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Abstract 

Leadership has always been one of the key and at the same time the most complex 

issues in the field of organizational management studies. Over time, and in 

proportion to the increasing volume and complexity of organizational 

environments, the concept of leadership has become more important; in the 

view of some management experts, leadership is the main structure of the 

organization's activities and the main factor determining the success or failure 

of an organization. However, with the development of technology, the 

management and leadership styles of the organization have also changed; but 

what has impacted the leadership of organizations more than any other 

technology is a leap known as digital technology. Digital technology, a set of 

profound developments and changes in organizations and businesses; In the 

field of activities, processes, capabilities and business models that allow them 

to be able to use the opportunities arising from the development and promotion 

of technology and the resulting changes in their development in different 

communities and use them in line with their strategies and priorities. Take 

advantage. In the digital age, anything is possible at the speed of light. 

Companies can build and test new products much faster and cheaper than 

before, for example through digital simulations, 3D printing prototypes or 

small application products. At the same time, innovation strategists need to 

engage with a wider playing field in addition to adapting themselves to the 

pace of innovation. For example, it is no longer a competitive advantage in 

products, but in the digital services that are provided for those products. The 
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main purpose of this study is to identify and rank the effective factors in 

preparing for digital transformation leadership in schools of Zarandieh city, so 

it can be said that the present study is a descriptive-survey research in terms of 

purpose in the field of applied research and data collection method. The 

statistical population in this study has used the perspective of school staff in 

Zarandieh (800 in total). Using Morgan table, the minimum sample size 

required was 181 people. To be surer, 200 school staff in Zarandieh were 

selected by random sampling method. Two questionnaires were used to collect 

data. The first questionnaire was provided to the experts to rank the factors. 

Questionnaire two is a standard questionnaire that has been provided to 

employees to assess the status of factors. The validity of the questionnaire was 

confirmed using content validity. Cronbach's alpha of the questionnaire is 

0.813, so the questionnaire has good reliability. The Savara method has been 

used to rank and determine the importance of the factors influencing the 

readiness to lead the digital transformation. T-test was used to assess the status 

of each factor. Finally, the final results of the study were evaluated using 

significance-performance analysis. The Savara method has been used for 

effective factors in preparing for digital transformation leadership. The Sawara 

method stands for Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis. The Savara 

method is one of the new multi-criteria decision making methods that was 

introduced in 2010 by Violeta Kershaline along with Zavadskas and Turskis. 

This method is used to calculate the weight of the criteria. Based on the 

research findings, practical suggestions are provided to school principals in 

Zarandieh. Relevant managers should help strengthen digital literacy by 

developing a digital vision. Existence of mental agility, quick adaptation and 

fast learning are effective in creating readiness to lead the digital 

transformation in the educational institutions of Zarandieh city. Also, 

increasing the focus on students and developing software facilities in order to 

respond to them, is one of the important pillars in establishing digital 

transformation leadership in educational institutions of Zarandieh city, which 

should be considered by the relevant managers. The meritocracy and ideal 

influence of the relevant principals have caused the mental encouragement of 

people to the written goals and individual attention and considerations in the 

schools of Zarandieh city should be considered more than before. In order to 

be ready to lead the digital transformation in the schools of Zarandieh city, it 

is necessary to pay more attention to increasing the authority of the specialized 
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forces and supporting digital educational programs. Strengthening creativity 

and innovation among the principals and staff of Zarandieh schools will 

provide the preconditions for replacing the traditional activities of electronic 

methods, and finally the leadership of digital transformation will be established 

in the schools of Zarandieh city. This study also had some limitations. Lack of 

adequate scientific support and localized knowledge about digital 

transformation leadership has created limitations. Lack of operational 

experience and accurate statistics on digital transformation leadership in 

schools is another constraint. Due to the existing limitations, future researchers 

are recommended to conduct studies to conceptualize the discussion of digital 

transformation leadership with a theoretical perspective and from a technical 

perspective to deal with methods of implementing the digital transformation 

leadership model. 

Based on the research findings, practical suggestions are provided to school 

principals in Zarandieh. Relevant managers should help strengthen digital 

literacy by developing a digital vision. Existence of mental agility, quick 

adaptation and fast learning are effective in creating readiness to lead the 

digital transformation in the educational institutions of Zarandieh city. Also, 

increasing the focus on students and developing software facilities in order to 

respond to them, is one of the important pillars in establishing digital 

transformation leadership in educational institutions of Zarandieh city. 

Qualification and ideal influence of the relevant principals have caused the 

mental encouragement of people to the written goals and individual attention 

and considerations in the schools of Zarandieh city should be considered more 

than before. In order to be ready to lead the digital transformation in the schools 

of Zarandieh city, it is necessary to pay more attention to increasing the 

authority of specialized forces and supporting digital educational programs. 

Strengthening creativity and innovation among the principals and staff of 

schools in Zarandieh will provide the preconditions for replacing the 

traditional activities of electronic methods, and finally the leadership of digital 

transformation will be established in the schools of Zarandieh. 

Keywords: Vision, Leadership, Digital Transformation, Schools, Zarandieh 

 

 

 



  361 1400م، شماره دوم ، تابستان نهدوره                                     مدیریت مدرسهفصلنامه علمی 

 

 در مدارس تالیجیتحول د یرهبر یبرا یمادگآ

 2، سمانه کشمیری *1سعید مرادی

 

 چکیده

برای دستیابی به هدف از روش توصیفی است.  در مدارس تالیجیتحول د یرهبر یبرا یمادگآ هدف پژوهش

. انددهداتشکیل شهرستان زرندیه  مدارسکارکنان  را کلیه این پژوهش  پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری 

نفر  ۲۰۰ شتریب نانیاطم ی. برادینفر برآورد گرد ۱8۱ ازیبا استفاده از جدول مورگان حداقل حجم نمونه موردن

در  ثرمؤ عوامل تیوضع برای انتخاب شدند. یتصادف یریگشهرستان زرندیه به روش نمونه مدارس نانکارکاز 

از آزمون  عوامل  آن از کیهر  تیوضع یابیارز یبراو از روش سوارا  تالیجیتحول د یرهبر یبرا یآمادگ جادیا

در این  .گردید یابیمطالعه ارز یینها جیعملکرد نتا تیاهم لیبا استفاده از تحل شد.نمونه استفاده  تکی ت

ررسی برای بدوم  پرسشنامهبندی عوامل و اول برای رتبه پرسشنامهاست.  شدهاستفادهپژوهش از دو پرسشنامه 

ب آلفای ضری نیز از طریق محتوایی تأیید و پایایی با استفاده از رواییکارگرفته شد. روایی به وضعیت عوامل

سواد ، تالیجیانداز دچشم نیتدو هایشاخصنشان داد  ها آمد. یافته دستبه  8۱۳/۰کرونباخ به مقدار 

 تایج ن بر اساسدیجیتال هستند.  تحول رهبری برای ترین عوامل عمده عیسر یریادگی و  یسازگار  ی،تالیجید

های مهارت، فرهنگ، نوآوری و دیجیتال بهتر است راهبرد تحول رهبری نهیدرزمشود برای موفقیت پیشنهاد می

 .گیرندبهایی در کنار فناوری در نظر عنوان حلقهکارکنان را به

 

 ، زرندیه، مدارستالیجیتحول د ،یرهبرانداز، چشم کلیدواژه:

 

 

 

                                                      
 .رانیاسالمشهر، ا ،یواحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب اریاستاد.  ۱

 s.moradi@iiau.ac.ir                                                                      * نویسنده مسئول:          

  شهر، ایران.اسالم ی،دانشگاه آزاد اسالم روه علوم تربیتی، واحد اسالمشهر،گ یدکتر یدانشجو . ۲



362  در مدارس تالیجیتحول د یرهبر یبرا یمادگآ                                        

 مقدمه

مطالعات مدیریت  حوزهمباحث در  نیتردهیچیپ حالنیدرعترین و رهبری همواره یکی از کلیدی

، های سازمانیهای محیطزمان و متناسب با افزایش حجم و پیچیدگی باگذشتسازمان بوده است. 

 نظرانصاحباست؛ به شکلی که از دیدگاه برخی از  داکردهیپمفهوم رهبری نیز اهمیت بیشتری 

کننده موفقیت یا های سازمان و عامل اصلی تعیینعلم مدیریت، رهبری شاکله اصلی فعالیت

از  وکارکسب(. با افزایش رقابت در محیط Sander, 2020آید )شکست یک سازمان به شمار می

ای هاست، اکتفا کردن به سبک دادهرخعظیمی که در چند دهه اخیر در فناوری  و با جهش سوکی

تواند پاسخگوی نیازهای سازمان باشد. کالسیک رهبری که اغلب ماهیت ایستا دارند دیگر نمی

های به پارادایم اصلی مدیریت در سازمان سرعتبه های رهبری مبتنی بر تحولسبک رونیازا

مله ازج است؛شده شناخته رهبری سبک این شکل برای بسیاری پیشرو تبدیل شدند. مزایای

رهبرانی که از  .است زیردستان بین استرس کاهش و سازمان یوربهره افزایش شغلی، رضایت

 تأثیر و کرده نفوذ پیروان اهداف وها ارزش باورها، کنند درپیروی می نیآفرتحول هایسبک

 (.Zare, 2018) گذارندیم یجابه خود پیروان در ایالعادهفوق

 هاینظام و یادگیری در آموزشی ایچندرسانه هایفناوری آموزشی در درک مدرسه رهبران

توانمندسازان  این متناقض، صورتبه. شد خواهند درگیر پردرآمد مدارس در انتظار مورد آموزشی

 تا تانیدبسپیش از آموزشی ابزارهای برای اینترنت به دسترسی و آنالین یادگیری همچون فناوری

 دماتخ کهنحویبه دهند، کاهش را قومی و نژادی هاینابرابری توجهیقابل طوربه باید دبیرستان،

 یدسترسقابل همه برای ایگسترده صورتبه هستند، اندکی عده دسترس در که محصوالتی و

 جهت مدبرانه راهی کردن پیدا وظیفه مدیران مدارس همچنین برای(. Shirbegi, 2018) باشند

 اجتماع الگوی از کار این برای هاآن. بود خواهد مسلم امری آموزاندانش موقعیت و ترویج، توسعه

 اعاتاجتم به بیشتری شوق و شور با بودجه کمبود دارای و بزرگ هایساختمان آن در که یادگیری

 یروزافزون طوربه یادگیری هرچند. کنند استفاده داد، خواهند شکل تغییر ترکوچک یادگیری

 و تعامل ارتباط، که فیزیکی فضای یک در باید هم هنوز اما شود؛می وب بر مبتنی و مجازی

 رهبران هوشمند،مدیران مدارس  جدید، محیط این در. گیرد صورت دهد،می پرورش را یادگیری

 فناوری ارشد نماینده وجود. شد خواهند تبدیل فناوری ارشد نمایندگان به افراد دیگر و مدارس
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 الس رهبران. رسد نظرمی به ضروری دارند، کمتری بودجه که ترکوچک هایمجتمع برای خصوصاً

 صورتبه را هاآن بیشتر بلکه کنندنمی تلقی ایستا و بعدیتک هاینظام عنوانبه را مدارس ،۲۰5۰

 دائماً  غالب هایموقعیت متصدیان هاآن در که دهدمی قرار مدنظر چندبعدی اجتماعی فضاهای

 هر اجتماعی هویت است این اینجا در مهم نکته. شوند درگیرمی منازعات مختلف هایگونه به

 بر این، عالوه. بود خواهد فراوانی اهمیت حائز آن تغییر حال در اجتماعی محیط برای مدرسه

 ایجادشده ماهیت به باید دوراندیش رهبران بود، خواهند تاریخ هایفراورده مدارس کهدرحالی

 نندک تسهیل تاریخله یوسبه را تغییرات نیزحال نیدرع و بگذارند احترام مدرسه زندگی تاریخ

(Shirbegi, 2018 .)اهتمام ارتباطات و اطالعات انقالب با عقالنی و منطقی برخورد هایراه از یکی 

 آموزش طوری را انسان و ببرد باال را انسان مواجه قدرت باید ابتدا که است؛ وپرورشآموزش به

 نگرش و دانش بینش، در تحول ایجاد با و دهد انطباق مداوم تغییرات با را خود سرعت که دهد

 و تحوالت با مواجه برای اثرگذار و فعال را آنان اجتماعی، و فردی هایمهارت افزایش و انسان

 (.Ebadi, 2004) نماید آماده تغییرات

 اب زمانهم و است گسترش حال در بسیار سرعت با آن در علم که است دنیایی امروز دنیای

 فرایندهای در فناوری اگر کندمی طلب را جدید هایشغل و هامهارت در را دانش این ادغام آن

 ,Zofan) باشد داشته آموزشی هایمحیط در را مؤثری نقش تواندمی شود، ادغام فعلی آموزشی

 آموزش،ژه یوبه زندگیشئون  همه بر آن تأثیرگذاری و ارتباطات و اطالعات فناوری ورود(. 2004

 مدارس. است گشوده ایران تربیت و تعلیم نظام در را آموزشی هایطرح از جدیدی یدروازه

یاددهی ـ  فرایندهای ابداع برای ارتباطات و اطالعات فناوری آموزشی هایطرح از یکی هوشمند

و  است با عصر اطالعات تطابق در جدید گامی هوشمند مدارس است. طرح جهان در یادگیری

 را مجازی مدارس زمینه مدارس طرح. کند ایجادمی یادگیری یاددهی ـ در فرآیند انقالبی

 با و همگام جهانی پیشرفت در جهت شاید گامی مؤثر عوامل و شناسایی سازدیمپذیر امکان

مروز عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت ا (.Salehi. 2007) باشد ارتباطات و اطالعات فناوری

ها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد. ساخت نظام آموزشی نهادها و سازمان

 نظام عملکرد و بوده کشور آن رسمی هایازمانس نیازهای از ایمجموعههر کشوری دربرگیرنده 

تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اداره آن را بر عهده دارند، نه مدیران آموزشی وپرورش کهآموزش
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اجتماعی مهم است، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت 

ها وپرورش، بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزشآموزشای برخوردار است. همچنین کنندهتعیین

تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام شود که افراد، بهو رفتارها به شمار رفته و باعث می

رو، از ازاین .های اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و درنتیجه آسایش فردی مهیا شوندخدمت

کرده ون توسعه در مؤسسات آموزشی و مدیران آموزشی تحصیلآغاز قرن اخیر، هیچ کشوری بد

امروزه در مقایسه با گذشته، ایفای نقش  .و مجرب، مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است

ها و امکانات سازمان در جهت حصول به مدیریت، یا برحسب تعریف هماهنگ ساختن فعالیت

یچیدگی اهداف و وظایف سازمان و نیز گسترش اهداف سازمان به لحاظ وسعت ارتباط قلمرو و پ

های استفاده از تجهیزات بسیار دشوارتر شده است. پیچیدگی افکار و انتظارات کارکنان و مهارت

بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنان برای ایفای نقش مدیریت ضروری است. مدیریت 

ی های آموزشی که جریان و گردش فعالیتها به لحاظ تأثیرآموزشی در مقایسه با سایر مدیریت

ت شوند از اهمیهای مدیریت آموزشی میالتحصیالنی دارد که وارد دورهو پرورشی بر کیفیت فارغ

  .(Ebadi, 2004) بیشتری برخوردار است

های مدیریت و رهبری سازمان نیز دچار دگرگونی توسعه فناوری، سبک موازاتبهاگرچه 

بوده، جهشی است که  رگذاریتأثها ش از هر فناوری دیگری بر رهبری سازماناند؛ اما آنچه بیشده

دیجیتال، مجموعه تحوالت عمیق و تغییرات  شود. فناوریاز آن با عنوان فناوری دیجیتال یاد می

که  است وکارکسب یهاو مدل هایی، فرآیندها، تواناهاتیوکارها؛ در حوزه فعالها و کسبسازمان

شده ناشی از توسعه و ترویج فناوری و تغییرات حاصل یهاتا بتوانند از فرصت دهدیاجازه م هاآنبه 

 یاهتیو اولو هایدر راستای استراتژ هاآناستفاده کرده و از  مختلفدر جوامع  هاآنناشی از توسعه 

چیزی (. در عصر دیجیتال، هر Kane, Phillips, Copulsky & Andrus,2019خود بهره بگیرند )

توانند محصوالت جدید را مثالً از طریق ها میپذیر است. شرکتو با سرعت نور امکان

بعدی یا محصوالت کاربردی کوچک، خیلی های چاپ سهسازیهای دیجیتالی، نمونهسازیشبیه

های نوآوری عالوه بر ، استراتژیستزمانهمتر از گذشته بسازند و تست کنند. تر و ارزانسریع

مثال، وانعنتری شوند. بهدادن خودشان با سرعت نوآوری، باید درگیر میادین بازی گسترده تطبیق
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مزیت رقابتی دیگر در محصوالت نیست، بلکه در خدمات دیجیتالی است که برای این محصوالت 

 .(Hosini, 2019) شودارائه می

وتی از سبک رهبری در هر عصری دچار تغییرات اساسی شده است و الگوهای متفا

ها و همچنین الگوهای متفاوتی از روابط بین رهبران و ها و مهارتاختیارات، نگرش مراتبسلسله

(. با دور شدن از عصر کشاورزی و ورود به Narbona,2016زیردستان را به همراه داشته است )

ذار گمراحل ابتدای  درواقعهای رهبری سازمان نیز تغییر یافتند. عصر جدید عصر صنعت، سبک

 مالحظهقابلهای ای که با جهشگذارد؛ دورهاز مرحله صنعتی به مرحله دیجیتال را پشت سر می

ز ها نیهای نوین مبتنی بر رایانه همراه است. در چنین شرایطی، سبک رهبری سازماندر فناوری

کند. رهبری در عصر دیجیتال دستخوش تغییر شده و به سمت رهبری دیجیتال حرکت می

 هایهای نوین و دانشی جدید است که از طریق تجربه موقعیتهای جدید، مهارتم نگرشمستلز

 عمدتاً این سبک از رهبری در تالش است تا با شرایط جدید که  درواقعشود. امروزی حاصل می

، نقش و شاخصه اصلی رهبران دیجیتال گریدعبارتبههستند خود را مطابقت دهد.  محور تالیجید

را در گذار از دوران صنعتی به دوران دیجیتال مدیریت  -و حتی جامعه-سازمان این است که 

 (.Hensellek,2020کنند )می

 شاید. اندداشته پایین به باال رویکرد خود، شدن دیجیتالی فرآیند در دنیا برتر یهاشرکت 

 رد تغییر و تحول موجب که است رهبری سبک این که باشد این رویکرد این دلیل نیترمهم

 دیجیتالی انداز چشمکی داشتن معنی بهکارآمد  رهبری یک. صرف یفّناور نه و شودیم سازمان

 قوی مدیریت یک طریق از سپس و شودیم تعیین سازمان هرم باالی ازانداز چشم این که است

بزرگ های (. درواقع موفقیت شرکتSultan, & Suhail,2019) دیآیدرم اجرا مرحله به سازمان در

در عصر معاصر در بسیاری موارد نه به خاطر داشتن منابع کافی بلکه به علت برخورداری از سبک 

رود که ی به سمتی پیش مین(. شرایط دنیای کنوKlein,2020رهبری دیجیتال بوده است )

ای جز روی آوردن به سمت رهبری دیجیتال ، چارهوکارکسببرای رشد و بقاء در محیط  هاسازمان

 در نوینوکار کسب یهامدل واند شده ترعیسر و هوشیارتر همها شرکت دیگر، طرف ندارند. از

 بگیرد میمتص شرکتی امروز اگر. دارند قرار دیجیتال یهالیتحل و هایفنّاور ریتأث تحت صنایع کلیه

 خواهد رقیبش به راحت خیلی را خود جای برود دیجیتال یهاینوآور سمت به خواهدینم که
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 یهایسازمان، تکنولوژ یو هم کارکنان داخل یخارج انیهم مشتر (.Westermann, 2019داد )

 میظبا تلفن همراه تا تن نیآنال دیاند. از خربه کار گرفته شانیزندگ یهارا در تمام جنبه تالیجید

 اگر وکارشان وارد شود.به کسب هانیمنتظر هستند تا ا هاآندرجه حرارت منزل از راه دور. 

استارت  یهاو شرکت یمیقد یهادسته شرکت ۲به  تیزمان فعالنظر عمر و مدتها ازنقطهشرکت

 لیلخواهد بود. د تریدیتر و کلمهم یمیقد یهادر شرکت تالیجیبحث تحول د م،یکن میآپ تقس

 تالیجیعصر د انیار مشتررفت یوکار استارت آپ ها عمومًا بر مبناآن واضح است: مدل کسب

اند، گرفتهشکل تالیجیعصر د راتییکه قبل از تغ تریمیقد یهاشرکت یاست. ول شدهیطراح

 نیا نیگرفته است. بنابراشکل سیزمان تأس یمفروضات سنت یوکارشان بر مبنامدل کسب

دام بزرگ آن  کیخواهند داشت.  تالیجیبه تحول د ازین د،یها جهت انطباق با بازار جدشرکت

است  رتیمیوکار ما که هم قدکسب دیشیندیب یو سنت تریمیقد یوکارهاکسب رانیاست که مد

فکر  یمسائل نیاست به چن ینامبرند مطرح و خوش ایدارد  یو قدرت دارد و هم سهم بازار خوب

ها، مخصوص شرکت یبرا تالیجیگفت که تحول د دیپاسخ به پرسش اول، با در کند.

 یدگسبک زن رییو روند تغ انیبازار، مشتر یاست که از سو دیالزام اک کی یسنت یوکارهاکسب

 ایسازمان شما چقدر بزرگ است، چقدر سهم بازار  ستی. مهم نشودیم لیوکار شما تحمبه کسب

د، تر خواهد شچککو جیتدرقدرت و سهم بازار شما به ،یو ذائقه مشتر فتارر ریی. با تغدیقدرت دار

 تواندیم تالیجیتحول د یسازادهی. در مقابل، پدیریاگر شما ابتکار عمل را به دست نگ

الت سهم بازار شما، و در ح کنندهتیبهتر، تثب یدر حالت ایسازمان شما باشد  یبقا کنندهنیتضم

 ییربنایز راتییبحث تغ نیدهد. بنابرا شیسود شمارا افزا هیسهم بازار و حاش تواندیم ،یعال یلیخ

  بزرگ و متهورانه بود. راتییآماده تغ دیباو  است اتیبحث بقا و ح تال،یجید

 یهاتیشده است، جذاب را موجب رهبری نهییکی از عوامل مهمی که تحقیقات گسترده درزم

شاید این جذابیت ناشی از این   .(Hosini, 2019) باشدمی تالیجیناشی از مفهوم رهبری تحول د

 نیبنییابند و درامفهوم است که رهبران از طریق نفوذ در پیروان خود به اهداف موردنظر دست می

دارد، چراکه اهمیتی ندارد که رهبران  یاکنندهنییعواطف و احساسات او و پیروانش نقش تع

برای فعالیت، درهرحال  هاتیمریک کار کنند یا ایجاد یک شیوه جدید یا تح« چه»شروع به انجام 

 ایاین کار را انجام دهند، اما در این وظیفه پایه« چطور»وابسته به این است که  هاآنموفقیت 
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د اناز کارهایی که انجام داده کیچیشکست بخورند ه« کنترل هیجانات در جهت صحیح» یعنی

 منظوربه متعدد داخلی و خارجی لعات. مطامؤثر واقع شود دیدوشایبه آن اندازه که با تواندینم

 شدهانجامآموزشی  یهاسازمانها و موسسه در دیجیتال تحول زوایای مختلف رهبری توصیف

 است.

 پیشینه پژوهش

از مدیران مدارس ریشه  یامختلفی در مورد شیوه مدیریت مدارس وجود دارد عده یهادگاهید

اد این افر دانندیمدارس را در منابع مالی، فیزیکی و بودجه آن م یهاحلبسیاری از مشکالت و راه

 اعالم دیگری یاعده دارندیم معطوف مدرسهسیستم  یهایبیشترین توجه خود را به ورود

 است برخوردار باالیی تیاز اهم سیستم یهایورود در موجود منابع به توجه اگرچه که دارندیم

ها، در فرایند سیستم به محتوی، روش هاآن بیشتری معطوف داشت فرایند سیستم توجه هب باید اما

ان از آغاز کار تعلیم و تربیت انس. ندینمایم دیمدیریت و ارزشیابی تأک یچگونگی تدریس، نحوه

تحوالت اجتماعی  کهییمختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما ازآنجا یهانیز از روش

اطالعاتی و  یهایآورهای مختلف فننهیاد مختلف جامعه ازجمله درزمجدید تغییراتی را در ابع

خود نیازهای جدیدی راهم به وجود آورده است لذا برای پاسخگویی به ارتباطی ایجاد کرده خودبه

مدیریت مدارس و تالش برای بهبود  هایدر روشاین نیازهای جدید افراد جامعه تغییر و دگرگونی 

 .(Rahmati, 2018) ریت مدارس ضروری استبخشیدن به کیفیت مدی

Nori (2019مطالعه )در دیجیتال تحول رهبری مفهومی چارچوب ای با عنوان طراحی 

 حوزه در علمی منبع ۳۳ هاییافته به ادبیات مندنظام مرور ایرانی انجام دادند. در هایسازمان

 املش) دیجیتال راه نقشه از عبارت شدهشناسایی هایمقوله. شد استناد دیجیتال تحول رهبری

 شامل) دیجیتال حکمرانی ،(دیجیتالطرح گذار  دیجیتال، استراتژی دیجیتال، اندازچشم

 تارساخ دیجیتال، رهبران شامل) دیجیتال یدهسازمان ،(کنترل و نظارت و هماهنگی و ریزیبرنامه

 شامل) دیجیتال منابع و( دیجیتال کار محیط و دیجیتال فرهنگ دیجیتال،شرکا  سازمانی،

 باشند.می( دیجیتال گذاریسرمایه و دیجیتال استعداد و سواد دیجیتال، زیرساخت
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 Bodlaei (2018مطالعه )عمناب مدیریت در دیجیتال ردپای یهانقش کیفی ای با عنوان مطالعه 

 ماعیاجت یهارسانه کاربرد در کلیدی موضوعات فهم کیفی، تحقیق این انسانی انجام دادند. هدف

 هک انسانی منابع مدیران با منظور این برای. است کارکنان حفظ و استخدام با مرتبط آنالین

 تیرنها. دشد انجام کیفی مصاحبهاند بوده درگیر کارکنان استخدام یا اخراج با مستقیمصورت به

 :آمد دست به شرح زیر به مضمون ۹

 و یسازنهی. به۲ استخدام فرآیندهای یهایدگیچیپ افزایش. ۱ در دیجیتال ردپای نقش 

 در. ۳ استخدام متقاضیان به نسبت...(  و تفکرات سالیق، روحیات، بهتر شناخت) دید کسب

 متقاضیان بین دوسویه یهافرصت کشف. ۴...( و انگیزش-تنبیه-تشویق) کارکنان نگهداشت

 دانش شدنروز به لزوم. 6 همچنین. استخدام از پس فرآیندهای در. 5 و کارفرمایان و استخدام

. ۷ (اجتماعی یها)خصوصاً رسانه محیطی شرایط مداوم تغییرات به توجه با انسانی منابع مدیران

 سنجش لزوم. 8 اطالعات منفی نتایج مورد در توضیح جهت استخدام متقاضیان به فرصت ارائه لزوم

مورداستفاده  در الزم یهارساختیز ایجاد و یسازفرهنگ آموزش، لزوم. ۹ و آنالین اطالعات صحت

 شافزای به منجر تحقیق این نتایج. باشندیم کارکنان و جامعه در آنالین اجتماعی یهارسانه از

 فظح و استخدام به مربوط تصمیمات ٔ  نهیها درزمشرکت توسط دیجیتال ردپای کاربرد از آگاهی

 شد. خواهند کارمندان

 Rahmati (2018مطالعه ) ضرورت رو؛ پیش یهاچالش و دیجیتال رهبریای با عنوان 

 ولتح یک طریق از دیجیتال رهبران انجام دادند. انقالب یهایستگیشا در بنیادین تغییرات

 یهابخش از یک هر رودیم انتظار راستا این در. است صنایع آینده به دادن شکل حال در بنیادین

 یهاخشب از یکی. نمایند ینیآفرنقش خود سهم به تحول، این مسیر در موفقیتمنظور به سازمانی،

 انجام مستلزم صنایع حیات ادامه کهیطوربه است؛ انسانی منابع رهبری حوزه، این در کلیدی

 دیجیتال عرصه در رهبری یهامیپارادا تغییر کنار در سنتی فرآیندهای از گذر و جدی اقداماتی

 و پرورش را رهبرانی سفری چنین با شدن همراه برای هستند ملزمها سازمان اساس این بر. است

 ازینشی. پسازند هماهنگ جریان این با ممکن شکل بهترین به را انسانی منابع که دهند توسعه

 شدن دیجیتالی سفر در رهبران رودیم احتمال که است ییهاچالش شناسایی اقدامی چنین

 میاداشته ییهاچالش به اجمالی نگاهی مطالعه،این  در منظور همین به. شوند روبرو هاآن با سازمان
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 یجیتالد سفر در موفقیتمنظور به را رهبران یهایستگیشا در بنیادین تغییرات ایجاد ضرورت که

 سازد.می آشکار

 تحول روی پیش یهاچالشای با عنوان ( مطالعه2018) Lagzian & Eslamkhahهمچنین 

 وترکامپی و اقتصاد علوم که دهدیم نشان نتایج دادند. آن انجام تحقیقاتی روندهای و دیجیتال

 و اشتبهد حوزه دو در بیشترشده انجام موردی مطالعات واند داشته را مرتبط تحقیقات بیشترین

 سه از دیجیتال تحول حوزه توانیم یطورکلبه اینکه تی. درنهااستشده انجام آموزش و درمان

 و اجتماعی یهارسانه وها داده کالنازجمله  دیجیتال تحول مفاهیم و ابزارها یرگذاریتأث منظر

 یرهزنج بر یرگذاریتأث و شدن دیجیتالی از حاصل تغییرات و مصنوعی هوش و اشیاء اینترنت

 تیدرنها و تجاری یهامدل منطق تغییر و کارکنان یهامهارت و مدیران یهاتیفعال هدایت ارزش،

 به پاسخگویی چگونگی وها دانشگاه عمومی خدمات و دولتی بخش در دیجیتال تحول نقش

 گرفت. نظر درده  نیا یهاپژوهش قیموردتحق اخالقی مالحظات و دولتی مقررات

 Malekzadeh & Sadeghi (2017مطالعه )عصر در انسانی منابع مدیریت ای با عنوان راهبرد 

 ردشده انجام یهاپژوهش برهیتک با مطالعه این در داده انجام دادند. کالن برهیتک با دیجیتال

 کالن ژهیوبه اطالعاتی یهاسامانه از یریگبهره چگونگی مکنزی، همچون معتبری یهاسازمان

 هتوج با. ردیگیم قرار یموردبررس رو پیش یهادهه و حاضر حال در انسانی منابع مدیریت در داده

 هایساختار کردن جایگزین انسانی، منابع مدیریت حوزه در داشت انتظار توانیم واقعیت این به

 تعامل رایب بیشتری تناسب اطالعاتی یهاسامانه یهاداده کالن از حاصل تحلیلی نتایج با سنتی

 داشت. خواهد آینده انسانی منابع مدیریت و

Rüth & Netzer (2019مطالعه ) ی رهبری دیجیتال و رابطه آن با رفاه هامهارتای با عنوان

 یدیجد مقیاس مربوطه، ادبیات و کیفی مقدماتی مطالعه یک اساس ی انجام دادند. برشناختروان

 ر بیند آنالین تحقیق پیمایش بدین منظور یک. کردیم ایجاد مدیران در دیجیتال رهبری برای را

 دهشانجام ارتباطات و اطالعات فناوری آلمانی بزرگ شرکت یک از باال سطح مدیر ۳68 از یانمونه

 بر دیجیتال رهبری بالقوه برای بررسی تحلیل تأثیرات ،گامبهگام رگرسیون تحلیل از. است

 یهامهارت که داد نشان رگرسیون تحلیل. است شده( استفادهWHO-5) یشناختروان بهزیستی

 و نس جنسیت، که داد نشان همچنین نتایج. است همراه باالتر رفاه با دیجیتال رهبری در بهتر
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 یرهبر بین ارتباط از ارزشمند ینشیماب مطالعه. ندارد ما مدل در یریتأث هیچ مدیریت تجربه

 برای فتهایتوسعه تازه مقیاس تأیید برای ،وجودنی. باادهدیم ارائه مدیران در بهزیستی و دیجیتال

 بیشتر قاتتحقی بهزیستی، و دیجیتال رهبری بین رابطه در علیت تأثیر تأیید و دیجیتال رهبری

 .تاس الزم

 (2019) Mihardjo & Alamsjah با عنوان بررسی تأثیر رهبری دیجیتال بر ای مطالعه

 میقیع یی به این نتیجه رسیدند که تاکنون مطالعهبازار گراهای پویا، اتحاد استراتژیک و قابلیت

 یاپو یهاتیقابل و استراتژیک اتحادهای ایجاد در دیجیتال رهبری ژهیوبه رهبری، نقش مورد در

 عهتوس در دیجیتال رهبری نقش بررسی به مطالعه این ،رونی. ازااست نگرفته قرار یموردبررس

 ینیبشی. پپردازدیم یی(بازار گرابازار ) یریگجهت اساس بر پویا یهاتیقابل و استراتژیک اتحاد

 بازار، یریگجهت اساس بر پویا یهاتیقابل هدایتمنظور به دیجیتالی رهبری رفتارهای که شودیم

 یرمستقیمغ و مستقیم معنادار تأثیر هاافتهی این .دارند استراتژیک اتحاد توسعه در تریقوی تأثیر

 را ازارب یریگجهت اساس بر پویا یهاتیقابل و استراتژیک اتحاد توسعه و دیجیتال رهبری بین

 رهبری توسعه در گذاریاولویت برای عملی رهنمودهای دارای مطالعه ایندرواقع  .کندیم تأیید

 است. تحول اجرای برای دیجیتال

 Guthrie & Meriwether (2018) طریق از دیجیتال عصر در رهبری عنوان با ایمطالعه 

 همچنین و مفاهیم بررسی به ادبیات مرور با ابتدا مطالعه این. دادند انجام مشاوره و مربیگری پایش،

 واملع شناسایی و ادبیات عمیق بررسی با عین در. پردازدمی دیجیتال رهبری با مرتبط هایچالش

 املش مدل این. استشده ارائه تحقیق این در نیز یاچندمرحله مدل یک دیجیتال رهبری بر مؤثر

 حیطم در شدن اجتماعی انگیزش، و دستیابی ازاند عبارت ترتیب به که است اصلی مرحله پنج

 ؤثرم پیشایندهای تحقیق این در همچنین. توسعه تاً ینها و دانش ساخت اطالعات، تبادل آنالین،

 جنتای. استقرارگرفته  ارزیابی مورد ادبیات بررسی طریق از دیجیتال رهبری در موفقیت بر

 همچنین و مربیگری دیجیتال، فضای رصد و پایش عامل سه که است آن از حاکیآمده دستبه

 را یجیتالد رهبری به دستیابی که هستند پیشایندهایی نیترباتجربه مهم افراد از مشاوره دریافت

 .سازندمی محقق
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 Schwarzmüller (2018مطالعه ) تحول دیجیتال بر رهبری سازمان و طراحی  ریتأثای با عنوان

 وشاندهپ قبلی مطالعات در حدی تا شدهییشناسا تغییرات از برخی کهیدرحالشغلی انجام دادند. 

 نتاکنو دیجیتال، تحول فعلی مرحله در هاآن زیاد ظاهراً اهمیت رغمیعل دیگر برخی بودند، شده

 کرده ایجاد آینده هایپژوهش برای مهمی مبنای مطالعه این نتایج بنابراین .اندنکرده زیادی توجه

با  د.کنن آماده را دیجیتال عصر ازیموردن شرایط استراتژیکازنظر  تا کندیم کمک هاسازمان به و

نتیجه گرفت که؛ عدم وجود یک مدل بومی در این حوزه را  توانیم شدهانیبتوجه به موارد 

بنابراین هدف پژوهش حاضر  ؛در راستای بیان اهمیت و ضرورت پژوهش در نظر گرفت توانیم

. همچنین پژوهشگر در پی پاسخ به این باشدمی در مدارس تالیجیتحول د یرهبر یبرا یمادگآ

مدارس  در دیجیتال تحول رهبری برای آمادگی ایجاد در مؤثر که؛ عوامل باشدیمسؤاالت 

 حولت رهبری برای آمادگی ایجاد در مؤثر و عوامل هامؤلفه؟ اولویت ابعاد، اندکدمشهرستان زرندیه 

 ادایج در مؤثر و عوامل هامؤلفهمدارس شهرستان زرندیه چگونه است؟ ارزیابی ابعاد،  در دیجیتال

 مدارس شهرستان زرندیه چگونه است؟ در دیجیتال تحول رهبری برای آمادگی

 یشناسروش

 یبرا یآمادگ جادیعوامل مؤثر در ا یبندو رتبه ییپژوهش شناسا نیاز انجام ا یهدف اصل

گفت پژوهش حاضر  توانیم نیاست، بنابرامدارس شهرستان زرندیه در  تالیجیتحول د یرهبر

 –ها یک پژوهش توصیفیی و از منظر روش گردآوری دادهکاربرد قاتیتحق طهیازنظر هدف در ح

شهرستان  مدارسکارکنان  دگاهیاز دآماری در این پژوهش  جامعهشود. پیمایشی محسوب می

. با استفاده از جدول مورگان حداقل حجم نمونه نفر( 8۰۰کل  )تعداد شده استزرندیه استفاده

شهرستان  مدارس کارکناننفر از  ۲۰۰ شتریب نانیاطم ی. برادینفر برآورد گرد ۱8۱ ازیموردن

ها از دو پرسشنامه برای گردآوری داده انتخاب شدند. یتصادف یریگزرندیه به روش نمونه

ست. ا قرارگرفتهبندی عوامل در اختیار خبرگان رتبهنخست برای  پرسشنامهاست.  شدهاستفاده

باشد که برای بررسی وضعیت عوامل در اختیار میاستاندارد دو نیز یک پرسشنامه  پرسشنامه

 گردید. دیتائاست. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی  قرارگرفتهکارکنان 
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ت بنابراین پرسشنامه از پایایی مناسبی اس آمدهدستبه 8۱۳/۰آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز 

 یرهبر یبرا یآمادگ جادیعوامل مؤثر در ا تیاهم زانیم نییو تع یبندرتبه یبرابرخوردار است. 

از  زیاز عوامل ن کیهر  تیوضع یابیارز یشده است. برااز روش سوارا استفاده تالیجیتحول د

 یینها جیعملکرد نتا-تیاهم لیبا استفاده از تحل تیشده است. درنهانمونه استفادهتک-یآزمون ت

روش از  دیجیتال تحول رهبری برای آمادگی ایجاد در مؤثر عوامل یبرا است. شدهیابیمطالعه ارز

 Step-Wise Weight Assessment Ratioاست. روش سوارا مخفف  شدهاستفادهسوارا 

Analysis  باشد. روش سوارا یکی از ی تدریجی میوزن دهبه معنی روش تحلیل نسبت ارزیابی

توسط ویولتا کرشالینه به همراه  ۲۰۱۰ی چندمعیاره است که در سال ریگمیتصمهای جدید روش

 شود.معرفی شد. از این روش برای محاسبه وزن معیارها استفاده می ۱زاوادسکاس و تورسکیس

ر معیا نیترمهمکنند. تب میسوارا ابتدا کارشناسان معیارها را به ترتیب اهمیت مر درروش

ی مقادیر متوسط اهمیت نسب بر اساسمعیارها  تیدرنهاگیرد. گیرد و امتیاز یک را میابتدا قرار می

 شوند.بندی میرتبه

                                                      
1. Keršuliene, Violeta, Zavadskas, and Zenonas Turskis 
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 (Keršuliene, 2010مراحل روش سوارا ) -1شکل 

 ترسیم مجموعه معیارها

 هابررسی پاسخ

 ترسیم لیست عمومی معیارها

منظم کردن معیارها بر مبنای 

در تعداد دفعات مشاهده شده 

 پرسشنامه

 تحلیل لیست معیارها

 حذف معیارهای مرتبط

ترسیم لیست معیارهای 

 غیرمرتبط

 تعیین بردار اهمیت معیارها

 شکل:تعیین اهمیت معیارها به

𝒘𝒋 =
𝒒𝒋

 𝒒𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

 

 توقف

بندی معیارها توسط اولویت

ترین معیار در خبرگان )با اهمیت

 گیرد(رتبه نخست قرار می

 تعیین رتبه دیگر معیارها

 تعیین وزن معیارها

 ام J+1نمایش معیار 

ام از  J+1به چه میزان معیار 

ام اهمیت بیشتری دارد  jمعیار 

)مقایسه نسبی در این مرحله 

 باید انجام شود(

 خیر

 بلی

 ام J+1نمایش معیار 

مقایسه اهمیت معیار 

J+1 ام 

J=j+1 

 
 است؟ j<nآیا 

n  تعداد معیارهای غیرمرتبط

 است.
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 گام اول: مرتب کردن معیارها

عیارها م نیترمهمشوند. میزان اهمیت به ترتیب نوشته می بر اساس موردنظردر ابتدا معیارهای 

 گیرند.تر قرار میهای پاییندر رده ترتیاهمکمهای باالتر و معیارهای در رده

 j(S(گام دو: تعیین اهمیت نسبی هر معیار 

شود. در فرایند روش در این گام اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی مشخص می

 شود.نشان داده می jSسوآرا این مقدار با 

 jKگام سه: محاسبه ضریب 

محاسبه  ۱ر معیار است با استفاده از رابطه که تابعی از مقدار اهمیت نسبی ه jKضریب 

 :شودیم

𝐾𝑗 = 𝑆𝑗  +  1 

 گام چهار: محاسبه وزن اولیه هر معیار

شود. در این رابطه باید توجه داشت که وزن محاسبه می ۲وزن اولیه معیارها از طریق رابطه 

 شود.در نظر گرفته می ۱معیار است برابر  نیترمهممعیار نخست که 

𝑄𝑗 =
𝑄𝑗−1

𝐾𝑗
 

𝑄𝑗  =  𝑄𝑗 − 1 / 𝐾𝑗 

 ییگام پنجم: محاسبه وزن نرمال نها

 گرددیمحسوب م زیکه وزن نرمال شده ن هاشاخص ییگام از روش سوآرا وزن نها نیدر آخر

 شود.سازی به روش خطی ساده انجام می. نرمالشودیمحاسبه م ۳رابطه  قیاز طر

𝑊𝑗 =
𝑄𝑗
 𝑄𝑗

 

نظرات  یابیاست که امکان ارز نیا SWARAروش  یاصل یژگیطور که ذکر شد، وهمان

 هاآنوزن  نییدرروند تع هاشاخص میزان اهمیتدر خصوص  کنندهیابیارز یهاگروه ایمتخصصان 

 (Asghrpor, 2013) وجود دارد

معتقد است که ( ۲۰۱۰کرسوالین )سوارا برای اخذ نتیجه مناسب و بر اساس نظر  روش در

صورت گروهی دیدگاه خود را مطرح کنند و بهتر است گروهی از خبرگان گرد هم قرار گیرند و به
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 بندی معیارها نسبت به تعیین وزنبندی دیدگاه خبرگان، ضمن رتبهپژوهشگر با یادداشت و جمع

 صورتبهند و گرفتگروهی از خبرگان گرد هم قرار  بنابراین در این پژوهش .اقدام کند هاآننسبی 

 گروهی نظرات خود را مطرح کردند.

 پژوهشی هاافتهی

 دیجیتال تحول رهبری برای آمادگی ایجاد در مؤثر عوامل بندیدر این پژوهش، جهت رتبه

سوارا ابتدا کارشناسان،  درروشاست.  شدهاستفادهمدارس شهرستان زرندیه از روش سوارا  در

گیرد و امتیاز یک را معیار ابتدا قرار می نیترمهمکنند. معیارها را به ترتیب اهمیت مرتب می

مقادیر متوسط اهمیت نسبی  بر اساس رهبری تحول دیجیتال یهامؤلفه تیدرنهاگیرد. می

. اندهشدمرتبمیزان اهمیت  بر اساس رهبری تحول دیجیتال یهامؤلفهشوند. ابتدا بندی میرتبه

است. این مقادیر در ستون  شدهمشخصسپس اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی 

سوم از روش  در گام باشد.می (𝑆𝑖)است که همان شدهدرج 1 جدولدر « ینسب تیمتوسط اهم»

که « مهیب زیخدمات متما»برای شاخص  (𝐾𝑖)است. میزان ضریب شدهمحاسبه (𝐾𝑖)سورارا ضریب

یز ن رهبری تحول دیجیتال یهامؤلفهباشد. برای سایر از بیشترین اهمیت برخوردار است، یک می

 است. شدهمحاسبهاز رابطه زیر است. برای محاسبه وزن اولیه هر معیار،  شدهمحاسبهاین مقدار 

𝑄𝑖 =
𝑄𝑖−1
𝐾𝑖

 

𝑄1 = 1 

𝑄2 =
𝑄1
𝐾2
=

1

1.16
= 0.862 

𝑄3 =
𝑄2
𝐾3
=
0.862

1.31
= 0.658 

𝑄4 =
𝑄3
𝐾4
=
0.658

1.05
= 0.627 

یی از روش محاسبه وزن نها است. برای شدهدرج 1 جدولدر « وزن اولیه»این مقادیر در ستون 

 است. شدهاستفادهنرمال کردن خطی مطابق رابطه زیر 

𝑊𝑖 =
𝑄𝑖
 𝑄𝑖
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 است. آمدهدستبهوزن نهایی هر عنصر  بیترتنیابه

 رهبری تحول دیجیتال با روش سوارا یهامؤلفه یبندتیاولو -1 جدول

 وزن نرمال وزن اولیه Kj متوسط اهمیت نسبی کد معیار

S01 ۱ ۱ ۱ ۱۴8/۰ 

S02 ۱6/۰ ۱6/۱ 86۲/۰ ۱۲8/۰ 

S03 ۳۱/۰ ۳۱/۱ 658/۰ ۰۹۷/۰ 

S04 ۰5/۰ ۰5/۱ 6۲۷/۰ ۰۹۳/۰ 

S05 ۱۹/۰ ۱۹/۱ 5۲۷/۰ ۰۷8/۰ 

S06 ۲۷/۰ ۲۷/۱ ۴۱5/۰ ۰6۱/۰ 

S07 ۱۱/۰ ۱۱/۱ ۳۷۴/۰ ۰55/۰ 

S08 ۰5/۰ ۰5/۱ ۳56/۰ ۰5۳/۰ 

S09 ۰۹/۰ ۰۹/۱ ۳۲6/۰ ۰۴8/۰ 

S10 ۱۲/۰ ۱۲/۱ ۲۹۱/۰ ۰۴۳/۰ 

S11 ۲۱/۰ ۲۱/۱ ۲۴۱/۰ ۰۳6/۰ 

S12 ۱8/۰ ۱8/۱ ۲۰۴/۰ ۰۳/۰ 

S13 ۲5/۰ ۲5/۱ ۱6۳/۰ ۰۲۴/۰ 

S14 ۱8/۰ ۱8/۱ ۱۳8/۰ ۰۲/۰ 

S15 ۳۱/۰ ۳۱/۱ ۱۰6/۰ ۰۱6/۰ 

S16 ۰۴/۰ ۰۴/۱ ۱۰۲/۰ ۰۱5/۰ 

S17 ۱۱/۰ ۱۱/۱ ۰۹۲/۰ ۰۱۴/۰ 

S18 ۲۱/۰ ۲۱/۱ ۰۷6/۰ ۰۱۱/۰ 

S19 ۰۹/۰ ۰۹/۱ ۰6۹/۰ ۰۱/۰ 

S20 ۰۱۳/۰ ۰۱۳/۱ ۰68/۰ ۰۱/۰ 

S21 ۰۹/۰ ۰۹/۱ ۰6۳/۰ ۰۹/۰ 

 ۰۰۰/۱ ۷5۷/6 جمع کل
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 رهبری تحول دیجیتال با روش سوارا یهامؤلفه وزن نهایی -2شکل 

 عملکرد-اهمیتتحلیل 

دیجیتال  تحول رهبری برای آمادگی ایجاد در مؤثر اهمیت هریک از عوامل آنکه از پس

 شدهاستفادهتک نمونه -شناسایی شد برای بررسی وضعیت عملکردی این متغیرها از آزمون تی

است. نتایج حاصل از این آزمون )عملکرد( در کنار نتایج حاصل از سوارا )اهمیت( برای در پژوهش 

شود نمایش داده می Iکه با  ۱ی قرار گرفت. منظر اهمیتموردبررسحاضر هر شاخص از دو منظر 

رد و های بعد عملکتحلیل جداگانه داده ازآنجاکهشود. نمایش داده می Pکه با  ۲و منظر عملکرد

گیرند ممکن است قرار می موردمطالعه زمانهمها، زمانی که هر مجموعه داده ژهیوبهبعد اهمیت، 

ی دوبعدای روی شبکه هاشاخصهای مربوط به سطح اهمیت و عملکرد معنادار نباشد، لذا داده

ند شونشانگر بعد عملکرد است نشان داده می Xنشانگر بعد اهمیت و محور  yکه در آن محور 

شود. نقش ماتریس نامیده می IPی ماتریس اهمیت/عملکرد یا ماتریس دوبعد(. این شبکه ۳ شکل)

                                                      
1. Importance 

2. Performance 



378  در مدارس تالیجیتحول د یرهبر یبرا یمادگآ                                        

IP  و در هر ربع استراتژی خاصی قرار دارد، کمک  شدهلیتشکاز چهار قسمت یا ربع  درواقعکه

 برای بهبود هاشاخصگیری است. از این ماتریس برای شناخت درجه اولویت به فرآیند تصمیم

 .شوداستفاده می

 

 (IPA)عملکرد -طرح کلی ماتریس اهمیت -۳ شکل

این  نهیدرزماینکه هر شاخص چه میزان اهمیت دارد )وضعیت مطلوب( و عملکرد  بر اساس

 است: صیتشخقابلشاخص در چه حد است )وضعیت موجود( چهار ربع 

 اهمیت پایین-تفاوتی: عملکرد پایینحیطه بی -

 پایین تیاهم -حیطه اتالف: عملکرد باال -

 اهمیت باال-حیطه ضعف: عملکرد پایین -

 اهمیت باال -: عملکرد باالقبولقابلحیطه  -

 :باشدزیر می صورتبههای پژوهش حاضر اهمیت عملکرد برای شاخص-نتیجه ارزیابی اهمیت

 حیطه قابل قبول حیطه ضعف

 حیطه اتالف تفاوتیحیطه بی

 عملکرد پایین عملکرد باال

 اهمیت باال

 اهمیت پایین
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 (IPA)عملکرد -نتیجه ارزیابی اهمیت -4 شکل

 در دیجیتال تحول رهبری برای آمادگی ایجاد در مؤثر اول پژوهش، عوامل سؤالدر پاسخ به 

 تیحاکم ،یتالیجیسواد د توان به عوامل زیر اشاره نمود:؟ میاندکدممدارس شهرستان زرندیه 

 نیتدو ع،یسر یریادگی ع،یسر یسازگار ،یذهن یها، چابکداده تیتحول در سازمان، محور

 شیافزا ،یافزارسخت یبسترها جادی، ای، مهارت فرهنگیریگمیدر تصم تال،یجیانداز دچشم

، یو نوآور تیقخال تیتقو تال،یجید یآموزش یهااز برنامه تیمتخصص، حما یروهایبه ن اریاخت

توسعه امکانات ی، مشتر یتمرکز رو ک،یالکترون یهابا روش یسنت یهاتیفعال ینیگزیجا

 ییشناسا ،یو مشارکت، توجه و مالحظات فرد ی، همکاریذهن بیترغ ،ینفوذ آرمان، یافزارنرم

 رمؤث و عوامل هامؤلفهدوم پژوهش اولویت ابعاد،  سؤالدر پاسخ به  .بخشالهام زشیها و انگفرصت

 توانمی مدارس شهرستان زرندیه چگونه است؟ در دیجیتال تحول رهبری برای آمادگی ایجاد در

نخست قرار دارد.  تیدر اولو ۱۴8/۰با وزن  تالیجیانداز دچشم نیشاخص تدو اذعان داشت،

با وزن  یذهن یدوم قرار دارد. شاخص چابک تیدر اولو ۱۲8/۰با وزن  یتالیجیشاخص سواد د
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چهارم قرار  تیدر اولو ۰۹۳/۰با وزن  عیسر یسوم قرار دارد. شاخص سازگار تیدر اولو ۰۹۷/۰

تحول  تیپنجم قرار دارد. شاخص حاکم تیدر اولو ۰۷8/۰وزن  اب عیسر یریادگیدارد. شاخص 

با  یریگمیها در تصمداده تیششم قرار دارد. شاخص محور تیدر اولو ۰6۱/۰در سازمان با وزن 

هشتم  تیدر اولو ۰5۳/۰با وزن  یهفتم قرار دارد. شاخص مهارت فرهنگ تیدر اولو ۰55/۰وزن 

 ینهم قرار دارد. شاخص تمرکز رو تیدر اولو ۰۴8/۰وزن  و مشارکت با یقرار دارد. شاخص همکار

 ۰۳6/۰با وزن  یافزاردهم قرار دارد. شاخص توسعه امکانات نرم تیدر اولو ۰۴۳/۰با وزن  یمشتر

دوازدهم قرار دارد.  تیدر اولو ۰۳/۰با وزن  یقرار دارد. شاخص نفوذ آرمان ازدهمی تیدر اولو

قرار دارد. شاخص توجه و مالحظات  زدهمیس تیاولودر  ۰۲۴/۰با وزن  یذهن بیشاخص ترغ

در  ۰۱6/۰ها با وزن فرصت ییچهاردهم قرار دارد. شاخص شناسا تیدر اولو ۰۲/۰با وزن  یفرد

شانزدهم قرار دارد.  تیدر اولو ۰۱5/۰بخش با وزن الهام زشیپانزدهم قرار دارد. شاخص انگ تیاولو

 شیهفدهم قرار دارد. شاخص افزا تیدر اولو ۰۱۴/۰با وزن  یافزارسخت یبسترها جادیشاخص ا

از  تیقرار دارد. شاخص حما هیجدهم تیدر اولو ۰۱۱/۰متخصص با وزن  یروهایبه ن اریاخت

و  تیخالق تینوزدهم قرار دارد. شاخص تقو تیدر اولو ۰۱/۰با وزن  تالیجید یآموزش یهابرنامه

 یهابا روش یسنت یهاتیفعال ینیگزیجا اخصر دارد. شقرا ستمیب تیدر اولو ۰۱/۰با وزن  ینوآور

سوم پژوهش،  سؤالپاسخ به  و در قرار دارد. کمیو  ستیب تیدر اولو ۰۰۹/۰با وزن  کیالکترون

مدارس  در دیجیتال تحول رهبری برای آمادگی ایجاد در مؤثر و عوامل هامؤلفهارزیابی ابعاد، 

های نتایج پژوهش تمامی شاخص بر اساس ازآنجاکهتوان گفت شهرستان زرندیه چگونه است؟ می

تفاوتی و حیطه اتالف وجود ندارد. از طرفی عملکرد در پژوهش بااهمیت است بنابراین حیطه بی

« حیطه ضعف»در محدوده  هاشاخصبرخی موارد پایین و در برخی موارد مطلوب است بنابراین 

هستند. حیطه  صیتشخقابل هاشاخصاصلی از  دودسته ۴ شکلقرار دارند. از « قبولقابلحیطه »و 

، 5، ۳های عملکرد در سطح مطلوبی قرار دارند شامل شاخص ازنظرهایی که قوت یعنی شاخص

عملکرد و اهمیت  ازنظرهایی که باشد. حیطه ضعف یعنی شاخصمی ۱۷و  ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰ ،6

 ۲۱و  ۲۰، ۱۹، ۱8، ۱6، ۱5، ۱۴، ۹، 8، ۷، ۴های در سطح نامطلوبی قرار دارند شامل شاخص

 باشد.می



  381 1400م، شماره دوم ، تابستان نهدوره                                     مدیریت مدرسهفصلنامه علمی 

 گیریبحث و نتیجه

 یرهبر یبرا یآمادگ جادیعوامل مؤثر در ا یبندو رتبه ییشناساتمرکز بر روی  در این مطالعه،

 مملو نیاییافراد در د ،یورفنا شگستر باشهرستان زرندیه بوده است.  مدارسدر  تالیجیتحول د

 آورند،یم ستد به یهای آموزشموسسه یگراز د که یاو تجربه ده،کر ندگیز لیجیتاد تتباطااز ار

و  شدر به ،مرا ین. اهددمی ارقر ریتأث تحت ،یآموزش تخدمادهندگان را از ارائه نیشاا راتنتظاا

 یدیکراز رو مدارس یوپیر ورتضر بر ش،یازپشیه و بشد منجر مدارس باافراد  طتباار تکامل

در  مدارس آموزشی وجود،نی. باانمایدمی دیتأک ون،فزروزا راتنتظاا به پاسخگوییمناسب، جهت 

 به توانیم جملهاز آن  کهاند شده جهامو نیز هاییچالش باافراد،  راتنتظاا ساختن آوردهبر

مدیریت آموزشی نقش حیاتی و حساس در پیش برد  .دنمو رهشاا و دیجیتالینه ورافنا یهاچالش

ها، یها، توانایازاین خواهیم دید، مدیر باید دارای ویژگیکه پس گونهآناهداف تعلیم و تربیت دارد. 

های خاصی باشد تا بتواند با کمال اطمینان، کودکان، نوجوانان، جوانان را به دست او و مهارت

تر بداند مؤثر در تربیت و اداره آموزشگاه را بشناسد و از همه مهمسپرد. او باید همه عوامل الزم و 

های مدیر باید قبل از پرداختن کار کند. دانش آگاهی و مهارت هاآنو روی  هاآنکه چگونه باید با 

اهمیت مدیریت آموزشی  .به مدیریت در حَدی باشد که نیاز به آزمایش و خطاهای مکرر نباشد

در پیشرفت و توسعه ملل توجه به مدیریت را در اولویت قرار داده است. امروزه در مقایسه با 

 ها و امکانات سازمان درگذشته، ایفای نقش مدیریت، یا برحسب تعریف هماهنگ ساختن فعالیت

وظایف سازمان  جهت حصول به اهداف سازمان به لحاظ وسعت ارتباط قلمرو و پیچیدگی اهداف و

تر های استفاده از تجهیزات بسیار دشوارو نیز گسترش پیچیدگی افکار و انتظارات کارکنان و مهارت

شده است. بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنان برای ایفای نقش مدیریت ضروری است. 

های ردش فعالیتها به لحاظ تأثیری که جریان و گمدیریت آموزشی در مقایسه با سایر مدیریت

وند شهای مدیریت آموزشی میالتحصیالنی دارد که وارد دورهآموزشی و پرورشی بر کیفیت فارغ

 ستا آتی و آنی نتیجه دواز اهمیت بیشتری برخوردار است. توجّه به مدیریت آموزشی دربردارنده 

ر رشد توانند دمی یآموزش مدیران که است بسزایی تأثیر آموزشی مدیریت به توجّه آتی نتایج از

 .ذهن، شناخت، درک و فهم مدیران دیگری چون مدیران مالی و صنعتی داشته باشند
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مدارس شهرستان زرندیه  در دیجیتال تحول رهبری برای آمادگی ایجاد در مؤثر در خصوص عوامل

ها، داده تیتحول در سازمان، محور تیحاکم ،یتالیجیسواد د توان به عوامل زیر اشاره نمود:می

، یریگمیدر تصم تال،یجیانداز دچشم نیتدو ع،یسر یریادگی ع،یسر یسازگار ،یذهن یچابک

از  تیمتخصص، حما یروهایبه ن اریاخت شی، افزایافزارسخت یبسترها جادی، ایمهارت فرهنگ

 یهاوشبا ر یسنت یهاتیفعال ینیگزی، جایو نوآور تیقخال تیتقو تال،یجید یآموزش یهابرنامه

 یار، همکیذهن بیترغ ،ی، نفوذ آرمانیافزار، توسعه امکانات نرمیمشتر یتمرکز رو ک،یالکترون

 .بخشالهام زشیها و انگفرصت ییشناسا ،یو مشارکت، توجه و مالحظات فرد

 یگآماد جادیاترین عامل در مهم تالیجیانداز دچشم نیتدوبا استناد به نتایج پژوهش حاضر، 

ی در تالیجیسواد د باشد. وجودمی شهرستان زرندیه مدارسدر  تالیجیتحول د یرهبر یبرا

 Noriدر نتایج مطالعه  همچنان کهآید. به شمار می برنده شیپیک عامل  عنوانبهمدارس مذکور 

با نتایج پژوهش  رونیازای حاصل شدند و مهارت فرهنگی و تالیجیسواد د های( شاخص2019)

 شدهنییتعدستیابی به اهداف از پیش  عیسر یسازگاری و ذهن یچابکباوجود خوانی دارد. حاضر هم

ر د عیسر یریادگرهبری دیجیتال دور از انتظار نخواهد بود. الزم به ذکر است مشخص شد که ی

نیز یکی دیگر از عوامل  تحول در سازمان تیحاکمکننده است. مشخص شد تسهیل این امر کمک

 هشهرستان زرندی یآموزش یهادر موسسه تالیجیتحول د یرهبر یبرا یآمادگ جادیا در رگذاریتأث

ی در این راستا حائز اهمیت است. مهارت فرهنگی و ریگمیها در تصمداده تیمحور وجود باشد.می

در  و مشارکت یهمکار سو است. وجود( همRahmati, 2018های مذکور با نتایج مطالعه )یافته

 یافزارتوسعه امکانات نرمی در کنار مشتر یتمرکز روو  شهرستان زرندیه یآموزش یهاموسسه

 نماید.می تالیجیتحول د یرهبر یبرا یآمادگکمک شایانی به ارتقاء 

در  تالیجیتحول د یرهبر یبرا یآمادگ جادیا بر اساس نتایج حاصله مشخص شد، جهت

 جادیابوده و حائز اهمیت  بخشالهام زشیانگبا  هافرصت ییشناسا، شهرستان زرندیه مدارس

های به شاخص Rüth (2020)نماید. در نتایج مطالعه ی به این مهم کمک میافزارسخت یبسترها

و با  است شدهاشارهی افزارسختو  یافزارتوسعه امکانات نرمتأثیرگذار بر رهبری دیجیتال نظیر 

ر د متخصص یروهایبه ن اریاخت شیافزاسو است. عالوه بر موارد مذکور، با نتایج پژوهش حاضر هم

ی و نوآور تیخالق تیتقو، مقدمات الزم جهت تالیجید یآموزش یهااز برنامه تیحماکنار 
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 رگذاریتأثآخرین عامل  عنوانبه کیالکترون یهابا روش یسنت یهاتیفعال ینیگزیجاو  شدهفراهم

 قرار گیرد. شهرستان زرندیه یآموزش یهاموسسه مدیران موردتوجهباید 

ها و افکار طرف مقابل را داشته توانایی درک نظرها، عواطف، نگرش بایستمیمدیر در واقع 

شود که با رو پیشنهاد میهای ارتباطی است، ازاینباشد و این امر مستلزم برخورداری از مهارت

 ، در جهت ارتقای این مهارت درمدارسهای مشاوره برای مدیران آموزشی و اجرائی برگزاری دوره

اطالعاتی مدیریت موجبات  هایدستگاهبر این با توجه به اینکه  عالوه د.بین مدیران گام برداشته شو

های مدیران و حتی کارشناسان سطوح مختلف سازمان را فراهم ساخته و با طرح افزایش آگاهی

تخاذ چه را در مورد اینکه قادر به انجام چه کارهایی و ا هاآنتنها حیطة دانش مفاهیم جدید نه

 ها وبخشد، بلکه آنان را در هرچه بهتر انجام دادن مسئولیتهایی خواهند بود وسعت میتصمیم

ر د اطالعات مدیریت هایسیستمشود که رو پیشنهاد میرساند، ازاینهایشان یاری میفعالیت

 رانسازی آن متناسب با وظایف شغلی مدیرا توسعه دهند و به پیاده مدارس شهرستان زرندیه

 .پرداخته شود مدارسآموزشی و اجرایی 

 یی کاربردی به مدیران مدارس شهرستان زرندیههاشنهادیپهای پژوهش، با استناد به یافته 

ی تالیجیسواد دبه تقویت  تالیجیانداز دچشم نیتدوبایست با گردد. مدیران مربوطه میارائه می

 یبرره یبرا یآمادگ جاددر ای عیسر یریادگی و عیسر یسازگاری، ذهن یچابککمک نمایند. وجود 

مرکز تاست. همچنین افزایش  رگذاریتأثشهرستان زرندیه  یآموزشی هادر موسسه تالیجیتحول د

ارکان مهم  ازجمله، هاآندر راستای پاسخگویی به  یافزارتوسعه امکانات نرمدانش آموزان و  یرو

گردد وزشی شهرستان زرندیه محسوب میهای آمدر موسسه تالیجیتحول د یرهبردر استقرار 

ه مدیران مربوط ینفوذ آرمانی و نیگز ستهیشامدیران مربوطه قرار گیرد.  موردتوجه دیبایمکه 

شهرستان  مدارس در یتوجه و مالحظات فردافراد به اهداف مدون شده و  یذهن بیترغسبب 

 یهبرر یبرا یآمادگ جادرسیدن به راستای ای درراهگرفته شود.  در نظرباید  شیازپشیبزرندیه 

 یروهایبه ن اریاخت شیافزادر مدارس شهرستان زرندیه، نیاز است نسبت به  تالیجیتحول د

و  تیخالق تیتقونیز توجه بیشتری گردد.  تالیجید یآموزش یهااز برنامه تیحما ومتخصص 

 ینتس یهاتیفعال ینیگزیجادر میان مدیران و کارکنان مدارس شهرستان زرندیه مقدمات  ینوآور
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در مدارس شهرستان  تالیجیتحول د یرهبررا فراهم آورده و درنهایت  کیالکترون یهاروش

 مستقر خواهد شد. زرندیه

 شدهیومب و دانش یکاف یمواجه بوده است. نبود پشتوانه علم زین ییهاتیمطالعه با محدود نیا

و  روکش یاتیتجربه عمل فقدانکرده است.  جادیا ییهاتیمحدود تالیجیتحول د یرهبر رامونیپ

 .آیدبه شمار می یگرید تیمحدوددر مدارس،  تالیجیتحول د یرهبر نهیدر زم قیآمار و ارقام دق

 یسازجهت مفهوم یمطالعات شودیم هیتوص یموجود به پژوهشگران آت یهاتیبا توجه به محدود

 یاجرائ یهابه روش زین یانجام داده و از منظر فن ینظر دگاهیبا د تالیجیتحول د یبحث رهبر

 بپردازند. تالیجیتحول د یرهبر یکردن الگو
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