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Abstract  

The present study aims to present an authentic leadership models in high 

schools. The research method is a combination of qualitative and quantitative 

studies. In terms of time and objective, it is a cross-sectional applied 

research. In the first phase of the study the participants were 19 persons 

including university professors and principals and employees of the 

Education Departments of Markazi Province, who were selected using 

purposive sampling method, and interviewed until theoretical saturation was 

realized. The data analysis was based on open, axial, and selective coding, 

and validity of the analysis was assessed from internal and external 

approaches. Reliability of the research was verified using coders’ 

contingency coefficient, and the contingency coefficient of 0.77 was 

achieved after repeating the interview for the fourth time. In the quantitative 

phase, the statistical society consisted of 1128 high school teachers and 

principals, 330 of whom were selected using simple random sampling 

method and Morgan-Krejcie (1970) Table. The data collection tool was a 

self-made questionnaire based on the qualitative results. Validity of the 

questionnaire was assessed by experts’ approach, and reliability of the 

questionnaire was calculated as 0.84 using Cronbach’s Alpha Test. The data 

was analyzed using descriptive statistics (average and standard deviation) and 

statistical inference (structural equations) by SPSS20 and Amos24 software. 

The findings identified organizational strategies, organizational status, 

personal characters, and capabilities as the causative conditions of authentic 

leadership; strategic approach and principals’ superficial competition as 
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contextual factors, improper targeting, lack of facilities, and excessive 

interference as interventional factors; reconsidering management structure of 

the schools, principals’ intellectual independence, and tolerance as strategies; 

and enhancing quality of education, increasing the principals’ social capital, 

and reducing social harms in the schools as outcomes of authentic leadership. 

Structural equations by Amos software were also indicative of the fact that 

the proposed model fits well. The subject of leadership has always been one 

of the most important topics in management science and sociology of 

organizations. Self-awareness expresses a deep understanding of one's skills, 

values, and behaviors (Cottrill, Lopez & Hoffman, 2014). Morality refers to 

directing one's actions and decisions by a personal moral compass and 

ignoring social pressures. Balanced processing is also dealing with all issues 

without neglect, respecting the views of others and considering all aspects 

instead of being biased (Northouse, 2016). Relationship transparency is also 

the degree to which the leader shows his or her originality to others, shares 

information with others, and expresses his or her true thoughts and feelings 

(Rego, Sousa, Marques, Pina & Cunha, 2014). Genuine leadership with 

elements of transparency, honesty and ethics can be the answer. On the other 

hand, due to the recentness of the concept of genuine leadership, it is 

necessary to study genuine leadership and further explore the components 

and factors involved in it. The innovation of the research is that with a 

combined study (qualitative and quantitative), an attempt has been made to 

address different angles of this concept and to identify the factors affecting 

genuine leadership for high school principals. The research method is a 

combination of qualitative and quantitative studies. In terms of time and 

objective, it is a cross-sectional applied research. In the first phase of the 

study the participants were 19 persons including university professors and 

principals and employees of the Education Departments of Markazi Province, 

who were selected using purposive sampling method, and interviewed until 

theoretical saturation was realized. The data analysis was based on open, 

axial, and selective coding, and validity of the analysis was assessed from 

internal and external approaches. Reliability of the research was verified 

using coders’ contingency coefficient, and the contingency coefficient of 

0.77 was achieved after repeating the interview for the fourth time. The data 

collection tool was a self-made questionnaire based on the qualitative results. 

Validity of the questionnaire was assessed by experts’ approach, and 

reliability of the questionnaire was calculated as 0.84 using Cronbach’s 

Alpha Test. The data was analyzed using descriptive statistics (average and 

standard deviation) and statistical inference (structural equations) by SPSS20 

and Amos24 software. The findings identified organizational strategies, 

organizational status, personal characters, and capabilities as the causative 

conditions of authentic leadership; strategic approach and principals’ 
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superficial competition as contextual factors, improper targeting, lack of 

facilities, and excessive interference as interventional factors; reconsidering 

management structure of the schools, principals’ intellectual independence, 

and tolerance as strategies; and enhancing quality of education, increasing the 

principals’ social capital, and reducing social harms in the schools as 

outcomes of authentic leadership. Structural equations by Amos software 

were also indicative of the fact that the proposed model fits well. The issue of 

genuine leadership is one of the most important issues in the field of 

education. Given the novelty of this issue, the need for further studies of 

genuine leadership is inevitable. Therefore, the present study was conducted 

to provide a genuine leadership model for high school principals. The 

research method was performed in two steps: qualitative and quantitative. 

Findings from the experts' point of view showed that the causal factors 

affecting the original leadership included organizational policies, 

organizational appointments, personal characteristics and competencies. It 

should be said that the basic principle of any organization is clarity and 

transparency of policies and its implementation in practice. Based on the 

organizational justice approach, it can be said that the leader achieves 

organizational goals when employees have reached a fair perception of their 

organization. The findings showed that the genuine leadership model requires 

different actions at the macro (policies), middle (organizational culture and 

transparency within the organization) and micro (managerial individual and 

personality factors) levels. Some of the findings of this model (strategic 

approach, competition at the managerial level, improving education and 

reducing social issues) were not present in the studies and are somewhat new 

and significant. Although the results of this study can be generalized to other 

similar communities, the findings are limited. One of these limitations is that 

this study was a case study that requires studies at a larger level to make a 

more accurate judgment. The researcher did not have the facilities and time 

to study in other areas. Another limitation was the lack of tools to measure 

and describe the current state of the original leadership. It is suggested that a 

clear and specific procedure be provided for the selection of principals for all 

eligible people, and that school management move away from the 

appointment mode and pay more attention to their professional dimensions 

and competencies. It is suggested that criteria be selected for the selection of 

school principals in accordance with the original leadership model and take 

operational mode. Another suggestion is to teach managers the basics and 

principles to promote the original leadership model. Another theoretical 

suggestion is to provide an indigenous scale to assess the status of genuine 

leadership and to address it from a descriptive perspective. 
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 چکیده

ارائه الگوی رهبری اصیل در مدارس متوسطه انجام شد. روش پژوهش حاضر، آمیخته  هدف بااین پژوهش 

دیران مدارس و م اساتیدنفر شامل  ۱۹ کنندگانمشارکت اکتشافی بود. در گام اول پژوهش کیفی

ها بر اساس گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل دادهاستان مرکزی بودند که با نمونه وپرورشآموزش

ای باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و برای پایایی نیز از ضریب توافق بین کدگذاری نظری سه مرحله

نفر بودند که با روش  ۱۱۲8سطه مدیران مدارس متوجامعه آماری کدگذاران استفاده شد. در بخش کمّی، 

نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار گردآوری  ۳۳۰گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان و کرجسی نمونه

 نظرات دریافت از پس آن محتوایی ساخته و بر مبنای نتایج کیفی بود که رواییها پرسشنامه محققداده

 .برآورد گردید 8۴/۰ میزان به ضریب آلفای کرونباخ از استفاده با ابزار پایایی و گرفت قرار تأیید مورد خبرگان

انجام  Amosو   SPSSافزارهاینرم از استفاده با و ساختاری معادالت روش طریق از هاداده وتحلیلتجزیه

ها داده تحلیل پیامدهای رهبری اصیل بودند. و...سازمانی  سازمانی، انتصابات یمشخطها نشان داد شد. یافته

 آن نشانگر هانیز نشان داد الگوی پیشنهادی از سطح برازش مناسبی برخوردار است. یافته Amos افزارنرمبا 

 است.  وپرورشآموزشکالن نظام  مشیالزمه زیربنایی رهبری اصیل، بهبود خط که بود

 ، مدیران مدارسهامشیخطرهبری اصیل،  الگویکلید واژگان: 

                                                      
 سالمی، زنجان، ایران.جان، دانشگاه آزاد ا. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد زن ۱

 ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایرانگروه علوم تربیتی.  ۲

                                                                                               rasolrd@yahoo.com )نویسنده مسئول(    

 ران.، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایروه علوم تربیتیگ.  ۳
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 مقدمه

ها بوده شناسی سازمانین موضوعات علم مدیریت و جامعهترمهمری همواره یکی از موضوع رهب

 ای دارندکنندهیینتعیدن به اهداف بسیار نقش رس در، مؤثر و سازسرنوشت، مهم ،رهبراناست. 

های در دهه یژهوترین موضوعاتی است که بهترین و حساسبه همین دلیل، رهبری از جذاب و

(. در سایه تغییرات Wen, Kelana, Othman & Syed, 2019) بوده است هکانون توجاخیر 

جهان مدرن و لزوم بازاندیشی در حوزه مدیریت و رهبری، دیگر رهبری سنتی پاسخگوی 

های نوین رهبری مانند ها نیست. به همین سبب نظریات و مدلها و سازماننیازهای گروه

 شکلگرا، رهبری اخالقی و رهبری اصیل و غیره رهبری معنوی، رهبری مشارکتی، رهبری مثبت

 است گرفته قرار نظرانصاحب موردتوجهبیشتر  ۱بین رهبری اصیلین ا درکه  اندگرفته

(Northouse, 2017 .)و نیاز به وجود عاملی که خلق مزیت  هاعالوه بر رقابت فزاینده سازمان

اهمیت موضوع ، العاده را تضمین کندفوقتر عملکرد رقابتی و حفظ عملکرد پایدار و از آن مهم

العاده تأکید چراکه رهبری اصیل روی عملکرد فوقساخته است.  پذیرتریهتوج رهبری اصیل را

یرات تأث(. رهبران اصیل Ghenenia, Farshadi, Soltanian & Forouhar, 2015) دارد

رضایت و عملکرد شغلی  پذیری ویتمسئولای بر رفتارهای سازمان، کارکنان، تعهد و گسترده

(. تقویت خالقیت فردی و تیمی از طریق تأثیر رهبران اصیل بر Dramicanin, 2019) دارند

یرات این تأثهای درونی از دیگر ی مثبت اعضای سازمان و ارتقای انگیزهشناختروانهای یهسرما

( ۱۹۹۰) الس مفهوم رهبری اصیل در(. Hassanpour,Nazari & Akbari, 2018رهبران است )

تحقیقات  یجهنت در و وپرورشآموزش و یشناسجامعه یهادر حوزهر برای نخستین با

در حال  عنوان مفهومی نوظهوربه و اجتماعی برای ایجاد اصالت به وجود آمد یشناختروان

(. در ادبیات Gardner, Cogliser, Davis & Dickens, 2011) شکوفا و توسعه یافتن است

توجه  نظر ازی این مفهوم تازگبهاز رهبری اصیل موجود است اما هنوز با توجه  موجود تعاریفی

بر تعریف آن وجود ندارد و  نظراتفاقرسد( )اگرچه قدمت آن به دوره یونان باستان هم می

 George(. Nyberg & Sveningsson, 2014) در حال مطالعه آن هستند نظرانصاحب

داند که ترسی از اعتراف نسبت به اعمال و رفتارهای غلط رهبران اصیل را کسانی می (2015)

                                                      
1. authentic leadership  
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 رهبرانیکنند. رهبران اصیل نسبت به اشتباهات خود با شفافیت صحبت می عموماًخود ندارند و 

کنند و معتقدند گذارند، عدالت را در حق دیگران رعایت میکه انصاف را به نمایش می هستند

(. Perry, 2020) عنوان یک رهبر اصیل در نظر گرفته شودهتواند بمی شانیکه اعتقاد راسخ قلب

های مثبت دانند که هم از ظرفیترهبری اصیل را فرایندی می Luthans & Avolio (2003)یا 

شود که این به خودآگاهی سازمانی بسیار پیشرفته ناشی می ینهزمی و هم از یک شناختروان

شود و باعث تقویت خود رهبران و پیروان منجر میبیشتر و رفتارهای مثبت خودتنظیم شده در 

 (. Okmen, Elci, Murat & Yilmaz, 2019) شودمثبت می

و شفافیت  ۳، پردازش متوازن۲، درونی شدن اخالق۱بعد خودآگاهیچهار  دارایرهبری اصیل 

 ,Moonsarn, Sanrattana, Suwannoi, 2019; Bakari, Hunjra & Niazi) است ۴ایرابطه

 ها و رفتارهای خود استارزش ها،فهم عمیق نسبت به مهارت . خودآگاهی بیانگر(2017

(Cottrill, Lopez & Hoffman, 2014 .)ی ناظر بر هدایت اعمال و تصمیمات مداراخالق

شخص توسط قطب نمای اخالقی شخصی و توجه نکردن به فشار اجتماعی است. پردازش 

های دیگران تمامی مسائل، احترام گذاشتن به دیدگاه متوازن نیز برخورد کردن بدون اغماض با

شفافیت (. Northouse, 2016) ی برخورد متعصبانه استجابهو در نظر گرفتن تمامی جوانب 

دهد، اطالعات را با دیگران میزانی است که رهبر اصالت خود را به دیگران نشان مینیز  یارابطه

 Rego, Sousa, Marques, Pina) دکنود را ابراز میو افکار و احساسات واقعی خ کندتسهیم می

& Cunha, 2014 .)را در مورد  7ایتوسعهدیدگاه  و ۶درون فردی، 5سه دیدگاه میان فردی

ای رهبری اصیل جریان دوطرفهتوان ذکر کرد. در دیدگاه میان فردی، اصیل می مفهوم رهبری

نتیجه روابط  گیرد. رهبری اصیلیاست که هم عمل رهبر و هم واکنش پیروان را در نظر م

که یک رهبر اصیل،  معتقد استسطح باالی بین رهبران و پیروان است. دیدگاه درون فردی 

اعمال و و قادر به کنترل وفادار است و ند، خودآگاه کنمیرا پنهان  اشیقیخود حق و صادق است

                                                      
1.self-awareness 
2.internalized moral  

3. balanced processing 

4.relational transparency 
5. interpersonal 

6 .intrapersonal 

7. developmental 



338   برای مدیران مدارس متوسطهرهبری اصیل  الگویارائه 
  

طول نیز به  ایتوسعهدیدگاه (. Pennsylvania state university, 2015) استاحساساتش 

پایه خصوصیات روانشناسی مثبت و رفتارهای اخالقی محکم رشد  ربکه  دوره زندگی یک رهبر

 (.Northouse, 2016) تأکید دارد کندمی

در سطح  خصوصبههای آموزشی و پیشینۀ پژوهشی مرتبط رهبری اصیل در سازمان

 پژوهشی شکل داده است. خألمدیریت مدارس اندک و 

 (2019) li Farahani, Goodarzi & SaberiJala  رهبری اصیل در پژوهشی نتیجه گرفتند

بر بهزیستی کارکنان  یشناختاز طریق سرمایه روان یرمستقیمصورت مستقیم و هم غهم به

همچنین رهبری اصیل بر رفتار سازمانی مثبت اثر مثبت و است.  یرگذارتأثوزارت ورزش 

 معناداری دارد.

 (2018) aspour & KoochiVeiseh, Abbb هم اصیل در پژوهشی نتیجه گرفتند رهبری 

 است.  تأثیرگذار کارکنان خودکارآمدی بر یسازمانفرهنگ طریق از هم و مستقیم صورتبه

(2018) Mehdad & Samimi  رمایهرهبری اصیل از طریق سدر پژوهشی نتیجه گرفتند 

و  یرمستقیمغ یرتأث شغل ترک به تمایل و ناامنی ادراک غل،ش از خشنودی بر یشناختروان

 دارد. معناداری

 (2017) Darakhshan, Ghanbari, Zandi & Seifpanahi  در پژوهشی نتیجه گرفتند

تر از یشبتواند شفافیت سازمانی رابطه معناداری دارد و بعد پردازش متوازن را رهبری اصیل می

 کند.بینی مییشپابعاد دیگر 

 (2015) r & Gholami TorkesaluyeYousefi, Eydipou  در پژوهشی نتیجه گرفتند

کارکنان وزارت شغلی  یبستگدلدرصد تغییرات متغیر  ۳۴بینی توانایی پیش رهبری اصیل

 دارد. ورزش را

 (2018) Pop رابطه رضایت شغلی عمومی  بین رهبری اصیل و در پژوهشی نتیجه گرفتند

تواند باعث بهبود فرآیندهای منابع انسانی یل میرهبری اص. همچنین وجود داردمعناداری 

 گردد.

 Okmen, Elci, Murat & Yilmaz (2018) یافتند رفتارهای رهبری اصیل پژوهشی در در

 یری کسب دانش و استفاده از آن و اشتراک اطالعات دارد. گجهتتأثیر مثبتی در 
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بین  اصالت در رهبری وا ب یسازمانفرهنگ نتیجه گرفت Algarni(2018) ی دیگر در پژوهش

 نقش مهمی دارد. رهبر و پیروان

 Kotze & Nel (2017)  بر رهبری اصیل  مؤثردر پژوهشی به شناسایی عوامل فردی

شده، ذهنیت باز و یمتنظپرداختند و نتیجه گرفتند چهار نگرش شخصیتی یعنی هوش 

 ند.کنبینی میپذیری از عواملی هستند که رهبری اصیل را پیشانطباق

 Alinezhad, Abbasian & Behrangi (2015)  در پژوهشی نتیجه گرفت رهبری اصیل

مستقیم بر تعهد سازمانی معلّمان اثرگذار است و از طریق عدالت سازمانی نیز بر تعهد  صورتبه

 سازمانی اثرگذار است.

 Nikolic (2015)  رهبری اصیل با جّو اخالقی، رفتارهای در پژوهشی نتیجه گرفت

 دارییهروندی سازمانی، تعهد عاطفی سازمانی و عملکرد متناسب با نقش، رابطه مثبت و معنش

 .دارد

 Pierce & Michelle (2015) رهبری الگوی  ،رهبرانخود تنها نه در پژوهشی نتیجه گرفت

 حامی این الگو هستند.  از نیزکنند، بلکه پیروان می تائیداصیل را 

های آموزشی ها، اما هنوز در حوزه سازماندر هدایت سازماناهمیت رهبری اصیل  وجود با

(. این در حالی است Opatokun, Hasim & Hassan, 2013) این مفهوم نیازمند مطالعه است

 ,Braun, Peus) جوامع دارند بر یتوجهقابل تأثیرمدارس  خصوصآموزشی به یهاسازمانکه 

Weisweiler & Frev, 2013اعتماد نیازگو و قابلراست ،شفاف در رفتار به افرادی (. مدارس 

 ,Opatokun, Hasim & Hassan) بتوانند عملکرد بهتر و مؤثرتری را ارائه دهند تادارند 

مثال  عنوانهای آموزشی بهمختلفی است که اکنون سازمان یهااین نیاز به دلیل چالش(. 2013

تجربه دانش آموزان و غیره  ازحدیشغیبت ب مان،نارضایتی معلّ ترک تحصیل از مدرسه،

 ینب های تجاری اعتماد رامانند سازمان وپرورشآموزشدر سازمان  تواندمی اصیل رهبر کنند.می

 .دهد رتقاءارا  ایجاد و آنپیروان 

و خودآگاهی بر اعتماد کارکنان  متوازن اطالعاترهبری اصیل از طریق پردازش  همچنین 

درواقع رهبری اصیل . ها داردتأثیر مثبتی بر عملکرد کاری آناین،  که گذاردیتأثیر م به رهبران

دهد و وقتی اعتماد وجود داشته باشد پیروان عملکرد خود را اعتماد را در سازمان ترویج می
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 ,Peterson, Walumbwa, Avolio & Hannah,2012; Abid) کنندارزیابی می یخوببه

Altaf, Yousaf & Bagram, 2012آید مدیریت و رهبری مدارس ایران به شکل ر می(. به نظ

های مادی و های جدید منطبق نیستند و این به هدر رفت سرمایهیوهشسنتی است و چندان با 

شود. در این راستا، رهبری اصیل با عناصری از شفافیت، صداقت و اخالق ی منجر میفرا ماد

ی مفهوم رهبری اصیل تازگبها توجه تواند پاسخی برای آن باشد. از سوی دیگر، بمحوری می

و عوامل دخیل در آن را مورد واکاوی  هامؤلفهضروری دارد به مطالعه رهبری اصیل پرداخت و 

)کیفی و کمی( سعی شده است  ترکیبی مطالعه با. نوآوری پژوهش این است که داد قراربیشتر 

ری اصیل برای مدیران مدارس بر رهب مؤثربه زوایای مختلف این مفهوم پرداخته شود و عوامل 

است؛ در سطح کالن  تأملقابلمتوسطه شناسایی شوند. نتایج پژوهش در دو سطح کالن و خرد 

 وپرورشآموزشوزارت  موردتوجهتواند برای شناخت بیشتر موضوع و مقایسه نتایج نتایج می

مندسازی و آشنایی استان مرکزی از نتایج آن برای توان وپرورشآموزشباشد و در سطح خرد نیز 

بیشتر مدیران با این سبک رهبری اقدام کند. با این اوصاف، هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی 

پژوهش  سؤاالت)اول و دوم( استان مرکزی است.  رهبری اصیل در مدیران دوره متوسطه

 اند از: عبارت

 ؟اندکدمخبرگان ی رهبری اصیل مدیران مدارس دوره متوسطه از دیدگاه هامؤلفهابعاد و  -۱

آیا الگوی رهبری اصیل در میان مدیران مدارس دوره متوسطه دارای برازش مطلوبی  -۲ 

 هست؟ 

 پژوهشروش . 1

)کیفی و کمی( و ازنظر زمان و هدف پژوهشی مقطعی  روش پژوهش حاضر ترکیبی اکتشافی

 و کاربردی بود. 

شامل  کنندگانمشارکتراهبرد تحقیق حاضر اکتشافی متوالی بود.  :الف( بخش کیفی

مدیران مدارس بودند. دو مالک داشتن تجربه مدیریتی و معاونتی و تجربه  و هادانشگاه اساتید

ها هدفمند بود. بر این تألیف در موضوع مدیریت جهت انتخاب نمونه مدنظر بود لذا گزینش آن

هش مصاحبه نیمه (. ابزار پژو۱)جدول نفر تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد ۱۹اساس با 
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های هایی مانند چیستی رهبری اصیل و مؤلفهساختاریافته بود که محور کلی سؤاالت پرسش

ها از وتحلیل دادهآن، تعیین عوامل مؤثر بر رهبری اصیل و پیامدهای آن بود. برای تجزیه

بازبینی مجدد ها نیز از استراتژی کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد و برای اعتبار داده

کنندگان در پژوهش و برای پایایی نیز ضریب توافق بین کدگذاران و مشارکت پژوهشگرانتوسط 

 حاصل شد.  77/۰مصاحبه ضریب توافق  ۳استفاده شد که با کدگذاری 

 کنندگان در پژوهش. برخی مشخصات مشارکت1جدول

 سابقه علمی تحصیالت جنسیت شماره

 های مدیریتمجری دوره مدیر نمونه، کارشناسی زن 1

 مدیر نمونه کارشناسی ارشد زن ۲

 مدرس دانشگاه، تألیف مقاالت دانشجوی دکتری مرد ۳

 مدرس دانشگاه، مدیر نمونه دکتری تخصصی زن 4

 مجری طرح پژوهشی مرتبط کارشناسی ارشد مرد ۵

 مدیر نمونه کارشناسی مرد 6

 روه آموزشیسابقه کارشناسی آموزشی، سرگ کارشناسی مرد ۷

 سرگروه آموزشی، مدیر نمونه کشور دانشجوی دکتری مرد 8

 مدیر نمونه استانی کارشناسی زن 9

 مدرس دانشگاه دکتری تخصصی مرد 10

 مدیر نمونه شهرستان کارشناسی مرد 11

 مدیر نمونه منطقه کارشناسی مرد 1۲

 مدرس و مؤلف کتاب رهبری و مدیریت دکتری تخصصی مرد 1۳

 مجری دوره تعالی مدیریت دانشجوی دکتری ردم 14

 المللی مدیریتمدرس دانشگاه، تألیف مقاالت بین دکتری تخصصی مرد 1۵

 مجری طرح پژوهشی استانی کارشناسی ارشد زن 16

 عنوان مدیر خالقمعرفی به کارشناسی زن 1۷

 مدیر و مدرس دانشجوی دکتری مرد 18

 رهبری اصیل نامهپایان کارشناسی ارشد مرد 19
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مدیران مدارس متوسطه اول و دوم استان جامعه آماری  در بخش کمّی :ب( بخش کمّی

گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول نفر بود با روش نمونه ۱۱۲8ها مرکزی که تعداد آن

(. ابزار ۲)جدول عنوان حجم نمونه انتخاب شدندنفر به ۳۳۰( ۱۹7۰) و کرجسی مورگان

ا پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای نتایج احصای شده کیفی بود که شامل هگردآوری داده

و  ۲، کم۳، تا حدی۴، زیاد5)بسیار زیاد لیکرت شاخص بود و بر اساس مقیاس 7۴مؤلفه و ۱5

مدیریت آموزشی احصاء و استاد  5شد. برای اعتبار پرسشنامه دیدگاه طراحی ( ۱خیلی کم

نیز با آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای هر مؤلفه نظرات آنان اعمال شد. پایایی ابزار 

)میانگین و  توصیفی آمار ها نیز ازوتحلیل دادهبرای تجزیه شده است.محاسبه 5نیز در جدول

 Amosافزار )معادالت ساختاری( با کمک نرم باطیناست و Spss20افزار انحراف معیار( با نرم

 د. استفاده ش

 ونه بخش کمی پژوهش. مشخصات نم۲جدول

 درصد وانیافر متغیر

 جنسیت           

 ۴/5۲ ۱7۳ مرد

 ۶/۴7 ۱57 زن

 تحصیالت                  

 ۳/۰ ۱ یپلمدفوق

 ۳۳ ۱۰۹ کارشناسی

 ۶/5۰ ۱۶8 کارشناسی ارشد

 8/۱5 5۲ دکتری

 سنوات خدمت 

 ۳/۰ ۱ سال ۵زیر 

 ۶/7 ۲5 سال 10تا  ۵

 8/۲۴ 8۲ سال 1۵تا  10

 5/۱8 ۶۱ سال ۲0تا  1۵

 ۲/۳۴ ۱۱۳ سال ۲۵تا  ۲0

 ۲/۱۴ ۴7 سال به باال ۲۵

 ۳/۰ ۱ جوابیب
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 هایافته

( ۳) دهی شدند. در جدولمفاهیم و مضامین اصلی پژوهش سازمان هاداده بعد از اتمام تحلیل

 شده است.  گانه کدگذاری نشان داده فرایند سه

 

گزینشی . فرایند کدگذاری باز، محوری و۳جدول  

 کدگذاری گزینشی کدگذاری محوری کدگذاری باز

  قوانین شفاف و متناسب

 

سازمانی هایمشیخط  

 

 

 

 

 

 

مؤثر بر رهبری  علیعوامل 

 اصیل

 ارتقاء کیفیت و جایگاه مدیران

های کالنمشیشفافیت خط  

 اختالط قانون و عرف

 متمرکز بودن ساختار نظام آ. و پ

زیباباند و جناح انتصابات سازمانی    

ایمالحظات غیرحرفه  

 تطمیع پذیری

  صداقت

 

فردی هایویژگی  

 مثبت اندیشی

 تعهد و مسئولیت

 انتقادپذیری

  تعامل با دیگران

هاشایستگی  

 

 برخورداری از فن بیان

افزاییدانش  

  سند تحول بنیادین

 رویکرد استراتژیک

 

 

 عوامل زمینه 

 

 

 جانشین پروری

 تعامل با محیط خارجی

 رقابت سطح مدیریتی مدیریت مدارس دولتی 

 مدیریت مدارس غیرانتفاعی 

  کمیت محوری تا کیفیت محوری

 

گذاری ضعف در هدف  

 

 

 

گیریای در تصمیمتغییرات لحظه  

 عدم توجه به خالقیت و نوآوری
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بشمارقوانین    

 

 

 

گرعوامل مداخله  

 

ساالری مدیرانیستهشاعدم توجه به   

  کمبود منابع مالی

 کمبود امکانات

 

 های مردمیپاس دادن مدیران به کمک

 زدودن شأن مدیر

حمایت شفاف سازمانیعدم   

 تعارض مضاعف

 

 آموزی محوریدانش

خانواده محوری   

های فرهنگیپذیرش تفاوت بازنگری در ساختار مدیریت  

 سمدار

 

 

 

 راهبردها

 

 بازنگری در دانشگاه فرهنگیان

های قبلتوجه به تجربیات نسل  

 استقالل فکری مدیران توجه ویژه به آموزش ضمن خدمت

 ایجاد فضای انتقادپذیری

آوریتاب ارتقاء بردباری  

افزایش آستانه تحمل روانی   

  توجه به بازدهی

 

تارتقاء کیفیت تعلیم و تربی  

 

 

 

 

 

 

 

 پیامدها

 

 

 

 

 

 تربیت دانش آموزه مسئول پذیر

دهی امورسازمان  

 اثربخشی در تدریس

  ایجاد اعتماد در اولیاء

 

 افزایش سرمایه اجتماعی مدیران

 ایجاد روابط شفاف

و جایگاه مدیر ارتقاءشان  

یاعتمادساز  

بستگیایجاد اشتیاق و دل  

  محرمانعکاس انحرافات به مدیر 

های اجتماعی کاهش آسیب

 مدارس

 انعکاس مشکالت خانوادگی به مدیر 

مشاوره درمانی   
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 هاییمشخط) علیشرایط  عنوانبهمضمون اصلی  ۴از دیدگاه خبرگان، رهبری اصیل دارای 

از  هرکدامها( است. در ذیل اهمیت فردی و شایستگی هایسازمانی، ویژگی انتصابات سازمانی،

 است.  شده ذکریی هانمونهشرایط  این

بودن و صادق بودن  باهوشبه نظرم رهبر اصیل کسی هست که خصوصیات فردی مانند  »

باید در نحوه انتصاب مدیران دقت الزم داشته  وپرورشآموزش(. ۱۹کنندهمشارکت) داشته باشد

ی و تعامل دارمردمی، آورتابهایی مانند یستگیشاباشد رهبر مدرسه باید کسی باشد که 

ی سازشفافباید  وپرورشآموزش(. به نظرم ۴کنندهمشارکت) مناسب با همکاران را داشته باشد

بیشتری داشته باشد یعنی خیلی دقیق و روشن معلوم کند رهبر مدرسه تا چه حد استقالل 

و همین است که باید فقط مطیع باشند  واقعاًمشکل مدیران مدرسه  ناالفکری و اجرایی دارد 

  «. (۶کنندهمشارکتهیچ استقالل اجرایی ندارند 

ای رهبری اصیل نیز شامل دو بعد رویکرد استراتژیک و رقابت سطح مدیریتی ینهزمعوامل 

ی مهم رویکرد هامؤلفهسند تحول بنیادین و جانشین پروری از  کنندگانمشارکتبودند. در نگاه 

ی رقابت مدیریتی بودند. هامؤلفهنتفاعی نیز یراغاستراتژیکی رهبری و رقابت مدیریت دولتی و 

 :اند ازعبارتبرخی از این اظهارات 

ی به رهبری اصیل در عصر جدید برای کشور باید بر مبنای سند تحول دهجهتبه نظرم 

در جانشین پروری  وپرورشآموزشی نظام هاضعف(. یکی از ۱۲، کنندهمشارکت) بنیادین باشد

ی در پرورکنیم ولی برای موضوع مهم جانشین یمیم مدیر هست. ما یک معلم را مستق

(. رهبری اصیل ۱۳، کنندهمشارکت) ی نداریمابرنامههیچ  وپرورشآموزشنظام  مراتبسلسله

یرانتفاعی باشد به نظرم غیر مدارس تأثیر بشد مدیریت مدارس دولتی نباید تحت پذرقابتباید 

یرانتفاعی داشته غابعاد نسبت به مدیران مدارس باید مدیران دولتی عملکرد بهتری در همه 

 (. ۱7، کنندهمشارکت) باشند

 ی، کمبود امکانات و تعارض منافع است. گذارهدفنیز شامل ضعف در  گرمداخلهعوامل 

و خیلی از کیفیت آموزش دور شده  وپرورشآموزشبسیاری،  کنندگانمشارکتدر دیدگاه 

لی برای ارتقای کیفی مدارس نداشته باشند و این مانعی ی باعث شده مدیران مجانوعبهیت کم

 مدیران برای افزایش کمیت، گاهی مجبور به سندسازی هستند چراکهبرای رهبری اصیل است 
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ین ویژگی مدیر داشتن خالقیت است. مدیر اصیل کسی ترمهم(. به نظرم ۱۹، کنندهمشارکت)

 عنوانبه(. معتقدم ۱۱، کنندهشارکتم) ی ایجاد کندنوآورهست بیش از سایرین در مدرسه 

، ما کمبود منابع مالی داریم قواعد اداری امداشتهمدیریت مدارس متوسطه  هاکسی که سال

ی مردمی استفاده نکنید یعنی اولیا مجبور نکنید که به مدرسه تحت هر هاکمکگویند از یم

دهد همین یعنی یمنی به مدارس درخورسویی خود دولت سرانه  و ازعنوانی کمک کنند 

، کنندهمشارکت) شود شأن رهبر مدرسه دچار دوگانگی شودیمتنگنای مالی مدیر و این باعث 

رویم در عرصه قدرت رهبر مدرسه دچار تناقض یمسال مدیر بودم هر چی جلوتر  ۱5(. من ۱۶

شویم منظورم این هست که رهبر مدرسه باید اقتدار و قدرتی داشته باشد که نظام یم

، اولیا و کالً جامعه به او احترام بگذارند اما در عمل امروزه شاهد مدیر محوری وپرورشموزشآ

 («. ۱۰، کنندهمشارکت) نیستیم  و همین چالش جدی یک رهبر اصیل و راهبر مدرسه هست

راهبردهای رهبری اصیل نیز شامل بازنگری در ساختار مدارس، استقالل فکری مدیران و 

معتقد بودند یک رهبر اصیل باید شرایط درک تحوالت  کنندگانمشارکترخی ی بود. بآورتاب

 جامعه را داشته باشد. 

ی فرهنگی یکی از هاتفاوتو همکارانی با تمایزات فرهنگی داریم؛ لذا درک  آموزاندانشما  »

 هاتفاوتوظایف مهم رهبر اصیل مدرسه هست که باید نه منفعالنه بلکه با دیدگاهی روشن با 

یر منتقد پذکنم خیلی یمسال مدیر بودم ولی اعتراف  ۹(. بنده ۱،کنندهمشارکت) کنار بیاید

نبودم  و سعی داشتم جوری حرف خودم را درست بدانم و حرف همکاران برایم فرعی باشد. ولی 

معتقدم باید رهبر اصیل مدرسه کسی باشد که فضای فکری مستقل داشته باشد ولی انتقادپذیر 

(. امروزه مدیران با هزار چالش از درون تا بیرون مدرسه درگیر ۱۴، کنندهمشارکت) هم باشد

ی و اجتماعی هر دو داشته شناختروانی. رهبر مدرسه باید سرمایه آورتابهستند و این یعنی 

 «. (۱7، کنندهمشارکت) از خود نشان دهد مسائلی در آورتابباشد تا بتواند 

یت، افزایش سرمایه اجتماعی و تربیم  تعلشامل ارتقای کیفیت پیامدهای رهبری اصیل نیز  

معتقد بودند رهبری اصیل نقش  کنندگانمشارکتهای اجتماعی هستند. یبآسو کاهش 

 محوری در بهبود تعلیم  و تربیت دارد.
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ی پیش و اجتماعهای تربیتی  یبآساگر مدیر مدرسه رهبری دلسوز و صادق باشد خیلی از  »

آموزی بود که مشکل حاد خانوادگی داشت. باش که مانی خودم مدیر بودم دانشآیند. زینم

مشکالتش  باهماش هم گفت. بعد این رابطه، یخصوصرابطه دوستانه برقرار کردم حتی مشکالت 

(. رهبر دلسوز مدرسه که مدیر 7، کنندهمشارکت) کار نشددیگر بزه آموزدانشحل کردیم و اون 

تواند به مطلوب شدن و خالقیت همکاران کمک کند و تدریس بهتری یم باشد با رابطه صمیمی

 مطمئناً را داشته باشد  هاخانواده(. اگر مدیر مدرسه اعتماد ۲۰،کنندهمشارکت) انجام بدهند

شود. به نظرم یکی از مشکالت رهبران یمیرمادی مدارس حل غخیلی از مشکالت مادی  و 

 «. (۱، کنندهمشارکت) اجتماعی هست و اعتمادمدارس همین چالش سرمایه 

 
افزار . مدل پارادایمی رهبری اصیل بر اساس پارادایم اشتراوس و کوربین با نرم1شکل

 کیودامکس
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 ها ضرورت دارد که در جدولهای استنباطی، نرمال بودن توزیع دادهپیش از پرداختن به تحلیل

 است.  شده ارائه( نتایج آن ۴)

 ی نرمال بودن ابعاد اصلی مدلنتایج بررس .4جدول

 ابعاد اصلی ویلکس -آزمون شاپیرو    Sig وضعیت         

۴8۰/۰ نرمال است  ۹۹۶/۰   علی. عوامل ۱ 

۱7۳/۰ نرمال است  ۹۹۴/۰ ایینهزم. عوامل ۲   

57۲/۰ نرمال است  ۹۹7/۰ گرمداخله. عوامل ۳   

۲8۹/۰ نرمال است  ۹۹5/۰ . راهبردها۴   

7۹۴/۰ نرمال است  ۹۹7/۰ . پیامدها)رهبری اصیل(5   

است.  ۰5/۰دهد مقدار سطح معناداری ابعاد اصلی مدل بیشتر از ( نشان می۴) نتایج جدول

توان گفت که توزیع متغیرهای اصلی پژوهش، رو میینازاشود بنابراین فرض صفر پذیرفته می

ازش مدل مفهومی ی معادالت ساختاری جهت برسازمدلنرمال است بنابراین در ادامه از روش 

 شود.یماستفاده 

معادالت ساختاری که یک روش همبستگی چند متغیره  یسازدر پژوهش حاضر، از مدل

 شده است. در مرحله آزمون مدل، از پایایی ترکیبیاستفاده برازش مدل پژوهشهست، برای 

(CRمیانگین وار ،)شدهاستخراج هاییانس (AVEو آلفای کرونباخ استفاده شد ) نتایج  که

( 5) در جدول یریگاندازه یهاروایی و پایایی سازه مدل یهاتحلیل عاملی تأییدی و شاخص

 آورده شده است.
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 روایی و پایایی سازه یهابارهای عاملی و شاخص. ۵جدول

/ابعاد مؤلفه   AVE CR سطح معناداری بارهای عاملی 

بپایایی مرک  

اخآلفای کرونب  

لیاص تیریبر مد مؤثر علیعوامل   - - ۰.58۶ ۰.85۰ ۰.8۳۴ 

ی سازمانیهایمشخط  ۰.75 P<0.01    

    P<0.01 ۰.7۹ انتصابات سازمانی

های فردیویژگی  ۰.78 P<0.01    

هاشایستگی  ۰.7۴ P<0.01    

یانهیعوامل زم  - - ۰.۶۶۴ ۰.7۹8 ۰.87۲ 

    P<0.01 ۰.8۳ رویکرد استراتژیک

    P<0.01 ۰.8۰ رقابت سطح مدیریتی

گرعوامل مداخله  - - ۰.5۹۳ ۰.8۱۴ ۰.8۲۱ 

گذاریضعف در هدف  ۰.7۴ P<0.01    

    P<0.01 ۰.78 کمبود امکانات

    P<0.01 ۰.7۹ تعارض مضاعف

 ۰.858 ۰.7۹۴ ۰.5۶۳ - - راهبردها

سبازنگری در ساختار مدیریت مدار  ۰.7۲ P<0.01    

    P<0.01 ۰.75 استقالل فکری مدیران

یآورتاب  .78۰  P<0.01    

امدهایپ  - - ۰.۶۲۰ ۰.8۳۰ ۰.8۲۹ 

    P<0.01 ۰.8۳ ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت

    P<0.01 ۰.77 افزایش سرمایه اجتماعی مدیران

های اجتماعی مدارسکاهش آسیب  ۰.7۶ P<0.01    

ز هدای مددل اگیری سدازهانتخابی جهت انددازه یهاکه مؤلفه دهدینشان م( 5) نتایج جدول

 باشدندیو معنادار م 7/۰شده همگی بیشتر  استاندارد یاند چون بار عاملدقت الزم برخوردار بوده

 شددهاستخراج هداییانساسدت(. مقددار شداخص میدانگین وار ۰۱/۰)سطح معنداداری کمتدر از 

(AVEبرای کلیه سازه ) بیشدتر اسدت.  ۶/۰است و شاخص پایایی مرکدب نیدز از  5/۰ها بیشتر از

هدای مددل از روایدی همگدرا و بنابراین هرکدام از سدازه ؛است 7/۰لفای کرونباخ بیشتر از مقدار آ
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مددل ( ۳) در شکل گیری متغیرهای پژوهش برخوردار هستند.پایایی مرکب مطلوبی جهت اندازه

 شده است.دادهنشان ساختاری 

 
 رهبری اصیل برازش شده ساختاری. مدل ۳شکل 

است که  7/۰ها بیشتر از عاملی مؤلفه د بارندهختاری نشان میمدل سا( ۳) در شکلها یافته

های برازندگی ( شاخص۶) در جدول اندکردهابعاد را تبیین  یخوب ها بهمؤلفه حاکی از این است

 شده است.مدل گزارش

 برازندگی مدل پژوهش یهاشاخص .6جدول

های شاخص

 برازندگی

(χ2) df χ 2/df RMSEA CFI TLI IFI GFI AGFI 

 ۲۴/۱5۳  5۳ 8/۲  ۳7۰/۰  ۹۱۱/۰  ۹5۳/۰  ۹۴۴/۰  ۹۳8/۰  ۹۴۰/۰  

مقدار 

قبولقابل  

نزدیک 

 به صفر

۳زیر  -  ۰8/۰ < ۹/۰ > ۹/۰ > ۹/۰ > ۹/۰ > 8/۰ > 

ها در حدد مطلدوب قدرار دارندد دهد همه شاخص( نشان می۶) های برازش در جدولشاخص

 است.  یدبنابراین مدل پژوهش مورد تائ
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 ریگیبحث و نتیجه

به  با توجهرود. بشمار می وپرورشآموزشموضوع رهبری اصیل یکی از موضوعات مهم در حوزه 

پژوهش است. لذا،  ناپذیراجتنابجدید بودن این موضوع لزوم مطالعات بیشتر رهبری اصیل 

ارائه الگوی رهبری اصیل برای مدیران دوره متوسطه صورت پذیرفت. روش اجرای  باهدفحاضر 

  و گام کیفی و کمی انجام شد.پژوهش در د

 هاییمشخطاصیل شامل  رهبری برمؤثر  علی ها از دید خبرگان نشان داد عواملیافته

 ,Moradi Moghadam ها بودند.فردی و شایستگی هایسازمانی، ویژگی سازمانی، انتصابات

Jafari & Nabavi (2018)  ی نظیر زمانساتیهو مسائلدر پژوهشی نتیجه گرفته بود بسیاری از

است. در پژوهش  ریپذ ینیبشیپها از طریق رهبری اصیل اهداف سازمان و نحوه عزل و نصب

شناسایی شدند  رهبری اصیل علیشرایط  عنوانبهو انتصابات سازمانی  هایمشخطحاضر نیز  

نتیجه گرفته  Alinezhad & et al (2015)مقدم همسو است. که این یافته با پژوهش مرادی 

دند که عدالت سازمانی عنصری مهم در رهبری اصیل است در پژوهش حاضر نیز یکی از بو

های سازمانی رعایت عدالت در وجوه مختلف بود که با پژوهش حاضر های مهم خط و مشمؤلفه

های فردی مدیران تأثیر نیز نتیجه گرفته بودند که ویژگی Kotze & Nel (2017)سازگار است. 

رهبری اصیل دارد که این یافته با پژوهش حاضر سازگار است. در تبیین این  ی درامالحظهقابل

ها و اجرای آن در عمل و مشیباید گفت اصل زیربنایی هر سازمانی روشنی و شفافیت خط  یافته

توان گفت رهبر زمانی موفق به اهداف سازمانی است. بر اساس رویکرد عدالت سازمانی می

ای نسبت به سازمان خود رسیده باشند. به عبارتی عدالت راک عادالنهکه کارکنان به اد شودیم

(. Flint, Haley & McNally, 2012) بدانند قبولقابلو انصاف رهبر خود را در توزیع امکانات 

ها در سازمان و تساوی اعمال مقررات، قوانین و سیاستای ناظر بر رویه عدالتاز سوی دیگر، 

 شوندگانپرسشدر این پژوهش نیز از دیدگاه (. Hashish, 2020) استفرآیند ارزیابی عملکرد 

توان نتیجه ی اول و دوم اهمیت داشتند. لذا میهارتبهازمانی و انتصابات های سخط و مشی

های سازمان توسط رهبر عامل زیربنایی در موفقیت یا گرفت نحوه برخورد و اجرای خط و مشی

 ناکامی رهبری اصیل است. 
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مضداعف(  امکانات و تعدارض گذاری، کمبودهدف در گر)ضعفدیگر پژوهش، شرایط مداخلهیافته 

که دریافته بودند رهبری اصدیل  Darakhshan & et al (2017)بود. این یافته با نتیجه پژوهش 

با شفافیت سازمانی)عدم تعارض و روشن بودن اهدداف و قواعدد( رابطده دارد بدا نتیجده پدژوهش 

نیز نتیجه گرفته بودندد شدفافیت  Veiseh, etal, 2018; Algarni (2018) حاضر نزدیک است. 

ی هدایگدذارهدفگذاری از عناصر مهم رهبری اصیل هستند و چنانچه رهبر در تعیدین در هدف

های ی قوی عمل کند موفقیت سازمان باالست. در پژوهش حاضر نیز یکی از شاخصسازماندرون

ضدمنی نتیجده  طوربدهنیدز  Okmen & et al, 2019د. گدذاری بدورهبری اصیل ضعف در هدف

گرفته بودند رفتارهای رهبری و رفع موانع زیرسداختی مانندد ابزارهدای محدیط کار)امکاندات( در 

رهبدری اصدیل جریدان جریان رهبری اصدیل اثرگدذار اسدت. بدر اسداس دیددگاه  میدان فدردی، 

. در این راستا چنانچه گیردنظر میای است که هم عمل رهبر و هم واکنش پیروان را در دوطرفه

کارکنان منجدر  نفساعتمادبهها بین خود و پیروان عمل کند این به افزایش رهبر بر اشتراک ایده

 تواند در نزدیکی اهداف مشترک رهبر و پیروان عمل کند.  راهبردها شامل بازنگریشود و میمی

 Kotzeی یافته دیگر پژوهش بدود. آورتابمدیران و  فکری مدارس، استقالل مدیریت ساختار در

& Nel (2017) گیدری از عوامدل مهدم رهبدری نتیجه گرفته بودند ذهنیت باز و قددرت تصدمیم

ی، ارتقدا آورتاب) یشناختسرمایه رواندریافته بودند  Goodazi & et al (2019) اصیل هستند. 

نیدز نتیجده  Mehdad & Samimi (2018)اسدت. رهبدری اصدیل قدرت روحی( از عناصر مهدم 

های پژوهش حاضر نیز بدا های رهبری اصیل است که یافتهی یکی از شاخصآورتابگرفته بودند 

 دوطرفدهدر تبیین این یافته باید گفت رهبری اصدیل جریدانی  نتایج این مطالعات همسو هست. 

حتدرام است که بعد پردازش متوازن آن ناظر بر برخورد کردن بدون اغماض بدا تمدامی مسدائل، ا

 ی برخدورد متعصدبانه اسدتجابههای دیگران و در نظر گرفتن تمامی جوانب گذاشتن به دیدگاه

(Northouse, 2016) توان گفت فرهنگ و ساختار حاکم بدر مددارس کمتدرین در این راستا می

 هرگوندهها و قدوانین متعددد و گداه متنداقض دهد و بخشنامهجای استقالل فکری به مدیران می

کند. بنابراین با توجه بده اوصداف مهدم رهبدری اصدیل، و قدرت فکری مدیر را صلب میخالقیت 

تواند با دادن قدرت بیشتر به رهبر و کادر مدرسه ندوعی بازنگری در ساختار مدیریتی مدارس می

 ایجاد کند.  مسائلاشتراک و خرد جمعی نسبت به حل 
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 سدرمایه تربیت، افزایش و تعلیم کیفیت یافته دیگر پژوهش حاضر پیامدهای رهبری اصیل )ارتقاء

ی ارتقدای هامؤلفدهمدارس( بدود. ایدن یافتده در  اجتماعی هایآسیب مدیران و کاهش اجتماعی

های اجتماعی از پیشینه برخوردار نیسدت، امدا در مؤلفده سدرمایه تعلیم و تربیت و کاهش آسیب

رهبری اصیل مستقیم بر تعهد  دریافته بودند Alinezhad, et al (2015)اجتماعی موجود است. 

دریافته بدود   Nikolic (2015)شاخص سرمایه اجتماعی معلمان اثرگذار است.  عنوانبهسازمانی 

 ,Cazaاست.  سازمانی و اخالقیهای ی سرمایه اجتماعی با شاخصنیبشیپ بهقادر رهبری اصیل 

Bagozzi, Woolley & levy (2010)  های ی )با شاخصشناخترواننتیجه گرفته بودند سرمایه

نیدز دریافتده  Karlou, et al (2019)ی و امید( یکی از ابعاد مهم رهبری اصدیل اسدت. نیبخوش

مددل رهبدری اصدیل  علدیهای مهدم مددل ی و رضایت شغلی از مؤلفهشناختروانبودند سرمایه 

دارندد و بده  هستند. در تبیین این یافته باید گفت رهبران اصیل میل به اشتراک مندافع و مندابع

 دارندد دیدتأکای خاطر ماهیت آن بر روابدط اخالقدی و اجتمداعی در تعدامالت سدازمانی و حرفده

(Nasiri, etal, 2016این امر موجب افزایش اعتماد اجتماعی متقابل رهبران و پیروان می .) شدود

ی روح تدوان گفدت وقتدتوان شاهد افزایش سرمایه اجتماعی بود. از طرف دیگدر، میمی جهیدرنت

حاکم بر سازمان و گروهی، تعهد و مسئولیت اجتماعی باشد چنانکده در رهبدران اصدیل متصدور 

. پیروان وقتدی صدداقت کندیمی عمل سازماندرونو موضوعات  مسائلحل  مثابهبهاست، این امر 

ها و مشکالت عمومی و خصوصدی ی رهبر را باور داشته باشند چالشاحرفهو تعهد و سایر فضایل 

خصوصدی ایدن اطمیندان و  مسدائلتوانند با رهبر در میان بگذارندد. در ایدن راسدتای د را میخو

تدوان حتدی در موضدوعات خصوصدی و که می شودیمصداقت در رهبر از سوی کارکنان حاصل 

هدای مدانع انباشدت تنش تواندیمتنگناهای زندگی نیز با رهبر مشورت کرد. طرح این موضوعات 

توان شاهد کاهش می جهیدرنتتخلیه انرژی عمل نماید.  عنوانبهکنان شود و درونی و بیرونی کار

 ی( و خصوصی زندگی کارکنان بود.  احرفه) موضوعات و مشکالت حیطه عمومی

 ها نشددان دادنددد الگدوی رهبددری اصددیل مسددتلزم اقددامات مختلفددی در سددطوح کددالنیافتده

ون سدازمان( و خدرد )عوامدل فدردی و ی و شدفافیت در درسدازمانفرهنگ) (، میاندههامشیخط)

)رویکدرد اسدتراتژیک، رقابدت سدطح  ها ایدن الگدو ماننددشخصیتی مدیر( است. برخدی از یافتده

موجدود  شدده انجداماجتمداعی( در مطالعدات  مسدائلمدیریتی، ارتقای تعلیم و تربیت و کداهش 
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بده  میتعمقابدلتواندد هستند. اگرچه نتایج این پدژوهش مدی توجهقابلی جدید و نوعبهنبودند و 

ها این محدودیت ازجملهدارای محدودیت هستند.  ها، یافتهوجودنیبااجوامع مشابه دیگری باشد 

نیداز بده مطالعدات در  ترقیددقی موردی بود که برای قضداوت امطالعهاین است که این پژوهش 

ق دیگدری میسدر ی الزم است. امکانات محقق و زمان الزم بدرای مطالعده در منداطترکالنسطح 

 نبود. محدودیت دیگر عدم وجود ابزاری برای سنجش و توصیف وضعیت فعلی رهبری اصیل بود. 

شود برای انتخاب مدیران روال شفاف و مشخصدی بدرای همده واجددان شدرایط پیشنهاد می

ای و شایسدتگی آندان فراهم شود و مدیریت مدارس از حالت انتصابی دور شود و بده ابعداد حرفده

هایی منطبدق بدا الگدوی شود برای انتخاب مدیران مدارس شاخصبیشتر شود. پیشنهاد میتوجه 

رهبری اصیل تعریف شود و حالت عملیاتی به خود بگیرد. پیشنهاد دیگر این است بدرای ارتقدای 

الگوی رهبری اصیل مبانی و اصول آن به مدیران آموزش داده شود. پیشدنهاد نظدری دیگدر ایدن 

می فراهم شود تا بتدوان وضدعیت رهبدری اصدیل را بدرآورد کدرد و از منظدر است که مقیاسی بو

 توصیفی نیز به آن پرداخت. 
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