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Abstract: The purpose of this study was to present a model of performance 

leadership in the Ministry of Education. The research method was applied-

fundamental in terms of purpose; it was descriptive-correlational in terms of data 

collection and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of data type. The 

statistical population of the qualitative part of the research consisted of academic 

experts and education experts who were selected by purposeful sampling. In the 

quantitative section, the statistical population including all managers and deputies of 

the Ministry of Education throughout the country (905 people) was used to estimate 

the sample size required in the quantitative research. Samples were selected by 

multistage cluster sampling. Semi-structured interviews were used in the qualitative 

section and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative section. 

Inter-rater reliability and in-subject agreement method were used to measure the 

reliability of the interviews. The method of data analysis in the qualitative part of 

theoretical coding was based on the data theoretic method. Descriptive and inferential 

statistics (tests such as Pearson correlation, confirmatory factor analysis, and 

exploratory factor analysis) were used in the quantitative section. The results showed 

that the components of performance leadership in the Ministry of Education included 

the components of strategic planning, coaching and evaluation. In addition, factors 

influencing performance leadership included the components of organizational 

culture, organizational structure, changeability, and work ethics. In addition, effective 

components of performance leadership at the Ministry of Education included 

components of job aspiration, job development, and organizational learning. 
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 مقدمه

عملکرد رهبران و آنچه به عنواان بوبر رهبورر بورار           

هدایت بازمان، انتخاب مو  نننود، در وا،ون، نمواد بيرونو       

تفکرات، خاابته ها و شخصيت آنوان ابوت نوه بوه  وارت      

الگار پایدار در  حنه عمل مارد مشواهد  و امتحوان همو     

هبورر  گيرند. رافرادر نه با بازمان بر ونوار دارنود ،رار م 

ننود، موانن   نارمدار نه  رفاً بر وظایف ،انان  خاد تکيه مو  

بنوابرای  انتخواب   ؛ بزرگ  بور بور را  نيازهار نارننان ابت

ببر رهبرر منابب، م  تاانود عوهو  بور بدبواد الگاهوار      

رفتارر در بي  نارننان، ماجب بدباد عملکرد بازمان شود   

نجات ...ورر و و نارننان را از فربادگ  شغل ، ناهش بدر  

ربتم نيوا و  نند )دهند و انگيز  بيشتر را در بي  آنان تزریق 

 (.1395 غفارر
رهبرر عملکرد مستلزم آن ابت نوه رفتارهوا تحليول شواد،     

عملکردها بنجيد  شاد، بوه نارننوان بوازخارد داد  شواد و     

نارننووان بوورار عملکردهووا و رفتارهووار مقلووابتر ت ایووت و  

آیند رهبرر عملکرد یر چرخوه  تشایق شاند. در ح ي ت فر

متغيرهار مختلف  بر رهبرر  (.2018مستمر ابت )نابکيا 

گذار هسوتند نوه   عملکرد و متعا،با عملکرد نل بازمان تاثير

م  تاان از آن جمله، به متغيرهار بازمان  و رفتارر اشوار   

نرد. یک  از متغيرهار بوازمان  نوه مو  تاانود بور رهبورر       

، متغيوور فرهنووز بووازمان  ابووت. عملکوورد تاثيرگووذار باشوود

فرهنز بوازمان ، بووه مبابووه شووخصيت در یوور انسووان       

ابوت. مفروضوات بنيوادر، اعت ووادات، باورهوا، هنجارهووا و    

ارزشدوا، بوه عنواان مبانو  فرهنگ  یر بووازمان، شووالاد    

دهود و ن ق ، تميز خواب و بود را وجادر آن را تشوکيل م 

بوازمان  به عنواان عاموول   ز هورننود. فرهنومشوخص م 

ابابو  در شوکل دادن بدان مقرح شود  و تأثيور بسووزای   

بوور بوواختار و روورح بوووازمان و ... و از همووه مدمتور بوور      

عملکرد بوازمان دارد. فرهنوز، بایدها و نبایدها را مشوخص 

دهوود  ننوود و ،الووب رفتووارر بووازمان را شووکل مو       م 

  (.1990)دنيسان 

ار نمانه، در فرهنوز بوازمان  نوواآور، تابووع  مسووتمر    بر

هوار  تاليود و ناربورد اید  هووار جدیوود، در تمووام بخوش    

رود و بوه عنواان درک بوازمان یور هنجوار بوه شومار مو 

هووا، محيووون شوووناخت    هوووا، ارز مشوووترک از وا،عيووت 

اجتماعو  و اعت ووادات، مقوورح مو  شوواد نووه در یوور       

فتوارر پایوودار در رهبوران نيوز ماننود بوایر افوراد       الگوار ر

(. هانسووان 2016پووارک و همکوواران دارد )بووازمان، وجوواد 

(، نيز ای  ماضاع را تایيد نرد  و عناان م  نند نوه  2018)

فرهنز بازمان  بر رهبرر عملکرد هموه مودیران تاثيرگوذار    

( نيز بر لزوم وجاد 2018ابت. در ای  رابتا، وبر و همکاران )

فرهنز بازمان  به عناان عامل تسديل ننند  فرایند رهبرر 

 عملکرد تانيد م  ننند.

یک  دیگر از متغيرهار بازمان  نوه مو  تاانود بور رهبورر      

عملکرد در یر بازمان ماثر باشد، جا بوازمان  ابوت. جوا    

بازمان ، واژ  گسترد  ار ابت نوه بوه ادراک اعیوار یور     

ان اروه  مو  شواد و    بازمان از محين عمام  نار در بازم

متأثر از بازمان ربم ، غيرربم ، شخصيت افراد و رهبورر  

بازمان  ابت. در مارد رهبرر یر بازمان، باید عناان نورد  

نه مفدام جابازمان  بر ای  وا،عيت داللوت دارد نوه رفتوار    

انسان در بازمان ف ن بر اثر تعامل بوا رویودادهار مسوت يم    

تعاموول بووا نيروهووار شووکل نموو  گيوورد بلکووه تحووت توواثير  

بوه روار نلو      ؛ ونامحساس و ناپيدار بازمان  نيز ،رار دارد

جا بازمان  ادرانات  ابت نه رهبوران و نارننوان از جنبوه    

ترانور بويرنا و   دارنود ) هار گاناگان محين بازمان خواد  

 (.2013همکاران 

متغير بازمان  دیگر ماثر بر رهبرر عملکرد در یر بازمان، 

ابت. باختار بازمان  وبيله ار ابت برار باختار بازمان  

انجام بدتر و لذا باید از انعقاف پذیرر، پایای ، برعت عمول،  

د،ت و نيفيت الزم و همچني  از ایجاد امکان تابعه فوردر  
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و انسووجام درونوو  برخوواردار باشوود. بووا ابووتفاد  از بوواختار  

بازمان  فعاليت هار بازمان  به وظيفه هار شوناخته شود    

ميان ای  وظایف هماهنگ  تامي  م  شاد. بازمان  ت سيم و

ها چار  ار جز بدر  بوردارر منابوب از نيورور انسوان  بوه      

عناان یر مزیت ر،ابت  برار بدباد هر چه بيشوتر عملکورد   

خاد ندارند و یک  از عاامل اثر گذار در ابت رار ابعاد مختلف 

ان  فرآیند تاانمندبازر و عملکرد عال  بازمان باختار بازم

 (.  1395ت ار زاد  عرو  باشد )م  

از بای  دیگر، بر اباس آنچه گفته شد، متغيرهوار رفتوارر   

نيز وجاد دارند نه بر رهبرر عملکرد بقار مست يم تاثير م  

گذارند. یک  از ای  متغيرهار رفتارر، اخوه  نوارر ابوت،    

نه حا ول داشوت  هوا  اخه،و  و انتخواب       اخه  در نار

، ، ابت، روابن بالم، جودیت و پشوتکار   ببر رهبرر اخه

در نار، مببت اندیش ، مشارنت و عه،ه مندر را ترویج مو   

نند. در  ارتيکه ا ال اخه،  به عناان یر عامل پذیرفتوه  

ميوزان اخوه  مودارر در     شد  در بي  رهبوران اجورا شواد،   

بازمان بدباد یافتوه و در نتيجوه رهبورر عملکورد در بوایر      

وضاح ،ابول مشواهد  مو  باشود )ع ي و        اعیار بازمان به

1395 .) 

(، ای  ماضاع را تایيد مو  ننود. ور عنواان    2017نرافارد )

م  نند نه اخوه  در نوار یعنو  اخوه  مشوارنت نوه بور        

 رهبرر عملکرد تاثير معنادارر دارد.

یک  دیگر از متغيرهار رفتارر، پذیر  تغييریا تغيير پذیرر 

روز افزون تغييرات در درجه  ابت. برار ننار آمدن با برعت

اول باید علل زیربنای  آندا شنابوای  شواد. برخو  تغييورات     

مشخص در باختار داخل  بازماندا و محوين بيورون از آندوا    

زایيوود  تغييوورات گسووترد  در جامعووه، ا،تصوواد و تکنالوواژر 

هستند. در  ارتيکه رهبرر مدارت تغيير پوذیرر را داشوته   

ت نوه عملکورد بدتور نارننوان را     باشد، م  تاان انتظار داش

متنابب با تغيير پيش آمد  درک و هدایت نند. ماریشوال و  

(، بر تغييور پوذیرر بوه عنواان یور عامول       2018همکاران )

رفتارر در بي  مودیران و رهبوران تانيوددارد و عنواان مو       

ننند نه مدیران  نوه ایو  عامول را پذیرفتوه انود، عملکورد       

و اعیار بازمان را بدتر مو    بدترر نسبت به بایری  داشته

 تاانند هدایت ننند.

هوار  وارت   عامل رفتارر دیگر، ننترل ابت. ربق پژوهش

گرفته، متغير ننتورل رفتوار، مو  تاانود بور فراینود رهبورر        

عملکرد تاثير گذار باشد، چرانه بر عملکرد نارننان و مدیران 

ماثر ابوت. ننتورل رفتوار، بوه معنوار ارزشوياب  مسوتمر از        

های  ابت نه در بازمان تابن نارننان و مات و فعاليتا،دا

مدیران انجام م  شاد. یک  از فانتارهوار مدوم در رهبورر    

عملکرد تاجه به روند نتایج حا وله در بوازمان ابوت و نوه     

رهبرر عملکرد بر ای  اباس ابت  ندیفرا  رفا نتيجه ندای .

ت و نه مدیر یا رهبر، معيارهار ذهن  متعددر را برار نظوار 

  ،ور  چوه و وهواب    ) رنديبگبنجش عملکرد نارننان در نظر 

1389.) 

به عبوارت  ؛ رهبرر عملکرد بر متغيرهای  نيز تاثير م  گذارد

دیگر متغيرهار بازمان  وجاد دارند نه با ابتفاد  از بوبر  

رهبوورر مبتنوو  بوور عملکوورد متحووال موو  شوواند. ،نبوورر و 

عملکورد   (، در پژوهش خواد بوه متغيرهوار   1395همکاران )

بازمان ، رضایت شغل  و یادگيرر بازمان  اشار  م  نننود.  

آندا معت دند نه رهبرر مبتن  بر عملکورد عوهو  بور اینکوه     

ماجووب بدبوواد عملکوورد در نارننووان موو  شوواد، یووادگيرر  

بازمان  را نيز ارت اء بخشويد  و همچنوي  ماجوب رضوایت     

(، 2018شغل  افراد م  شاند. در ای  رابتا نينز و دریر )

در پژوهش  عناان م  ننند نوه یکو  از متغيرهوای  نوه از     

رهبورر عملکوورد تواثير موو  پوذیرد، ميووزان اشوتيا  شووغل      

(، نوه در پژوهشو    1397،نبرر و همکاران ) نارننان ابت.

نشان دادند نه: اثر مست يم رهبورر تيمو  عمول محوار بور      

یادگيرر تيمو ، رضوایت منودر و عملکورد تيمو  مببوت و       

  باشد. به عهو ، اثور غيرمسوت يم رهبورر تيمو      معنادار م

عمل محار بر عملکرد تيم  با ميانج  گرر یادگيرر تيمو   
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و رضایت مندر معنادار ابت. بر ای  اباس، مدیران بوازمان  

ها م  تاانند جدت ارت اء عملکرد نارننان بر مکانيسم هوار  

رهبرر تيم  عمل محار تمرنوز نمواد  و در ایو  فراینود از     

رهای  همچان یادگيرر تيمو  و رضوایت منودر بدور      متغي

نشوان داد نوه   (، در پژوهشو   1396هرندر و نجف  ) .گيرند

ببر رهبرر تحال آفری  و مبادله ار با عملکورد بوازمان    

رابقه مببت و معنوادار دارنود. بوکات بوازمان  بوا عملکورد       

بازمان  رابقه منف  دارد. رهبرر تحوال آفوری  بوا وابوقه     

ن  باعث افزایش عملکورد مو  شواد و رهبورر     بکات بازما

مبادله ار با وابقه بکات بازمان  باعوث نواهش عملکورد    

م  شاد. رهبرر تحال آفری  با بکات بازمان  رابقه منف  

دارد. رهبرر مبادله ار با بکات بازمان  رابقه مببوت دارد.  

با تاجه به تأثير بيشتر رهبرر تحال آفری  از رهبرر مبادله 

فزایش عملکرد و شکست بکات بازمان  به مودیران  ار در ا

بانر ها تا يه م  شاد ای  ببر رهبرر را به عناان ببر 

رایج و غالب در برنامه هار خاد به نار گيرند و باعث افزایش 

 .عملکوورد بووازمان خوواد در دنيووار ر،ووابت  امووروزر گردنوود

 "مودیریت عملکورد    "(، پژوهش  با عنواان  1392،ربانزاد  )

عملکرد منابب و اثوربخش  داد و در آن عناان نرد نه  انجام

نارننان یک  از نليودهار ماف يوت بازماندابوت. عملکورد     

خاب به معن  بدر  ورر، نيفيت، بادآورر و مشوتریمدارر  

 توه  ابت. به همي  دليل ابت نه بازماندار مافق جدان 

زیادر م  ننند تا عاامل مؤثر بر عملکرد و رفتار نارننوان را  

ابای  و مدیریت ننند و به ای  تافيق دبت پيدا نماینود  شن

هم از  ) نه با فراهم نردن ای  عاامل، بر عملکرد نارننانشان

بيفزاینود. بودید  ابوت بوا     ت( نظر ميزان و هم از نظر نيفيو 

چني  نگرش ، مدیریت عملکرد به عناان ابزارر برار بدبواد  

ارر در فرآینود  عملکرد و ارت اء رفتار نارننان، از اهميت بسي

. نتوایج حا ول از آن   مدیریت بازماندا برخاردار مو  گوردد  

نشان داد  ابت نه مدیریت عملکرد بور متغيرهوار مختلوف    

بوازمان  ماننود مودیریت دانوش و رفتوار شودروند بووازمان        

 تاثيرگذار ابت.

ها بوه ویوژ  بوازمان آمواز  و     امروز  در بسيارر از بازمان

نابوب بوه مظوار بدبواد     پرور ، نداشوت  بوبر رهبورر م   

هوار  هار افراد، یکو  از چوالش  عملکرد نارننان و تاانمندر

اباب  ابت نه تاجوه مودیران و برناموه ریوزان را بوه خواد       

درحال حاضر یکو  از مسوا ل مبوته بوه     معقاف باخته اند. 

آماز  و پرور  نشار نباد رهبرر عملکرد منابوب ابوت.   

سوجم ارزشوياب    ای  نمباد منجر به عودم وجواد بوامانه من   

هوار راهبوردر   عملکرد شد  ابت . در ح ي ت ف ودان رو  

باعث ابدام در عملکرد نارننان آماز  و پرور  شد  ابوت؛  

و نتایج ای  ابدام ماجب ابدام در نيفيت، نباد ر،ابت علم  و 

عدم رتبه بندر علم  بور ابواس شواخص هوار عملکوردر      

  بوه  گردید  ابت. از ررف دیگر، تخصويص پوادا  و ح وا   

هرفرد باید براباس ارزیاب  عملکورد عينو  باشود و چنانچوه     

هووار ذهنوو  ،وورار گيوورد عملکوورد بووا  مبنووار آن ارزشووياب 

 (.1398مشکهت  روبرو خااهد شد )زرافشان 

گذارر در آماز  و پرور  به نواع   با بررب  روند بيابت

ار خاریم به نواع  نوه در دور   ها بر م گسستگ  در برنامه

 ار مشوخص را تودوی  و پيواد    ال  بوازمان برناموه  مدیران ع

هار آت  با تغيير مدیران عال  ای  اند اما در بالبازر نرد 

هوا علو  رغوم  ورف و،وت و هزینوه       وزارتخانه، ایو  برناموه  

هار جدیدر بوه  هار جدید و هزینهاند و برنامهفراما  شد 

ای  بازمان وارد شد  ابت شاید یکو  از دالیول ا ول  ایو      

ها را ف دان تاجه ناف  به فراینود رهبورر و   گسستگ  برنامه

عملکرد نارننان ابت تا بتااند بازمان را تا حصوال اهوداف   

-چني ، شيا  نامه اجرای  رتبوه تعيي  شد  هدایت نند؛ هم

(، 1394ار معلمان و نارننان آماز  و پرور  )بندر حرفه

یواب   بيشتر به بناات خدمت ، نسرر باعات ماظف ، ارز 

واحد مرباره نه تابن مدیران و نامه بلي ه ار انجام مو   

گيرد. در  ارتيکه بر اباس رهبرر عملکرد، ای  شيا  ناموه  
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باید بر اباس ميزان عملکرد منابوب افوراد ر،وم بخوارد. بوا      

تاجه به آنچه گفته شود، مشواهد  مو  شواد نوه مودیران و       

احساس نارننان وزارت آماز  و پرور  از روند نارر خاد 

رضایت نامل ندارند و م  تاان آنرا ریشوه در نواع رهبورر و    

مقالعه پيش رو، با تاجه بوه   فرایند آن دانست. بر ای  اباس،

هار ماجاد، ،صد دارد به بررب  رهبورر عملکورد بوا    چالش

تاجه به متغيرهار بازمان  و رفتارر بپردازد و به ای  باال 

ن بورار رهبورر   اباب  پابخ دهد نه چه مدل  را مو  تواا  

 عملکرد در وزارت آماز  و پرور  ارا ه داد؟

 مواد و روش ها

 در عملکرد رهبرر مدل دنبال ارا هازآنجانه پژوهش حاضر به

 هودف  نظور  از پوژوهش  رو . بواد  پورور   و آماز  وزارت

 – تا يف  هاداد  آوررجمن رو  نظر از بنيادر؛ –ناربردر

 نواع  از( نمو  -نيف ) آميخته داد ، ناع نظر از و همبستگ 

 .  باد انتشاف 

 جامعه آمارر بخش نيفو  پوژوهش شوامل خبرگوان    کیفی: 

پورور  بادنود. خبرگوان     و آماز   احبنظران و دانشگاه 

پژوهش افرادر بادند نه ازنظر آگاه  و ارهعوات در زمينوه   

نوه بتااننود بوا ارا وه     رهبرر عملکورد برجسوته بواد  و ایو     

در ای  پژوهش بورار  عه باشند. ارهعات د،يق نمادر از جام

نه گيرر هدفمند ابتفاد  شد ها  از رو  نمانهتعيي  نمانه

نفر به عناان حجم نمانه مصاحبه شاند ، در نظر گرفتوه   20

 شد.  

 گرو  دوم از جامع  آمارر ای  پوژوهش، شوامل شوامل   نم : 

 نول  در پورور   و آمواز   وزارت معواوني   و مودیران  نليه

 نمانو   حجوم  بورآورد  جدوت  . بادند نفر 905 تعداد به نشار

 حجوم  محابوبه  رو  از پوژوهش  نمو   بخوش  در نياز مارد

شد و تعداد  ابتفاد  باختارر معادالت بازر مدل در نمانه

چنوي  در ایو  پوژوهش بورار     هوم نفر انتخاب شودند.   310

گيرر خاشوه ار  انتخاب نمانه در ای  پژوهش از رو  نمانه

بدی   ارت نه ابتدا بر ابواس  چند مرحله ار ابتفاد  شد. 

منق ه شومال،   5پرانندگ  جغرافيای ، ابتان هار نشار به 

جناب، شر  و غرب و مرنز، ت سويم و بوا تاجوه بوه نسوبت      

جامعه در هر ابتان، ادار  هوار نول و معاونوت هوار وزارت     

آماز  و پورور  شنابوای  و مودیران و معواوني  انتخواب      

 شدند.  

-از رو  نتابخانه هاداد  رردآورگ منظار به پژوهش  یا در

 ار، مصاحبه نيمه باختار یافته و پربشنامه ابتفاد  شد.

-هوار نيموه  در بخش نيف  ای  پژوهش از مصواحبه کیفی: 

هووار انفوورادر بووا بواختار یافتووه ابووتفاد  شوود. در مصوواحبه 

مصوواحبه شوواندگان، بوورار برربوو  م وودمات  شووش بووؤال  

مصاحبه، عاامل ا ل   20مصاحبه ابتفاد  شد.. بعد از انجام 

شود و پژوهشوگر بوه    هار ،بل  تکرار م و فرع  در مصاحبه

 اشباع ربيد. 

-برار حصال ارمينان از روای  بخش نيفو  پوژوهش و بوه   

هوا از دیودگا    منظار ارمينوان خوارر از د،يوق بوادن یافتوه     

پژوهشگر، از نظرات ارزشمند ابواتيد آشونا بوا ایو  حواز  و      

در ای  حاز  خبر  و مقلون بادنود   متخصصان دانشگاه  نه 

ابتفاد  شد. همچني  برار محابوبه پایوای  از رو  پایوای     

درون بي  دو ندگذار ابتفاد  شد. در مصاحبه با رو  تاافق 

  دو ندگذار، از یک  از اباتيد مدیریت آمازش  آشنا ماضاع

به ندگذارر درخاابت شد تا بوه عنواان ندگوذار ثانایوه در     

د در ادامه مح ق به همورا  ایو  همکوار    پژوهش مشارنت نن

پژوهش، تعداد به مصاحبه را ندگذارر نرد  و در د تاافق 

  نه به عناان شاخص پایوای  تحليول بوه نوار     درون ماضاع

رود را محاببه نرد نوه پایوای  حا ول از دو ندگوذار بوا      م 

در د بدبت آمد نه بيوانگر پایوار    75.1تاجه به محاببات 

 منابب باد.

 از هوواداد  رگووردآور منظووار بووه پووژوهش  یووا ردکمییی: 

بواخته بور گرفتوه از نودهار حا ول از      ار مح قپربشنامه

مصاحبه ابتفاد  شد نه با نظربنج  از مودیران و معواوني    
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هار ایو   هار پربشنامهآماز  و پرور ، تکميل شد. گایه

 پژوهش شامل دو ،سمت ابت:

دف عموام  هو   هوار الؤبو عموام : در   هوار الف( گایه

شوناخت  پابوخگایان ابوت.    نسب ارهعات نل  و جمعيت

ای  ،سمت شامل پنج بؤال ابت و مااردر مانند جنسويت،  

 اند.مقرح شد  ب ، تحصيهت و باب ه نار

ب( پربشوونامه رهبوورر عملکوورد در وزارت آموواز  و   

 پرور 

تخصص : ای  بخش شامل یر پربشونامه مح وق    هارگایه

باشد. در رراح  ایو   باز م  بؤال 1و  گایه ار 175 باخته

 پربشنامه هاربخش بع  شد  ابت نه تا حد ممک ، گایه

ها از ناع بسوته و  برار پابخگایان ،ابل درک باشد. ای  گایه

در باشد. الزم بوه ذنور ابوت.    ار ليکرت م گزینه 5از ريف 

منظووار محابووبه روایوو  از روایوو   ووارر، ایوو  پووژوهش بووه

شد. روای  ظاهرر پربشنامه ندای  محتاای  و باز  ابتفاد  

به دور از ایرادات ویرایشو ، شوکل ، امهیو  و .... بوه نمور      

گر، چند نفر از اعیار نمانه، ابتاد راهنموا و مشواور   پژوهش

تدوی  گردید. برار بررب  روای  محتاای  از نظور خبرگوان   

 ابتفاد  شد.  

 برار بنجش روای  باز  از دو ،سمت روای  همگورا و واگورا  

 ابتفاد  شد.  

پایوای  ابعواد   در تست هار روای  همگرا، مشوخص شود نوه    

مارد تا يد ابت زیرا آلفار نرونباخ و ضریب پایای  ترنيبو   

ابوت. روایو  همگورا     AVE>0.5و همچني   ابت 0.7باالر 

و  AVE>0.5؛  CR>AVE؛ CR>0.7مارد تا يد ابوت، زیورا   

 > MSVارار روای  واگرا نيوز موارد تا يود ابوت زیور     همي 

AVE  وASV < AVE. 

 تست روای  واگرا )تشخيص (

آزمان فارنل و الرنر: ای  شاخص از ترنيب جوداول م وادیر   

همبستگ  بي  متغيرهار پندان و متابن واریانس ابتخراج 

دبت آمد. در جدول زیر م ایسه ریشه دوم ميوانگي   شد  به

واریانس ابتخراج شد  هر باز  با م ادیر ضرایب همبسوتگ   

 ها آورد  شد  ابت.بي  باز 

: در ای  پژوهش برار محاببه پایای  از ضریب آلفار پایایی

روار نوه در   هموان نرونباخ و پایای  ترنيبو  ابوتفاد  شود.    

،ابل مشاهد  ابت ميزان ضریب آلفوار نرونبواخ و    1جدول 

بواالتر از   رهبورر عملکورد  بعود  هار ترنيب  برار همه مؤلفه

پويش تسوت آلفوار    اجوه داشوت نوه    البته باید تابت.  0.7

آزموادن  جداگانوه انجوام شود و بعود از       30نرونباخ بر رور 

اینکه دریوافتيم همبسوتگ  درونو  بوااالت منابوب ابوت       

 ها تازین شد.پربشنامه ندای  برار بایر آزمادن 

 :هارو  تجزیه و تحليل داد 

هار نيف  پژوهش از رریق تحليول  برار تحليل داد کیفی: 

 تفاد  شووود. در ایووو  رووورح مراحووول تحليووول محتووواا ابووو

هار نيف  گوردآورر شود ، از رریوق ندگوذارر بواز و      داد 

 ندگذارر محارر انجام شد  ابت.

-هار پژوهش از رو در بخش نمّ  با تاجه به بؤالکمی: 

هووار آمووار تا وويف  و ابووتنبار  ابووتفاد  شوود. در بخووش 

 هوار آن تا يف  برار متغيرهار جمعيت شناخت  نوه داد  

از پربشنامه به دبت آمد ميانگي ، انحوراف معيوار، جوداول    

تازین فراوان  و نمادار برار هریر از متغيرها ارا ه شود نوه   

 انجام شد  ابت. SPSSافزار ای  فرآیند تابن نرم

هار پژوهش با ابوتفاد  از  در بخش ابتنبار  آزمان فرضيه

 وارت پوذیرفت.    Lisrelچنوي   و هوم  SPSSنرم افزارهوار  

بوازر معوادالت   در ،الوب رو  مودل   Lisrelتایج نرم افزار ن

هوار  چني  از آزموان باختارر مارد ابتفاد  ،رار گرفت. هم

آمووار ابووتنبار  دیگوور نظيوور تحليوول عووامل  انتشوواف  و    

 همبستگ  نيز بدر  گرفته شد.

 یافته ها

هار با ابتفاد  از رو  ر پژوهشهاای  بخش داد  در     

ارزیاب  ،رار تحليل و مارد   و نيف  در دو بخش نم علم 
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ها پيش پرداز  ؛ اما ،بل از تجزیه و تحليل داد گيرد م

 ها مارد بررب  ،رار گرفت. داد 

شدگ  اتفا  افتاد  ها گمنتایج نشان داد در برخ  از گایه

ابت؛ بنابرای ، برار رفن ای  مشکل از رو  ميانه برار 

هار مف اد  د و تمام داد ها ابتفاد  شجایگذارر م ادیر آن

هار پرت از گراف جایگزی  شد. به منظار شنابای  داد 

ابتفاد  شد نه نتایج نشان داد هيچ داد  پرت   بانس پهت

ها در نرم افزار انسل برار حذف وجاد ندارد. عهو  بر ای 

تفاوت انحراف معيار هر آزمادن  در پابخ به هار ب آزمادن 

ه شد نه نتایج نشان داد انحراف معيار یر پربشنامه محابب

هار پژوهش نمتر از ها به باالپابخ هر یر از آزمادن 

 نيست و بنابرای  هيچ آزمادن  حذف نشد. 0.3

 :بخش نيف 

 در( ا ل  پدید ) عملکرد رهبرر ابعاد و هامؤلفه، هاشاخص

 ؟ اندندام پرور  و آماز  وزارت

ای  زمينه بر اباس  شایان ذنر ابت نه با بيست خبر  در

مصاحبه نيمه باختاریافته با شش بؤال مصاحبه شد. 

هار مصاحبه را در ذیل آورد  شد  ابت. پابخ هارالؤب

ارا ه شد  برار هر بؤال پس از تحليل محتاا تابن 

آورد   1پژوهشگر و دو نفر از متخصصي  آمار در جدول  

 شد  ابت.

 باال ردعملک با رهبر یر هارویژگ  شما نظر به -

 در عملکرد رهبرر دهند  تشکيل عاامل و چيست

 اند؟ندام پرور  و آماز  وزارت

 در عملکرد رهبرر باعث عاامل  چه شما نظر به -

 شاد؟م  پرور  و آماز  وزارت

 وزارت در عملکرد رهبرر پيامدهار شما نظر به -

 اند؟ندام پرور  و آماز 

 در را عملکرد رهبرر تاانم  نارهای  و باز چه با -

 نرد؟ بازر پياد  پرور  و آماز  وزارت

 پياد  جدت( ها باخت زیر) ننند  تسديل عاامل -

 پرور  و آماز  وزارت در عملکرد رهبرر بازر

 اند؟ندام

 رهبرر( مزاحم متغيرهار) بازدارند  عاامل -

 ندامند؟ پرور  و آماز  وزارت در عملکرد

حتاار نيز چر ليست مرباط به نتایج تحليل م 1در جدول 

 مصاحبه در مارد بعد رهبرر عملکرد آورد  شد  ابت.

 . چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه1جدول 

Table 1. Checklist for interview content analysis results 

 کد مقوله مفاهیم استخراجی اولیه مولفه بعد سازه

ده
هن

 د
ل

کی
تش

ل 
ام

عو
 

مه
رنا

ب
ک

ژی
رات

ست
ی ا

یز
ر

 

ن
عیی

ت
 

ف
دا

اه
 و 

ت
وی

ول
ا


 ها

 A1 اند.وپرورش، اهداف با توجه به اسناد باالدستی تدوین شدهدر سازمان آموزش

وپرورش از اهداف از قبل تعیین شده برای پیشبرد عملکررد سرازمانی اسرتفاده    در سازمان آموزش

 شود.می
A2 

رمان در تنظیم اهداف مدنظر وپرورش، نیازهای کارکنان و مدیران و ذینفعان سادر سازمان آموزش

 قرار گرفته است.
A3 

 A4 اند.بندی شدهوپرورش بر اساس شرایط محیطی، اولویتنیازهای سازمان آموزش

های شغلی در سازمان در سند سازمان تدوین شده است و در اختیرار کارکنران قررار داده    اولویت

 شود.می
A5 

ت
طا

تبا
ار

 

 B1 زمان به ارتباطات باز سازمانی معتقد است.مدیران و معاونین این سا

 B2 کند تا با کارکنان روابط نزدیکی برقرار کنند.مدیریت این سازمان تالش می

کشد، با کارکنان در ایرن ارتبراط   مدیریت زمانی که مشکلی سازمان یا واحد کاری را به چالش می

 شود.مشورت می
B3 

 B4 یت روابط میان فردی واقف هستند.مدیران این سازمان، به اهم

 B5 شود.جانشین پروری در این سازمان، با توجه به میزان ارتباطات درون سازمانی مدیران انجام می

عه
وس

ت
ی و 
از

هس
ب

 

 C1 انداز و مأموریت سازمان توسط مدیریت و معاونین صورت گرفته است.حمایت و پذیرش گسترده چشم

 C2 ن به فناوری اطالعات برای مدیران و معاونین وجود دارد.امکان دسترسی آسا
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درسرتی انجرام   های مخرب و ناسالم در این سازمان بهمنظور جلوگیری از رقابتمدیریت تعارض به

 شود.می
C3 

درسرتی انجرام   منظور کاهش فشارهای روانی ناشی از کار در این سرازمان بره  مدیریت استرس به

 شود.می
C4 

درستی انجام منظور استفاده بهینه از زمان محدود و کاهش اتالف در این سازمان بهمدیریت زمان به

 شود.می
C5 

ت
ار

ظ
ن

 

 D1 در این سازمان، مدیران و معاونین کنترل دقیقی بر اوضاع دارند.

 D2 گیرد.طور مستمر مورد نظارت مدیران قرار میعملکرد کارکنان به

 D3 شود.صورت حمایتی انجام میران و رهبران این سازمان بهنظارت مدی

 D4 گیرد.نظارت بر عملکرد کارکنان همواره بر اساس نیازهای شغلی توسط مدیریت انجام می

 D5 گیرند.مدیران این سازمان همواره در نظارت خود از عملکرد کارکنان، رفاه آنان را نیز در نظر می
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 E1 کنند تا رفتار خود را با انتظارات سازمان منطبق کنند.در این سازمان، مدیران، افراد را تشویق می

 E2 گیرند.مشکالت رفتاری کارکنان و معاونین دیگر، توسط مدیریت همواره مدنظر قرار می

 E3 ازمان و تغییرات رفتاری برقرار کنند.کنند تعادلی بین نیازهای سمدیران این سازمان تالش می

کنند تا تغییرر رفتراری را   گاهی برای حل مسائل سازمانی، مدیران به گذشته کارکنان نیز رجوع می

 یابی کنند.ریشه
E4 

 E5 مدیران این سازمان سعی دارند با تغییر رفتار خود موجب تغییر رفتار در بین کارکنان شوند.

ده
فا

ست
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ی
ها
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س
 

 F1 گیرد.انتخاب و استخدام کارکنان در این سازمان توسط مدیران و بر پایه رویکرد سیستمی انجام می

کنند و درون دادها و بروندادها مدیران این سازمان برای ایجاد تغییر از فرایند سیستمی استفاده می

 نمایند.را مشخص می
F2 

 F3 ساز سیستم را بر عهده دارند.مدلرهبران در این سازمان نقش 

کننرد و بعرد در   مدیران و ذینفعان سازمان، از چگونگی تعامالت اجتماعی کارکنان آگاهی پیدا می

 کنند.جهت تغییر بر اساس اهداف عمل می
F4 

ناد بینی استمدیران برای آموزش کارکنان خویش، به منابع سازمان در اختیار و پیامدهای قابل پیش

 کنند.می
F5 
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 G1 دهد که نقطه نظرات خود را مطرح کنند.در این سازمان، مدیریت به کارکنان فرصت می

 G2 صورت غیررسمی است.نحوه ارتباطات اجتماعی مدیران با کارکنان به

کشد، مدیریت با کارکنان در ایرن ارتبراط   میزمانی که مشکلی سازمان یا واحد کاری را به چالش 

 شود.مشورت می
G3 

 G4 گیرد.ارتباطات اجتماعی بین مدیران و کارکنان مورد ارزشیابی قرار می

 G5 شود.مدیریت این سازمان بر اساس اصول دموکراتیک و بر پایه مسئولیت مشترک انجام می

ی
یاب

زش
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ی
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 H1 داف ارزشیابی کارکنان توسط تیم مدیریت به وضوح تدوین شده است.در این سازمان اه

 H2 اند.در این سازمان استانداردهای عملکردی معین شده

 H3 در این سازمان انتظارات عملکرد توسط مدیریت به کارکنان تفهیم شده است.

 H4 گیرد.بی قرار میهای مدیریتی برای انجام ارزشیابی عملکرد، مورد ارزیازیرساخت

 H5 دهد.مدیریت این سازمان، کیفیت درون دادها و برون دادن عملکرد را مورد سنجش قرار می

 H6 کنند.برای ارزشیابی منابع انسانی، مدیران از مشارکت یکدیگر و حتی کارکنان استفاده می

ود را مردام مرورد ارزشریابی قررار     مدیران این سازمان به خودارزیابی معتقد هستند و عملکرد خ

 دهند.می
H7 

 H8 پذیری هستند.مدیران در ارزشیابی منابع انسانی دارای انعطاف

 H9 کنند.های ارزشیابی شرکت میمدیران این سازمان در دوره

 H10 نمایند.های ارزشیابی نوین برای ارزیابی منابع انسانی استفاده میمدیران از روش

ار نه از تحليل محتاا حا ل جدول فا ، مفاهيم اوليه در

شد ، ارا ه شد  ابت. ارهعات جدول باال، بيانگر محار 

هار پژوهش باد  و در ،سمت دوم جدول اباب  باال

هار ارا ه شد  تابن مصاحبه شاندگان آورد  شد  پابخ
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ابت نه از ندگذارر باز به دبت آمد  ابت و در ،سمت 

ند مرباط به مصاحبه شاند  آورد  شد  بام یعن  ند، 

ابت. در برخ  از جداول تعدادر از مصاحبه شاندگان، به 

باال یا بااالت  پابخ نداد  و یا در پابخ به برخ  بااالت 

شاخص از  175اند. در ندایت به چندی  عامل اشار  نرد 

 مصاحبه با خبرگان ابتخراج شد.

نوه مالفوه هوار    تاان عنواان نورد   بر اباس جدول فا  م 

هار شامل مؤلفهرهبرر عملکرد در وزارت آماز  و پرور ، 

گوورر و ارزشووياب  بوواد.   برنامووه ریووزر ابووتراتژیر، مربوو  

هوار اثرگوذار بور رهبورر عملکورد شوامل،       همچني ، مؤلفوه 

هار فرهنز بازمان ، باختار بازمان ، تغيير پذیرر و مؤلفه

هوار اثرپوذیر از   اخه  در نار بادند. عوهو  بور ایو ، مؤلفوه    

هار رهبرر عملکرد در وزارت آماز  و پرور  شامل مؤلفه

 اشتيا  شغل ، بالندگ  شغل  و یادگيرر بازمان  بادند.  

بازر منظار پياد بازونارها، تسديل گرها و ماانن اجرای  به

 اند؟رهبرر عملکرد در وزارت آماز  و پرور  ندام

بان  نظرر، مصاحبه رار نل  بر اباس پيشينه پژوهش، مبه

با خبرگان و نيز تجزیه و تحليل وضعيت رهبرر عملکرد در 

هار تشکيل ها و شاخصوزارت آماز  و پرور  و مؤلفه

ها )حرنت از وضن نامقلاب به مقلاب و همي  دهند  آن

رار حفظ و ارت ار وضن مقلاب( بازونارهار اجرای ، 

ر عملکرد به بازر رهبرمنظار پياد تسديلگرها و ماانن به

 گردد.ترتيب اولایت در جدول زیر ارا ه م 

بازر منظار پياد  گرها و ماانن اجرای  به بازونارها، تسديل

رهبرر عملکورد در وزارت آمواز  و پورور  بوه ،ورار زیور       

 گزار  شدند:

 در عملکورد  رهبورر  بدبواد  منظار به عمليات  برنامه تدوی 

 ارحرفووه يت ووهح بووه وپوورور ؛ تاجووهآموواز  بووازمان

 مووداومِ نووارگيرر؛ ارزشووياب  بووه هنگووام بووه هوواآزمووادن 

بازمان؛ بوه عنواان بوازو     معاوني  و هاآزمادن  عملکردهار

 بووازمان هوواآزمووادن  بالنوودگ  و شووغل  نووار و ارت ووار 

 ارت وار  جدوت  در بوازمان  فرهنوز  وپرور ، بدبواد آماز 

 ادایجو  منظوار بوه  بازمان  راهبردهار عملکرد؛ تغيير رهبرر

 ارحرفوه  هوار شایسوتگ   عملکرد؛ آماز  بر مبتن  رهبرر

 حمایوت  هوا؛ آزموادن   عملکرد از مداوم ها؛ ارزشياب آزمادن 

 هوا آزموادن   بوه  شوغل   ابوت هل  و اختيار دادن و جانبههمه

 حمایوت پرور ، به عناان تسديلگر و عودم  و آماز  بازمان

 ح ا  به هتاج پرور ؛ عدم و آماز  نظام عال  هاآزمادن 

 دارند؛ عدم منابب  عملکرد نه هارآزمادن  برار دبتمزد و

 بوازمان  در الزم فناورانوه  تجديوزات  و امکانوات  به دبترب 

 جدت در هاآزمادن  آماز  به تاجه بدتر؛ عدم عملکرد برار

 در نظوارت   بوازونارهار  وجواد  هوا؛ عودم  آن عملکرد بدباد

 ار به عناان ماانن.وابقه هاآزمادن  نارگيرربه و انتخاب

 رهبرر و اثرپذیر عاامل، اثرگذار عاامل بي  عل  روابن

 ؟ ابت چگانه پرور  و آماز  وزارت در عملکرد

برار پابخ به بواال فوا  پوژوهش از مودل تحليول عوامل        

تا يدر ابتفاد  گردید  ابت. ،بل از اجورار تحليول عوامل     

 رریووادگي بووا آن ابعوواد و همبسووتگ  بووي  رهبوورر عملکوورد

خادتنظيم  مارد بررب  ،رار گرفته و نتوایج آن در جودول   

 .زیر آورد  شد  ابت

 عملکرد رهبری و اثرپذیر عوامل اثرگذار، عوامل بین . همبستگی2جدول 

Table 2. Correlation between influencing factors, influencing factors and performance leadership 

 اشتیاق یادگیری بالندگی تغیرپذیری اخالق در ساختار فرهنگ ارزشیابی مربیگری ریزیبرنامه  

ریزی برنامه

 استراتژیک

 همبستگی
1 

         

         سطح 
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 معناداری

 مربیگری

 **0.882 همبستگی

1 

        

سطح 

 معناداری
0.000        

 

 ارزشیابی

 **0.822 همبستگی
0.876*

* 
1 

      
 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000       

 

فرهنگ 

 سازمانی

 **0.799 **0.781 همبستگی
0.875*

* 
1 

     
 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000      

 

ساختار 

 سازمانی

 **0.812 **0.805 همبستگی
0.850*

* 

0.884*

* 
1 

    
 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000 0.000     

 

اخالق در 

 کار

 **0.797 همبستگی
0.784*

* 
0.799** 

0.807*

* 

0.868*

* 
1 

   
 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    

 

 تغییرپذیری

 **0.765 همبستگی
0.770*

* 

0.795*

* 
0.801** 

0.865*

* 
0.851** 

1 

  
 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

 

بالندگی 

 شغلی

 همبستگی
0.867*

* 

0.893*

* 

0.798*

* 

0.513*

* 
0.91** 0.913** 0.85** 

1 

 
 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

 

یادگیری 

 سازمانی

 **0.952 **0.751 همبستگی
0.807*

* 

0.895*

* 
0.57** 

0.741*

* 
0.706** 

0.846*

* 
1 

 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 یاق شغلیاشت

 **0.699 **0.979 همبستگی
0.897*

* 
0.83** 

0.972*

* 

0.958*

* 

0.874*

* 
0.800** 

0.841*

* 
1 

سطح 

 معناداری
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 مربواط  پارمترهوار  م ادیر رپس از آزمان همبستگ ، نليه

 ارد م مسير ضرایب و عامل  بارهار همرا  به مدل به

 ابت شد  داد  شنابای  ،رار گرفت نه در جدول ذیل نشان

 

 . برآوردهای مربوط به مدل3جدول 

Table 3. Model estimates 
 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 پذیرفته شد 16.40 0.72 رهبری عملکرد  فرهنگ سازمانی
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 پذیرفته شد  0.54 13.60 ساختار سازمانی

 پذیرفته شد  0.66 15.39 اخالق در کار

 پذیرفته شد  0.68 15.43 تغییرپذیری

  رهبری عملکرد

 پذیرفته شد 13.36 0.50 بالندگی شغلی

 پذیرفته شد 15.20 0.62 یادگیری سازمانی

 پذیرفته شد 16.44 0.73 اشتیاق شغلی

شاد نه هار باال چني  ابتنباط م بنابرای ، با تاجه به شکل

اثرگذار )فرهنز بازمان ،  )مببت( عااملفرضيه تاثير 

بر رهبرر  باختار بازمان ، اخه  در نار و تغييرپذیرر(

عملکرد بر عاامل اثرپذیر  عملکرد و نيز تاثير رهبرر

)بالندگ  شغل ، یادگيرر بازمان  و اشتيا  شغل ( پذیرفته 

  شاد.م 

 هار شنابای  شد  ها و مؤلفهندایت بر اباس شاخص در

ملکرد)پدید  ا ل (، عاامل اثرگذار)شراین عل (و ع رهبرر

نه از ،بل بر اباس مستندات پژوهش  عاامل اثرپذیر)پيامد(

چني  باز و نارها، عاامل تسديل وجاد داشته ابت و هم

ننند  و بازدارند  شنابای  شد  و درندایت تحليل داد  ها 

در بخش نم  الگار مفدام  پژوهش با رویکردد گراندد 

 گردد. ارت شکل زیر ارا ه م ر بهتئار
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. الگوی نهایی پژوهش برگرفته از بخش کیفی و کمی1کل ش  

Figure 1. The final research model taken from the qualitative and quantitative part 

  

 (0.84ها )اولویت و اهداف تعیین

 (0.82ارتباطات )

 (0.89بهسازی ) و توسعه

 (0.90نظارت )

 (0.90رفتاری ) مدلهای از استفاده

 (0.88سیستمی ) مدلهای از استفاده

گرایی اجتماعی ساخت مدلهای از استفاده

(0.88) 

 (0.92انسانی ) منابع

 (0.87مالی )

 (0.81نوآوری )

 (0.71مدیریت )

پیامد: عوامل 

 (0.81اثرپذیر )

 (0.92پدیده علی: تشکیل دهنده )

 (0.77ای ) حرفه عملکرد

 (0.81فردی )  عملکرد

 (0.91پژوهشی ) و آموزشی عملکرد

 (0.83گیری )یاد برای تعهد

 (0.85سیستمی ) دید

 (0.86دانش ) یکپارچگی و انتقال

 (0.88کار ) در خود وقف

 (0.76کار ) در جذبه

 (0.74کار ) به شوق

 (17/4بسترها )

 عملکررد  تغییرر   رهبرری  ارتقرای  جهرت  در سازمانیفرهنگ بهبود

عملکررد    برر  مبتنری  رهبرری  ایجاد منظوربه سازمانی راهبردهای

 عملکرد از مداوم مدیران  ارزشیابی ایحرفه هاییشایستگ آموزش

 مدیران به شغلی استقالل و اختیار دادن و جانبههمه مدیران  حمایت

 وپرورشآموزش سازمان

 (13/4راهبرد )

 سرازمان  در عملکرد رهبری بهبود منظوربه عملیاتی برنامه تدوین

 هنگرام  بره  مدیران ایحرفه صالحیت به وپرورش  توجهآموزش

 معراونین  و مردیران  عملکردهرای  مداومِ کارگیری ارزشیابیبه

 سررازمان مرردیران بالنرردگی و شررغلی سررازمان  ارتقررای 

 وپرورشآموزش

 (21/4گر )عوامل مداخله

وپرورش  عدم توجه به حقوق و حمایت مدیران عالی نظام آموزشعدم

 بره  دسترسری  دستمزد برای مدیرانی که عملکرد مناسبی دارند  عردم 

سازمان برای عملکرد بهترر  عردم   الزم در  فناورانه تجهیزات و کاناتام

هرا  عردم وجرود    توجه به آموزش مدیران در جهت بهبود عملکرد آن

 ای.کارگیری مدیران واسطهسازوکارهای نظارتی در انتخاب و به
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 گیریحث و نتیجهب
دامات رهبورر تانيود   رهبرر عملکرد بر عملکردهوا و ا،و       

دارد. در ای  رویکرد، رهبر باید بي  به عامل مدوم نيازهوار   

شغل، نيازهار افراد و نيازهار گرو  در بازمان ارتباط بر،رار 

نند. رهبرر عملکرد اثربخش نس  ابت نوه بوي  هور بوه     

عامل تعادل بر،رار نند. اگر هر عنصور نادیود  گرفتوه شواد،     

 يت نا ل آیند. البتوه ایو  بوه    بعيد ابت عنا ر دیگر به ماف

عنصر م یتاانند با یکدیگر در تیواد نيوز، باشوند. بوه عنواان      

مبال، د راغلب ماا،ن، عاامل  مانند زموان و منوابن بوه گورو      

فشار م  آورند تا بر الزامات شوغل  متمرنوز باشود نوه ایو       

 وضعيت ممک  ابت به ضرر افراد باشد.

گرا، نارآمدر تيم  و  رهبرر عملکرد بر پایه مدیریت وظيفه

حمایت از خادمختارر فردر بنا شد  ابت نه به جنبه هار 

انسان  و فن  مدیریت اشار  دارد. رهبرر عملکرد برار انجام 

فعاليتدار خاد باید خصا يات  مانند تاانای  ایجواد ارتبواط،   

تاانای  برونار داشت  با افراد، تاانای  حفظ روابون، تاانوای    

ازمانده  و ننترل را داشته باشد. در پژوهش برنامه ریزر، ب

حاضر، به م اله رهبرر عملکرد و عاامل اثرگذار و اثرپذیر از 

هوار تشوکيل دهنود  رهبورر     آن اشار  شد  ابوت.  مؤلفوه  

عملکرد در پوژوهش حاضور، شوامل مؤلفوه هوار مربيگورر،       

برنامه ریزر ابوتراتژیر و ارزشوياب  معرفو  شودند و موارد      

تند. در ایو  پوژوهش، بور ابواس یافتوه هوا،       بررب  ،رار گرف

هار رفتارر، هار مدلمربيگرر، فرایندر بات نه با شاخص

بيستم  و باخت گرای  اجتماع  بنجيد  م  شواد. ایو    

فراینوود، در رهبوورر عملکوورد، بووازونار رهبوورر را وبووعت   

 بخشيد  و نل نگرر و مشارنت پذیرر را ت ایت مينماید.

زر ابتراتژیر، نواع  برناموه ریوزر    از ررف دیگر، برنامه ری 

ابت نه بر اباس منابن وزارت آماز  و پرور  و بوا تاجوه   

به نيازهار ماجاد ذینفعان  م  باشد نوه در وا،ون، یکو  از    

دهد، در رهبرر عملکرد ا ال رهبرر عملکرد را تشکيل م 

ابتدا اهداف تعيي  شد  و اولایتدا مشخصم  شاند  بر اباس 

و بدسوازر و بوا مشوارنت تموام اعیوار       برنامه هار تابوعه 

بووازمان، راهکارهووار رهبوورر ارا ووه موو  گووردد و در ندایووت 

نظارت بر اجرا بقوار نامول انجوام مو  پوذیرد. مؤلفوه بوام        

تشکيل دهند  رهبرر عملکرد، مؤلفه ارزشيبار ابت نوه در  

وا،ن، اباس هر تغيير در بازمان تل   م  شواد. ارزشوياب ،   

ابن انسوان ، موال ، مودیریت و نواآورر     در  امار مرباط به من

گنجاند  شد  و مارد ابوتفاد  ،ورار مو  گيورد. در پوژوهش      

حاضر، بررب  شد و عناان شد نه در وضعيت ماجاد، مؤلفه 

هار تشکيل دهند  رهبرر عملکرد مقلاب هستند و اندا در 

بخش باخت گرای  اجتماع  در وضعيت نوامقلاب  بوه بور    

بخش بحوث، موارد تبيوي  ،ورار     م  برد نه ای  وضعيت در 

 گرفت.

در پژوهش حاضر، مؤلفه هار تاثيرگذار بر رهبرر عملکرد به 

ترتيب شامل، فرهنز بازمان ، تغيير پذیرر، اخه  در نوار  

و باختار بازمان  معرف  شودند. در پوژوهش حاضور نشوان     

داد  شد نه در  ارتيکه فرهنز ناآور و عملگرا در بوازمان  

م باشوود، رهبوورر عملکوورد راهووش آموواز  و پوورور  حووان

هماارتر م  شاد. همچني ، تغيير پوذیرر بوه عنواان عامول     

اثرگذار دیگر شنابوای  گدیود. عامول تغييور پوذیرر، عامول       

مدم  ابت نه در هر بازمان  باید مد نظور ،ورار گيورد. بوه     

ویژ  برار رویکرد مدم  ماننود رهبورر عملکورد ، ایو  نواع      

نت افراد پایوه گوذارر مو     رهبرر بر اباس عملکرد و مشار

شاد و بدید  ابت نه عملکرد مافق بدون تاجه به تغييرات 

روزافزون محيق  امکان پذیر نخااهد باد. تاجه به تقبيوق و  

بازگارر با تغييرات محيق  و همچني ، تاجه بوه تغييورات   

فناورانه نه هر روز در جدان اتفا  مو  افتود از عاامول ایو      

 تاثيرگذارر ابت.

امل بر اباس یافته هار حا ل از پوژوهش در اولایوت   ای  ع 

دوم تاثير گذارر ،رار دارد. عامل دیگر تاثيرگوذار، اخوه  در   

نار ابت. ای  عامل نيز بااینکه در اولایت بام ،ورار دارد اموا   

بسيار تاثيرگذار ابت. تاثير اخه  و اخه  گرای  بر عملکورد  
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ر نسو  پاشويد    افراد، مدیریت، رهبرر و فرهنز بازمان، ب

نيست. از ررف  رهبرر عملکرد نه با عملکرد منابب همرا  

های  از اخه  را در ای  ابت و آنرا ترویج م  نند باید نشانه

عملکرد ارا ه دهد. از ایو  جدوت اخوه  گرایو  در رهبورر      

عملکرد تاثير بسوزای  دارد. هوا  اخه،و ، داشوت  اخوه       

هوار اخوه  در نوار در    حرفه ار و رهبرر اخه،  از مؤلفه 

پژوهش حاضر معرف  شد  اند. عامل بعدر تاثيرگذار، عامول  

باختار ابت. باختار بازمان ، ميوزان پيچيودگ ، تمرنوز و    

ربميت بازمان را نشان م  دهد. هر چه باختار بازمان  از  

ربميت نمترر برخاردار باشد و  از بيستمدار برونرابو   

رر عملکرد نمر بيشوترر  در آن نمتر ابتفاد  شاد به رهب

م  نند. برخ  پژوهشدا با نتایج پژوهش حاضر همسا بادند، 

(، نوه در پژوهشو    1397از آن جمله، ،نبورر و همکواران )  

نشان دادند نه: اثر مست يم رهبورر تيمو  عمول محوار بور      

یادگيرر تيمو ، رضوایت منودر و عملکورد تيمو  مببوت و       

يم رهبورر تيمو    معنادار م  باشد. به عهو ، اثور غيرمسوت   

عمل محار بر عملکرد تيم  با ميانج  گرر یادگيرر تيمو   

و رضایت مندر معنادار ابت. بر ای  اباس، مدیران بوازمان  

ها م  تاانند جدت ارت اء عملکرد نارننان بر مکانيسم هوار  

رهبرر تيم  عمل محار تمرنوز نمواد  و در ایو  فراینود از     

ایت منودر بدور    متغيرهای  همچان یادگيرر تيمو  و رضو  

  .گيرند

نه بوبر   ندنشان داد(، در پژوهش  1396هرندر و نجف  )

رهبرر تحال آفری  و مبادله ار با عملکرد بوازمان  رابقوه   

مببت و معنادار دارند. بکات بازمان  بوا عملکورد بوازمان     

رابقه منف  دارد. رهبرر تحوال آفوری  بوا وابوقه بوکات      

اد و رهبرر مبادلوه ار  بازمان  باعث افزایش عملکرد م  ش

با وابقه بکات بازمان  باعث نواهش عملکورد مو  شواد.     

رهبرر تحال آفری  با بوکات بوازمان  رابقوه منفو  دارد.     

رهبرر مبادله ار با بکات بوازمان  رابقوه مببوت دارد. بوا     

تاجه به تأثير بيشتر رهبرر تحال آفری  از رهبورر مبادلوه   

ازمان  به مودیران  ار در افزایش عملکرد و شکست بکات ب

بانر ها تا يه م  شاد ای  ببر رهبرر را به عناان ببر 

رایج و غالب در برنامه هار خاد به نار گيرند و باعث افزایش 

 .عملکوورد بووازمان خوواد در دنيووار ر،ووابت  امووروزر گردنوود

 "مودیریت عملکورد    "(، پژوهش  با عنواان  1392،ربانزاد  )

عملکرد منابب و اثوربخش  انجام داد و در آن عناان نرد نه 

نارننان یک  از نليودهار ماف يوت بازماندابوت. عملکورد     

خاب به معن  بدر  ورر، نيفيت، بادآورر و مشوتریمدارر  

 توه  ابت. به همي  دليل ابت نه بازماندار مافق جدان 

زیادر م  ننند تا عاامل مؤثر بر عملکرد و رفتار نارننوان را  

ی  تافيق دبت پيدا نماینود  شنابای  و مدیریت ننند و به ا

هم از  ) نه با فراهم نردن ای  عاامل، بر عملکرد نارننانشان

بيفزاینود. بودید  ابوت بوا     ت( نظر ميزان و هم از نظر نيفيو 

چني  نگرش ، مدیریت عملکرد به عناان ابزارر برار بدبواد  

عملکرد و ارت اء رفتار نارننان، از اهميت بسيارر در فرآینود  

. نتوایج حا ول از آن   ندا برخاردار مو  گوردد  مدیریت بازما

نشان داد  ابت نه مدیریت عملکرد بور متغيرهوار مختلوف    

بوازمان  ماننود مودیریت دانوش و رفتوار شودروند بووازمان        

 تاثيرگذار ابت.

در ای  پژوهش عاامول اثرپوذیر از رهبورر عملکورد شوامل،      

اشتيا  شغل ، یادگيرر بازمان  و  بالندگ  شوغل   معرفو    

رهبرر عملکرد با ایجاد بازونارهار الزم، زمينه را برار  شد.

بدباد عملکرد فراهم م  نند ، ضم  اینکه پوادا  دهو  در   

ای  ناع رهبرر بر اباس عملکرد مودیران و نارننوان انجوام    

م  گيرد، در نتيجوه، هرنوه عملکورد بدتورر داشوته باشود،       

ایش پادا  بيشترر دریافت نرد  و اشتيا  به نار د رور افز

م  یابد. از ررف دیگر، ای  عملکورد، بوه یوادگيرر هور چوه      

بيشتر و با نيفيا تر به منظار ارت ار بوق  بوازمان  منجور    

م  شواد و تعوال  یوا بالنودگ  شوغل  را ر،وم مو  زنود. در         

پووژوهش حاضوور بوورار اجوورار دربووت رهبوورر عملکوورد در 

بازمان آماز  و پورور ، بوه تسوديل گرهوا، بوازونارها و      
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يش رو اشوار  شود  ابوت. بوا تاجوه بوه یافتوه هوار         ماانن پ

پژوهش حاضر، م  تاان پيشنداد داد نه آمواز  بوه عنواان    

یک  از عاامل ا ل  در مربيگرر، مارد ابوتفاد  د،يوق ،ورار    

هوای  بوا نيفيوت، از ابوواتيد    گيورد و بورار داشوت  آموواز    

برجسته منابن انسان  و رفتار بازمان  دعات به عمل آید توا  

رها و ا ال آماز  به منوابن انسوان  آماختوه شواد.      بازو نا

همچني ، نظارت به عناان عامول مدوم در بوازمان در تموام     

دوایر و معاونتدوا انجوام گيورد. ارزیابوان  در داخول و خوارج       

بازمان نار ارزشياب  را بر عدود  بگيرنود. مودیریت بوازمان     

ته  نند توا الگوای  اخه،و  بورار الگوا ،ورار دادن تموام        

یران، معاوني  و نارننان معرف  ننند و هر بال الگاهوار  مد

اخه،  در بي  آندا انتخاب شاند و بواختار بوازمان  وزارت   

هرباله مارد بازبين  برنامه ریوزان، بيابوتگذاران و مودیران    

   ،رار گيرد تا نابتيدا و ناا،ص و ن اط ،ات مشخص شاند.

ن آمواز  و  ها بوه ویوژ  بوازما   امروز  در بسيارر از بازمان

پرور ، نداشوت  بوبر رهبورر منابوب بوه مظوار بدبواد        

هوار  هار افراد، یکو  از چوالش  عملکرد نارننان و تاانمندر

اباب  ابت نه تاجوه مودیران و برناموه ریوزان را بوه خواد       

درحال حاضر یکو  از مسوا ل مبوته بوه     معقاف باخته اند. 

آماز  و پرور  نشار نباد رهبرر عملکرد منابوب ابوت.   

ی  نمباد منجر به عودم وجواد بوامانه منسوجم ارزشوياب       ا

هوار راهبوردر   عملکرد شد  ابت . در ح ي ت ف ودان رو  

باعث ابدام در عملکرد نارننان آماز  و پرور  شد  ابوت؛  

و نتایج ای  ابدام ماجب ابدام در نيفيت، نباد ر،ابت علم  و 

عدم رتبه بندر علم  بور ابواس شواخص هوار عملکوردر      

ابت. از ررف دیگر، تخصويص پوادا  و ح وا  بوه     گردید  

هرفرد باید براباس ارزیاب  عملکورد عينو  باشود و چنانچوه     

هووار ذهنوو  ،وورار گيوورد عملکوورد بووا  مبنووار آن ارزشووياب 

 مشکهت  روبرو خااهد شد

 اخووه  نوود بووا حاضوور پووژوهش در اخووه  جدووت رعایووت

124.1392.REC.USWR.IR اخوه  دانشوگا      نميته ر در

 د.ثبت ش
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 حجوم  محابوبه  رو  از پوژوهش  نمو   بخوش  در نياز مارد نمان  حجم برآورد جدت نفر 905تعداد 

-نفر به عناان نمانه به رو  نمانوه  310شد و تعداد  ابتفاد  باختارر معادالت بازر مدل در نمانه

بواختار یافتوه   هوار نيموه  بخش نيفو  از مصواحبه   انتخاب شدند. در ار مرحله چند ارخاشه رگير

ابتفاد  شد و در بخش نم ، از پربشنامه مح ق باخته ابتفاد  شد. برار بنجش پایوای  مصواحبه   

ها در بخش نيفو   رو  تحليل داد  .شد ابتفاد  ماضاع  درون تاافق رو  و بازآزمان پایای  ها، از

هوار آموار   در بخوش نمّو  از رو   . پوردازر داد  بنيواد بواد   ذارر نظرر برگرفته از رو  نظریوه ندگ

 عوامل   تحليول  و تأیيودر  عوامل   پيربوان،تحليل  همبسوتگ   نظير های )آزمانتا يف  و ابتنبار 

هوار تشوکيل دهنود  رهبورر     انتشاف ( ابتفاد  شد. نتایج حا ل از پژوهش نشان دادند نوه مؤلفوه  

گورر و ارزشوياب     هار برنامه ریزر ابتراتژیر، مربو  پرور  شامل مؤلفهوزارت آماز  وعملکرد در

هار فرهنز بوازمان ، بواختار   مؤلفهر عملکرد شامل هار اثرگذار بر رهبر. همچني ، مؤلفهم  باشد

هوار اثرپوذیر از رهبورر عملکورد در وزارت     مؤلفهو همچني   بازمان ، تغيير پذیرر و اخه  در نار 

 .م  باشدهار اشتيا  شغل ، بالندگ  شغل  و یادگيرر بازمان  پرور  شامل مؤلفهاز  وآم

 .ابتراتژیر ریزر برنامه گرر، مرب  ارزشياب ، عملکرد، رهبرر واژگان کلیدی:

 

Email: imani1348@yahoo.com 
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