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Abstract: The aim of this study was to design and present a model of leadership styles 

for high school principals. The main pillar of growth and development of any society is 

the skilled and specialized human resources in that society, and education plays a very 

important role in nurturing the next generation. This research is applied in terms of 

purpose, using an exploratory mixed methods approach. In the qualitative phase of 

research, a semi-structured interview and a focus group were used to collect the data. In 

the quantitative phase of research, a questionnaire was used based on descriptive 

analysis and inference. The statistical population of the study included all experts in the 

field of educational management as well as school principals and management planners 

in schools. The sample size of the research based on Cochran's formula was 480 

principals and teachers and 20 faculty members, and a validation questionnaire of 74 

questions (135 people). The validity of the researcher-made questionnaire was 

confirmed by experts, and the reliability of the questionnaires based on Cronbach's 

alpha was calculated to be (0.85) and (0.97), respectively. Analysis of research data in 

the qualitative phase involved thematic content analysis method using interview coding 

by MAXQDA software, and in a quantitative phase, data analysis was done by SPSS 

and SmartPLS. The results showed that school principals' leadership styles included 13 

elements, which were confirmed after presenting the model and examining the effect 

size and correlation of all variables. Finally, the necessary measures can be taken 

according to the proposed model. 

 

Keywords: Leadership style, School principals, High school, Mixed methods, Model 
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 مقدمه

در دنیای امروز ضرورت وجودد اوازماه  وا اور امور 

اجتناب ناپذار اات و  داات و ر بری اازماه  ا به علت 

گدناگدنی الگد ای رفتاری، بدوه شناااای الگد ا و اوبر 

در نیل به مقاصد مدرد نظور مکو ل ادا ود  متفاوت  ای

بدد. بنابراان  ر اازماه نیازمند ار ابر ر بری اوا  

بی شر  مه ی مداراه می دانند که مدفقیوت  می باشد و

آناه به نیروی انسانی مدجدد در اازماه  وا بسوتگی دارد 

دنبوا  اوبر ه واان انداکه درآناه مدجب شده اات تا بو

منااب در اداره ی امدر اازماه  ا باشند.از طرفی ا وی از 

کوارآای و ناااتواب باوره  ،ثر در افوااا  اثربشکویؤعدامل م

،ابر ر بری موداراه آه اوازماه موی وری ار اازماه

 .(1390 )ن دای مقدم باشد

اوبر  ،به اعتقاد بسیاری از نظراوه پوردازاهبه اان ترتیب 

تران عناصر مدفقیوت موداراه ااوت  مدارات ا ی از مام

ی تجربه، تحصویتت وآمودز   که به مرور زماه و بر پااه

آناه پااه راای می شودد.  نگوامی کوه مکو تت  وال  

 مشتلو  در نظور موی مدارات را در اازماه  وای برانگیا

  گیرام در می اابیم که آزمدده واقعی واژگی  ای مداراه

و ر براه که پی  روی اان  ال   ا قورار دارنود توا  وه 

توران ااون واژگوی  وا  اندازه ا میت دارند. ازجملوه ماوم

توران  ابر مدارات اات. زارا اان مفاودم ا وی از ماوم

و تعیین کننده ی جود، فر نوو و  عناصر مدفقیت ر بری

. (1388 اهرا برد ای حاکم بور اوازماه ااوت )عسوگرا

در ر بری ااجاد انگیاه  ای موؤثر در داگر مسئله ی مام 

کارکنوواه بووه منظوودر  م وواری درمسوویر مقاصوود اووازماه 

به فوورا ااوون کووه برنامووه  ووای داووتگاه روشوون و ت.ااوو

تکوو یتت آه موونظم باشوود، مقاصوود موودار بوودوه تمااوول 

کارکناه به  م اری با  م در مسیر منافع عمدمی اازماه 

تران وظیفوه ی مودار،  بدان منظدر مام .تأمین نمی شدد

ر بری مساعی افراد و ااجاد محرك  ای مؤثر درآنواه بوه 

. (1392 )اقتوداری منظودر تحقوا ا وداا اوازماه ااوت

مساال و مک تت مداراه باعث شده توا آنواه از شوناات 

آه  یوای  . نیاز ای کارکناه غافل شودندکافی ادااته و 

که مداراه اعما  می کنند در اغلوب مودارد، مودرد قبود  

کارکناه ادااوته  واای دارنود  .زارداتاه واقع نمی شدند

اا ا میت کمتری به آناا  که مداراه از آناا بی اطتع اند و

مجمدع اان عدامل منجر بوه اودت تفوا م بوین . می د ند

فقوداه رضواات شو لی  دلسوردی و مدارات و کارکنواه و

 موین امرکوارآای اوازماه راکوا     .دمرئداین می شد

اموا اگور . داده و تحقا ا داا اازمانی را مک ل می کنود

مداراه به جای رفتوار آمرانوه و تحمیول داوتدرات اودد، 

اوبر ر بوری  ب دشند تا نیاز ای کارکناه را بکنااوند و

ر مرئداین انگیاه ی ادد را با آه نیاز ا متنااب نمااندتاد

 م اری درمسویر ا وداا اوازماه افوااا  اابود، مقاصود 

بارزتران اازماه با اوادلت بیکوتری توأمین ادا ود شود.

دلیل بررای و ارزاابی عمل رد فرد تضمین تداعه ادد آه 

او  مطرح موی شودد  اات و دومین دلیل که بدنبا  دلیل

 آه اات که اقیناب اصوتح عمل ورد  ور کارمنودی مدجوب

تداوعه   تداعه عمل رد اازماه ودر نتیجه مدجوب رشود و

 (.2011 ) راسده و داگراه ادا د شد

مدارات آمدزشی در بین ااار انداع مدارات  وا از جااگواه 

واژه ای برادردار اات. اگرآمدز  و پرور   ر جامعه در 

ی مسائل جامعه باشد، مدارات آمدزشی نیوا بوا  راس  مه

 در باسازی تداعه جامعه دارد ماه منطا جااگاه مامی 

 مانگدنه که اثر بشکوی و کوارآای  ور و  (1392 )بارنگی

اازمانی تا حد زاادی به مدارات آه بستگی دارد. کوارآای 

و اثر بش  بدده نظام آمدزشی نیوا بسوتگی بوه مودارات 

موودارانی دارد کووه بتداننوود از پداوواای براوودردار باشووند. 

نواه  موداره بعنوداه شناات راه  ای بابدد عمل رد کارک

دغدغه اصلی مداراه اازماناا  مطرح بدده و باره مندی از 

 ه اب ی از ر بری به منظدر نیل به اان  دا  مداره از 

نیاز   اای بدده که احساس شده اات .با تدجه به ا میوت 

مودارات آمدزشوی بااود گفوت عمل رد مداراه آمدزشوی، 

کوه افوراد عبارت اات از فرا م اااتن تسوایتتی ااوت 

بتدانند با  م به مکدرت پردازند و از تجربه  وای ا وداگر 

مدارات مدارس، ا ی از و نیا  (1392)طدای  باره گیرند



 ...سبک شناسی ارائه مدل                                                                                                                                              257

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

حساس تران مناصب مداراتی اات.  را کوه مودارس بوه 

عنداه اازماه  اای  ستند که  مداره در معرا ت ییور و 

ی تحدالت بی شمار در عرصه  ای مشتل  قرار دارند. بداا

اات که اافای وظاا  مداراتی در اان اازماه  ا احتیوا  

به آمدز  و تجربه فراوانی دارد. حساایت اان نق  ا وی 

از دالال مام ارمااه گذاری ککدر ا برای آمدز  مداراه 

 . مدارس می باشد

در ادامه به صدرت مشتصر اوبر  وای ر بوری ااوتفاده 

م اتوب  ماوم توران شده در مقاله تدضیح داده می شودند.

داته کلی تقسیم می شودند کوه عبارتنود از   4ر بری به 

ال ( م اتوب صوفات ششصوی اوا اصدصویات فوردی ب( 

م اتووب رفتوواری  ( م اتووب اقتضوواای د( اووبر ر بووری 

 (. 1390دانکی)گیدرااه و ربیعی 

از آنجا که تئدری  ای اصدصیات فردی ر بری در اغلوب 

پیودا شودند  مدارد مصداق پیدا نمی کرد و ر براه مدفقی

که فاقد اصدصیات برشمرده درنظراه  ای مذکدر بددند و 

به علت آن ه تئدری  ای رفتار ر بری فاقود انعطواا الزم 

بدده و در تمامی مدارد پااشگد نبددند، نظراه پوردازاه بوه 

تئدری  اای روی آوردند که آه  ا را مدقعیتی اا اقتضواای 

و شیده ر بوری  نام ناادند. در اان تئدری  ا به ار ابر

تاکید نکده و رو  واحود در ر بوری غیور واقعوی و غیور 

عملووی قلمووداد شووده ااووت. در نظراووه  ووای موودقعیتی و 

اقتضاای، بر اااس شرااط و بوه اقتضوای مدقعیتاوا شویده 

منااووب و مطلوودب ر بووری تعیووین مووی گووردد )قااوومی 

1382.) 

در  نشستین الگودی ر بوری اقتضواای تداوط فورد فیودلر

ارائوه شود. نظراوه فیودلر، اثور بشکوی  1960 اوااط د ه

گرو ی کار را با تدجه به اقتضای مدقعیت پی  بینی موی 

کند. در الگدی اقتضاای فیدلر فرا بر ااون گذاشوته موی 

شدد که عمل رد مؤثر گروه به رابطه منااب بین شویده اوا 

ابر ر بری ) در ااجاد ارتباط با زارداتاه( و درجوه ای 

اع و شرااط حاکم به وی قدرت اعما  بستگی دارد که اوض

 (.1380نفوودر را مووی د وود ) شوورمر دره و  م وواراه 

فیدلرمعتقد اات اوه گوروه از عدامول در اوبر ر بوری 

مؤثرند  ال ( عدامل مربدط به ر بری ب( عدامل مربدط به 

پیورواه  (عدامول مربودط بوه مدقعیوت و شورااط )الوودانی 

ا ی، ارز   ا، عدامل مربدط به ر بری دان ، آگ. (1380

اعتقادات وی و امثا  آه  ا اات که مسلما در ر بری وی 

مؤثرنوود. اصدصوویات پیوورواه نیووا ماننوود مسووتقل بوودده، 

مسئدلیت پذاری،  مسدای با ا داا اازمانی و تجربیوات 

آناه در ابر ر بری اثر می گذارند و اورانجام مدقعیوت، 

 شرااط و عدامل محیطی اازماه مانند وضعیت اقتصوادی،

ایااووی، اجتموواعی،فر نگی و در ر بووری نقوو  تعیووین 

ر بری تاننیدم و اشمیت،  (.1383کننده ای دارند)غتمی 

را رو  ترکیبی می دانند که از مدارات نکأت می گیرد و 

بر روی مراتب فدقوانی اوازماه متمرکوا شوده او   بوه 

مراتووب پووااین اووازماه معطوودا مووی گووردد )عسوو رااه 

1383 .) 

تئودری ر بوری بور مدقعیوت )اوی ل   راوی و بتناوارد

زندگی( را ارائه کردند. تئدری مابدر بر اان اااس قرار دارد 

که ابر ر بری مدفقیت آمیوا بوا میوااه رشود اوا بلود  

زارداتاه ت ییر می کند. اان دو پژو کگر رشد اا بلود  را 

به عنداه میااه تماال فرد به پیکرفت، پذار  مسوئدلیت 

ر اوا وظیفوه مربودط موی داننود. دو و تداناای در انجام کوا

پژو کگر مابدر بر اان باورندکه اور مودار و پیوروان  از 

 اار مرحله می گذرند تا اان ه زاردات رشود اابود و بوه 

حد بلد  براد که در اان میاه مدار بااد با تدجه به میااه 

رشد فرد شیده ااصی از ر بری را در پی  گیرد ) راوی 

مودارات بلیور و مودتن شویده  شب ه (.1982و بتناارد 

مدارات را بدوه نکاه داده ارتباط مستقیم آه با بعد اثور 

بشکی مدرد تدجه قرار می د د اما والیام ردان بعد اودم 

 اثر بشکی را به اان مد  افاوده اات. 

بیکتر نظراه  ای ر بری مانند الگدی فیدلر، نظراه مسیر 

مودقعیتی  دا، الگدی ر بری مکارکتی و الگدی ر بوری 

 رای و بتناارد در مدرد ر براه عملگرا ارائوه شوده انود. 

اان ر براه به پیرواه ادد انگیواه موی د نود آنواه را در 

جات ا داا تعیین شده )با شوفاا نمودده نقو  و نیواز 

 ای کاری (  داات می کنند. اما نودع داگوری از ر بوراه 
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 م  ستند که پیرواه ادد را ترغیوب موی کننود کوه بوه 

طر اازماه از عتاا ادد بگذرند و قادرند نفدر عمیا و اا

فدق العاده بر پیرواه اودد داشوته باشوند. اانواه ر بوراه 

تحد  گرا  ستند که به مسائل و نیاز  وای پیورواه بورای 

پیکرفت تدجه دارند، آگا ی پیرواه را در مودرد امودر ) بوا 

د( را نماای آه  ا تا به مسائل کانه به شیده ند نگواه کننو

ت ییر می د ند، تداناای تایج، ااجواد انگیواه و تلقوین بوه 

پیرواه برای اعما  تت  اضوافی بورای داوت اوافتن بوه 

ا داا را دارند. نبااد به ر براه عملگورا و تحود  گورا بوه 

عنداه دو نگر  متضّاد برای انجام امدر نگراست. ر بوری 

تحد  گرا بر پااه ر بری عمل گرا بنوا موی شودد. ر بوری 

تحد  گرا مدجب ندعی تت  و عمل رد از اودی کارمنود 

می شدد که ر بری عمل گرا به تنااای قادر بوه ااجواد آه 

 ا نیست. به عبارت داگر، ر بری که در افراد تحد  ااجاد 

می کند  یای بی  از ار ر بر کارااماتیر ااوت. اور 

ر بر کارااماتیر ناب مم ن اات از پیرواه ادد بشدا ود 

گاه  ای جداد و الّاق به دنیا نگاه کنند و پوی  که از داد

تر نرود اما ار ر بر تحد  گرا، پیداته تت  می کند بوه 

افراد اان تداناای را بد د که بتدانند امدر متوداو  و حتوی 

امدری را که ر بر بنیاه نااده ااوت را زاور اوؤا  ببرنود. 

شدا د مدجدد نکاه می د د کوه ر بوراه تحود  گورا در 

با ر براه عمل گورا برتوری  وای زاوادی دارنود و  مقااسه

 (. 1383مدفا  ستند )تدنی ک ین برگر  

. فر منود  در ر ون افوراد 1 واژگوی ر بوراه تحود  گورا 

الاام بش   امید  .2 تصداری جالب از ادد الا می کنند.

. بصیرت افااای  مدجوب 3 ا و نداد  ای زاادی می د ند.

. متحظوات 4موی شودند. افااا  داناای و بصیرت پیرواه 

فردی  ششصاب به مسائل رایدگی می کنند. )گیدرگیواه و 

 (. 1384تدبیری  

مدضدع جالوب تودجای  اگر تا  ندی پی  مدارات دان 

بوه  تف ربدد، اکنده اشن از ر بری دان  کانده  ای"در 

انفعوا  در قلمرو وای  میاه آمده اات و تدجه انداکومند

ادد جلب نمدده اات. البتوه مدارات و اطتع راانی را به 

اان دومدضدع جدای از ا وداگر نیسوتند و در بسویاری از 

از ت ییور  مباحث  م دشانی دارند. ر بوری دانو  حواکی

 کمگیر  ال   ای فرا روی مداراه طی اا   ای اایر 

اات که  یچ عاملی بوه انودازه  اات. امروزه کامتب محتمل

بنیوادان  تحدالت نمی تداند منکأ ت ییرات و ارز  آفرانی

در ار اازماه گردد. شا د و مبنای  نین ادعاای عتقوه 

 وای جداودی  اازماه  ا به اافتن راه و تماال روز افاوه

اات که می تدانند به وایله آه  ا ارز  بیکتری راعااود 

 (. 1982)آرگرا   اازماه اددشاه نمااند

 در اازماه  ا مداراه زاادی وجدد دارند اما مدضدع اصولی

محدود بدده تعداد افرادی اات که نق   وای ر بوری را 

ب ذارند و کار ادد را بطدرمؤثر انجام د نود، مودارانی کوه 

بتدانند ابر ر بوری اودد را بورای راویده بوه ا وداا 

در نتیجوه  بوا  اازمانی با تدجه به شرااط  ما نو نمااند.

تدجه به مباحث مطرح شده، امروزه نیاز به ابر ر بوری 

ر مداراه احساس می شودد و از ا میوت بواالای منااب د

برادردار اات. لوذا پوژو   حاضور در صودد ارائوه مود  

منااووب جاووت شنااوواای اووبر ر بووری منااووب بوورای 

 مداراه مدارس اات.

 روش کار

پژو   حاضر از رو  پژو   کمی به شویده تحلیول      

تدصیفی و ااتنباطی ااوتفاده گرداود. روا ورد پژو کوی 

کیفی بدد. برای اان منظودر، -اان پژو   کمیبرای انجام 

ابتدا در بش  کیفی پژو   از مصاحبه نیمه اااتاراافته 

و گروه کاندنی ااتفاده شد. ا  ، در مرحله دوم بور ااون 

اااس، ابتدا اوبر  وای  ر بوری موداراه بوا تدجوه بوه 

پیکینه نظری و پیکینه تحقیا بررای شد. جامعه آماری 

نظراه حدزه مدارات آمدزشی  پژو   شامل کلیه صاحب

و مووداراه موودارس و برنامووه راووااه مووداراتی در موودارس 

شما ، جندب، شرق، غرب و مرکا ککدر بددند. در بشو  

کیفی پژو   از رو  نمدنوه گیوری  دفمنود بوه شویده 

گلدله برفی و در بش  کمی از رو  نمدنه گیوری ادشوه 

 ای  ند مرحله ای ااتفاده شد. 

داده  ا، در بشو  کیفوی از مصواحبه  به منظدر گردآوری

نفر از ابرگاه و صاحب نظراه و  15نیمه اااتار اافته با 
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نفر ااتفاده شد و در بش  کمی داده  8رو  گروه کاندنی

 ای مدرد نیاز با ااتفاده از دو پراکنامه محقوا اوااته 

ادالی بررای  118ابر شناای ر بری مداراه مدارس 

نفور  480از فرمود  کودکراه شد. حجم نمدنه با ااوتفاده 

نفر  یات علمی  20مداراه و معاونین و معلماه مدارس و 

نفور(  135ادالی) 74بدات آمد و پراکنامه اعتبار اابی 

گردآوری شد. پراکونامه  وا بصودرت اانترنتوی و پسوتی 

ت میل گرداد. اعتبار پراکنامه  ا تداط صواحب نظوراه 

بور ااواس آلفوای تائید، و پاااای پراکنامه  ا بوه ترتیوب 

( محااوبه گرداود. در  پراکونامه 97/0(و)85/0کرونباخ)

قسمتی لی رت ااتفاده شد  5 ای محقا اااته از طی  

که با مرور مبانی نظری و نتااج مصاحبه  وا تودوان شوده 

اات.اان پراکنامه با در  م آمیشتن اؤا   وای مربودط 

به اوبر  وای ر بوری، قصود داشوت ت میول کننودگاه 

را در مودقعیتی قورار د ود توا آناوه را کوه بوه  پراکنامه

واقعیت نادار تور ااوت، عتموت گوذاری کننود و شویده 

ر بری ار فرد را از دادگاه پیرواه آه و ادد مدار مودرد 

 شوامل ااتقوی مودازان پژو   اان در بررای قرار د د.

 رازداری و اصدصوی حورام تضومین آگا انه، رضاات ااذ

 ضومن  وا پراکونامه میولت  زماه  مانین. شد رعاات

 در کننودگاه شورکت  وا، اوؤا  تموامی ت میل به تأکید

 فوردی اطتعات ارائه و زماه  ر در پژو   از ارو  مدرد

 اطتعوات کوه شود داده اطمینواه آناوا بوه و بددند مشتار

شود. پوژو    رعاات کامتب نیا امر اان و ماند می محرمانه

حاضوووووووووور بووووووووووا کوووووووووود ااووووووووووتق 

IR.IAU.TMU.REC.1399.231  .ثبت شد 

 یافته ها

برای تجااوه و تحلیول داده  وای پوژو  ، در بشو  

کیفی، از رو  تحلیول محتودای مضومدنی بوا ااوتفاده از 

و MAXQDA کدگذاری مصاحبه  ا بدایله نورم افواار 

، و از  Smart PLSو  SPSSدر بش  کمی از نرم افواار 

آمار تدصیفی)فراوانی، میانگین( و آمار ااوتنباطی، تحلیول 

عاملی تائیدی و معادالت اااتاری ااتفاده شد. با تحلیول 

مد  معادالت اااتاری اعتباراابی ابر شناای ر بوری 

مداراه مودارس انجوام شود و پو  از آه، الگودی اوبر 

 شناای ر بری مداراه مدارس ارائه شد.

 . ویژگی های توصیفی و جمعیت شناختی نمونه های تحقیق1جدول 

Table 1. Descriptive and demographic characteristics of research samples 
درصد تجمعیدرصد متغییردرصدفراوانی ویژگی های جمعیت شناختی

جنسیت
 57.8 57.8 57.8 289مرد

 100.0 42.2 42.2 211زن

سطح تحصیالت

 8.4 8.4 8.4 42دکتری

 45.8 37.4 37.4 187کارشناسی ارشد

 100.0 54.2 54.2 271کارشناسی

سابقه کاری

 46.8 46.8 46.8 234سال کمتر از 

 81.2 34.4 34.4 172سال 20تا  10

 100.0 18.8 18.8 94سال 20بیشتر از 

میزان اطالعات یا آشنایی با سبک های مختلف رهبری

 19.4 19.4 19.4 97زیاد

 49.2 29.8 29.8 149متوسط

 100.0 50.8 50.8 254کم

  100.0 100.0 500عمجمو

نظراوه داده "برای تدوان مد  با تدجه به ااتفاده از رو  

از رو   ای تجااوه و تحلیول داده  وای کیفوی و  "بنیاد

مد  پاراداامی )طرح منظم اا ایستماتیر( ااتفاده موی 

شدد و  مانوین بوه عرضوه پواراداام منطقوی اوا تصودار 

زم بوه رکور تجسمی از نظراه در حا  ت دان می پردازد. ال

اات که در تحقیوا حاضور، پو  از انجوام مصواحبه  وا، 
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صدرت مصاحبه  ا به طودر کامول پیواده شود و او   از 

 Importو در دروه گاانه ی  Documentطراا مندی 

 Documents   فاال  وا وارد نورم افواارMAXQDA 

مصاحبه صدرت گرفته، در مجمدع تعداد  15شد. در میاه 

 ای نکانگر مکشص گردادند. اان ن ته کلیدی با کد 134

ن ات کلیدی در قالب مفا یم انتااعی، مفادم اازی شوده 

اند. تبیین و ارتباط د ی میاه مفوا یم، آنواه را در قالوب 

 60توا  45مقدله  ا ش ل ادا د داد. مصواحبه  وا بوین )

دقیقه( به صدرت حضدری انجام و پیاده اازی موی شود و 

   تااو  موی ا   بصدرت مبسودط پواك نودا  و او

گرداد، تا با مرور  نود بواره گفتگد وا، تحلیول و برراوی 

دقیا تری نسبت به داودگاه  وای طورح شوده مکوارکت 

کنندگاه انجام شدد. بوه منظودر طراحوی الگودی منااوب 

ر بری مدارس در مقطع متداطه، متن تمامی مصاحبه  ا 

و ااناد و مودارك م تودب، برااواس روا ورد نظراوه داده 

ذاری بوواز، کدگووذاری محوودری و کدگووذاری بنیوواد )کدگوو

انتشابی(، کدگذاری شدند، ا   ابعواد الگودی پواراداامی 

)شرااط علی، پداده محودری، شورااط زمینوه ای، شورااط 

میانجی، و را برد ا( کک  گرداد و بوا برراوی و مقااسوه 

م رر و مراجعه رفت و برگکتی به متن مصاحبه  ا، ااناد، 

ل از کدگوذاری، و تفحوص در داده  ای اام، نتوااج حاصو

ادبیوات پوژو   و ااوتفاده از نظور افوراد ابوره ، الگوودی 

ر بری مداراه مدارس طراحی و با دراافت نظر مکوارکت 

کنندگاه و افراد ابره غیر مکوارکت کننوده و اعموا  آه، 

 الگدی مدرد نظر اعتبار انجی شده اات . 

دد کد گذاری باز  پ  از تحلیل مصاحبه  وا و ااوناد، تعو

 20کد اولیه شناااای شد کوه پو  از پواالا  بوه  134

مقدله تبدال شد. و اان مقدله  ا شوامل  الگود  13مفادم، 

)نمدنه( ااتقوی، انعطواا پوذاری و تدضوع، تواب آوری و 

امیدواری ، تحد  گرا و اصتح گرا ، جلب مکارکت جامعوه 

مدراه ، حل مسأله مداری و کااتن از تعارضوات و تون  

ت گر و پکتیباه مبتنی بر اعتماد و درك متقابول  ا، حماا

ه به ادااته  وا و ، دان  و علم گراای، رضااتمندی و تدج

پاابنوود بووه اصوود ،  وودا مووداری،  منوود و نیاز ووا ، قاندن

   ای، الگود )نمدنوه( ااتقوی  ای ششصویتی و حرفوهواژگی

  می باشد.

 ای هر یک از مؤلفه ها. مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بر2جدول

Table 2. Cronbach's alpha coefficients and composite reliability for each component 

 پایایی مرکب آلفا کرونباخ سبک های رهبری مدیران مدارس متوسطه

 0.794 730/0 اقتدار مداری و عدالت محوری

 0.607 768/0 الگو )نمونه( اخالقی

 0.436 784/0 عانعطاف پذیری و توض

 0.787 747/0 تاب آوری و امیدواری

 0.627 771/0 تحول گرا و اصالح گرا

 0.896 874/0 جلب مشارکت جامعه مدرسه

 0.805 743/0 حل مسأله مداری و کاستن از تعارضات و تنش ها

 0.263 864/0 حمایتگر و پشتیبان مبتنی بر اعتماد و درک متقابل

 0.731 850/0 دانش و علم گرایی

 0.855 825/0 رضایتمندی   و توجه به خواسته ها و نیازها

 0.883 852/0 قانون مند و پایبند به اصول

 0.848 797/0 هدف مداری

 0.912 895/0 ایهای شخصیتی و حرفهویژگی

 

 عناصر سبک های رهبری مدیران مدارس GOF. روایی همگرا، ضریب تعیین وتحلیل 3جدول 
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Table 3. Convergent validity, determination coefficient, and GOF analysis of elements of leadership styles 

of school principals 
 GOF (AVE) میانگین واریانس استخراج شده ضریب تبیین عناصر سبک های رهبری مدیران مدارس

 0.097 0.534 0.464 اقتدار مداری و عدالت محوری

 0.088 0.568 0.246 اخالقیالگو )نمونه( 

 0.059 0.350 0.178 انعطاف پذیری و توضع

 0.084 0.465 0.223 تاب آوری و امیدواری

 0.057 0.510 0.402 تحول گرا و اصالح گرا

 0.246 0.404 0.676 جلب مشارکت جامعه مدرسه

 0.112 0.518 0.399 حل مسأله مداری و کاستن از تعارضات و تنش ها

 0.054 0.593 0.344 و پشتیبان مبتنی بر اعتماد و درک متقابلحمایتگر 

 0.026 0.785 0.108 دانش و علم گرایی

 0.169 0.559 0.647 رضایتمندی   و توجه به خواسته ها و نیازها

 0.296 0.635 0.722 قانون مند و پایبند به اصول

 0.205 0.589 0.654 هدف مداری

 0.238 0.530 0.748 ایهای شخصیتی و حرفهویژگی

واگورای عناصور اوبر  وای  نتیجه آزمده تحلیل روااوی

ر بری مداراندر جدو  فدق ارائه شده اات.رواای واگرا به 

بررای میااه  مبستگی اداالت  ر اازه با شااص  وای 

 ادد می پردازد.  مانطدر که مکوا ده موی شودد معیوار 

AVE  اات از می باشد که ح  0.05برای تمام مدارد باالی

 رواای واگرای منااب مد  اات.

 بحث و نتیجه گیری

تدجه به نتااج برآمده از آزمده  ای تحقیا، پااخ به  با     

اداالت تحقیا به شرح زار می باشد. در رابطه بوا عناصور 

اصلی بورای طراحوی اور مود  اوبر شنااوی ر بوری 

مداراه مدارس می تداه بیاه کرد  پدادۀ ابر ر بری در 

مقدله فرعوی  20مقدله اصلی و  13مدارس شامل مداراه 

انوود از  جلووب مکووارکت جامعووه مدراووه، بووددک کووه عبارت

رضااتمندی در اولیا مدراه، حماات گر و پکتیباه، تحد  

ای ،  ووای ششصوویتی و حرفووهگوورا و اصووتح گوورا، واژگی

اقتدارمووداری و عوودالت اوودا ی ، حوول مسووأله مووداری و 

قوانده منود و پاابنود بوه  کااتن از تعارضات و تن   وا ،

اصد ، الگد )نمدنه( ااتقی، دان  و علم گراای، تاب آوری 

و امیوودواری، انعطوواا پووذاری و تداضووع،  وودا مووداری. 

ای اوودد بووه نقوو  مطالعووه( نیووا در 2015) لید م وواراه

ر بری مکارکتی و دان  ارعاه کردندو بیواه کردنود کوه 

اای ر بری مکارکتی عامول ااااوی بورای رشود و شو دف

واتاال و آدااموی نیوا ااتعداد ای اازمانی اات  مانین 

در تحقیا ادد به نق  ر بری دانکی و مکارکتی اشواره 

می کنند بنابراان نتااج ااون تحقیقوات بوا نتیجوه بداوت 

 آمده در تحقیا فدق  مسدمی باشند. 

در جات پااشگدای مود  منااوب بورای اوبر شنااوی 

در بشو  کیفوی ر بری موداراه مودارس پوژو   ابتودا 

مؤلفه  ا از دادگاه عضا  یوأت علموی و موداراه مودارس 

منتشب بررای شد.  ماه طدر که اشاره شد بعد از تعیین 

ابر  ای ر بری مداراه مدارس از طراا مبانی نظری و 

 مصاحبه  ای انجام شده به تدوان پراکنامه پردااته شد. 

در  با تحلیل داده  ای کیفی از مصاحبه  وای انجوام شوده

بین اااتید و مداراه زار مؤلفه  ای ابر ر بری مداراه 

مدارس مدرد شنااواای قورار گرفوت. را برد وای الگودی 

اازی ابر  ای ر بری برای جامعه شده شامل مد ارائه

مدراه، شناااای م انیام  ای مکوارکت و ارتبواط موؤثر، 

مبتنی بر عدالت و احساه در جامعه مدراه، تداعه بین  

در جامعه مدراه، ااجواد و پورور  اور محویط  مراقبتی

آفران در مدراه، اتشار ر بری مؤثر مراقبتی، امن و نکاط
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و اعما  مدارات رفتار اازمانی مبتنی بور اعتمواد و درك 

متقابل در مدراه، الگد )نمدنه( ااتقی، انعطاا پوذاری و 

ع، تاب آوری و امیودواری، تحود  گورا و اصوتح گورا، تدض

جلووب مکووارکت جامعووه مدراووه،  حوول مسووأله مووداری و 

کااتن از تعارضوات و تون   وا، حمااوت گور و پکوتیاه 

مبتنی بور اعتمواد و درك متقابول، دانو  و علوم گرااوی، 

رضااتمندی   و تدجه به ادااته  ا و نیاز ا، قانده منود و 

 وای  دا مداری،  مفاودم واژگی پاابند به اصد ، مفادم

ای اات اات که میااه اام  رکدام از ششصیتی و حرفه

آناا در جداو  فدق ارائه شده ااوت. ا وی از مقدلوه  وای 

اووبر ر بووری مووداراه موودارس،  وودا مووداری جاووت 

باشود. بور ااواس نکوانگر می 7باشد. اان مقدله دارای می

انی  ستند نتااج به دات آمدهک ر براه آمدزشی مدفا کس

که با  م اری و مکوارکت معلمواه و کارکنواه، تصودار و 

کنند. آناوا ااون انداز مطلدبی را از مدراه ترایم می کم

 کم انداز را برای معلماه، کارکناه، دان  آمدزاه، والدان 

و جامعه تکراح می کنند. ر براه، مأمدرات  وا و ا وداا 

فام  روشن و مکشصی را برای مدراه مکشص و  مانین

و درك مکترکی را نسبت به  کم انوداز، مأمدراوت  وا و 

ا داا مدراه به وجدد می آورند. آناا  مانین معلمواه و 

کارکناه را در جاوت حرکوت در رااوتای مأمدراوت  وا و 

ا داا مدراه تکداا می کننود. عوتوه بور ااون، ر بوراه 

انتظارات و ااتاندارد ای اوطح بواالای را بورای معلمواه، 

و دان  آمدزاه تعیین می کنند. تعیین جات بوه  کارکناه

عنووداه ا ووی از وظوواا  و فعالیووت ر بووراه، موودرد تدجووه 

 بسیاری از محققاه و نداسندگاه بدده اات.

حماات گر و پکتیباه مبتنی بر اعتماد و درك متقابول، از 

مقدله ر بر آمدزشی مداراه مدارس می باشد. در ارتباط با 

 9بور اعتمواد و درك متقابول،  حمااتگر و پکتیباه مبتنی

نکانگر اا نکانگر تدوان شده اات. با تدجوه بوه نتوااج بوه 

دات آمدهک ر براه آمدزشوی مدفوا کسوانی  سوتند کوه 

ای معلماه  ای مناابی را جات رشد و تداعه حرفهبرنامه

تایه و تدارك می بینند و معلماه را جات تداعه و رشود 

ت  واای را جاوت حرفه ای تکداا می کننود. آناوا فرصو

تداعه حرفه ای معلمواه از طراوا بوه اشوتراك گذاشوتن 

 اای را برای اادگیری انفرادی معلمواه تجارب آناا، فرصت

ای معلمواه و زماه الزم و منااوب را بورای تداوعه حرفوه

آورنوود. ر بووراه آمدزشووی مدفووا از انتقووادات و فوورا م می

جاوت پیکناادات داگراه ااتقبا  نمودده و از آه  وا در 

کننود.بر مبنوای مود  بابدد عمل رد ادا  ااوتفاده می

پاراداامی مستشر  از تحلیول داده  وای کیفوی و عدامول 

حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم، مد  فرضی طراحوی و 

بررای شد و روابط بین شااص  ا با مفا یم زاربنوای آه 

شااص  ا مکشص شد. با تدجه به مد  مفادمی به دات 

کیفی پژو  ، تمامی شوااص  وا در حود  آمده از مرحله

بسیار مطلدب گاار  شده اند و مود  بوا داده  وا بوراز  

ادبی دارد و بیانگر اان اات که رابطه اطی بین مت یر ا 

وجدد دارد. مام توران شوااص بوراز  مود  در ت نیور 

اات.  و از آه می  GOFحداقل مجذورات جائی شااص 

بوه صودرت  PLSد  تداه برای بررای اعتبار اا کیفیت م

کلی ااتفاده کرد. نتوااج حاصول از آه نکواه داد مقوادار 

بدات آمده نادار به اور کوه نکوانگر کیفیوت منااوب 

مد  اات، بیانگر اعتبوار منااوب ااون مود  در پوژو   

 حاضر اات.  

از میاه ابر  ای مشتل  ر بری، ابر ر بوری تحود  

آفووران ااوواس و شووالدده ای بوورای ت ییوورات بلنوود موودت 

اازمانی اات که داترای به ا داا اازماه را میسر می 

اووازد. ر بووراه مداراووی کووه اصوود  ر بووری تحوودلی و 

 ار دب ر بری تحد  گرا را درك می کنند، درك باتور 

از  گدنگی افااا  کارکناه ادد را برای انجوام در اوطح 

باال از طراا انگیاه، رفتار ااتقی، مربی گوری و اتقیوت 

اان، کتس  اای کوه بور قودانین و ااوتق  دارند. عتوه بر

مدراه متمرکا می شدند بااد شامل بحث و فعالیت  واای 

باشند که باعث موی شودد معلمواه نیوا بوه عنوداه ر بور 

مدراه در زمینه رفتار ااتقی اا فطری اات عمل کننود. 

ر بری تحد  گرا مدراه  ا را بابودد موی بشکود، شویده 

ر موی د ود، کیفیووت  وای کوتس درس معلمواه را ت ییوو

آمدز ، اادگیری و مدفقیت، تعامول دانو  آمودزاه را بوه 



 ...سبک شناسی ارائه مدل                                                                                                                                              263

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

عنداه نتیجه اادگیری افااا  می د ود. بوه طودر اوا ، 

صحبت از مداراه مدارس،  ابر ر بری تحد  آمیا اور 

عامل مام اات که مربدط بوه پوذار  معلمواه، عمل ورد 

 باتوور و افووااا  رضوواات شوو لی در مدراووه ااوووت ک

نیا در تحقیوا  دمحمد، محمدااه، محمدمیرمحمدی، ای

ادد به روا رد وای ر بوری و ر بوری اصویل  موراه بوا 

اتقیت اشاره نمدده اند و  مانین مظلودمی و  م واراه 

آفران بوا نودآوری اوازمانی ر بوری تحود بیاه کردند که 

 بنابراان نتااج تحقیقات فدق  موراه بوا تحقیوا رابطه دارد

ه  بوه داوت آموده از ااون با نتیج گل محمدی و  م اراه

تحقیا، مبنی بر ا میت ر بوری تحود  آفوران در میواه 

 ااار ابر  ای ر بری  مسد می باشد.

داده  ای اان مطالعه باعوث تداوعه حرفوه ای در ر بوری 

تحدلی اااای در مدارس می شدد  مانوین ماوارت  وا، 

رفتار ا ورو   ای پیاده اازی ر بوری تحودلی را فورا م 

تداند مداراه را در اافای نق   وای اودد می کند که می 

به عنداه ر براه مدراه کمر کند. مداراه شرکت کننده 

در مصاحبه  ای صدرت گرفته در اان مطالعه نکاه دادنود 

که آه  ا در ب وارگیری ر بوری تحودلی مکوترك بددنود. 

ب ارگیری رفتار با روشوی صوادقانه و ااتقوی و  مانوین 

ی فووردی ، باووره گیووری از تدجووه بووه تفوواوت  ووا و نیاز ووا

اتقیت و ندآوری در مدرد داتیابی به ا داا ، مدضدعاتی 

اات که در اان پژو   مکادد اات و بااد تداط مداراه 

مدراه در جات تبدال بوه ر بور تحودلی ااوتفاده شودد. 

رفتار ا، واژگی  ا و رو   ای ااتفاده از ر بوری تحودلی 

باعث تبدال شده که در اان پژو   به آناا پردااته شد، 

مدار به ر بر تحدلی می گردد. تداط اان پژو   مداراه 

می تدانند اطح باالای از مکارکت،  م واری و اعتمواد از 

کارکناه ادد را داشته باشند وقتی که آناا رفتوار و شویده 

 ای کاربردی را مطابا با عناصر ر بری تحود  گورا ب وار 

و کوگر برااواس بگیرند. با تدجه به پژو   انجام شده پژ

اافته  ا و نتااج بش  کمی و کیفی  مانوین مکوا دات 

ادد در مدارس به اان نتیجه راید کوه وضوعیت ر بوری 

تحدلی در مدارس  نداه مطلدب نیست. آمدز  و پرور  

متمرکا ااراه قدرت ااتیار و ااتقت  را در بوین موداراه 

محدود می کند البته اان مسئله در مدارس غیور انتفواعی 

سبت به مدارس دولتی و ضعی  مطلودب توری داشوت و ن

مداراه تدجه بیکتری به تحد  و ت ییر مدقعیوت مدراوه، 

معلماه و دان  آمدزاه دارند. مداراه مدارس با تدجوه بوه 

تفاوت  ای فوردی معلمواه عوتوه بور تمرکوا بور ا وداا 

اازمانی به ا داا فردی آناا نیا تدجوه موی کننود اموا در 

ر مداراه با تدجه بوه قودانین آمودز  و مدارس دولتی اکث

پرور  بیکتر در ف ر پیکبرد اان قدانین  ستند. از طرفی 

معلماه در تمام مدارس اعی داشتند که مدقعیت مدراوه 

و رفتار مدار را باتر جلده د ند بنابراان پژو کگر مجبودر 

به اجرای مجدد پراکنامه  ا در اواار مودارس نیوا شود. 

ه بوا موداراه نیوا آناوا احسواس گا ی در  نگوام مصواحب

مطلدبی نداشتند اما اعی بر آه می کردند که مدقعیوت را 

بی  از حد مثبت ارائه د ند. در نااات با تدجه به الگودی 

ارائه شده و داتیابی اعتبوار الزم جاوت ب وارگیری آه در 

آموودز  و پوورور  اصدصووا در دوره ابتووداای مووی تووداه 

آمدز  مؤلفه  ا و زار مؤلفوه اقدامات الزم را اجرا نمدد. با 

 ا به مداراه مدارس می توداه انتظوار پیکورفت معلمواه، 

 دا  آمدزاه و مدارس را بر طبا ت ییرات محیطی داشت. 

اوازی اوبر  وای شده شامل مد  ای الگدی ارائهرا برد

ر بووری بوورای جامعووه مدراووه، شنااوواای م ووانیام  ووای 

و احسواه در مکارکت و ارتباط موؤثر، مبتنوی بور عودالت 

جامعه مدراه ، تداعه بین  مراقبتی در جامعوه مدراوه، 

آفران ااجاد و پرور  ار محیط مراقبتوی ، امون و نکواط

در مدراه ، اتشار ر بوری موؤثر و اعموا  مودارات رفتوار 

اازمانی مبتنی بر اعتماد و درك متقابل در مدراه ، الگود 

ی و )نمدنه( ااتقوی، انعطواا پوذاری و تداضوع، تواب آور

امیدواری، تحد  گرا و اصتح گرا، جلب مکوارکت جامعوه 

مدراه،  حل مسأله مداری و کااتن از تعارضوات و تون  

 ا، حماات گر و پکتیباه مبتنی بر اعتماد و درك متقابول 

، دان  و علم گراای ، رضااتمندی و تدجه به ادااته  ا و 

ی ، نیاز ا، قانده مند و پاابند به اصد ، مفادم  دا مودار

ای ااوت. پیامود ای  ای ششصیتی و حرفهمفادم واژگی
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توداه بوه ترتیوب ر بری مراقبتوی موداراه مودارس را می

شامل پیکرفت تحصیلی دان  آمدزاه، اادگیری اجتماعی 

و عاطفی، ناادانوه شوده فر نوو مراقبتوی، پیکوگیری و 

صیانت، افااا  ح  تعلا و مکارکت، ارتقا شأه و جااگاه 

ه و مداراه دانست. مراقبت عتوه بر ااجاد اجتماعی معلما

 ووا و پیدنوود ای اجتموواعی بیکووتر، باعووث اووتمت شووب ه

گردد. مراقبت ،  مداره با عاطفی معلماه نیا می-اجتماعی

 آمدزاه در ارتباط اات. پیکرفت تحصیلی دان 

گردد توا بورای با تدجه به نتااج به دات آمده پیکنااد می

نکانگر ای ر بر آمدزشی مدفا انتشاب مداراه مدارس از 

ه نیا ااتفاده شدد و مدارانی برای مدارس انتشاب شدند ک

بتدانند عتوه بر مدارات، نقو  ر بوری را نیوا بوه اودبی 

توداه بورای اافات نمااند. از نتااج اان پژو    مانین می

اازی و تدانمنداازی مداراه نیا ااتفاده نمودد.  ور آماده

توداه بوه عنوداه اور ماوارت و اوا ار از نکانگر ا را می

وظیفه در نظر گرفوت کوه اور مودار بورای اافوای نقو  

گی ر بری، بااد برادردار از آه ماارت و اا آگاه بوه  گودن

گردد تا بورای انجام آه وظیفه باشد.  مانین پیکنااد می

 ا ، نکانگر ای ر بر آمدزشی مدفا در افااا  اعتبار اافته

مطالعه و اعتبارانجی قورار  ار جامعه آماری وایع مدرد

 گیرد.
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 دا طراحی و ارائه مد  ابر شناای ر بوری موداراه مودارس بورای دوره  پژو   حاضر با چکیده:

ای نیروی انسوانی موا ر و متشصوص آه متداطه انجام شد. رکن اصلی رشد و تداعه و پیکرفت  ر جامعه

کنود. ااون پوژو   از لحوا  جامعه اات، تعلیم و تربیت در پرور  نسل آانده نق  بسیار مامی اافا می

روا رد پژو کی برای انجام اان پژو   آمیشته اکتکافی بدد. ابتدا در بشو  کیفوی   دا کاربردی اات.

پژو   از مصاحبه نیمه اااتاراافته و گروه کاندنی ااتفاده شد. در مرحله دوم از رو  پوژو   کموی و 

رو  پراکنامه به شیده تحلیل تدصیفی و ااتنباط ااتفاده گرداد. جامعوه آمواری پوژو   شوامل کلیوه 

نظراه حدزه مدارات آمدزشی و مداراه مدارس و برنامه راااه مداراتی در مودارس بددنود. حجوم  صاحب

نفر  یات علموی و پراکونامه  20نفر مداراه و معلماه و  480نمدنه تحقیا با ااتفاده از فرمد  کدکراه 

احب نظوراه نفر( گردآوری شد. اعتبار پراکنامه  ای محقا اااته تداط ص 135ادالی) 74اعتبار اابی 

( محااوبه گرداود. تجااوه و 97/0(و)85/0تأاید، و پاااای پراکنامه  ا به ترتیب بر اااس آلفای کرونباخ)

تحلیل داده  ای پژو  ، در بش  کیفوی، از رو  تحلیول محتودای مضومدنی بوا ااوتفاده از کدگوذاری 

 Smart و SPSSو در بشوو  کمووی از نوورم افوواار  MAXQDAمصوواحبه  ووا بووه واوویله نوورم افوواار 

PLS عنصور بودد کوه  13ااتفاده شد. نتااج نکاه داد عناصر ابر شناای ر بری مداراه مدارس شامل

بعد از ارائه مد  و بررای ضرااب تأثیر و  مبستگی  مگی مت یر ا تأاید شد. در نااات با تدجه به الگودی 

 ارائه شده می تداه اقدامات الزم را اجرا نمدد.
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