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Abstract: The present study was conducted with the aim of presenting a conceptual model 

of transformational leadership of primary school principals in Tehran. The research method 

was developmental in terms of purpose, and in terms of data type, it was part of a series of 

exploratory mixed research conducted using grounded theory. As with the method of the 

study, it was a descriptive survey. The statistical population in the qualitative phase 

included a number of experts, while the quantitative phase involved all male and female 

principals of public elementary schools in Tehran, including 907 principals who were 

employed in the academic year 2019- 2020. In the qualitative phase, 12 experts were 

selected using snowball method, and in the quantitative phase, 270 principals were selected 

by cluster random sampling according to Krejcie and Morgan table. The research tool was a 

researcher-made questionnaire. According to the results, 6 main factors and 18 components 

were identified in the developed model. These included: school identity factor (school 

dynamics, school synergy, school organizational structure including lack of transparency in 

the formulation of administrative rules and regulations, education inflexibility, 

organizational motivation factor in education (meeting the material and spiritual needs of 

teachers, dissemination of value behaviors, dissemination of moral behaviors, the factor of 

organizational communication in education, including managers having leadership qualities, 

support for education, having mental and educational abilities, having innovative decisions, 

the cultural factor governing organization in education (emphasis on behavioral skills, 

emphasis on humanism, emphasis on scientific orientation, the education development 

factor including the creation of strategic thinking in education, reformability of education, 

ethical promotion of education, and functional growth of education. 

Keywords: Transformational leadership, School principals, School identity, 

Organizational structure, Organizational motivation.  
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 مقدمه

در شرایط متالطم امررزی،  ربررراا ای مرتررنری  ز      

بررب در بهررر  اررر ضرررزر، نررری  ر برررر ارررا،  رربیمبا

ارش  ای  (.2012محدزدیت بب نهقی می شتند ) رتن  

 بل ربررر، نحرتل ریرری  ار  ر رتاا یر  مردل  25

ریتبر، ربرر، معریی شده ا ت  ک  نتضشح مری دبرد 

ی انتظربرا  را متبر  چگتن  ربرراا  رمهکرد، یرانرر ا

می شتند. مفهتم ربرر، نحتل ریری  ازلش  اربر نت رط 

( مطرح شد ز ار رااط  اش  ربرر ز پشررز 2011بتامبا )

در بدایت رمهکرد نشمری نبکشرد کررد . ربررر، نحرتل 

ریری  شرش  ربرر، کبریزمبنش  ا رت  امرب ار  زا رط  

بیز نتانبیی ایجبد نغششرا   نترزر، ز کبرریری ی ای را متم

 (.2000می شتد. )الندرام ز بمکبراا 

 خرتد رقرباتی متقعشت حفظ ارا،  بیمبنهب اکثر امرزیه

مسرتهزم   رری  نغششررا  دارنرد.  رری  نغششرر ار  نشبی

 ررتر  ار  کر  ا رت  انطربق پذیر کبرک بنی ز ربرراا

را   یرای ردبب ز  سشستمهب مدازم طتر ا  ک  د  کبر مؤرر

ا  نقر   1996بش د)ابسا مدار مشتر، ز اخش د اهرتد

ارطالح ربرر، نحرتل  (.2005ای مرنضت، ز بمکبراا  

( اکبر ریرت. 1973ریری  ارا، ازلش  ابر نت ط دانتتا )

اگرچ  ای  ارطالح نب یمبنی ک  کال ش  بب ار  ز رشه  

 ( را را اکبر نرردند  مشهتر نشد. 2000ارنز )

ا   ر  ربرر، مدیراا ارشد اگر ن  ا  ر تاا ازلش   امب 

ر تاا مهمتری  ربمر  ش ب ربیی شرده ا رت. ربررراا 

نحتل ریری   کبرک با را ا  انجبم چشز، ارش  ای رنهر  

در قراردادبب، ا رتخدامی ر رتاا شرده ا رت  ارر مری 

انگشزان د ز ار نشبیبب،  طتح ابالنر کبرک با نمرکز مری 

ک  د ز اب ایجبد یضب، ارتمبد در  بیمبا کبرک ربا را ار  

ب د  ک  یرانر ای نفر  شخیری  اررا،  متی  تق می د

 بیمبا یعبلشت ک  د. مدیریت ضعشف در  شسرتم برب، 

رمتیشی بمبن د ی   هتل  رطبنی در حربل پششرریت  

ابرث ایجبد مسمتمشت در  شسرتم شرده ز ابررث رردم 

رضربیت کربدر رمتیشری ز یر رتدگی شرغهی رنربا مرری 

 (. 1396 گردد)رادزند ز بمکبراا

ررهی ببمعر  مردیراا رمتیشری امرزیه یکری ای ارکربا ا

بسررت د. مرردیریت ز ربرررر، در مرردارس ای مهمتررری  

می ابشد. ا  رمد یب بشر  یبیی ز پششریتشبخص بب، پت

رمد  اقدامب  ز ریتبربب، ایراد در متض  قدر   نگرر  

کبرک با را نحت نربرشر قررار مری دبرد. پششرریت برب، 

ب برمت تع ز گتنبگتا در رهم ز ی بزر،  مدیریت  ربیمبا

را ای حبلررت  رر تی خرربره نمررتده ز اررب نغششررر ز نحررتل 

 بیمبنی  مدیریت پتیب ببیگزی  مردیریت  ر تی شرده 

ا ت. امرزیه  بیمبنهب، رمتیشی رالزه ار زظبیف  ر تی 

ختد ک  بمبنب نحقق ابردا  اه رد مرد  ز ر رشدا ار  

چشم اندای  بیمبنی می ابشد  ابید پب رخگت، ختا رت  

نری ز درزنری  ربیمبا خرتی  بب ز انتقبدا  ببمع  اشرز

ابش د. ابمشت ربرر، در نحتل ا  ای  دلشر  ا رت کر  

نغششررر  مسررتهزم ایجرربد ز نهبدی رر   رربی،  شسررتمهب ز 

رزندبب، بدید ا ت ز ای  امر ادزا ربرر، مترر امکبا 

 (.1396 پذیر نختابد اتد)رازند ز بمکبراا

ربرراا نحتل ریری  چشم اندای زض  ری رده مطهرتر را 

ی ک  د ز ایراد را بهت نحقق ای  چشرم انردای نر شم م

(. اربس ز رزلشرت ارب 2001نشتیق می ک  د )دیت ز نئت 

نت ع  مفهتم ز ایده ، ارنز  مفهتم ربرر، نحتل گرا را 

ایجبد نمتدند. رنهب معتقدند ک  ربرر، نحتل گرا یمربنی 

شک  می گشرد ک  ربرر  رالئرق کبرک ربن  را ارنقرب  ز 

ز پذیر  ارا، مبمتریرت ز مقیرد نت ع  اخشد  رگببی 

گرزه را ایجبد ک د ز کبرک با را ا  دیدا یرا ت، م ربی  

ختی  ارا، م بی  گررزه ارانگشزاند)ا رتتا ز بمکربراا 

2004  .) 

اب نتب  ا  ای کر  مردارس یکری ای مهمترری  نهبدبرب، 

ک رد  اررا، ارنقرب رمتیشی ببمع  نق  کهشد، ایفب مری

مطهرتر ای طرر  مردیر  ز ارائ  خدمب  مسرتمر ز کشفی

بب، ربرر، مترر رمتیشی  رمتی  مدازم ز نرزیج  ر 
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اش  مدیراا رمتیشی ضرزر، ا رت. ارر بمرش  ا ربس  

مدیراا رمتیشی ا  ر تاا بست  ارهی مدارس در انجربم 

مأمتریرت در امررر نعهررشم ز نراشرت  در مجمررتع یکرری ای 

ابدا  مهم ختد را ر رشدا ار  ری رده نگرر،  انعطرب  

بئ  ریتبر،  اریشهب ز پتیبیی مری دان رد  کر  پذیر، یض

ر شدا ا  چ ش  امر خطشر، برز ارب اهررتد نتانم رد، 

نق  ربرر، مدیراا در مدارس قبا  حیتل نشست. لرذا 

نتبیج پژزب  حبضر ا ترانژیهب،  تدم د ارا، مردیراا 

مدارس در بهت کس  مهبرنهب، ربرر، نحرتل ریرری  

ه مدیراا م با  انسبنی در اختشبر رنهب قرار می دبد. اعالز

ز مدیراا ز ارنبم  ریزاا ارنبم  بب، رمتیشی در رمتی  

ز پرزر  دزره ااتدایی می نتان د نکبنی اریشرم د اررا، 

ب ب، ارنبم  برب، رمرتی  ضرم  خردمت ز بمه رش  

کبرگبه بب ز کالس بب، رمتیشی اررا، مردیراا مردارس 

د در بهت پششریت مدیراا ا  دیدگبه نحتل گرا اهره م 

  شتند.

ارطالح ربرر، نحتل ریری  ارا، ازلش  اربر ار  ز رشه  

( ا  کبر ریت. اگرچ  ای  ارطالح نب یمربنی 1995ابس )

ک  کال ش  بب ار  ز رشه  ارنرز را را ار  کربر نرردنرد  

مشهتر نشد   ربرر، نحتل ریری  در ربربی نت رط ارنرز 

ا  طتر ز شعی ار  کربر اررده شرد ز ار   1978در  بل 

ای ببل  نری  نئرتر، برب، ریتربر  ربیمبنی ر تاا یکی 

مطرح شد  پس ای را ابس ایده بب، ارنز را اسط داده ز 

مفهتم ربرر، نحتل ریرری  را نثرشرت کردنرد. در زاقر  

ابس مفهتم ایده ارنرز در مرترد ربررر، را نت رع  داد ز 

ی  مفهتم ربرر، نحتل ریرری  را ایجربد کردنرد. اربس 

یمبنی شک  می گشررد معتقد ا ت ربرر، نحتل ریری  

ک  ربررر رالیرق کبرک ربن  را ارنقرب ز نت رع  اخشرد  

رگببی ز پذیر  ارا، مأمتریت ز مقید گررزه را ایجربد 

ک د ز کبرک با را ا  دیدا یرا ت، م بی  خرتی  اررا، 

 (. 2006م بی  گرزه ارانگشزاند)نتنک جب  

( ربرر، نحتل ریری  را ا  ر تاا یرای رد، 1978ارنز )

ک  ربرراا ز پشرزاا یکدیگر را نتانم د کرده نرب می داند 

ا   طح ابالیی ای انگشز  ز رزحش  ار  د . بمه رش  ای 

نظر از ربرراا نحتل ریری  نشبیبب ز انگشزه بب، پشررزاا 

را ابال ارده ز ابرث نغششر اربست  در ایرراد  گررزه برب ز 

بب می شتند .ز، ربرر، نحرتل ریرری  را نرتری  بیمبا

داند کر  در را رالیرق ز م ربی  ییرد رتبا ربرر، می 

نت ع  یبیت  ز در رنهب احسبس رگببی ز پرذیر  نسررت 

ا  ابدا  ز مأمتریت برب،  ربیمبا ار  زبرتد ریرد. ار  

رربر  دیگر  ربرر نحتل ریری    یررد، الهربم اخر  ز 

دارا، مالحظرررب  انسررربنی ا رررت  کررر  ییرد رررتبا را 

  ز بتشررم دان  نحریرر  ک ررد  کرر  اررب نگررببی متفرربز

 نظری  (.2011بدید، ا  مسبئ  نگبه ک  د)مشرکمبلی 

 ر تااایر  مردل ار گرا:  نعبم  نحتل ریری  ز  ربرر،

 مرشالد، 1990در دبر   ربررر، مردل نری  اربست 

  بیمبندبی چگتنگی ای ابید مدیراا امرزیه  ز شد ظببر

برب ز اررالح ز نغششرر را رگربه ای   بیمبا ایجبد نحتة ز

 ریشر  گررا نعبمر  ز نحتل ریرری   ،ربرر نظری ابشد.

 ک  کرد ( دارد. ارنز نتشج  گشر،1978ارنز  ) درکبربب،

 اررا، متفربز  ریتبربرب، مجمترر  دز ای ربررراا

ک  رد: الرف( می ا رتفبده خرتد ارر پشررزاا نأرشرگذار،

 گرا؛ ر( ربرر، نحتلی. نعبم  ربرر،

 مربدلر  یرای رد ی  ر تاا ا  را گرا نعبم  ربرر، ارنز 

 اررا، کر  ربررراا بربیی در گریرت  نظر در تمبریاب

  بیمبا ن رش  ز پبدا  ا  ختد کبرک با رمهکرد ایزای 

 در را خرتد پشررزاا گررا بست د. ربرراا نعبمر  متکی

 بدایت نشبی مترد شده  نثرشت بب،نق  ز ابدا  بهت

 ن رشر  ز پربدا  ار  رنهب ا  دادا انگشز  ز ارا، کرده

 ارر نکربلشف  رنهرب ای   ار زهبست د. رال متکی  بیمبنی

دارنرد  نأکشرد محتر زظشف  ابدا  ز کبر، ا تبنداردبب،

(. ابس ز رززلشت 1381ز ارراای  پبر بئشبا )رااش ز نربم 

 ربررر، ر تااار  را نحرتل ریرری   (  ربررر،1993)
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 ربررر کر  ایتردمی انفربق ب گربمی اند ک کرده نعریف

 انگشرزد می ار تدخ پشرزاا ز بمکبراا مشبا ا، رارالق 

 ک  رد. ربررر نگربه بدید دیدگبه ی  ای را کبر ختد ک 

 ربیمبا  اشر   یرب ر ربلت ای رگرببی ی  نحتل ریری 

اربالنر   طتح ارا، را پشرزاا ز بمکبراا ز ک دمی ایجبد

  ربررر ایر   دبد. رالزه ارمی نت ع  پتبنسش  ز نتانبیی

 کر ک رد می نحری  را پشرزاا ز بمکبراا نحتل ریری 

 گررزه ا  ک  ک  د م بیعی نتب  ا  ختد  م بی  یرا ت،

 (.2003ار بند )داکِت ز مبک یبرالا  نف 

  بیمبنی مربدل  م با  شبم  گرا نعبم  ربرر، مقبا  در

 ( اشربا1978ابشد. ارنرز ) می رمهکرد ز اقدام پبدا  ز

 چتا ا ت دام   ا  محدزد گرانعبم  ربرر، ک  ک دمی

 پراک ده ا رت. ا ربارای  ز قدر   بست د کمشبر م با 

ا رت )داکِرت ز مربک یربرالا  محدزد ربرر رم  اختشبر

2003.)  

( در پژزبشی اب ر تاا نربرشر 1397دز تی ز بمکبراا )

 ر  ربرر، نحتل ریری  مردیراا ارر نتانم رد  ربی، 

رزاا ش بختی کبرکرنبا ا  ای  نتشج  د ت یبیت رد کر   

 یرای ردبب، ریابتمرب -انسربنی مببشرت ار  نتبر  ارب

 در ریرری  ربرر، نحتل نق  ز کبرک با نتانم د بی،

 نتانم د ربی، ایرزای  اررا، م ب ر  ا، یمش ر  ایجبد

 نتبر  اب ز ش بختی ز رزاا انگشزشی رزیکرد اب کبرک با

 نتانم د بی، ایزای  ز اهرتد پژزب   ای  بب، یبیت  ا 

 امکربا مدیراا ریری  نحتل اب ربرر،  بیمبا کبرک با

 ا ت. رپذی

 ربررر، ار  م تط  تااق ز شده اشبا مطبل  ا  نتب  اب

 زیرژه ار  مختهرف  ربیمبنهب، ز ارگبنهب در ریری  نحتل

 پژزبشگر نجراشب  ا  نتب  اب اعالزه ز مدیراا ا  مراتط

 ضرعف مشرببده ز رمتیشری مردیراا ای یکری ر رتاا ا 

 ارر  ربرررر، بررب، مهرربر  یمش رر  در مرردارس مرردیریت

 بب، پششریت ا  نتب  اب ز یری ر نحتل ربرر، خیتص

 ز متغشر شرایط ز نک تلتژ، یمش   در حبضر ریر یرازاا

 ار  مردارس  نشربی ز امررزی دنشرب، متغشر نشبیبب، اعالزه

 دانر  ز معهمربا اربالنر  رطتح نشبیبب، ا  ک  مدیرانی

 ای یکری ای کر  ار  نتبر  اب اعالزه ز دب د پب خ رمتیاا

 مردیرانی زبرتد تیشریرم کشفشت ارنقب  مهم یبکتتربب،

 بسرت د رشر ب ریرری  نحرتل ربررر،  ر  اب ک  ا ت

 ربررر، ارب رااط  در پژزبشی بب، خأل نتب  اب ا بارای 

 ار  نتبر  ارب بمه رش  ز مردارس مدیراا ریری  نحتل

 رااطر  در پژزبشری ضرزر  ز ابمشت شده  ارائ  مطبل 

 مردیراا ریرری  نحرتل ربررر، مفهرتمی الگت، ارائ  اب

 ارائر  حبضرر  پژزب  ای بد  لذا. ا ت تدمشه مدارس

 مردارس مردیراا ریرری  نحرتل ربرر، مفهتمی الگت،

 نهراا ا ت.  شهر ااتدایی

 روش کار

رز  نحقشق ا  لحبظ بد  نت ع  ا، ز ای نظرنرتع      

داده بب بز  نحقشقب  رمشخت  اکتشربیی مترتالی اتدکر  

بم کشفی ز بم کمی ا ت ک  ا  رز  داده ا شبد انجربم 

شررد ز ای حشررث رز   نترررشفی ای نررتع پشمبیشرری اررتد. 

ببمعرر  رمرربر، در اخرر  کشفرری شرربم  نعررداد، ای 

مدیراا ااتدایی  شبم  کهش  ز در اخ  کمیمتخییبا 

کر   گبن  شهر نهرراا 19مدارس ااتدایی دزلتی م بطق 

 مشغتل ار  خردمت اتدنرد 1398-99در  بل نحیشهی

نفرر ار   12.در اخ  کشفری نفر اتد  907نعداد رنهب ک 

 270نعرداد  رز  بدیم د گهتل  اریی ز در اخ  کمی

نفر طرق بدزل کربسی ز مترگبا ا  رز  ختش  ا، ز 

اازار پرژزب  شربم  پر شر بم   نیبدیی انتخبر شدند.

محقق  بخت  اتد ک   در اخ  کشفری پرس ای مطبلعر  

رمشق مربنی نظر، ز پششش   بب، نحقشق ااتدا  رتاال  

برب، الیم بشگر پس ای بمبب گیپژزمیبحر  ندزی  ز  

شتنده حضتر یبیت  ز اب ا رتفبده ای در مح  کبر میبحر 

شرتنده مکبلمرب  رت  ز اب کس  اببیه ای میبحر ضرط

میبحر  را ضرط کرد نب کدبب را ا رتخراه ک رد ز الرتر  

. در اخ   گریت میبحر  رتر ای  رم  اعد ای بر ابر 
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کدگذار،)کدگذار، بب ا  ز شه  کمی نشز نتبیج میبحر 

ابی انتخرربای ز محررتر، متررتا میرربحر ( ز نشررز نحهشرر  

. در نهبیرت ربمهی نأیشد، ز اکتشبیی طرقر  ا رد، شرد

پر شرر بم  ای دز اخرر  اطالرررب  بمعشررت شرر بختی ز 

 77شربم   پر ش بم  محقق  ربخت  نشرکش  شرد کر 

رزایی پر ش بم  در اعد ا، اتد. گزی   10گتی  اب طشف 

ر،  محتتایی ز  بیه ا رتفبده شرد ز کمی ای رزایی ظبب

در اعد  بیه ای بمگرا ز زاگرا ا  کم  نرم ایرزار لشرزرل 

ا تفبده ز مترد نأیشد قررار گریرت ز در احرث کشفری ای 

نظر  جی ای ایرراد خررره ا رتفبده ز مرترد نأیشرد قررار 

ز در احث پبیبیی   رلفب، کرزنررب  را ارب ضرری  گریت 

ای طریق رمبر نتررشفی  پس داده بب  نبیشد شد. 881/0

ز ا ررت ربطی مررترد نجزیرر  ز نحهشرر  قرررار گریت ررد. 

 ز دیگرراا ریربه ار  نتب    نر بندا ر ش  ز  تدم د،

 نمربمی ار  پرژزب  چگتنگی درابره کبیی اطالرب  ارائ 

 کترری نبمر  رضبیت کس  ک  ده  شرکت بب، ریمتدنی

 رربیت بهت. شدند رربیت پژزب  در شرکت م ظتر ا 

 پرزپرررررتیال رررررررت کرررررد بشررررری پژز اخرررررالق

 دانشررگبه اخررالق ، کمشترر  در ۲۲۸۲۱۲۱۲۹82013

 شد. ررت

 یافته ها

اررب ا ررتفبده ای رز  داده ا شرربد ز نحهشرر   ررتاال       

میبحر  اب خررگبا ز کدگذار، ابی  محتر، ز انتخبای اب 

بب، حبرر  ای   یبیت MAXQDAایزار ا تفبده ای نرم

ی قررار گریرت ز ارب زنحهش   حتل محتر بد  ارهنجزی 

پشتند دادا کدبب )کدگرذار، اربی(  مفرببشم )کدگرذار، 

 محتر،( مشخص شد. 

 ریری  نحتل ربرر، بب، شبخص ز بب متلف : ازل  ؤال

ابشرد  نتربیج  مری چر  نهرراا شرهر ااتدایی مدارس در

حبر  ای نحهش   تاال  میبحر  نشبا می دبرد کر  ای 

 18ز  اعرد اررهی 6شبخص )گتیر ( متبرتد   77مشبا 

متلف  یرری قبا  ش ب بیی ا ت  کر  در ای جرب ار  رنهرب 

 اشبره می شتد؛

 های شناسایی شده تاثیرگذار بر رهبری تحول آفرین. خالصه ای از ابعاد و مولفه1جدول 

Table 1. Summary of the dimensions and components influencing transformational leadership  
 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه گویهتعداد  بعد سازه

ن
ی تحول آفری

ل موثر بر رهبر
عوام

 

 14 هویت سازمانی
 6 پویایی سازمانی

 8 هم افزایی سازمانی

 8 ساختار سازمانی
 4 عدم شفافیت در تدوین مقررات و قوانین اداری

 4 عدم انعطاف پذیری سازمانی

 9 انگیزش سازمانی

 2 ارکنانرفع نیازهای مادی و روحی ک

 4 اشاعه رفتارهای ارزشی

 3 اشاعه رفتارهای اخالقی

 18 ارتباطات سازمانی

 6 برخورداری مدیران از خصایص رهبری

 4 حمایت سازمانی

 5 برخورداری از توانایی های ذهنی و آموزشی

 3 برخورداری از تصمیم گیری ابتکاری

 12 فرهنگ سازمانی

 5 های رفتاریتاکید بر مهارت

 3 تاکید بر انسان گرایی

 4 تاکید بر علمی گرایی

 16 توسعه سازمانی

 3 خلق تفکر استراتژیک در سازمان

 3 اصالح پذیری سازمان

 5 توسعه اخالقی سازمان
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 5 رشدعملکردی سازمان

الگت، م ب   ربرر، نحتل ریرری  مردیراا  تال دزم: 

 شهر نهراا چ  می ابشد در مدارس ااتدایی 

ریمتا نحهش  ربمهی نأیشرد، ارا، پب خ ا  ای   تال ای 

بر ی  ای رتامر  ز مدل معبدال   بختبر، ا تفبده شد.

ش ب بیی شده مترد نحهش  ربمهی نبئشد، قرار می گشرد 

ز نتبیج بر ربم  بداگبنر  در بردازل  ییرر ار  ررتر  

 خالر  ارائ  شده ا ت.

 

 

 ابعاد شناسایی شده در رهبری تحول آفرین مدیران  ل چندعاملی بعد نقشتحلیخالصه . 2جدول 

Table 2. Summary of multidimensional analysis of the role of the identified dimensions in 

transformational leadership of managers 
 وضعیت گویه ها tر میانگین مقدا میانگین بارهای عاملی برچسب گویه ها گویه ها مولفه

 تائید شدند MRS8 853/0 35/17الی  MRA1 14الی  1سوال  هویت سازمانی

 22الی  15سوال  ساختار سازمانی
MHD1 الی 

MHF4 
 تائید شدند 22/17 853/0

 31الی  23سوال  انگیزش سازمانی

MQG1 

 الی

MQJ3 

 

 تائید شدند 814/16 842/0

 49الی  32سوال  ارتباطات سازمانی

MPK1 

 الی

MPX3 

 تائید شدند 96/18 87/0

 61الی  50سوال  فرهنگ سازمانی
MYC1 الی 

MYB4 
 تائید شدند 76/17 866/0

 77الی  62سوال  توسعه سازمانی

MXN1 

 الی

MXW5 

 69تائید شدند به جز سوال  01/17 703/0

اب نتب  ا  نتبیج حبر  ای داده برب، اد رت رمرده مری 

ی  شده در را تب، الگت، ک  در مدل ندز نتاا گفت ک 

شبخص )گتی (  76ی مشبا م ب   ربرر، نحتل ریری  ا

متلف  یرری قبار  ش ب ربیی  18اعد ارهی ز  6متبتد  

شد. ربم  بتیرت مردارس شربم  متلفر  برب، پتیربیی 

مدارس  برم ایزایری مردارس  ربمر   ربختبر  ربیمبنی 

مدارس شبم  ردم شفبیشت در ندزی  مقررا  ز قرتانش  

ردم انعطرب  پرذیر، رمرتی  ز پررزر   ربمر  ادار،  

انگشز   ربیمبنی حربکم در رمرتی  ز پررزر  شربم  

متلف  بب،  ری  نشبیبب، مبد، ز رزحی معهمبا  اشربر  

ریتبربررب، اریشرری  اشرربر  ریتبربررب، اخالقرری  ربمرر  

 بیمبنی حربکم در رمرتی  ز پررزر  شربم  ارنربطب  

مرتی  ارختردار، مدیراا ای خیبیص ربرر،  حمبیت ر

ز پرزر   ارختردار، ای نتانبیی بب، ذب ی ز رمتیشری  

فرب رر  ارخررتردار، ای نیررمشم گشررر، ااتکرربر،  ربمه

 بیمبنی حبکم در رمرتی  ز پررزر  شربم  نأکشرد ارر 

گرایی  نأکشد ار رهمی  انسبا مهبرنهب، ریتبر،  نأکشد ار

نت ع  رمتی  ز پرزر  شبم  خهرق نفکرر ربم  گرایی 

ز پرزر   ارالح پذیر، رمرتی  ا ترانژی  در رمتی  

ز پرررزر   نت ررع  اخالقرری رمررتی  ز پرررزر   رشررد 

دربر    رتال  رتم:رمهکرد، رمتی  ز پرزر  ا رت. 

 ن ب   مدل مفهتمی ارائ  شده چگتن  ا ت 
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 های برازش مدل رهبری تحول آفرین مدیران دوره ابتدایی شهر تهران. شاخص3جدول

Table 3. Indicators of the transformational leadership model of elementary school managers in Tehran 

 ابعاد ردیف
 های برازندگیشاخص

 مطلق / نسبی

 ییمدل نها

 برازش شده
 نتیجه معیار ارزیابی

1 
 هویت سازمانی

 

Chi – square/df 84/412  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 068/0  1/0کمتر از 

SRMR 071/0 08/0متر از ک 

GFI 92/0  9/0حداقل 

NDI 93/0  9/0حداقل 

CDI 92/0  9/0حداقل 

2 

 ساختار سازمانی

 

 

Chi – square/df 47/93  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 071/0  1/0کمتر از 

SRMR 058/0  08/0کمتر از 

GFI 90/0  9/0حداقل 

NDI 90/0  9/0حداقل 

CDI 91/0  9/0حداقل 

3 
 

 انگیزش سازمانی

Chi – square/df 24/114  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 086/0  1/0کمتر از 

SRMR 058/0  08/0کمتر از 

GFI 92/0  9/0حداقل 

NDI 93/0  9/0حداقل 

CDI 92/0  9/0حداقل 

4 
 ارتباطات سازمانی

 

Chi – square/df 98/380 5چکتر یا مساوی کو 

 مناسب

 

RMSEA 085/0  1/0کمتر از 

SRMR 077/0  08/0کمتر از 

GFI 91/0  9/0حداقل 

NDI 91/0  9/0حداقل 

CDI 91/0  9/0حداقل 

5 
 

 فرهنگ سازمانی

Chi – square/df 44/173  5کوچکتر یا مساوی 

 مناسب

 

RMSEA 094/0  1/0کمتر از 

SRMR 071/0  08/0کمتر از 

GFI 90/0  9/0حداقل 

NDI 90/0  9/0حداقل 

CDI 90/0  9/0حداقل 

 5کوچکتر یا مساوی  Chi – square/df 35/389 توسعه سازمانی 6
 مناسب

 

ل نرتاا نتشجر  گریرت کر  مردمی 3اب نتب  ا  بدزل 

دزره ااتردایی شرهر  ربرر، نحتل ریری  مدیراا مدارس

 تبر م ب ری ا ت.نهراا دارا،  بخ

 

 بحث و نتیجه گیری

اب ا تفبده ای رز  داده ا شربد در پب خ ا   ؤال ازل      

ز نحهش   تاال  میبحر  اب خررگربا ز کدگرذار، اربی  

 MAXQDAایرزار محتر، ز انتخبای اب ا تفبده ای نرم

شرربخص )گتیرر (  77ای مشرربا داده بررب نشرربا داد کرر  
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ی قبار  ش ب ربیی متلف  یرر 18اعد ارهی ز  6متبتد  

در را ررتب، ربمرر  بتیرت مرردارس  یبیترر  ا، در ا رت. 

. در نرشش  ایر  خیتص نأیشد یب رد ای  یبیت   یبیت نشد

حضرتر   زقتی اشخبص ا  زا طیبیت  می نتاا گفت ک  

برررب ز ک  رررد  متیقشتدر  ررربیمبا بتیرررت پشررردا می

بررررب ز بب،  رررربیمبا را بزئرررری ای متیقشتشکسررررت

حسربر مری رزرنرد ز مری  بب، شخیی شبا ا شکست

. کتش د اب مشبرکت اششتر ابدا   بیمبا را محقق ک  د

مدیراا مدارس ا  نقتیت بتیت مدارس نشبی دارند  ییررا 

ای  ارتقبد زبتد دارد ک  بتیرت مردارس مثررت نرأرشر 

مثرتی ار ربرر، نحتل ریری  ربرراا رمتیشری دارد.در 

یرتص متلف  ،  پتیبیی مدارس  یبیت  ا، در خرا تب، 

نأیشد یب رد ای  یبیت   یبیت نشرد. مردیراا مردارس مری 

نتان د اب ایجبد بمکبر، ز نعبم  ارش  ارضرب، مدر ر  ز 

نت ع  نرال  گرزبری ارش  رنهرب اررر نرکشرری حبرره  

ازرگتر، ای مجمتع انرژ، ز نال  ر برر رمتیشی ایجبد 

نمبی رد  اطررتر، کرر  ارررر مضرربرف نبشرری ای بمکتشرری  

رک نرتمم ارب نعبمر  در نهبیرت بمشبر، ز یعبلشرت مشرت

نتشج  ا، اسشبر ارب اری  نرر ای یعبلشرت برب، یررد، ز 

مستق  را ارا، مدارس در پی ختابد داشت. در را تب، 

ربم   ربختبر  ربیمبنی مردارس  ایر  یبیتر   ارب یبیتر  

بمربب گی ( 1389)ح شفری ز رربنی ز اببرگربه پژزب 

دارد. در نرشش  ایر  یبیتر  مری نرتاا گفرت کر  مردیر 

رمتیشی اب شرح زظبیف ادار،  رمتیشی ز پرزرشی خرتد 

ک رد کر  چر  ا  ر رتاا ربررر رمتیشری مشرخص مری

مسئتلشتی را طی مد  یمربا مردیریت خرتد ار  رهرده 

دارد. بمه ش  اب رزش  کردا شرح زظبیف ز اختشربرا  

معبزنبا  معهمبا ز  بیر کبرک با ا  ر تاا مثبل  رایدار  

مدر ر    چربر   ربیمبنی مراشبا پرزرشی ز کتبارداراا 

ختد را نهش  ز گزار   بختبر، ز ادار، را  خرط  رشر 

زظبیف ز اختشبرا  رنهب را رزش  ز رنهب را در انجربم رنهرب 

راب مبیی ز شرایط ز امکبنب  را ارا، ابرا، برر چر  ارب 

کشفشت نر یعبلشت بب، رمتیشی ز پرزرشری یررابم مری 

  مقرررا  در را تب، متلف  ردم شفبیشت در ندزی بید.

 نررک یاده  ز ز قتانش  ادار، ای  یبیت   اب یبیت  پژزب 

در نرشرش  ایر  یبیتر  بمست نمی ابشد.( 1391بعفر،)

کر  رردم شرفبیشت در نردزی  مقرررا   می نتاا گفرت

ادار، ا  ر تاا ابیدارنده در ر شدا مدیراا مردارس ار  

 ر  ربرر، نحتل ریری  محسرتر مری شرتد.در ایر  

نتب  ا  اعد مقرررا   ار  مثبار  قتاررد راب مرب،  را تب

رم  در مت  ز متقعشت بب، مختهرف  ربیمبنی ا رت ز 

ب گبمی کر  ب جبربرب، مرترر در  ربیمبا زبرتد دارد  

شکهی نشرزم د ای ربرر، در مدارس ا  زبتد مری ریرد. 

در را تب، ربم  انگشز   ربیمبنی حربکم در رمرتی  ز 

ب  ببیدز ررتی ز پرررزر   ایرر  یبیترر   اررب یبیترر  پررژز

(؛ رضرتانفر ز 1392(؛ بزی ی ز نتایی )1397بمکبراا )

( ز باللری ز 1394(؛ شربه م یرتر، )1394بمکبراا )

( بمبب   ا ت. در نرشرش  ایر  یبیتر  1396مظهتمی )

نرری  کربرکرد مهم  ایجربد انگشرز می نتاا گفت کر  

گرا در ب گبم ابرا، ا ترانژ، ا ت ز ایر  ربرر، نحتل

نتاند ارب ار  بمرراه رزردا نرترزر،  ، می ر  ای ربرر

را ارررا،  رمتیشرری یرربدگشر،  نعهررد ز انگشررز   یضررب،

 . د تشبای ا  ابدا  ا ترانژی  رمبده  بید

ارا، پب خ  تال دزم: در پژزب  حبضر  الگت، م ب   

شبخص )گتی ( متبتد   76ی مشبا ربرر، نحتل ریری  ا

د گر  متلف  یرری قبا  ش ب ربیی شر 18اعد ارهی ز  6

ربم  بتیت مدارس شبم  متلف  بب، پتیبیی  رربرن د ای:

مدارس  برم ایزایری مردارس  ربمر   ربختبر  ربیمبنی 

مدارس شبم  ردم شفبیشت در ندزی  مقررا  ز قرتانش  

ادار،  ردم انعطرب  پرذیر، رمرتی  ز پررزر   ربمر  

انگشز   ربیمبنی حربکم در رمرتی  ز پررزر  شربم  

بد، ز رزحی معهمبا  اشربر  متلف  بب،  ری  نشبیبب، م

ریتبربررب، اریشرری  اشرربر  ریتبربررب، اخالقرری  ربمرر  

ارنربطب   بیمبنی حربکم در رمرتی  ز پررزر  شربم  
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ارختردار، مدیراا ای خیبیص ربرر،  حمبیت رمرتی  

ز پرزر   ارختردار، ای نتانبیی بب، ذب ی ز رمتیشری  

یرب ر   ارختردار، ای نیرمشم گشرر، ااتکربر،  ربمر 

نی حبکم در رمرتی  ز پررزر  شربم  نأکشرد ارر  بیمب

گرایری  نأکشرد ارر  انسربا بب، ریتبر،  نأکشد ار مهبر 

نت ع  رمتی  ز پرزر  شبم  خهق ربم   رهمی گرایی 

نفکر ا ترانژی  در رمرتی  ز پررزر   اررالح پرذیر، 

رمتی  ز پرزر   نت رع  اخالقری رمرتی  ز پررزر   

تر   ارب ایر  یبی رشد رمهکرد، رمتی  ز پرزر  ا رت.

مر ری  (؛1391بعفرر،) ترک یاده  زیبیت  پژزب  ببی

(؛ بزی ی ز نرتایی 1397(؛ دز تی ز بمکبراا )2004)

مشهشسب ز چری  (؛2010کتمش گز ز بمکبراا )(؛ 1392)

(؛ شرربیی ز 2009( ؛ گمت ررتلتگت زیسررهت)2011 رربم )

 (؛ بمست ا ت.2019بمکبراا)

رمربره ارا، پب خ ا   ؤال  تم: یبیت  بب نشربا داد کر  

نرتاا بب، ارای  در  طح قبا  قرهی قررار دارنرد ز مری

نتانرد داشرت  نتشج  گریت مدل ارایندگی حداقهی را می

ابشد. اب ای  زبتد اب نتب  ا  مقدار بذر اررزرد زاریبنس 

( ارا، بر اعد ک  ار  نرنشر  RMSEA)  ینقرخطب، 

ز  094/0   085/0   086/0   071/0   068/0اراار اب 

کتچکتر می ابشد ز  بمه رش   10/0 ت ز ای ا 085/0

بب اب نتب  ا  بذر شبخص ریش  مشبنگش  مجرذزر مبنرده

(SRMR)  058/0   071/0کر  ار  نرنشرر  اراارر اررب   

 08/0ا رررت ز ای  067/0ز  071/0   077/0   058/0

نرتاا نتشجر  گریرت خطرب، نشز کتچکتر می ابش د می

بب، شربخصمدل ییبد نشست. بمه ش  اب نتب  ا   بیر 

  Chi – square   GFIارایندگی مطهق/ نسری مبن د 

NDIز CDI ،ز در مقبیسرر  اررب مقرربدیر متعرربر  ارررا

نتاا نتشج  گریت بب، دارا، ارایندگی م ب    میمدل

 ربرر، نحتل ریری  در مدارس ااتدایی شهر نهراامدل 

 دارا،  بختبر م ب ری ا ت. 

 ارتدا دزدمحر ا  نتاا می پژزب  ضعف نقبط بمه  ای

 به رش  ز نهراا شهر پرزر  ز رمتی  ا  رمبر، ببمع 

 در یرب ز  ربیمبنهب  بیر در مدیراا انتخبر در محدزدیت

 بغرایشربیی شررایط زا رط  دیگر ار  ا تبنهب، ز شهربب

 ارب رااطر  در پژزبشری برب،خأل ار  نتب  اب. کرد اشبره

 متضررتع اررتدا کرربرارد، ز برربم  بمه ررش  ز متضررتع

 یع ری پژزب  متضتع م ب   انتخبر نتاا می پژزب 

 مرردیراا ریررری  نحررتل ربرررر، مفهررتمی الگررت، ارائرر 

 قررت  نقرربط بمهرر  ای را نهررراا شررهر ااترردایی مرردارس

 .دانست  حبضر پژزب 

 اشربره مقبا  متارد ا  مشتتاا پژزب  بب، محدزدیت ای

مرردیراا رمررتی  ز نحقشررق حبضررر ای دیرردگبه -1 کرررد:

ابید ا  نظر مردیراا در  انجبم شده ز پرزر  شهر نهراا

 بیر  بیمبنهب ز یب در شهربب ز ا تبنهب، دیگر اب احتشبط 

-99ای  نحقشق محدزد ا  حشط  یمربنی -2نعمشم داد. 

می ابشد ز نتبیج را را اب احتشربط مری نرتاا ار   1398

پراک دگی ببمع  رمربر،  -3بب، دیگر نعمشم داد.   بل

نتیی   ز د تر ی محدزد ا  پب خ دب دگبا در خیتص

بمکربر، ضرعشف ارخری ای -4ز بم  رزر، پر ش بم . 

کر   طرتر،  بب در نتیی  ز نکمش  پر ش بم   اریمتدنی

بب نبقص نکمشر  شرده ز یرب نکمشر  ارخی ای پر ش بم 

نشده اتد ک  در نهبیت ا  ر تاا ایت ریمتدنی محسرتر 

 شد. 
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انجربم ی ربرر، نحتل ریری  مدیراا ااتدایی شهر نهرراا ارائ  الگت، مفهتم اب بد  حبضرمقبل   چکیده:

رز  نحقشق ا  لحبظ بد   نت ع  ا، ز ای نظرنتع داده بب بز  نحقشقب  رمشختر  اکتشربیی مترتالی  .شد

ببمع  رمبر، در اخر  اتد ک  ا  رز  داده ا شبد انجبم شد ز ای حشث رز   نترشفی ای نتع پشمبیشی اتد. 

مدیراا یا ز مرد مدارس ااتدایی دزلتی شهر  شبم  کهش  ز در اخ  کمیرگبا کشفی شبم  نعداد، ای خر

نفر ا   12در اخ  کشفی  مشغتل ا  خدمت اتدند.1398-99ک  در  بل نحیشهینفر  907شبم   نهراا

نفر طرق بدزل کربسی ز مترگبا ا  رز  ختشر   270نعداد  رز  بدیم د گهتل  اریی ز در اخ  کمی

نشبا داد؛ در مدل ندزی  شده نتبیج . اازار نحقشق پر ش بم  محقق  بخت  اتد شدند. ا، ز نیبدیی انتخبر

متلف  شبم : ربم  بتیت مدارس )پتیبیی مدارس  بم ایزایی مدارس  ربمر   ربختبر  18ربم  ارهی ز  6

 بیمبنی مدارس شبم  ردم شفبیشت در ندزی  مقررا  ز قرتانش  ادار،  رردم انعطرب  پرذیر، رمرتی  ز 

ر   ربم  انگشز   بیمبنی حبکم در رمتی  ز پرزر  )ری  نشبیبب، مربد، ز رزحری معهمربا  اشربر  پرز

ریتبربب، اریشی  اشبر  ریتبربب، اخالقی  ربم  ارنربطرب   ربیمبنی حربکم دررمرتی  ز پررزر  شربم  

ز پررزر   ارخرتردار، اینتانربیی برب، ذب ری بیرت رمرتی  ارختردار، مدیراا ایخیربیص ربررر،  حم

یرب    بیمبنی حبکم دررمتی  ز پرزر )نأکشد ار متیشی  ارختردار، ای نیمشم گشر، ااتکبر،  ربم  زر

نت ع  رمتی  ز پرزر  شبم  خهق ربم   رهمی گرایی  نأکشد ار گرایی  انسبا مهبرنهب، ریتبر،  نأکشد ار

رمرتی  ز پررزر   نفکر ا ترانژی  در رمتی  ز پرزر   ارالح پذیر، رمتی  ز پرزر   نت ع  اخالقی 

 رشد رمهکرد، رمتی  ز پرزر  ش ب بیی شد.

 .ربرر، نحتل ریری   مدیراا مدارس  بتیت مدارس   بختبر  بیمبنی  انگشز   بیمبنی کلیدی: واژگان
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