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 : دهیچک

ی مادیران  بندی پیشایندها و پساایندهای سابر رهباری متواضاعانهپژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت

آبااد باا اساتهاده از رول دلهای فاازی پاورف پاایرفتژ ایان پاژوهش از ناو  خرمی شهرستان مدارس متوسطه

های آمیخته با رویکرد کمای و کیهای در پاارادایس اساتیرایی اسات کاه از ن،ار هادف، کااربردی و از لحاا   پژوهش

آبااد  ی شهرساتان خارمی آماری، پاژوهش در مادارس متوساطهماهیت و رول، اکتشافی متوالی استژ جامعه

گیاری هدفمناد ها بر اساس اپل کهایت ن،ری و باا اساتهاده از رول نموناهنهر از مدیران آن  25اشند که می ب

ی نیمه ساختاریافته اساتهاده شاد کاه روایای و  ها از مصاحبهاندژ در بخش کیهی برای گردآوری دادهانتخاب شده

دسات آماده از مصااحبه باا هاای باهدادهکاوهن تیییاد شاد و    -و آزمون کاپاای CVRپایایی آن با استهاده از ضریب 

و رول تحلیل محتوا بار اسااس کدگاااری تحلیال شاد و پیشاایندها و پساایندهای   Atlas.tiافزار استهاده از نرم

ها از پرسشنامه دلهی اساتهاده شاد  سبر رهبری متواضعانه شناسایی شدندژ در بخش کمی برای گردآوری داده

از روایای محتاوا و آزماون مجادد تیییاد شاد و باا اساتهاده از رول دلهای فاازی  که روایی و پایاایی آن باا اساتهاده

ترین عوامل و پیامادهای آن  اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبر رهبری متواضعانه انجام گرفت و مهس

 کاردن ی آن است که از میان پیشاایندهای رهباری متواضاعانه، رهاادهندهمشخص گردیدژ نتایج پژوهش نشان

تارین عوامال هساتند   باودن مهاس انتیادپاایر و خلاو  دیگاران، از تشاکر و قادردانی اشتباهاف، پایرل منیت،

 کاارایی، و اثربخشای بهباود معلماان، تادری  کیهیات همچنین از میان پسایندهای رهبری متواضاعانه، بهباود

انگیزه نیاز مهاس تارین  با و رپرشو معلمان و جویی مشارکت و پایری مشارکت ارتیاء نوآوری، و خالقیت افزایش

 پیامدهای این سبر رهبری در مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد می باشندژ
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Abstract: 

The aim of this study was to identify and prioritize the antecedents and consequences of humble leadership 

style of high school principals in Khorramabad city using fuzzy Delphi method. This research is a type of 

research mixed with a quantitative and qualitative approach in the inductive paradigm, which is applied in 

terms of purpose and exploratory in terms of nature and method. The statistical population of the study is 

high schools in Khorramabad city, 25 of which have been selected based on the principle of theoretical 

adequacy and using purposive sampling method. In the qualitative part, a semi-structured interview was used 

to collect information, the validity and reliability of which were confirmed using CVR coefficient and Kappa-

Cohen test, and the data obtained from the interview were analyzed using Atlas.ti software and coding 

method. And the antecedents and consequences of the modest leadership style were identified. In the 

quantitative part, a pairwise comparison questionnaire was used to collect information, the validity and 

reliability of which were confirmed by content validity and retesting and the most important factors and 

consequences were identified. The results show that among the antecedents of humble leadership, 

abandoning selfishness, accepting mistakes, appreciating and thanking others, sincerity and being critical are 

the most important factors, Increasing creativity and innovation, promoting participation and seeking 

participation and passionate and motivated teachers are also the most important consequences of this 

leadership style in high schools in Khorramabad. 
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 میدمه

خرده   از یکی عنوانبه پرورل و آموزل امروزه

 فرآیند در بسیار مهمی نیش جامعه هایسیستس

 ابعاد توسعه، در هایمؤلهه اگرژ داردتوسعه کشور  

 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مختلف

 گرفته قرار بررسی و بحث مورد و پرورشی آموزشی

-نمی زمینه این در را پرورل و آموزل نیش شوند،

ژ Moradi & Aminbeidokht, 2019)گرفت ) نادیده توان

-عنوان اساس و زیربنای توسعهآموزل و پرورل به

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر   ی

عنوان یر پنعت رشد  جامعه، در اغلب کشورها، به

ی دولتی را پ  از شود و بیشترین بودجهقلمداد می

 جوامع دهدژ درامور دفاعی به خود اختصا  می

 عامل یمثابه به پرورل و آموزل ن،ام امروزي

 اجتماعی، و اقتصادي تحوالف در مؤثر و اپلی

 همه پرورل و آموزل بر را خود اساسی یههوظی

 افراد استعدادهاي رشد و شکوفایی و فرد جانبه

 و متخصص ماهر، انسانی نیروي تربیت و جامعه

 فنی و علمی و فرهنگی هايارزل انتیال و کاردان

-جایی(ژ از آنNobahari et al., 2019است ) کرده متمرکز

مدارس  که بخش قابل توجهی از این رسالت در  

عنوان ن،ام اجتماعی گیرد، مدارس بهپورف می

حساس و مهس، از جایگاه خاپی برخوردارندژ مدارس 

ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی و از مهس

ی ترین رکن تعلیس و تربیت هستند که وظیههاپلی

آموزان در ابعاد دینی، اخالقی، تربیت پحیح دانش

کشف استعدادها و  علمی، آموزشی، اجتماعی و  

هدایت رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان 

 به (ژ مدارسKarami & Nasiri, 2020را بر عهده دارند )

 بارترینگران حامل تربیتی که دارند، ماهیت دلیل

ژ اندجامعه افراد تربیت و پرورل در امر مسئولیت

قابل  حساسیت و اهمیت شود،می سبب دلیل این

 ایجاد آموزشی عوامل و مدرسه هنسبت ب توجهی

 آن رأس در و مدارس عملکرد و هافعالیت و شود

 مورد توجه آموزشی رهبران در نیش مدرسه مدیران

 (ژ مدیرانBadleh et al., 2020گیرند ) قرار جامعه

 کنندمی ایها ایبرجسته نیش عرپه این در مدارس

 کندمی اداره را که مدرسه کسی معروف، سخن این و

 مدیریت اهمیت و ارزل بیانگر کند،می اداره را کشور

است  مدیران خطیر مسئولیت بسیار و مدرسه

(Arefnezahd, 2017ژ پاحب)پرورل و آموزل ن،ران 

 مدیریت کیهیت که هستند این عییده بر عموما  

 سطح شاخص مهس ترین آموزشی، فعالیت های

است  آموزشی هایبرنامه کل و اثربخشی کهایت

(Niknami, 2013ژ مدیران) بر   گیریچشس تیثیر مدارس

 هاآن نیش از که ایاندازهبه دارند، مدرسه پیامدهای

 پیشرفت تحصیلی بر اثرگاار عامل دومین عنوان به

-استژ در بسیاری از پژوهش شده یاد آموزاندانش

هایی که در چند سال اخیر پورف گرفته پژوهشگران  

-که مدیر بر یادگیری دانشاند  به این نتیجه رسیده

(ژ نتایج  Fullan, 2007; Hullinger, 2011آموزان تیثیر دارد )

دهد که اگرچه معلمان کلید ها نشان میپژوهش

آموزان هستند، این مدیران مدارس  پیشرفت دانش

 ,Howardکنند )ها را هدایت و رهبری میهستند که آن

ور  طی بول مدیریت و رهبری بهعییده(ژ به2019

عنوان عامل مهس در افتراق بین مدارس  ای بهفزاینده

 ,Bushشود )موفق و کمتر موفق در ن،ر گرفته می

پورف  هاست که بهی آن(  این تصمیماف روزانه2017

مستییس و غیرمستییس بر عملکرد و یادگیری دانش 

(  از Gautam & Lowery, 2017گاارد  )آموزان تیثیر می

ها، نیازمند مدیرانی با ویژگی  رو مدارس امروزاین

های بسیار باال برای هدایت  ها و مهارفتوانایی

مدرسه بر طبق شرایط کنونی هستند و دیگر نیش 

ی امور اجرایی برای مدیران مدارس مورد تییید  اداره

 راستا، این (ژ درBarani & Nastiezaie, 2020نیست )

از   توانندمی مناسب رهبري سبر انتخاب با مدیران

 دارند، پیروان کاري رفتارهاي بر که مثبتی نهوذ طریق

 و رفتارهاي اخالقی افزایش و روحیه ارتیای موجب
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شوند  عملکردي هايشاخص بهبود درنهایت

(Ghadampour & Zandkarimi, 2019 ژ درواقع مدارس)

کارگیری سبر امروز نیازمند مدیرانی هستند که با به

نیازهای در حال رشد رهبری مناسب پاسخگوی  

های  جامعه باشندژ رهبرانی که اشتباهاف و شکست

شوند و رو میها روبهپایرند و با ناشناختهخود را می

همراه با حهظ خود و دیدگاه دیگران و در حالی که  

کنند، مزایا و منافع های کارکنان را تصدیق میقوف

کنندژ بسیاری را برای اثربخشی آنها فراهس می

انی که تمایل به یادگیری از دیگران، اشتیاق برای  رهبر 

های فردی، تصحیح ها و شکستفهس محدودیت

پایری و پیروی اشتباهاف گاشته، تمایل به نصیحت

از آن، احترام به افراد با تجربه، مرشدیت و پرهیز از 

(ژ در ادبیاف Nazari et al., 2020خودخشنودی دارند )

رهبران به عنوان  حوزه مدیریت و رهبری از این

شودژ تواضع از کلمه رهبران متواضع نام برده می

به معنای "خاک" است و معنای "بر روی   humusالتین 

رساندژ و به دلیل اینکه بواسطه آن دیگر  خاک" را می

کند "خاک بارور" نامیده شده است فضائل رشد می

(Aqiqi, 2020ژ تواضع) یا دقیق دید -الف: شامل 

 و فرد قدرف و ضعف نیط به تنسب متعادل

 شخصیتی داشتن -ب و فرد وجود همچنین

 مهار توانایی با خود، بر تمرکز از غیر دیگرپایر

 خودمحور احساساف گااشتن کنار) خودخواهی

 را اجتماعی میبولیت که هاییرول به( غرور مانند

موضو    ژ(Huizinga, 2016می کند، می باشد ) حهظ

اخیر توجه بسیاری از   هایتواضع رهبری در سال

 ,.Rego et alدانشمندان را به خود جلب کرده است )

بیان کرده است که   Weick (2001)(ژ برای مثال 2015

 21فروتنی باال و غرور پایین برای رهبرانی که در قرن 

رو  بینی و ناشناخته روبهبا موضوعاف غیرقابل پیش

 .Morris et alهستند، ضروری استژ در مثالی دیگر 

اند که در آن تواضع مدلی پیشنهاد کرده  (2005)

ی مهس برای رهبرانی  عنوان یر خصیصهرهبران به

دیده شده است که اثربخشی، قدرف اجتماعی و  

 ,.Mohammadian et alبخشند )مشارکت را تسریع می

(ژ بسیاری از محییان معتیدند که تواضع رهبری  2017

ضروری است ها  ها و سازمانبرای اثربخشی تیس

(Argandona, 2015; Owens & Hekman, 2015  ژ رهبر)

کند و از طریق یر لنز  متواضع خود را ارزیابی می

پردازد و از چندوجهی و عینی به ارزیابی زیردستان می

-ارزل، قدرف و مشارکت مثبت کارکنان قدردانی می

ی رفتاری است: نمایدژ این مههوم شامل سه مؤلهه

ها و اشتباهاف بزار محدودیتالف( تمایل به ا

خویش، ب( توجه به مشارکت و نیاط قوف کارکنان و  

 Zhuداشتن مسیر مشاوره، ایده و بازخورد )ج( باز نگه 

et al., 2019 ژ رهبری متواضعانه مبتنی بر این اپل)

ها رهبری کنید ابتدا خواهید بر انساناست که اگر می

-ژ این رهبران بهها باشیدباید یاد بگیرید تا پیرو آن

دنبال حداکثرسازی عالیق سازمانی و اعضای آن  

هستند و کمتر به منافع شخصی توجه دارندژ 

 در منطیی بینش و خودآگاهی پحیح رهبرانی که با

 زیردستان بر تا کنندمی تالل دیگران و خود مورد

 چون وظایهی این فرایند در و کنند نهوذ خود

 توانمندسازی راستای در را مرشدیت و مربیگری

 راستای در ایتالل فعاالنه و دارند مدن،ر اطرافیان

-نمی دیگران انتیادهای از و دارند محیط از یادگیری

-می نو هایایده به استیبال باز آغوشی با بلکه رنجند

تواند از طریق افزایش روندژ رهبری متواضعانه می

رضایت شغلی منجر به ارتیای سطح پایبندی شغلی 

(  از Pashazadeh et al., 2020عملکرد کارکنان شود ) و

کارگیری سبر رهبری متواضعانه رو لزوم بهاین

ها از توسط مدیران مدارس نسبت به سایر سازمان

چه گهته  اهمیت بیشتری برخوردار استژ عالوه بر آن

عنوان مسئله پژوهش ضرورف و چه بهشد، آن

الء تئوریر و  سازد، خاهمیت پژوهش را دوچندان می

های شکاف تحیییاتی پژوهش استژ بررسی پژوهش

دهد که تحیییاف این حوزه  انجام شده نشان می

هایی است که بیشتر به پورف  محدود به پژوهش

  Aqiqi (2020)  Nazari et al (2020)اند  کمی انجام شده
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(2020) Pashazadeh et al  وMohammadian et al. (2017)  و

ترکیبی و عمیق در باب شناسایی  های پژوهش

های اپلی در داخل کشور انجام نشده استژ مولهه

های مؤثر در این عالوه در به خاطر نبود پژوهشبه

زمینه، رهنمودهای تجربی برای مدیران مدارس وجود  

نداشته یا در سطح بسیار اندک استژ بر این اساس 

پلی های اعنوان سرمایهآموزان بهجا که دانشاز آن

سازان این سرزمین، زمان زیادی را در مدارس و  و آینده

در ارتباط مستییس و مداوم با مدیران و معلمان  

کنند  لاا اخالق و رفتار مدیران و  مدارس سپری می

گیری  سزایی در شکلها معلمان تیثیر بهمتعاقب آن

-ها دارد تا جایی که برخی افراد موفییتشخصیت آن

د در زندگی را به معلمانشان های خوها یا شکست

دهندژ از این رو پژوهش حاضر با  انتساب می

بندی پیشایندها و پسایندهای  شناسایی و اولویت

سبر رهبری متواضعانه مدیران مدارس سعی در 

تیلیل و کاهش این شکاف تحیییاتی و خأل تئوریکی  

 داردژ 

بررسی پیشینه پژوهش نشانگر آن است که در 

های متعددی  متواضعانه پژوهشباب سبر رهبری  

در داخل و خارج کشور انجام شده است  ولی 

پژوهشی که مبادرف به شناسایی پیشایندها و 

پسایندهای سبر رهبری متواضعانه در مدارس  

  .Pashazadeh et al  (2020)شودژ نموده باشد، یافت نمی

 پادقانه رویکرد نوین یدر پژوهشی به تبیین رابطه

سازمانی در   عملکرد با اخالقی هبریر  فروتنانه و

ها های پژوهش آندانشگاه ارومیه پرداختندژ یافته

 و فروتنانه رهبری یشیوه دو حاکی از این بود که

 عملکرد با داریمعنی و مثبت یرابطه پادقانه

 این در اجتماعی سرمایه متغیر و داشته سازمانی

ها  همچنین آن  ژکندمی ایها را نیش میانجی رابطه

-می هاسازمان سایر و هادانشگاه نتیجه گرفتند که

 رهبری و فروتنانه رهبری مهارف تیویت با توانند

 سازمانی واحدهای سرپرستان و در مدیران پادقانه

 دست کارکنان سازمانی عملکرد سطح ارتیای به

ی سرمایه میانجی نیش به توجه همچنین یافته،

 عملکرد و اخالقی رهبری بین ارتباط در اجتماعی

 استژ  اهمیت حایز و مهس بسیار سازمانی

Nazari et al. (2020)  در پژوهشی تحت عنوان مدل-

 کارکنان رفتار در متواضعانه رهبري سبر نیش یابی

 توانمندسازي نیش ميانجی: جوانان و ورزل وزارف

 روانی به این نتیجه رسیدند که امنيت و شناختیروان

 غیر هس و مستییس پورفبه هس متواضعانه رهبری

 و شناختیروان توانمندسازی از طريق مستییس

 استژ  کارکنان تیثیرگاار رفتار بر روانی امنیت

Aqiqi (2020)   در پژوهشی به تبیین نیش هول

 های رهبری فروتنانه در بین مدیراناخالقی بر مؤلهه

همدان پرداختژ   استان سپه بانر شعب معاونین و

 روابط ش حاکی از آن بود که تمامینتایج این پژوه

هستند   معنادار پژوهش هایۀمولف میان مستییس

 رهبری درپد  83 اخالقی ترتیب که هولبدین

 48 آگاهی، خود درپد 68 اخالقی هول فروتنانه،

 درپد 26 و مرشدیت درپد 25 مربیگری، درپد

یافته   اساس کندژ بربینی میرا پیش پایریآموزل

 خود توانایی تیویت با باید مدیران  آنها، پژوهش های

 به اقرار دیگران، و خویش بخشش اشتباهاف در

 و دیگران به دادن اهمیت ها،شکست و اشتباهاف

 اخالقی هایارزل و اپول بر مبتنی کردن عمل

 همچنین و افراد اثربخشی بهبود برای زمینه را

 تسریع را سازمانی فرآیندهای در کارکنان مشارکت

  ژبخشند

Mohammadian et al. (2017)   در پژوهشی تحت

در   متواضعانه رهبری گیریشکل فرایند عنوان تبیین

 فراترکیب نشان دادند که رهبری رویکرد با کسب وکار

 مربیگری، خودآگاهی، مؤلهه چهار دارای متواضعانه

 و معنویت، آزادگیژ است آموزل پایری و مرشدیت

 مههوم این افالزام عنوانبه نیز سازمانی عوامل

ی سرمایه کارآمدی، همچنین توجه قرار گرفتند، مورد



 یبیپژوهش ترک ری  یفاز   یدله  کردیمدارس با رو  رانیمتواضعانه مد  یسبر رهبر   یندهایو پسا ندهایشایپ یبندتیو اولو ییشناسا

 

6 |    

 

 و سازمانی شهروندی تعهد، اثربخشی، شناختی،روان

  ژهستند مههوم این مهس نتایج نیز مندیرضایت

Luu (2020)    در پژوهشی با عنوان آیا رهبران

توانند بهزیستی کارکنان را ارتیا دهند؟  متواضع می

ی خدمت عمومی  شغلی و انگیزهنیش تعالی یابی  

یابی  نشان دادند که تواضع رهبری از طریق تعالی

شغلی منجر به بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی  

 بین مثبت یشود  همچنین رابطهکارکنان می

 که هنگامی یابی شغلیتعالی و رهبر تواضع

 را عمومی خدمت انگیزه پایینی از سطح کارمندان

 ژاست ترقوی دهند،می نشان

Zhong et al. (2019)   در پژوهشی تحت عنوان آیا

تواند بهزیستی کارکنان را افزایش  تواضع رهبر می

دهد؟ نیش میانجی تواضع کارکنانژ نشان دادند که  

ی مثبت  تواضع رهبری با بهزیستی کارکنان رابطه

دارد  همچنین تواضع کارکنان نیش میانجی را ایها  

رهبری بر تواضع کارکنان اثر  عالوه تواضع کندژ بهمی

مستییس دارد و به پورف غیرمستییس رضایت  

ها را نیز تحت تیثیر قرار  شغلی و اشتیاق کاری آن

 دهدژ می

Wang et al. (2018)   در پژوهشی با عنوان چگونه

دهد؟  رهبری متواضع خالقیت پیروان را ارتیا می

شناختی و قدرف نیاز رشد  ی روانهای سرمایهنیش

پورف  ان دادند که رفتارهای رهبری متواضع بهنش

ی مثبت بر خالقیت پیروان تیثیرگاار است و سرمایه

ی این تیثیر است  در حالی که  شناختی واسطهروان

ی بین رفتارهای رهبری  قدرف نیاز رشد نه تنها رابطه

کند  شناختی را تعدیل میمتواضعانه و سرمایه روان

ین رفتارهای رهبر  ی غیر مستییس ببلکه رابطه

-متواضع و خالقیت پیروان را از طریق سرمایه روان

 کندژشناختی تیویت می

Gonçalves et al. (2016)   در پژوهشی تحت عنوان

بینی  چگونه تواضع رهبران خالقیت تیمی را پیش

 تیثير تحت تيمي کند مدلی ارائه دادند که خالقيتمی

 شكل تيس نيروا امنيت و تيس شناختيروان یسرمايه

 نیش اخير مورد دو آمدن پديد تواضع در و گيردمي

  ژدارد مهمي

Owens & Hekman (2015)   در پژوهشی تحت عنوان

چگونه تواضع رهبر عملکرد تیس را تحت تیثیر قرار  

دهد؟ به این نتیجه دست یافت که تواضع رهبران می

با نتایج فردی یا تیمی مثل اشتیاق شغلی کارکنان، 

عملکرد، انسجام تیمی و یادگیری محوری مرتبط 

 استژ

Ou et al. (2015)   در پژوهشی با عنوان آیا مدیران

اجرایی متواضع مهس هستند؟ آزمایشی از تواضع  

مدیران اجرایی و دستاوردهای شرکت نشان دادند 

زمانی که مدیران اجرایی تواضع باالیی دارند احتمال  

شود، اطالعاف می  همکاری تیس مدیران ارشد بیشتر

-کنند، تصمیماف را بهگااری میبیشتری را اشتراک

پورف مشترک می گیرند و آرمان مشترکی را ایجاد و 

 حهظ می کنندژ 

Johnson et al. (2011)   در پژوهشی تحت عنوان

ی رفتاری جدید در بازار: تواضع و پداقت خصیصه

بندی عملکرد شغلی  بین برای رتبهعنوان یر پیشبه

عنوان یکی از نشان دادند که پداقت و تواضع به

گانه شخصیتی باعملکرد شغلی در ارتباط ابعاد شش

 استژ 

 Owens et al. (2011)  دارند که افراد  نیز بیان می

های فردی  ها و ضعفمتواضع با آگاهی از محدودیت

ها افرادی  خود مشتاق به بهبود خویش هستندژ آن

های ها و پارادایسایده هستند که پایرای اطالعاف،

های  مند به شنیدن توپیهجدید هستند و عالقه

ها  متناقض و انتیاداف هستندژ این اقداماف آن

منجر به رضایت شغلی، تعهد عاطهی و اشتیاق  

کاری، انسجام تیمی بهتر، خالقیت و نوآوری بیشتر و 

 شودژوری اعضای گروه میبهبود بهره

توان گهت علی ی پژوهش میبا مرور پیشینه

رغس توجه شایان و قابل توجهی که به سبر رهبری  

متواضعانه در خارج از کشور شده متیسهانه در  

گونه که باید به این سبر رهبری پرداخته  کشور ما آن
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نشده است و پژوهش های چندانی در این رابطه  

های انجام  پورف نگرفته استژ از طرفی پژوهش

غالبا رویکرد کمی داشته  شده در رابطه با این مههوم

و از ابزار پرسشنامه استهاده گردیده و هیچ کدام از 

ها به شناسایی عوامل مؤثر بر این نو   این پژوهش

رو اند  از اینسبر رهبری و پیامدهای آن نپرداخته

بندی پژوهش حاضر با شناسایی و اولویت

پیشایندها و پسایندهای سبر رهبری متواضعانه  

س متوسطه سعی در تیلیل و کاهش مدیران مدار 

 این شکاف تجربی و خأل تحیییاتی داردژ

 

 رول تحییق

 پورف به و آمیخته پژوهش یر  حاضر پژوهش

این ژ است استیرایی پارادایس در و کیهی و کمی

 و از لحا  ماهیت و کاربردی پژوهش از لحا  هدف،

که با توجه به اینژ است اکتشافی متوالی رول،

 بنابراین است  آمیخته پژوهش یر حاضر پژوهش

 کمی و کیهی تهکیر به پژوهش شناسیباید رول

پژوهش در بخش کیهی و   ی آماریجامعه .شود ارائه

مدارس متوسطه   مدیران از متشکل خبرگان کمی،

 رول از با استهاده هستند که آبادشهرستان خرم

 عنوان به هاآن از نهر 25 هدفمند، گیری نمونه

ترتیب،  این به اند  شده انتخاب نمونه اعضای

-داده اشبا ، سرحد تا ن،ری، کهایت اپل براساس

 اطالعاف گردآوری ابزاری ژشد آوریجمع های موردنیاز

 ساختاریافته نیمه مصاحبه پژوهش بخش کیهی در

 از استهاده با ترتیب به آن پایایی روایی و که است

که شد   کوهن تییید  -و آزمون کاپای CVRضریب 

ارائه شده استژ در   1اطالعاف مربوط به آن در جدول 

خصو  مصاحبه پژوهش باید اشاره داشت که این  

تا  30سوال بود که در یر بازه   6مصاحبه متشکل از 

 ابزار ای انجام شده است  همچنیندقییه  45

 دلهی پرسشنامه کمی بخش در گردآوری اطالعاف

 از استهاده با ترتیب به آن پایایی و روایی است که

در خصو    ژشد تییید مجدد آزمون محتوا و روایی

پرسشنامه پژوهش باید افزود که این پرسشنامه  

گویی پنج سؤال است که در طیف پاسخ  28دارای 

وجهی )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کس و خیلی کس( و بر  

های بخش کیهی در قالب پیشایندها و مبنای یافته

اضعانه طراحی شده پسایندهای سبر رهبری متو

استژ از آنجا که پژوهش حاضر یر پژوهش 

اکتشافی متوالی است، ابتدا با انجام مصاحبه با 

های رهبری متواضعانه  ها مؤلههخبرگان و تحلیل آن

ها در قالب شناسایی شد  پ  از آن این مؤلهه

پرسشنامه خبره که برای رول دلهی فازی مورد 

ه پورف جدول شماره استهاده قرار گرفت که دقییا ب

استژ این پرسشنامه در میان اعضای نمونه توزیع   5

شد و خبرگان با پاسخ به آن میزان اهمیت و اولویت 

 عوامل را مشخص نمودند  لاا باید اشاره داشت که

 از آمده دست به هایداده پژوهش، کیهی بخش در

رول  و Atlas.tiافزار نرم از استهاده با مصاحبه

 و تحلیل گردید کدگااری و رویکرد تحلیل محتوا

 متواضعانه رهبری سبر و پسایندهای پیشایندها

 با پژوهش نیز، کمی بخش در  .شدند شناسایی

 اولویت تعیین فازی رول دلهی از استهاده

 متواضعانه سبر رهبری پسایندهای و پیشایندها

 سبر و پیامدهای عوامل ترینمهس و پورف گرفت

 ژ شدند مشخص متواضعانه رهبری

 ژ روایی و پایایی پژوهش در بخش کیهی1جدول

 پایایی روایی

 میدار ابزار مورد استهاده میدار ابزار مورد استهاده

 82/0 کوهن  -کاپای CVR 48/0ضریب 

 

 های تحییق یافته

های جمعیت شناختی پژوهش به شرح جدول یافته

 زیر استژ 

 ژ ویژگی های جمعیت شناختی نمونه2جدول

 فراوانی متغیر فراوانی متغیر

 6 زن جنسیت 8 کارشناسی مدرک
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 19 مرد 17 کارشناسی ارشد 

  7 سال  10تا 5 سابیه

 9 سال  11-15

 9 سال  15باالی 

شناسايی پيشايندها و پسايندهای سبر رهبری  

 متواضعانه

در پژوهش حاضر پیشایندها و پسایندهای سبر 

خبرگان شناسایی  رهبری متواضعانه در مصاحبه با 

در خصو  چگونگی استخراج پیشایندها و   .شد

پسایندهای سبر رهبری متواضعانه الزم به ذکر 

ها و با است که این امر با بررسی متون مصاحبه

کدگااری »و با رول  Atlas.tiافزار استهاده از نرم

پورف پایرفت  بدین ترتیب که، مصاحبه « زنده

پلی بود، پ  از انجام شده که شامل شش سؤال ا

ی توضیحاف الزم به اعضای نمونه توسط  ارائه

محییان انجام شدژ سپ  متن مصاحبه های انجام  

شده با استهاده از رول کدگااری زنده و با کمر نرم 

تحلیل شدژ رول کدگااری زنده گونه ای  Atlas.tiافزار 

-شناختی به ناماز کدگااری است که در متون رول

"کدگااری تحت اله،ی"،  های مختلهی همچون

، "کدگااری کلمه به کلمه"،  ""کدگااری استیرایی

-کدگااری درونی" و "کدگااری طبیعی" خوانده می

شودژ درواقع کدگااری زنده اشاره به کلمه یا عبارتی  

های  کوتاه که در کلماف موجود در متن داده

ها مصاحبه هستند، داردژ در کدگااری زنده داده

کدگااری باز، محوری و انتخابی، از ی  براساس شیوه

کنندگان تجمیع اپطالحاتی که خود مشارکت

ها و  اند  تحلیل و درنهایت میولهاستهاده کرده

آیند  بدین ترتیب که بعد از دست میمؤلهه ها به

انجام مصاحبه، کدهای باز استخراج و سپ  با 

سازی کدهای باز، کدهای محوری و  ادغام و یکپارچه

ای از  شوندژ نمونهای انتخابی تعیین میسپ  کده

های انجام شده و کدگااری آن در این بخش مصاحبه

 شود:اشاره می

ترین کارکردهایی که سبر "به عییده بنده یکی از مهس

رهبری متواضعانه دارد، امیدبخشی استژ کارمند یا  

بیند مدیر فروتن و متواضع است، معلمی که می

وظایهش امید پیدا می کند و برای انجام کارها و 

اپال  عالقه پیدا می کند که با آن مدیر متواضع و  

 فروتن ارتباط بیشتری برقرار کند"ژ

شود این مشارکت کننده  گونه که مشاهده میهمان

عنوان یکی از پیشایندهای  عینا  به امیدبخشی به

سبر رهبری متواضعانه اشاره داشته استژ  

ی در این باره اشاره  همچنین مشارکت کننده دیگر 

 داشته که:

"من فکر می کنس که مدیران و رهبران متواضع الهام 

بخش هستندژ این مدیران و رهبران انگیزه و شور  

نشاط را به کارکنان و معلمانی که در مدرسه این 

افراد کار می کنند، تزریق می کنند و واقعا فرد 

آید که برای چنین مدیر فروتن و  خوشش می

 کار کند"ژ  متواضعی

گونه که مشاهده می شود این مشارکت کننده  همان

عنوان یکی دیگر از عینا  به الهام بخشی به

پیشایندهای سبر رهبری متواضعانه اشاره داشته 

 L4است  لاا از تلهیق این دو کد مشترک المعنی کد 

-بخشی شناسایی میبا عنوان تزریق امید و الهام

دها نیز با این رویه  شودژ در این پژوهش الباقی ک

چه گهته شد در جدول  شناسایی شده استژ طبق آن

پیشایندها و پسایندهای سبر رهبری   3شماره 

 متواضعانه نشان داده شده استژ

 ژ پیشایندها و پسایندهای رهبری متواضعانه3جدول

 کدها پیشایندها کدها پسایندها

ارتیای مشارکت پایری و 

 مشارکت جویی

L15  ارزل قائل شدن برای  احترام و

 کارکنان

L1 
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 L2 رها کردن منیت L16 افزایش تعهد سازمانی

 L3 خلو  L17 پویایی سازمان

پایری  گویی و مسؤلیتپاسخ

 کارکنان

L18 تزریق امید و الهام بخشی L4 

 L5 پایرل اشتباهاف L19 بهبود اثربخشی و کارایی

افزایش رفتارهای شهروندی  

 سازمانی

L20  و دیگرآگاهیخودآگاهی L6 

شناختی توانمندسازی روان

 معلمان

L21 بهره گیری از تجارب دیگران L7 

 L8 استیبال از مشارکت دیگران L22 افزایش خالقیت و نوآوری

 L9 تمایل به یادگیری L23 بهبود کیهیت تدری  معلمان

 L10 پایریانعطاف L24 تعلق خاطر کاری

 L11 پایر بودنانتیاد  L25 شناختیبهزیستی روان

 L12 خوشرو و گشاده رو بودن L26 معلمان پرشور و با انگیزه

 L13 پایریمسؤلیت L27 افزایش اشتیاق شغلی

تیویت روحیه همکاری و 

 همبستگی

L28 قدردانی و تشگر از دیگران L14 

 رول دلهی فازی

رول دلهی فازی بر اساس سه گام اپلی انجام می  

ها و تعریف متغیرهای دادهشودژ گام اول گردآوری  

زبانی، گام دوم ن،رسنجی مرحله اول و گام سوم  

ن،ر سنجی مرحله دو به بعدژ در این بخش ضمن  

 معرفی هر گام، تحلیل های مرتبط پورف می گیردژ

 تعريف متغيرهای زبانی

در این مرحله بعد از انجام مصاحبه با اعضای نمونه 

ر رهبری  و شناسایی پیشایندها و پسایندهای سب

ها در قالب پرسشنامه با هدف  متواضعانه، مؤلهه

ها با  کسب ن،ر خبرگان راجع به میزان موافیت آن

شود، خبرگان از طریق  ها طراحی میمؤلهه

متغیرهای کالمی خیلی کس، کس، متوسط، زیاد و 

-کنندژ از آنخیلی زیاد میزان موافیت خود را ابراز می

بر تعابیر ذهنی  که خصوپیاف متهاوف افرادجایی

ها نسبت به متغیرهای کیهی اثرگاار است  لاا با آن

ی متغیرهای کیهی، خبرگان با ذهنیت تعریف دامنه

دهندژ این متغیرها با ها پاسخ مییکسان به سؤال

توجه به شکل و جدول زیر به شکل اعداد فازی مثلثی 

 اندژتعریف شده

 

 ژ تعریف متغیرهای زبانی1شکل

ی تبدیل  نیز نحوه  4جدول شماره همچنین در 

متغیرهای کالمی به عدد فازی مثلثی و عدد فازی  

 قطعی شده نشان داده شده استژ

 ژ اعداد فازی مثلثی4جدول

 عدد فازی قطعی شده عدد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

 75/0 (75/0، 1،1) خیلی زیاد

 5625/0 (5/0، 75/0، 1) زیاد

 3125/0 (25/0، 5/0، 75/0) متوسط

 0625/0 (0، 25/0، 5/0) کس

 0625/0 (0، 0، 25/0) خیلی کس

 

الزم به ذکر است که باید پ  از تطبیق هر شاخص  

با میادیر فازی و تخصیص سطح زبانی، اعداد فازی 

زدایی( که در به اعداد کمی قطعی تبدیل شوند )فازی

ادبیاف فازی چندین رول برای این کار ارائه شده 

های مرکز ثیل، کمینه  توان به رولاست که می 

-میانگین و کمینه بیشینه اشاره کردژ یکی از رول

های پرکاربرد در این زمینه استهاده از فرمول  

مینکووسکی است که در آن اعداد فازی به اعداد  

(ژ 1393ن،ری و همکاران، شوند ) قطعی تبدیل می

ی مینکووسکی به شکل زیر ارائه شده است که  رابطه

حد وسط   αحد باالی فازی مثلثی،  β ین رابطهدر ا

حد پایین عدد فازی مثلثی را   m عدد فازی مثلثی و

 دهدژنشان می
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 ی اولن،رسنجی مرحله

ی  های شناسایی شده در مرحلهدر این مرحله مؤلهه

مصاحبه در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار  

متغیرهای می گیرد و با توجه به گزینه پیشنهادی و  

های زبانی تعریف شده نتایج حاپل از بررسی پاسخ

قیدی شده در پرسشنامه برای به دست آوردن  

گیرندژ  ها مورد تحلیل قرار میمیانگین فازی مؤلهه

برای محاسبه میانگین فازی از روابط زیر استهاده  

 شودژمی

 

 

بیانگر   Aaveام و iبیانگر دیدگاه خبره Aiدر این رابطه 

های خبرگان است )جعهری و  ین دیدگاهمیانگ

ها، آوري پرسشنامه(ژ پ  از جمع2008همکاران، 

هاي داده شده به هر عامل مورد  تعداد پاسخ

شمارل و تحلیل قرار گرفت که در ن،رسنجی  

هاي داده شده به  ی اول نتایج شمارل پاسخمرحله

 استژ 5شرح جدول 

 ت ن،رسنجیی نخسهای مرحلهژ نتایج شمارل پاسخ5جدول

 پیشایندهای رهبری متواضعانه

خیلی  

 کس

خیلی  زیاد متوسط کس

 زیاد

 متغیرها

احترام و ارزل قائل   21 2 1 1 0

 شدن برای کارکنان

 رها کردن منیت 20 2 3 0 0

 خلو  22 1 1 1 0

تزریق امید و الهام  21 2 2 0 0

 بخشی

 پایرل اشتباهاف 23 2 0 0 0

 دیگرآگاهیخودآگاهی و   19 4 2 0 0

بهره گیری از تجارب   23 1 0 1 0

 دیگران

استیبال از مشارکت   20 2 2 1 0

 دیگران

 تمایل به یادگیری 18 3 4 0 0

 انعطاف پایری 22 2 0 1 0

 انتیاد پایر بودن 23 1 1 0 0

خوشرو و گشاده رو  22 2 1 0 0

 بودن

 مسؤلیت پایری 20 3 0 2 0

  قدردانی و تشگر از 23 1 1 0 0

 دیگران

 پسایندهای رهبری متواضعانه

خیلی  

 کس

خیلی  زیاد متوسط کس

 زیاد

 متغیرها

ارتیاء مشارکت پایری و   18 5 1 1 0

 مشارکت جویی

 افزایش تعهد سازمانی 20 1 2 1 1

 پویایی سازمان 18 2 3 2 0

پاسخگویی و مسؤلیت   19 2 2 1 1

 پایری کارکنان

 کاراییبهبود اثربخشی و   21 2 1 1 0

افزایش رفتارهای   17 4 3 1 0

 شهروندی سازمانی

توانمندسازی  18 3 3 1 0

 روانشناختی معلمان

افزایش خالقیت و   20 4 1 0 0

 نوآوری

بهبود کیهیت تدری   22 3 0 0 0

 معلمان

 تعلق خاطر کاری 17 4 4 0 0

 بهزیستی روانشناختی 16 4 3 2 0

معلمان پرشور و با  17 3 3 2 0

 انگیزه

 افزایش اشتیاق شغلی 19 4 1 1 0

تیویت روحیه همکاری و  17 2 4 1 1

 همبستگی

 

های داده شده به  پ  از مشخص شدن تعداد پاسخ

هر عامل و بعد از محاسبه میانگین فازی مثلثی 

برای عوامل از فرمول مینکووسکی، اعداد فازی  

شودژ نتایج  قطعی شده برای هر مؤلهه محاسبه می

ها به  از میانگین فازی و فازی زدایی مؤلهه حاپل

 شرح زیر استژ

 ی اولهای خبرگان حاپل از ن،رسنجی مرحلهژ میانگین دیدگاه6جدول

فازی 

 زدایی

میانگین  

فازی 

 مثلثی

 (m, α, β) 

پسایندهای 

رهبری 

 متواضعانه

فازی 

 زدایی

میانگین  

 فازی مثلثی

 (m, α, β) 

پیشایندهای 

رهبری 

 متواضعانه

668/0 (970/0 ،

900/0 ،

650/0) 

ارتیاء 

مشارکت 

پایری و 

مشارکت 

 جویی

690/0 (970/0 ،

930/0 ،

680/0) 

احترام و 

ارزل قائل  

شدن برای  

 کارکنان

653/0 (930/0 ،

880/0 ،

640/0) 

افزایش تعهد  

 سازمانی

683/0 (970/0 ،

920/0 ،670/0) 

رها کردن 

 منیت

628/0 (930/0 ،

860/0 ،

610/0) 

پویایی  

 سازمان

698/0 (970/0 ،

940/0 ،690/0) 

 خلو 

645/0 (930/0 ،

870/0 ،

پاسخگویی و  

مسؤلیت 

700/0 (980/0 ،

940/0 ،690/0) 

تزریق امید و 

 الهام بخشی
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 پایری کارکنان (630/0

690/0 (970/0 ،

930/0 ،

680/0) 

بهبود 

اثربخشی و  

 کارایی

735/0 (1 ،980/0 ،

730/0) 

پایرل 

 اشتباهاف

640/0 (950/0 ،

870/0 ،

620/0) 

افزایش 

رفتارهای  

شهروندی  

 سازمانی

685/0 (980/0 ،

920/0 ،670/0) 

خودآگاهی و  

 دیگرآگاهی

648/0 (950/0 ،

880/0 ،

630/0) 

توانمندسازی 

روانشناختی 

 معلمان

715/0 (980/0 ،

960/0 ،710/0) 

بهره گیری از  

تجارب  

 دیگران

703/0 (990/0 ،

940/0 ،

690/0) 

افزایش 

خالقیت و  

 نوآوری

673/0 (960/0 ،910/0 ،

660/0) 

استیبال از  

مشارکت  

 دیگران

728/0 (1 ،970/0 ،

720/0) 

بهبود کیهیت  

تدری  

 معلمان

658/0 (960/0 ،

890/0 ،640/0) 

تمایل به 

 یادگیری

650/0 (960/0 ،

880/0 ،

630/0) 

تعلق خاطر  

 کاری

708/0 (980/0 ،

950/0 ،700/0) 

انعطاف 

 پایری

613/0 (930/0 ،

840/0 ،

590/0) 

بهزیستی 

 روانشناختی

725/0 (990/0 ،

970/0 ،

720/0) 

انتیاد پایر  

 بودن

620/0 (930/0 ،

850/0 ،

600/0) 

معلمان 

پرشور و با 

 انگیزه

718/0 (990/0 ،

960/0 ،710/0) 

خوشرو و  

گشاده رو 

 بودن

675/0 (970/0 ،

910/0 ،

660/0) 

افزایش 

اشتیاق  

 شغلی

673/0 (960/0 ،910/0 ،

660/0) 

مسؤلیت 

 پایری

610/0 (910/0 ،

830/0 ،

590/0) 

تیویت روحیه 

همکاری و 

 همبستگی

725/0 (990/0 ،

970/0 ،

720/0) 

قدردانی و 

تشگر از  

 دیگران

ی اول ن،رسنجی الزم است  پ  از انجام مرحله

ی دوم نیز انجام شود تا نتایج هر دو مرحله با  مرحله

 شودژهس میایسه و نتیجه مشخص  

 ی دومن،رسنجی مرحله

-ی دوم نتایج شمارل پاسخدر ن،ر سنجی مرحله

های شناسایی شده به شرح های داده شده به مؤلهه

 جدول زیر استژ

 ی دوم ن،رسنجیژ نتایج شمارل پاسخ های مرحله7جدول

 پیشایندهای رهبری متواضعانه

خیلی  

 کس

خیلی  زیاد متوسط کس

 زیاد

 متغیرها

احترام و ارزل قائل   22 0 2 1 0

 شدن برای کارکنان

 رها کردن منیت 23 2 0 0 0

 خلو  21 3 0 1 0

تزریق امید و الهام  20 1 1 1 2

 بخشی

 پایرل اشتباهاف 23 0 2 0 0

 خودآگاهی و دیگرآگاهی 21 2 1 1 0

بهره گیری از تجارب   21 0 2 2 0

 دیگران

استیبال از مشارکت   22 0 0 2 1

 دیگران

 تمایل به یادگیری 20 1 3 1 0

 انعطاف پایری 20 3 1 1 0

 انتیاد پایر بودن 22 1 1 1 0

خوشرو و گشاده رو  20 1 2 1 1

 بودن

 مسؤلیت پایری 21 2 0 1 1

قدردانی و تشگر از   20 4 1 0 0

 دیگران

 پسایندهای رهبری متواضعانه

خیلی  

 کس

خیلی  زیاد متوسط کس

 زیاد

 متغیرها

ارتیاء مشارکت پایری و   20 5 0 0 0

 مشارکت جویی

 افزایش تعهد سازمانی 18 4 3 0 0

 پویایی سازمان 19 4 1 0 1

پاسخگویی و مسؤلیت   20 2 2 1 0

 پایری کارکنان

 بهبود اثربخشی و کارایی 21 4 0 0 0

افزایش رفتارهای   19 2 3 1 0

 شهروندی سازمانی

توانمندسازی  19 1 3 2 0

 روانشناختی معلمان

افزایش خالقیت و   22 2 1 0 0

 نوآوری

بهبود کیهیت تدری   23 1 1 0 0

 معلمان

 تعلق خاطر کاری 19 3 2 1 0

 بهزیستی روانشناختی 16 6 2 1 0

معلمان پرشور و با  19 5 1 0 0

 انگیزه

 افزایش اشتیاق شغلی 21 1 2 1 0

تیویت روحیه همکاری و  18 2 4 1 0

 همبستگی

های داده شده به  تعداد پاسخپ  از مشخص شدن 

ی  ی دوم و بعد از محاسبههر مؤلهه در مرحله

ها از فرمول  میانگین فازی مثلثی برای مؤلهه

مینکووسکی، اعداد فازی قطعی شده برای هر مؤلهه  

شودژ نتایج حاپل از میانگین فازی و  محاسبه می

ی دوم به شرح زیر ها در مرحلهزدایی مؤلههفازی

 استژ

 ی دومهای خبرگان حاپل از ن،ر سنجی مرحلهژ میانگین دیدگاه8جدول

پیشایندهای میانگین  فازی پسایندهای میانگین  فازی 
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فازی  زدایی

 مثلثی

 (m, α, β)  

رهبری 

 متواضعانه

فازی  زدایی

 مثلثی

 (m, α, β) 

رهبری 

 متواضعانه

713/0 (1 ،950/0 ،

700/0) 

ارتیاء 

مشارکت 

پایری و 

مشارکت 

 جویی

688/0 (960/0 ،

930/0 ،

680/0) 

احترام و 

ارزل قائل  

شدن برای  

 کارکنان

668/0 (970/0 ،

900/0 ،

650/0) 

افزایش تعهد  

 سازمانی

735/0 (1 ،980/0 ،

730/0) 

رها کردن 

 منیت

675/0 (960/0 ،

900/0 ،

660/0) 

پویایی  

 سازمان

700/0 (980/0 ،

940/0 ،

690/0) 

 خلو 

673/0 (960/0 ،

910/0 ،

660/0) 

پاسخگویی و  

مسؤلیت 

 پایری کارکنان

643/0 (910/0 ،

860/0 ،

630/0) 

تزریق امید و 

 الهام بخشی

720/0 (1 ،960/0 ،

710/0) 

بهبود 

اثربخشی و  

 کارایی

715/0 (980/0 ،

960/0 ،

710/0) 

پایرل 

 اشتباهاف

655/0 (950/0 ،

890/0 ،

640/0) 

افزایش 

رفتارهای  

شهروندی  

 سازمانی

690/0 (970/0 ،

930/0، 

680/0) 

خودآگاهی و  

 دیگرآگاهی

635/0 (930/0 ،

870/0 ،

620/0) 

توانمندسازی 

روانشناختی 

 معلمان

660/0 (940/0 ،

900/0 ،

650/0) 

بهره گیری از  

 تجارب دیگران

718/0 (990/0 ،

960/0 ،

710/0) 

افزایش 

خالقیت و  

 نوآوری

668/0 (930/0 ،

900/0 ،

660/0) 

استیبال از 

مشارکت  

 دیگران

725/0 (990/0 ،

970/0 ،

720/0) 

بهبود کیهیت  

تدری  

 معلمان

663/0 (950/0 ،

900/0 ،

650/0) 

تمایل به 

 یادگیری

665/0 (960/0 ،

900/0 ،

650/0) 

تعلق خاطر  

 کاری

683/0 (970/0 ،

920/0 ،

670/0) 

انعطاف 

 پایری

643/0 (960/0 ،

870/0 ،

620/0) 

بهزیستی 

 روانشناختی

698/0 (970/0 ،

940/0 ،

690/0) 

انتیاد پایر 

 بودن

695/0 (990/0 ،

930/0 ،

680/0) 

معلمان 

پرشور و با 

 انگیزه

653/0 (930/0 ،

880/0 ،

640/0) 

خوشرو و  

گشاده رو 

 بودن

680/0 (960/0 ،

920/0 ،

670/0) 

افزایش 

اشتیاق  

 شغلی

680/0 (950/0 ،

910/0 ،

670/0) 

مسؤلیت 

 پایری

638/0 (940/0 ،

870/0 ،

620/0) 

تیویت روحیه 

همکاری و 

 همبستگی

703/0 (990/0 ،

940/0 ،

690/0) 

قدردانی و 

تشگر از  

 دیگران

 

که هردو مرحله ن،رسنجی انجام شد، الزم پ  از این

زدایی شده است که اختالف میان میانگین فازی

پسایندها و پیشایندهای رهبری متواضعانه مورد 

بررسی و تحلیل قرار گیردژ بررسی اختالف میانگین  

زدایی شده پسایندها و پیشایندهای رهبری  فازی

ی اول و دوم به شرح جدول زیر متواضعانه در مرحله

 استژ

 زدایی شده مرحله اول و دوم ن،رسنجیژ اختالف میانگین فازی9جدول

اختال 

ف 

میان

 گین

میان

گین  

مرحل

 ه دوم

میان

گین  

مرحل

 ه اول

پسایندها

ی رهبری  

متواضعا

 نه

اختال 

ف 

میان

 گین

میان

گین  

مرحل

 دوم  ه

میان

گین  

مرحل

 ه اول

پیشایند

های 

رهبری 

متواضعا

 نه

045/0 713/

0 

ارتیاء  668/0

مشارکت  

پایری و  

مشارکت  

 جویی

002/0 688/

0 

احترام و  690/0

ارزل  

قائل  

شدن 

برای  

 کارکنان

015/0 668/0 653/

0 

افزایش  

تعهد  

 سازمانی

052/0 735

/0 

683/

0 

رها کردن  

 منیت

047/0 675/

0 

پویایی   628/0

 سازمان

002/0 700/0 698/

0 

 خلو 

028/0 673/

0 

پاسخگو 645/0

یی و 

مسؤلیت  

پایری  

 کارکنان

057/0 643/

0 

تزریق  700/0

امید و 

الهام 

 بخشی

بهبود  690/0 720/0 030/0

اثربخشی 

 و کارایی

020/0 715/0 735

/0 

پایرل 

اشتباها

 ف

015/0 655/

0 

افزایش  640/0

رفتارهای  

شهروند

ی  

 سازمانی

005/0 690/0 685/

0 

خودآگاه

ی و  

دیگرآگاه

 ی

013/0 635/

0 

توانمند  648/0

سازی 

روانشناخ

تی 

 معلمان

بهره   715/0 660/0 055/0

گیری از  

تجارب  

 دیگران

افزایش  703/0 718/0 015/0

خالقیت و 

 نوآوری

005/0 668/0 673/

0 

استیبال 

از 

مشارکت  

 دیگران

003/0 725/

0 

728/

0 

بهبود  

کیهیت 

تدری  

 معلمان

005/0 663/

0 

658/

0 

تمایل به 

 یادگیری

تعلق  650/0 665/0 015/0

خاطر  

 کاری

021/0 683/

0 

انعطاف   708/0

 پایری

030/0 643/

0 

بهزیستی  613/0

روانشناخ

 تی

027/0 698/

0 

725/

0 

انتیاد 

پایر 

 بودن

معلمان   620/0 695/0 075/0

پرشور و  

 با انگیزه

065/0 653/

0 

خوشرو  718/0

و گشاده 

 رو بودن
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005/0 680/0 675/

0 

افزایش 

اشتیاق  

 شغلی

007/0 680/0 673/

0 

مسؤلی

 ف پایری

028/0 638/

0 

تیویت  610/0

روحیه 

همکاری 

و 

همبست

 گی

022/0 703/0 725/

0 

قدردانی 

و تشگر 

 از دیگران

 

ی اول و  هاي ارائه شده در مرحلهبا توجه به دیدگاه

که ی دوم، در پورتی  ی آن با نتایج مرحلهمیایسه

زدایی شده در دو مرحله  اختالف بین میانگین فازي

باشدژ در این پورف فرایند ن،رسنجی    1/0کمتر از 

که اختالف میانگین  شودژ با توجه به اینمتوقف می

 1/0زدایی شده ن،ر خبرگان در دو مرحله کمتر از فازي

است، خبرگان در  مورد عوامل مؤثر بر سبر رهبری  

رسیدند و ن،رسنجی در این  متواضعانه به اجما  

شودژ این به آن معنا است که مرحله متوقف می

های شناسایی شده در پژوهش  خبرگان به مؤلهه

 اندژنگاه تیریبا  یکسانی داشته

که میانگین فازی عوامل مؤثر بر سبر پ  از آن

دست آمد، نوبت به آن است که رهبری متواضعانه به

در رول دلهی فازی یابی عوامل انجام شودژ  اولویت

یابی عوامل با استهاده از میانگین فازی اولویت

عوامل به دست می آید  به این پورف که هر عاملی  

که میانگین فازی باالتری داشته باشد، از اهمیت و 

اولویت باالتری برخوردار است  لاا با توجه به مطالب 

عنوان شده، اولویت تمامی عوامل در قالب جدول  

 ( نشان داده شده استژ10شماره )

 ژ اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری متواضعانه 10جدول

پسایندهای 

رهبری 

 متواضعانه

پیشایندهای 

رهبری 

 متواضعانه

 اولویت

بهبود کیهیت 

 تدری  معلمان

 اول رها کردن منیت

بهبود اثربخشی 

 و کارایی

پایرل 

 اشتباهاف

 دوم

افزایش خالقیت  قدردانی و تشگر   سوم

 از دیگران و نوآوری

-ارتیاء مشارکت

پایری و مشارکت  

 جویی

 چهار خلو 

معلمان پرشور و  

 با انگیزه

 پنجس انتیادپایر بودن

افزایش اشتیاق  

 شغلی

خودآگاهی و  

 دیگرآگاهی

 ششس

احترام و ارزل   پویایی سازمان

قائل شدن برای  

 کارکنان

 ههتس

گویی و پاسخ

پایری  مسؤلیت

 کارکنان

 هشتس پایریانعطاف

افزایش تعهد  

 سازمانی

 نهس پایریمسؤلیت

استیبال از  تعلق خاطر کاری

 مشارکت دیگران

 دهس

افزایش رفتارهای  

شهروندی  

 سازمانی

 یازدهس تمایل به یادگیری

بهزیستی 

 روانشناختی

بهره گیری از 

 تجارب دیگران

 دوازدهس

تیویت روحیه 

همکاری و 

 همبستگی

خوشرو و گشاده 

 رو بودن

 سیزدهس

توانمندسازی 

روانشناختی 

 معلمان

تزریق امید و 

 الهام بخشی

 چهاردهس

 

 بحث و نتیجه گیری

در دنیای مدیریت آموزشی امروز، سبر و رول  

مدیریت و آموزل باالخص در میاطع پایه همچون  

های مورد توجه استژ مدیریت  مدارس یکی از ضرورف

در ن،ام   مدرسه یکی از چند پست مهس و اپلی

 مکان ترینعنوان مهسآموزشی است  چرا که مدرسه به

 مسئولیتی آموزان،دانش پرورل و تربیت در رسمی

 و مسئول به شهروندانی افراد تبدیل راستای در مهس

 داشت  خواهد آنان آموزل با همزمان اجتما  با سازگار

 هایسازمان در مناسب و اخالقی محیطی وجود لاا،

 که ایمدرسه دوچندانی داردژ مدیر  اهمیت آموزشی،

 همکاران، طرف از دارای شایستگی های الزم نباشد،

و  گیردنمی قرار پایرل مورد اولیا حتی و آموزاندانش

 و شکست آغاز معنای به پایرل و میبولیت عدم این

 است  بنابراین ارکان آن یهمه و مدرسه برای ناکامی

 مدیریت بدون مدارس کارآیی و اثربخشی افزایش



 یبیپژوهش ترک ری  یفاز   یدله  کردیمدارس با رو  رانیمتواضعانه مد  یسبر رهبر   یندهایو پسا ندهایشایپ یبندتیو اولو ییشناسا
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 مطالعافژ نیست پایرامکان توانمند و پحیح، درست

 تواند نیشمی مدارس رهبری سبر که دهدمی نشان

 کارکنان، شغلی رضایت مدرسه، کیهیت در گیریچشس

 باشدژ سبر افراد داشته یانگیزه و سازمانی فرهنگ

 افزایش در مؤثر عوامل از یکی مدیران مدارس رهبری

 درنهایت و اثربخشی و کارایی عملکرد، انگیزل، روحیه،

 دیگر عبارفاست  به کارمندان و معلمان وریبهره

 رسیدن در ها از جمله مدارسسازمان موفییت میزان

 کارکنان تالل میدار شده، تعیین پیش از اهداف به

 بر رهبر بودن تیثیرگاار و سازمان موفییت برای

استژ   رهبری سبر و رفتارها به وابسته کارکنان،

-جامعه تعالی مسیر در مرکزی عنصر مدیریت مدارس

 آید  به همین جهت ضعفبه حساب می انسانی ی

ها باعث تضرر سازمان در این نو  مدیریت عملکردی

لاا به جهت این حساسیت و تبعاف  شود می اجتماعی

 بر مدیریت ها،مدیریت انوا  میان ی مهس ازاین مسئله

 ترین،دشوارترین، ظریف آموزشی، هایسازمان

 شمار به زمان دانش و هنر مؤثرترین و ترینبااهمیت

که در ادبیاف مدیریت،  رودژ از این رو با توجه به آنمی

-بخش، انگیزهسبر رهبری متواضعانه یر سبر الهام

شود، این پژوهش بر آن بود تا دهنده و مثبت تلیی می

قرار دهد  این سبر را در مدارس مورد تحلیل و بررسی  

از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت 

بندی پیشایندها و پسایندهای سبر رهبری متواضعانه  

 آباد انجام شدژمدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم

-نتایج پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش یافته

های کیهی و کمی استژ در بخش کیهی چهارده عامل 

ی سبر مل به وجود آورندهبه عنوان پیشایندها و عوا

رهبری متواضعانه مدیران مدارس متوسطه شناسایی  

 و اند از: احترامشدژ بر اساس یافته ها این عوامل عبارف

منیت،  کردن کارکنان، رها برای شدن قائل ارزل

اشتباهاف،  بخشی، پایرل الهام و امید خلو ، تزریق

دیگران،  تجارب از گیریدیگرآگاهی، بهره و خودآگاهی

یادگیری،  به دیگران، تمایل مشارکت از استیبال

رویی،  گشاده و بودن، خوشرو پایری، انتیادپایرانعطاف

دیگران  همچنین  از تشگر و پایری و قدردانیمسؤلیت

ی آن است که های پژوهش نشان دهندهیافته

پسایندهای سبر رهبری متواضعانه مدیران مدارس  

 و پایریمشارکت : ارتیاءمتوسطه شامل چهارده عامل

سازمان،   سازمانی، پویایی تعهد جویی، افزایشمشارکت

 و اثربخشی کارکنان، بهبود پایریمسؤلیت و گوییپاسخ

سازمانی،  شهروندی رفتارهای کارایی، افزایش

 و خالقیت معلمان، افزایش روانشناختی توانمندسازی

 خاطر معلمان، تعلق تدری  کیهیت نوآوری، بهبود

 با و پرشور روانشناختی، معلمان کاری، بهزیستی

 همکاری روحیه شغلی و تیویت اشتیاق انگیزه، افزایش

 همبستگی استژ  و

-های بخش کمی پژوهش مشتمل بر اولویتیافته

یابی پیشایندها و پسایندهای سبر رهبری متواضعانه 

دهد که های بخش کمی پژوهش نشان میاستژ یافته

یرل اشتباهاف، قدردانی و تشکر از  رها کردن منیت، پا

ترین پیشایندها دیگران، خلو  و انتیادپایر بودن مهس

ی  یا عوامل به وجود آورنده سبر رهبری متواضعانه

مدیران مدارس متوسطه هستند  همچنین عواملی  

همچون بهبود کیهیت تدری  معلمان، بهبود 

 اثربخشی و کارایی، افزایش خالقیت و نوآوری، ارتیای

 و پرشور جویی و معلمانمشارکت و پایریمشارکت

باانگیزه نیز مهس ترین پسایندها یا پیامدهای سبر 

رهبری متواضعانه مدیران مدارس متوسطه هستندژ  

در خصو  وجوه اشتراک و افتراق پژوهش حاضر با  

های انجام شده باید ذکر شود که پژوهش  دیگر پژوهش

 Ou و  Owens (2011)های حاضر با پژوهش

همخوانی داردژ این پژوهشگران نیز خودآگاهی، (2011)

انتیادپایر بودن و رها کردن منیت را از جمله عوامل  

اندژ در مؤثر بر سبر رهبری متواضعانه معرفی کرده

پژوهش حاضر نیز رها کردن منیت، انتیادپایر بودن و 

ترین پیشایندهای رهبری  خودآگاهی و دیگرآگاهی از مهس

توان گهت که منیت  نه هستندژ به عبارتی میمتواضعا

ها و ربایی است که ریشه تمام ناراحتیهمچون آهن

های منهی استژ رهبرانی که ی انرژیجاب کننده

پایرند، از دیگران طلب بخشش  اشتباهاف خود را می

کنند، و همواره رفتار و منش یادگیرنده دارند و بر می

ها  کنند و به آنهای خوب دیگران تمرکز میویژگی

فرپت نشان دادن استعدادها و قابلیت هایشان را  
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دهند که  دهند با این رفتار خود به کارکنان نشان میمی

چه شخصیت متواضع و فروتنی دارندژ در خصو  

-توان گهت که رهبران انتیادپایر بهانتیادپایری نیز می

ی جهاف کامل  ک  در همهدانند که هیچخوبی می

هایی داشته باشد   فردی ممکن است نیص  نیست و هر

پندارند و با روی  بنابراین خود را سرآمد و خبره نمی

های خود از زبان  گشاده خواهان بیان عیوب و نیص

های نابهنگام در کار خود  دیگران هستند تا دچار لغزل

ترین روحیه برای رهبران است که  نشوند، این حالت عالی

شودژ در برای کارکنان میها موجب اداراک تواضع آن

توان خصو  خودآگاهی و دیگرآگاهی رهبران نیز می

اذعان داشت که این رهبران از نیاط قوف و ضعف خود 

کنند  و دیگران کامال  آگاهی دارند و این مسئله را درک می

که یر فرد به تنهایی قادر به اتخاذ بهترین تصمیماف و 

ابراین این آگاهی انجام کارها به بهترین نحو نیست  بن

های خود و دیگران موجب  های و ضعفها از تواناییآن

می شود که به افرادی شنونده تبدیل شوند تا بتوانند با  

گیری کنند، شناخت کامل از موضوعاف مختلف تصمیس

ی  ها از دیگران برای مشارکت و ارائهاین تیاضای آن

  ن،راف خود بیانگر تواضع رهبری استژ پژوهشگرانی

  Gonçalves et al. (2016)و Wang et al. (2018) همچون 

های خود نشان دادند که افزایش نیز در پژوهش

کارگیری  ترین پیامدهای بهخالقیت و نوآوری یکی از مهس

که در گونه سبر رهبری متواضعانه استژ همان

پژوهش حاضر نیز این مؤلهه از پیامدهای مهس رهبری  

توان  در این خصو  می  متواضعانه شناسایی شدژ

-گهت که رهبران متواضع خود را جدا از کارکنان نمی

دانند و همواره در پی مشارکت دادن کارکنان در امور  

جویی رهبران  ی مشارکتسازمانی هستند، این روحیه

شود که کارکنان اطمینان خاطر داشته باشند  سبب می

و که بدون نگرانی از پیامدهای منهی احتمالی ن،راف 

ها را بیان کنند  به عبارتی این ذهنیت در  هایشان، آنایده

-ها و ن،راف آنآید که حتی اگر ایدهکارکنان به وجود می

که تالل خود را ها مؤثر نباشد باز هس به دلیل این

-اند نه تنها مورد شماتت و سرزنش قرار نمیانجام داده

آیدژ ها تیدیر و تشکر هس به عمل میگیرند بلکه از آن

Zhong et al. (2019)  ،Owens, & Hekman (2015)  و

Owens et al. (2011)  افزایش اشتیاق شغلی را یکی از

دانندژ در این پیامدهای سبر رهبری متواضعانه می

توان گهت که رهبران متواضع خصو  نیز می

-ارتباطاف نزدیر و پمیمی با کارکنان خود برقرار می

کنند و  ها تمجید میمؤثر آن  کنند، از نیاط قوف و نیش

تمایل به دریافت بازخورد از کارکنان و بکارگیری الگوهای 

جدید کاری دارند، همه این موارد به نوعی منجر به  

دار شدن شغل برای کارکنان و افزایش اشتیاق  مههوم

 Pashazadeh et al (2020) ،Owensشودژ ها میشغلی آن

& Hekman (2015)   وJohnson et al. (2011)    نیز معتیدند

که سبر رهبری متواضعانه موجب بهبود عملکرد  

شودژ در این خصو  نیز می توان  شغلی کارکنان می

-ها و ارزلگهت که رهبران متواضع در رفتارها، نگرل

دهند که چیدر برای کارکنان احترام های خود نشان می

و ارزل قائل هستند و برای این من،ور همه منابع  

نیاز دیگران را برای موفییت شان فراهس می کنندژ مورد  

جا همه اطالعاف  ها به دور از هر گونه تکبر و غرور بیآن

مورد نیاز، زمان، توجه و التهاف الزم را به کارکنان خود  

ها  دارند که در نهایت منجر به بهبود عملکرد شغلی آن

 و  Mohammadian et al. (2017)شود و در نهایت می

Owens et al. (2011)    نیز افزایش تعهد را از پیامدهای

کنندژ در این سبر رهبری متواضعانه معرفی می

توان اذعان داشت که رهبران متواضع  خصو  نیز می

یابی به اهداف سازمانی  نه تنها خود را مسئول دست

-دانند  بلکه خود را در برابر کارکنان نیز مسئول میمی

رسانی به پیروان، برآوردن  دانندژ این رهبران خدمت 

ها و همچنین توسعه و پرورل کارکنان را در نیازهای آن

ها اولویت نخست کاری خود قرار می دهندژ آن

ی همکاری، توانمندسازی، اعتماد متیابل، روحیه

رسانی به استهاده اخالقی از قدرف و ارزل خدمت

دهندژ پیروان را به هر چیز دیگری در سازمان ترجیح می

شود که  این تعهد رهبران نسبت به کارکنان سبب می

کارکنان نیز خود را در قبال سازمان و رهبر مسؤل 
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بدانند و با تعهد سازمانی کامل به وظایف خود عمل  

کنندژ در خصو  وجه نوآوری پژوهش حاضر باید ذکر  

شود که تا زمان انجام پژوهش، هیچ پژوهشی یافت  

بیین پیشایندها و نشد که مبادرف به شناسایی و ت

پسایندهای سبر رهبری متواضعانه مدیران مدارس  

 در نهایت آباد کرده باشدژ درمتوسطه در شهرستان خرم

 گهت باید نیز حاضر پژوهش هايمحدودیت با ارتباط

 خبرگان از باید تحییق نو  و هدف به توجه با که

 نمونه تعداد در محدودیت امر این که شدمی استهاده

 گیري نمونه در محدودیت از ترتیب این به برداشت  در را

 می ذکر حاضر پژوهش محدودیت مهس ترین عنوان به

 ژشود

نتایج بخش پسایندهای سبر رهبری متواضعانه 

بیانگر آن است که سبر رهبری متواضعانه پیامدهای  

رو پیشنهاد  مثبت و مطلوبی برای مدارس دارد  از این

متواضعانه به مدیران  شود که الگوی سبر رهبری  می

مدارس آموزل داده شود تا این مدارس از مواهب این  

 مند گردندژسبر رهبری بهره

کند  پژوهش حاضر به مدیران مدارس پیشنهاد می

که سبر رهبری متواضعانه را به عنوان چراغ راهی که 

رساند، در ن،ر داشته باشندژ  ها را به موفییت میآن

تنی، رها کردن منیت و پرهیز مدیران مدارس باید با فرو

از خودستایی و تکبر، احترام به دیگران را سرلوحه کار 

 خویش قرار دهندژ

با توجه به نتایج پژوهش در بخش کیهی خودآگاهی 

و دیگرآگاهی مدیران مدارس یکی از مولهه های اثرگاار  

در ایجاد سبر رهبری متواضعانه است  بنابراین به  

شود که با شناسایی درست یمدیران مدارس پیشنهاد م

های خود ها و محدودیتها، استعدادها، ضعفتوانایی

و کارکنان تمام توان خود را در جهت بهبود نیاط قوف و 

 رفع نیاط ضعف خویش و کارکنان به کار گیرندژ

شود که در پورف به مدیران مدارس پیشنهاد می

ها را ها مسئولیت آنرخ دادن اشتباه از سوی آن

یرند  چرا که پایرل اشتباه و اغراق به آن نه تنها  بپا

شود  بلکه با موجب شکسته شدن غرور مدیر نمی

ی  تیویت روابط بین فردی موجباف تیویت روحیه

عالوه موجب آورد  بههمکاری و همبستگی را فراهس می

گویی از جانب مدیر  پایری و پاسخانتیال ح  مسؤلیت

 به کارکنان نیز می شودژ

-دهد که الهامهای بخش کیهی نشان مییافته

ترین پیشایندهای  بخشی و تزریق امید یکی از مهس

سبر رهبری متواضعانه است  براین اساس به مدیران  

بخشی  شود که با تزریق امید و الهاممدارس توپیه می

شناختی توانمند  ها را به لحا  روانبه کارکنان آن

ه تمام تالل خویش را در  ساخته تا با امیدواری به آیند

 جهت بهبود انجام وظایف خود به کار گیرندژ

شود که قبل از انجام  به مدیران مدارس توپیه می

هر کاری با تشکیل اتاق فکر کارکنان را به ایده پردازی و  

ن،ردهی تشویق کنند  چرا که استیبال از مشارکت  

 ها عالوه بردیگران و استهاده از ن،راف و تجربیاف آن

افزایش تعهد سازمانی و تعلق خاطر کاری موجباف 

 بروز خالقیت و نوآوری را فراهس می آوردژ

شود که در قبال به مدیران مدارس پیشنهاد می

ها ولو عملکرد خوب کارکنان با قدردانی و تشکر از آن

ها انتیال  زبانی ح  توجه و ارزشمند بودن را به آن

ها اشتیاق شغلی آن دهند که در نتیجه افزایش انگیزه و

 را به همراه خواهد داشتژ

در نهایت در راستای پیشنهاد به پژوهشگران آتی 

شود که الگوی سبر رهبری متواضعانه را  توپیه می

طراحی و تدوین کنند یا با رول کیو ذهنیت مدیران و 

شود با رهبران متواضع را بسنجند  همچنین پیشنهاد می

-فازی، روابط میان مؤلههاستهاده از رول نیشه نگاشت  

های اثرگاار بر سبر رهبری متواضعانه را مورد تحلیل و 

 بررسی قرار دهندژ
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