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آموزشی و تربیتی با رضایت شغلی های رهبری راهبران  رابطه بین سبک

 معلمان مدارس چندپایه

 

 افشین عابدی نیا

 مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی  کارشناس ارشد

 

 : چکيده

های رهبژری راهبژراآ آموزشژی و نربیبژی بژا ررژایت شژژ لی   پژووه  اارژر، بژا هژدی ن یژین رابنژه بژین سژب 

همبسژبگی    -م لماآ مدارس چندپایه دوره اببدایی شهرسباآ نال  انجام شد. روش پژووه  از نژوت نوفژي ی

ل  در سژژال باشژژد. مام ژژه آمژژارش پژژووه  را مليژژه م لمژژاآ مژژدارس چندپایژژه دوره اببژژدایی شهرسژژباآ نژژا مي

دهنژد.  نمونژه آمژاری براسژاس  ن ژر مژردت نشژ يی می  169ن ژر زآ و   45ن ژر    214به ن داد  1398 -99نحصیلی 

گیری نصژادفی سژاده  ن ژر مژردت بژه شژیوه نمونژه  106ن ژر زآ و   28ن ژر    134مدول کرمسی و مورگاآ به ن ژداد 

و الیوا و ررژایت شژ لی مینژه سژونا  بأسانبخاب شدند. مهت گردآورش اطالعات از دو پرسشنامه سب  رهبری 

اسب اده شده است. روایی فوری و محبژوایی هژر دو پرسشژنامه نوسژر ابرگژاآ و کارشناسژاآ و مبخصصژاآ 

هژا بژا  محاسژبه گردیژد. نجه ژه و نحليژی داده  87/0و  81/0ها به روش آل ژای کرونبژاب بژه نرنیژ   و پایایی آآ دیینأ

 SPSS آزموآ همبسبگی پیرسوآ و رگرسیوآ چندگانه به وسژیله نژرم افژهارهاش آمار نوفي ي،  اسب اده از روش

< r ،05/0= 79ت سب  رهبری اقبضژایی   r ،05/0>sig= 82انجام شد نبایج نشاآ داد: بین سب  رهبری ادمبگهاری  

sig83آفرین   ت، سژژب  رهبژژری نحژژول =r ،05/0 >sig   88ت و سژژب  رهبژژری کاریهمانیژژ =r ،05/0 >sig  ت بژژا ررژژایت

درفژد از ررژایت شژ لی را نبیژین    84رهبژرش   های داری ومژود دارد. در رژمن سژب  ش لی رابنه مثبت و م نی

مننژده بهبژر ررژا ت شژ لي   بيني ، پي ها سژب به طوری که سب  رهبری کاریهمانی  نسبت بژه سژایر   کنند یم

های مدیژد  های رهبری سنبی به سوی سب  گردد که از سب  باشد. به راهبراآ آموزشی و نربیبی پیشنهاد می می

راهبری ارکت کرده و مومبات ررایت ش لی و بهبود عملکرد م لماآ مژدارس چندپایژه را در دنیژای مبحژول و  

 مب یر امروزی فراهم آورند.

 

 .های رهبری، راهبراآ آموزشی و نربیبی، ررایت ش لی، م لماآ چندپایه سب واژگاآ کلیدی: 
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 مقدمه

ومژژودی هژژر   نظژژراآ، فلسژژ هاز دیژژدگاه فژژاا 

سژژژژازماآ بژژژژه نیژژژژروی انسژژژژانی آآ بسژژژژبگی دارد و 

آیژد منژابا انسژانی بژا  نرین عامی به شمار می اساسی

های نامحژژدود فکژژری، در نحژژول   نومژژه بژژه نوانمنژژدی

سازماآ نق  محوری دارند. هر نهژادی بژرای رسژیدآ  

وری مژثرر،   به عملکرد ش لی منلوب و کارایی و بهره

ناآ را بژه اژدی از نوانژایی  هایی است که کارک در پی راه

 نژژری بژژر روی کارشژژاآ بگذارنژژد برسژژاند کژژه نژژأریر بی 

 Mohammadi Moghadam and Jafar, 2014 .ت

مب کراآ مسائی نربیبی بژر ایژن باورنژد کژه م لمژاآ، 

در مریژاآ ن لژیم و   مثررنرین عامی   نرین و مهم بهرگ

نربیژژت هسژژبند و شژژالوده و اسژژاس یژژ  سیسژژبم 

.  (Amani, 2018)دهنژد آموزشژی موفژق را نشژکیی می

گژردد نژا   نینأمبنابراین الزم است ررایت ش لی آناآ 

مندی در فضایی دوسژت داشژبنی  با ااساس ررایت

مهت رشد و شکوفایی اسژب دادهای ایژن مژرز و بژوم 

   نالش مضاع ی نمایند.

آموزش و پرورش به رهبری و نظارت نیاز ایژانی دارد  

نا اطمیناآ اافی کند که منژابا انسژانی و مژادی بژه 

نرین و کارآمژدنرین ومژه در بهبژود و نوسژ ه  ارربخ 

 ,Bauer et al شژود  آمژوزاآ فژری می یژادگیری دان 

نرین عامژی شکسژت و یژا   رهبری به عنواآ مهم ت2017

بژژه طژژور فراوانژژی در   هژژا ها و نهاد موفقیژژت سژژازماآ

 ,Bass های اایر مژورد نومژه قژرار گرفبژه اسژت  سال

. رهبژژژری موفژژژق، بژژژرای موفقیژژژت مژژژدارس و  ت1997

 ,Bush باشژد  های آموزش و پژرورش الزم می سیسبم

این موفقیت نا زمانی ادامژه اواهژد یافژت کژه   ت2007

 ,Christieمدارس دارای رهبراآ آموزشی موفق باشند 

 .ت(2000

و ن ژو  در  رینأررهبری ی نی قدرت مذب افراد و 

ها و   هژژا بژژه طژژوری کژژه پیژژرواآ مهژژت نحقژژق هژژدی آآ

نیازهای اود به طژور داوطلبانژه شخصژیت و رهبژری  

. (Mirkamali, 2016)فژژژردی را قبژژژول داشژژژبه باشژژژند 

رهبری آموزشی به عبارنی دیگر ناریرگژذاری بژر دیگژراآ 

گری   ایتمهت رسیدآ به اهدای اژا  همژراه بژا هژد

بژژه دور از هژژر گونژژه اشژژونت و ن صژژ  و نحمیژژی  

های مورری با دیگراآ و   باشد به طوری که ف الیت می

به همراه آناآ انجام دهند. ی  راهبر در مهت نیژی بژه 

اهدای آموزشی و نربیبی باید ببواند بر قل  م لمژاآ 

هژا  آموزاآ و اولیای آنژاآ کژه همژه روزه، بژا آآ و دان 

کنژژد اررگژژذار  در کنارشژژاآ ف الیژژت میارنبژژاد دارد و  

امژژروزه راهبژژر آموزشژژی در   ت.Khorsandi, 2016 باشژژد 

نظارت نحولی به دنبال ایجاد ی  مدل همکارانژه بژین  

اود و م لم است نا به م لم کمژ  کنژد از هژم و بژا  

هم یاد بگیرند و بژا یکژدیگر بژه دنبژال افژاله و بهبژود 

هژژژژایی کژژژژه منجژژژژر بژژژژه رشژژژژد   نژژژژدریف و ف الیت

 ,Glickman et al  دشژژود هسژژبن آمژژوزاآ می دان 

ای کژه از ن ریژو واژه رهبژری   های عمده ویوگیت. 2007

. رهبژری، فرآینژد  1گردد بژدین قژرار اسژت:  اسبنباد می

. 2مسبمر و مداوم ناریرگذاری بر رفبار دیگراآ اسژت. 

یژ  ویوگژی شخصژی اسژت کژه رهبژر را   اساسا  رهبری 

 رینژژأردسژژباآ در محژژیر سژژازد بژژر رفبژژار زیژژر   قژژادر می

موفقیژژت یژژ  رهبژژر بسژژبگی بژژه پژژذیرش . 3بگژژذارد. 

هژژژای  رهبژژژری او نوسژژژر پیژژژرواآ دارد. الببژژژه مب ییر

ین . بژژ4 دارنژژد.  رینژژأرورژژ یبی نیژژه ارربخشژژی رهبژژری 

رهبر و پیرواآ ارنباطی ومود دارد. کژه از نژالش مهژت  

 گیژژرد دسژژبیابی بژژه یژژ  هژژدی مشژژبر  نشژژات می

 Shams Morkani, 2010.ت 

در مدارس چندپایه روسبایی و عشایری، افژرادی 

نوانمند به عنواآ راهبر آموزشی و نربیبی بژه منظژور 

بهبود مدیریت و نسهیی امژر نظژارت و راهنمژایی بژر  

هژژژای آموزشژژژی و پرورشژژژی  بژژژه کژژژار گرفبژژژه   ف الیت

اند. راهبژژر آموزشژژی و نربیبژژی فژژردی از نیروهژژای  شژژده

ت کژه بژا ومژود  رسمی و پیمانی آموزش و پرورش اس

های دانشژژی و مهژژارنی روز  ها و فژژالایت شایسژژبگی

آمد، هدایت، راهبری و نظارت بر فرآینژدهای آموزشژی 

ها و  گیژژژژری از شژژژژیوه و پرورشژژژژی را از طریژژژژق بهره

های مدارس و   های مناس  با نمرکه بر ف الیت روش

مدیراآ، م لماآ و سژایر کارکنژاآ در مهژت دسژبیابی 
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شژژگاهی و رشژژد و بالنژژدگی بژژه ن ژژالی مژژدیریت آموز 

ای کارکناآ در راسژبای نحقژق اهژدای آمژوزش و   ارفه

 ,Primary Education Office  پژژرورش بژژر عهژژده دارد

سژژب  رهبژژری یژژ  فژژرد عبژژارت اسژژت از الگژژوی   ت.2019

رفباری که که او هنگام هژدایت دیگژراآ از اژود نشژاآ  

ت. سژژب  رهبژژرش مناسژژ  بژژه Rezaei, 2013دهژژد   می

ز مهمبژژر ن عوامژژی سژژازمانی بژژه شژژمار  عنژژواآ  کژژی ا

و ن ژژ  بسژژیار مهمژژی در  (Gelaidan, 2011)رود  مژژی

ارربخشی فژردی و سژازمانی دارد و ن یژین کننژده مژو 

اژژاکم بژژر سژژازماآ و ن امژژی راهبژژراآ آموزشژژی بژژا 

دسباآ اود است. ادبیات نجربی نشاآ داده اسژت   زیر

که ی  قاعده مشخص یا بهبرین سژب  بژرای رهبژری 

دارد و ارربخشی رهبر ناب ی از رهبژر، پیژرواآ و  ومود ن

 (Shams Morkani, 2010)های ور یبی است مب یر

. رهبراآ مبناس  با شرایر مخبلو، شژیوه اافژی را  

های   بنژدی کنند. طبقه برای هدایت دیگراآ انبخاب می

مخبل ژژی از سژژوی پووهشژژگراآ بژژرای سژژب  رهبژژری 

مجژال ایژن    ها در انجام گرفبه است که پرداابن به آآ

های  گنجژژد بنژژابراین بژژه براژژی از سژژب  مقالژژه نمی

 پردازیم: رهبری می

رهبری اژدمبگهار: نظریژه رهبژری اژدمبگهار بژر  

اساس نئوری اادمیژت بنیژاآ نهژاده شژد. بژه عقیژده  

ها آآ طژژور کژژه بایژژد و شژژاید بژژه  گژژرین لیژژو سژژازماآ

کنند. از این رو، انگیهه و هدی اود  مواما ادمت نمی

ه کژژردآ نظریژژه رهبژژری اژژدمبگهار، نشژژویق را از طژژر

دانژد و  بر مام ژه می رینأررهبراآ به ادمت رسانی و 

الق مام ژه اژدمبگهار را آرمژاآ و هژدی نهژایی اژود  

نحقیژژژژق رایمیژژژژاآ و همکژژژژاراآ  .قژژژژرار داده اسژژژژت

Rahimian et al, 2016)دهژژژژد کژژژژه   ت نشژژژژاآ می

همبسبگی مثبت بین رهبژری اژدمبگهار و ارربخشژی  

های دابرانه شهر نهراآ ومژود   دبیرسباآ  سازمانی در

 ,Shirbeigi & Hajizadehزاده   دارد. شیربیگی و اامی

ت رابنژژژه مثبژژژت و قژژژوی بژژژین سژژژب  رهبژژژری 2012

گهار و نوانمندسژژژژازی دبیژژژژراآ ومژژژژود دارد.   اژژژژدمت

ت, Chambliss, 2013همچنژژین نحقیقژژات چمبلژژیف  

ت و دیکسژژوآ (Alimi et al, 2012علیمژژی و همکژژاراآ 

Dixon, 2013)هایی در راسژژبای نأییژژد رابنژژه   ت نمونژژه

گهار بژژا ررژژایت شژژ لی   مثبژژت بژژین رهبژژری اژژدمت

م لمژژاآ، نژژدریف ارژژربخ  و بهبژژود مژژو مدرسژژه  

 هسبند.

ها بر ی  سژب  و   رهبری اقبضایی: در این نظریه

شژژیوه رهبژژری ناکیژژد نبژژوده و روش وااژژد در رهبژژری 

عملژژی قلمژژژداد گردیژژده اسژژژت. در   واق ژژی و غیر غیر

های ور ی و اقبضایی بر اساس شرایر و بژه  نظریه

هژژژا، شژژژیوه مناسژژژ  و منلژژژوب  اقبضژژژای موق یت

رهبژژری ن یژژین گردیژژد در واقژژا سژژب  رهبژژری نژژابا  

باشد. این  مب یرهایی چوآ رهبر، پیرو و موق یت می

نگرش رهبژری مسژبلهم ایژن اسژت کژه رهبژر قابلیژت 

نشژژخیص موق یژژت را داشژژبه باشژژد و سژژ ف سژژب  

س  را انبخاب و اعمال کند. این نظریژه بژه  رهبری منا

پیرواآ و نوانایی و سنح آمژادگی آنژاآ نومژه اافژی 

ت. راهبژراآ بژرای  Zare & Gharib, 2016 د کنژ ویژوه می

کسژژ  موفقیژژت بایژژد بژژا نومژژه بژژه محژژیر و ویوگژژی 

 ,Robbinsپیرواآ، شیوه رهبری اژود را ن ییژر دهنژد  

 ت.1977

فرین ی نژژی آ رهبژژری نحژژولن: آفری رهبژژری نحژژول

ن هد به افژهای  فرآینژدهای بسژیار دشژوار بژا نبژایج  

مثبژژت بژژرای ارنقژژای کی یژژت نصژژمیم گیژژری رهبژژری.  

آفرین بژا  نظراآ اعبقاد دارند کژه رهبژری نحژول فاا 

 .گژذارد می  رینژأرعملکرد سژازمانی رابنژه دارد و بژر آآ 

گیژژری آینژژده، نژژوآوری، آفژژرین بژژر مهژژترهبژژری نحژژول

ت. یژژ   Sayyadi, 2016کنژژد   د مین ییژژر و افژژاله ناکیژژ

نظرسژژژنجی مبقژژژاطا از مژژژدیراآ ارشژژژد شژژژاغی در  

های محلی ایاالت مبحده نشژاآ داده اسژت کژه  دولت

 تیژمأمور آفرین رابنه مثببی با ظرفیت  رهبری نحول

کننژده ررژایت شژ لی و انگیژهه  بینژی به عنژواآ پی 

ت. کارمنژژداآ دولژژت  Wright, 2007کژژاری بژژاالنر دارد  

سرپرسژژباآ اژژود را بژژه عنژژواآ یژژ  رهبژژری   فژژدرال کژژه
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اند سنوه بژاالنری از عملکژرد و   آفرین در  کردهنحول

کی یت کاری همراه با ررایت شژ لی بیشژبر و قصژد 

ت.  (Park & Rainey, 2008اند  اژژروک کمبژژر داشژژبه

 & Montazeri  همچنژین منبظژری و پوراسژین لی

Pourhossein Ali, 2019 ت در پووهشژی بژه ایژن نبیجژه

آفرین بژژر عملکژژرد   رسژژیدند کژژه  سژژب  رهبژژری نحژژول

مثبژت   رینأرش لی و انگیهه ادمت عمومی م لماآ 

 و م ناداری دارند.

 هماني  ف بي رمای هبررهبژژری کاریهمانیژژ : ر

بژژه هبر. ی راژژژهرفباواآ از رپيردر  ر ژژژت مببني بژژژسا

نیجژژژژه ندر مه دی،    ف ت فردآ  هما بورني مارعبا

 وگي وبل ه  ؛ باشد نيستآ مازساد در فره ما گا

د  مووه ژژژهبر بی رهارفبارنبيجه در ه ژژژست مااافي 

مه ری را فبار چند مثل ه نژژواآ یمژژ ن ا. بنابردیژژآ یمژژ

 .دم رفي مر، سبندژهت  ن ف اه ادژهندش ی 

سب  رهبری یکژی از عوامژی مژثرر بژر االقیژت، 

وری   انگیهش، افهای  ررایت ش لی و کژارآیی و بهژره

های   سژژازماآ اسژژت. لژژذا شناسژژایی و بررسژژی سژژب 

مخبلو رهبری و موارد کژاربرد آآ رژروری و شژناات 

ت. افژرادی  Locke et al, 2012ها اائه اهمیت است   آآ

گيژژرد، بژژر اف ژژار،  کژژه نقژژ  رهبژژرش را بژژر عهژژده می

هاش مارمناآ نحژت نظژارت اژود مژه   آرزو ااساسات و

 گژذارد یم، ارر  شود یمموم  انگيهش و هدا ت رفبار  

مننده و  رهبرش به عنواآ عامی نسژهيی بنابرا ن سب 

برانگيهندة مارمناآ به طور مسبقيم و غيرمسبقيم بر 

 & Amabilگژژژذارد   مي ازماآ ارژژژربژژازده مژژژارش سژژژ

Grisquies, 1996.ت 

های منژژابا انسژژانی، ررژژایت   در میژژاآ مول ژژه

هژای نظژری  هایی است که نالش ش لی یکی از مقوله

و بنیادی بسیاری را بژه اژود م نژوی سژاابه اسژت 

 Tazhibi et al, 2010  ت. رابینه ررایت ش لی را نگژرش

 Zareد  کنژ کلی فژرد نسژبت بژه شژ ل  ن ریژو می

Shahabadi et al, 2012 .ررژژایت شژژ لی ااسژژاس ت

 Collie etباشد   ررایت همرا با اابرام در آموزش می

al, 2015ای از ااساسژات و   ت. ررایت ش لی مجموعه

باورهاسژژت کژژه افژژراد در مژژورد مشژژاغی کنژژونی اژژود  

دارند، یکی از عوامی مهم در موفقیژت شژ لی اسژت. 

نیژژه ااسژژاس عژژاملی کژژه مومژژ  افژژهای  کژژارایی و  

گردد. ررایت شژ لی ی نژی دوسژت   ررایت فردی می

داشبن شرایر و لوازم یژ  شژ ی، شژراینی کژه در آآ  

گیژژرد و پاداشژژی کژژه بژژرای آآ دریافژژت   کژژار انجژژام می

 & Nadiriت. ندیری و نژانوا  Stein et al, 2102شود   می

Tanava, 2010   ت ررژایت شژ لی را بژه عنژواآ واکژن

شژژ ی اژژا  ن ریژژو    هیجژژانی مثبژژت فژژرد بژژه یژژ 

. ررژژژایت شژژژ لی، ااسژژژاس کارمنژژژداآ را  انژژژد کرده

هژا ارسژندی و  کند که به مومژ  آآ، آآ من کف می

 دهند. نگرش مثبت به سمت کار و سازماآ نشاآ می

راهبراآ آموزشژی و نربیبژی در مژدارس چندپایژه 

روسبایی و عشایری بیشبرین ارنباد را با م لماآ این  

و بهبژود نژدریف مهژت ای  ها مهت رشد ارفژه کالس

ارنقای کی یت یادگیری فراگیراآ دارنژد. بژه طژوری کژه 

ایژژژن م لژژژژماآ در منژژژاطق کمبژژژر نوسژژژ ه یافبژژژه و  

بخ  آمژوزش هسژبند و  محروم ننها عنصر نوسژ ه

نواند در نحقق اهدای نظام آموزش  ها می ررژایت آآ

و پژرورش نژژأریر بسژهایی داشژژبه باشژژژد. لژذا نومژژه بژژه  

گژونگي نژأمين آآ نوسژر راهبژژراآ چ هژا و نيازهژاش آآ

نوانژژد منجژژر بژژه ررژژا بمندش   آموزشژژی و نربیبژژی، مي

شژژ لي م لمژژاآ در مدرسژژه گژژردد. بژژدیهی اسژژت کژژه  

نیژژروی انسژژانی وفژژادار اشژژنود، سژژازگار بژژا اهژژدای و 

های مدرسه، اارر است فرانژر از وظژایو اژود   ارزش

نوانژژد عامژژی مهمژژی در ارربخشژژی   ف الیژژت کنژژد و می

ررژایت شژ لی نژه ننهژا محژیر را بژه   سازماآ باشژد.

کنژد همچنژین   یابنده نبژدیی می محینی االق و رشد

های  شژژود م لمژژاآ بژژه اژژوبی شایسژژبگی باعژژم می

د ای مناسژژژ  را کسژژژ  کژژژرده و عمژژژی کننژژژ ارفژژژه

 ZareShahabadi et al, 2012 .و باعژژژم کژژژاه  ت

اسژژبگی م لمژژاآ و افژژهای  پیشژژرفت و موفقیژژت  

اهمیژت ت Farinde et al, 2018د  شژو آمژوز می دان 

ررژژایت شژژ لی نژژا اژژدی زیژژاد اسژژت کژژه ولژژدمن و  

ت اظهار داشژبند کژه Voldeman et al, 2013همکاراآ  
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هایی که م لمژاآ اژود را زودنژر از موعژد  یکی از علت

کنند شاید به نوعی عدم ررایت ش لی  بازنشسبه می

آناآ باشد. ایژن در اژالی اسژت کژه ررژایت شژ لی بژا 

دهد هر   ر ندریف، افهای  نشاآ میافهای  نوانایی د

فردی برای انجام فژحیح و مناسژ  وظی ژه نیژاز بژه 

ت.کارکنژاآ  Davodi et al, 2012ررژایت از شژ ی دارد  

دهنژژد کژژه بژژه آنهژژا فرفژژت  مشژژاغلی را نژژرمیح می

ها شژژژژاآ را داده و  هژژژژا و مهارت اسژژژژب اده از نوانا ی

 وظا و مبنوعی در اابیار آناآ قرار دهد که ا ن عامی

شژژود  میاژژود باعژژم افژژها   ررژژا ت شژژ لی افژژراد  

 Robinis, 1977 نژژواآ بژژه  ها می بژژا نومژژه بژژه یافبژژهت

اهمیت ررایت ش لی مهت بهبود بخشیدآ بژه کژار  

ای مناسژ  بژرای  م لماآ و داشبن شایسبگی ارفژه

 آموزاآ نوانا پی برد.  پرورش دان 

بژژا نومژژه بژژه ایژژن مژژه دوره اببژژدایی در آمژژوزش و 

هناش سژرزمين ایژراآ در نمژام روسژباها و  پرورش به پ

منژژاطق عشژژایرش و مژژرزش گسژژبرده اسژژت، نشژژکيی  

هاش چندپایه فرفبی امبناب ناپذیر  بژراش ارائژه  مالس

ادمات آموزشژی و پرورشژی بژه مودمژاآ منژاطق مژم 

باشژژژد و نیروهژژژای اعژژژم از   مم يژژژت و روسژژژبایی می

م لماآ مدیژد اسژبخدام، سژرباز م لمژاآ، نیروهژای  

ها، و سژوادآموزاآ نهضژبی در  ق البدریسژیشرکبی، اژ

هژای   شوند کژه بژا چال  این مدارس به کار گرفبه می

مخبل ی براوردار هسبند بنژابراین هژدایت و راهبژری 

ارربخشژژی و را از طژژری راهبژژراآ آموزشژژی و نربیبژژی  

 طلبد و از اهمیت اافی براوردار است. می

در ادامه به چند مورد از نحقيقانی کژه در رابنژه 

با ررا ت ش لي و سب  رهبرش فژورت گرفبژه اسژت  

های پژژژووه  اسژژژینی نسژژژ   پژژژردازیم: یافبژژژه می

 Hosseini Nasab, 2012  ت مهژژت بررسژژي رابنژژه بژژين

ررژا ت شژ لي دبيژراآ   هاش مد راآ مژدارس بژا سب 

. بين سب  رهبژرش 1آآ است:  مقنا مبوسر اامي از

اسژژببدادش مژژد راآ بژژا ررژژا ت شژژ لي دبيژژراآ رابنژژه 

رهبژرش ايراواهانژه، سژب   . بين سژب 2ندارد. ومود  

رهبرش مشورني و سب  رهبژرش مشژارمبي بژا ررژا ت  

. ميانگين اسژب اده 3ش لي دبيراآ رابنه ومود دارد. 

هاش رهبژژرش مشژژورني و مشژژارمبي بيشژژبر از   از سژژب 

. ميژژهاآ ررژژا ت  4باشژژد  هاش رهبژژرش مي سژژا ر سژژب 

از  . 5% درفژژد بژژوده اسژژت. 74شژژ لي دبيژژراآ اژژدودا  

مشژژژورني    هاش رهبژژژرش لي ژژژرت، سژژژب ميژژژاآ سژژژب 

 باشد. مننده بهبر ررا ت ش لي مي بيني پي 

 (Ali vaisi, 2014) طی پووهشی که علژی ویسژی

های رهبژژری بژژا ررژژایت   در مژژورد رابنژژه بژژین سژژب 

شژژ لی م لمژژین ورزش شژژهر کرمانشژژاه انجژژام داده 

هایی رسژیده اسژت کژه نشژاآ داد: بژین   است به یافبه

داری  بژژا ررژژایت شژژ لی رابنژژه م نژژی سژژب  رهبژژری

ومود دارد. سب  رهبژری دسژبوری بژا ررژایت شژ لی  

داری را ومژود نژدارد. بژین   م لماآ ورزش رابنه م نی

سژژب  رهبژژری ن ویضژژی بژژا ررژژایت شژژ لی رابنژژه  

دار رژژ ی ی ومژژود دارد و بژژین سژژب  رهبژژری   م نژژی

مشارکبی با ررژایت شژ لی م لمژاآ ورزشژی رابنژه  

 مود دارد.م نادار مثبت را و

 & Mousavi Kashiموسژوی کاشژی و زاهژدی  

Zahedi, 2016 های رهبژژژری بژژژا  ت رابنژژژه بژژژین سژژژب

اسابرسژی منال ژه   مثسسژاتررایت شژ لی را در  

نمژژوده اسژژژت از میژژژاآ چهژژژار سژژژب  رهبژژژرش مژژژورد  

منال ه  دسبورش، اسژبداللی، مشژارکبی و ن و ضژیت  

سژژژب  رهبژژژرش دسژژژبورش سژژژب  مسژژژلر اسژژژت و  

بژه فژورت م کژوس نسژبت بژه  همبسبگی بیشبر و 

 ها با ررا ت ش لی دارد سا ر سب 

 Skaalvikسژکالوی    طی پووهشی سکالوی  و

& Skaalvik, 2011  ت بژه ایژن نبیجژژه دسژت یافبنژد کژژه

م لمانی که اودکارآمدی باالنری دارند اسبرس کمبر 

و ررایت ش لی بیشبری دارند و بال کف. همچنژین 

دی م لمژژاآ بژژاال رود آمژژ کار  نبژژایج نشژژاآ داد اگژژر اود

 شود  ررایت ش لی نیه بیشبر می

ت بژژا هژژدی (Nemaei, 2012 نمژژایی  در پووهشژژی

سب  رهبری مشارکبی بژر روی انگیژهش،   رینأربررسی 
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ررایت ش لی و نوآوری کارکنژاآ در دانشژگاه بژریب   

در دبی به این نبایج رسیدند؛ سژب  رهبژری مشژارکبی 

ای ارنقژژا  های رهبژژری بژژر  نرین سژژب  یکژژی از مناسژژ 

سژژنح ررژژایت شژژ لی، انگیژژهش شژژ لی و نژژوآوری  

های پووه  ایژن  باشد. یکی دیگر از یافبه کارکناآ می

اسژژت کژژه سژژب  رهبژژری آمرانژژه بژژا ررژژایت شژژ لی، 

انگیهش ش لی و نوآوری رابنه من ی دارد، این سژب   

شد اما امژروزه چنژداآ   واقا می مثررشاید در گذشبه  

هژای   نژد ن ییژر در ارزشنوا کاربرد نژدارد و ایژن امژر می

 باشد. سازمانی، سیاسی و امبماعی می

 ,Maqsood et alپووه  مکسژود و همکژاراآ  

های رهبژژری مژژدیراآ و  بژژا هژژدی بررسژژی سژژب  2013)

ررایت ش لی کارکناآ به این نبیجه رسیدند کژه بژین 

ررایت ش لی و سب  رهبری آمرانه ی  رابنه م نی  

نژه میژهاآ ررژایت  دار ر ی ی ومود دارد. در ایژن راب

ش لی به علت سب  رهبژری آمرانژه دو درفژد ن ییژر  

 پیدا کرد.

در نحقیقژژژژی در    (Nadarasa, 2014)ناداراسژژژژا 

های رهبژری   سژب   رینژأردانشگاه م نژا و بژا مورژوت 

مدیراآ مدارس بر روی ررایت ش لی م لمین که در  

میاآ پایه دوم اببدایی انجام داده است مشخص شژد  

مثبت بر روی ررژایت    رینأرکه رهبری دموکرانی  ی  

شژژ لی م لمژژین دارد و بژژرعکف رهبژژری آمرانژژه یژژ  

من ی بژر روی ررژایت شژ لی م لمژین داشژبه   رینأر

دهژد کژه   منال ه نشژاآ میاست. به عبارت دیگر این  

سژژب  رهبژژری دموکرانیژژ  نسژژیت بژژه سژژب  رهبژژری 

 دهد.  آمرانه ررایت ش لی م لمین را افهای  می

براوداری آموزش و پژرورش از م لمژاآ مجژرب 

محیر کاری اود بژه عنژواآ مونژور محژر   و راری از 

باشژد و در نحقژژق  آآ بژه سژوی پیشژژرفت و نحژول می

 نینژأمایی دارد عالوه بژر اهدای مورد انبظار نأریر بسه 

ررایت ش لی م لمژاآ، ا ژر ررژایت شژ لی آنژاآ 

نر است. بژا نومژه بژه   مهت ادامه ادمت از همه مهم

سژژر   گسژژبردگی م رافیژژایی آمژژوزش پژژرورش در سرنا

هژژاش چندپایژژه فرفژژبی  ایژژراآ عهیژژه، نشژژکيی مالس

ناپذیر براش ارائه ادمات آموزشی و پرورشی به   امبناب

مم يژژت و روسژژباهای محژژروم،   مودمژژاآ منژژاطق مم

باشژد کژه م لمژاآ بسژیاری   افباده و عشایری می دور

در ایژژن روسژژباها مشژژ ول بژژه اژژدمت هسژژبند الزم 

است که از ررایت شژ لی منلژوبی براژوردار باشژند  

آینژد.  فائقرو هسبند   به نا بر مشکالت گوناگونی که رو

بژژدین مهژژت راهبژژراآ آموزشژژی و نربیبژژی بژژه عنژژواآ  

ای   لت آموزشژژی بژژا اهژژدای رشژژد ارفژژهسژژ یراآ عژژدا

م لماآ، بهبود کی یت نژدریف و یژادگیری فراگیژراآ  

به طوری که هر یژ   اند شدهبه مدارس چندپایه اعهام  

  یها وهیشژژاز آنژژاآ مهژژت نحقژژق اهژژدای مژژذکور از  

گیرنژژد  نظژژارت و سژژب  راهبژژری مخبل ژژی بهژژره می

رهبژری   یها سژب بنابراین الزم است رابنه بژین ایژن  

ایت شژ لی م لمژژاآ منال ژژه گژردد نژژا سژژب  بژا ررژژ

بینی کننده بهبر ررایت ش لی است   رهبری که پی 

مشخص گردد با نومه به منال  ارائژه شژده محقژق  

 اساسی زیر پاسخ دهد: سثاالتدر نظر دارد به  

های رهبرش راهبراآ آموزشی و  آیا بین سب  -1

نربیبی و ررژایت شژ لی م لمژاآ مژدارس 

شهرسژژژباآ نژژژال  چندپایژژژه دوره اببژژژدایی  

 داری ومود دارد؟  رابنه م نی

بينژژي   هاش رهبژژری پي  مژژدام  ژژ  از سژژب  -2

 مننده بهبر ررا ت ش لي است؟

 

 روش نحقیق

از دیژژدگاه فژژاا  نظژژراآ، فلسژژ ه ومژژودی هژژر  

سژژژژازماآ بژژژژه نیژژژژروی انسژژژژانی آآ بسژژژژبگی دارد و 

آید منابا انسانی بژادر  نرین عامی به شمار می اساسی

ایژژن منال ژژه روش نحقیژژق میژژدانی از نژژوت پژژووه  

همبسبگی است که از لحاظ هدی کاربردی    -نوفی ی

باشژژد. مام ژژه آمژژاری را کلیژژه م لمژژاآ مژژدارس  می

یژژه دوره اببژژدایی آمژژوزش و پژژرورش شهرسژژباآ چندپا

اند.که  نشکیی داده 1398 -99نال  در سال نحصیلی 

باشژد.   ن ژرت می  169ن ژر زآ و   45  214ها ن ر  ن داد آآ
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ن ژر بژه   134با اسژب اده از مژدول کرمسژی و مورگژاآ 

گیری نصژژادفی سژژاده بژژه عنژژواآ نمونژژه  روش نمونژژه

ن ژژر مژژرد    106ن ژژر زآ و   28انبخژژاب شژژدند. کژژه شژژامی 

گیری مژورد اسژب اده بژرای ممژا  باشد. ابهار انژدازه می

آوری اطالعژژات، شژژامی پرسشژژنامه اسژژباندارد سژژب  

و پرسشژنامه ررژایت   تBus & Oliva, 2009 رهبژری 

 باشد. ت میMinnesota, 2009ش لی  

 & Bus  پرسشژژنامه اسژژباندارد سژژب  رهبژژری

Oliva, 2009در چهژژار ب ژژد: رهبژژری    سژژثال 16دارای   ت

آفرین  ت، رهبژژژژژری نحژژژژژول4-1 سژژژژژثاالتاژژژژژدمبگهار   

ت، 12-9 سژژژثاالتت، رهبژژژری اقبضژژژایی   8 -5سژژژثاالت 

باشژژد. کژژژه  ت می16-13 سژژثاالترهبژژری کاریهمانیژژ    

ای طیژو لیکژرت  ایلژی  برمبنای مقیژاس پژنج درمژه

، ایلژی کژم 2، کژم = 3، نژا اژدودی = 4، زیاد = 5زیاد = 

ده اسژژژت ال ژژژای کرونبژژژاب بژژژرای گژژژذاری شژژژ ت نمره1=

 باشد. می  74/0پرسشنامه 

ت Minnesota, 2009پرسشنامه ررایت شژ لی  

اژژرده مقیژژاس نظژژام پردااژژت، نژژوت   6گویژژه و   19از 

های پیشژژرفت، مژژو سژژازمانی، سژژب   شژژ ی، فرفژژت

رهبژژری و شژژرایر فیهیکژژی نشژژکیی شژژده اسژژت. در 

پووه  اارر، بدوآ در نظژر گژرفبن نمژره بژرای هژر  

فژرفا  نمژره کژی برای هر م لم مجاسبه شده   گویژه،

بژژه   یپرسشژژنامه ررژژایت شژژ ل گژژذاری نمره اسژژت.

های  باشژژد کژژه بژژرای گهینژژه فژژورت طیژژو لیکژژرت می

نظژژژژژژری  »، «مخژژژژژژال م»، «کژژژژژژامال  مخژژژژژژال م»

بژژه نرنیژژ  « کژژامال  مژژوافقم»و « مژژوافقم»،«نژژدارم

پایژایی   .شود در نظر گرفبه می  5و  4، 3، 2، 1امبیازات 

مه ررایت ش لی با اسب اده از آزموآ آل ژای  پرسشنا

 ,Mohammadi بدسژژت آمژژده اسژژت  0/86کرونبژژاب 

روایژژی فژژوری و محبژژوایی هژژر دو پرسشژژنامه ت. 2011

نوسر ابرگاآ و کارشناساآ و مبخصصژاآ و پایژایی 

آآ با اسب اده از رری  آل ای کرونبژاب و مقژدار بژرای  

مه و پرسشژنا 81/0پرسشنامه اسباندارد سب  رهبری 

 گردید.  دیینأمحاسبه و  87/0ررایت ش لی 

هژژای بژژه دسژژت آمژژده از  نجهیژژه و نحلیژژی داده  

پرسشژژژنامه بژژژا اسژژژب اده از آمژژژار نوفژژژی ی شژژژامی  

هاش مرکژژژهش و پراکنژژژدگی  نوزیژژژا فراوانژژژی،   شژژااص

هژژژای آمژژژژار  میژژژانگین و انحژژژرای اسژژژبانداردت و روش

اسژژژبنباطی شژژژامی آزمژژژوآ همبسژژژبگی پیرسژژژوآ، 

 انجام شد.  SPSS رگرسیوآ به وسیله نرم افهار

 

 نحقیقهای  یافبه

اصوفيات مم يت شناابي شژرکت کننژدگاآ  

در پژژووه  براسژژ  منسژژیت و مژژدر  نحصژژیلی و  

 شود. نشاآ داده می  1سابقه ادمت در مدول 

 . فراوانی نمونه1مدول 

 مب ییرها فراوانی درفد

 منسیت :  

 زآ 28 21

 مرد 106 79

 مدر  نحصیلی :  

 دی لم 3 2

 فوق دی لم 22 16

 کارشناسی  68 52

 کارشناسی ارشد و باالنر 41 30

 سابقه ادمت :  

سال  7زیر  27 20  

سال  15نا  8 33 17  

سال  24نا  16 39 29  

سال  25باالی  45 34  

 

دهندگاآ  درفد از کژی پاسژخ  21، 1منابق مدول 

دهنژژد. ن ژژداد   درفژژد را مژژرداآ نشژژکیی می  79را زآ، 

باشند بی  از نیمژی  چهار برابر زناآ می با  ینقر مرداآ 

ت از افژژژراد دارای مژژژدر  نحصژژژیلی کارشناسژژژی  52 %

درفژد از شژرکت کننژدگاآ سژابقه بژاالی   45هسبند و 

 سال دارند.   45

های اعضژژای نمونژژه بژژه ایژژن  براسژژاس پاسژژخ

های نوفی ی به شژره مژدول  پرسشنامه، نبایج آماره

 باشد: می  2



 رهبری راهبراآ آموزشی و نربیبی با ررایت ش لی م لماآ مدارس چندپایههای  رابنه بین سب 
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 ا. آمار نوفی ی مب یره2مدول 

انحرای 

 اسباندارد
 میانگین

اداکثر 

 آماره

اداقی 

 آماره

اجم  

 نمونه
 مب ییرها

75/11  98/68  سب  رهبری 134 16 80 

72/14  09/70  ررایت ش لی 134 19 95 

 

، اژژداقی و اژژداکثر نمژژرات 2بژژا نومژژه بژژه مژژدول

باشژد   می  80و  16پرسشنامه اسژباندارد سژب  رهبژری 

مژدارس چندپایژه  میانگین نمرات آآ در بین م لمژاآ  

 75/11بژژا انحژژری م یژژار   98/68شهرسژژباآ نژژال  

دهد کژه م لمژاآ چندپایژه  است این میهاآ نشاآ می

از سب  رهبری منلوبی براوردارند. همچنین اداقی 

  95و  19و اداکثر نمرات پرسشژنامه ررژایت شژ لی 

باشد میانگین نمرات آآ در بین م لمژاآ مژدارس  می

بژژا انحژژری م یژژار  09/70چندپایژژه شهرسژژباآ نژژال  

بدست آمد. نشاآ دهنده ررایت شژ لی بژاالی  75/11

 هاست. آآ

های رهبژری و  سثال اول پووه : آیا بین سژب 

ررایت ش لی م لماآ مدارس چندپایه دوره اببدایی  

 داری ومود دارد؟  شهرسباآ نال  رابنه م نی

هاش رهبژژرش  مهژژت سژژنج  رابنژژه بژژين سژژب 

ررا ت شژ لي م لمژاآ راهبراآ آموزشی و نربیبی و 

چندپایه با نومه به این که مب یرها در سنح مقیاس  

رر   همبسبگي پيرسژوآ  ای بودند از آزموآ فافله

 اسب اده کردیم. 

 . نحلیی همبسبگی پیرسوآ3مدول 

 ررایت ش لی
 مب یرها

Sig رری  همبسبگی 

00/0  سب  رهبری ادمبگهار 82/0 

02/0 آفرین سب  رهبری نحول 79/0   

00/0  سب  رهبری اقبضایی 83/0 

00/0  سب  رهبری کاریهمانی  88/0 

 

همبسژبگی   ، میژهاآ رژری 3با نومه به مژدول 

بژژین دو مب یژژر سژژب  رهبژژری اژژدمبگهاری و ررژژایت  

   sigبه دست آمده که این مقدار بژا نومژه 82/0ش لی 

 باشژژژد. میژژژهاآ رژژژری  م نژژژادار می  05/0کمبژژژر از 

اقبضژژایی و ررژژایت  همبسژژبگی بژژین سژژب  رهبژژری 

   sigبه دست آمده که این مقدار با نومژه 79/0ش لی  

رژری    باشژد. و نیژه میژهاآ م نژادار می  05/0کمبر از 

آفرین و ررژایت   همبسبگی بین سژب  رهبژری نحژول

   sigبه دست آمده که این مقدار با نومه 83/0ش لی  

 باشژژد و همچنژژین میژژهاآ م نژژادار می  05/0کمبژژر از 

بژین سژژب  رهبژری کاریهمانیژژ  و  رژری  همبسژژبگی

به دست آمده کژه ایژن مقژدار بژا   88/0ررایت ش لی 

باشژد بنژابراین بژا   م نژادار می  05/0کمبژر از    sigنومه

 نواآ گ ت: درفد می  95سنح اطمیناآ 

بین سب  رهبری ادمت گهاری با ررایت شژ لی  .1

 ومود دارد. داری رابنه مثبت و م نی

ررژژایت شژژ لی بژژین سژژب  رهبژژری اقبضژژایی بژژا  .2

 ومود دارد. داری رابنه مثبت و م نی

آفرین بژا ررژایت شژ لی  بین سب  رهبری نحول .3

 ومود دارد. داری رابنه مثبت و م نی

بین سب  رهبری کاریهمانیژ  بژا ررژایت شژ لی  .4

 ومود دارد. داری رابنه مثبت و م نی

هاش رهبژژرش  سژژثال دوم پژژووه : مژژدام  ژژ  از سژژب 

پژژي  بينژژي مننژژده بهبژژر راهبژژراآ آموزشژژی و نربیبژژی 

 باشد؟ ررا ت ش لي مي

بژژه منظژژور نبيژژين ميژژهاآ ررژژا ت شژژ لي م لمژژاآ 

چندپایژژه براسژژاس مجمژژوت مب يرهژژاش پژژي  بژژين  

نبژژایج دار از رگرسژژيوآ چندگانژژه اسژژب اده شژژد.   م نژژي

مالاظژژژژه    5و  4مژژژژدول شژژژژماره نحلیژژژژی آآ را در 

 کنید. می

 

 . االفه مدل رگرسیوآ4مدول 

سنح 

 م ناداری

Durbin-

Watson 

رر    

نبيين 

 االص

  رری 

 ن یین

رری  

 همبسبگی

00/0 67/1  83/0  84/0  92/0  
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 . نحلیی رگرسیوآ5مدول 

سنح 

 م ناداری
T  ببا 

 انای 

 م یار
B 

مب یرهای 

بین پی   

12/0  55/1   5/2  92/3  مقدار رابت 

00/0  32/4  26/0  24/0  22/1  ادمبگهار 

04/0  89/2  20/0  33/0  92/0 آفرین نحول   

02/0  31/2  16/0  32/0  74/0  اقبضایی 

00/0  61/4  34/0  38/0  60/1  کاریهمانی  

 

های  قبژژژی از نحلیژژژی ارومژژژی، پژژژی  شژژژرد

  VIFرگرسیوآ بررسی شد بژا نومژه بژه ایژن کژه مقژدار 

  4باشژژژد و همچنژژژین منژژژابق مژژژدول  می  10کمبژژژر از 

باشد   می  67/1آماره مربوطه   Durbin-Watson مقدار

قرار دارد. بنابراین بژین مب یرهژای   5/2نا  5/1که بین 

هژژا   پژژی  بژژین هژژم انژژی ومژژود نژژدارد. ی نژژی داده

نژواآ نحلیژی رگرسژیوآ انجژام   مسبقی هسژبند و می

 داد.

نشژژاآ    4نبژاک نحلیژی رگرسژژیوآ منژابق مژدول 

بژژا   92/0دهژژد کژژه رژژری  همبسژژبگی رگرسژژیوآ  می

باشد. بنابراین فرض ف ر  می  05/0از  کمبر    sigمقدار

نژژواآ   درفژژد می  95شژژود و در سژژنح اطمینژژاآ  رد می

های رهبری  ادمت گهاری، اقبضایی،   گ ت: بین سب 

آفرین و کاریهمانیژ ت بژا ررژایت شژ لی رابنژه   نحژول

های  هژای سژب  م نادار و مثببی ومود دارد. مقیاس

  ت درR2= 84/0رهبری براسژاس مقژدار رژری  ن یژین  

بینژی   درفد از واریانف ررایت شژ لی را پی   84کی 

، بژژا نومژژه بژژه رژژری   5کنژژد. همچنژژین در مژژدول  می

را  رینژأرم یار  ببا، سب  رهبری کاریهمانی  بیشبرین 

بژژر ررژژایت شژژ لی داشژژبه اسژژت. بژژه طژژوری کژژه بژژا 

افهای  ی  انحرای اسژباندارد در نمژره سژب  رهبژری  

انحژژژرای  34/0کاریهمانیژژژ ، نمژژژره ررژژژایت شژژژ لی 

اسباندارد باالنر اواهد رفت همچنین با افژهای  یژ  

گهاری،  انحرای اسباندارد در نمره سب  رهبری اژدمت

نمژره ررژایت  آفرین،   رهبری اقبضایی و رهبری نحژول

انحژرای اسژباندارد  16/0و 20/0، 26/0ش لی بژه نرنیژ  

 یابند. افهای  می

و رژژری    92/3مقژژدار رابژژت برابژژر   Bدر سژژبوآ 

ت، رهبژژژری 22/1های رهبژژژری اژژژدمت گژژژهاری   سژژژب 

ت و رهبژری  74/0آفرین   ت، رهبری نحژول92/0اقبضایی  

همژه    sig ت آمژده اسژت. کژه مقژدار60/1کاریهمانیژ   

باشژژژد بنژژژابراین بژژژه فژژژورت   می  05/0بژژژر از هژژژا کم آآ

کننژژد بژژا  بینژژی می م نژژاداری ررژژایت شژژ لی را پی 

نژژوانیم مژژدل رگرسژژیونی را  نومژژه بژژه ایژژن رژژرای  می

+  92/3بدین فورت نمای  دهیم: ررایت شژ لی = 

 رهبژژژژژری  0/ 92 رهبژژژژژری اژژژژژدمت گژژژژژهاریت +  22/1

آفرینت +  رهبژژژری    رهبژژژری نحژژژول74/0اقبضژژژاییت + 

    60/1 تکاریهمانی

نواآ برای م لماآ،   با اسب اده از این رابنه، می 

های رهبژری   میهاآ ررایت ش لی را با نومه بژه سژب 

 .برآورد کرد

 

 بحم و نبیجه گیری

های  پووه  اارر به بررسی رابنه بژین سژب 

رهبری راهبراآ آموزشژی و نربیبژی بژا ررژایت شژ لی  

م لمژژاآ چندپایژژه دوره اببژژدایی شهرسژژباآ نژژال  

هژا   پرداابه است. نبایج اافی از نجهیه و نحلیی داده

ااکی از آآ است که بین چهار سب  رهبری با ررایت  

داری ومژود دارد  ش لی م لماآ چندپایه رابنه م نی

هژژا، سژژب  رهبژژری کاریهمانیژژ  پژژي  بينژژي   از بژژین آآ

 باشد. مننده بهبر ررا ت ش لي مي

بژژین سژژب  رهبژژری اژژدمت گژژهاری بژژا ررژژایت  

داری ومژژود دارد. ایژژن   رابنژژه مثبژژت و م نژژیشژژ لی 

های نحقیژژق رایمیژژاآ و همکژژاراآ  نبیجژژه بژژا یافبژژه

 Rahimian et al., 2016  ت مبنی بژر ومژود همبسژبگی

مثبژژت بژژین رهبژژری اژژدمبگهار و ارربخشژژی سژژازمانی،   

 ,Shirbeigi &  Hajizadehزاده  شژژیربیگی و اژژامی

ب  ت مبنی بر ومود رابنه مثبت و قوی بژین سژ(2012
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گهار و نوانمندسازی دبیژراآ، چمبلژیف  رهبری ادمت

Chambliss, 2013) ت مبنی بر رابنه مثبت بین رهبژری

گهار و ررژژژایت شژژژ لی م لمژژژاآ، علیمژژژی و   اژژدمت

ت مبنی رابنه مثبژت بژین Alimi et al, 2012همکاراآ  

گهار و نژژژدریف ارژژژربخ ، دیکسژژژوآ  رهبژژژری اژژژدمت

Dixon, 2013)ن رهبژژری ت مبنژژی بژژر رابنژژه مثبژژت بژژی

 گهار و بهبود مو مدرسه همسو است. ادمت

بین سژب  رهبژری اقبضژایی بژا ررژایت شژ لی 

داری ومژود دارد. ایژن نبیجژه بژا  رابنه مثبژت و م نژی

 Gharib,  &(Zareهای نحقیژژق زارت و قریژژ   یافبژژه

مبنژژژی بژژژر انبخژژژاب و اعمژژژال سژژژب  رهبژژژری    (2016

  (Shams Morkani, 2010) مبناسژژ  بژژا موق یژژت 

بژر ایژن کژه ارربخشژی رهبژر نژاب ی از پیژرواآ و  مبنی 

 ت(Robbins, 1977هژای ورژ یبی اسژت، رابینژه  مب یر

راهبراآ برای کس  موفقیت باید با نومه به محیر و 

ویوگژژی پیژژرواآ، شژژیوه رهبژژری اژژود را ن ییژژر دهنژژد؛  

 همسو است. 

آفرین با ررژایت شژ لی  بین سب  رهبری نحول

ارد ایژن نبیجژه بژژا داری ومژود د رابنژه مثبژت و م نژی

 (Montazeri & Pourhossein Ali, 2019)های  یافبژه

آفرین   مثبت و م نژاداری رهبژری نحژول  رینأرمبنی بر 

بر عملکرد ش لی و انگیهه اژدمت عمژومی م لمژاآ 

 Wright, 2007 ت مبنژژی بژژر ومژژود رابنژژه مثبژژت بژژین

ررایت ش لی و انگیهه کاری مژدیراآ ارشژد شژاغی در  

 ,Park and Raineyایژاالت مبحژده  های محلی  دولت

آفژرین، سژنوه ت مبنی براین کژه رهبژری  نحژول2008

باالنری از عملکژرد و کی یژت کژاری همژراه بژا ررژایت  

ش لی بیشبر و قصژد اژروک کمبژر را بژه دنبژال دارد.؛  

همسو است. بین سب  رهبری کاریهمانی  با ررژایت  

داری ومژژود دارد. ایژژن   شژژ لی رابنژژه مثبژژت و م نژژی

مبنژژی بژژر     (Mirkamali, 2016)های یجژژه بژژا یافبژژهنب

ها به طوری کژه  و ن و  در آآ رینأرقدرت مذب افراد و 

پیرواآ به طور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را  

در یژژژژ  شژژژژرایر م ژژژژین قبژژژژول داشژژژژبه باشژژژژند 

(Khorsandi, 2016)   یژژ  راهبژژر بایژژد ببوانژژد در مهژژت

 لمژاآ و  نیی به اهدای آموزشی و نربیبژی بژر قلژ  م

 Shamsآمژژوزاآ و اولیژژای آنژژاآ اررگژژذار باشژژد.   دان 

Morkani, 2010 ت رهبری ی  ویوگی شخصی اسژت بژر

گژژذارد؛ همسژژو  می  رینژژأررفبژژار زیژژر دسژژباآ در محژژیر 

 است.

 

هاش  در پایژژژاآ بژژژا در نظژژژر گژژژرفبن محژژژدود ت

هژا   پووه  از قبيی عدم هم ژارش ب ضژي از آزمودني

ودآ پژژووه  بژژه  ن ميژژی پرسشژژنامه و محژژدود بژژ در

م لمژژاآ چندپایژژه دوره اببژژدایی، بژژا نومژژه بژژه نبژژا ج 

بدست آمده؛ به مسئولین آموزش و پرورش پیشنهاد  

شود در انبخاب افراد براش نصژدش پسژت راهبژراآ  می

آموزشژژی و نربیبژژی بژژا بررسژژی سژژوابق و لحژژاظ کژژردآ  

سب  رهبرش آنها بژه ویژوه انبخژاب افژرادش کژه سژب  

د را در الویژژت قژژرار دهنژژژد.  رهبژژرش کاریهمانیژژ  دارنژژ

هاش رهبژژژرش  هژژژاش آموزشژژژي نخصصژژژی سژژژب  دوره

 ادمت گهاری، اقبضایی، نحژولی و کاریهمانیژ ت بژرای 

راهبژژراآ آموزشژژی و نربیبژژی برگژژهار گژژردد.  همچنژژین 

گژژژردد از   راهبژژژراآ آموزشژژژی و نربیبژژژی پیشژژژنهاد می

های مدیژژد  های رهبژژری سژژنبی بژژه سژژوی سژژب  سژژب 

مبژژات بهبژژود عملکژژرد و راهبژژری ارکژژت کژژرده و مو

ررایت ش لی م لماآ و مدارس در دنیای مبحژول و  

هژژای آینژژده  مب یژژر امژژروزی را فژژراهم آورنژژد. پژژووه 

کننده  نوانند رمن بررسی نق  میانجی یا ن دییمی

های رهبژژری و  سژژایر مب یرهژژا در رابنژژه میژژاآ سژژب 

های رهبری را مورد بررسی ررایت ش لی، سایر سب 

هژژای را در موامژژا و نمونژژه پژژووه  قژژرار داده و یژژا

 آماری دیگر انجام دهند.
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The relationship between leadership styles of educational leaders with job satisfaction of 

teachers in multigrade schools 

Afshin Abedinya1 

 

Abstract: 

 The purpose of this study was to determine the relationship between leadership styles of educational leaders 

with job satisfaction of multigrade primary school teachers in Talesh city. The research method is descriptive 

correlation. The statistical population of the study consists of all teachers of multigrade primary schools in 

Talesh city in the academic year 1398-99 with 214 people (45 females and 169 males). Statistical sample based 

on Krejcie and Morgan table, 134 people (28 females and 106 males) were selected by simple random 

sampling. Two questionnaires of Bass and Oliva leadership style and Minnesota job satisfaction were used to 

collect information. The face and content validity of both questionnaires were confirmed by experts and their 

reliability was calculated by Cronbach's alpha method of 0.81 and 0.87, respectively. Data were analyzed using 

descriptive statistics, Pearson correlation test and multiple regression using SPSS software. The results 

showedBetween service leadership style (r = 82, sig < 0.05) contingency leadership style (r = 79, sig < 0.05) 

transformational leadership style (r = 83, sig < 0.05) and charismatic leadership style (88 = r, sig < 0.05) There 

is a positive and significant relationship with job satisfaction In addition, leadership styles explain 84% of job 

satisfaction, so that charismatic leadership style is a better predictor of job satisfaction than other styles. 

Educational leaders are encouraged to move from traditional leadership styles to new leadership styles, 

providing job satisfaction and improving the performance of multigrade school teachers in today's changing 

and changing world. 

 

Keywords: Leadership styles, educational leaders, job satisfaction, multigrade teachers. 
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