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چکيده
پژوهش حاضر ،به منظور مقايسة اهميت رفتارهاي مديريتي و رفتارهاي رهبري ،از
ديد معلمان و مديران مدارس ،انجام شده است .جامعهي آماري پژوهش شامل؛ کليهي
مديران و معلمان مدارس متوسطهي ناحيه دو شهر زاهدان مي باشد .نمونهه شهامل؛
 95نفر مدير با روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك و نيز  111نفر معلم از زيهر
مجموعهي مديران مذکور بوده که با روش تصادفي ساده ،انتخها شهدهانهد .روش
رفتار رهبري کوزس و پاسنر و پرسشنامهي رفتار مديريتي پيترسون استفاده شده
است .تجزيه و تحليل دادههاي حاصل نيز بها اسهتفاده از آزمهونههاي آمهاري تهي
همبسته و تي مستقل ،انجام شده اسهت .يافتههههاي پهژوهش نشهان داد؛ مهديران و

معلمان به رفتارهاي مديريتي و رهبري به يك ميزان ،اهميت ميدهند ولي در مولفه-
هاي رهبري ،از نظر مديران ،مؤلفهي الگوسازي در رهبري ،اهميت بيشتري از رفتار-

هاي مديريتي داشته است .از ديد معلمان و مديران ،رفتارههاي مهديريتي از مؤلفههي
چالش در رهبري ،اهميت بيشتري دارد همچنين مديران زن بيشتر از مديران مرد ،به
رفتارهاي مديريتي و نيز رفتارهاي رهبري ،اهميت ميدهند.
کليد واژه ها :رفتارهاي مديريتي ،رفتارهاي رهبري.
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مقايسهه ي اهميههر تارههاتهههاي

مقایسهیاهمیترفتارهایمدیریتیورهبریازنظرمعلمانومدیرانمدارس


مقدم

هنگامی که مدیران در گروه نفوذ مدیکنندد تدا افدراد را

رهبري و مدیریت در هر سازمان فرایندي کلیددي و

درگیر اهداف کنند در نودب رهبدري قدرار مدیگیرندد و

مهمتددریع عام د در موفویددت و یددا شاسددت سددازمان

هنگامی که رهبران درگیر فرایند برنامه ریزي ،سازماندهی

محسوب میشوند ] [1در سیستم آموزشی قدرن  21بدر

و هدایت و کنترل فعالیتها میشوند ،نودب مددیریتی را

رهبري آموزشدی و آمدادگی رهبدران و نودب رهبدران

ایفا میکنند ].[16

مدرسه تأکید شده است ] [2زیرا رهبران در سازمانهاي

رفتارهاي مدیریتی را نعیم اهلل ( [17] )Naeemullahدر

آموزشی به خاطر نوب سازندهي خدود در شدا دادن

سه حوزه طبوه بندي میکند؛ الف) هدف گذاري و توجه

به آیندهي جامعه برجسته هستند ] [3و شاست رهبدري

به محصول .ب) هماهنگ سدازي و تصدمیم گیدري .ج)

در سازمانهاي عمومی مانند مدارس دولتی بسدیاري از

روابط انسانی .پیترسون ( )Petersonنیز رفتارهاي مدیریتی

مردم را تحت تأثیر قرار می دهد در حالی که شاسدت

را به صورت جزییتر تعیدیع مدیکندد و آنهدا را شدام

رهبري در سازمانهاي خصوصی بر تعداد محددودي از

پاداش ،تفویض اختیار ،وضوح نوبها و اهداف ،تنمدیم

( & Kouzes

هدددف ،نمددارت ،آمددوزش ،اطددال رسددانی ،همدداهنگی،

 ،)Posnerاستدالل کردهاند که رهبدري ممموعده اي از

تسهیالت و عملارد کاري و انضباط در نمدر مدی گیدرد

مهارتهایی است که میتواند یداد گرفتده شدود ] [5و

].[18

افراد تأثیر می گذارد ] .[4کوزس و پاسدنر
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رهبري ،مدیریتی است که ترکیبی از موامهداي رسدمی،

از سال  1941محووان عالقده مندد بده تعیدیع رفتدار

دانب ،اطالعات ،هوش ،شماعت و سرسختی میباشدد

رهبري به خصوص رفتار رهبران مؤثر شددند .در اواخدر

و باعث تدویع چشمانداز ] [6و برقراري ارتباط در بیع

دههي  1931در دانشگاه آیوا سه نو رفتار رهبري مدردم

کارکنان میشود ] .[7از آنجا که رهبدران و مددیران از

سدداالرانه ( ،)Democratic styleمسددتبدانه (

Autocratic

طریق رفتارشان بر افراد نفوذ میکنندد ] ،[8درک زیدر-

 )styleو غیدر مداخلدده گرایاندده ( ،)Lassesz fair styleرا

دستان از مدیریت و رهبري ،تحدت تدأثیر رفتدارهداي

مشخص کرد ] [19و بده ایدع نتیمده رسدید کده سدب

مدیریتی و رهبري مدیران میباشد ][9؛ بنابرایع آگداهی

دموکراتی

از تفدداوت رفتددارهدداي مدددیریتی و رهبددري در ایمدداد

و کمیت مطلوب را براي هر معیار عملادردي دارد ].[21

سازمان ،تغییرات سازمانی و هدایت تیمهداي سدازمانی

در اواخر دههي  1941و  ،1951تحویوات پیشدرفتهاي در

مهم است ] [11و بر بهبود و تداوم عملارد سازمان اثدر

دانشگاه اوهایو و میشیگان انمام شد؛ در دانشگاه اوهدایو

میگذارد .مدیران و رهبران در جهت گیري خود نسبت

دو دسته رفتار رهبري وظیفه مدار و رابطه مدار مشدخص

فدردي و برداشدتهدا

شد ] .[21در دانشگاه میشیگان نیز دو دسته رفتار رهبدري

متفاوتند ][11؛ نوب رهبران مدرسه (آموزشدی) ،بهبدود

کارمندمداري و تولیدمداري مشخص شد ] .[22کوزس و

آمددوزش و یددادگیري دانددبآمددوزان ]13و [12و نوددب

پاسددنر ،نیددز رفتددارهدداي رهبددري را شددام ؛ الگوسددازي

مدیران مدرسه (آموزشی) هدایت فعالیتهدا در جهدت

( ،)Modeling the wayتلویع دیدگاه مشترک

( Inspiring a

رسیدن بده اهدداف ] ، [14و ایمداد نمدم و ثبدات در

 ،)shared visionبه چالب طلبیدن فرایندد (

Challenging

سازمان میباشد ] .[6رهبري با تغییر همدراه اسدت امدا

 ،)the processتوانمندسددازي ( )Enable other to actو

مدیریت به دنبال فعالیتهاي نگهداري مدیباشدد ].[14

قوت قلب دادن ( )Encourage the heartدر نمر

گرفتندد ]

رهبران چیزها را فراتر از آنچه هستند ،مدیبینندد ][15؛

 .[23با توجه به ایع که در ایع پدووهب ایدع دیددگاه از

به اهداف ،مفاهیم کاري ،سدب

بنابرایع اگر چه تفاوتهداي روشدنی میدان مددیریت و

رهبري وجود دارد در عیع حال ایع دو مفهوم ،با ید -
011

مؤثرتریع شیوهي رهبري میباشد که کیفیدت
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دیگر همپوشانی هم دارند و مام ی دیگرند ][11؛ مثالً،

دکترعلیقلیروشنوهمکاران

از ایع ویوگیها پرداخته میشود:

توانمند سازي شام ؛ پرورش هماداري و توویدت افدراد
است ]27و.[31

 )1الگوسازي :رفتارها براي فرد احترام بده دسدت
به دست آورند باید الگو شوند ] .[24رهبران در مدورد

ستایب و قدردانی از کارکنان ،شور و شدو را در آندان

ارزش کسب و کار و اعتوادات خود دید روشنی دارند؛

افزایب داده و آنان را به فعالیت ترغیدب مدیکندد ].[26

بنابرایع رفتار خود را با ایع ارزشها همسو کرده و بدا

پس قوت قلب دادن شام ؛ به رسمیت شناختع مشارکت

الگوسازي از آن چه که انتمار دارند افدراد را در مسدیر

فردي و شناخت نوب افراد و جشع گرفتع موفویتهدا و

مورد نمر خود قرار داده تا به فعالیدت بپردازندد ][25؛

دستاوردها میباشد ].[32

بنابرایع الگوسازي شام ؛ در نمر گرفتع نمونه و الگو و
برنامه ریزي براي پیروزيهاي کوچ

نتایج تحویق نعیم اهلل و هماارانب ،نشدان دادندد کده
مدیران زن بهتر از مدیران مرد رفتارهداي مددیریتی را از

میباشد ].[26

تخی شرو میشود .تخی یدا

( ،)Manningنشان داد که مدیران زن توجده بیشدتري بده

چشم انداز نیرویی است که آیندده را ایمداد مدیکندد.

کار معلمان کرده و انتمارات معلمان را بهتدر و بیشدتر از

رهبران تصویري از آینده را در ذهع خود مدیسدازند و

مدددیران مددرد درک مددیکننددد ] .[33نتددایج تحویددق

ایع تصویر مشخص آنها را به سمت جلو پیب میبدرد

النگ( )Longنیز نشان داد که مهم تریع استراتوي رهبري

][24؛ بنابرایع تلویع دیدگاه مشترک شام ؛ تمسم کردن

به منمور بهتریع عملارد شخصی ،توانمند ساختع دیگران

آینده و جلب دیگران براي دنبال کردن آینده می باشدد

بوده و بویه به ترتیب اهمیت؛ تلویع چشماندداز مشدترک،

].[27

الگوسازي ،قوت قلب دادن و فرایند را به چالب طلبیددن

حرکت اجتماعی با ی

 )3فراینددد را بدده چددالب طلبیدددن :رهبددران در

مدددیباشدددد ] .[34همچندددیع یافتدددههددداي پدددووهب

جستموي فرصت هایی براي تغییر وضع موجود هستند.

بددرومع( ،)Berumenنشددان داد کدده مدددیران رفتددار

آنها به دنبال راههاي ابتااري براي بهبود سدازمان مدی

توانمندسازي و قوت قلب دادن را کمتر به کار می برندد

مدی

] .[35نتایج پووهب پینگ ( ،)Pingelنشان داد که از نمدر

کدردن ممادع

معلمان ،مدیران مدارسی موفقترند که رفتارهاي رهبدري

باشند و در انمام ایع کار آنها تمربده و ریسد
کنند و از آن جایی که می دانند ریس

است باعث شاست و اشتباه شود ،آنرا به عندوان ید

را در سطح باالتري از خود نشان دهند ] .[36عدالوه بدر

فرصت آموزشی اجتناب ناپذیر قبدول مدی کنندد ][28؛

ایع ،یافتههاي پووهب کارسدونوگلو( ،)Kursungluنشدان

بنابرایع به چدالب طلبیددن فرایندد شدام ؛ جسدتموي

داد که معلمان رفتارهاي رهبري مدیرانشدان را در سدطح

فرصت براي آزمایب و خطر کدردن و یدافتع راههدایی

متوسطی ارزیابی کردند ].[37

براي تغییر وضع موجود و ریس

بنابرایع از مدیر مدرسه انتمار میرود کده بده عندوان

کردن به منمور بهبود
ی

راه کارها میباشد ].[29

رهبر در مدرسه عم کندد چدرا کده موفویدت ید

مدرسه در راه رسیدن به اهداف بستگی به تواندایی مددیر

 )4توانمندسددازي :توانمنددد سددازي قدددرت و بدده

در زمینهي رهبري کارکندان خدود دارد ] .[16از ایدع رو

اشتراک گذاري اطالعات را درون سازمان افزایب می-

رفتارها و اعمال مدیران تمامی جنبههاي جامعهي رهبدري

دهد .رهبران موفق همااري را ترویج مدیدهندد ]،[24

را تحت تأثیر قرار میدهد و ایع امر منمدر بده موفویدت

آنان میدانند که براي رسدیدن بده اهدداف ،فدرد بایدد

مدرسه میشود ] [38پس وجود رفتدارهداي مددیریتی و

احساس قدرت شخصی و مالایت کند و رهبدران بایدد
010
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 )2تلویع چشم انداز مشترک :هر سدازمان و هدر

خود نشان مدی دهندد .همچندیع نتدایج تحویدق مانیندگ
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مدیران در تحوق اهداف آموزشدی مدیباشدد و هددف

رهبري را کوزس و پاسدنر ( )1987بده منمدور سدنمب

اصلی از موالهي حاضدر ،بررسدی تفداوت گدرایب بده

رفتارهاي رهبري ساختهاند ،ایع پرسبنامده شدام زیدر

رفتارهاي مدیریتی و رهبدري مددیران مددارس از نمدر

مویاسهاي فرایند را بده چدالب طلبیددن ،الگوسدازي،

مدیران و معلمان و موایسدهي ایدع رفتدارهدا در میدان

توانمندسازي ،تلویع دیدگاه مشترک و قدوت قلدب دادن

مدیران زن و مرد میباشد .سؤاالتی را که ایع پدووهب

می باشد )2 .پرسب نامهي رفتارهاي مدیریتی را پیترسون

قصد بررسی آنها را دارد عبارت است از:

ساخته است .مویاس پاسخ گویی در ایع دو پرسب نامده
براساس مویاس  5درجه اي لیارت بوده است .به منمدور

 )1آیا براي مدیران و معلمان ،رفتدارهداي رهبدري

بررسی پایایی ایع پرسب نامههدا در پدووهب حاضدر از

اهمیت بیشتري دارند یا رفتارهاي مدیریتی؟
 )2آیا تفاوتی بیع نمر مدیران و معلمان در زمیندهي

روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است و پرسب نامدهي

اهمیت دادن به رفتارهداي رهبدري و مددیریتی وجدود

رفتدارهدداي مدددیریتی برابددر بددا  .1/74کددوزس و پاسددنر

دارد؟

( ،)1997ضریب پایایی پرسب نامهي رفتارهاي رهبري را
بیع  1/75تا  1/87گزارش کردهاند ]. [1در ایع پدووهب،

 )3آیا جنسیت در نتایج سؤالهداي تحویدق ،ایمداد

ضریب پایایی هر ی

تفاوت معنادارمیکند؟

از ابعاد پنج گانه-ي پرسب نامده-

ي رفتارهاي رهبري عبارت بودند از :فرایند را به چدالب

توش

طلبیدن ،1/62 ،الگوسازي ،1/76 ،توانمنددسدازي،1/74 ،

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

روش پوهب حاضر ،توصیفی از نو پیمایشی مدی-

تلویع دیدگاه مشترک 1/67 ،و ترغیب و تشویق برابدر بدا

باشد .جامعهي آماري ایع پووهب ،شام کلیهي مدیران

 .1/75آلفاي کلدی پرسدب نامدهي رفتدارهداي رهبدري

و معلمان زن و مرد موطع متوسطه ناحیده دو شهرسدتان

1/86میباشد که نشان دهندهي پایایی قاب قبول پرسدب

زاهدان در سال تحصیلی  88-89میباشدد کده تعدداد

نامههاست.

مدیران  71نفر و تعداد معلمان  649نفر میباشند .حمم

ياار هاي پژوهش

نمونه مدیران براساس فرمول  59نفر به دسدت آمدد .از
ایع میان  34مدیر مرد و  25مدیر زن ،به روش تصادفی

یافتهها بر اساس سؤالهاي پووهب ارائه میشود.

انتخاب شدند .از بیع معلمان زیر ممموعهي هدر مددیر

1د سؤال اول پووهب :آیا براي مددیران و معلمدان،

تعداد  2معلم به روش تصادفی ساده انتخاب شدد کده

رفتارهاي رهبري اهمیت بیشدتري دارندد یدا رفتدارهداي

تعداد ک آنها  118نفر ( 68معلم مرد و  51معلدم زن)

مدیریتی؟

بودند.

براي تحلی نتایج مربدوط بده ایدع سدؤال از آزمدون
آماري  tهمبسته استفاده شد که نتایج به دست آمده نشان

شيوهي تحليل دادهها

میدهد که اهمیت رفتارهاي مدیریتی و رفتارهاي رهبدري

دادههاي گردآوري شده ،با استفاده از آزمدونهداي

از نمر مدیر و معلم معندادار نمدی باشدد .یعندی در نمدر

آماري  tگروه هاي همبسته و  tگروه هاي مستو  ،مورد

مدیران در زمینهي اهمیت دادن به رفتدارهداي رهبدري و

تمزیه و تحلی آماري قرار گرفت.

رفتارهاي مدیریتی تفاوت معناداري وجود ندارد .از نمدر
معلمان نیز در اهمیدت دادن بده رفتدار رهبدري و رفتدار

ابزات

مدیریتی مدیران تفاوت معناداري وجود ندارد.

براي اندازهگیدري رفتدارهداي رهبدري مددیران از
پرسب نامهي رفتارهاي رهبدري و پرسشدنامهي رفتدار
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رهبري مناسب با شدرایط مدرسده از عوامد موفویدت

مدیریتی استفاده شده است )1 .پرسب نامهي رفتدارهداي

دکترعلیقلیروشنوهمکاران

2د سؤال دوم پووهب :آیا تفاوتی بیع نمر مدیران

هاي رهبري وجود ندارد.

و معلمان در زمینهي اهمیت دادن به رفتارهاي رهبري و

براي بررسی تفاوت مؤلفههاي رفتارهداي رهبدري از

مدیریتی وجود دارد؟
براي تحلی نتایج مربوط به ایدع سدوال از آزمدون

آمده است.

آماري  tمستو استفاده شد که نتدایج بده دسدت آمدده
نشان داد که تفاوت معناداري بیع نمر مدیران و معلمان

جدول .1موایسهي اهمیت مؤلفههاي رفتار رهبري و رفتارمدیریتی از نمر مدیران
انحراف

متغيرها

ميانگين

رفتار مدیریتی

44/71

4/25

الگوسازي

45/77

3/75

رفتار مدیریتی

44/71

4/25

به چالب طلبیدن

42/92

4/41

رفتار مدیریتی

44/71

4/25

قوت قلب دادن

46/16

3/58

استاندارد

براساس نتایج جدول  1نشان می دهد کده موددار

سطح

درجه آزادي

t

58

-2/67

1/11

58

2/91

1/11

58

-2/82

1/116

معناداري

رفتارهاي مدیریتی از نمر مدیر ،در سطح  P≤1/15معنادار

t

چالب طلبیدن و قوت قلب دادن با رفتارهاي مددیریتی

هاي مدیریتی مدیران ( )44/7بیشتر از اهمیدت مؤلفده بده

از نمر مدیران ،در سطح  P ≥ 1/11معنادار میباشد .اما

چالب طلبیدن ( )42/9است .درمواب  ،ایع میانگیع کمتدر

مودار  tمحاسبه شده براي تفاوت اهمیدت مؤلفدههداي

از اهمیت مولفه هاي قوت قلدب ( )46/2و الگدو سدازي

الگوسازي ،تلویع دیدگاه مشدترک و توانمندسدازي بدا

( )45/7از نمر مدیر میباشد.

جدول .2خالصه ي نتایج آزمون  tهمبسته مربوط به موایسهي اهمیت مؤلفه هاي رفتار رهبري و رفتارمدیریتی از نمر معلمان
متغيرها

ميانگين

انحراف استاندارد

رفتار مدیریتی

44/85

3/72

به چالب طلبیدن

41/77

4/57

درجه آزادي

T

سطح معناداري

117

7/28

1/111

نتایج نشان داد که از نمرمعلم ،مودار  tمحاسبه شده

اهمیت مؤلفههاي الگوسدازي ،تلودیع دیددگاه مشدترک،

در زمینه تفاوت اهمیت مؤلفهي به چدالب طلبیددن بدا

توانمندسازي و قوت قلب دادن با رفتارهاي مددیریتی در

رفتار هاي مدیریتی در سدطح  P ≥ 1/11معندادار مدی

سطح  P≤1/15معنادار نمیباشد .یافتههاي جدول  ،4نشان

باشد .در ایع میان میانگیع اهمیت رفتار هاي مددیریتی

می دهد که از نمر معلمان رفتدارهداي مددیریتی اهمیدت

( )44/8بیشتر از میانگیع اهمیت مولفه به چالب طلبیدن

بیشتري نسبت به مؤلفهي به چالب طلبیدن دارد.

( )41/8می باشد .اما مودار  tمحاسبه شده براي تفداوت
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محاسبه شده در زمینه تفداوت اهمیدت مؤلفدههداي بده

نمیباشد .در ایع میان از نمر مدیر ،میانگیع اهمیت رفتار-
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در زمینه ي اهمیت دادن به رفتارهاي مددیریتی و رفتدار-

مقایسهیاهمیترفتارهایمدیریتیورهبریازنظرمعلمانومدیرانمدارس


براي آزمون سؤال سوم ،با استفاده از آزمون  tگروههاي مستو استفاده شد که خالصه ي نتدایج در جددول  ،5آمدده
است.
جدول  .3تفاوت اهمیت رفتارهاي مدیریتی و رهبري از نمر مدیران به تفای

رفتار رهبري
رفتار مدیریتی

جنسيت

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

مدیران مرد

34

44/14

3/32

مدیران زن

25

46/35

2/25

مدیران مرد

34

43/38

4/24

مدیران زن

25

46/52

3/59

نتایج بررسی ایع سوال نشان می دهد کده مددیران

جنسیت

درجه آزادي

t

سطح معناداري

57

-2/99

1/114

57

-2/98

1/114

آموزشی و مدیران شرکت هدا از سدب

زن ،بیشتر از مددیران مدرد بده رفتدارهداي مددیریتی و

هداي رهبدري و

مدیریتی مشابهی استفاده می کنند ].[33
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همچنیع رفتارهاي رهبري اهمیت میدهند؛ امدا از نمدر

در بررسی مؤلفههاي رهبري ،نتایج نشان داد که بدیع

معلمان زن و مرد از نمر اهمیت رفتدارهداي رهبدري و

نمر مدیران و معلمان در زمینهي اهمیت دادن به رفتارهاي

مدیریتی تفاوت معناداري وجود ندارد.

رهبري و رفتارهاي مدیریتی تفاوت معناداري وجود ندارد
که ایع یافته با تحویق رایلی کده بیدان مدیکندد بدیع آن

بحث و نريج گيري

میزانی که مدیران و سرپرستان ،رفتار مدرتبط بدا چدالب،

هدف از انمام ایع پووهب بررسی تفداوت اهمیدت

تلویع دیدگاه مشترک و ترغیب و تشویق را ارزشگذاري

رفتارهاي مدیریتی و رفتارهاي رهبري مدیران مددارس

کرده بودند تفاوتی وجود ندارد؛ همسوست ].[28

از نمر مدیران و معلمان بوده است .بحث در ایع زمینده

سؤال دوم پووهب :آیا تفاوتی بدیع نمدر مددیران و

با توجه به سوال هاي پووهب انمام می گیرد.

معلمان در زمینهي اهمیت دادن به رفتدارهداي رهبدري و

سؤال اول پووهب :آیا بدراي مددیران و معلمدان،

مدیریتی وجود دارد؟

رفتارهاي رهبري اهمیت بیشتري دارند یدا رفتدارهداي

یافتهي ایع پووهب به طور کلی ،بیان کنندده ي ایدع

مدیریتی؟

است که از نمر مددیران ،رفتدارهداي مددیریتی اهمیدت

یافتهها حاایت از آن دارد که مدیران و معلمان بده
طور کلی به رفتارهاي مدیریتی و رهبري به ی

بیشتري نسبت به مؤلفهي رهبري چدالب دارد .الندگ در

میدزان

تحویق خود به ایع نتیمه رسید کده رفتدار فرایندد را بده

اهمیت میدهند ،براي مدیران در ایدع زمینده مدیتدوان
چنیع استنباط کرد که مدیران و معلمان به ید

چالب طلبیدن کمتریع اهمیت و نمره را کسب مدی کندد

انددازه

] [28که همسو با پووهب حاضر میباشد.

به وظایف مدیریتی و وظایف رهبري گدرایب خواهندد

همچنیع یافتههاي ایع پووهب بیانگر ایع است کده از

داشت .در ایع راستا ،تریسی ،مطرح میکند که مددیران

نمر مدیران ،مؤلفهي الگوسازي و قوت قلب دادن اهمیت
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3د سوال سوم پووهب :آیا جنسیت در نتایج سؤاالت تحویق ایماد تفاوت می کند؟

دکترعلیقلیروشنوهمکاران

معلمان رفتارهاي مدیریتی اهمیدت بیشدتري نسدبت بده

قادر به انمام وظیفه می دانستند.
عالوه بر ایع نتایج نشان داد که بیع معلمان زن و مرد

مؤلفهي به چالب کشیدن فرایندها دارد .در ایدع زمینده
اهمیت دارد که رهبران با الگدو سدازي از آن چده کده

معناداري وجود ندارد .ایع شباهت دیدگاه معلمان مدرد و

انتمار دارند افراد را در مسیر مورد نمر خود قدرار داده

زن می تواند به ایع دلی باشد که معلمان مرد در موضدع

تا به فعالیت بپردازند و راه رسیدن بده هددف را بدراي

انمام وظایف مدیریتی نبوده اندد تدا ریسد

پدذیري یدا

افراد آسانتر میکنند .همچنیع ،رهبران بدا قدوت قلدب

اعتماد به نفس آنها موثر باشد در نتیمه هر دو گروه زندان

دادن به افراد ،شور و شو را در آندان افدزایب داده و

و مردان به صورت نمري اظهار نمر کدرده اندد و نتدایج

آنان را به فعالیت ترغیب میکنند کده ایدع امدر باعدث

مشابهی حاص شده است.

مشارکت بیشدتر افدراد در کارهدا و موفویدت سدازمان

بنابر ایع میتوان نتیمه گرفدت کده از نمدر مددیران،

خواهد شد .همچنیع از آنجا کده بده چدالب طلبیددن

رفتارهاي مدیریتی اهمیت بیشتري نسبت بده مؤلفدهي بده

فرایندها مماع است معلمان را با موانعی مواجه سدازد

چالب طلبیدن دارد .از طرف دیگر مؤلفه هاي قوت قلدب

که باعث شاست آنان و تغییدر وضدع موجدود گدردد.

و الگو سازي اهمیت بیشتري نسبت به رفتارهاي مدیریتی

بنابرایع براي آنها رفتارهاي مددیریتی اهمیدت بیشدتري

مدیران دارد .از نمرمعلم ،میدانگیع اهمیدت رفتدار هداي

نسبت به مؤلفهي به چالب طلبیدن دارد.

مدیریتی بیشتر از میانگیع اهمیت مؤلفه به چالب طلبیددن

سوال سوم پووهب :آیا جنسیت در نتایج سدؤاالت

مشترک ،توانمندسازي و قوت قلدب دادن بدا رفتارهداي

تحویق ایماد تفاوت می کند؟

مدیریتی تفاوت معنادار ندارد.

نتایج نشان داد که مدیران زن ،بیشتر از مدیران مدرد

از آن جایی که مدیر مدرسه ،ضمع نمارت بدر امدور

به رفتارهاي مددیریتی و همچندیع رفتدارهداي رهبدري
اهمیت میدهند .دلی ایع تفاوت مدی تواندد بده دلید
ریس

مدرسه باید هم به امور مدیریت و هدم رهبدري بپدردازد.

پذیري بیشتر در مدیران مرد نسبت به مدیران زن

بنابرایع پیشنهاد میشود به مدیران آموزشی ،آموزش داده

باشد .مماع است مردان به دلی اعتماد به نفس بیشدتر

شود تا انتمارات خود را از وظایف خود اصالح کنندد و
رفتارهاي مدیریتی و رهبري را به درستی به کار گیرند.
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می باشد .اما اهمیت مؤلفههاي الگوسازي ،تلویع دیددگاه
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