
 Quarterly of Research on Educational های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش

Leadership and Management

Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 3, No. 12, Summer 2017 274تا  236ص ، 69، تابستان 21شماره ، سال سوم

 

 

وری فنّا یریکارگبه ررسی رابطۀ سبک رهبریِ مدیران باب

 در مدارس شهرستان جاسک اطالعات

 1حسینی محمدصادق، 2رامین تفضلی

 22/26/27تاریخ پذیرش:  26/22/79تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با بکار گیری فناوری اطالعات در 

بوده  همبستگی نوع از توصیفی تحقیق، . روشبود 2370-79مدارس شهرستان جاسک در سال تحصیلی 

نفر از مدیران مدارس شهرستان جاسک بوده که بر اساس روش  272جامعه آماری این تحقیق  .است

مرد(  79 زن و 36نفر از مدیران ) 229با استفاده از جدول مورگان و کرجسی  یاطبقهتصادفی  یریگنمونه

و ( 2373)دهقانی ،بک رهبری لیکرت ابزار گردآوری داده پرسشنامه س نمونه انتخاب شدند. عنوانبه

با آمار توصیفی )شامل : فراوانی  هاداده لیوتحلهیتجز( بود. روش 2372پرسشنامه فناوری اطالعات )قاسمی ،

 باطی )شامل : ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونندرصد،میانگین و درصد فراوانی تجمعی ( و آمار است

که بین سبک رهبری مدیران مدارس نشان داد پژوهش انجام شد. نتایج  spss افزارنرم( با استفاده از زمانهم

فناوری اطالعات در مدارس رابطه معناداری وجود دارد نتایج همبستگی بین دو متغیر مذکور  یریکارگبهبا 

 رخواهانهیخاست همچنین بین سبک رهبری مشورتی، مشارکتی و  62/6با سطح معناداری  923/6برابر با 

فناوری اطالعات در مدارس رابطه معناداری وجود دارد اما بین سبک رهبری  یریکارگبهمدارس با  مدیران

فناوری اطالعات رابطه معکوس و منفی وجود دارد. تحلیل نتایج رگرسیون نشان داد  یریکارگبهاستبدادی با 

 ینیبشیپعات را فناوری اطال یریکارگبهمتغیر  یداریمعن صورتبه تواندیمسبک رهبری  نیبشیپکه متغیر 

 کند.

  مدارس یراناطالعات، مد ی، فناوریسبک رهبر های كلیدی:واژه
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 مقدمه

ی سازمانی همواره در حال تغییر سریع هستند که این امر مدیران را هاطیمح، در جهان امروز

و  یاسیس، فرهنگی، اقتصادی، سریع فنّاورانه راتییتغ با چالش اساسی مواجه کرده است.

ه یوش (.2372، احمدی)شوند  روروبهاجتماعی سبب شده است تا مدیران با مسائل جدیدتری 

 یاقیو سک سبها دارد. سازمانثربخشی و ایی اربر کاری بسیا ریان تأثمدیر تیریمدسبک و 

ر اـه کـباش مربوطه یهاتیم فعالاـنجر در اموا کنندههماهنگ رهبر و عنوانبهکه مدیر 

بر اری را ثرگذان ابیشترین میز رساندیم منجاابه را محوله  یااو کارهطریقی که و  ردیگیم

دارد ، دارندیول ممبذران او که همکاری همکاان میز نیچنهمو محوله  رموای ارـجاد ـنرو

باالترین  کندیذ متخاابطه راین او در اکه  یاوهیاو و شتعامل ه نحوو دیر ـمر فتاریعنی سبک 

 رهبری زمانی 2بس اعتقاد . به(2376، کند )قربانی شیرودییمتضمین او را  صد موفقیتدر

 آنان کهیهنگام کنند؛ متعالی و گسترده را کارکنانشان عالیق رهبران است که نیآفرنقش

 و پردازندیم سازمان رسالت و اهداف با رابطه در گروه پذیرش و کسب و یسازآگاهبه 

 منفعت جهت در و ی شخصیهاخواسته ورای نگریستن برای را کارکنانشان آنان که زمانی

 و سازمانی اهداف به نسبت تعهد ایجاد با یرهبر (.2792، بس (کنندیم تحریک گروهی

 بر تنهانه یرهبر .کندیم پیدا معنی، اهداف آن به دستیابی جهت پیروان در توانمندسازی

 رضایت شامل کاری یهایجخرو بر بلکه، دارد مثبت اثر سازمانی و گروهی عملکرد

(. 2667، 2وکلی (است اثرگذار کارکنان انگیزش و رهبران رضایت، کارکنان شغلی

 تحت خاص طوربه رهبری و عام طوربه رهبری سبک اتخاذ که رسدیم نظر به طورنیا

 فنّاوری و یسازماندرون ارتباطات، دانش مدیریت، سازمانی یادگیری نظیر عواملی ریتأث

 با رابطه در زیادی یهابحث مدیران و محققان زیادی یهاسال برای دارد قرار اطالعات

 عنوانبه(. رهبری 2790، 3)پورتر اندداشته سازمان در اطالعات یآورفن پذیرش موضوع

 سبک .استدستیابی به اهداف  منظوربهعلم و هنر نفوذ در افراد ، یکی از وظایف مهّم مدیران
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مدیر  ی رفتاریالگوها سازمان است. موردنیازفرهنگ و راهبردهای ، وجّ کنندهنییتعرهبری 

)مصدق  شودیمآمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان  به وجوددر هر سازمان موجب 

 وکارکسبمحیط ون در فزات روزاتغییرو یش پیچیدگیها افزابا وزه مرا(. 2322، راد

نی ا. مدیرکند یاریموفقیت ان را در هبرر تواندیش منگرو  یریگمیتصماز مناسب های شیو

 ییو اجرای تولید یهانقشی یفااضمن در نند اباید بتو کنندیمپویا فعالیت  یهاطیدر محکه 

ی یژگیهااف وهداتغییر و تصحیح ای بر، آورینوو تشخیص رت قدی از گیرهبا بهر، دخو

ۀ دوم و آغاز هزارۀ سوم (. در پایان هزار2320، نضائیا)ر نندکام قدد ایی موجواجرم انظا

وّالت امر تح نیا است. دهیتندرهمبا تمامی شئون زندگی انسانی  اطالعاتی فنّاور، میالدی

 عاتاطالفنّاوری ، سریع نیازهای بشری در امور مختلف را در پی داشته است. در هزارۀ جدید

است شته گذا ریأثتی بشری هانظامو بر بسیاری از  دهیدرنوردجهان را  سرعتبهو ارتباطات 

 (. عصر حاضر دوران تغییر و تحوّالت شتابنده نام گرفته است.2376، سرمدی وصیف)

تغییرات قرار  تندبادی آموزشی نیز در مسیر این هاسازمان ازجملهی مختلف هاسازمان

رشتاب و پ تحوالتبرای بقا و دوام ناگزیرند خود را با این تغییر و  هاسازمان نیا .اندگرفته

است.  ریپذنااجتنابتغییر در شیوۀ مدیریت و رهبری امری  رونیازاهماهنگ نمایند.  سابقهیب

ی ربخشاثو رهبری در شرایط متحول و پویای امروزی فاقد  مدیریتی سنّتی هاوهیشچراکه 

 در ادامه بررسی شده است: نه پژوهشمبانی نظری و پیشی (.2376، جاودانیاست )الزم 

عصر  عنوانبهدر دنیای کنونی که  هاسازمان اهدافدر تحقق  عاتاطالنقش فنّاوری 

 عاتاطالفنّاوری  شده است تا چه اندازه مهم و کلیدی است؟ یگذارنامارتباطات و فنّاوری 

 یهاازیها و نبا درهم شکستن مرزهای زمان و مکان در یادگیری و در نظر گرفتن تفاوت

را برای یادگیرندگان ایجاد و  شمولهانج و ریفراگ، جذاب، منعطف یطیمح، فردی

 در .کنندیآموزشی را پر م موادنبود  خألو  سازندیتر ممحور را سادهمسئله  یهایریادگی

 و ماعیاجت، فردی زندگی یهاجنبه تمامی در اطالعاتفنّاوری  گسترش با که حاضر عصر

 عوامل از یکی تواندیم اطالعات یآورفن کاربردهای، شودیم شناخته هاانسان سازمانی

 بر مرکزت با محققین از برخی. شود شناخته سازمان اثربخشی و کارایی افزایش برمؤثر 

 ،پرفشار، چالشی یهاطیمح در که کنندیم اشارهها سازمان در عرصه اطالعات یآورفن
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 و اطالعات یآورفن، است کارکنان باالی تمرکز و تحلیل نیازمند که ییهاطیمح و رقابتی

لزامات ا و نیازها نیترمهم از یکی آن یریکارگبه و کاربرد، بروز، ظهور مختلف یهاجنبه

 تواندیم که مفاهیمی از یکی راستا این . درشودیم محسوب مدیران بخصوص و کارکنان

 رهبری، باشد داشته اطالعات فناوری اطالعاتدر پذیرش فنّاوری  یاکنندهنییتع نقش

 یهاسبکبا  مستقیم ارتباط در سازمانی فرآیندهای اثربخشی که داردیم یازیسی بیان .است

ارتباطی در فرایند آموزش و  یهایمؤثر از فنّاوری استفاده .(2622، 2یازیسیاست ) رهبری

یدی را جد یهامستلزم آن است که فراگیران نقش، آموزش الکترونیکی یهاطیکار در مح

 ها با حجم انبوهی از اطالعات و دانشسازمان رایط کنونیدر ش در فرایند یادگیری بپذیرند

این  مدیران ای بزرگ برایصحیح از آن به دغدغه یبرداربهرهو مدیریت روبرو هستند که 

های ابزاریاری هایی موفق هستند که به ا در این میان سازمانامّ .ها تبدیل شده استسازمان

اده خود استفسازمان به نفع  جادشدهیاهای صتاز فر، های نویناوریو فنّجدید مدیریتی 

، با الگو گیری از کشورهای پیشرو همچون مالزی 26ما نیز از دهۀ  وپرورشآموزش کنند.

 یزدانیرفت )گ اطالعاتبه ایجاد تغییر در ساختار مدارس سنّتی و بکار گیری فنّاوری  میتصم

 (.2370، همکاران و

 ،اطالعاتهای مختلفی در زمینه پذیرش فنّاوری و الگو هاهینظر، گذشته ۀدو دهدر  

این  ی اطالعاتی بوده استهانظامکه خاستگاه اکثر آنان  اندشدهو اصالح  آزمایش، پیشنهاد

و  2)سان کندیمیاری  اطالعاتدر پذیرش فنّاوری  مؤثرالگوها به شناخت ما از عوامل 

مرزهای دانش و  و گسترشعلم ه به شتاب توسعه جهان امروز با توجّ در (.2660، 3ژانگ

رهبرانی  .شودیمپیش از پیش احساس  هاسازماندر  اثربخشنیاز به رهبران و مدیران ، فنّاوری

هت از فنّاوری در ج یریگبهرهکافی در  و مهارت دانش، مؤثرو تعامل  که عالوه بر ارتباطات

وسیع در جهان امروز و تحقّق اهداف سازمان را داشته باشند. به دنبال رخ دادن تغییرات 

سریع  ها و اجرایتوجه بسیاری به طراحی راهبرد مناسب برای سازمان، هاشدّت یافتن رقابت
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ه توان بمی، یا شکست در این حرکت تیموفقعوامل  نیترمهمو مؤثر آن شده است. از 

 (.2667، 2هاریسون و بوسترکرد )سبک رهبری اشاره 

رک د توانندیم، و مبادالتی گراتحولرهبری ی هاسبک، بق نظر شپرز و همکارانط

 و 2پرز)شدهند  قرار ریتأثت حتکنولوژی را در سازمان ت یریکارگبهسودمندی و سهولت 

 (.2662، همکاران

دیل کارکنان تبچشم را به الگوهایی مناسب در  هاآن، رهبران در نقش خود یرفتار آرمان

سازمان را بهبود دهند و به دنبال  یاندازهاچشمتا رهبران  کندیو این کمک م، کنندیم

تا در  کنندیق متشویکارکنان را ، نوع از رهبران نیا .در سازمان باشنداخالقی اصول 

عدم ی هاطیتکنولوژی جدید( شرکت کنند و در محمخاطره پذیر )مثل پذیرش  یهاتیفعال

ها نشان رهبری سازمان یختار (.2669، 3نمانیچ و کلرمؤثر فعالیت کنند ) طوربهاطمینان 

یشرفت و با پ وجهچیهبههای ثابت و عدم پذیرش تغییر در سازمان دهد که تأکید بر روشمی

( توجه به چگونگی اتخاذ سبک 2326، خوانی ندارد )مشبّکیحتّی موجودیت سازمان هم

لوم عمباحث اساسی  نیترمهمیکی از ، های متفاوت سازمانیرهبری در برخورد با موقعیت

ار که سبک انتخابی مدیر با موقعیت موجود سازگ یاگونهبه، رفتاری در حیطه مدیریت است

نظیر  تیموقعشناسایی و تشخیص صحیح کلیّه عوامل موجود در  ۀجیدرنتباشد و این امر 

های های فکری مخاطبان سازمان نسبت به نسلانتظارات و ارزش، توجه به تغییر رویّۀ زندگی

ی به تمایالت در حال تغییر اجتماع، گر مانند فنّاوریز شناسایی نیروهای مداخلهگذشته و نی

نیازهای پیچیده نیروی کاری را با  نیآفرتحول رهبران .استهای نو و خلّاق همراه اندیشه

ی هازهینگا. آنان آورندیمی صِرف فراهم امعاملهفراتر رفتن از یک تبادل اجتماعی یا ارتباط 

ی مثبت کارکنان را که موجبات سطوح باالتری از تعهّد و همکاری زخوردهاباروانی و 

 نیترمهمامروز  .(2622، و همکاران 2)اولیور دهندیمپرورش  آوردیمپیروان را فراهم 

بستری مناسب جهت رشد و تعالی  جادیا، یک کشور وپرورشآموزشدغدغۀ نظام 
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ن امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش ای تحقّق ی فکری در جامعه نوین است.هاهیسرما

در اصلی نهاد آموزشی در جامعه است.  عواملیکی از  عنوانبهو کارکرد مدیران مدارس 

، اطالعات از فنّاوری یریگبهرهفعلی نظام آموزشی کشور به مدیرانی نیاز دارد که به  طیشرا

سب تجربه افراد برای ک اریاخت ی نوینی درهافرصتیادگیری پیوسته را فراهم کرده و  امکان

 کهمحرنیروی  عنوانبهرا  اطالعاتفنّاوری ، موفقهای مدیران سازمانو یادگیری قرار دهند. 

 یرندگها به کار میدانش و غلبه بر چالش مدیریت، تیموفقر در پیشرفت و و عامل موثّ

 (.2372، )شریفی راد

 نیرتمهم انآن. کاری آکادمیک هستندسطح  در حیاتیمان عوامل تغییر معلّمدیران و 

وقـتی  ،این دیدگاه یک واقعیت اسـت درواقعهستند.  آموزش تغییر درست در برایمنابع 

 دست به. برای باشد طراحی شده هاسازمانسـطوح  همه از طریق یک فرایند قیاسی درنظام 

 اطالعات نیاز نظامصصان و متخ دهندگانآموزش، تلفیقیاطالعات  نظام دیدگاه آوردن

و نون فاستفاده از  اب اطالعاتفنّاوری کـردن گـنجایش  تلفیقرا برای  ییهادارند تا راه

 .(2622، 2)اسار کنند پیدا امـرین ا در کنندگانمشارکت

دود یافته مح توسعهدرحالمخصوصاً در کشورهای ، منابع در دسترس ۀلیوسبه آموزش

 یجاداموجب ، اثربخش طوربهآمـوزش  ۀارائ در، کم وزشی و زیربناییشده است. وسایل آم

بالً . قابندییبه این مـنابع محدود کاهش م، آنالین دسترس در . اطالعاتشوندیم مشکل

 یهاییتوانا ،هام محدود بود. حتی بهترین معلّمپیچیدگی معلّ ۀلیوسبهم محور نیز آموزش معلّ

 فقط به چند گروه از دانش آمـوزان مـحتوا را ارائه کنند. هم توانندیم نامحدودی دارند. آن

و محدود  تریوق منیاز به یک معلّ، کندیپیچیدگی گروه افزایش پیدا م تنوعچنانکه اندازه و 

 .(2622، 2)گرشنزن ابدییکـالس افزایش م پیچـیدگی کـردن

 استی قدرت در بین جوامع هاشاخصامروزه اطالعات و شیوۀ استفاده از آنان یکی از 

از  هاسازمانی مدیریت هاوهیشو  هاسازمانو تغییر شکل  اطالعاتدر عصر فنّاوری 

و  رفتپیش، ماندگاری رمز که داشت یاد به همواره باید، به صنعتی و نوین یسنتی هاروش

                                                           

1. Assar 

2. Gershenson 
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. تاس حاضر عصر و الزامات محیط با انطباق درگرو افراد حتی وها سازمان، جوامع توسعه

د بسیار مهمی بر زندگی بشر و کارکر ریتأث، اطالعاترشد سریع فنّاوری ، ی اخیرهاسالدر 

 ونهگهمان، نظرانصاحباعتقاد  به در کشورهای مختلف داشته است. مؤسساتو  هاسازمان

تحوّل عظیمی در زندگی شخصی و کاری ، که اختراع ماشین بخار و وقوع انقالب صنعتی

لورین ت )اسیی را با خود به همراه داشته هایدگرگونانقالب ارتباطات نیز ، د آوردافراد پدی

 (.2663، 2و اریک

با  نیآفرتحول یرهبر ۀرابط یبه بررس ی( در پژوهش2370) یطباخ زاده و درخشان داور

 جید. نتاانپرداختهبم  شهرستانآموزش  تیریکارکنان مد انیدر م اطالعاتفنّاوری  رشیپذ

در کارکنان  اطالعاتفنّاوری  رشیو پذ نیآفرتحول یرهبر زانیم ندنشان داد پژوهش

باالتر از متوسط بوده است. رابطه مثبت و  یمعنادار طوربه وپرورشآموزش مدیریت

 .دارد ددر کارکنان وجو اطالعاتفنّاوری  رشیو پذ نیآفرتحول یرهبر نیب یمعنادار

در  طالعاتافنّاوری  رشیو پذ نیآفرتحول یبعاد رهبرا نیب یمثبت و معنادار ۀرابط نیچنهم

از  یریگبهره زانیم یبه بررس ی( در پژوهش2370)و همکاران  کاوه .دنکارکنان وجود دار

 یعلم یهاگسترش آن در دانشگاه یهاو راه یو ارتباطات در آموزش عال اطالعاتفنّاوری 

نشان داد وهش پژ نیو سؤاالت ا هاهیّرضف یبررس جیاند. نتااستان گلستان پرداخته یکاربرد

 شرفتیشگرف در پ یریتأث یاطالعات و ارتباطات در آموزش عال یاز فناور یریگبهرهکه 

کارکنان  نیو ارتباطات در ب اطالعاتفنّاوری  یسازادهیپ واجرا  یهاآموزش دارد. روش

 هاانشگاهدارتباطات در اطالعات و  یگسترش فناور یهاتنوع راه زانیم .است نییدانشگاه پا

پرسش بوده  نیپاسخ به ا به دنبالپژوهشی ( در 2370) زادهحسن. است فیو کارکنان ضع

در هر دو گروه  اطالعاتفنّاوری است که چگونه آموزش در مدارس امارات با استفاده از 

. ابتدا دابییاست و م افتهیهفتم تا دوازدهم ارتقا  یهاهیو دانش آموزان متوسطه پا معلمان

ات اطالع یو فناور یآموزشفنّاوری جهان از  یادر مورد نحوه استفاده کشوره هیاولپژوهش 

ه مشاهد یموضوع برا نیمرتبط با ا یالمللنیبدر آموزش انجام شده است و کنفرانس 

                                                           

1. Lorin & Erik 
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 262 نیته بساخپژوهشگر نامهپرسشکشورها مدنظر قرار گرفته است. سپس  ریسا یهابرنامه

شان نپژوهش  جی. نتاتشده اس وتحلیلتجزیهو  عیتوز یآموزان و معلمان دب نفر از دانش

و ارتباط  اطالعاتفنّاوری که معلمان و دانش آموزان اعتقاد دارند با استفاده از  دهندیم

 یشتریب یهاو دانش آموزان به کسب مهارت معلماناست.  افتهیبهبود  یمؤثرآموزش به نحو 

 انعلم. مازمندندیکسب ارزش از آن ن یآموزش نینو یهایفنّاور یریکارگبهقبول و  یبرا

متفاوت  یهایبه تکنولوژ یبه دسترس ازیو دانش آموزان ن شتریب یاحرفه یهابه آموزش ازین

رابطه  یبررس( در پژوهشی که به 2322) زادهکاظم. شریفی زمانی و برادران در مدرسه دارند

 هانآاز پژوهش  آمدهدستبهنتایج  اندپرداختهدیران ی مرهبری هاسبک و فناوری اطالعات

و  منفیه رابطاستبدادی  رهبری یهاسبکو  اطالعاتفنّاوری  یریکارگبه بین دهدیمنشان 

 استفاده نمود وقتی سبک اطالعاتاز فنّاوری  توانینمبه عبارتی  ای .معناداری وجود دارد

 .استرهبری استبدادی 

ی آموزشی به بررسی هایفنّاورمدیریت مدرسه و  عنوانبهی ( در پژوهش2660) 2ریچی

که  ییهایآورفنمیزان نفوذ فنّاوری در محیط مدارس پرداخت. وی معتقد است 

د. هستن شگستر در حال وستهیپ، دهندیم شیمدرسه را افزا مدیریتو  وپرورشآموزش

 کیاز  فراتر یآور به فنّمدارس هنوز  تیاکثرنتایج این پژوهش نشان داند که ، حالبااین

قادات اعت، فقدان بودجه ی رامیلبی نیا لیدالی در این پژوهش دارند. و ازین ابتداییسطح 

عدم و در مدارسفنّاوری  عیو توز صیروش تخص، در آموزشفنّاوری م درباره نقش معلّ

 تسهیل نمایند دانست.را  یریادگی توانندیم هایچگونه فنّاور نکهیدرک ا

فنّاوری  یریادگیو  سیتدر هایچالش( در پژوهشی به بررسی 2622) 2ومکاگات

معلم از  73 جامعۀ آماری این پژوهش. ی پرداخته استجنوب یقایآفر در مدارس اطالعات

عه توس یاحرفه یهاکه در برنامه، یجنوب یقایآفر یبخش شمال شرقیی مدارس روستا

و  نامهپرسشها با استفاده از . دادهودندانتخاب شده ب حضور داشتند یآورفندر  یاحرفه

 سیتدر یبرا یمنابع کاف معلمانکه  ندنشان داد جی. نتاندشد یآورگرد افتهیساختارمصاحبه 

                                                           

1. Ritchie 

2. Makgato 
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گفتگو  و بحث و یرا در کار گروه رانیفراگ توانندیکه چگونه م دانندیاما م، ندارندفنّاوری 

تارهای رهبری مدیران مدارس در ارتباط ( در پژوهشی با عنوان رف2667) 2. سانکارقرار دهند

 معلمان از رفتارهای ادراکبا رضایت شغلی معلم در قبرس شمالی انجام داد. در این پژوهش 

د. نتایج نشان ش گیریاندازهتوصیف رفتار رهبری  نامهپرسشبا استفاده از  رانشانیمدرهبری 

ن و رضایت شغلی وجود دارد مدیرا« مراعات»بین رفتار  داریمعنیداند که رابطۀ مثبت 

جود و معلمانمدیران و سطح رضایت شغلی  «ساختار»بین رفتار  داریمعنیرابطۀ  نیچنهم

 دسترسی به منابع و سبک رهبری بر ارتباط ریتأث( در پژوهشی با عنوان 2669) 2نداشت. مس

یط کار حی مهامؤلفهبین پذیرش و تعهّد سازمانی به بررسی این مطلب پرداختند که آیا 

مانی بین پذیرش تجارب و تعهّد ساز ارتباط، گراتحولدسترسی به منابع و رهبری  خصوصاً

ثبت بین رابطۀ م، گراتحولنتایج این پژوهش نشان داند که رهبری  یا خیر. کندیمرا تعدیل 

 .کنندیم تقویتپذیرش تجارب و تعهد سازمانی را 

بررسی  ه بهک پژوهشی ما کشور در که شد صمشخ موضوع این و ادبیات پیشینه مطالعه با

د در مدارس پرداخته باش اطالعاتسبک رهبری مدیران مدارس و بکار گیری فنّاوری  مقوله

 هم رآخ و در باشد برخوردار بسزایی اهمیت از تواندیمپژوهشی  کم است. لذا انجام چنین

ادارۀ  اطالعاتی فنّاوری هادوره نیمدرسیکی از ، پژوهشگر کهنیا به توجه با

یار ی سنّتی و بسهاوهیشبارها شاهد انجام کارهای به  استشهرستان جاسک  وپرورشآموزش

در بین مدیران بوده که عالوه بر صرف زمان زیاد همراه با خطای فراوان نیز بوده  ریگوقت

 وهبعال نمایند. توجیه را پژوهش این انجام ضرورت توانندیم، که مجموع این عوامل است

یری فنّاوری بکار گ سبک رهبری با بین رابطه تصریح و پژوهش این یهاهیفرض رد یا تأیید

روابط و گسترش مرزهای دانش نظری در  این ترقیدق و کامل شناخت به تواندیم، اطالعات

 مدیران واحد آموزشی قرار خدمت در توانندیم نتایج این پژوهش. یاری نماید این حیطه

ی دست ی آموزشهاطیمحدر  اطالعاتحیحی نسبت به کاربست فنّاوری گیرند تا نگرش ص

                                                           

1. Sancar 

2. Moss 
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 دنظرمی اشتباه را اصالح نمایند و از این طریق در زمان کمتری به اهداف هاهیّروپیدا کنند و 

 سازمان خود دست پیدا کنند.

ی فنّاور یریکارگبه در حوزهی بسیار اندکی هاپژوهشکه  دهندیمنشان  هایبررس

ی فنّاور لیبدیبر مدارس توسط مدیران انجام شده است لذا با توجه به نقش د اطالعات

 مدیریتدر رهبری  یهاسبکاهمیت  نیچنهماز آن و  یریگبهرهو ضرورت  اطالعات

مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا بین ، در جهت تحقّق اهداف سازمانی هاسازمان

ر مدارس د اطالعاتفنّاوری  یریکارگبهن با سبک رهبری )بر اساس نظریه لیکرت( مدیرا

 :از اندعبارتپژوهش  فرعی ویژۀ یهاهیّفرض اصلی و هیّفرض، راستا نیدر ارابطه وجود دارد. 

طه وجود اطالعات راب یفناور یریکارگبهمدارس با  رانیمد یسبک رهبر نیباصلی:  یۀفرض

 دارد.

 یناورف یریکارگبهمدارس با  انریمد یاستبداد یسبک رهبر نی: بفرعی اوّل یۀفرض

 اطالعات رابطه وجود دارد.

 یناورف یریکارگبهمدارس با  رانیمد رخواهانهیخ یسبک رهبر نی: بفرعی دوّم یۀفرض

 اطالعات رابطه وجود دارد.

 یناورف یریکارگبهمدارس با  رانیمد یمشارکت یسبک رهبر نی: بفرعی سوّم یۀفرض

 اطالعات رابطه وجود دارد.

 یناورف یریکارگبهمدارس با  رانیمد یمشورت یسبک رهبر نی: بفرعی چهارم یۀضفر

 اطالعات رابطه وجود دارد.

پژوهش  یهانهیشیپمربوطه و  یهایتئوربا بررسی نظریات و  پژوهشگر، اساس بر این

الگوی  هانآمتغیرها و بیان چگونگی ارتباط  گیریاندازه و بررسی چگونگی شرح منظوربه

 گردید. میترس 2شماره پژوهش در قالب شکل  یممفهو
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 الگوی مفهومی پژوهش .1شکل 

 روش

 .ستا همبستگی نوع از توصیفی ماهیت ازلحاظ و کاربردی هدف ازلحاظ، حاضر پژوهش

-79در سال تحصیلی  جاسک مدیران مدارس شهرستان را کلیّۀ پژوهش این آماری جامعۀ

جدول کرجسی  از نمونه حجم تعیین برای .استنفر  272 هاآنکه تعداد  دهندیمتشکیل  70

 یریگنمونه روش. آمد دست به نفر 229 نمونه شد که بر اساس آن حجم استفاده 2و مورگان

 نهنمو که است ذکرانیشا. است( بر اساس جنسیت)ی اطبقهتصادفی ، حاضر پژوهش

 پژوهش حاضر دو یهاداده کسب برای اصلی ابزار. بود زن 36مرد و  79شامل  موردمطالعه

 است: نامهپرسش

 پاسخ گویه ها در ( که در آن2373، دهقانی)سنجش سبک رهبری لیکرت  نامهپرسشالف: 

این  ( گروه بندی شده بود.خیلی کمو  کم، تا حدودی، زیاد، خیلی زیادت )مقیاس لیکر

یریت مد، (22 یال 22 یهاگویه ) یمشورتچهار سبک مدیریت شامل مدیریت  نامهپرسش

( و مدیریت 26الی  0 یهاگویه ) رخواهانهیخمدیریت ، (26الی  20های  گویه) یمشارکت

                                                           

1. Krejcie& Morgan 
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. برای مشخص نمودن پایایی دهدیمقرار  موردبررسی( را 2 یال 2گویه های مستبدانه )

در اختیار مدیران  نامهپرسش 26استفاده شد تعداد  کرونباخاز ضریب آلفای  نامهپرسش

آمد  به دست 23/6که مقدار آن  کرونباخاز محاسبه ضریب آلفای  مدارس قرار گرفت پس

 ۀؤلفمنهایی تدوین و در اختیار مدیران قرار گرفت. میزان ضریب پایایی برای  نامهپرسش

 یمشورتسبک رهبری ، (92/6) رخواهانهیخسبک رهبری ، (23/6مستبدانه )سبک رهبری 

بوده است که مبین  72/6 نامهپرسشو برای کل ، (72/6) یمشارکتسبک رهبری ، (20/6)

 .است نامهپرسشسطح مطلوب پایایی این 

وع ن( که شامل چهار بعد 2372، )قاسمی اطالعاتمیزان استفاده از فنّاوری  نامهپرسشب: 

 نترنتیاز امیزان استفاده  نوع و، (26 یال 9آموزش ) یافزارهااز نرماستفاده ، (0الی  2استفاده )

گویه  22که شامل  است( 22 یال 22) ینترنتیا از خدماتاستفاده  زانیو مع نو، (29 یال 22)

ی هانامهپرسشاز  هاآنبا توجه به استخراج  نامهپرسش سؤاالتیی روا، پژوهش نیدر ا .است

 اطالعاتاستفاده از فنّاوری  زانیو م( 2399، مقیمی) یسازمانرهبری  یهاپژوهش در معتبر

( 2392، دسترنج) یسازمانبر ساختار  اطالعاتاثرات فنّاوری  نیچنهم ( و2372، قاسمی)

 .باشندیم دییتأ مورد

 رارق لیوتحلهیتجز مورد استنباطی و توصیفی سطح دو در حاضر پژوهش هایداده

 نگینمیا و معیار انحراف، فراوانی نظیر آماری یهاشاخص از توصیفی سطح در. گرفتند

 نینچهم و زمانهمتحلیل رگرسیون  آماری هایآزمون زا استنباطی سطح و در شد استفاده

 .شد استفاده پیرسن همبستگی ضریب

 هایافته

 نمرۀ و اقلدح، انحراف استاندارد، های توصیفی جامعه نظیر میانگینیژگیواکنون به بیان 

 نمرۀ و اقلحد، انحراف استاندارد، میانگین 2پردازیم. جدول یمها یآزمودننمرۀ  حداکثر

 دهد.یمرا نشان  موردمطالعهنمرۀ در متغیرهای  اکثرحد

  

 



 292   ... یریکارگبا به یرانمد یِسبک رهبر ۀرابط یبررس

 

 (اطالعاتفنّاوری  –ی حاضر )سبک رهبری مطالعهاستاندارد متغیرهای  و انحرافمیانگین  .1جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 97 22 002/3 22/92 229 سبک رهبری

 222 93 232/22 20/72 229 فناوری اطالعات

 میانگین )و انحراف، شود در پژوهش حاضریممشاهده  2جدول که در  طورهمان

 نیچنهم(. 002/3و ) 22/92استاندارد( متغیرها به ترتیب برای متغیر سبک رهبری برابر است با 

 (.232/22) 20/72نیز به ترتیب برابر است با  اطالعاتبرای متغیر فنّاوری 

رابطه  اطالعاتفنّاوری  یریکارگبهمدارس با  رانیمد یسبک رهبر نیب فرضیه اصلی:

 وجود دارد.

 اطالعاتنتایج ضریب همبستگی متغیرهای سبک رهبری و فنّاوری  .2جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد ضریب همبستگی داریمعنا سطح

662/6 923/6 
002/3 22/92 

229 
 سبک رهبری

 فناوری اطالعات 20/72 232/22

به این نتیجه  662/6 معناداریه به سطح با توجّکنیم یممالحظه  2که در جدول  طورهمان

 یریکارگبهدو متغیر سبک رهبری با دار است و بین اآزمون معن 62/6که در سطح  رسیمیم

 ونوجود دارد و چ مدیران مدارس شهرستان جاسک رابطۀ معنادار نیدر ب اطالعاتفنّاوری 

ر غیمتبین دو  اطبگفت که ارت توانیاست م (923/6) مثبتن عددی وضریب همبستگی پیرس

 شود.یمتأیید  پژوهش هیّفرض صفر رد و هیّفرضبنابراین است مستقیم 

ی سبک رهبری و هامؤلفهآماری  مشخصهتحلیل پراکندگی و ، خالصه الگوی رگرسیون .3جدول 

 اطالعاتفنّاوری 

 الگو
مجموع 

 تمجذورا

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R2 Sig 

 726/2029 1 726/2029 رگرسیون
373/222 223/6 923/6 662/6 

 233/22 222 309/0722 باقیمانده
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پراکندگی  923/6دهند نشان می زمانهمکه نتایج جدول و تحلیل رگرسیون  گونههمان

از  هرکدامهم شود. سبینی میری پیشابعاد سبک رهب ۀلیوسبه اطالعاتفنّاوری  کارگیریبه

 است. ها در جدول زیر آورده شدهمؤلفه

 اطالعاتآماری ابعاد سبک رهبری با فنّاوری  ۀمشخص .4جدول 

 B Beta T P بینمتغیرهای پیش

 /.62 299/3 /.229 662/2 سبک رهبری مستبدانه

 662/6 272/2 /.222 223/6 سبک رهبری خیرخواهانه

 329/6 662/2 /.693 262/6 ارکتیسبک رهبری مش

 662/6 262/0 222/6 203/6 سبک رهبری مشورتی

 بینییشپرا در  نیبشیپ یرهایمتغاز  هرکداممعادلۀ رگرسیونی فوق سهم  بیضراجدول 

سبک  نیبشیپ ریمتغشود یمکه در جدول فوق مشاهده  طورهماندهد یممالک نشان  ریمتغ

را  اطالعاتفنّاوری  کارگیریبه ریمتغ داریمعنی صورتبهتواند یمرهبری مستبدانه 

سطح  در، =222/6t، 223/6سبک رهبری خیرخواهانه با مقدار بتای  ریمتغ کند. بینیپیش

 العاتاطفنّاوری  کارگیریبه ریمتغبرای  داریمعنیکنندۀ  بینیپیش =a 662/6 یآلفا

بک رهبری س ریمتغیر در انحراف معیار به ازای یک واحد تغی دیگرعبارتبه آید.یم حساببه

 ریمتغشود. یمتغییر ایجاد  اطالعاتفنّاوری  ریمتغدر انحراف معیار  222/6، خیرخواهانه

را  طالعاتامتغیر فنّاوری  داریمعنی صورتبهتواند ینمسبک رهبری مشارکتی  نیبشیپ

 در، =262/0t، 222/6سبک رهبری مشورتی با مقدار بتای  ریمتغ درنهایتکند و  بینیپیش

 اطالعات فنّاوری کارگیریبه ریمتغبرای  داریمعنیکننده  بینیپیش =a 662/6 یآلفاسطح 

بک رهبری س ریمتغبه ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار  دیگرعبارتبه آید.یم حساببه

 شود.یمتغییر ایجاد  اطالعاتفنّاوری  ریمتغدر انحراف معیار  222/6مشورتی 

 یاورنّف کارگیریبهمدارس با  رانیمد یاستبداد یسبک رهبر نیب فرعی اوّل: یۀفرض

 رابطه وجود دارد. اطالعات
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 اطالعاتنتایج ضریب همبستگی متغیّرهای سبک رهبری استبدادی و فنّاوری  .5جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد ضریب همبستگی معناداری سطح

 سبک رهبری استبدادی 229 26/26 223/2 /.200 6.663

 اطالعاتفنّاوری  20/72 232/22

به این نتیجه  663/6 معناداریبا توجه به سطح کنیم یممالحظه  2که در جدول  طورهمان

سبک رهبری استبدادی  دار است و بین این دو مؤلفهاآزمون معن 62/6که در سطح  رسیمیم

وجود دارد و چون  ن مدارس شهرستان جاسک رابطۀ معنادارمدیرا نیدر ب اطالعاتو فنّاوری 

 ریمتغبین دو  اطبگفت که ارت توانیم( است 200/6) منفیضریب همبستگی پیرسن عددی 

 شود.یمپژوهش تأیید  یۀفرض صفر رد و یۀفرضبنابراین است معکوس 

بک رهبری ی سهامؤلفهآماری  ۀمشخصتحلیل پراکندگی و ، الگوی رگرسیون خالصه .6جدول 

 اطالعاتاستبدادی و فنّاوری 

 الگو
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R2 Sig 

 2263.722 2 722/2263 رگرسیون
226/7 200/6 692/6 6663/6 

 220.692 222 22267.320 باقیمانده

 رگیریکابهپراکندگی  92/6دهد نشان می که نتایج جدول و تحلیل رگرسیون گونههمان

 شودبینی میابعاد سبک رهبری استبدادی پیش وسیلهبه اطالعاتفنّاوری 

 یاورنّف کارگیریبهمدارس با  رانیمد ی خیرخواهانهسبک رهبر نیب فرعی دوّم: یۀفرض

 رابطه وجود دارد. اطالعات

 اطالعاتنتایج ضریب همبستگی متغیّرهای سبک رهبری خیرخواهانه و فنّاوری  .2جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد ضریب همبستگی ناداریمع سطح

6.662 020/6 
232/2 29/26 

229 
 خیرخواهانه سبک رهبری

 فناوری اطالعات 20/72 232/22
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به این نتیجه  662/6 معناداریبا توجه به سطح کنیم یممالحظه  9جدول که در  طورهمان

سبک رهبری خیرخواهانه  ار است و بین این دو مؤلفهداآزمون معن 62/6که در سطح  رسیمیم

وجود دارد و چون  مدیران مدارس شهرستان جاسک رابطۀ معنادار نیدر ب اطالعاتو فنّاوری 

 ریمتغبین دو  اطبگفت که ارت توانیاست م (020/6) مثبتضریب همبستگی پیرسن عددی 

 شود.یمید پژوهش تأی فرضیّه صفر رد و هیّفرضبنابراین است مستقیم 

ی سبک رهبری هامؤلفهآماری  مشخصۀتحلیل پراکندگی و ، الگوی رگرسیون خالصه .8جدول 

 اطالعاتخیرخواهانه و فنّاوری 

 الگو
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R2 Sig 

 022/9327 2 022/9327 رگرسیون
292/222 020/6 292/6 662/6 

 267/00 222 023/2203 باقیمانده

پراکندگی  292/6دهد که نتایج جدول و تحلیل رگرسیون فوق نشان می گونههمان

 .شودی میبینابعاد سبک رهبری خیرخواهانه پیش وسیلهبه اطالعاتفنّاوری  کارگیریبه

 یاورفنّ کارگیریبهمدارس با  رانیمد ی مشارکتیسبک رهبر نیب فرعی سوّم: فرضیۀ

 رد.رابطه وجود دا اطالعات

 اطالعاتنتایج ضریب همبستگی متغیرهای سبک رهبری مشارکتی و فنّاوری  .9جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد ضریب همبستگی معناداری سطح

6.662 932/6 
222/2 97/26 

229 
 سبک رهبری مشارکتی

 فناوری اطالعات 20/72 232/22

به این نتیجه  662/6 معناداریبا توجه به سطح م کنییممالحظه  7جدول که در  طورهمان

سبک رهبری مشارکتی  دار است و بین این دو مؤلفهاآزمون معن 62/6در سطح  هک رسیمیم

وجود دارد و چون  مدیران مدارس شهرستان جاسک رابطه معنادار در بین اطالعاتو فنّاوری 

 یرمتغبین دو  اطبکه ارت گفت توانیاست م (932/6) مثبتضریب همبستگی پیرسن عددی 

 شود.یمپژوهش تأیید  یۀفرض صفر رد و فرضیۀبنابراین است مستقیم 
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ی سبک رهبری هامؤلفهآماری  مشخصۀتحلیل پراکندگی و ، خالصه الگوی رگرسیون- .10جدول  

 اطالعاتمشارکتی و فنّاوری 

 الگو
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R2 Sig 

 722/2390 2 722/2390 نرگرسیو
962/222 932/6 239/6 662/6 

 272/29 222 323/9230 باقیمانده

دهد سبک رهبری مشارکتی که نتایج جدول و تحلیل رگرسیون نشان می گونههمان

 نیست. اطالعاتفنّاوری  مؤلفه کارگیریبه بینیپیششاخص مناسبی برای 

 یاورفنّ کارگیریبهمدارس با  رانیمد رتیی مشوسبک رهبر نیب فرعی چهارم: فرضیۀ .

 رابطه وجود دارد. اطالعات

 اطالعاتنتایج ضریب همبستگی متغیرهای سبک رهبری مشورتی و فنّاوری  .11جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف استاندارد ضریب همبستگی معناداری سطح

 سبک رهبری مشورتی 229 92/27 022/2 329/6 662/6

 فناوری اطالعات 20/72 232/22

به این  662/6 معناداریبا توجه به سطح کنیم یممالحظه  22که در جدول  طورهمان

سبک رهبری  دار است و بین این دو مؤلفهاآزمون معن 62/6که در سطح  رسیمینتیجه م

د وجو مدیران مدارس شهرستان جاسک رابطه معنادار در بین اطالعاتمشورتی و فنّاوری 

 اطبگفت که ارت توانیاست م (329/6) مثبتو چون ضریب همبستگی پیرسن عددی  دارد

 شود.یمپژوهش تأیید  هیّفرض صفر رد و فرضیّهبنابراین است مستقیم  متغیربین دو 

ی سبک رهبری هامؤلفهآماری  مشخصهتحلیل پراکندگی و ، الگوی رگرسیون خالصه .12جدول 

 اطالعاتمشورتی و فنّاوری 

 الگو
جموع م

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R2 

Sig 

 222/2729 2 222/2729 رگرسیون
233/22 932/6 239/6 662/6 

 922/23022 222 660/267 باقیمانده
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پراکندگی  239/6کنیم با توجّه به مقدار یممشاهده  22که در جدول  طورهمان

 شود.یبینی مسَبک رهبری مشورتی پیش ابعاد وسیلهبهفنّاوری اطالعات  کارگیریبه

 گیرینتیجهبحث و 

 زجملهای مختلف هاسازمان شتابنده نام گرفته است. تحوالتعصر حاضر دوران تغییر و 

برای بقا و  اهسازمانین ا .اندگرفتهتغییرات قرار  تندبادی آموزشی نیز در مسیر این هاسازمان

، رونیزااهماهنگ نمایند  سابقهیبپرشتاب و  حوالتتدوام ناگزیرند خود را با این تغییر و 

دیریت و های سنتی میوهشاست چراکه  ریناپذاجتنابییر در شیوه مدیریت و رهبری امری تغ

 .(2376، )جاودانی اندالزمی اثربخشرهبری در شرایط متحول و پویای امروزی فاقد 

 رهبری مدیران مدارس با سبک نیبدر این پژوهش نشان دادند که  آمدهدستبهنتایج 

نتایج  نییدر تبوجود دارد.  معناداری و مثبت رابطه در مدارس اطالعاتفنّاوری  کارگیریبه

هستند و  یاجتماع امروز یاصل یهاها از شالودهگفت: سازمان توانیم آمدهدستبه

ن مدیرا هاست.سازمان ینابود ای یرشد و بالندگ، اتیعامل در ح نیترمهم، مدیریت

ود بایستی ابتدا خ، فناوری اطالعات کارگیریبهبرای ترغیب کارکنان جهت  هاسازمان

سبک رهبری منعطف و مناسب اقدام نمایند تا  کارگیریبهیک رهبر پیشرو با  عنوانبه

کارکنان را برای عملکرد شغلی و سازمانی باالتر ترغیب نموده و به لحاظ  لهیوسنیبد

ه و عمیق گسترد طوربهباشند و قادر باشند تغییرات سازمانی را  عملکردی برای آنان الگو

فناوری اطالعات را برای  کارگیریبهو اجرا کرده و نتایج مثبت و ملموس  ریزیبرنامه

 یاورزاده و درخشان د پژوهش طباخکارکنان تشریح نمایند. نتیجه این بررسی با نتایج 

و  نیرآفتحول یرهبر نیب یمثبت و معنادار رابطههمسو است آنان نشان دادند که ( 2370)

بعاد ا نیب یرابطه مثبت و معنادار نیچنهم. دارد داطالعات در کارکنان وجو یورافن رشیپذ

 است. برقراردر کارکنان  اطالعات یورافنّ رشیو پذ نیآفرتحول یرهبر

دیران م سبک رهبری استبدادی نیبفرعی اوّل نشان داد  فرضیّهنتایج پژوهش در خصوص 

ر دوجود دارد.  معناداریدر مدارس رابطه منفی و  اطالعاتفنّاوری  کارگیریبهمدارس با 

متعهّد ، توانمند ،در شرایط کنونی که نیاز به منابع خلّاق گفت: توانیم نتایج این یافته نییتب
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های متعدد بیش از هر زمان دیگری نمایان است استفاده از سبک یتقابلو برخوردار از 

های مناسب برای سبک رهبری مدیران و ینهگزتواند یکی از ینم قطعاًرهبری استبدادی 

های یمتصم لیرفتار آمرانه و تحم یجابه رانیاگـر مـد پاسخگوی نیاز یک سازمان باشد.

متناسب  زهاایرهبری خود را با آن ن و سبککارکنـان را بشناسـند  ازهـاییبکوشند تا ن، خود

ا مقاصد سازمان ب، ابدی شیاهداف سازمان افزا ریدر مسهمکـاری  انگیزه در آنانتا  ندینما

ان . نتیجۀ این بررسی با نتایج پژوهش شریفی زمانی و برادرخواهد شـد نیتأم شترییسهولت ب

ی مدیران رهبری هاسبک و اطالعاتفنّاوری رابطه  یبررس( که به 2322) زادهکاظم

 یریکارگبه بین دهدیمآنان نشان از پژوهش  آمدهدستبهنتایج همسو است.  اندپرداخته

ه یا ب .و معناداری وجود دارد منفیرابطه استبدادی  رهبری یهاسبکو  اطالعاتفنّاوری 

 .ستااستفاده نمود وقتی سبک رهبری استبدادی  اطالعاتتوان از فنّاوری ینمعبارتی 

بدان  ینا .دارد کامل طابقت (2622) 2ی شپرزو بورزوکسهانتایج پژوهشبا  نیچنهم

فنّاوری یرش ذریک کارکنان برای پحسبب ت تنهامبادالتی استبدادی و معناست که رهبری 

رهبرانی چنین  یراز .کندیجدید منع م فنّاوری رشیپذبلکه کارکنان را از ، شودیجدید نم

 .ندهست طیشرا رییتغعدمو  تحامی ثبا شتریو بتمایل کمتری به تغییر داشته 

سبک رهبری خیرخواهانه  نیبفرعی دوّم نشان داد  فرضیّهپژوهش در خصوص  جینتا 

د وجو یو معناداردر مدارس رابطۀ مثبت  اطالعاتفنّاوری  کارگیریبهمدیران مدارس با 

بیشتری  یریگمیتصمدر این سبک افراد حقّ  گفت: توانیم نتایج این یافته نییدر تبدارد. 

ازمان داشته باالی س توانند ارتباطات محدودی با مدیرانیمنسبت به سبک استبدادی دارند و 

اعتماد  حالااینبباشند البته آمرانه بودن مدیر در این سبک بیشتر جنبه پدرانه و دلسوزی دارد 

کمی نسبت به افراد تحت سرپرستی وجود دارد. نتیجه این بررسی با نتایج پژوهش امانی و 

د عهّو ت یشغل تیبا رضا رانیمد یرهبر یهاسبک ۀرابط یبررس( که به 2372نادری فر )

از  دهآمدستبهنتایج همسو است.  اندپرداخته شهر زابل متوسطهمقطع  رانیدب یسازمان

                                                           

1. Bowersox 
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د عهّو ت یشغل تیرضارهبری خیرخواهانه مدیران با سبک  بین آنان نشان داد کهپژوهش 

 .و معناداری وجود دارد مثبت ۀرابط یسازمان

 سبک رهبری مشارکتی نیب فرعی سوّم نشان داد فرضیّهخصوص  در پژوهشنتایج 

د وجو یو معناداردر مدارس رابطۀ مثبت  اطالعاتفنّاوری  کارگیریبهمدیران مدارس با 

سبک  ی متعددی نتیجه استفاده ازهاپژوهش گفت: توانیم نتایج این یافته نییدر تب دارد.

ین توجّه به ماهیت نظام تعلیم و تربیت استفاده از ا . لذا باانددادهیید قرار تأمشارکتی را مورد 

( که 2322رسد. نتیجه این بررسی با نتایج پژوهش فیضی و بشیر )یمسبک ضروری به نظر 

همسو  انداختهپرددبیران  تیبر خالق یسنت ی مدیریت مشارکتی وهارابطه سبک یبررسبه 

با  ی مدیریت مشارکتیهاسبک ینب آنان نشان داد کهاز پژوهش  آمدهدستبهنتایج است. 

 .و معناداری وجود دارد مثبت ۀرابطخالقیت دبیران 

سبک رهبری مشورتی  نیب نشان داد فرعی چهارم فرضیّهدر خصوص  پژوهشنتایج 

د وجو یو معناداردر مدارس رابطه مثبت  اطالعاتفنّاوری  کارگیریبهمدیران مدارس با 

افراد ـتان بـا و سرپرس رانیمـد یمساعکیتشرگفت:  وانتیم نتایج این یافته نییدر تب دارد.

 کهینحوبهکار  طیدر مح و سالم یمیصم، دوستانهی طـیمح جـادیبـرای اتحت سرپرستی 

ـود. افـزوده ش هاآن ـزانیو تا حد امکان بر م رندیپذصورت یراحتبهتعامالت و گفتگوها 

ر حد د افراد تحت سرپرستیاد مافوق و افر انیم لئمسا گونهنیااگـر  شده است برآورد

ررسی با . نتیجه این بد بودنر خواهمؤثّ زهیانگ جادیدر ا العادهفوق، دنمعقول وجود داشته باشـ

( انجام شد همسو است. نتایج وی نشان داد بین 2397نتایج پژوهشی که توسّط ابراهیمی )

ود رتباط معناداری وجسبک رهبری مدیریت و کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس ا

 دارد.

 پژوهش یهاتیمحدود

  ج لذا در تعمیم نتای، استنتایج این پژوهش محدود به مدیران مدارس شهرستان جاسک

 باید احتیاط نمود. هاشهرستانسایر  به

 مکرر مراجعات وجود با کارکنان از برخی پاسخگویی به تمایل عدم 
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 - ؤاالتس به پاسخگویی در کارکنان یکارمحافظه 

 - داخل در این موضوع پژوهشی بخصوص زمینه در انجام شده یهاپژوهش اندک بودن 

 کشور

 - کارکنان نظرات نتواند پرسشنامه است ممکن که معنا این به پرسشنامه ذاتی محدودیت 

 .کند منعکس درستیبه را

 لزوم مراجعه متعدد به علت پراکندگی جغرافیایی مدارس در شهرستان جاسک جهت 

 پرسشنامه یآورجمعیع و توز

 شوند:یمیشنهادهای زیر ارائه پهای پژوهش حاضر با توجه به یافته 

  ی ی آموزشهاکارگاهی برگزار، شود برای افزایش کارآیی مدیران مدارسیمپیشنهاد

 اجرا گردد. اثربخشآشنایی مدیران با سبک مدیریت مشارکتی و 

  های یوهشارزیابی شوند تا مدیرانی که از  مدیران مدارس مستمرشود به شکل یمپیشنهاد

ی جدید هایوهشنمایند تالش نمایند خود را با یممدیریتی استبدادی در کار خود استفاده 

 مدیریت و رهبری مدارس آشنا و سازگار نمایند و از آن در عمل استفاده نمایند.

  ژهیوبه دیریتهای میطهحشود از مدیرانی که تحصیالت مرتبط در خصوص یمپیشنهاد 

 آموزشی دارند برای مدیریت مدارس استفاده شود. مدیریت

  دیریتمسبک مشارکتی در  ژهیوبهی منعطف هاسبکشود مدیران مدارس از یمپیشنهاد 

 مدرسه خود استفاده نمایند.

  ی هاسازمانهای نوین توسط یفنّاور کارگیریبههای یوهششود یمپیشنهاد

 وزش داده شود.آم، به مدیران وپرورشآموزش

  ه ارزیابی سنجی از کارکنان خود ب ازنظربا استفاده  مستمربه شکل مدیران شود یمپیشنهاد

 .بپردازند آنان نوع سبک خود از دیدگاه
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https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4246
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https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5537
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5537


 

271 

 

 

 69 ، تابستان21شماره ، سومسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

ت انتشارا :تهران .درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت یاتکل (.2322) محمدیعل، راد مصدق

 دیباگران.

اطالعات در  ینقش فناور(. 2370مسلم )، یافسون و صالح، یخوبان تا؛یآناه، یزدانی
 .تهافیتوسعه یکشورها وپرورشآموزشبر  یتأسبا  یآموزش یهانظام شدنیجهان

، ینیآفرزشار کردیبا رو یحسابدار، یریتمد، اقتصاد یالمللنیبکنفرانس  نیپنجم

 .خبره نارون رانیمد یموسسه آموزش، رازیش
Assar. S. (2015). Information and Communication Technology in Education. 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral.Sciences. 

(Second Edition),66-71. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-08-

097086-8.92104-4 

Bass‚ B. M. (1987)‚ Leadership and Performance beyond Expectations‚ 

NewYork: The Free Press. 

Bowersox, N. (2012). The effects of technology acceptance as a mediating 

variable between leadership style and knowledge managment. Trident 

University, Cypress publication, California, USA. 

Har ison, E. & Boonstra, A. (2009). Essential Competencies for Techno 

Change Management: Towards an Assessment Model, International 

Journal of Information Management, 29, pp. 283-294. 

Gershenson, C. (2014).Harnessing the complexity of education with 

information technology. Essays & commentaries. Willey periodical. 

Vol 20, no 5. 

Lorin, M. H. & Erick, B. (2003). Information Technology and Internal Firm, 

Organization: An Exploratory Analysis. Journal of Management. vol 

19, no 4 

Makgato, M. (2014). The challenges of teaching and learning technology 

subject at schools in South Africa: A case of INSET teachers in 

Mpumalanga Province Department of Educational Studies. Tshwane 

University of Technology,South Africa. 

Nemanich, A.; Keller, T. (2007). “Transformational leadership in an 

acquisition: A field study of employees”. The Leadership Quarterly, 

49–68. 

Oliver‚ P. H., Gottfried‚ A. W., Guerin‚ D. W., Gottfried‚ A. E., Reichard‚ R. 

J., Riggio‚ R. E. (2011)‚“Adolescent family environmental antecedents 

to transformational leadership potential: A longitudinal mediational 

analysis. The Leadership Quarterly Special issue: Longitudinal studies 

of leadership development, 22, 535-54. 



 274   ... یریکارگبا به یرانمد یِسبک رهبر ۀرابط یبررس

 

Porter‚ L. W, Campton‚ W. J,Smit‚ F. J. (1976)‚ “Organizational commitment 

and managerial turnover: A longitudinal study‚” Organizational 

Behavior and Human Performance. No15:87-98. 

Ritchie.D. (2007). School Administrators and Educational Technologies: 

Narrowing the Divide. San Diego State University. US. 

Sancar,Mine(2009).Leadership behaviors of school principals in relation to 

teacher job satisfaction in north Cyprus.Procedia Social and Behavioral 

Sciences.vol 1,no 1 (2009),pp: 2855–2864 

Schepers, J.; Wetzels, M.; De Ruyter, K. (2005). leadership styles in 

technology acceptance: Do followers practice what leaders preach?. 

Managing ServiceQuality, 15(6), 496-508. 

Sun, H. & Zhang, P. (2006). The Role of Moderating Factors in User 

Technology Acceptance. International Journal of Human-Computer 

Studies,vol 64,no2. 

Simon, A. Moss, Janis McFarland, Simon NGU, Anna Kijowska (2007). 

Maintaining an open mind to closed individuals: The effect of resource 

availability and leadership style on the association between openness to 

experience and organizational commitment. Journal of Research in 

Personality,vol 41, no 2. 

Yazici‚ H. (2014)‚ “An exploratory analysis of hospital perspectives on real 

time information requirements and perceived benefits of IT technology 

for future decision‚” International Journal of information Management, 

Vol 34, No5: 613-621 

Yukl‚ G. (2009),“Leadership in Organizations.Prentice-Hall,Inc,”Upper 

SaddleRiver,NJ: 265.


