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Presenting a genuine leadership model in first and second secondary schools: Foundation 

Data Theory 

Abstract 

The main purpose of this study is to present a genuine leadership model in first and second secondary 

schools that has been implemented using an approach based on data foundation theorizing. Semi-

structured interviews were used to collect data and the data were analyzed by Strauss and Corbin 

method and paradigm model. Sampling was theoretical method with purposeful technique and 

snowball, based on which 15 interviews were conducted with scientific experts, selected and 

specialized university professors, principals and teachers of first and second secondary schools. The 

results of the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective coding process 

led to the development of the foundation data theory in the field of first and second secondary 

schools. The model designed in this study includes components, causal, contextual and 

interventionist factors that ultimately led to strategies and effects. The model designed in this study 

includes components, causal, contextual and interventionist factors that ultimately led to strategies 

and effects. 
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1770 

ل  
مد

ه 
ائ
ار

اد 
نی
 ب

ده
دا
ه 

ری
ظ
 ن
م:

دو
و 

ل 
او

ه 
ط
س

تو
 م

س
ار

مد
ر 

 د
یل

ص
 ا
ی

بر
ره

 

 
 
 
 

،  دوازدهم   پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره_ماهنامه علمی )مقاله علمی

 1770-1784،صص 1401اسفند
https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.291966.1874 

 
 ارائه مدل رهبری اصیل در مدارس متوسطه اول و دوم: نظریه داده بنیاد 

 ١اشرف السادات خورسندی راد 

 ٢رسول داودي 

 ٣نقی کمالی 

 

 چکیده 
است که با استفاده از   ارائه مدل رهبری اصيل در مدارس متوسطه اول و دومهدف اصلي اين پژوهش،  
از مصاحبه نيمه    اطالعاتپردازی داده بنياد اجراشده است. برای گردآوری    رويکرد مبتني بر نظريه

به روش استراوس و کوربين و مدل پارادايمي انجام گرفت.   اطالعاتوتحليل    ساختاريافته استفاده و تجزيه
خبرگان مصاحبه با    15  گيری به روش نظری و با تکنيک هدفمند و گلوله برفي بود که بر مبنای آن  نمونه

انجام گرفت.    ،مديران ودبيران مدارس متوسطه اول و دوم متخصص منتخب و دانشگاهی اساتيد علمی،
يند کدگذاری باز، محوری و انتخابي، به ايجاد نظريه  آها طي فر ده از مصاحبهآم دست  های به نتايج داده

مؤلفه  شده در اين پژوهش شامل    منجر شد. مدل طراحي  مدارس متوسطه اول و دوم داده بنياد در حوزه  
 منجر گرديد.پيامدها در نهايت به راهبردها وآثارو که عوامل علّی،زمينه ای ومداخله گراست،ها

 نظريه داده بنياد رهبری اصيل، مدارس متوسطه، دی:کلی کلمات
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ترقی هر جامعه ای در گرو چگونگی فعاليتی است که در سازمان آموزش و پرورش انجام می گيرد و  
موفقيت نهاد ها و سازمان های غير آموزشی تا حد زيادی به کارائی و اثربخشی آن بستگی دارد.توسعه 

جامعه مرکب از اجزاء متفاوت و متمايز برای تحقق اهدافی  و رشد اين سازمان يک شيوه اساسی در يک  
پذير است)بهرنگی، امکان  (.اگرچه موضوع مديريت  1392است که توسط مديريت و رهبری کارآمد 

همزاد زندگی انسان و از اولين روزهای پيدايش او بوده است اما به علت ايجاد سازمان های آموزشی 
ی و برخوردار از انسان های پر نياز ، مسئله رهبری توجه خاصی را  جديد ،پيچيده و متراکم از تکنولوژ

به خود جلب کرده است چرا که سرعت، قدرت عمل،خالقيت، نوآوری و تغييرات اساسی نياز به يک  
با برنامه ريزی صحيح بين همه   بتواند  تا  دارد  بنام رهبر  ای  نيروی هماهنگ کننده، متفکر و فرزانه 

وها همسوئی به وجود آورد.در واقع سازمان آموزش و پرورش به ويژه مدارس  اجزاء، امکانات و نير
اداره امور، حل مسائل و جريانات روزمره و در کل هماهنگی های الزم به نيروی فعال، آگاه  جهت 

 وکارآی متعهدی نياز دارند. 
و مديريتی  در تحقيقات سازمانی    اترهبری يکی از اساسی ترين و در عين حال پيچيده ترين موضوع

موريت اصلی سازمان می کند و در آنها ميل، عالقه، شور  أمحسوب می شود. رهبر پيروانش را متوجه م
 انرژی ايجاد می کند، تا در يک تالش هماهنگ برای رسيدن به اهداف سازمان تالش  و و شوق

آموزان است؛   يادگيری دانش  ءکنند. بديهی است که هدف اصلی سيستم های آموزشی مانند مدارس ارتقا
يادگيری دانش آموزان می باشند. آنها بايد به محيط های   مسئوللذا رهبران و مديران مدارس پاسخگو و  

رهبری اصيل از جمله نظريه های   ارائه نمايند.پيچيده پاسخ دهند و به همه دانش آموزان خدمات مناسب 
، اعتماد سازی و تقويت و ترويج جديد رهبری است که منجر به افزايش خوش بينی، خلق روابط شفاف

 (.1396می شود)حسين پور وهمکاران، اخالقی مثبت و الهام بخشی در محيط  جوّ 
(، در پی شکست های رهبری و فروپاشی سازمان هايی مانند انرون ) شرکت انرژی( 2001بيل جورج )

زمانی و خلق چشم  وآرتور آندرسن ) شرکت حسابداری( با يادآوری اهميت نقش خودآگاهی رهبران سا
(.پس 1397انداز و معنا بر اساس معيارهای درونی،  رهبری اصيل را پيشنهاد داد)قورچيان و همکاران،

از آن در کليه سازمان های تجاری و نه آموزشی مورد استقبال قرار گرفت. در صورتی که مدارس به  
که تحت فشار و تسليم شرايط محيطی  افرادی نياز دارند که نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و بدون اين

باشند بر اساس ارزش های درونی که همان ارزش های اخالقی است رفتار کنند و در فرآيند کار داده  
های عينی را قبل از اينکه به نتيجه برسد مورد بررسی و ديدگاه هايی که منجر به چالش افکار و مواضع 

(.همچنين مدارس به افرادی صادق نياز دارند کسانی 1397شان می شود را مورد توجه قرار دهند)علوی،
که برای پايدار ساختن سازمان خود تالش می کنند و عميقاً به اهداف و ارزش های اصلی خود پايبند 

 (.2007اند)جورج و سيمز،
ارائه مدل   تاکنون در زمينه  اين نکته که  به  اول و دومبا عنايت  ،  رهبری اصيل در مدارس متوسطه 

ت  درصدد طراحي مدلي به همين منظور با پاسخگويي به سؤاال   پژوهشگربررسي جامعي صورت نگرفته،  
 :باشد زير مي

 

 پژوهشسؤال اصلی 

 چه مدلی را می توان برای رهبری اصيل در مدارس متوسطه ارائه نمود؟

 سؤاالت فرعی پژوهش

 کدامند؟ های رهبری اصيل در مدارس متوسطه ومؤلفه شاخص ها  .1
 چه عواملی در شکل گيری رهبری اصيل در مدارس متوسطه اثرگذارند؟ .2

 چه عواملی زمينه الزم را برای رهبری اصيل در مدارس متوسطه فراهم می نمايند؟ .3

 چه عواملی مانع شکل گيری رهبری اصيل در مدارس متوسطه می شوند؟ .4

 راهبردهای رهبری اصيل در مدارس متوسطه چيست؟ .5

 ر مدارس متوسطه چه آثار و پيامدهايی می تواند داشته باشد؟ رهبری اصيل د .6

 چه مدلی را می توان برای رهبری اصيل در مدارس متوسطه ارائه داد؟  .7
 پیشینه پژوهش

(، درمقاله ای تحت عنوان رهبری اصيل در محيط های فراگير يادگيری: 2020کرافورد و همکاران )
ی به اين نتيجه رسيدند که محيط های يادگيری و آموزش  ی، شناخت  یعاطف  یمعلمان به عنوان توانمندسازها
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اين پژوهشگران به اين  دارند.    ازين  یثرؤم  یکننده ها  ليدانش آموزان به تسه  یريادگي  ليتسه  یبرافراگير

دانش  یري ادگ ي ليکنند احتماالً در تسه یرا مجسم م يک رهبر اصيل یکه رفتارها  یمعلمان  نتيجه رسيدند
 موفق تر خواهند بود. فراگير یريادگي طيمح کيآموزان در 
(، مؤلفه های  2008وهمکاران)( و والمبوا  2005(؛ ايليس وهمکاران)2005آووليو وگاردنر)از نظر  

خودتنظيمی  رهبر،  خودآگاهی  مثبت،  اخالقی  ديدگاه  مثبت،  روانشناختی  سرمايه  شامل:  اصيل  رهبری 
زمينه  پيروان،  توسعه  پيروان،  خودتنظيمی  پيروان،  خودآگاهی  رهبر،  رفتارهای  يا  عملکرد  رهبر، 

د همچنين  انتظاراست.  از  فراتر  وپايدار  واقعی  عملکرد  و سازمانی،  شور  با  هدف  کردن  نبال 
ها(،  قلب)انگيزه  با  رهبری  ها(،  ارزش  و  ثبات)اصول  با  های  ارزش  به  پايبندی  اشتياق)خودآگاهی(، 
شديد،  اشتياق  و  هدف   ، منسجم(  انضباط شخصی)زندگی  داشتن  پشتيبان(،  پايدار)تيم  روابط  برقراری 

شادت و رحم ديگر مؤلفه های  ارزش ها و رفتار، روابط و پيوستگی، خويشتنداری و سازگاری و ر
 (می باشد.2003،2007رهبری اصيل از نظر جورج و سيمز)

و اما عوامل تأثير گذار وآثار وپيامدهای رهبری اصيل که البته اين عوامل به صورت کلی بيان شده و  
اجتماعی)ژانگ  وضعيت  اقتصادی،  وضعيت  ملی،  منشأ  نژاد،  شامل:  نيست  مدارس  مختص 

ز2012وهمکاران، وهمکاران،(،  رانده  )سانچز  موقعيتی  و  سازمانی  مأموريت 2011مينه   ،)
سازمان)اهداف ،مقاصد و تمايالت(، قدرت) انرژی، روحيه و کنترل(، ساختار)سيستم ها، سياست ها،  
رويه ها(، معنا)تعليم دادن ارزش ها، اصول، اخالقيات(، وجود)تاريخ، هويت(، منابع)مردم، سرمايه، 

تجهيزات، پنسيلوانيا،  اطالعات،  ايالتی  تعهد  2015زمان()دانشگاه  اجتماعی،  روانشناختی  کنترل   ،)
اعتماد، عملکرد شغلی، پيشرفت رهبر و پيروان،   ( واما پيامدها شامل:2006سازمانی)ليون وهمکاران،

قابل   پيروان  شغلی،تعهدوافزايش  مثبت،رضايت  تنظيمی،جّوسازی  خود  خودآگاهی،توسعه  توسعه 
(، عملکرد بهتر گروهی و سازمانی، ايجاد رفتارهای شهروندی، تقويت  2005همکاران،اعتماد)گاردنر و

عاطفی)بانکس  تعهد  وايجاد  پيروان  و  سازمان  رهبر  روانی  سالمتی  سازمان،  در  اخالقی  فضای 
وهمکاران،2016وهمکاران، از علوی،2016؛هچ  نقل  به  و  1397،  اهداف  به  پايبندی  افزايش حس   ،)

انگيزه، ايجاد خوش بينی، تشويق روابط شفاف وبهبود فضای اخالقی  دستيابی به خدمات ع ايجاد  الی، 
دلبستگی شغلی و رضايت 2005مثبت)آووليو وگاردنر، افزايش  ( وافزايش رفتار شهروندی سازمانی، 

 (.2010شغلی)والمبوا وهمکاران،

(، در  1398ده الله دشتی)عبداله زا  در ايران نيز مطالعات مختلفی با رويکرد کمی صورت پذيرفته مانند:

دو  . دريافت  تبيين و طراحی الگوی رهبری اصيل در دانشگاه علوم پزشکیرساله دکتری خود با عنوان  
بعد هوش هيجانی و تمايل به خودشکوفايی در اين مدل به عنوان مهمترين ويژگی های رهبر اصيل در  

 دانشگاه علوم پزشکی متمايز شد.

اکبری) با عنواندر    (،1398عباس پورو  ای  آموزش و  ؤشناسايی م  مقاله  لفه های رهبری اصيل در 
لفه )الهام بخشی، انعطاف پذيری، برون گرايی، تعهد، جاذبه ؤم  ١١،  پرورش و ارزيابی وضعيت موجود

عميق، روحيه مشارکت، شفافيت ارتباطی، همدلی، پردازش متوازن اطالعات، چشم انداز اخالقی و چشم 
 . کردندانداز مشترک( شناسايی 

سازی رهبری اصيل در مديران ارائه مدلی برای نهادينهدر رساله دکتری خود با عنوان  (،  1397آراد)
دانشگاه )مورد: دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران( به اين نتيجه دست يافت: رهبری اصيل از دو بعد 

(  2ای« و)بعد فردی:»خودآگاهی«، »پردازش متوازن« و »شفافيت رابطه (  1تشکيل يافته است شامل)

ی به عوامل تأثير گذار نيز پرداخته است که  سازمانی«.همچنين وهای اخالقی درونبعد سازمانی: »جنبه
داشتن روحيه  های ملی و بينشامل: عوامل فرهنگی)پايبندی به ارزش آثار و ميراث فرهنگی،  المللی، 

اجتماعی)احساس وظيفه نسبت به زيردستان و همنوعان، فروتنی و انصاف و عدالت خواهی(، عوامل 
پاسخگويانعطف ديگران،  با  برخورد  در  سياسی)قانونپذيری  عوامل  شهروندی(،  حقوق  رعايت  و  -ی 

فرصت شناخت  توانايی  کشور(،عوامل  مداری،  حاکميت  و  حکومت  احترام  سياسی،  تهديدهای  و  ها 
بين وعوامل  فناوری  بيناقتصادی،عوامل  زبان  تغييرات  المللی)يادگيری  با  سازگاری  توانايی  المللی، 

 المللی(. های سازنده ملی و بينارت در رقابتالمللی و توانايی و مهغيرمنتظره ملی و بين
 روش شناسی پژوهش 

 سيستم آموزش و پرورش   مشکالتهای تحقيق کيفي به دليل شناسايي مسائل و    امروزه استفاده از روش
ناپذير    طور اخص، اجتناب  به مشکالت مدارس به خصوص مدارس متوسطه اول و دوم  طور اعم    به

  های کمي به شناخت کافي نسبت به موقعيت   توان از روش  ها نمي  به دليل ماهيت پيچيده سازمان  .است
دست معين  ازاين  های  و  روش  يافت  از  استفاده  مي  رو  پيدا  ضرورت  کيفي  و نمايد  های  )سرلک 

بنياد 1395نورايی، داده  استفاده نظريه  و راهبرد مورد  است  کيفی  نوع مطالعات  از  (.پژوهش حاضر 

است که در سطحي   یهايه  مند و کيفي برای خلق نظري  راهبرد پژوهشي داده بنياد، روشي نظام  است.
فر تبيين  به  مشخص  آگسترده،  هويت  با  موضوعي  متقابل  کنش  يا  کنش  می يند 
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و برای حوادث به همان شکلي که رخ   داردرويکرد  داده بنياد ريشه در واقعيت  (.2002پردازد)کرسول،

 به تئوری   ءجای اتکا  دهد به  کند. اين روش به پژوهشگر اين امکان را مي  ارائه ميدهند، توضيحاتي    مي
  ها و گزاره   اين تئوری  نمايد.شده، خود برای تدوين تئوری و گزاره اقدام    های موجود و از پيش تدوين

اد  (.رويکرد داده بني1391)بازرگان،شوند  های واقعي تدوين مي  مند و بر اساس داده  ها به شکلي نظام

(، توسعه داده شد که بر پايه گردآوری، مقايسه مداوم داده ها  1967توسط استراوس و کوربين در سال )

(.آنها برای پردازش  2008و شکل گرفتن مفاهيم به صورت همزمان استوار است)استراوس و کوربين،

می اساسی و مبنايی  داده مبنا و نظريه پردازی مبتنی بر گردآوری داده که در آنها مقوالت حول پاراداي
شکل گرفته اند با بافت موضوعی پژوهش به طور اساسی ماهيتی پارادايمی دارد، مدلی را ارائه نمودند 
که برای کدگذاری مقوالت و استخراج نتايج پژوهش طراحی شده است. اين مدل حول فرآيندی، شکل می 

.کرسول اين الگو را به صورت  گيرد که مواجهه پژوهشگر با پديده مورد پژوهش را بررسی می کند
 (.2012نشان داده است)کرسول ، 1شکل 

 

 (2012مدل پارادايمی)استراوس وکوربين به نقل ازکرسول، 1شکل

 

،مديران ودبيران  متخصص منتخب و دانشگاهی اساتيد جامعه آماری در اين مرحله شامل خبرگان علمی، 
و دوم اول   سابقه  ،دانشگاه   در  تدريس به  اشتغال ،تجربه نظير هايیويژگی  دارای كه  مدارس متوسطه 

نمونه گيری در تحقيقات کيفی نمونه گيری غيراحتمالی   .باشندمی   در زمينه رهبری اصيل تأليفی و پژوهشی
همراه  کيفی  تحقيقات  و  موردی  تحقيق  طراحی  با  اغلب  احتمالی  غير  گيری  نمونه  است. 

همچنين اين است. ورت گرفتهص  صورت غير تصادفي بهگيری در اين پژوهش  نمونه(.2003)يين،است

ها، در الگوی نهايي تغييری    کفايت نظری يعني تا جايي که با اضافه کردن داده  گيری تا رسيدن به  نمونه
 . يابد به وجود نيايد، ادامه مي

لوله برفی استفاده شده است. دراين پژوهش درابتدا از نمونه گيری هدفمندودرمرحله بعداز نمونه گيری گ
هدفمند گيری  است  نمونه  متداول  گيری  نمونه  استراتژی  طبق .يک  کنندگان  شرکت  که  ترتيب  اين  به 

س يک  به  مربوط  شده  تعيين  پيش  از  سؤال  الؤمعيارهای  می   ياچند  انتخاب  خاص  تحقيقاتی 
برفی(.2013)لوپزووايتهد،شوند گلوله  گيری  ای(نمونه  ياشبکه  ر  )زنجيری  گيری يک  ازنمونه  وش 

غيرتصادفی است که از چند مورد برای کمک به تشويق سايرمواردبرای شرکت در مطالعه استفاده می 
 (. 2001کندوازاين طريق حجم نمونه افزايش می يابد) بريتون و ميل وارد ،

معياررسمی محققان کيفی پروژه خود را باتعيين حجم نمونه از پيش تعيين شده شروع نمی کنندبنابراين هيچ  
با توجه به (.در اصل حجم نمونه درمرحله کيفی  2004کلی برای تعيين حجم نمونه وجودندارد)تاکت،

های  های بيشتر به دادهكه مصاحبه  می دهدها ادامه  سطح اشباع بوده است يعنی، محقق تا جايی به مصاحبه
نسبت   بيشتری  شناخت  و  گردد  منجر  آجديدتری  های  اصيل،مؤلفه  رهبری  آن  ن،به  بر  مؤثر  عوامل 

شودوپيامدها مصاحبه.حاصل  دادهاگر  به  بيشتر  نشودودادههای  منجر  بيشتری  تكرار های  قبلی  های 
شرکت کننده برای مطالعه   5تا    3(،2007در اين حال کرسول)نمايد.می  ها را متوقف  گردد،محقق مصاحبه

العه گرندد تئوری)داده بنياد( پيشنهاد نفر برای مط  20تا    15نفر برای مطالعه پديدارشناختی و  10موردی،

 قابل مشاهده است. 1-1می کند که طبق جدول

 
 مشخصات مصاحبه شونده ها در بخش کيفی)پژوهشگر(1-1جدول
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 نام جنسیت  مدرک تحصیلی  شغل  سابقه کار)سال( 

 q1 مرد دکتری استاددانشگاه  24

 q2 زن کارشناسی ارشد  دبيرمدرسه متوسطه  22

 q3 مرد دکتری استاددانشگاه)هيئت علمی(  25

 q4 زن دکتری مديرمدرسه متوسطه  27

 q5 مرد دکتری استاددانشگاه)هيئت علمی(  20

 q6 مرد کارشناسی ارشد  دبيرمدرسه متوسطه  15

 q7 زن کارشناسی ارشد  دبيرمدرسه متوسطه  26

 q8 زن کارشناسی ارشد  مدير مدرسه متوسطه  24

 q9 زن دکتری دبيرمدرسه متوسطه  15

 q10 زن کارشناسی ارشد  مديرمدرسه متوسطه  20

 q11 مرد کارشناسی ارشد  مديرمدرسه متوسطه  15

 q12 زن دکتری دبيرمدرسه متوسطه  20

 q13 مرد دکتری استاد دانشگاه)هيئت علمی(  20

 q14 خانم  کارشناسی ارشد  دبيرمدرسه متوسطه  19

 q15 مرد دکتری دانشگاه)هيئت علمی( استاد  20

 

ارچوب مصاحبه، شامل معارفه، بيان علت مصاحبه و  ههايي ابتدا چ  ها با طرح پرسش  درانجام مصاحبه 
  شده از مصاحبه  بر اساس ساختار طراحي  پژوهشهای    ارائه، سپس سؤال  رهبری اصيل تعريفي کلي از  

 های ذيل بود : پرسشای مصاحبه شامل  شونده پرسيده شد. ساختار پايه

 های رهبری اصيل در مدارس متوسطه کدامند؟ ومؤلفه شاخص ها  -1
 چه عواملی در شکل گيری رهبری اصيل در مدارس متوسطه اثرگذارند؟ -2

 چه عواملی زمينه الزم را برای رهبری اصيل در مدارس متوسطه فراهم می نمايند؟ -3

 می شوند؟ چه عواملی مانع شکل گيری رهبری اصيل در مدارس متوسطه -4

 راهبردهای رهبری اصيل در مدارس متوسطه چيست؟ -5

 رهبری اصيل در مدارس متوسطه چه آثار و پيامدهايی می تواند داشته باشد؟  -6

 چه مدلی را می توان برای رهبری اصيل در مدارس متوسطه ارائه داد؟  -7
 

 نتایج پژوهش 

داده  تحليل  پيش رو  در سه مرحله    در مطالعه  کيفي  انجامهای  انتخابي  و  باز، محوری  شده    کدگذاری 
( کد گذاری باز:فرآيند تحليلی است که از طريق آن ،مفاهيم شناسايی شده و ويژگی ها و ابعاد آنها  1).است

(.در اين مرحله مقوله های اوليه اطالعات در خصوص پديده در  2001در داده ها کشف می شوند)لی، 

ات شکل می يابد.پژوهشگر در اين مرحله مقوله ها را بر همه  حال مطالعه به وسيله بخش بندی اطالع
(  2داده های جمع آوری شده نظير مصاحبه، مشاهدات و وقايع يا يادداشت های خود بنيان می گذارد.)

کدگذاری محوری: فرآيند ربط دهی مقوله ها به زير مقوله ها و پيوند دادن مقوله ها در سطح ويژگی ها 
ن مرحله پژوهشگر يک مقوله مرحله کدگذاری بازرا انتخاب کرده و آن را در مرکز و ابعاد است . در اي

فرآيندی که در حال بررسی آن است )به عنوان: پديده مرکزی( قرار می دهد و سپس ديگر مقوله ها را  
به آن ربط می دهد.اين مقوله های ديگر عبارت اند از: »شرايط علّی«)مقوله هايی مربوط به شرايطی  

پديده  که   از  يا برهم کنش های خاصی که  تأثير می گذارند(،» راهبردها«)کنش ها  بر مقوله محوری 
تأثير می گذارند(»شرايط  محوری منتج می شود(»شرايط زمينه ای«)شرايط خاصی که بر راهبردها 
ل  مداخله گر«)شرايط زمينه ای عمومی که بر راهبردها تأثير می گذارند( و»پيامدها«)خروجی های حاص

( کدگذاری انتخابی: در اين مرحله مقوله ها به طور نظامند  3(.)2005از استخدام راهبردها()کرسول،

بهبود يافته و با زير مقوله ها پيوند داده می شوند در واقع کدگذاری انتخابی فرآيند يکپارچه سازی و بهبود 
 (. 2001مقوله ها می باشد)لی،

دقت مورد کنکاش و بازبيني قرار گرفت    ها به   رآيند مصاحبهآمده از ف   دست  به   اطالعاتاين پژوهش  در
قابل مشاهده است که  1-2که طبق جدول  ها، مفاهيم استخراج و ثبت گرديد و سپس از بطن متن مصاحبه

 پديد آمد که قابل مشاهده است. 1-1بر اساس آن مدل پارادايمی نيز طبق شکل

 انتخابی نتايج کدگذاری باز، محوری و  1-2جدول 

 بخشی از متن مصاحبه خبرگان  مفاهیم  ابعاد  ردیف
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آموزش و  بنياد نظام  شرایط علّی  1

 پرورش
-تغيير ديدگاه آموزش و پرورش-عدم دخالت سياست در سيستم آموزشی

 تغيير ديدگاه مدارس 

 تعيين شده ثبات در قوانين  -ثبات در قوانين-ثبات در قوانين و بخش نامه ها بازنگری ساختارها  2

ارتقاء کيفيت وجايگاه   3
 مدارس

هدف گذاری برای  -هدف گذاری و برنامه ريزی با توجه به نوع مدرسه
برنامه ريزی تدريجی با  -مدارس با توجه به نوع مدرسه و ماموريت آن
 توجه به سنجش شناختی و عاطفی دانش آموزان 

شفافيت خط مشی   4
 های کالن 

 

چارچوب باز و  -م بر نظام تعليم و تربيتشفافيت سياست های کالن حاک
 منطقی سياست های کالن حاکم بر نظام تعليم و تربيت 

فرهنگ  -حمايت و پشتيبانی از رهبر اصيل-حمايت گری در نظام اداری حمايت گری  5
 حمايت گری در سيستم اداری 

اجرا کاربردی بودن اهداف  6 قابل  بودن  -اهداف  اهداف-اهدافکاربردی  اجرايی  داشتن  -قابليت 
و   تعليم  ارشد  اندرکاران  دست  در سطح  بزرگ  اهداف  و  روشن  فلسفه 

 کاربردی بودن و قابليت اجرايی اهداف و برنامه ها -تربيت کشور

قوانين شفاف و   7
 متناسب 

آگاهی  -آگاهی و شناخت کافی نسبت به قوانين-قوانين شفاف و مناسب
 مدير از قوانين

انتخاب و انتصاب   8
 مدير شايسته 

 

احساس نياز از سمت سايرين به  -داشتن منابع انسانی مستعد و توانمند
داشتن  -فردی با کاريزمای باال و قادر به پر کردن خالء های موجود

- استفاده از آزمون روانشناسی در انتخاب مدير-شايستگی و داشتن لياقت
 ه عنوان مدير توجه به سالمت روان فرد برای انتخاب آن ب

تغيير فرهنگ سازمانی در مدارس  -ارتقاء فرهنگ پاسخگويی مديران پاسخگو بودن مدير 9
 جهت پاسخگويی به ارباب رجوع 

 صداقت  10
 

شفافيت  -داشتن صداقت و درستی-صادقانه خدمت کردن)خادميت(
 کادرآموزشی با دانش آموزان و والدين 

 داشت و نگاه مثبت به ديگران چشم -مثبت انديشی مثبت انديشی  11

 تعهد و مسئوليت  12
 

داشتن تعهد نسبت به  -وجدان و مسئوليت در امر مديريت-تعهد کاری
 وفادار بودن-داشتن تعهد نسبت به ديگران-کار

 پذيرش نظر ديگران  13
 

مد نظر گرفتن  -تحمل وپذيرش ديدگاه های جديد از طرف زيردستان
 توجه به عقايد ديگران -ديگراناهداف وخواسته های  

شرایط زمینه   14
 ای

- ايجاد فرهنگ مشارکت-تقويت تيم سازی و کارگروهی در سطح مدرسه توسعه مشارکت 
احساس نياز به  -روحيه مشارکت و مشورت-افزايش مشارکت اجتماعی

هم صدايی و شنيده شدن صدای واحد از طرف سايرين به منظور شنيده  
 افراد با توجه به نيازهای موجود شدن وجهت دهی 

بهره گيری از تکنولوژی و فناوری  -امکانات و تجهيزات کافی و به روز تجهيز محيط يادگيری  15
 های به روز

سياست های کالن  16
 نظام آ.پ 

- برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت و عملياتی نظام آموزش و پرورش
 ايجاد تغييرات اساسی مهم بودن مدرسه از نظراجتماع جهت  

 ايجاد حس اعتماد  17
 

ايجاد حس اعتماد در اولياء و دانش  -ايجاد حس اعتماد در کارکنان
ايجاد فضای  -ايجاد حس اعتماد در کارکنان و اولياء مدرسه-آموزان

 اعتماد در مدارس 

تعامل با محيط   18
 خارجی

 ارجی تعامل با محيط خ-رويکرد استراتژيک مبتنی بر مديريت دانش

اطالعات علمی به   19
 روز 
 

داشتن  -اطالعات علمی به روز-بهره گيری از جديدترين يافته های علمی
تخصص الزم جهت پيدا کردن راه حل های  -قدرت تخصصی دانش
 داشتن اطالعات کافی و به روز -علمی

داشتن   20
توانايی  
 فطری 

 ذاتا مديريا رهبر بودن-توانايی فطری فردی

روابط عمومی  -داشتن تعامل عاطفی قوی-داشتن تعامل اجتماعی قوی تعامل با ديگران 21
قابل  -کاهش فردمحوری-توجه به مشارکت-باالی اجتماعی و فردی

 اطمينان و اعتماد بودن

برخورداری  22
 از فن بيان 

 از فن بيان برخوردار بودن - داشتن فن بيان مناسب-فن بيان با نفوذ

ارزش های  -داشتن خودپنداری مثبت-داشتن اعتماد به نفس-گاهیخودآ خودآگاهی  23
شناسايی نقاط  -شخصی مدير که انتظار می رود از محيط کار کسب کند

- توجه به خودباوری-آگاهی از توانايی ها)پتانسيل ها(-قوت و ضعف
 داشتن خالقيت -داشتن اعتماد به نفس

داشتن قدرت  -جهان بينی مدير مدرسه-بينیداشتن بصيرت و قدرت پيش  قدرت پيش بينی  24
 پيش بينی وپيشگويی 



 

1776 

ل  
مد

ه 
ائ
ار

اد 
نی
 ب

ده
دا
ه 

ری
ظ
 ن
م:

دو
و 

ل 
او

ه 
ط
س

تو
 م

س
ار

مد
ر 

 د
یل

ص
 ا
ی

بر
ره

 

 
شرایط  25

 مداخله گر

تمرکز گرايی در -جّو سياسی قوی حاکم بر نظام آموزش و پرورش بنياد نظام آ.پ 
شرايط محيطی شامل نظام های  -سطح مديريت کالن آموزش و پرورش

يک علم  عدم پذيرش مديريت به عنوان  -تمرکز گرايی در مدارس-تربيتی
عدم اعتماد به  -عدم تفويض اختيار با مديران پايين دستی-و هنر
عدم توجه به آموزش  -دخالت سياسيون در آموزش و پرورش-زيردستان

عدم  -عدم توجه به آينده پژوهی، آينده نگری، آينده نگاری-های دانش افزا
نگاه سلسه مراتبی)نيوتونی،مکانيکی( به  -توجه به اصل جانشين پروری

عدم توجه به  -بروز رفتارهای سياسی-عدم ثبات در مديريت-سمدار
بی توجهی به نقش بسيار  - بروز هرگونه خالقيت و ابتکاردر بدنه سيستم

بی توجهی به ساختارهای  -تاثيرگذار مدارس در ساختار جامعه
 استقرار ديدگاه تماميت خواه درارکان جامعه -دموکراتيک

از امنيت شغلی  -نداشتن امنيت شغلی در محل کار-امنيت شغلینداشتن   عدم امنيت شغلی  26
 برخوردار نبودن 

 توجه به کميت  27
 

متمرکز -توجه به کميت در آموزش و پرورش به جای توجه به کيفيت
 کيفيت را فدای کميت کردن-بودن بر کميت

تغييرات لحظه   28
ای در تصميم  

 گيری

ايجاد تغييرات  -کالن مملکتیتغييرات لحظه ای در تصميم گيری های 
 تغييرات آنی در تصميم گيری ها -مداوم در تصميم گيری ها

عدم توجه به   29
خالقيت و  
 نوآوری 

عدم خوش رويی و پاداش در  - استقبال نکردن از خالقيت و نوآوری
 مقابل خالقيت 

ارائه قوانين مازاد  -ازحدارائه قوانين بيش -قوانين دست و پا گير اداری قوانين بيشمار  30
 نسبت به نياز 

عدم توجه   31
به شايسته  
ساالری در  
انتصاب  
 مديران

فقدان شايسته ساالری  -عدم توجه به شايسته ساالری در انتصاب مديران
بی توجهی به شايسته  -بی توجهی به حرفه ساالری-در انتصاب مديريت

 ته گماری بی توجهی به شايس -بی توجهی به شايسته گزينی-ساالری

 کمبود منابع مالی  32
 

-نداشتن امکانات مالی-کمبود منابع مالی در شکل گيری بعضی اهداف
 کمبودمنابع مالی و انسانی الزم -کمبود منابع مالی و امکانات

عدم همکاری ساير اعضاء  -عدم همکاری ديگر اعضاء مانند والدين عدم همکاری  33
 مانند والدين 

عدم توجه به پروژه  -عدم توجه به تفکر سيستمی-عدم تعامل با ديگران ديگران عدم تعامل با    34
 های علمی و روش های مشارکتی 

 نداشتن تجربه کافی -انعطاف پذير نبودن-بی تجربگی بی تجربگی  35

پذيرش تفاوت های   راهبردها  36
 فرهنگی 

ايجاد فضای تساهل  -پرهيز از تعصب-پذيرش تفاوت های فرهنگی قومی
 تسامح در مدارس و 

بازنگری در دانشگاه   37
 فرهنگيان 

ارتقاء کيفيت آموزشی، پژوهشی ،تربيتی واخالقی دانشجويان دانشگاه  
 ارتقاء کمی و کيفی دانشگاه فرهنگيان -فرهنگيان

توجه به تجربيات   38
 نسل های قبل 

از تجربيات  -استفاده از تجربيات نسل های قبل و برداشتن شکاف نسلی
 به تجربيات نسل های گذشته توجه کردن-های گذشته استفاده کردننسل 

توجه ويژه به آموزش   39
 ضمن خدمت 
 

ايجاد آموزش های ضمن خدمت و تشکيل آموزش های دانش افزايی و  
تشکيل دوره های رهبری آموزشی جهت  -مهارت افزايی برای همکاران

-مديريتی برای مديرانبررسی دوره های ضمن خدمت -تقويت مديران
 تهيه و توزيع کتب سبک های جديد رهبری برای مديران 

در نظر گرفتن منافع   40
 جمع 
 

پيشبرد موضوعات با در نظر گرفتن منافع جمعی حتی اگر در مواردی  
در جهت  -تضادهای مشخص با منافع خود رهبر وجود داشته باشد

هداف وجمع  جهت دهی ا-يکپارچه سازی و بهينه سازی اهداف جمع
 بندی نيازهای جمع در قالبی که قابل اجرا و شدنی باشند 

 ايجاد تعهد و مسئوليت  41
 

اعمال مديريت همراه با تعهد و دلسوزی و  -تعهد و احساس مسئوليت
ارتقاء حس مسئوليت پذيری  -خيرخواهی برای همه ارکان مدرسه
 اجتماعی 

ايجاد و گسترش   42
 اعتماد سازی 

 

اعتماد به  -ايجاد ارتباطی بر مبنای اعتماد با کادر آموزشی و اجرايی
جوحاوی  -بروزآزاد عقايد و نظرات از طريق اعتماد سازی-همکاران

ايجاد فضای اطمينان و  -امنيت روانشناختی از طريق اعتماد سازی
 ارتقاء جو سالم اعتماد -اعتماداز طريق روابط شفاف

 توسعه مشارکت  43
 

ايجاد فضای تعامل  -شنيدن نظرات همکاران و به کار بستن نظرات مفيد
برگزاری همايش های  -مشارکت با همکاران-و تبادل نظر دو سويه

ترويج تجربه های موفق مديران در بين  -مديريتی برای تبادل نظرمديران
- يرانبازديد از مدارس دارای مدير موفق  توسط ساير مد-ساير مديران

 ارتقاء جو سالم گفتگو، تفاهم ودرک متقابل 
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ايجاد فضای   44

 انتقادپذيری 
نقد ايده های ديگران با  -در بيان نقد صريح و شفاف و اخالق مدار بودن
 رويکرد سازنده 

 ايجاد خالقيت  45
 

فرصت  -داشتن خالقيت و نوآوری در برنامه های آموزشی و تربيتی
پاداش به تفکر خالق و عدم  -برای ارائه طرحدادن به نيروهای خالق  
 استقبال از ابتکار و ايده های خالق -تاکيد کپی برداری

 ارتقاء بردباری 46
 

صبر و  -راه حل جهت مسائل پيش رو-تاب آوری در مقابل مشکالت
 تحمل در مقابل مشکالت پيش آمده 

افزايش  -مختلف آموزشی و پرورشیبازدهی بيشتر در زمينه های  توجه به بازدهی  پیامدها  47
 راندمان و بازدهی 

تربيت دانش    48
 آموزهمسو با اهداف 

-تربيت دانش آموزان همسو با اهداف و ارزش های مورد نظر رهبر
سوق دادن اهداف و  -برنامه ريزی برای رسيدن به اهداف موردنظر 

 ارزش های دانش آموزان به اهداف مورد نظر 

 سازماندهی امور  49
 

وجود برنامه ی  -عدم سردرگمی سايرين و سازماندهی اکثر خواسته ها
عدم سردرگمی -مدون برای انجام اعمال مختلف و عدم وجود ناهماهنگی

 کاهش هزينه های پرت در آموزش و پرورش -نظام آموزشی

 نوآوری  تأثيرات مثبت بر يادگيری و -افزايش اثربخشی در تدريس اثربخشی در تدريس  50

 ايجاد مدارس جديد  51
 

تبديل مدارس به مدارس تند  -تبديل مدارس به مدارس يادگيرنده

تبديل مدارس به  -تبديل مدارس به مدارس فضيلت بنياد-(FLOآموز)

 مدارس اخالق محور

آموزش  اطمينان بيشتر جامعه به -افزايش اعتماد بين خانواده ها و مدرسه ايجاد اعتماد در اولياء  52
 و پرورش

 ايجاد روابط شفاف  53
 

- ايجاد روابط شفاف بين معلمان-ايجاد روابط شفاف بين مدير و معلم
 ايجاد روابط انسانی پايدار بين رهبر اصيل و پيروان 

 ايجاد رقابت سالم  54
 

ايجاد حس  -تشويق ديگر مدارس برای تبادل نظر-ايجاد حس رقابت سالم
 ين ساير مدارسايجاد انگيزه ب -رقابت سالم

ايجاد اشتياق و   55
 دلبستگی 
 

افزايش انگيزه در ميان کارکنان و دانش  -ايجاد انگيزه-اشتياق شغلی
ايجاد رضايت شغلی برای همکاران و افزايش عملکرد  -آموزان و اولياء

- ايجاد رضايت شغلی-ايجاد دلبستگی شغلی-ايجاد اشتياق به کار-مدرسه
افزايش  -ايجاد حس امنيت و رضايت شغلی-خدمتکاهش تمايل به ترک 

ايجاد  -افزايش رضايت از شغل-کاهش غيبت و تأخير-روحيه کارکنان
- جلوگيری از فرسودگی شغلی-ايجاد رضايت شغلی-انگيزه بين اعضاء

 جلوگيری از بی تفاوتی شغلی 

داشتن محيطی  -اطايجاد محيطی با نش-ايجاد محيط آرام و به دور از تنش ايجاد روحيه با نشاط  56
 شاد و بدون استرس 

ايجاد سرمايه   57
 اجتماعی 
 

توسعه سالمت  -ايجاد سرمايه اجتماعی همچون هم دردی و درک متقابل
حفظ ظرفيت های توليد موجود با نگاه به  -روانی و بهبود زيستی افراد

اشتراک در ارزش های  -موفقيت و کاميابی در رفاقت و همدلی-آينده
درونی شدن ارزش ها و انگيزه های واال  -ه های درونیبنيادين و انگيز

 افزايش بهره وری سرمايه اجتماعی -به دليل سرمايه روانشناختی

 ارتقاء خود آگاهی  58
 

رشد و  -افزايش اعتماد به نفس در ميان کارکنان و دانش آموزان و اولياء
باوری و  ارتقای خود  -تعالی و خودباروی دانش آموزان در ابعاد مختلف

افزايش  -افزايش اعتماد به نفس-کارآمدی کادر آموزشی و اجرايی
-فعليت يافتن خود واقعی فرد- کاهش خود شيفتگی-احساس توانمندی
ايجاد حس خودباوری  -شکوفايی استعدادهای نهفته-کاهش خود شيفتگی
 ايجاد حس خود ارزشمندی در ميان دانش آموزان-در ميان دانش آموزان
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 الگوی نهايی مدل رهبری اصيل در مدارس متوسطه اول و دوم  1-1شکل

 

 

 بحث و نتیجه گیری 

بوده و بدين منظور با    ارائه مدل رهبری اصيل در مدارس متوسطه اول و دومهدف اصلي اين پژوهش  
اطالعات به  باشد.    به اين هدف مي  يافتناستفاده از روش پژوهش کيفي و راهبرد داده بنياد دنبال دست  

بندی و درنهايت مدلي کيفي به شرح  انتخابي  دسته و کدگذاری باز، محوریدست آمده با کمک سه نوع 
گرديد استخراج  خودآگازير  شامل  اصيل  رهبری  های  مؤلفه  متوازن :  پردازش  مداری،  اخالق  هی، 

اطالعات و شفافيت رابطه ای است که در تقويت و توسعه رهبری اصيل در بين دست اندرکاران مدرسه  
نتايج   با  که  باشد  می  وگاردنر)اثرگذار  وهمکاران)2005آووليو  ايليس  (،والمبوا 2005(؛ 

 .( در يک راستا می باشد2003،2007( ،جورج و سيمز)2008وهمکاران)

شرايط علّی که در شکل گيری رهبری اصيل در مدارس متوسطه تأثيرگذار هستند شامل: ساختار نظام  
 - شفافيت خط مشی های کالن  -ارتقاء کيفيت وجايگاه مدارس  -بازنگری ساختارها  -آموزش و پرورش
  - يستهانتخاب و انتصاب مدير شا  -قوانين شفاف و متناسب  -کاربردی بودن اهداف  -سيستم حمايت گری
تعهد و مسئوليت و پذيرش نظر ديگران می باشد. اين نتايج   -مثبت انديشی  -صداقت  -پاسخگو بودن مدير

 یو چگونگ   ی معلمان به عنوان رهبران اصيلرفتارهابر  (، که  2020کرافورد و همکاران ) با نتايج  
موفق  نيا  ريتأث بر  متمرکز    تي امر  آموزان  ديدگاه    شدندو  دانش  سه  شناخت  یفعاط  به  آموزش  ی،  ی و 

(  2015(، دانشگاه ايالتی پنسيلوانيا)2011(، سانچز رانده وهمکاران)2012پرداختند، ژانگ وهمکاران)
 ( در يک راستا می باشد.2006و ليون وهمکاران)
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سياست    -تجهيز محيط يادگيری -شرايط زمينه ای جهت شکل گيری رهبری اصيل شامل: توسعه مشارکت

-اطالعات علمی به روز  -تعامل با محيط خارج- ايجاد حس اعتماد  -های کالن نظام آموزش وپرورش
داشتن    -ازخودآگاهی برخوردار بودن  -برخورداری از فن بيان  -تعامل با ديگران  -داشتن توانايی فطری

 قدرت پيش بينی است که مقاله ای هم راستا با اين عامل پيدا نشد.
عدم امنيت شغلی کارکنان غير   -ين پژوهش شامل: ساختار نظام آموزش و پرورششرايط مداخله گر در ا

کميت-رسمی به  گيری-توجه  تصميم  در  ای  لحظه  نوآوری  -تغييرات  و  به خالقيت  توجه  قوانين   -عدم 
عدم تعامل با    -عدم همکاری-کمبود منابع مالی-عدم توجه به شايسته ساالری در انتصاب مديران-بيشمار

 ی تجربگی است که مقاله ای هم راستا با اين عامل پيدا نشد.ديگران و ب
  - بازنگری در دانشگاه فرهنگيان   -راهبردهای رهبری اصيل در مدارس شامل: پذيرش تفاوت های فرهنگی

ايجاد   -در نظر گرفتن منافع جمع  -توجه ويژه به آموزش ضمن خدمت  -توجه به تجربيات نسل های قبل 
ايجاد خالقيت    -ايجاد فضای انتقادپذيری-توسعه مشارکت  -گسترش اعتماد سازی  ايجاد و  -تعهد و مسئوليت

 که که مقاله ای هم راستا با اين عامل پيدا نشد. و ارتقاء بردباری است 
سازماندهی   -تربيت دانش آموزهمسو با اهداف  -توجه به بازدهیواما آثار و پيامدهای رهبری اصيل شامل:  

ايجاد رقابت   -ايجاد روابط شفاف   -ايجاد اعتماد در اولياء  -يجاد مدارس جديدا  -اثربخشی در تدريس   -امور
ايجاد سرمايه اجتماعی و ارتقاء خود آگاهی است    -ايجاد روحيه با نشاط  -ايجاد اشتياق و دلبستگی  -سالم

نتايج با  نتيجه  اين  وهمکاران) که  وهمکاران)2005گاردنر  وهمکاران؛هچ  از  2016(،بانکس  نقل  به   )

 (،در يک راستا قرار دارد. 2010(ووالمبوا وهمکاران)2005(، آووليو وگاردنر)1397ی)علو

 درباره باورهای درونی روشنيبا به دست آمدن اين عوامل می توان نتيجه گرفت که برای اينکه مديران 
ورسالت مشخصی برای ايفای نقشی که بر عهده گرفته اند داشته باشند  و    کارشان  انجام  هایشيوه و خود

به سؤاالتی چون چه کسی هستند؟ چگونه فکر می کنند؟ ديگران آنها را چگونه می بينند؟ دارای چه نقاط 
ضعف و قوتی هستند؟ پاسخ مشخص و روشنی بدهند و برای داشتن معنای الزم ، معنای خاصی که  

توانمندی های خود وانجام اقدامات  موقعيتی سازمان آنها باشد و برای شناختن و پرورش  متناسب با شرايط  
با نوآوری و خالقيت، ايجاد اعتماد به دليل داشتن منش و نظام ارزشی مناسب و مشخص وايجاد فضايی  

رکز مملو از اعتماد.همچنين گرفتن تصميمات در جهت ايجاد هيجانات مثبت الزم برای افزايش تالش متم
ً   داشتن هيجانات و باورهای عميق درباره تغييرات الزم ودر جهت هدف،  محيط   تأثيرنبودن از  تحت  عمدتا

برای آن    انفراو  تالش  و  استواری  و  نظر  مورد  سازمانی  تغييرات  انداز  چشم  و  هاو داشتن  آرمان   اطراف
عزم تغيير نيز به کارکنان ه  ک  گاه خارج از عرفپايداری و تالش فراوان و  باتحوالت سازمانی  و ايجاد  

می شود و آنها را به نقطه حرکت و تالش زياد می رساند چون سيستم مشخصی در نقش پيروان منتقل  

( داشتن رهبران اصيل  1393از باورها،ارزش ها و هيجانات الزم برای تغيير ايجاد کرده است)علوی،
ضعف، توانمندی ها و ويژگی   در مدارس يک ضرورت محسوب می شود.رهبرانی که از نقاط قوت،

های خود آگاهی دارند احتمال بيشتری دارد که محدوديت های خود را در تصميم گيری و حل مسئله به 
رسميت بشناسندو مايل به پذيرفتن ايده ها و عقايد پيروان باشند و حتی ممکن است آنان را تشويق کنند تا  

(.رهبران  2005؛ گاردنر و همکاران،2008ران،موضع عميق خود را به چالش بکشند)والمبوا وهمکا
اصيل تالش می کنند تا روابط شفاف را ايجاد کنند ايجاد چنين رابطه ای اعتمادو وفاداری پيروان را  
افزايش و باعث می شود آنها آگاهانه اطالعات را به اشتراک بگذارند و افکار و احساسات واقعی خود  

(و در نهايت يک رهبر اصيل دارای استاندارهای  2008وهمکاران،؛ والمبوا  2003را بيان کنند)کرنيس،
اخالقی مشخصی است همچون درستی و صداقت که باعث می شود روابط متقابل و بلند مدتی بين  رهبر  

 با پيروان ايجاد شود.
 
 
 
 

 منابع

دانشگاه)مورد: دانشگاه (،ارائه مدلی برای نهادينه سازی رهبری اصيل در مديران  1397آراد،اميد) •
 آزاد اسالمی استان تهران(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران.

(، سازمان ها، سيستم های حقوقی،حقيقی و باز،نويسنده: دبليو ريچارد  1392بهرنگی،محمد رضا،) •
 اسکات ،انتشارات نشرکمال تربيت.

. چاپ سوم، تهران: نشر ختهيو آم فييک قيتحق یبر روش ها ی( ،مقدمه ا1391بازرگان، علي،) •

 ديدار. 



 

1780 

ل  
مد

ه 
ائ
ار

اد 
نی
 ب

ده
دا
ه 

ری
ظ
 ن
م:

دو
و 

ل 
او

ه 
ط
س

تو
 م

س
ار

مد
ر 

 د
یل

ص
 ا
ی

بر
ره

 

 
منتظری،طيبه،) • سلطانيان،شکوفه،  مريم،  پور،  قلی  سعيده،  پور،  ،ر1396حسين  اصيل:  (  هبری 

محرک ابتهاج زيستی درون مدرسه ای، سومين کنفرانس دانش و فناوری علوم تربيتی مطالعات 
 اجتماعی و روانشناسی ايران. 

شکافنده  ی(،شناسايي عوامل موثر بر جريان ها1395علي،نورياني، محمد حسن)سرلک ،محمد  •

. فصلنامه مديريت  اديداده بن ینظريه پرداز یدولتي با استفاده از استراتژ یسازمان ها

 .553-570(، 4)8دولتي،

(، رساله دکتری طراحی و تبيين الگوی رهبری اصيل در  1398عبداله زاده الله دشتی، مهرزاد) •
 شگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت. دان

احمد) • اکبری،  پور، محمد رضا،  آموزش 1398عباس  در  اصيل  رهبری  های  مؤلفه  شناسايی   ،)
 3، شماره  14وپرورش و ارزيابی وضعيت موجود، فصلنامه نوآوری های مديريت آموزشی، سال

 . 148-131، صص 

(، بازگشت به اصالت )ضرورتی برای کار و رهبری سازمانی در عصر  1397علوی، بابک، ) •
 کنونی(، انتشارات لوح فکر.

بابک) • ايفا نمی1393علوی،  را  اصيل سازمانی  نقش رهبر  مديرانی که  در  (،  مانعی عمده  کنند؛ 
 .http://babak-alavi.ir/weblog/130تحوالت سازمانی سايت 

مجيد،) • صادقی،  کامران،  خانی،  محمد  قلی،  نادر  دانشگاهی،  1397قورچيان،  اصيل  رهبری   ،)
رويکرد ارزش مدار مديريت دانشگاهی، نويسنده: جفری ال .بولر،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 
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