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مقدمه
دنیای امروز ،دنیای سازمان ها است و نیروی انسانی و متولیان سازمان ها به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محسوب می
شوند .منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می نماید (بهرام زاده و
همکاران .)1394 ،در این میان ،مشغله های خانوادگی ،استرس و فرسودگی شغلی ،کم انگیزشی و نگرش های منفی ،خستگی،
کمبود کارکنان برای جایگزینی ،در اولویت نبودن ،عدم حمایت از سوی مدیریت و غیره ،از جمله عواملی هستند که دسترسی افراد
به برنامه های آموزشی را ضروری می نمایند (کارن و همکاران .)2006 ،1این امر سبب شده که امروزه توجه زیادی به سوی
برنامه های خودتوسعه ایی 2صورت گیرد (فروتنی و همکاران .)1392 ،توسعه فردی فرآیندی اجرایی است که از طریق شناسایی و
تامین نیازهای آموزشی و پرورشی فرد (کارمند) ،مشارکت او در موفقیت سازمان متبوعش را ارتقاء میدهد .این برنامه یک مدرک
مدون رسمی است که اهداف یادگیری و توسعه مهارتها و قابلیتهای فرد را شناسایی و تعیین میکند .هر فرد به همراه مدیرش
به صورت مشترک این برنامه را تدوین میکنند .این برنامه شامل آموزشها و برنامههای رسمی و غیررسمی پرورشی است که
کمک میکند تا مهارتها و شایستگیهای مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه فردی کسب و تقویت شود (ابیلی و مزاری.)1393 ،
در این میان ،خودتوسعهایی ،شیوه جدیدی در توسعه مدیریت است که توسط پیدلر و همکاران ( )1986با هدف مشارکت مدیران در
جریان توسعه مهارت های مدیریتی طراحی شده است (پیدلرو همکاران .)1986 ،3دکترین ارتش آمریکا خودتوسعه ایی را یکی از
سه رکن توسعه رهبری عنوان کرده است .این سه رکن حالت پویا داشته و با یکدیگر روابط درونی دارند .آن ها خودتوسعه ایی را
فرآیندی تعریف نموده اند که برای سه منظور ،افزودن بر مهارت ها ،دانش و تجربه های قبلی کسب شده ،کاستن از نقاط ضعف و
دستیابی به اهداف توسعه فردی ،استفاده می شود (رابرتز و همکاران .)2012 ،4بویس و همکاران )2007( 5خودتوسعه ایی را شامل
فرآیندهایی تعریف کرده اند که توسعه گر مسئولیت شناسایی نقطه تمرکز توسعه ،تعیین کردن فرآیندهای توسعه و شناسایی منابع
برنامه آموزشی توسعه را بر عهده دارند .خودتوسعه ایی به وسیله فرد آغاز می شود و به وسیله احکام و فرامین سازمانی ،اتفاق نمی
افتد .اگر چه ،خودتوسعه ایی به عنوان فرآیندی که افراد مسئولیت اولیه برای تجارب یادگیری خود را بر عهده می گیرند ،معنی شده
است ،اما ،خودتوسعه ایی موفق ،اغلب به تالش و همکاری همکاران ،پیروان و سرپرستان نیز بستگی دارد (رابرتز و همکاران،
 .)2012بر اساس دکترین ارتش آمریکا ،خودتوسعه ایی می تواند در سراسر فعالیت های یک فرد اتفاق بیافتد و به وسیله آموزش
های مؤسسه ای و تقاضاهای عملیاتی که از فرد انتظار میرود ،تکمیل گردد (دپارتمان ارتش آمریکا .)2008 ،6بر این اساس ،خود-
توسعه ایی فرآیند برنامه ریزی شده ،چند بعدی ،پیشرونده و دائمی است که فرد آن را به کار می گیرد تا عملکردش را بهبود بخشد
و به اهداف توسعه ای مد نظر دست یابد .در واقع ،خودتوسعه ایی فرآیندی مداوم است و درون آموزش ها و کارآموزی های
سازمانی و تکالیف عملی جای می گیرد .فعالیت های خودتوسعه ایی به این منظور ایجاد شده اند که نیازها و اهداف خاص فردی را
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محقق سازند (ادییرنو .)2013 ،1بنابراین ،عنصری که فعالیت خودتوسعه ایی را متمایز می کند ،ماهیت داوطلبانه بودن آن است .این
امر برای سازمانی که به برنامه های آموزشی نیاز دارد ،می تواند جنبه اقتصادی داشته باشد ،زیرا چنین فعالیت های خود محور،
خود سرمایه گذاری و تکمیلی می توانند خارج از کار روزانه توسط کارکنان انجام گیرند (الینگر .)2004 ،2از سویی ،می توانند منافع
رو به افزایشی هم چون اثربخشی و پیشرفت شغلی (داونپورت و پروساک ،)1997 ،3تعهد سازمانی و رضایت شغلی (میکلسن و
همکاران )1999 ،4را به همراه آورند .از طرفی ،حوزه خودتوسعه ایی منابع انسانی دارای بیشترین تمرکز بر رفتار است .برای تغییر
رفتار نخست می بایست عواملی را که سبب می شوند کارکنان به شیوه ای که می خواهند عمل کنند ،شناسایی کرد .شناسایی
علل رفتار کاری آسان نیست ،زیرا عوامل مرتبط با هر رفتار ،متعدد و پیچیده و دشوارند .اما با این وجود ،شناخت رفتار کارکنان و
علل آن ضروری است ،زیرا این رفتارها بر پیامدهای شخصی و سازمانی اثرگذار هستند .مطالعات نشان می دهند افرادی که
آزادی عمل بیشتری برای شرکت در آموزش دارند ،نسبت به کسانی که آزادی عمل کمتری داشتند ،نتایج بهتری کسب میکنند،
زیرا انگیزه یادگیری تبدیل به محرک شخصی مهم می شود و نقش مثبت و مهمی در نتایج حاصل از فعالیت های یادگیری دارد
(نو و ویلک .)1993 ،5به نظر می رسد یکی از متغیرهای موثر بر خودتوسعه ای ،رهبری تحول آفرین است .رهبری تحول آفرین (و
یا تحول گرا ،)6یکی از تازهترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است .این نظریه یکی از چارچوبهای نظری در دنیا
است که از سوی برنز )1978( 7و باس )1985( 8مطرح شده است .بر اساس نظریه رهبری تحولگرا  ،یک رهبر ،نیازمند استفاده از
بازیگران داخلی جهت انجام وظایف الزم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد .در این راستا ،هدف رهبری تحول گرا
آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف ،به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است ،موانع بالقوه درون سیستم را
برطرف میکند و بازیگران را در رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده ترغیب مینماید (بائنکه و همکاران .)2003 ،9باس (،)1990
بیان کرد که رهبران میتوانند با استفاده از ویژگیهای رفتاری رهبری تحولگرا ،پیروان خود را به سوی عملکرد بیش از انتظار،
رهنمون کنند (هامفریز و اینشتین .)2003 ،10تحقیقات همچنین نشان داد بین رهبری تحولگرا با تعهد کارکنان ،سطوح پایین
استرس شغلی ،رضایت شغلی و رضایت از رهبر ،خالقیت ،هوش عاطفی ،مبادله رهبر -پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی
وجود دارد (یعقوبی و همکاران .) 1389 ،رهبری تحول گرا برای عملی شدن به چهار مؤلفه یا عامل که به عنوان عناصر تشکیل
دهنده این نظریه نیز شناخته شده اند نیاز دارد .این عوامل عبارتند از ،نفوذ آرمانی (و یا ویژگی های آرمانی /رفتارهای آرمانی ،)11در
این حالت فرد ،خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد ،مورد اعتماد و تحسین زیردستان است ،زیردستان او را به عنوان یک الگو و
مدل میشناسند و سعی میکنند که همانند او شوند؛ انگیزش الهام بخش ،12در این حالت ،رهبر کارکنان را ترغیب میکند تا به
هدف و قابل دستیابی بودن آن با تالش ،باور پیدا کنند .این افراد معموالً نسبت به آینده و قابل دسترس بودن اهداف خوش بین
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هستند؛ ترغیب ذهنی ،1در این حالت ،رهبر به صورت ذهنی کارکنان را بر میانگیزد .این رهبران پیروان شان را تشویق میکنند که
در حل مسائل خالقانه برخورد کنند و فروض بدیهی را مورد سؤال قرار دهند .آن ها پیروان را ترغیب میکنند که مشکالت را از
زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و فنون حل مسئله نوآورانه را پیاده کنند و مالحظات فردی ،2در این حالت ،رهبر نیاز های
احساسی زیر دستان را برآورده میکند .این رهبران نیازهای افراد را تشخیص میدهند و به آن ها کمک میکنند تا مهارت هایی که
برای رسیدن به هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند .این رهبران ممکن است زمان قابل مالحظه ای را صرف پرورش دادن،
آموزش و تعلیم کنند (اسپکتور و همکاران .)2004 ،3باس ( )1985بیان نمود که رهبری تحول آفرین منجر به عملکردی فراتر از
انتظارات در محیطهای سازمانی می شود و ارتباط مثبتی مابین رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی وجود دارد .رهبران تحول گرا
در باورها ،ارزشها و اهداف پیروان نفوذ کرده و تأثیر فوق العادهای در پیروان خود به جای میگذارند .آن ها از طریق گفتار و
کردارشان کل سازمان را دچار تحول میکنند .پیروان این رهبران نسبت به آن ها احساس اعتماد و وفاداری میکنند .نفوذ رهبران
تحول آفرین از طریق کلمات ،گفتگو ،بینش و الهام بخشی به دیگران است (یعقوبی و همکاران .)1389 ،رهبران تحول گرا ،افراد
جذابی هستند که زیردستان شان را به لحاظ عاطفی واحساسی شناسایی میکنند و کارکنان زمانی به افزایش تالشها و کوشش-
های فوق العاده (اضافی) مبادرت خواهند کرد که آن ها با رهبران حمایتی و تحول آفرین کار کنند .به عالوه ،این گروه رهبران یک
چشمانداز هدفمند و آرمانی را به شرکتی که کارکنان را برای اجرای اهداف موفقیتآمیز از طریق تأکید و عالقهمندی به سازمان
بیش از افراد کنار هم گرد میآورد ،ابالغ میکنند .کارکنانی که برای چنین مدیرانی کار میکنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای
منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا میکنند ،در ضمن وقتی که رهبران روابط نزدیک ،صمیمانه ،حمایتی و توسعه یافته را
پرورش د هند در آن صورت کارکنان برای بروز سطح باالی از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت .به طور کلی،
سرپرستانی که با کارکنان شان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود میآورند و با آن ها دیر آشنا شوند و نیز هنگامی که کارکنان
سرپرستان شان را ناآگاه و بی اطالع تلقی کنند ،احتماالً کمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر میشوند (زارعی متین و همکاران،
 .)1385باید در نظر داشت که اغلب سازمان ها ،آموزشی که به کارکنان خود ارائه می کنند یا به هیچ وجه مورد نیاز آنان نمی باشد.
آموزش های بی موقع ،بدون برنامه و هدف ،بدون نیازسنجی و صرفا به جهت انجام امر آموزش و هزینه کردن بودجه اختصاصی
آن ،انگیزه و توان را از کارکنان گرفته و سازمان را هم چنان با مشکالتش رها می نماید (شمس مورکانی و همکاران.)1394 ،
خودتوسعهایی سبب می شود تا کارکنان داوطلبانه و خارج از محیط سازمانی ،دانش و مهارت شغلی الزم را کسب و حفظ نمایند که
می تواند شامل فعالیت هایی نظیر مطالعه مقاله ،مجله ،حضور در کنفرانس ،گرفتن گواهینامه و غیره باشد .از آن جا که عوامل
خودتوسعه ایی بر بهبود بهره وری نیروی انسانی اثرگذار هستند ،خودتوسعه ایی منابع انسانی ،به طور بسیار نزدیکی با توسعه منابع
انسانی همراه است (احمدی و همکاران .)1396 ،بنابراین ،باید با نگاهی نو در بستر اندیشه و فرهنگ بومی ایرانی اسالمی زمینه
تولد مدل ها و رویه های نوین فراهم شود تا فاصله روش کار با بستر اجرای کار به حداقل برسد و در نتیجه ،باالترین سطح
ممکن بهره وری فراهم شود (حسینی و همکاران .)1395 ،بی تردید ،شتاب گرفتن تغییرات ،تحوالت و پیشرفت های علمی و
تکنولوژیک ،یادگیری مهارت های جدید را اجتناب ناپذیر نموده است .به خصوص برای جامعه تعلیم و تربیت ،یادگیری پیوسته و
بی پایان علوم و مهارتهای جدید یک ضرورت است .در این شرایط ،مطالعه ای که به صورت جامع و دقیق به تبیین خودتوسعه
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ایی معلمان و ارتباط آن با رهبری تحول آفرین بپردازد ،می تواند با عمق بخشیدن به درک همگان از فایده و اهمیت توسعه فردی،
آگاهی و شناخت کافی از عوامل سازمانی و غیر سازمانی را در تحقق آن ارتقاء دهد .از سویی ،با توجه به این که در بررسی منابع
داخلی و خارجی قابل دسترس در یک دهه اخیر ،چنین مطالعه ای مشاهده نشد ،بنابراین ،دغدغه اصلی این پژوهش ،فقدان آگاهی
از میزان و جهت ارتباط میان این دو متغیر است .بر اساس نقش برجسته سبک رهبری و مدیریت تحول گرا به عنوان سبک
مدیریت موفق در سازمان های امروزی در توسعه آموزش و پژوهش ،هم چنین ،خودتوسعه ای به عنوان یکی از عوامل مهم
اثربخشی سازمان ها ،پرسش اصلی آن است که آیا بین رهبری تحول آفرین با خود توسعه ای معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش
و پرورش شهرستان محمودآباد رابطه ای وجود دارد؟
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی؛ از لحاظ ماهیت ،توصیفی و به لحاظ روش تحقیق از نوع همبستگی است .جامعه آماری
شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی  1399-1400به تعداد  448نفر
( 254نفر مرد و  194نفر زن) است که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حسب جنسیت تعداد  210نفر ( 120نفر مرد و 90
نفر زن) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پرسشنامههایی به شرح ذیل است:
پرسشنامه رهبری تحولآفرین :جهت اندازهگیری متغیر رهبری تحولآفرین از پرسشنامه استاندارد باس و آولیو ( )2004استفاده شد.
این پرسشنامه از  20سوال با طیف نگرش سنج لیکرت در مقیاس فاصلهای تشکیل شده است که چهار مولفه ترغیب ذهنی (گویه
های  ،)1-5نفوذ آرمانی (گویه های  ،)6-12انگیزش الهام بخش (گویه های  )13-16و مالحظه فردی (گویه های  )17-20را
اندازه گیری میکند .پاسخگو با انتخاب گزینه همیشه 4 ،امتیاز؛ اغلب اوقات 3 ،امتیاز؛ بعضی اوقات 2 ،امتیاز؛ به ندرت 1 ،امتیاز و
هیچگاه 0 ،امتیاز؛ کسب مینماید .در پژوهش مرادی چالشتری و همکاران ( ،)1388برای اطمینان از روایی ،بعد از تدوین آن از
نظرها و راهنمایی های  10تن از استادان صاحب نظر در علم مدیریت استفاده شد و دیدگاه های آنان در پرسشنامة نهایی لحاظ
شد .برای اطمینان از پایایی در مطالعهای مقدماتی پرسشنامه ها بین  30نفر از اعضا جامعه آماری توزیع و پس از تکمیل ،جمع
آوری شد و به فاصله  15روز ،دوباره در اختیار همان پاسخگویان قرار گرفت .همبستگی میان امتیازهای پرسشنامه ها ،محاسبه و
ضریب بازآزمایی برابر  0/72به دست آمد .هم چنین ضریب پایایی به روش همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر
 0/90محاسبه شد.
پرسشنامه خودتوسعهای :سنجش خودتوسعهای معلمان با بهرهگیری از پرسشنامه خودتوسعهای پرالت ( )2008انجام شد .این
پرسشنامه از  6گویه تشکیل شده است .هر گویه دارای مقیاس نگرشسنج  5درجهای لیکرت است به طوری که برای انتخاب
گزینه کامالً مخالفم 1 ،امتیاز؛ مخالفم 2 ،امتیاز؛ نه مخالف و نه موافق 3 ،امتیاز؛ موافقم 4 ،امتیاز و کامالً موافقم  5امتیاز کسب
میشود .در پژوهش تقوایی یزدی و یوسفی سعیدآبادی ( ،)1398پایایی به روش همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برابر  0/87گزارش شد.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری  SPSS23و سطح
اطمینان  95درصد ( )=0/05استفاده شد .جهت توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و متغیرها از شاخصهای آمار توصیفی چون
فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و آزمون فرضیه
ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نخست ،آزمون معتبر کولموگروف-اسمیرنوف ،جهت تشخیص نرمال بودن
متغیرهای پژوهش اجرا و مشخص گردید متغیرها از یک توزیع نرمال تبعیت میکنند.
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یافتهها
جدول  ،1توزیع فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی نمونه آماری را نشان میدهد.
جدول  :1توزیع فراواني و درصد فراواني متغيرهای جمعيت شناختي
شاخصها
مرد
زن
 30سال و کمتر
31 - 40
41 - 50
 51سال و بیشتر
لیسانس
فوق لیسانس
کمتر از  10سال
11 - 20
 21سال و بیشتر

متغیرها
جنسیت

سن

تحصیالت
سابقه کار

درصد فراوانی
57
43
17
33
40
10
58
42
22
49
29

فراوانی
120
90
36
69
83
22
122
88
47
102
61

جدول  ،1نشان داد  57درصد مرد و  43درصد زن میباشند 17 .درصد  30سال و کمتر 33 ،درصد  31الی  40سال 40 ،درصد 41
الی  50سال و  10درصد دیگر  51سال و بیشتر سن دارند 58 .درصد لیسانس و  42درصد فوق لیسانس دارند 22 .درصد کمتر از
 10سال 49 ،درصد  11الی  20سال و  29درصد  21سال و بیشتر سابقه کار دارند .بنابراین ،اکثریت مرد ( 57درصد) 41 ،الی 50
سال ( 40درصد) ،لیسانس ( 58درصد) و  11الی  20سال ( 49درصد) سابقه کار دارند.

جدول  ،2شاخص های میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  :2شاخصهای مرکزی و پراکندگي متغيرها
متغيرها

کمينه

بيشينه

ميانگين نظری

ميانگين نمونه

انحراف استاندارد

رهبری تحول آفرین
خودتوسعهای

0
1

4
5

2
3

3/10
4/36

0/91
0/98

جدول  ،2نشان داد میانگین متغیرهای رهبری تحول آفرین و خودتوسعهای به ترتیب برابر  3/10و  4/36است که بیشتر از متوسط
(میانگین نظری یا نقطه برش) می باشد.
جدول  ،3میزان و جهت رابطه بین رهبری تحول آفرین و خودتوسعهای معلمان را نشان میدهد.
جدول  :3بررسي رابطه بين رهبری تحول آفرین و خودتوسعهای معلمان
متغیرها
پیش بین
ترغیب ذهنی
نفوذ آرمانی
انگیزش الهام بخش
مالحظه فردی
رهبری تحول آفرین

شاخص های آماری
مالک

خودتوسعهای

تعداد
210
210
210
210
210

r
0/66
0/69
0/63
0/61
0/70

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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جدول  3نشان داد در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05داده ها فرضیه صفر ( )H0را رد و فرضیه پژوهش ( )H1مبنی بر
وجود رابطه معنی دار را تایید مینمایند ،یعنی ،میتوان ادعا نمود رابطه مثبت معنیداری بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن
(ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش و مالحظه فردی) با خودتوسعهای معلمان وجود دارد ،چرا که مقدار سطح معناداری
( )Sig.از مقدار  ،α = 0/05کوچکتر است.
بحث و نتيجهگيری
یافتههای حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که رابطه مثبت معنیدار بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن یعنی ترغیب
ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش و مالحظه فردی با خودتوسعهای معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان
محمودآباد وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای احمدی و همکاران ( ،)1396حسینی و همکاران ( )1395و شمس مورکانی و
همکاران ( )1394همسو میباشد .رهبر تحولگرا کارکنان را از رسالت یا بینش سازمان آگاه میکند و سطوح باالتر توانایی همکاران
و پیروان را توسعه میدهد .عالوه بر این ،رهبر تحولگرا همکاران و پیروان را تحریک میکند که فراسوی منافع خودشان به
منافعی توجه کنند که به گروه بهره برساند .رهبران تحولگرا قادرند پیروان را برانگیزانند ،توانایی الهام بخشی دارند ،در پیروان تعهد
ایجاد میکنند و میتوانند باورها ،نگرشها و اهداف افراد و هنجارهای سازمان را تغییر دهند .این رهبران احساسی را در زیردستان
ایجاد میکنند که به آنان بهعنوان انسان نگریسته شود و به افراد کمک میکنند که مسایل را به روشی جدید ببینند .در واقع
رهبری تحولگرا یک فرآیند آگاهانه ،اخالقی و معنوی است که الگوهای مساوی روابط قدرت در میان رهبران و پیروان را جهت
رسیدن به یک هدف جمعی و یا تحول واقعی بنا میکند .بنابراین ،سازمانهای موفق آموزشی به رهبرانی نیازمند هستند که با
ژرفنگری ،جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند ،افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در
کارکنان به وجود آورند .مدرسه نیز برای دستیابی به اهداف خود از نظر تحول و تغییر برای موفقیت نیازمند رهبر تحولگرا است.
رهبری تحولی تسهیلگر تحول آموزشی است و در بهبود و اثربخشی سازمانی و نیز فرهنگ آموزشی مؤثر است .بنابراین ،در
رهبری تحولگرا ،فرد رهبر ،مورد اعتماد و تحسین زیردستان است .زیردستان او را بهعنوان یک الگو میشناسند و سعی میکنند
که همانند او شوند .رهبر ،کارکنان را ترغیب میکند .افراد معموال نسبت به آینده و قابلدسترس بودن اهداف خوشبین هستند.
رهبر تحولگرا پیروان را ترغیب میکند که مشکالت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و در حل مسائل ،خالقانه برخورد
کنند .رهبر نیازهای احساسی زیردستان را برآورده میکند ،یعنی نیازهای افراد را تشخیص میدهد و به آنها کمک میکند تا
مهارتهایی که برای رسیدن به هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند .رهبران به عملکردهای موفق کارکنان پاداش داده و
باعث افزایش انگیزه کاری شان میشوند .به طور کلی ،رهبران تحولگرا با نفوذی که بر پیروان دارند و باورهایی را که به آنها القا
میکنند ،زمینه را برای تحقق اهداف فراهم میکنند و سبب ایجاد تغییرات مثبت در اشخاص و فرآیند خودتوسعهای آنان میشوند.
از آن جایی که هر پژوهشی با محدودیتهایی مواجه میباشد ،این پژوهش نیز از این امر مستثنی نبوده است ،محدود بودن اجرای
پژوهش به معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان محمودآباد در استان مازندران و همزمانی با شیوع و همه گیری اپیدمی کووید-
 ، 19از جمله مهم ترین محدودیت های قابل اشاره است که الزم است در تعمیم نتایج به سایر جوامع ،نهایت دقت و احتیاط به
عمل آید .با توجه به این که مشخص شد رابطه مثبت معنیداری بین رهبری تحول آفرین با خودتوسعهای معلمان وجود دارد .از
این رو ،پیشنهاد میگردد مدیران و معلمان با استفاده از اصول یادگیری سازمانی تعامالت دوسویه را توسعه دهند ،مشارکت و
تشریک مساعی علمی را ارتقاء بخشند ،خودانگیختگی در امور آموزشی و تربیتی را رشد دهند .در مسیر خود بهبودی و اصالح
حرکت نمایند ،خالقیت و نوآوری را مورد توجه قرار دهند ،تعامل با دانش آموزان را تسهیل نمایند ،در امور آموزشی و تربیتی انعطاف
پذیر باشند ،احساس ارزشمندی در مدارس را رشد دهند .از تصمیمات جمعی و تیمی حمایت کنند ،به طور مستمر در جستجوی
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نیازهای آموزشی و توسعه ای خود باشند ،مسئولیتپذیری آموزشی و تربیتی را تسهیم نمایند .جو حمایتی و مبتنی بر اعتماد ایجاد
نمایند ،روش های جدید آموزش و تدریس را آموخته و بیازمایند ،به طور مستمر در دوره های آموزشی بازآموزی شرکت نمایند و
فرایند تغییر و تحول امور آموزشی و تدریسی را در صدر اهداف خود قرار دهند .با بهره گیری از این مکانیسم ها در جهت انجام
موفق و مطلوب تر امور آموزشی و تربیتی حرکت نموده و درنهایت ،از توسعه و تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش حمایت کنند.
در پایان پیشنهاد می گردد این پژوهش در سایر مقاطع تحصیلی در این شهرستان و دست کم در سطح استانی انجام پذیرد.
منابع
ابیلی ،خدایار و مزاری ،ابراهیم .)1393( .توسعه منابع انسانی با تأکید بر خودتوسعه ای ،خودرهبری و خودمدیریتی .تهران :نشر امید
(جلد نخست).
احمدی ،سید علی اکبر؛ عسکری نژاد ،منیره و احمدیان ،محسن .)1396( .بررسی رابطه رفتار خود توسعه ای و عوامل مؤثر بر آن
با بهره وری کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا .فصل نامه منابع انسانی ناجا.62-39 ،)47(1 ،
بهرام زاده ،حسینعلی؛ امیری ،هوشنگ و قدیری ،رامین .)1394( .آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم
پزشکی مازندران بر اساس مدل سه شاخگی .فصلنامه روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن82- ،)2(6 ،
.59
تقوایییزدی ،مریم و یوسفی سعیدآبادی ،رضا .)1394( .تأثیر رهبری فضیلتگرا بر خودتوسعهای معلمان با میانجیگری یادگیری
سازمانی معلمان .مطالعات کارورزی در تربیت معلم.144-119 ،)1(1 ،
حسینی ،مهدی؛ موغلی ،علیرضا؛ سرلک ،محمدعلی و دلجو ،غالمحسین .)1395( .طراحی مدل سازمان جهادی .فصلنامه مدیریت
سازمان های دولتی.28-13 ،)3(4 ،
زارعی متین ،حسن؛ جندقی ،غالم رضا و توره ،ناصر .)1396( .شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با
عملکرد سازمانی .نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی.63-31 ،)2(4 ،
شمسمورکانی ،غالمرضا؛ صفاییموحد ،سعید و فاطمی صفت ،علی .)1394( .آسیب شناسی فعالیتهای آموزش و بهسازی منابع
انسانی بر اساس مدل سه شاخگی (مورد مطالعه :صنایع الکترونیکی فجر) .فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،)7(2 ،
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