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بررسی رابطه رهبری کاریزماتیک بر دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان
صابر شفیعی  ، 1فرشید

نادی 2

 1آموزگار ابتدایی استان ایالم ،کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (نویسنده مسئول)
 2آموزگار ابتدایی استان ایالم ،کارشناسی علوم تربیتی

چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری -کتابخانه است که با جستوجو در منابع مختلف به رشته تحریر در آمده است .هدف از نگارش این
مقاله بررسی رابطه رهبری کاریزماتیک بر دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان است .نتیجه این مقاله نشان می دهد که
مدیرانی که از سبک رهبری کاریزماتیک استفاده می کنند از طریق جلب احترام ،اعتماد و تعهد در دانش آموزان خود قادرند تا
در آنان نفوذ کنند و به این ترتیب در دانش آموزان خود تالش موردنیاز را برای رسیدن به سطوح بهینه عملکرد برانگیزانند.
بنابراین سبک رهبری کاریزماتیک اثر معناداری بر دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان دارد.
واژههای کلیدی :رهبری کاریزماتیک ،دستاوردهای تحصیلی ،دانش آموزان
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مقدمه
آموزش و پرورش در هر کشوری یکی از مهم ترین نهادهای موردتوجه است که نقش انکارناپذیری در روند توسعه ی جوامع بر
عهده دارد و از مدارس به عنوان نهادی متفکر ،آگاه و نوآور در جامعه ،انتظار می رود که با انجام وظایف و رسالت های خود در سه
زمینه آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات علمی و اجتماعی بتواند گام های مؤثرتری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و همواره
کشور را به سمت پیشرفت رهنمون سازد) بازرگان ،فتح آبادی و عین اللهی .)1380،و ازآنجایی که هر سازمانی جهت تحقق
اهدافی موجودیت می یابد و رفتار افراد در آن تابع موازین و مقرراتی است ،اعمال کنترل و نظارت ضروری است .به ویژه در
سازمان های آموزشی که اهداف متعددی در آن دنبال می شود و پیچیدگی در آموزش و تدریس در آن بیش از هر سازمان
دیگری به چشم می خورد)عالقبند.)2011،
بی شک نظام های  ،آموزشی بدون مدیریت و رهبری مؤثر قادر نخواهند بود که پاسخگوی مسئولیت های روزافزون خویش
باشند .سبک رهبری مدیران مدارس بر همه جنبه های مدارس اثر می گذارد آنان سیستمی را اداره می کنند که محصول نهایی
آن انسان متعلّم است ،بنابراین مدیریت و رهبری در مدارس بیشترین تأثیر را بر اهداف مدرسه و دانش آموزان می گذارند
)شاهکرم.)1389 ،
همچنین نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که در میان سبک های رهبری ،ویژگی های رهبری کاریزماتیک بیش از سایر
سبک ها امکان روبه رو شدن مراکز آموزشی و مدارس را با محیط های آموزشی فراهم می سازد؛ و همین طور تحقیقات معتبری
انجام شده است که نشان میدهد رفتارهای رهبری کاریزماتیک سبب افزایش عملکرد و یادگیری سازمانی ،کاهش استرس کاری
معلمان همراه با افزایش هویت فردی و اجتماعی و خود اثربخشی آنان و افزایش تعهد سازمانی و اثربخشی کلی اعضا میشود
)دیموک و والکر.)2005،
بیان مسئله
آموزش وپرورش یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی و نظام آموزشی یکی از مهم ترین مؤسسات خدماتی در جهت آموزش،
توسعه ،تأمین منابع انسانی و رکن اصلی در پیشرفت و توسعه ی همه جانبه هر کشور می باشد) شمس ،یار محمدیان ،حسنزاده و
حیاتی .)1390،نظام آموزشی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی به حفظ ،بهبود و ارتقای کیفیت نیز
بپردازد و در صورتی می تواند از عهده ی وظایفش برآید که ازنظر کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد .آموزش وپرورش یا
تربیت در معنای عام خود به هرگونه کوششی اطالق می شود که به شکل های گوناگون برای کمک به تغییر رفتار مطلوب در افراد
انجام می گیرد تا ایشان بتوانند از زندگی سالم و لذتبخش برخوردار شوند ،مسائل خود را حل کنند ،با مردم و محیط طبیعی به
نحو مطلوب سازگار شوند و شهروند مؤثر جامعه خود باشند) شوری نژاد .)1998،در همین راستا دستاوردهای تحصیلی دانش
آموزان یکی از عوامل تعیین کننده در ارزیابی برتری و کیفیت آموزشی می باشد) سالیم و کورشی.)2011،
صاحب نظران معتقدند  ،کیفیت و اثربخشی در آموزش وپرورش ،نیازمند وجود یک نظام نظارت و راهنمایی آموزشی در همه ی
زمینه های مرتبط با فرایندهای یاددهی یادگیری است .این نیاز به ویژه زمانی بیشتر می شود که آموزش وپرورش دستخوش
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تغییرات و تحوالت بنیادی است ،زیرا نظارت و راهنمایی آموزشی در هدایت و بهسازی فرایندهای یاددهی یادگیری و ایجاد
تغییرات مطلوب در نظامهای آموزشی نقش اساسی ایفا می کند) اولیوا و پاولز.)2004،
سبک رهبری کاریزماتیک با ویژگی های تأکید بر رفتار نمادین رهبر؛ پیام های الهام بخش و رؤیایی؛ ارتباطات غیرکالمی؛ گرایش
به ارزش های ایدئولوژیک ،تحریک فکری پیروان توسط رهبر؛ ایجاد تغییر در پیروان خود به واسطه تغییر در اهداف ،ارزش ها،
نیازها ،عقاید و آرزوهای زیردستان شناخته شده است که می تواند با توجه به شرایط و اقتضائات متغیر محیط کنونی ،سازمان
آموزش وپرورش را در راستای تحقق مطلوبیت های اساسی(چشم انداز ،ارزش ،رسالت ،اهداف و  ) ...وایجاد بستری مناسب برای
رشد حرفه ای معلمان در جهت بهبود دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان یاری رساند .ازجمله تأثیرات شگرف رفتار رهبران
کاریزماتیک ،ایجاد تغییرات مطلوب در عملکرد فردی و سازمانی است ،به نظر می رسد رهبری کاریزماتیک که از ثبات الزم
برخوردار بوده و توان تأثیرگذاری در فرهنگ و ساختار سازمان را داشته باشد ،به جهت داشتن ویژگی های تأثیرگذاری همچون
الهام بخشی و امیدآفرینی و معنا بخشی به زندگی کاری منابع انسانی تحت نظارت و مسئولیت خود ،می تواند آنان را از آسیب
های مخرب و جبران ناپذیر مصون نگه داشته و موجبات تعالی ،پیشرفت و بهبود عملکرد شغلی آنها را فراهم آورند) تسلیمی،
بازرگان ،موسی خانی و الوداری.)1390،
اهمیت و ضرورت پژوهش
آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی در هر جامعه از طریق تربیت فرزندان و آینده سازان آن جامعه
نقش به سزایی در بقا و پیشرفت جامعه ایفا می نماید)وو وشورت .)1996،در این بین دانش آموزان  ،به عنوان مهمترین واصلی
ترین دریافت کنندگان خدمات آموزشی محسوب می شوند ،بنابراین پایش لحظه به لحظه عواملی همچون  :دستاوردهای
تحصیلی دانش آموزان ،شیوه رهبری و نظارت مدیران مدارس ،با دستاوردهای دانش آموزان جهت اتخاذ سیاست های مناسب نه
تنها به پیشرفت و موفقیت علمی آنها کمک خواهد کرد ،بلکه منجر به حفظ و بقای مدارس خواهد شد.
همچنین عوامل مختلفی بر اثربخشی عملکرد سازمانی به خصوص سازمان های آموزشی مؤثراست؛ یکی از عوامل موردتوجه
متخصصان و صاحب نظران ،سبک های رهبری مدیران است که به باورها ،ارزش ها و شخصیت مدیر بستگی دارد .نحو رفتار
مدیران با کارکنان ازجمله مسائلی است که در انجام خدمات ،تأثیر فراوان دارد .هیچ تردیدی نیست که موفقیت هر سازمان یا
گروه در درون سازمان تا حد زیادی به شایستگی رهبر سازمان بستگی دارد بنابراین بررسی سبک های رهبری کاریزماتیک
بردستاوردهای دانش آموزان امری ضروری است) ریشتر ،کانتر ،کالزمن ،التک و بامرت.)2011،
تاریخچه و تعریف رهبری کاریزماتیک
کاریزما از ریشه ای یونانی به معنای " هدیه " نشات می گیرد ،مجموعه ای از صفات و رفتارهاست که فرد را با دیگران پیوند می
دهد .یک فرد کاریزماتیک ،دوست داشتنی ،قابالعتماد ،فعال و در بسیاری از موارد جادویی است .افراد دارای کاریزما ،ابراز گر،
قوی و با اعتمادبه نفس ،امیدوار و صمیمی هستند .آنها در بیشتر موارد به دیگران توجه می کنند و نوعی جذابیت درونی دارند که
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دیگران را به خود جذب می کنند .کاریزماتیک در اصطالح سیاست به حکومت مبتنی بر فرمانبرداری غیرعادی و استثنایی از یک
فرد به خاطر تقدس دینی و الگو بودن وی می باشد.
کاریزما در لغت یعنی فرهمند یا فرمندی یا به عبارتی جاذبه استثنایی کاریزماتیک کلمه ای یونانی به معنای موهبت می باشد .
کاریزما در اصطالح به خصوصیت شخصی گفته می شود که خود او معتقد است ،یا دیگران در مورد او بر این باورند که دارای
قدرت رهبری فوق العاده می باشد .همچنین آقای وِبر کاریزما را ویژگی خاصی از یک شخصیت می داند .مهار بر این باور است که
رهبری کاریزماتیک صفتی است مبتنی بر درک پیروان از رفتارهای رهبر) مهار.)2033،
رهبر کاریزما نخستین بار از سوی وبر به سیاست مدارانی اطالق می شد که حامیان خود را جدا از چارچوب عقل ،با رفتار و شیوه
خاص در نطق و ایراد خطابه های آتشین خود جذب می کردند .ویژگی های کاریزماتیک این سیاستمداران ،وسیله ای برای جذب
مردم شد .عابدی جعفری( ،)1387رهبری کاریزماتیک را چنین توصیف می کند به گونه ای از رهبری گفته می شود که دارای
قدرت الهام بخشی به پیروان باشد به طوری که توانایی ها صرفاً از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد.
همچنین کانگر و کانانگو ( ،)1998رهبری کاریزماتیک را چنین تعریف کرده اند :فرآیند انتقال پیروان از وضعیت موجود به آینده
ای بهتر به وسیله ایجاد چشم انداز و بیان آن ،پذیرش مخاطره های شخصی ،رفتارهای نامتعارف ،نشان دادن حساسیت نسبت به
نیازهای پیروان و حساسیت محیطی .گرچه ،ماکس وبر به عنوان مبدا و نشر دهنده نظریه رهبری کاریزماتیک شناخته شده است،
اما تقریباً تمام کسانی که پس از رنسانس صاحب نظر در مسائل فلسفی و انسانی بوده اند ،به نوعی به این مطلب اشاره کرده اند .
در دوران پس از رنسانس نظریات مختلفی در شناخت طبیعت و سرشت انسان ارائه شده است .گروهی از صاحب نظران معتقد
بودند که انسان دارای بعد منطقی ،عقالیی و استداللی است .در مقابل آنها ،گروهی اعتقاد داشتند که انسان ها از مجموعه ای از
احساسات ،عواطف و هیجانات برخوردارند که موجب بروز رفتار می شود .تا زمان ماکس وبر نظر دقیقی وجود نداشت که کدام بعد
از وجود انسان باعث ایجاد رفتار شده و یا آن را تحت الشعاع قرار می دهد .کار مهم ماکس وبر این بود که در بعد عقالیی ،مفهوم
دیوانساالری و در بعد عاطفی ،مفهوم کاریزماتیک را ارائه کرد و تمایز بین این دو مفهوم را کامالً مشخص ساخت .امروزه ،مفهوم
دیوان ساالری به عنوان زیربنای نظریه های مدیریت شناخته می شود ،اما مفهوم کاریزماتیک در ابتدا با برخوردهایی تخطئه آمیز
روبه رو شد .باگذشت زمان ،این مفهوم سرانجام توانست در فرهنگ نظری رسوخ کند) دیوولچ.)2003،
ویژگی ها و مؤلفه های رهبر کاریزماتیک
پیروان ،رهبران کاریزماتیک را بر اساس کنش های متقابل می شناسند و به آنها هویت می دهند .به کاریزما باید به عنوان صفت
و ویژگی ساخته شده توسط پیروان ،یعنی کسانی که مجموعه ای از رفتارهای معینی را در وضعیت ها و شرایط سازمانی ،از
رهبر مشاهده می کنند نگاه کرد .رفتار مشاهده شده رهبر در سازمان را می توان بابیان ویژگی های کاریزماتیک پیروان او
تفسیر کرد و چنین صفات غیر وضعیتی ،از رفتارهای مطالعه شده رهبری نتیجه گرفته شده است .کاریزما بودن ،صفتی فردی
که حاصل جایگاه فرد در سازمان باشد ،نیست بلکه ویژگی خاصی است که از رفتارهای رهبر منتج می شود .شاید بتوان گفت
که در این زمینه یکی از عمیق ترین تحقیقات ،دسته بندی کانگر و کانانگو است .این دو محقق ،اشاره دارند که اگر خصلت
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کاریزما به رفتارهای مشاهدهشده از افراد بستگی دارد ،پس یکسری مؤلفه های رفتاری وجود دارد که مسئول این صفات
هستند .مؤلفه های رفتاری رهبری کاریزماتیک با یکدیگر رابطه داشته و یک گروه را با یکدیگر
تشکیل می دهند:
 رهبران ،وقتی کاریزماتیک هستند که چشم اندازهای آنان بسیار متضاد با وضعیت کنونی باشد ولی درعین حال بایدبرای پیروان آزادی عمل وجود داشته باشد که آن را بپذیرند.
 رهبران کاریزماتیک ،ممکن است ریسک های شخصی باال را بپذیرند و هزینه های باالیی را متحمل شوند وازخودگذشتگی کنند تا به اهداف مشترک برسند.
 -رهبران کاریزماتیک ،مهارت خود را در فراتر رفتن از نظام موجود از طریق به کار بردن

ابزارهای نامتعارف و

استثنایی به اثبات می رسانند.
 رهبران کاریزماتیک ،رفتارهایی را که بدیع و غیرعادی اند به کار می برند و ریسک های شخصی ای را انجام میدهند که به احتمال زیاد به منافع شخصی آنها ضرر میزند.
 رهبران کاریزماتیک ،ارزیابی دقیقی از منابع محیطی خوددارند و درک می کنند که محدودیت ها در تعیین یا فهمآنها از چشماندازها تأثیر میگذارند .وقتی محدودیت ها و فشار منابع محیطی برای رهبران کاریزماتیک مثبت است،
آنها راهبردهای ابتکاری خود را به کارمی گیرند.
 رهبران کاریزماتیک ،انگیزه های خود را به روشنی بیان می کنند تا بتوانند از طریق رفتار جسورانه و اظهاراعتمادبهنفس ،تخصص ،نامتعارف بودن و نگرانی در مورد نیازهای پیروان ،رهبری کنند(الکشمن.)2009،
استیفن پی ( ،)1383رهبران کاریزماتیک ،رفتارهایی را که بدیع و غیرعادی اند به کار می برند و ریسک های شخصی ای را
انجام می دهند که به احتمال زیاد به منافع شخصی آنها ضرر میزند .رهبران کاریزماتیک ،ارزیابی دقیقی از منابع محیطی خود
دارند .وقتی محدودیت ها و فشار منابع محیطی برای رهبران کاریزماتیک مثبت است ،آنها راهبردهای ابتکاری خود را به کار
می گیرند.
تعریف دستاورد تحصیلی
دستاوردهای تحصیلی را می توان ارزیابی خود گزارش شده دانش آموزان از پیشرفت های صورت گرفته ،منافع کسب شده یا
پیامدهای محقق شده از طریق اهداف آموزشی که از مشارکت در تجارب مدرس های ناشی می شود ،تعریف کرد
(هاردی.)2005،
مقدسی و نوروز زاده ( ،)2009می توان میزان پیشرفت دانش آموزان در جهت تحقق اهداف مهم آموزشی را برحسب دانش،
مهارت و نگرش کسب شده از دوران تحصیل بررسی نمود .ذیالً به تعریف هر یک از حوزه های مذکور پرداخته شده است)1:
دستاوردهای دانشی :عبارت است از معلوماتی که دانش آموز در طول تحصیل از منابع درسی خودآموخته و در موارد لزوم از
آنها استفاده می نماید )2 ،دستاوردهای مهارتی :عبارت است از توانایی دانش آموز در به کار بستن صحیح آموخته های خود ،در
شرایط یا موقعیت های موردنیاز و عرضه آنها  )3دستاوردهای نگرشی :شامل تغییر در رفتار ،اندیشه و دیدگاه دانش آموز به
شئونات مختلف کار و زندگی ،مطالب و پدیده ها که ناشی از تحصیل است.
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انواع دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان
آستین ( ،)1999دستاوردهای دانش آموزان را می توان به چهار حوزه تقسیم کرد:
 -1حوزه روانی  -ذهنی  :شامل کسب دانش موضوع محور ،کسب توانایی تحصیلی ،توسعه توانایی تفکر انتقادی و دستاوردهای
تحصیلی.
 -2حوزه رفتاری -ذهنی  :شامل کسب مدرک و دستاوردهای حرفهای .
 -3حوزه روانی  -عاطفی  :شامل رضایت از مدرسه ،ارزشها و خود مفهومی.
 -4حوزه رفتاری  -عاطفی  :اشاره به رهبری ،روابط میان فردی و امور شهروندی.
آرنی ( ،)1974دستاوردهای مربوط به دانش آموزان برای حضور در مدرسه را شامل  :توسعه مهارت های تفکر انتقادی ،توسعه
عالقه به یادگیری خود راهبر ،آموزش به دانش آموزان برای تحصیل در دوره ،رشد عالیق عقالنی ،رسیدن به تحصیالت
مدرسهای درجات باال ،رشد عالیق فرهنگی ،شرکت در فعالیت های فوق برنامه ،دارا بودن تجربیات خوب اجتماعی در مؤسسات
مختلف ،می داند.
پیس و کووه ( ،)2002دستاوردهای تحصیلی را شامل دستاوردهای زیر می دانند:
 )1دستاوردهای حرفه ای :نتایجی که منجر به یادگیری هنر و فن کاربردی گردد
 )2دستاوردهای رشد فردی :نتایجی که منجر به ارتقاء خصوصیات شخصی فرد شود
 )3دستاوردهای تحصیلی :نتایجی که منجر به ارتقاء دانش و معلومات فرد شود
 )4دستاوردهای ذهنی :نتایجی که منجر به رشد و ارتقاء فکری و عقالنی شود.

نتیجه گیری
با توجه به مواردی که بیان شد می توان گفت مدیرانی که از سبک رهبری کاریزماتیک استفاده می کنند از طریق جلب
احترام ،اعتماد و تعهد در دانش آموزان خود قادرند تا در آنان نفوذ کنند و به این ترتیب در دانش آموزان خود تالش موردنیاز را
برای رسیدن به سطوح بهینه عملکرد برانگیزانند و همچنین مدیرانی که از این نوع رهبری استفاده می کنند به دانش آموزان
خود قدرت می بخشند و قدرت بخشیدن باعث افزایش اعتماد به نفس ،مسئولیت پذیری و خودمختاری می شود و افزایش
احساس خودمختاری ،مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس سبب افزایش انگیزه درونی در دانش آموزان می شود و آنها را
دررسیدن به دستاوردهای تحصیلی عالی تشویق می کند و منجر به دستیابی به این دستاوردها می شود.
یافته به دست آمده حاکی از آن است که سبک رهبری کاریزماتیک اثر معناداری بر دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان دارد.
این نتایج با یافته های اسالمی و ولیان ( ،)1395همراستا می باشد .این یافته ها نشان می دهد ،مدیرانی که از سبک رهبری
کاریزماتیک استفاده می کنند باعث افزایش دستاوردهای تحصیلی دانش آموزان می شود.
لینا و آستا ( ،)2012در پژوهشی با عنوان "نقش رهبری در انتقال دانش در یک سازمان خالق " به این نتایج رسیدند که:
رهبری بر انتقال دانش در یک سازمان خالق تأثیر دارد ،به عالوه رهبری تحولی به طور غیررسمی تأثیر باالیی بر انتقال دانش و
رهبری تبادلی تأثیر کمی بر انتقال دانش در سازمان دارد.
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ونبالئر ،دوووس ( ،)2016در تحقیق خود با عنوان "ارتباط رهبری مدرسه با یادگیری حرفهای معلمان  12مدرسه بلژیکی "به
این نتیجه دست یافتند که رهبری کاریزماتیک بر رشد حرفه ای مسئولیت جمعی ،مشارکت معلمان تأثیر دارد .معلمان در
مدارسی که مدیران آنها از رهبری کاریزماتیک استفاده می کنند درک می شوند و در تصمیمات مشارکت داده می شوند و این
معلمان با محرومیت دانش آموزان درگیر می شوند و معلمان نیز خواهان این نوع رهبری هستند چون مدیرانی که از این سبک
رهبری استفاده می کنند همیشه در دسترس معلمان هستند .انگیزه آنها برای کمک و حمایت از معلمان باال است و با مسائل
آموزشی درگیر می شوند و در مورد موضوعات درسی با معلمان درگیر هستند و این مدیران تمرکز خود را بر باال بردن انگیزه و
ظرفیت معلمان قرار داده اند و تا زمانی که معلمان انگیزه نداشته باشند برای آموزش و همکاری باهم یادگیری دانش آموزان در
حد پایینی قرار دارد بنابراین یک ویژگی اساسی رهبر آموزشی که از سبک رهبری کاریزماتیک استفاده می کند این است که
متمرکزاست بر آموزش ،یادگیری و پرورش؛ بنابراین تعجب آور نیست که رهبران به صراحت ارتباط برقرار می کنند معلمان
خود را در مورد این موضوعات ،تشویق می کنند؛ و همچنین این رهبران می توانند رفتار خاصی را مدل کنند یعنی رهبران
آموزشی می توانند به عنوان الگو عمل کنند و همچنین این مدیران می توانند یک سازمان یادگیرنده ایجاد کنند می توانند
معلمان را به نوآوری تشویق کنند درنتیجه باعث رشد حرفه ای معلمان شوند.
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