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 چکیده 

 دانش آموزان شهرستان کامیاران نیب در بهبود مهارت های شناختی و گرا تحول یرهبر تاثیر  یبررسدر این تحقیق  به 

متغیر مستقل تحقیق رهبری تحول گرا، متغیر وابسته تحقیق، بهبود مهارت های فراشناختی و متغیرهای پرداخته می شود. 

توصیفی از نوع همبستگی، روش گردآوری نوع روش تحقیق میانجی تحقیق، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی است. 

 دانش آموزان شهرستان کامیارانری در این تحقیق جامعه آما .اطالعات میدانی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد

نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز تصادفی   217حجم نمونه با توجه به جدول مورگان نفر است.  500می باشند که برابر با 

. داده های به دست آمده، پس از جمع آوری از نمونه های مورد پژوهش از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم ساده خواهد بود

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این راستا به منظور  تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا جداول توزیع  SPSSافزار آماری 

فت و سپس ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق فراوانی برای متغیرهای فردی و  پاسخگویان انجام گر

و آزمون پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون رگرسیون چند متغیره برای بررسی تاثیر همزمان متغیرهای 

مهارت های فراشناختی رابطه مستقل بر متغیر وابسته انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول گرا و بهبود 

معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی رابطه معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت  

 مراوده ای رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت  توزیعی و  بهبود مهارت های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد.

 .رهبری تحول گرا،  بهبود مهارت های فراشناختی، دانش آموزان : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

آموزش وپرورش رکن اساسی جامعه انسانی است ویکی ازاهداف عمده آن، آموزش وپرورش کودکان ونوجوانان جامعه، 

کنندة سمت و سوی دیگر  عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین

ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است. در  های خود و با برنامه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی سرمایه

ها  هایی هستند که تحصیل آنها هزینه گیری بهینه از منابع و سرمایه راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره

های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره  فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایهو زحمات 

همچنین ایجاد یک محیط کاری آرام و بدون استرس و افزایش بهبود (. 1،2006)هادسونورترین طُرق ممکن به کار گیرند

تقاء عملکرد دانش آموزان خواهد داشت. از سویی رهبری تحول مهارت های فراشناختی دانش آموزان تاثیر بسزایی در ار

، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار 2آفرین

( 1985) 4( و بس1978) 3از سوی برنز که نظریه سبک رهبری تحول آفرین یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است،است. 

 برای نوپا است و متغیری سازمانی روانشناسی در رهبری های پارادایم از یکی آفرین تحول رهبری مطرح شده است.

 تأثیر تحولی باس رهبران دیدگاه از .است گرفته قرار جدی توجه مورد امروز مدیران برای آن اهمیت و است سازمانها

 برای را آنها و برانگیخته سازمان اهداف به را تعهد زیردستان تحولی رهبران او منظر از .دارند خود زیردستان بر شگرفی

 نحوی به کنند، می تحریک را زیردستان باالی سطح نیازهای رهبران این که است او معتقد . کنند می توانمند آنها تحقق

زین کنند) می پیدا سازمانی، و گروهی نیازهای نفع به خود، نیازهای از کردن صرفنظر به شدیدی تمایل که زیردستان

رهبرانی که رفتارهای تحول گرا از خود نشان می دهند مجموعه ای از نتایج مثبت در سازمان ایجاد می  .(65: 1390آبادی،

کنند. زمانی که پیروان، به رهبرشان، اعتماد و اطمینان داشته، همگام با رسالت سازمان باشند، قادر خواهند بود به سطوح 

دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متالطم اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به شرکتها می ند. عملکرد برس استثنایی

و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزا رهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به 

تواند کمک قابل یل شود و استفاده از این مزیت رقابتی میتواند به یک منبع مزیت رقابتی برای شرکت تبدکار رود، می

تحقیقات نشان داده که  رهبران تحول توجهی در رقابت استراتژیک و کسب بازده باالتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. 

شود. یندها میگرا در سازمان باعث افزایش رضایت کاری دانش آموزان و بهبود رفاه زندگی کاری آنها و عادالنه شدن فرا

 ویژگیهای از است. زیردستان بر رهبری مدیران سبکهای بشری جوامع پیشرفتهای بر تأثیرگذار عوامل از یکی گمان بی

                                                      
1 -Hodson 

2 - Transformational Leadership 
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روابط  ایجاد توانایی که است سرپرستی و مدیر داشتن نیازها این از یکی انسان است. نیازهای روزافزون امروز دنیای

 جهان در امروزه که مدیریتی کند. مرج جلوگیری و هرج آمدن وجود به از و باشد داشته را زیردستان با منطقی و درست

 موضوع شده اهمیت باعث امر همین و است جبران غیرقابل که است شده آمدن مشکالتی وجود به باعث است مطرح

 نظم ایجاد چگونگی ولی دارد، عهده بر مقررات را اجرای و قانون ایجاد و نظم حفظ وظیفة مدیر که است درست است.

 (. 41: 1392است )شعبانی، مهم بسیار کارکنان شود، سازمانی تعهد افزایش باعث که

 مبانی نظری

گرا بطور مثبت با عدالت توزیعی و تعاملی مرتبط است. این نتایج با تحقیقات نتایج تحقیق جاری آشکار نمود که رهبری تحول

( 2007، 2وو و همکاران؛ 2010، 1چو و دانسریوبطور مثبت با عدالت  مرتبط بود ) گراقبلی که نشان دادند که رهبری تحول

بینی پرستاران را پیش QWLهای تحقیق فعلی نشان داد که عدالت توزیعی و تعاملی بطور مثبت سازگار هستند. ثانیاً یافته

( که نشان 2009، 4نادیری و تانووا؛ 2011، 3همکارانهپونیمی و ها همراستا با مطالعات گذشته هستند )مثالً، کند. این یافتهمی

شامل بهزیستی روانشناختی، اثر مثبت و رضایت کاری  QWLاند که عدالت  بطور مثبت مرتبط با نشانگرهای متعددی از داده

ا این رفتارها، کنند زیرگرا را انتخاب میپرستاران باالتر است زمانی که سرپرستان یک سبک رهبری تحول QWLهستند. ثالثاً 

ی گذشته است که دهند. این نتایج در توافق با اکثر تحقیقات میدانی در طی دو دههعدالت توزیعی و تعاملی را افزایش می

وانگ و ؛ 2004، 5جاج و پیکولوای از نتایج مثبت مرتبط بوده است )مثالً، گرا با مجموعهاند که رهبری تحولنشان داده

پرستاران بطور مثبتی با درگیر شدن در کار مرتبط است. با  QWLهایت، نتایج فعلی آشکار نمود که ( در ن2011، 6همکاران

(، بدین 2010، 7دمروتی و کروپانزانوشود )ها میهای مثبتی برای سازمانفرض اینکه درگیرشدن در کار  منجر به خروجی

گرا و ارتقای ادراک را با انتخاب یک شیوه رهبری تحول پرستاران QWLها و مدیران بایستی تالش کنند تا معنی که سازمان

 در شاغل ای حرفه افراد بهبود مهارت های فراشناختی از یانواع "تحقیقی تحت عنوان پرستاران از عدالت  افزایش دهند. 

دارای  تواندطراحی شغلی یک سازمان می انجام گرفت  8توسط ابوطاهر (2013)در سال  " بنگالدش در کیآکادم طیمح

اثر معناداری بر عملکرد  آن و از این رو نیازی برای توجه کامل نشان دادن به بهبود مهارت های فراشناختی باشد. عالوه بر 

های دولتی ای دانشگاهی در دانشگاهبطور معناداری بین افراد حرفه« حقوق برای کار»و « خالقیت خارج از کار»آن، دو عامل 

 کارخانه کارگران انیم بهبود مهارت های فراشناختی "تحقیقی تحت عنوان یز وجود داشت. و خصوصی در بنگالدش تما

                                                      
1 Cho & Dansereau 
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4 Nadiri & Tanova 
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انجام گرفت. این مطالعه در یکی از بزرگترین کارخانجات در  1توسط محمود نور و علی عبداهلل (2012)در سال  "ی مالز در

دهد که رضایت شغلی، درگیر شدن در کار و امنیت ، همبستگی پیرسون نشان می%70شمال مالزی انجام گردید. با نرخ پاسخ 

شغلی دارای ارتباط معناداری با بهبود مهارت های فراشناختی هستند. این مطالعه نقشی در جریان اصلی دانش مطالعات زندگی 

 نگرد.کاری دارد چرا که موقعیت را از نقطه نظر کارگران محلی در شرکتی چندملیتی می

 انیم در( QOL) یزندگ تیفیک یرو بر(  QWL) بهبود مهارت های فراشناختی های برنامه ریثتأ "تحقیقی تحت عنوان 

انجام گرفت. در این مطالعه،  2توسط نارهان و همکاران (2014)در سال  "ی مالز در یتیمل چند های شرکت دانش آموزان

را در میان دانش آموزان  (QOL)و کیفیت زندگی   (QWL)های بهبود مهارت های فراشناختی محققان رابطه میان برنامه

های بهبود ، مالزی مورد بررسی قرار دادند. بعالوه، این مطالعه عناصر برنامهساراواک، بینتولوهای چند ملیتی در شرکت

یر قرار وری دانش آموزان را تحت تأثتواند بهرهمهارت های فراشناختی را به عنوان عاملی دخیل در کیفیت زندگی که می

بینتولو، های چند ملیتی در شوند، که اکنون در شرکتکارمند می 179دهد، مورد بررسی قرار داد. شرکت کنندگان شامل 

آوری مشغول به کارند. پاسخ دهندگان به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطالعات از طریق توزیع پرسشنامه جمع ساراواک

سال و  29کارمندان زن بیشتر از کارمندان مرد بود، عمدتاً نسبتاً جوان بودند، و حدود شد. آمار توصیفی نشان داد که، تعداد 

های چند ملیتی سمت داشتند. این مطالعه نشان داد که بین کمتر داشتند، و اکثریت آنها به عنوان کارمند عمومی در شرکت

رابطه معناداری وجود دارد. تحقیقی تحت   (QOL)و کیفیت زندگی   (QWL)های بهبود مهارت های فراشناختی برنامه

توسط اپرا و  (2012)در سال  " ایاسترال ،یدنیس در یتیمل چند شرکت کی در بهبود مهارت های فراشناختی اعمال "عنوان 

انجام گرفت. با لحاظ کردن نتایج این مطالعه، آشکار شد که مدیریت کوکاکوال آماتیل سیدنی، استرالیا بطور  3همکاران

مناسبی دانش آموزانش را با ابزارهای الزم به منظور فراهم کردن شرایط بهبود مهارت های فراشناختی تجهیز نمود. گرچه 

ی خود دانش آموزان در مورد فراشناختی بر مبنای مفروضات تجربه پارادایم غالب این تحقیق در مورد بهبود مهارت های

-ها و انتظارات است. از اینرو، ضروری است که شرکت بازنگریها، ارزشرضایت یا عدم رضایت تعدیل شده توسط توانایی

ی انجام دهد که نیاز هایای برای تأمین بهبود مهارت های فراشناختی در محیط کاری برای تضمین وجود آن زمینههای دوره

تواند می CCAدارند جهت نیل به وجود نیروی کاری کامالً دارای انگیزه و متعهد تقویت گردند. از طریق این، مدیریت 

تر را در شرکت تواند محیط کاری انسانیوجود نیروی کار بسیار دارای انگیزه و کارآمد را تضمین نماید که از طریق آن می

 یپزشک دانشکده مارستانیب کی در پرستاران بهبود مهارت های فراشناختی یرو بر مطالعه "تحت عنوان  خلق نماید. تحقیقی

پرستار در مطالعه شرکت  (٪88.5) 671انجام گرفت. در مجموع  4توسط رامش و همکاران (2013)در سال  " بنگلور در

                                                      
1 Muhamad Noor & Adli Abdullah 
2 Narehan et al 
3 Ouppara et al 
4 Ramesh et al 
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تصمیم گیری درباره مراقبت بیمار استقالل دارند،  نشان دادند که برای(٪67.7) نفر 452کردند. در میان شرکت کنندگان، 

( سر کار استرس ٪98.2نفر ) 656قادر به برقراری تعادل بین کار و زندگی خانوادگی خود نبودند،  (٪74.9نفر ) 500

 اثر یبررس "( نفر از پرستاران قادر به تکمیل کار خود در زمان موجود نبودند. تحقیقی تحت عنوان ٪81.3) 543داشتند، و 

 " کراال منطقه، سوریتر کالج معلمان مورد به اشاره    -(  OCB)  یشهروند رفتار بر(  QWL) بهبود مهارت های فراشناختی

انجام گرفت. مطالعه حاضر برای کشف رابطه بین بهبود مهارت های فراشناختی  1توسط ساندیا و همکاران (2013)در سال 

(QWL)  مبتنی بر بررسی ادبیات درمورد ارتباط میان   های این گزارشو اثر آن بر رفتار شهروندی  انجام گرفته است. یافته

OCB   وQWL   باشد. براساس نتایج، این گزارش می تریسورهمراه با پیمایشی در میان معلمان کالج داخل و اطراف منطقه

 دهد. به گفته ری کراکدر میان معلمان کالج، بینش و مشاوره ارائه می  QWLها، به منظور ارتقاء همچنین درمورد روش

شود .، همچنین این یک واقعیت است که اند، منعکس میکیفیت فردی در استانداردهایی که آنها برای خود تنظیم کرده"

جامعه دانشگاهی و اضافه کردن به های انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمان است. بنابراین این مقاله کمک به کیفیت ورودی

بهبود مهارت  "را هدف خود قرار داده است. تحقیقی تحت عنوان  OCBبر   QWLحجم ادبیات موجود در ارتباط با اثر 

انجام  2توسط یانگ و لو (2014)در سال  "ی شانش استان یمورد مطالعه: نیچ در ییروستا معلمان(  QWL) های فراشناختی

( معلمان به صورت نیاز به احترام، نیازهای بقا، نیازهای امنیتی و نیازهای QWLگرفت. عوامل بهبود مهارت های فراشناختی)

اند. مقاله حاضر بهبود مهارت های فراشناختی معلمان روستایی را با این پنج بعد کیفیت توام با خود شکوفایی تعیین شده

مصاحبه، مشاهده، تحقیق تجربی بر روی بهبود مهارت های فراشناختی معلمان مناطق روستایی  هایی از قبیل پرسشنامه،روش

دهد که کیفیت زندگی معلمین در مناطق ها نشان میکند. یافته، تجزیه و تحلیل میشانشیمدارس ابتدایی و متوسطه در استان 

و به پایین است که این امر عمدتاً در عدم توازن درآمد در سطح متوسط ر شانشیروستایی مدارس ابتدایی و متوسطه در استان 

اقتصادی و حجم کار، اوقات فراغت زندگی، مراقبت از خانواده و چیزهایی مانند محیط فیزیکی آموزشی ضعیف، مشارکت 

ای و خودشناسی تجلی و مدیریت دموکراتیک محدود، کمبود حقوق و مزایای مرتبط، محدود بودن شانس پیشرفت حرفه

  یابد.می

 پژوهشروش

این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطالعات، تحقیقی توصیفی و از نظر نوع همبستگی 

است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می 

ف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، کند.  توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصی

فرآیند های جاری، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها 

                                                      
1 Sandhya et al 
2 Yang and Lu 
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با تغییرات متغیر را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر 

عبارت است از مجموعه ای از افراد، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با  1دیگر همراه باشد. جامعه آماری

. نفر است 500شهرستان کامیاران به تعداد دانش آموزان  تحقیق این آماری جامعه(. 250: 1390هم مشترک هستند. ) خاکی، 

نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، 

حجم نمونه (. 250: 1390بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد) خاکی، 

است. منظور از  نمونه گیری تصادفی، این است که نمونه های آماری نفر تعیین گردیده  217با استفاده از جدول مورگان 

ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این تحقیق بصورت کامال تصادفی و شانسی و  بدون هیچ قاعده ای انتخاب می شود. 

همچنین اند.فته بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای از نوع لیکرت به سواالت پاسخ گ پاسخ دهندگاننامه بوده است و سشپر

ی تحلیل داده ابر  SPSS_20ربرای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود و نرم افزا

 ها بکار برده شود .

 هایافته

 .بین رهبری تحول گرا و بهبود مهارت های فراشناختی  رابطه معناداری وجود دارد

 .رگرسیون چندگانه استفاده شده استبرای بررسی این فرضیه از 

 نتایج رگرسیون چند گانه برای فرضیه اصلی -1جدول 

 متغیر وابسته
متغیر 

 مستقل

Coefficients Regression 

R R2 Adjusted R2 Std.error B β𝑒𝑡𝑎 t Sig 

بهبود مهارت 

های 

 فراشناختی

رهبری 

تحول 

 گرا

a490. .240 .171 

.062 .162 .280 2.600 .000 

بهبود مهارت 

های 

 فراشناختی

عدالت  

 توزیعی
.073 .158 .186 1.791 .003 

بهبود مهارت 

های 

 فراشناختی

عدالت  

مراوده 

 ای

.062 .094 .117 1.507 .005 

 

                                                      
1. statistical population 
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بنابراین بین رهبری تحول . همانطور که در جدول مشاهده می کنیم رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته معنی دار بوده است

در صد بوده که نشان دهنده  24همچنین میزان ضزیب تعیین .گرا و بهبود مهارت های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد

 .روی متغیر وابسته استمیزان تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر 

 بین رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی رابطه معناداری وجود دارد

 رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی بین ضریب همبستگی -2جدول

 

تعداد  نوع آزمون متغیرها

 نمونه

سطح 

 معنی داری

ضریب 

 همبستگی

نتیجه 

 آزمون

رهبری تحول گرا و عدالت  

 توزیعی

تایید  499/0 000/0 217 پیرسون

 فرضیه

 

 

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده 

پذیرفته می شود.  H1رد می شود و  H0می باشد بنابراین  01/0سطح معنی داری کمتر از   01/0می شود در سطح خطای 

سطح معنی داری(و شدت این رابطه برابر با  > 01/0بنابراین بین رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی رابطه وجود دارد.)

 رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی می باشد. بوده که بیانگر رابطه مستقیم499/0

 داردبین رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده ای رابطه معناداری وجود 

 ضریب همبستگی بین رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده ای-3جدول 

تعداد  نوع آزمون متغیرها

 نمونه

سطح 

 معنی داری

ضریب 

 همبستگی

نتیجه 

 آزمون

رهبری تحول گرا و 

 عدالت  مراوده ای

تایید  513/0 000/0 217 پیرسون

 فرضیه

 

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می 

پذیرفته می شود. بنابراین  H1رد می شود و  H0می باشد بنابراین  01/0سطح معنی داری کمتر از   01/0شود در سطح خطای 

سطح معنی داری(و شدت این رابطه برابر  > 01/0ابطه  معنا داری وجود دارد.)بین رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده ای ر

 .بوده که بیانگر رابطه مستقیم رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده ای است513/0با 
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 بین عدالت  توزیعی و  بهبود مهارت های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد

 توزیعی و  بهبود مهارت های فراشناختیضریب همبستگی بین عدالت   -4جدول 

تعداد  نوع آزمون متغیرها

 نمونه

سطح 

 معنی داری

ضریب 

 همبستگی

نتیجه 

 آزمون

بین عدالت  توزیعی و  

بهبود مهارت های 

 فراشناختی

تایید  271/0 000/0 217 پیرسون

 فرضیه

 

 

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده 

پذیرفته می شود.  H1رد می شود و  H0می باشد بنابراین  01/0سطح معنی داری کمتر از   01/0می شود در سطح خطای 

سطح معنی داری(و شدت  > 01/0اشناختی رابطه معناداری وجود دارد.)بنابراین بین عدالت  توزیعی و  بهبود مهارت های فر

 .بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین عدالت  توزیعی و  بهبود مهارت های فراشناختی است271/0این رابطه برابر با 

 

 بین عدالت  مراوده ای و  بهبود مهارت های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد

 همبستگی بین عدالت  مراوده ای و  بهبود مهارت های فراشناختیضریب  -5جدول 

تعداد  نوع آزمون متغیرها

 نمونه

سطح 

 معنی داری

ضریب 

 همبستگی

نتیجه 

 آزمون

بین عدالت  مراوده ای و  بهبود 

 مهارت های فراشناختی

تایید  194/0 004/0 217 پیرسون

 فرضیه

 

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می 

پذیرفته می شود. بنابراین  H1رد می شود و  H0می باشد بنابراین  01/0سطح معنی داری کمتر از   01/0شود در سطح خطای 

سطح معنی داری(و شدت این  > 01/0فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد) بین عدالت  مراوده ای و  بهبود مهارت های

 بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین بین عدالت مراوده ای و  بهبود مهارت های فراشناختی است.194/0رابطه برابر با 

دانش  نیب در مهارت های شناختیبهبود  و گرا تحول یرهبر نیب رابطه در  عدالت یا واسطه نقش یبررسدر این تحقیق  به 

متغیر مستقل تحقیق رهبری تحول گرا، متغیر وابسته تحقیق، بهبود مهارت های پرداخته می شود.  آموزان شهرستان کامیاران
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توصیفی از نوع نوع روش تحقیق فراشناختی و متغیرهای میانجی تحقیق، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی است. 

جامعه آماری در این تحقیق  .ی اطالعات میدانی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشدهمبستگی،روش گردآور

نفر می باشد.   217حجم نمونه با توجه به جدول مورگان نفر است.  500می باشند که برابر با  دانش آموزان شهرستان کامیاران

آمده، پس از جمع آوری از نمونه های مورد پژوهش از . داده های به دست روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده خواهد بود

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این راستا به منظور  تجزیه و تحلیل  SPSSطریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری 

اطالعات ابتدا جداول توزیع فراوانی برای متغیرهای فردی و  پاسخگویان انجام گرفت و سپس ضریب آلفای کرانباخ برای 

آزمون رگرسیون چند متغیره برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق و آزمون پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و 

بررسی تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول گرا و بهبود 

مهارت های فراشناختی با توجه عدالت  رابطه معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی رابطه معناداری 

د دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده ای رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت  توزیعی و  بهبود مهارت های وجو

 فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت  مراوده ای و  بهبود مهارت های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد

 بحث و نتیجه گیری

برای بررسی این فرضیه . و بهبود مهارت های فراشناختی با توجه عدالت  رابطه معناداری وجود داردبین رهبری تحول گرا 

بنابراین بین رهبری تحول . رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته معنی دار بوده است. از رگرسیون چندگانه استفاده شده است

در صد بوده  24همچنین میزان ضزیب تعیین .معناداری وجود دارد گرا و بهبود مهارت های فراشناختی با توجه عدالت  رابطه

نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران . که نشان دهنده میزان تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است

برای بررسی این فرضیه به بین رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی رابطه معناداری وجود دارد.  . همراستاست 2013در سال 

  01/0علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 

پذیرفته می شود. بنابراین بین رهبری تحول گرا و  H1رد می شود و  H0می باشد بنابراین  01/0سطح معنی داری کمتر از 

 بوده که بیانگر رابطه مستقیم499/0سطح معنی داری(و شدت این رابطه برابر با  > 01/0ه وجود دارد.)عدالت  توزیعی رابط

همراستاست. بین  2013رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی می باشد. نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در سال 

ارد. برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده ای رابطه معناداری وجود د

سطح معنی داری کمتر از   01/0آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 

ای رابطه   پذیرفته می شود. بنابراین بین رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده H1رد می شود و  H0می باشد بنابراین  01/0

بوده که بیانگر رابطه مستقیم رهبری تحول 513/0سطح معنی داری(و شدت این رابطه برابر با  > 01/0معنا داری وجود دارد.)

همراستاست. بین عدالت  توزیعی  2013نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در سال  .گرا و عدالت  مراوده ای است

ناختی رابطه معناداری وجود دارد. برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون و  بهبود مهارت های فراش
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 01/0سطح معنی داری کمتر از   01/0ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 

لت  توزیعی و  بهبود مهارت های فراشناختی رابطه پذیرفته می شود. بنابراین بین عدا H1رد می شود و  H0می باشد بنابراین 

بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین عدالت  271/0سطح معنی داری(و شدت این رابطه برابر با  > 01/0معناداری وجود دارد.)

تاست. همراس 2013نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در سال  .توزیعی و  بهبود مهارت های فراشناختی است

بین عدالت  مراوده ای و  بهبود مهارت های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد. برای بررسی این فرضیه به علت نرمال 

سطح معنی   01/0بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 

پذیرفته می شود. بنابراین بین عدالت  مراوده ای و  بهبود مهارت  H1رد می شود و  H0می باشد بنابراین  01/0داری کمتر از 

بوده که بیانگر رابطه 194/0سطح معنی داری(و شدت این رابطه برابر با  > 01/0های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد)

مستقیم بین بین عدالت مراوده ای و  بهبود مهارت های فراشناختی است. نتایج این فرضیه با تحقیقات گیلت و همکاران در 

 همراستاست. 2013سال 
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