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ارائه مدل مناسب رهبري تحولگرا در سازمان آموزش و پرورش تهران
بهنام قيصري 1ـ مجتبي معظمي 2ـ عبدالرضا سبحاني
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تاريخ دريافت 1400/1/22 :تاريخ پذيرش1400/2/15 :

چكيده
با توجه بهضرورت نگاه و حرکت سازمان آموزشوپرورش در راستاي سند تحول بنيادين ،نيازمند درك
صحيحي از امر تحول و قبول اين موضوع است ،که طراحي سازمان تحولگرا براي سازمان
آموزشوپرورش ،ضمن آنکه ميتواند در تأمين انتظارات ذينفعان نقش به سزايي داشته باشد ،به پيادهسازي
سند تحول بنيادين کمک شاياني خواهد کرد .مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل رويکرد رهبري تحولگرا در
سازمان آموزشوپرورش استان تهران انجام شد .روش مطالعه توصيفي بود .جامعه آماري اين مطالعه مديران
و معاونين آموزشوپرورش استان تهران بودند .حجم نمونه آماري  320نفر تعيين بود که بهصورت
نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه رويکرد رهبري تحولگرا بود که
طي يک مطالعه کيفي تهيه شد .پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ  0/87محاسبه شد.
تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي و مدل معادالت ساختاري
انجام شد .يافتههاي اين مطالعه نشان داد مدل ارائه شده از برازندگي مطلوبي برخوردار است .نتايج نشان داد
در بعد فردي بار عاملي مولفه نگرش فردي ،0/0413رهبري اخالقي  ،0/0451فرهنگ تعهد آفريني،0/0403
مسئوليتپذيري ،0/0432ارتباطات فردي 0/472بود .و در بعد سازماني بار عاملي مولفههاي عدالت
محوري ،0/0436جو اخالقي ،./0438سياستهاي حمايتي ،0/0461ارزيابي عملکرد ،/0462يادگيري حرفهاي
 ،0/0419سازگاري شغلي ،0/0521بدست آمد.
کليد واژهها :رهبري تحولگرا ،آموزشوپرورش ،رهبري اخالقي

 1دانشجوي دکتري ،گروه مديريت آموزشي ،واحد بين الملل کيش ،دانشگاه آزاد اسالمي ،جزيره کيش ،ايران.
behnam_gheisari@yahoo.com

 2استاديار،گروه مديريت آموزش عالي ،دانشکده مديريت ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
(نويسنده مسئول) m_moazzamiii@yahoo.com

 3استاديار،گروه مديريت آموزش عالي ،دانشکده مديريت ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.

 / 56بهنام قيصري ـ مجتبي معظمي ـ عبدالرضا سبحاني

اعتمادبهنفس و احترام در پيروان خود ايجاد ميکنند،

مقدمه
يکي از مهمترين عوامل مؤثر در استفاده بهينه از

بهطور واضح بينش سازمان را بيان ميکنند و ذهنيت

نيروي انساني سازمان ،رهبري اثربخش بوده و مديران

پيروان را بهبود ميبخشند (خداپرست.)33 :1398 ،

کارآمد و اليق ميدانند چگونه منابع انساني سازمان را

بنابراين ميتوان بر اهميت نقش رهبري تحولگرا در

در جهت افزايش بهرهوري شغلي ،ترغيب کنند .جو

سازمان تأکيد کرد .رهبري تحولگرا 3سبکي از رهبري

سازماني مناسب و رضايت از کار ،باعث ميشود

است .هنگاميکه به سبک رهبري اشاره ميشود ،منظور

کارکنان سازمان با ميل و رغبت بيشتري بر سر کار

مجموعه رفتارهايي است که مفهوم رهبري خاصي را

خود حاضر شوند .از طرف ديگر مهمترين عامل يا

نشان ميدهد (هرمان و فلف .)211 :2014 ،4رهبري

مانع براي دستيابي به بهرهوري بهينه سازمان ،منابع

تحولگرا که توسط برنز )1978( 5مطرح شده است،

انساني ناکارآمد است .نياز سازمانها به حضور يا

يک فرآيند انگيزشي است که طي آن کارکنان تشويق

وجود رهبران کارآمد ،پرتالش ،سالم ،عالقهمند و

ميشوند بهطور فعال در کار يک سازمان مشارکت

مناسب

داشته باشند (کيم و شين .)273 :2017 ،6آنها همچنين

است(خردهگير و ديگران .)238 :1396 ،موفقيت هر

پيروان خود را به لحاظ فكري تحريک ميکنند كه يك

سازمان بستگي به کيفيت نيروي انساني دارد و اين امر

روش جديد براي تحقق اهداف سازمان پيدا كنند ،از

جز از طريق اجراي نظاممند و مناسب برنامههاي

طرفداران خود حمايت فردي داشته و پذيرش اهداف

آموزش و بهسازي کارکنان امکانپذير نيست

گروه را براي ارتقاء همکاري در بين كاركنان تقويت

خالق

همانند

نياز

آدمي به

تغذيه
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(کولکارني .)2013 ،1وقتي يک سازمان در جهت

ميکنند (اوجها و ديگران .)219 :2018 ،رهبران

دستيابي به سطوح باالي بهرهوري حرکت کند ،بدين

ميتوانند با بهرهگيري از سبک رهبري تحولگرا ،منابع

معناست که تالش براي رسيدن به مرحله بالندگي را

انساني سازمان را بهسوي عملکرد بيش از انتظار

آغاز کرده است .در چنين سازماني ،رهبري و مديريت،

رهنمون کنند (اکرادي و ديگران.)154 :1394 ،

اثربخش ميباشد و تعداد مديران شايسته در آن ،زياد

همچنين رهبري تحولآفرين ازجمله عواملي است که

است .از اين رو نقش و اهميت نيروي انساني در

ميتواند بر تابآوري يا تحليل رفتگي شغلي کارکنان

سازمانها غيرقابلانکار است ،و نيروي انساني،

تأثير بگذارد .بهعبارتيديگر مديران و رهبران ميتوانند

کارسازترين ابزار جهت دستيابي به اهداف از پيش

با اتخاذ تدابير مناسب مقداري از تحليل رفتگي

تعيينشده ميباشد (خردهگير و ديگران.)246 :1396 ،

کارکنان را تا آنجايي که به اين مسئله مربوط ميشود

مهمترين خصيصه سازمانهاي امروزي ،تغيير و

کاهش دهند و از پيامدهاي نامطلوب تحليل رفتگي

تحول 2است (بيگدلي و ديگران .)76 :1397 ،بنابراين

مانند کاهش اثربخشي ،غيبت از کار ،بيعالقگي نسبت

در شرايط محيطي پيچيده و متنوع با تحوالت سريع،

به کار ،سهلانگاري ،کاهش توان کاري ،نارضايتي و...

اگر سازمان نتواند متناسب با اين تغييرات ،مديران و

جلوگيري کنند(منصور کيايي .)94 :1399 ،رهبران

کارکنان را همگام سازد ،دوام خود را به خطر خواهد

تحولگرا با بهرهگيري از بينش خود ميتوانند منابع

انداخت (مقدسي و ديگران .)64 :1396 ،رهبران

انساني سازمان را براي انجام کارهاي استثنائي به

تحولآفرين به منافع شخصي و ويژگيهاي فردي

8

چالش و تالش هدايت کنند (رابينز  .)1398 ،رهبران
9

زيردستان عالقه نشان ميدهند و اين امر بر چشمانداز

تحولگرا با رفتارهاي فرهمندانه خود که از طرف

و رفتار کارکنان تأثير ميگذارد؛ آنان احساس

کارکنان تحت نظارت آنها الگوبرداري ميشوند و

ارائه مدل مناسب رهبري تحولگرا در سازمان آموزش و پرورش تهران57 /

الهامبخشي ،احترام ،صداقت ،وفاداري و حس

را نميتوان با استفاده از يک رويکرد منفرد،

مسئوليت مشترک را نيز به کارکنان خود منتقل ميکنند.

تجزيهوتحليل کرد و پاسخگوي نيازهاي جديد و متنوع

تقويت

ذينفعان بود ،پس سازمانها چارهاي جز ارائه مدلها و

خودمختاري و هويت شغلي و وظيفه در منابع انساني

الگوهايي متنوع از سازمان را ندارند يکي از اين

سازمان ميشود (الکانيز و تکر.)590 :2003 ،10

چهرهها و مدلها ميتواند سازمان تحولگرا باشد.

سازمانها با بهرهگيري از ظرفيت چنين رهبراني،

سازگاري با تغيير؛ درك نقش آموزشوپرورش؛ تغيير

موفقيت و نحوه دستيابي به اهداف را در جهت

در شيوه يادگيري؛ مبارزه با مشکالت آموزشوپرورش؛

رضايت ذينفعان در نظر ميگيرند و توان بالقوه منابع

ازجمله فوايد بهکارگيري مدل سازمان تحولگرا در

انساني در اختيار خود را در سطوح فردي ،گروهي و

مجموعه آموزشوپرورش است .با توجه به نکات

سازماني اداره کرده ،توسعه بخشيده و از آن سود

اشارهشده هدف ارائه مدل رهبري تحولگرا در سازمان

ميبرند (اکرادي و ديگران .)155 :1394 ،ازاينرو

آموزشوپرورش استان تهران داراي اهميت ميباشد.

اين

احساسات

بدون

ترديد

موجب

سازمان آموزشوپرورش به دليل نقش اساسي که در
نگاه و حرکت در راستاي سند تحول بنيادين نيازمند

رهبري تحولگرا:

درك صحيحي از امر تحول و قبول اين موضوع است،

مفهوم اوليه رهبري تحولگرا ،توسط برنز ()1978

سازمان

و درنتيجه پژوهشهاي توصيفي او پيرامون رهبران

آموزشوپرورش ،ضمن آنکه ميتواند در تأمين

سياسي ارائه شد .او معتقد بود رهبران از دو مجموعه

انتظارات ذينفعان نقش به سزايي داشته باشد ،به

رفتارهاي متفاوت بـراي تأثيرگـذاري بـر پيروان خود

پيادهسازي سند تحول بنيادين کمک خواهد کرد

استفاده ميکنند؛ راهبري تعاملگرا و رهبري تحولگرا

(موغلي و ديگران.)30 :1395 ،

(رابينز .)1398 ،برنز رهبري تحولگرا را فرآيندي

طراحي

سازمان

تحولگرا

براي

با عنايت به آنچه گفته شد توجه به اين مهم و

تعريف کرد که در آن رهبران و پيروان همديگر را به

تأكيد بر آن ضروري است كه اگر قرار است تحولي در

سطح باالتري از اخالق و انگيزه ترقي ميدهند (چن و

عرصه تعليم و تربيت به وقوع بپيوندد؛ اين تحول و

هسيه .)817 :2015 ،11رهبري تحولگرا بر جهتگيري

دگرگوني بايد از مديريت در آموزشوپرورش آغاز

آينده ،نوآوري ،تغيير و اصالح تأکيد ميکند (صيادي،

شود .سازمان آموزشوپرورش به دليل نقش اساسي که

 )60 :2016و سبب رشد و ترويج فرهنگ در سازمان

در اعتال دانش و فرهنگ جامعه دارد و با توجه

شده و بهعنوان بهترين منبع سازماني از آن ياد ميشود.

بهضرورت نگاه و حرکت در راستاي سند تحول

رهبران تحولگرا نيازهاي پيچيده نيروي کاري را با

بنيادين نيازمند درك صحيحي از امر تحول و قبول اين

فراتر رفتن از يک تبادل اجتماعي يا ارتباط معاملهاي

موضوع است ،طراحي سازمان تحولگرا براي سازمان

صرف برآورده ميسازند .آنها انگيزههاي رواني و

آموزشوپرورش ،ضمن آنکه ميتواند در تأمين

بازخوردهاي مثبت کارکنان را که موجبات سطوح

انتظارات ذينفعان نقش به سزايي داشته باشد ،به

باالتري از تعهد و همکاري پيروان را فراهم ميآورد،
12

پيادهسازي سند تحول بنيادين کمک خواهد کرد .در

پرورش ميدهند (اوليور

قرن بيست و يکم که توأم با پيچيدگي ،تنش و تناقض

رهبر تحولگرا نيازهاي موجود پيروان را شناسايي

است ،برخي پديدههايي که سازمان با آن مواجه است

ميکند و در جستجوي ترفيع و برآورده ساختن

و ديگران.)341 :2011 ،
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اعتال دانش و فرهنگ جامعه دارد و با توجه بهضرورت

مباني نظري پژوهش

 / 58بهنام قيصري ـ مجتبي معظمي ـ عبدالرضا سبحاني

نيازهاي فوقاني است (باس .)186 :1999 ،13رهبري

آنان براي تحقق اين انتظارات سود ميجويند (باس،

تحولگرا هنگامي اتفاق ميافتد که رهبران عاليق

 .)187 :1999اين عامل توصيفکننده رهبراني است که

کارکنان تحت فرمان خود را بسط دهند و با تمرکز و

از پيروانشان انتظارات باال دارند و به آنها از طريق

آگاهي اهداف گروه را بپذيرند و در کارکنان انگيزه

انگيزش ،الهام ميبخشند تا در راستاي افزايش تعهد

ايجاد کنند و به فراتر از نفع شخصي خود بينديشند و

آنان گام برداشته و تحقق چشمانداز مشترك را تسهيل

نيز زمينه را براي کارکنان خود به گونهاي فراهم آورند

نمايند (موريانو 19و ديگران.)107 :2014 ،
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تا همه آنان بتوانند بهراحتي اهداف خود را بيان نمايند

ترغيب ذهني 20به ترغيب پيروان بهمنظور به چالش

(فلورس و اکستد .)31 :2016 ،14باس ( )1991نشان

کشيدن افکار و خالقيت آنان در جهت ارائه ايدههاي

داد که رهبران تحولگرا ميتوانند با ايجاد انگيزه و

جديد اشاره دارد .درواقع رفتار رهبر ،چالشي را براي

الهامبخش در پيروان عملکرد خوبي انجام دهند و از

پيروان ايجاد ميکند که دوباره در مورد کاري که انجام

طريق ايجاد يک حس الهامبخش انتظارات باالتري از

ميدهند ،تالش کنند و در مورد کاري که ميتوانند

پيروان خود داشته باشند .بهعالوه ،رهبران تحولگرا

انجام دهند ،دوباره تفکر کنند (کيذوري و ديگران،

تحت تأثير ارزشهايي نظير آرمان ،نيازها و

.)155 :1396

اولويتهاي پيروان خود قرار دارند و همين امر آنان را

مالحظات فردي 21و توجه به ديگران يکي ديگر از

قادر ميسازد تا براي سازمان از تمام پتانسيل خودشان

جنبههاي مهم رهبري تحولگرا است .توجه فردي

استفاده کنند (کيذوري و ديگران .)154 :1396 ،انتظار

مستلزم توجه به نيازهاي پيروان از طريق نظارت،

ميرود که رهبري تحولگرا منجر به خلق شرايطي

مربيگري و ساير فعاليتهاي مشابه است .اين مقوله

بهتر براي فهم چشماندازهاي راهبردي ،رسالتها،

تأثير مثبتي بر رضايتمندي پيروان دارد اين عامل زماني

اهداف و پذيرش آنها از سوي پيروان باشد (کارتر 15و

رخ ميدهد که رهبر به پيروان خود در راستاي رسيدن

ديگران .)947 :2013 ،اين سبک از رهبري در قالب

به نيازهاي مطلوبشان خدمت ميکند و در جهت

مدل ارائه شده توسط باس و آوليو )1991( 16بر اساس

توسعه توان بالقوه افراد تالش مينمايند (منتظري و

نفوذ آرماني ،انگيزش الهامبخش ،ترغيب ذهني و

ديگران.)48 :1398 ،

مالحظات فردي تحقق مييابد:
نفوذ آرماني
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رهبراني را توصيف ميکند که

پيشينه پژوهش

بهعنوان مدلهايي قوي براي پيروان عمل ميکنند .نفوذ

پيرامون رهبري تحولگرا و نقش آن در سازمانها

آرماني مربوط به اقدامات کاريزماتيک و رفتار

پژوهشهايي انجام گرفته که به برخي از آنها اشاره

مدلسازي است که منجر ميشود پيروان با داشتن اين

ميشود.

رهبران احساس هويت کرده (باس )187 :1999 ،و از

منصورکيايي ( )1399در مقاله خود با عنوان تأثير

ارزشها و مأموريت رهبران خود حمايت کنند

سبک رهبري تحولآفرين مديران بر تحليل رفتگي

(صيادي.)62 :2016 ،

معلمان مدارس متوسطه شهر رويان پرداخته است.
18

انگيزش الهامبخش شامل تبيين يک چشمانداز از

يافتههاي اين مطالعه نشان داد بين متغيرهاي نفوذ

آينده است که براي پيروان جذاب و الهامبخش است.

آرماني و مالحظه فردي با تحليل رفتگي شغلي رابطه

الهامبخشي ويژگي رهبراني است که انتظاراتي فراروي

منفي وجود دارد و سبک رهبري تحولآفرين بر تحليل

پيروان قرار ميدهند و از تحريک احساسات و عواطف

رفتگي شغلي مؤثر است؛ بنابراين ،ميتوان انتظار

ارائه مدل مناسب رهبري تحولگرا در سازمان آموزش و پرورش تهران59 /

داشت با تغيير سبک رهبري بهسوي رهبري تحولگرا،

انوروزور

25

و ديگران ( )2018در مقاله خود با

پيامدهاي مثبتي حاصل شود و از تحليل رفتگي شغلي

عنوان نقش تعديلگر سازگاري فرد و شغل در رابطه

معلمان مدارس جلوگيري به عمل آيد.

بين رهبري تحول گرا و اشتغال به کار پرداختند.نتايج

خداپرست ( )1398در مقاله خود با عنوان تأثير
رهبري تحولگرا بر توسعه سازمان يادگيرنده (مورد

حالي بود که رهبري تحول گرا رابطه مثبت با اشتغال
به کار و سازگاري فرد و شغل دارد.

مطالعه :دانشگاههاي علمي – کاربردي غرب استان

ابازيد 26و ديگران ( )2018در مقاله خود با عنوان

مازندران) پرداخت.يافتههاي نشان داد ترغيب ذهني،

تأثير سبک رهبري تحول گرا بر يادگيري سازماني در

نفوذ آرماني ،انگيزش الهامبخش و مالحظات فردي بر

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در اردن

توسعه سازمان يادگيرنده در دانشگاههاي علمي -

پرداختند.يافتهها حاکي از اين بود که بين سبک رهبري

کاربردي غرب استان مازندران تأثير مثبت دارند.

تحولگرا و يادگيري سازماني رابطه وجود دارد.

همچنين سبک رهبري تحولگرا بر توسعه سازمان

خليلي )2016( 27در مقاله خود با عنوان رابطه بين

يادگيرنده در دانشگاههاي علمي  -کاربردي غرب

رهبري تحول گرا ،خالقيت ،نوآوري و جو حمايتي –

چان

22

( )2020در مقاله خود با عنوان رهبري

معناداري بين رهبري تحول گرا و خالقيت و نوآوري

تحول گرا ،خودکارآمدي و عملکرد داوطلبان در

کارکنان را نشان داد .همچنين يافتهها حاکي از درک

آموزش خدمات داوطلبانه غيررسمي پرداخت .نتايج

کارمندان از يک فضاي حمايتي براي نوآوري بود که

نشان دادند که رهبري تحول گرا با عملکرد داوطلبان

موجب تعديل روابط خالقيت رهبري تحول گرا و

ارتباط مثبت داشت .عالوه بر اين ،خودکارآمدي در

کارکنان و نوآوري در آنها ميشود.

رابطه بين رهبري تحول گرا و عملکرد داوطلبان نقش
ميانجي داشت.
پريکشات

23

رضايي و ميرحسيني ( )1395در مقاله خود با
عنوان بررسي رابطه بين رهبري تحولگرا و بهرهوري

و ديگران ( )2020در مقاله خود با

نيروي انساني با توجه به نقش ميانجي کارآفريني

عنوان آيا رهبري تحول گرا بر رضايت از پيشرفت

سازماني در اداره آموزشوپرورش شهرستان آزادشهر

کارکنان در شغل به واسطه رضايت و اعتماد به ارتباط

پرداختند .يافتهها نشان داد که بين رهبري تحولگرا و

بين فردي ،تاثير ميگذارد پرداختند.يافتهها نشان داد که

کارآفريني سازماني رابطه معنيداري وجود دارد .بين

رضايت و اعتماد به ارتباط بين فردي در رابطه بين

کارآفريني سازماني و بهرهوري نيروي انساني رابطه

رهبري تحولگرا و رضايت از پيشرفت کارکنان در

معنيداري وجود دارد .بين رهبري تحولگرا و

شغل نقش ميانجي دارد.

بهرهوري نيروي انساني رابطه معنيداري وجود دارد.
28

الهريل 24و ديگران ( )2018در مقاله خود با عنوان

منير و ديگران ( )2012در مقاله خود با عنوان

تأثير رهبري تحولگرا و معتبر در نوآوري در آموزش

ارتباط بين رهبري تحولي و رضايت شغلي کارکنان در

عالي :نقش احتمالي در اشتراک دانش پرداختند.نتايج

ميان اعضاي هيئتعلمي دانشگاه پرداختند.نتايج نشان

حالي از اين بود که رهبري تحولگرا و به

داد که رهبري تحولي بهطور مثبت با رضايت شغلي

اشتراکگذاري دانش تأثير مثبتي بر نوآوري مؤسسات

مرتبط است .چهار ويژگي رهبري تحولي بهعنوان

آموزش عالي در اردن دارند.

مهمترين ابعاد فرض شدند که بر رضايت شغلي
کارکنان اثر ميگذارند.
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استان مازندران تأثير مثبت

دارد.

نوآورانه پرداخت .نتايج اين مطالعه روابط مثبت و
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عسگري و ديگران ( )1393در مقاله خود با عنوان

يادگيري حرفهاي و سازگاري شغلي بودند .براي تعيين

نقش رهبري تحولگرا در توسعه يادگيري سازماني

روايي همگرا و واگراي مؤلفههاي پرسشنامه ،از تحليل

پرداختند.يافتهها نشان داد که رهبري تحولگرا و همه

عاملي استفادهشده است .محاسبه روايي واگرا با

ابعاد آن تأثير مستقيم و قابلتوجهي بر توسعه سازمان

استفاده از تحليل عامل اکتشافي (روش تحليل مؤلفه

يادگيرنده دارند و رهبري تحولگرا ميتواند زمينهي

اصلي) و محاسبه روايي همگرا با استفاده از تحليل

اجتماعي مناسبي براي توسعهي يادگيري سازماني

عامل تأييدي انجام شد .پايايي پرسشنامه از طريق

فراهم سازد.

آلفاي کرونباخ 32براي کل پرسشنامه  0/87بهدستآمده
است که پايايي مناسبي ميباشد.
تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از روش تحليل

روششناسي پژوهش
پژوهش

حاضر

ازلحاظ

هدف،

در

زمره

پژوهشهاي کاربردي است که با استفاده از روش
تحليل عاملي اکتشافي

29

و تأييدي

30

عاملي تأييدي براي ارائه مدل و تكنيك مدليابي
معادالت ساختاري 33با نرمافزار ايموس 34انجام شد.

به آزمون مدل
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پرداخته است .جامعه آماري اين مطالعه مديران و

يافتههاي پژوهش

معاونين آموزشوپرورش استان تهران به تعداد 3000

در اين پژوهش ،بررسي نرمال بودن متغيرهاي

نفر بودند .اين آمار شامل  134ناحيه از مناطق بيستگانه

مورد بررسي با استفاده از آزمون کلموگروف -
35

36

شهر تهران و شهرستانهاي تابعه ميباشد .حجم نمونه

اسميرنف و شاپيرو  -ويلک انجام گرفت که نتايج

آماري بر اساس جدول کرجسي و مورگان )1970( 31و

در جدول شماره  1مشخص است.

با توجه به حجم جامعه 320 ،نفر تعيين شد که

با توجه به نتايج حاصل از مقادير معناداري در

بهصورت نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند.

آزمونهاي نرماليته ،ميتوان استنباط نمود که با توجه به

(.)n=320

مقادير حاصله که همگي بيشتر از  0/05حاصل

ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه  55سؤالي بود که

گرديده ،تمامي متغيرها از سطح مناسب نرمال بودن

بر اساس مدل رويکرد تحولگرا در سازمان

برخوردار هستند ،بنابراين بهمنظور اعتبارسنجي مدل

آموزشوپرورش و طي يک مطالعه کيفي با نظر

پژوهش ميتوان از رويکرد حداقل مربعات جزئي

خبرگان سازماني تهيه شد .مطالعه کيفي بر اساس مباني

استفاده کرد.

نظري مطرح شده پيرامون مدلهاي رهبري تحولگرا

همانگونه که در جدول  2مشخص است،

انجام شد .اين پرسشنامه شامل دو بعد فردي و

گويههاي پرسشنامه به غير برخي از گويهها در سطح

سازماني بود .مؤلفههاي بعد فردي شامل نگرش فردي،

مطلوبي (باالتر از  )0/3قرار دارند که ميتوان بررسي

رهبري اخالقي تحولگرا ،فرهنگ تعهدآفريني،

سوالها و شاخصهاي برازش مدل را براساس سازه

مسئوليتپذيري و ارتباطات فردي بودند .همچنين

موجود انجام داد .در بررسي رابطه هرکدام از نشانگرها

مؤلفههاي بعد سازماني شامل عدالت محوري ،جو

با مولفهها بار عاملي محاسبه گرديده است.

اخالقي ،سياستهاي حمايتي ،ارزيابي عملکرد،

ارائه مدل مناسب رهبري تحولگرا در سازمان آموزش و پرورش تهران61 /

جدول  :1آزمون توزيع نرمال متغيرهاي پژوهش
آزمون کلموگروف -اسميرنف

مؤلفه

آزمون شاپيرو

مقادير آماري درجه آزادي سطح معناداري

درجه آزادي سطح معناداري

مقادير آماري

نگرش فردي

0/157

319

0/512

0/940

319

0/712

مسئوليتپذيري

0/134

319

0/622

0/962

319

0/372

عدالت محوري

0/127

319

0/512

0/943

319

0/736

فرهنگ تعهدآفريني

0/102

319

0/227

0/808

319

0/533

رهبري اخالقي تحولگرا

0/077

319

0/819

0/928

319

0/812

سياستهاي حمايتي

0/113

319

0/651

0/968

319

0/550

جو اخالقي

0/114

319

0/633

0/973

319

0/649

ارزيابي عملکرد

0/104

319

0/823

0/970

319

0/227

يادگيري حرفهاي

0/112

319

0/777

0/977

319

0/819

سازگاري شغلي

0/140

319

0/372

0/953

319

0/651

ارتباطات فردي

0/094

319

0/852

0/987

319

0/548

نگرش فردي

رعايت عدالت

مسئوليت پذيري

ارزيابي عملکرد

سازگاري

سياستهاي حمايتي

يادگيري حرفه اي

حو اخالقي

رهبري اخالقي

فرهنگ تعهد افريني

ارتباطات فردي

نگرش فردي

1

0.69

0.70

0.65

0.81

0.63

0.54

0.47

0.57

0.26

0.06

رعايت عدالت

0.69

1

0.69

0.56

0.72

0.60

0.57

0.57

0.54

0.27

0.11

مسئوليتپذيري مديران

0.70

0.69

1

0.66

0.75

0.65

0.53

0.42

0.56

0.35

0.02

ارزيابي عملکرد

0.659

056.

0.66

1

0.72

0.63

0.58

0.41

0.51

0.44

0.18

سازگاري شغلي

0.81

0.72

0.75

0.72

1

0.71

0.65

0.55

0.60

0.45

0.14

سياستهاي حمايتي

0.63

0.60

0.65

63.

0.71

1

0.68

0.50

0.68

0.43

0.19

يادگيري حرفهاي

0.54

0.57

0.53

0.58

0.65

0.68

1

0.68

0.69

0.50

0.13

جو اخالقي محيط سازمان

0.67

0.57

0.52

0.57

0.73

0.68

0.84

1

0.73

0.53

0.16

رهبري اخالقي

0.67

0.61

0.61

0.57

0.72

0.72

0.79

0.73

1

.70

0.11

فرهنگ تعهد آفريني

0.47

0.57

0.42

0.41

0.55

0.5

0.68

0.70

0.71

1

0.01

ارتباطات فردي

0.57

0.54

0.56

0.51

0.60

0.68

0.69

0.71

0.34

0.46

1

مولفه

جدول  :3ضرايب مقدار بارهاي عاملي متغيرهاي پژوهش
ابعاد

گويه

مولفه
1

فردي

نگرش فردي
عدالت محوري

2
3

روال سازمان ما بهگونهاي است که کارکنان در اتخاذ تصميمات مرتبط با حوزه
کاري خود از استقالل فکري مناسبي برخوردار ميباشند.
روال انجام کارها در سازمان ما بهگونهاي تعريفشده که افراد در زمان
تصميمگيري جهت حل مسئله ،بهشدت ازلحاظ ذهني با مسئله درگير ميشوند.
در سازماني که کار ميکنم ،با کارکنان به شکل عادالنهاي برخورد ميشود.

بار عاملي
./75
./67
./541
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جدول  :2ماتريس ضرايب همبستگي ميان مولفههاي تحقيق
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ابعاد

گويه

مولفه

سازماني

4

با توجه به انجام وظايف توزيع عادالنه ترفيع وحقوق معنا دارد.

5

در سازماني که کار ميکنم ،از حقوق تمامي کارکنان بهصورت عادالنه دفاع
ميشود تا حق هيچ فردي ضايع نگردد.
در سازماني که کار ميکنم ،از حقوق تمامي کارکنان بهصورت عادالنه دفاع
ميشود تا حق هيچ فردي ضايع نگردد.

7
8

مديران سازمان ،رابطه دوستانهاي با کارکنان برقرار مينمايند.
در سازمان ما ،افراد ميتوانند در مواقع ضروري بر روي کمکهاي سازمان حساب
ويژهاي باز کنند.
در برابر وظايف محوله مسئوليتها تعريف شده است..
رفتار سازمان ما به نحوي است که وقتي کاري به من واگذار ميشود ،تمام تالشم
را مينمايم تا با بهترين حالت آن مسئله را حل نمايم.

6
سازماني

سياستهاي
حمايتي

فردي

مسئوليتپذيري
مديران

9
10
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11

شيوه برخورد سازمان ما با کارکنان به نحوي است که من توانستهام اطمينان خاطر
سازمان را به خود جلب نمايم و سازمان در مواقع ضروري ،کارهايي را براي
انجام به من بسپارد.

12

در سازمان ما ،برنامهريزي مناسبي بهمنظور برآوردن نيازهاي شغلي کارکنان مانند
آموزش وجود دارد.
در سازمان ما برپايه وظيفه سازماني نقطه قوت وضعف عملکرد نمايان ميشود
در سازمان ما ،تمامي احتياجات شغلي كاركنان در اختيارشان قرار داده ميشود.

13
14
سازماني

ارزيابي عملکرد

سازماني

18
19

سياست تشويق و تنبيه منصفانه و کارشناسيشدهاي در سازمان ما برقرار است.
سازمان ما ،کارکنان در مواقع لزوم بهراحتي ميتوانند از مرخصيهاي استحقاقي
خود استفاده نمايند.

20
21

در تمام زمان انجام وظايف عملکرد کارکنان مهم است.
در اين سازمان بهمنظور انجام هر وظيفهاي ،قراردادي قانوني و مشخص با افراد
منعقد ميگردد.
در سازمان جهت حل مسائل که ارتباط نزديکي با مسـئوليت افـراد دارد ،از آنهـا
نظرخواهي ميشود.
در سازمان با من در خصوص مسائلي که مرتبط با تخصص ام ميباشـد ،مشـورت
ميشود.
در سازمان با من در خصوص موضوعهايي که مرتبط بـا وظـايف شـغليام باشـد،
مشورت ميشود.
در سازمان جهت کارهاي با اهميت و البته غير مرتبط بـا مسـائل امنيتـي سـازمان،
ازنظرت کارشناسي کارکنان استفاده ميشود.
در کارهايي با من مشورت ميشود که جنبههاي حساسي ندارند.
در کارهايي که پيامدهاي مالي بزرگي براي سازمان به همراه داشته باشد ،با من
مشورت نميشود.
در امور فرهنگي سازمان با من مشورت ميشود.
در ارتباط با موضوعهاي موردپسند جامعه و مسائل روز سازمان با من مشورت
ميگردد.
در ارتباط با مسائل اخالقي سازمان از نظرات کارشناسي من استفاده ميگردد.
در مورد ايجاد و توسعه ارزشهاي اخالقي مطلوب در سازمان با من مشورت
ميشود.

23
24
25
26
27

فردي

ارتباطات فردي

./85
0/76
./62
./62
./92
./36
0/41

./714
./702
./736
./741

0/64
 15سازمان ما توانمنديهاي کارکنان را با نيازهاي شغلي مطابقت ميدهد.
 16سازمان ما زمان مناسبي براي انجام کارهاي روزمره و نظام بهسازي تعريفشده است0/49 .
 17سازمان اهميت وظايف کارکنان برپايه قراردادها وبخشنامهها مورد ارزيابي قرار ميدهد0/58 .

22
يادگيري حرفه اي

بار عاملي

28
29
30
31

0/77
0/62
0/81
0/59
0/55
./36
./302
./604
./611
./621
0/55
0/46
0/71
0/83
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ابعاد

گويه

مولفه
32
33
34

سازماني

سازگاري شغلي

35
36
37

سازماني

جو اخالقي

38
39
40

فردي

41

43
44
45
46

فردي

رهبري اخالقي

47
48
49
50
51
52
53
54
55

./457
./778
./547
./556
./555
./714
./723
./362
./312
./302
./375
./412
./789
./832
./784
./732
./654
./602
./645
./611
./211
./654
./115
./547

همانگونه که در جدولهاي شماره  2و 3مشخص

اکتشافي مورد آزمون قرار گرفته است .جهت برازش

است ،بارهاي عاملي هريک از متغيرهاي پژوهش به

مدل ساختاري تحقيق از تعدادي شاخصهاي نيکوئي

همراه سازه تشکيلدهنده آن مشخص ميباشد .نتيجه

برازش استفاده شده است که در جدول شماره  4نشان

بهدستآمده بر اساس خروجيهاي تحليل عاملي

داده شده اند.
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تعهد افريني
42

در ارتباط با مسائل و نقاط ضعف شغلم ،از من نظرخواهي به عمل ميآيد.
در ارتباط با نقاط قوت شغلم ،از من نظرخواهي به عمل ميآيد.
در سازمان ما در خصوص مسائلي که در حوزه عالقهمندي افراد ميباشد ،با آنها
مشورت ميشود.
سازمان در رابطه با شناسايي فرصتهاي بيرون از محيط سازمان ،از کارکنان
نظرخواهي ميشود.
سازمان ما در رابطه با شناسايي تهديدات برونسازماني که ميتواند براي سازمان
خطرآفرين باشد ،از کارکنان نظرخواهي ميشود.
سازمان ما در خصوص مسائلي که با نگـرش کارکنـان همسـويي دارد ،از نظـرات
کارشناسيشان استفاده ميشود.
سازمان تالش خود را دارد تا کارکنان با موضوعهاي مرتبط با کار خود ،ارتباط
نزديکي برقرار نمايند.
سازمان در انجام فعاليتهاي خود همواره به اصول اخالقي توجه ويژهاي ميشود.
فضاي اخالقي سازمان همواره تصميمات مهم سازماني را تحتالشعاع قرار
ميدهد.
شيوه رفتاري سازمان به گونهاي است که افراد منافع و ارزشهاي فردي را همسو
با منافع سازمان مينمايند.
شيوه رفتاري سازمان به گونهاي است که کارکنان بهطور كامل از تمـامي اقـدامات
سازمان خود حمايت ميکنند.
شيوه رفتاري سازمان به گونهاي است که کارکنان ،براي انجام وظايف خود نهايت
تالش را اعمال مينمايند.
شيوه رفتاري سازمان به گونهاي است که کارکنان در تالشند تا بـه تعهـدات خـود
پايبند باشند.
سازمان ضوابطي را دارد که زمينه ارتقاء و رشد کارکنان شايسته فراهم ميشود.
در سازمان ،شيوه رفتاري مديران به گونهاي است که هيچگونه تبعيضي ميان
کارکنان به وجود نميآيد.
سازمان ،حامي برقراري ارتباط نزديک مديران با کارکنان ميباشد.
رفتار سازماني به گونهاي است که کارکنان ،مديران را الگو خود قرار ميدهند.
رفتار سازمان بهگونهاي است که مديران تالش دارند در مواقع ضروري به کارکنان
خود کمک نمايند.
شيوه رفتاري سازمان بهگونهاي است که کارکنان تعهد بااليي را نسبت به سازمان
خود دارند.
شيوه رفتاري سازمان بهگونهاي است که کارکنان بهسازي فعاالنهاي در فعاليتهاي
اصلي سازمان دارند.
در سازمان ما کارکنان مرتباً در پستهاي مختلف سازماني جابجا نميشود.
سازمان ما توجه ويژهاي به مسائل رشد و توسعه کارکنان دارد.
سازمان رفتار منصفانهاي با کارکنان خاطي خود دارد.
شيوه رفتاري سازمان بهگونهاي است که کارکنان خاطي اشتباه خود را ميپذيرند.

بار عاملي
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جدول  :4شاخصهاي نيکوئي برازش مدل نهايي تحقيق
مقدار توصيه شده

مقادير بدست آمده

نام شاخص

بين  1تا 5

1/77

ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريبي ()RMSEA

کمتر از 0/05

0/032

شاخص نرم شده برازندگي ()NFI

بيشتر از 0/9

0/93

شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI

بيشتر از 0/9

0/91

شاخص بنتلر-بونت ()NFI

بيشتر از 0/9

0/92

شاخصهاي برازش مقتصد ()PNFI

بيشتر از 0/50

0/66

شاخص برازش فزاينده ()IFI

بيشتر از 0/9

0/95

بيشتر از 0/8

0/95

نسبت کاي دو به درجه

آزادي )(X2/df

شاخص نيکويي برازش تعديلشده

)(AGFI

ازآنجاکه اکثر شاخصهاي نيکوئي برازش در بازه
مورد قبول قرار گرفتهاند لذا مدل از برازش مناسبي
برخوردار ميباشد.

ميشود .نتايج اين آزمون در جدول شماره  5ارائه شده
است.
مقادير ميانگين هر هفت سؤال مورد ارزيابي
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بهمنظور ارزيابي وجه تناسب مدل پيشنهادي هفت

قرارگرفته که نشان داده از عدد سه (مقدار متوسط)

سؤال با پاسخهاي طيف پنج گزينهاي در خصوص

بيشتر ميباشد و همچنين مقدار انحراف معيار مقادير

ميزان کيفيت مدل مفهومي و درجه تناسب مطرح کرده

به دست آمده نسبتاً کم بوده که نشاندهنده هماهنگي

و در اختيار بخشي از کارشناسان خبره در نمونه قرار

بيشتر پاسخها است .از سوي ديگر مقدار آماره و سطح

داده است .ازآنجاييکه هفت سؤال مطرح شده به مدل

معناداري کمتر از  0/05نشان ميدهد درجه تناسب

ارائه شده را از هفت منظر متفاوت بررسي ميکنند،

مدل سنجيده شده و از مقبوليت الزم برخوردار است.

براي ارزيابي نظر اين افراد از آزمون  Tهتلينگ استفاده

شکل  ،1الگوي رويکرد رهبري تحولگرا را در سازمان
آموزشوپرورش استان تهران نشان ميدهد.

جدول  :5نتايج آزمون  Tهتلينگ
پرسش
 -1الگوي طراحيشده از جهت دارا بودن ارکان الزم براي تبيين اطالعرساني
در حوزه رويکرد رهبري تحولگرا چگونه ارزيابي ميکنيد؟
 -2الگوي طراحيشده از منظر فراهم نمودن ارزشها براي متخصصان علم
مديريت چگونه ارزيابي ميکنيد؟
 -3الگوي طراحيشده را از منظر انسجام و همگني مؤلفهها چگونه ارزيابي
ميکنيد؟
 -4الگوي طراحيشده را از منظر جامعيت چگونه ارزيابي ميکنيد؟
 -5الگوي طراحيشده را از منظر منحصربهفرد بودن و تمايز و نوآوري چگونه
ارزيابي ميکنيد؟
 -6الگوي طراحيشده را از منظر مناسب و گويا بودن الگوي گرافيکي چگونه
ارزيابي ميکنيد؟
 -7الگوي طراحيشده را از منظر ايجاز گرايي و نامگذاري مرتبط چگونه
ارزيابي ميکنيد؟

ميانگين انحراف معيار

آماره Fسطح معنيداري

4/25

0/818

10/573

0/002

4/139

0/809

10/573

0/002

4/086

0/216

10/573

0/002

3/867

0/877

10/573

0/002

3/649

1/053

10/573

0/002

3/397

1/007

10/573

0/002

3/146

1/029

10/573

0/002
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بحث و نتيجهگيري

مکآفي ( )2008به ابعادي بعنوان بهسازي منابع در

مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل رويکرد رهبري

سازمان اشاره شده که ترجمان مولفه هايي در مدل

تحولگرا در سازمان آموزشوپرورش استان تهران

پژوهش حاضر ميباشد .از جمله آن ها ،استفاده از

انجام شد .اين مدل بر گرفته از مطالعات کيفي انجام

«تجارب واقعي و ملموس» است که بر اساس مدل

شده مبتني بر مفهوم رهبري تحولگراي برنز ( )1978و

حاضر ،رهبري تحولگرا را با ايفاي نقش «الگو بودن»

مدل مطرح شده توسط باس و آوليو ( )1991است .بر

براي پيروان و مرجعي براي «مشورت و همکاري»

اساس نظريه توانمندسازي کارکنان بالنچارد و

بيشتر کارکنان توانمند ميسازد .مفهوم نزديک ديگر در

همکاران (« )1999خودراهبري در قلمرو جديد» ،يکي

نظريه مکآفي (« ،)2008نظارت و مشاوره مداوم»

از ارکان توانمندسازي کارکنان به شمار ميرود که در

است که عالوه بر مفهوم «مشورت و همکاري» در مدل

مدل تحقيق ،تحت عنوان «آموزش خودکارآمدي

حاضر ،به مولفه «مشاوران اليق» نيز اشاره دارد .اين

سازماني» بحث شده است .بدين ترتيب که

مفهوم همچنين نشان ميدهد «نظارت و مشاوره مداوم»

آموزشهاي سازماني موجب تسلط بر امور و افزايش

موجب تقويت «ارتباطات فردي» و درنتيجه «بهبود

خودکارآمدي سازماني ميشود و فرد را براي

کيفيت» شغلي ميشود« .نظارت و مشاوره مداوم»

خودکنترلي و خودراهبري در انجام وظايف شغلي تازه

همچنين موجب تسريع روند «آموزش مهارتهاي

محول شده و تسلط بيشتر بر وظايف پيشين مهيا

حرفهاي» به پيروان ميگردد .در نظريه مکآفي ()2008

ميسازد .از سويي ديگر ،در نظريه آموزش بزرگساالن

همچنين به مفهوم «تشويق به پذيرش نقشهاي جديد
و پيچيده» اشاره شده است که با مولفه «ارتقاي شغلي»
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شکل  :1الگوي رويکرد رهبري تحولگرا در سازمان آموزشوپرورش استان تهران
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در مدل حاضر مرتبط است؛ چراکه طي فرايند

رهبري تحولگرا در فرايند بهسازي کارکنان در پيروان

بهسازي ،کارکنان تشويق ميشوند تا از عهده نقشهاي

خود نهادينه ميکند .مولفههاي «استقالل فکري» و

جديد و پيچيده تر که رهبري تحولگرا به واسطه

«خودکارآمدي سازماني» نيز بر اساس نظريه يادگيري

ارتقاي شغلي به پيروان محول ميکند ،برآيند .رهبري

خودراهبر نولز ( )1975بدين شرح تبيين ميشوند که

تحولگرا ،همچنين با «استفاده از بازخورد هنگام اجراي

طي فرايند بهسازي کارکنان ،پيروان ميآموزند که

فنون جديد» نقش «مشاوري اليق» که مرجعي براي

چطور در سازگاريهاي شغلي ،با استفاده از رويکرد

«مشورت و همکاري» بيشتر پيروان است را ايفا ميکند

خودتنظيمي در يادگيري و تشخيص نيازهاي يادگيري

و بدين ترتيب يک «منبع حمايتي» براي سازمان به

خود ،به «خودکارآمدي شغلي» خويش کمک کرده و

شمار ميرود تا پيروان بتوانند از عهده وظايف شغلي

براي اتخاذ تصميمات «همسو با اهداف سازمان»،

خود که به واسطه «ارتقاي شغلي» افزايش يافته ،برآيند.

«استقالل فکري» داشته باشند.
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در اين راستا ،خليلي ( )2016نشان داد درک کارمندان

نتايج اين مطالعه همچنين نشان داد رويکرد

از جو حمايتي رهبري تحولگرا ،موجب خالقيت و

رهبري تحولگرا از دو بعد فردي و سازماني تشکيل

نوآوري در کارکنان ميشود .نظريه ديگر مطرح شده در

شده است و اين مدل ،از برازندگي الزم برخوردار

حوزه بهسازي منابع انساني که مولفه «استقالل فکري»،

است .اين يافته همسو با مطالعه رضايي و ميرحسيني

«خودکارآمدي»« ،بهبود زندگي کاري در سازمان»،

( )1395است که در مطالعه خود نشان داد بين رهبري

«همسويي با اهداف»« ،بهبود کيفيت» و «سازگاري

تحولگرا و بهرهوري نيروي انساني رابطه وجود دارد.

شغلي» را تبيين ميکند ،نظريه سازمان يادگيرنده سنگه

در تبيين اين يافته ميتوان گفت رهبران تحولگرا

( )1990و مفهوم «تسلط فردي» است .رهبري تحولگرا

قادرند نفوذي عميق و فوقالعاده بر پيروان خود داشته

ميتواند موجب بهسازي کارکنان و تقويت «تسلط

باشند و به مسائل و نيازهاي پيروان براي پيشرفت

فردي» آنها شود تا «خودکارآمدي» و «استقالل فکري»

توجه دارند .اين سبک از رهبري توانايي تهييج ،ايجاد

در اتخاذ تصميمات آني و مهم شغلي افزايش يابد،

انگيزه و تلقين به پيروان براي اعمال تالش اضافي

تصميماتي که در «همسو با اهداف» سازمان است.

براي دست يافتن به اهداف را دارد و ميتواند با

انتقال اين ارزشها قبل از ارائه به کارکنان و پيروان،

استفاده از القاي ظرفيتهاي روانشناختي به کارکنان،

بايستي در درجه اول در خود رهبري تحولگرا نهادينه

عملکرد آنان را بهبود بخشد و موجب بهسازي کارکنان

شود و اين مهم ،متضمن «بهبود زندگي کاري در

شود .رهبران تحولگرا به نيروي انساني انگيزه ميدهند

سازمان»« ،افزايش سازگاري شغلي» و «بهبود کيفيت»

تا کارکنان بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط،

در ارائه خدمات خواهد بود .مفهوم ديگر در نظريه

بهطور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بر كارايي

سازمان يادگيرنده ،يادگيري تيمي» است که در فرايند

خود بيفزايند .اين يافته از اين نظر همسو با مطالعه

«آموزش مهارتهاي حرفه اي»« ،يادگيري حرفه اي» را

چان ( )2020است که نشان داد بين رهبري تحول گر

به دنبال دارد .بر اساس نظريه سازمان يادگيرنده،

و خودکارآمدي رابطه وجود دارد .بنابراين رهبري

رهبري تحولگرا با ايجاد «بينش مشترک» ،پيروان را در

تحولگرا موجب بهسازي کارکنان شده و در

با اهداف سازمان ،منطبق ميسازد که موجب شکلگيري

جستجوي كوشش مداوم و برنامهريزيشده بهوسيله

مولفه «همسويي با اهداف» در مدل پژوهش شده است.

مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و

همچنين «تفکر سيستمي» چشم انداز مشترکي است که

عملكرد سازماني است .رهبري تحولگرا ،افرادي را
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مدنظر قرار ميدهد كه از خصوصيات خردمندي و

رضايت شغلي مرتبط است .در همين راستا ،مطالعه

ارتباط كيفي براي باال بردن تمايالت و آرزوها و انتقال

پريکشات و ديگران ( )2020نشان داد رهبري تحولگرا

نيروها و سيستمهاي سازماني بهسوي يك الگوي

موجب افزايش ارتباطات بين فردي و درنتيجه رضايت

جديد يا عملكرد باال استفاده ميکنند و بدينسان

از پيشرفت کارکنان در شغل دارد .بدينسان سازگاري

موجب بهبود سطوح شايستگي کارکنان و عملکرد

شغلي با تنظيم عادالنه حقوق و مزايا ،رضايت شغلي را

سازماني ميشود.

در پي دارد .رهبري تحولگرا موجب تقويت ارتباطات

مطالعه حاضر را با پژوهش خداپرست ( )1398همسو

مشاوران اليق ميشود .رهبري تحولگرا عدالت

دانست .وي در مطالعه خود عنوان داشت سبک رهبري

محوري را در دستور کار خود قرار ميدهد و زمينه را

تحولگرا بر توسعه سازمان يادگيرنده مؤثر است.

براي ارتقاي شغلي کارکنان فراهم ميسازد .رهبري

چنانکه در مطالعه حاضر نيز نشان داده شد يادگيري

تحولگرا همچنين با تکيهبر سياستهاي حمايتي،

حرفهاي ازجمله مؤلفههاي مدل رويکرد رهبري

موجب بهبود زندگي کاري در سازمان و تنظيم عادالنه

تحولگرا است .در همين راستا عسگري و ديگران

نظام حقوق و مزايا ميشود و مجموعه اين عوامل

( )1393و ابازيد ( )2018نيز در مطالعه خود نشان

رضايت شغلي منابع انساني را در پي دارند و موجب

دادند رهبري تحولگرا ميتواند زمينه اجتماعي مناسبي

بهسازي کارکنان ميشوند.

براي توسعه يادگيري سازماني فراهم سازد .رهبري

نتايج اين مطالعه نشان داد در سازمانهايي با فرايند

تحولگرا با نفوذ آرماني و عملکرد بهعنوان الگويي

رهبري تحولگرا ،اگر کارکنان بدانند مدير براي اعتالي

يادگيرنده ،خودش را به يادگيري متعهد ميسازد و

سازمان نهايت تالش خود را مينمايد و به تعهدات

بدينسان كاركنان را برميانگيزاند تا يک سازمان

خود عمل ميکند او را الگوي خود قرار ميدهند

يادگيرنده را بنيان گذارند .ازجمله مؤلفههاي مدل

(مؤلفه رهبري اخالقي تحولگرا) .اين يافته همسو با

مطرحشده در مطالعه حاضر ،نگرش و استقالل فردي

مطالعه عبدالهي و ديگران ( )1394بود به ويژگيهاي

است که منابع انساني را به سمت خودکارآمدي و

شخصيتي و اخالقي در توسعه منابع انساني اشاره کرد.

نوآوري بهعنوان عناصر شناختي سوق ميدهد .اين

رهبر تحولگرا ،حس وظيفهشناسي دارد و پاسخگوي

عناصر موجب بهرهوري در سازمان و افزايش

نيازهاي منابع انساني و ذينفعان خواهد بود (مؤلفه

سازگاري شغلي ميشوند .چنانکه در مطالعه انوروزور

مسئوليتپذيري).

شناسايي

و ديگران ( )2018نيز نشان داده شد که رهبري تحول

توانمنديهاي پيروان (مؤلفه ارزيابي عملکرد) به آنها

گرا موجب سازگاري فرد و شغل ميگردد .اين يافته

انگيزه ميدهند تا با رعايت هنجارها و احترام متقابل

همسو با مطالعه الهريل و ديگران ( )2018نيز بود که

(مؤلفه فرهنگ تعهدآفريني) ،عملکرد همسو با اهداف

نشان دادند رهبري تحولگرا و به اشتراکگذاري دانش

و تالش مضاعف (مؤلفه جو اخالقي) داشته باشند.

تأثير مثبتي بر نوآوري مؤسسات آموزش عالي دارند .با

ازنظر

ارتقاء

تکيهبر مؤلفههاي سازگاري شغلي ،عدالت محوري،

مسئوليتپذيري و پاسخگويي مديران ،حفظ ارزشهاي

ارتباطات بين فردي و سياستهاي حمايتي نتيجه

اخالقي ،مشورت با نخبگان و احترام به افكار ديگران،

مطالعه حاضر را ميتوان همسو با مطالعه منير و

برخورداري از صالبت و عدالت محوري ميتواند

ديگران ( )2012دانست که نشان دادند بهطور مثبت با

نگارنده،

چنين

رهبراني

عملگرايي

در

با

جهت
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با تکيهبر مؤلفههاي مدل مطرح شده ميتوان نتيجه

بين فردي ،روحيه مشورت و همکاري و پرورش

 / 68بهنام قيصري ـ مجتبي معظمي ـ عبدالرضا سبحاني

زمينهساز بهسازي کارکنان باشد و پيشنهاد ميگردد در

انساني با توجه به نقش ميانجي کارآفريني سازماني

دستور کار دولت فرازماني قرار گيرد.

در اداره آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر،

در پايان ،از آقاي دکتر مجتبي معظمي و آقاي دکتر
عبدالرضا سبحاني که در تهيه اين گزارش تحقيق،

دومين همايش ملي مباحث نوين در حسابداري،
مديريت و کارآفريني ،مينودشت،
https://civilica.com/doc/569609

نگارنده را با راهنماييهاي خود ياري رساندند

عسگري ،زارع پور نصيرآبادي و رزاقي.)1393( .

سپاسگزاري ميشود.
نويسنده اين مقاله اعالم ميدارد که هيچگونه تضاد
منافعي در پژوهش حاضر وجود ندارد.

نقش رهبري تحولگرا در توسعهي يادگيري
سازماني .پژوهشهاي مديريت منابع انساني،)2(6 ،
.122-99
عبدالهي ،مژگان ،فتحي واجارگاه ،کورش ،تقي پور

منابع و مآخذ
اکرادي ،احسان ،محمدنيا ،ياسر ،عباسي ،مجتبي.

ظهير،

علي،

رحيميان،

حميد.

(.)1395
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( .)1394رابطه سبک رهبري تحول گرا با تعالي

شايستگيهاي مديران آموزش و توسعه منابع

سازماني در ادارات آموزش و پرورش استان

انساني .دوماهنامه علمي  -پژوهشي رهيافتي نو در

زنجان .پژوهشهاي رهبري و مديريت آموزشي،

مديريت آموزشي.54-23 ،)24(6 ،
کيذوري ،امير حسين ،محمدي حسيني ،سيد احمد،

.173-153 ،)4(1
بيگدلي ،محمد ،داودي ،رسول ،کمالي ،نقي ،انتصار

حسين پور ،عذرا .)1396( .نقش رهبري تحول

فرمني ،غالمحسين .)1397( .شناسايي ابعاد و

آفرين در سالمت سازماني مدارس :آزمون نقش

مولفههاي بهسازي منابع انساني در آموزش و

ميانجي عدالت سازماني .مديريت مدرسه،)2(5 ،

پرورش به منظور ارائه يک مدل مفهومي.

.171-151

پژوهشهاي مديريت منابع انساني-73 ،)2(10 ،

منصورکيايي ،محمدرضا .)1399( .تأثير سبک رهبري
تحولآفرين مديران بر تحليل رفتگي معلمان

.100
خرده گير ،سعيده ،عسکري ،احمد ،رنجبر ،مختار.

مدارس متوسطه شهر رويان .فصلنامه مديريت و

( .)1396بررسي شاخصهاي بهسازي منابع انساني

چشم انداز آموزش.111-93 ،)3(2 ،

doi:

و تأثير آن بر اثربخشي عملکرد کارکنان .دوماهنامه

https://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.25420
2.1037

علمي  -پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي،

مقدسي ،جواد ،محمدخاني ،کامران ،محمدداودي،

.262-245 ،)30(8

اميرحسين .)1396( .مقايسه وضعيت موجود و

خداپرست ،مهدي .)1398( .تأثير رهبري تحولآفرين

مطلوب ابعاد و مولفههاي بهسازي کارکنان دانشگاه

(موردمطالعه:

آزاد اسالمي ،مورد منطقه  .8نوآوريهاي مديريت

بر

توسعه

سازمان

يادگيرنده

دانشگاههاي علمي– کاربردي غرب استان
مازندران) .فصلنامه مديريت و چشم انداز آموزش،
،)1(1

.43-31

doi:

آموزشي.63-81 ،)3(12 ،
موغلي ،عليرضا ،درويش ،حسن ،عباسي ،نرگس،
محمدي ،فرهنگ .)1395( .بررسي و رتبهبندي

https://dx.doi.org/10.22034/jmep.2019.10058
2
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رضايي ،حميد و ميرحسيني ،احمد ،1395 ،بررسي

آموزش و پرورش(مطالعه ي آموزش و پرورش

رابطه بين رهبري تحول گرا و بهره وري نيروي
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