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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولگرا با تعالی سازمانی در ادارات
آموزشوپرورش استان زنجان هست .این پژوهش ،ازنظر هدف ،کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی-
پیمایشی از نوع همبستگی هست .جامعه آماری این پژوهش کارکنان ادارات آموزشوپرورش استان زنجان
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بین ابعاد پنجگانه رهبری تحولگرا (ویژگیهای آرمانی ،رفتارهای آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،تحریک
فرهیختگی و مالحظات فردی) و متغیر تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر آن ،بر
اساس یافتههای این پژوهش نقش رهبری تحولگرا در پیشبینی تعالی سازمانی مورد تأیید واقع گردید.
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مقدمه
موضوع رهبری و تأثیرات آن بر سازمانها سابقه طوالنی دارد و موردبررسی و مطالعه
بسیاری از صاحبنظران قرارگرفته است ،اهمیت این بحث در سازمانها ،باعث شده است
که اندیشمندان و محققان سازمان و مدیریت در پی کشف ویژگیها و خصوصیات رهبران
موفق برآیند و همواره در تالش باشند تا آن ویژگیها را بیان کنند .در پی این تالشها در
دهههای اخیر مکاتب و نظریات متعددی درزمینهٔ رهبری شکلگرفته و به جامعه علمی
معرفیشده است( .رهبری مشارکتی ،موقعیتی ،فرهمند یا کاریزماتیک ،الهامبخش،
تحولگرا و  ...ازجمله این سبکها میباشند) .ازجمله دالیل توجه به موضوع رهبری این
است که افراد و کارکنان هر سازمان رهبران را دارای قدرت زیادی میدانند که میتوانند
متولی اصالحات و تغییرات مطلوبی شوند.
در این راستا ،رهبری تحولگرا 2یکی از تازهترین رویکردهای مطرحشده هست که از
سوی برنز )2471( 1و بس )2415( 9مطرحشده است .بس بیان میکند که رهبران میتوانند
با استفاده از ویژگیهای رفتاری رهبری تحولگرا ،پیروان خود را بهسوی عملکرد بیش از
انتظار رهنمون کنند (مقدمی .)2914 ،برنز نیز بیان میکند که رهبران تحولگرا صاحب
بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنائی به چالش و تالش وامیدارند.
همچنین تنها این رهبران هستند که قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای سازمانهای
جدیدند ،زیرا آنها منشأ تغییراتاند ،بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و بر
موج تغییر سوارند (رابینز.)2441 ،9
همچنین ،رهبران تحولگرا با رفتارهای فرهمندانهی خود که از طرف کارکنان تحت
نظارت آنها الگوبرداری میشود ،الهامبخشی ،احترام ،صداقت ،وفاداری و حس مسئولیت
مشترک را نیز به کارکنان خود منتقل میکنند .این احساسات بدون تردید موجب تقویت
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خودمختاری و هویت شغلی و تکلیف در افراد میشود (الکانیز و کلر ،)1119 ،2تعالی و
سرآمدی سازمانی را موجب میشود .سازمانهای تعالیجو با رهنمودهای رهبران خود و
با توجه به افقهای جدید خود ،موفقیت و نحوهی دستیابی به اهداف را در جهت رضایت
ذینفعان موردبررسی قرار میدهند و تمامی توان بالقوهی کارکنان خود را در سطوح فردی،
گروهی و سازمانی اداره کرده ،توسعه بخشیده و از آن بهره میگیرند (صراف زاده،
 .)1114آنها همچنین صرفنظر از اینکه از چه نوعی باشند و یا از چه اندازه ،ساختار یا
بلوغی برخوردار باشند ،برای کسب موفقیت به رهنمودهای رهبران خود جامه عمل
میپوشانند .در این راستا ،یکی از شیوههای بهبود و تعالی سازمانها ،مدل اروپایی تعالی
 EFQMهست که از طرف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ارائهشده است .این مدل
بهعنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمانها ،بهعنوان ابزاری کاربردی هست که
به سازمانها کمک میکند تا با اندازهگیری اینکه در کجای مسیر برتری و تعالی قرار
دارند ،به این امر مهم دست یابند (جلیلی کشتیبان و امینی .)2917،این مدل عالوه بر
سازمانهای تولیدی ،در ارتقاء عملکرد سازمانهای خدماتی و آموزشی نیز موفق بوده
است (عابدیان و بحرانی )2911 ،و با سنجش عملکرد مراکز آموزشی ،فراهمسازی
فرصتهای آموزش و یادگیری و کمک به اجرای موفق ابزار و اقدامات عملی در
کالسها و نیز شناسایی موفقیتهای آنان ،به نهادهای آموزشی کمک میکند تا بهطور
پیوسته به سطوح باالتری از عملکرد نائل شوند.
یکی از نهادهای آموزشی که در هر جامعههای بهعنوان مهمترین نهادهای آن قلمداد
میشود ،سازمان آموزشوپرورش است که متولی امر آموزشوپرورش افراد و منشأ
تغییرات گسترده اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...هست ،که بدون تردید ترقی و
تعالی جوامع درگرو برخورداری از آموزشوپرورش پویا و اثربخش است .به همین جهت
پرداختن به مسائل آن و تالش برای شناسایی و تقویت عناصر کلیدی مؤثر در موفقیت و یا
شکست آن از وظائف محققان و اندیشمندان هست .در این میان توجه به مدیریت و رهبری
1. Elkins & Keller
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این سازمان از اولویتی ویژه برخوردار هست .بطوریکه الکومسکی )2445( 2بیان میدارد
بهمنظور ایجاد تغییر و افزایش کیفیت در ماده و محتوای آموزشوپرورش ،بهبود و تقویت
رهبری آن از مهمترین موضوعات است .چرا که وجود رهبران شایسته و کارآمد در رأس
این سازمان ،اصلیترین و عمدهترین عامل رشد و اعتالی آن هست .با توجه به نقش
حساس و کلیدی این سازمان در توسعه و اعتالی کشور ،بیش از هر سازمان دیگری نیازمند
برخورداری از مدیران شایسته و کارآمد و نیز کارمندانی تعالیجو و آیندهنگر است .لذا با
توجه به موارد فوق و نظر به نقش حساس و کلیدی رهبران و کارکنان این سازمان ،محقق
به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین رهبری تحولگرا با تعالی سازمانی در ادارات
آموزشوپرورش رابطه وجود دارد یا خیر ؟

مبانی نظری
تعاريف و مفاهیم رهبری :رهبری ،موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را
به خود جلب کرده است .نخستین دیدگاهها درباره رهبری را میتوان در یک متن چینی
با عنوان "برنامه بزرگ" که احتماالً در سال  2211قبل از میالد نوشتهشده است ،مشاهده
کرد .این متن ،رهبری خوب را مستلزم داشتن قواعد روشنی میداند که مبتنی بر محیط و با
توجه به شرایط ،با مهربانی یا با قدرت اعمال میشود ،همچنین اعالم میکند که رهبران
باید الگوی کاملی در عمل باشند (دشتی.)2911 ،
در خصوص رهبری ،تعاریف متعدد و متفاوتی وجود دارد .علت تنوع در تعاریف نیز
این است که رهبری دربرگیرنده تعامالت پیچیدهای میان رهبر ،پیروان و موقعیت هست.
رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری بر افراد بهطوریکه از روی میل و عالقه برای
هدفهای گروهی تالش میکنند (تری ،1به نقل از هرسی و بالنچارد.)1115 ،9
رهبری در مدیریت عبارت است از :راهنمایی و فرماندهی زیردستان در جهت بهتر
فهمیدن هدفهای سازمانی و برانگیختن آنان به کار و فعالیت مؤثر است (مقیمی.)2919 ،
1. Lakomski
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بررسی رابطه سبک رهبری تحولگرا با تعالی ...

451

همچنین یوکل ( )2449رهبری را عبارت از فرایندی میداند که بر اساس آن یکی از
اعضای گروه – رهبر –رفتارهای سایر اعضا را طوری تحت تأثیر قرار میدهد و طوری
هماهنگ میکند که اهداف گروه به دست میآید .رهبر ،شخصیتی است که برنامهریزی،
سازماندهی و فعالیت گروه را در اختیار دارد.
تقریباً از دهه  2451میالدی تاکنون نظریههای رهبری فراز و نشیبهای متعددی را
پشت سر گذاشته است .درواقع تکامل نظریههای رهبری شامل چهار دسته نظریه است:
(سنجقی.)2911 ،
 -2نظریه صفات مشخصه رهبری
 -1نظریه سبکهای رفتاری
 -9نظریه وضعیتی (اقتضایی)رهبری
 -9نظریه رهبری تحولگرا
بر اساس نظریه صفات مشخصه ،رهبران بهطور مادرزادی رهبر متولد میشوند؛ بنابراین
رهبری قابلآموزش نیست .درواقع ،رهبران برخی صفات مشخص یا ویژگیهای شخصیتی
مشخص دارند که آنها را از غیر رهبران متمایز میسازد .برخی از این صفات مشخص
شامل :هوش و ذکاوت ،اعتمادبهنفس ،تمایل به مسئولیتپذیری ،تحمل ابهام ،قاطعیت،
جذابیت و  ...است (هرسی و بالنچارد .)1115 ،اما پس از مدتی محدودیتهای این نظریه
برای صاحبنظران رفتار سازمانی آشکار شد؛ بهعنوان نمونه ،یوکل )2449( 2نشان داد که
ویژگیهای شخصیتی منفی نیز وجود دارد که مانع از رسیدن شخص به استعداد رهبری
میشود .تحقیقات تجربی نشان میدهد که رهبری فرایندی پویاست و از هر موقعیت به
موقعیت دیگر همراه با تغییر رهبر و پیرو و وضعیت تغییر مییابد .بههرحال ،اگرچه
ویژگیهای شخصیتی معینی ممکن است در موقعیتی معین مفید باشد ،اما هیچگونه
ویژگیهای جهانشمولی نیست که بتواند موفقیت رهبری را تضمین کند .نبودن روایی و
اعتبار نظریههای صفات مشخصه رهبری به تحقیقات رهبری دیگری منجر شد .این
1. Yukl
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تحقیقات در قالب رویکردهای گرایشی یا نظریه سبکهای رفتاری رهبری مطرح گردید.
(دشتی )2911 ،بهعبارتدیگر ،توجه محققان از شخص رهبر به رفتار رهبر تغییر یافت .در
این رویکرد ،عقیده بر این است که رهبر ساخته میشود نه اینکه رهبر بهطور مادرزادی
رهبر شود .پژوهشگران نظریههای رفتاری به دنبال بهترین رفتار یا سبک رهبری بودند.
اما مطالعات و تحقیقات بعدی نشان داد که هیچ بهترین سبک رفتاری رهبری وجود
ندارد .برای نمونه "لیکرت "2نشان داد که بهترین سبک رفتاری رهبری در ایاالتمتحده،
سبک رابطه مدار است .اما بر اساس تحقیقی که "پاول هرسی "1انجام داد به این نتیجه
رسید که سبک کارمدار با بازده بیشتری همراه بوده است و این نتیجهگیری برخالف
تحقیقات لیکرت بود .بنابراین صاحبنظران به این نتیجه رسیدند که بهترین سبک رهبری
که در همه حالتها اثربخش باشد وجود ندارد.
بدینوسیله عامل وضعیت و موقعیت بهعنوان متغیر دیگری وارد مباحث رهبری شد .به
آن دسته از نظریههایی که به وضعیت و موقعیتهای رهبری تأکید میکند ،نظریههای
وضعی یا اقتضائی میگویند .امروزه جهتگیری بسیاری از نظریههای رهبری در قالب
اقتضایی یا وضعی مطرح میشود .همه این نظریهها یک فرض اساسی مشترکی دارند و بر
انعطافپذیری تأکید میکنند( .هرسی و بالنچارد)1115 ،
بهرغم هم مسیر شدن بسیاری از تحقیقات و مطالعات مربوط به رهبری ،امروزه
صاحبنظران رشته مدیریت شاهد پیدایش جریان فکری جدیدی در این زمینه هستند .این
جریان فکری غالباً تحت عنوان نظریه رهبری تحولگرا مطرحشده است.
رهبری تحولگرا :مفهوم اولیه رهبری تحولگرا توسط برنز و درنتیجه تحقیقات توصیفی
او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد .این رهبران سعی کردند خصوصیات اخالقی و
ایدهآلهایی مانند :آزادگی ،عدالت ،برابری ،صلح و انسانیت را پیرامون خود متجلی
سازند.

1. Likert
2. Hresey Pavel
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برنز در اثر مشهور خود موسوم به «رهبری» تالش کرد دو نقش متمایز رهبری و پیروی
را به یکدیگر پیوند دهد .ازنظر وی ،رهبری تحولگرا فرایندی است که در آن رهبران و
پیروان همواره در تالشاند تا توان روحی و قوای انگیزش یکدیگر را به سطح باالتری ارتقا
دهند .از این منظر ،تأثیر و تأثر رهبران و پیروان بر یکدیگر ،پدیدهای متقابل و طرفینی
است؛ درحالیکه رهبران همواره میکوشند تا به تعبیر مزلو ،2مراتب باالتری از سطوح
انگیزش پیروان را تحریک و فعال کنند ،ارتقای قوای انگیزش پیروان نیز متقابالً بر درجه
اقتدار و توان روحی رهبران اثر میگذارد.
بس با استناد به یافتههای برنز ،مفهوم توسعهیافتهتری از رهبری تحولگرا را ارائه کرد و
در تألیفات خود جوهره مفهومی رهبری تحولگرا را چنین توصیف میکند :رهبری
تحولگرا به عملکرد رهبری اطالق میشود که درصدد است از طریق نفوذ آرمانی،
الهامبخشی ،تحریک فرهیختگی و حمایتهای توسعهگرانه پیروان را حدی فراتر از منافع
زودگذر شخصی به حرکت وادارد و در این راستا ،دو عامل نفوذ آرمانی و الهامبخش
زمانی فرصت ظهور خواهند یافت که رهبر بتواند چشمانداز نویدبخشی را از آینده ترسیم
کند .روش رسیدن به این چشمانداز آرمانی را مشخص کند ،الگوی هدایتگری را به
دیگران ارائه دهد ،استانداردهای باالیی را برای دیگران تعریف کند و سرانجام عزم و جزم
و اطمینان راسخ خود را به نمایش گذارد( .بیک زاده و فلسفی)2911 ،
ازنظر وی ،مراتب تحولگرایی را میتواند برحسب تأثیری که هر رهبر در پیروان بر
جای مینهد مورداندازهگیری قرار داد .در رهبری تحولگرا ،پیروان همواره از احساسات
شایانی بـرخوردارند کـه دربردارنده اعتماد ،تمجید ،وفاداری و احترام وافر نسبت به رهبری
است( .بس)2444 ،
برنز ( )2471رهبری تحولگرا را فرایندی میداند که طی آن رهبر و زیردستان
یکدیگر را برای دستیابی به سطوح باالی روحیه و انگیزش تحریک مینمایند( .یوکل،
)2449
1. Maslow
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بس ( )2444نیز استدالل مینماید که الگوی رهبری تحولگرا بهطور جهانشمولی قابل
کاربرد بوده و صرفنظر از تأثیرات فرهنگی و سازمانی ،زیردستان را به چشمپوشی از
تمایالت فردی به نفع گروه یا سازمان الهام بخشیده و آنها را بهصرف تالش به سزایی
بیش ازآنچه معموالً انتظار میرود برمیانگیزند.
همچنین " هرسی و بالنچارد" رهبری تحولگرا را چنین تعریف میکنند :فرایند نفوذ
آگاهانه در افراد یا گروه برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در موقعیت فعلی (وضع
موجود) و کارکردهای سازمان بهعنوان یک کل.

ابعاد رهبری تحولگرا
 نفوذ آرمانی :عامل اول در رهبری تحولگرا ،کاریزما 2یا نفوذ آرمانی نامیده میشودو رهبرانی را توصیف میکند که بهعنوان مدلهایی قوی برای پیروان عمل میکنند.
پیروان توسط این رهبران شناخته میشوند و میخواهند با آنها رقابت کنند .در اصل
این رهبران معموالً استانداردهای رفتار اخالقی و معنوی باالیی دارند و کارهای
درست انجام میدهند .آنها عمیقاً مورداحترام پیروان بوده ،قابلاعتمادند و پیروان را
در راستای تحقق بینش و رسالت هدایت میکنند (هاوس.) 2445 ،1
در توصیف مؤلفه نفوذ آرمانی میتوان موارد زیر را بیان کرد:
 القاء افتخار و غرور به اعضاء برای همکاری و مشارکت با رهبر صرفنظر کردن از تمایالت فردی به خاطر گروه عمل کردن به شیوههایی که باعث ایجاد احترام دیگران شود نشان دادن احساس قدرت و شایستگی فدا کردن منافع شخصی به خاطر منافع دیگران -دادن اطمینان به دیگران مبنی بر اینکه موانع مرتفع خواهد شد (کلوین.)1119 ،9

1. Charisma
2. House
3. Colvin
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 انگیزش الهامبخش :این مؤلفه توصیفکننده رهبرانی است که از پیروانشان انتظاراتباال دارند و به آنها از طریق انگیزش ،الهام میبخشند تا در راستای افزایش تعهد آنان
گام برداشته و تحقق چشمانداز مشترک را تسهیل نمایند .در عمل مدیران سمبلها و
نمادهای احساسی را جهت جلب تالشهای اعضای گروه برای رسیدن به چیزی فراتر
از منافع شخصی خود بکار میگیرند و به این طریق روحیه پیروان برای تالش جهت
رسیدن به اهداف را بهبود میبخشند .تأکید انگیزش الهامبخش بر احساسات و
انگیزههای درونی است نه بر تبادالت روزانه بین رهبر و پیروان (هاوس.)2445 ،
در توصیف مؤلفه انگیزش الهامبخش میتوان موارد زیر را بیان کرد:
 صحبت خوشبینانه درباره آینده صحبت توأم با شور و حرارت راجع به آنچه نیاز به انجامش است بیان یک دیدگاه جالب و جذاب از آینده اظهار اعتماد نسبت به اینکه اهداف حاصل خواهد شد ارائه یک تصویر مهیج ازآنچه باید مورد مالحظه و توجه قرار گیرد موضع گرفتن در مورد مسائل بحثانگیز (کلوین .)1119 ، ترغیب ذهنی :رهبران تحولگرا ترغیب ذهنی را بهمنظور به چالش کشیدن افکار وتصورات و خالقیت پیروان بکار میگیرند .این امر مستلزم آن است که رهبران پیروان
را در جهت آزمون مجدد روشهای سنتی حل مسائل سوق داده و آنها را به تالش
جهت رویکردهای جدید و خالق برای انجام کارها تشویق نمایند .درواقع رفتار
رهبر ،چالشی را برای پیروان ایجاد میکند که دوباره در مورد کاری که انجام
میدهند ،کوشش و تالش و در مورد چیزی که میتواند انجام یابد دوباره تفکر کنند.
در توصیف مؤلفه ترغیب ذهنی میتوان موارد زیر را بیان کرد:
 بررسی مجدد مفروضات اساسی برای مورد سؤال قرار دادن مناسبت آنها جستجوی چشماندازهای مختلف به هنگام حل مسائل وادار کردن دیگران به نگریستن به مسائل از زوایای مختلف -پیشنهاد شیوههای جدید نگریستن به چگونگی انجام و تکمیل وظائف
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 تشویق تفکر غیر سنتی برای پرداختن به مسائل سنتی تشویق بازنگری در عقایدی که هرگز قبالً مورد سؤال واقع نگردیدهاند (کلوین ،.)1119
 مالحظات فردی :توجه به دیگران یکی از جنبههای مهم رهبری تحولگرا است .اینمقوله تأثیر مثبتی بر رضایتمندی پیروان ،رهبران و بهطورکلی اثربخشی دارد و
نمایانگر مدیرانی است که جو حمایتیای ایجاد میکنند که در آن بهدقت به نیازهای
یکایک پیروان گوش فرا میدهند .رهبران بهعنوان مربی و مشاور عمل میکنند
درحالیکه سعی در کمک کردن به پیروان جهت خودشکوفایی دارند .این رهبران
ممکن است از تفویض اختیار بهمثابه ابزاری جهت کمک به رشد پیروان استفاده
کنند( .هاوس)2445 ،
ویژگیهای مؤلفه مالحظات فردی شامل موارد زیر هست:
 صرف وقت در جهت آموزش و مربیگری رفتار کردن با دیگران بهعنوان اشخاص و نه صرفاً بهعنوان اعضاء گروه توجه به اشخاص بهعنوان صاحبان نیازها ،توانائیها و آمال و آرزوهای متفاوت ازیکدیگر
 کمک به دیگران برای رشد و توسعه نیروها و توانائیهایشان گوش دادن با توجه و دقت به عالئق و خواستههای دیگران توسعه فردیت و تسهیل رشد افراد (کلوین .)1119 ،مدل تعالی سازمانی ( :)EFQMپیدایش مدلهای تعالی با دعوت موسسه دانشمندان و
مهندسین ژاپن  JUSEاز آقای دکتر دمینگ 2جهت انجام سخنرانی درزمینه کیفیت به
ژاپن در سال  2451آغاز گردید و با ثبت جایزهای به نام دمینگ در سال  2452در ژاپن
رسمیت یافت .این حرکت ظهور تفکر "نگرش فراگیر" و نیز "کنترل کیفیت فراگیر" در

1. Deming

بررسی رابطه سبک رهبری تحولگرا با تعالی ...

411

دهه  11میالدی و باالخره تهدید به ورشکستگی شرکتهای آمریکایی ناشی از
موفقیتهای ژاپن در عرصه کیفیت در دهه  11را در پی داشت.
مدل تعالی سازمانی ،ضمن توجه به کارکنان سازمان ،بهعنوان سرمایههای اصلی آن،
تالش دارد تا با شناسایی نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان ،رضایت همهجانبه آنها را به
گونه متناسب تأمین کند( .مازلو)1111 ،
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مدل  EFQMرا برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان
و ترمیم راه رسیدن به تعالی سازمان تدوین کرده است .با این مدل که بیشتر جنبهی
تشخیصی دارد ،نسبت به شناسایی وضعیت موجود سازمان در مقایسه با یک سازمان ایدئال
اقدام میشود .با بهکارگیری این مدل سازمانها میتوانند نقاط قوت ،حوزههای قابلبهبود
و میزان رشد سازمان را در مسیر تعالی تعیین نمایند (جلوداری ممقانی.)2915 ،

روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعت توصیفی –
پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی هست .فرضیات پژوهش به بررسی رابطه رهبری
تحولگرا با تعالی سازمانی میپردازند .جامعه آماری موردپژوهش را کلیه مدیران ،معاونان
و کارشناسان آموزشوپرورش اداره کل و مناطق 29گانه استان زنجان با تعداد  411نفر
تشکیل دادند 171 .نفر به شیوه تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای
جمعآوری اطالعات جهت آزمون فرضیهها ،از پرسشنامه رهبری چندعاملی 2که یک ابزار
استاندارد هست ،استفاده گردید و برای متغیر تعالی سازمانی ،پرسشنامه استاندارد ارزیابی
عمومی عملکرد سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی اروپا مورداستفاده قرار گرفت .در
پرسشنامه رهبری تحولگرا پاسخهای ارائهشده به هر یک از مواد ،بر اساس مقیاس پنج
گزینهای لیکرت است که دارای  5مؤلفه و درمجموع  11سؤال دارد .مؤلفههای آن
عبارتاند از :ویژگیهای آرمانی ،رفتارهای آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،تحریک
فرهیختگی و مالحظات فردی هست.
1. MLQ
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پرسشنامه تعالی سازمانی نیز یک ابزار  51سؤالی  5گزینهای در مقیاس لیکرت هست
که دارای  4مؤلفه؛ رهبری ،خطمشی و استراتژی ،کارکنان ،همکاری تجاری و منابع،
فرآیندها ،نتایج مشتری ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه ،نتایج کلیدی عملکرد هست .روایی
هر دو پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و نقطه نظرات اساتید دانشگاه و متخصصان مورد
تأیید قرارگرفت .ضریب پایایی دو پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه رهبری  1/49و برای پرسشنامه تعالی سازمانی  1/45به دست آمد که نشاندهنده
وضعیت مطلوب اعتبار هر دو پرسشنامه است .برای توصیف دادهها از تکنیکهای آمار
توصیفی مانند شاخصهای مرکزی و پراکندگی فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و
در تحلیل استنباطی با استفاده از نرمافزار  spssابتدا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای
بررسی شرایط الزم دادهها جهت استفاده از روشهای آمار پارامتریک اجرا گردید و نتایج
آزمون فوق نشان داد که دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش شرایط الزم را برای استفاده
از آمار پارامتریک را دارا هست .بنابراین برای آزمون سؤال پژوهش و همچنین معنیداری
فرضیهها از ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام
استفاده گردید .با توجه به موارد ذکرشده ،سؤال و فرضیههای تحقیق به شرح ذیل هست:
 آیا میتوان بر اساس سبک رهبری تحولگرا ،تعالی سازمانی را پیشبینی کرد و سهمهرکدام از مؤلفهها در پیشبینی تعالی سازمانی چقدر است؟
 بین ویژگیهای آرمانی با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد. بین رفتارهای آرمانی با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد. بین انگیزش الهامبخش با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد. بین تحریک فرهیختگی با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد. -بین مالحظات فردی با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد.

یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از تحلیل توصیفی دادهها با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی
آزمودنیها در جدول ذیل ارائهشده است:
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جدول  .1توزیع و درصد فراوانی آزمودنیها برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی
ویژگیهای جمعیت شناختی

شاخصهای آماری

فراوانی

درصد

مرد

197

%42

زن

19

%4

مدیر

12

%1

معاون

91

%27

کارشناس

119

%75

دیپلم

29

%5

فوقدیپلم

29

%5

لیسانس

295

%59

فوقلیسانس

44

%97

171

%211

جنسیت

پست سازمانی

تحصیالت

تعداد

جدول فوق نشان میدهد که به لحاظ ویژگی جنسیت اغلب پاسخدهندگان با تعداد
 197نفر مرد بودهاند ( 42درصد) و فقط  19نفر از پاسخدهندگان را زنان شاغل در ادارات
آموزشوپرورش استان زنجان تشکیل دادهاند ( 4درصد) .بیشتر پاسخدهندگان دارای پست
سازمانی کارشناس بودهاند ( 75درصد) و حدود نیمی از کارکنان دارای تحصیالتی در
سطح لیسانس بودهاند (  59درصد).
برای تحلیل دادهها و انتخاب نوع روش آماری ابتدا آزمون کولموگروف اسمیرنوف

2

برای بررسی شرایط الزم ،دادهها جهت استفاده از روشهای آمار پارامتریک اجرا گردید
که خالصه آزمون به شرح جدول زیر است.

1. Kolmogorov –Smirnov Test
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جدول  .2آزمون كولموگروف – اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرها جهت استفاده از آمار پارامتریك
انحراف

متغیر رهبری تحولگرا

متغیر – شاخص آماری

تعداد

میانگین

میانه

نما

ویژگیهای آرمانی

171

29/1

25

29

1 /9

رفتارهای آرمانی

171

25/5

25

21

1 /9

2/95

انگیزش الهامبخش

171

25/1

25

25

1 /1

2/91

1/155

ترغیب ذهنی

171

29/41

25

25

1 /9

2/99

1/151

معنیدار نیست

مالحظات فردی

171

25/92

25

25

1 /1

2/91

1/152

معنیدار نیست

مجموع

171

71/4

77

79

21/1

2/11

1/112

معنیدار نیست

171

251/45

252

259

17/29

1/11

1/1594

معنیدار نیست

متغیر تعالی سازمانی

معیار

Z

sig

نتیجه آزمون

2/91

1/159

معنیدار نیست

1/152

معنیدار نیست
معنیدار نیست

دادههای جدول باال نشان میدهد که  zبهدستآمده برای متغیرهای ویژگیهای
آرمانی ،رفتارهای آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی ،مالحظات فردی ،رهبری
تحولگرا و تعالی سازمانی به ترتیب برابر  2/11 ،2/91 ،2/99 ،2/91 ،2/95 ،2/99و1/11
بوده که هیچکدام معنیدار نمیباشند .عدم معنیداری در آزمون  Zکولموگروف-
اسمیرنوف به معنی نرمال بودن توزیع متغیرها هست .بنابراین در این آزمون برای همه
متغیرها ،فرض صفر تأییدشده و نشان میدهد که دادههای مربوط به متغیرهای موردبررسی،
حالت نزدیک به نرمال دارند.

تجزیهوتحلیل دادهها
جدول  .3خالصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیههای تحقیق
ضریب همبستگی R

سطح معنیداری

رهبری تحولگرا

1/94

1/1112

ویژگیهای آرمانی

1/99

1/1112

1/94

1/1112

1/92

1/1112

تحریک فرهیختگی

1/95

1/1112

مالحظات فردی

1/ 91

1/1112

متغیر اول

رفتارهای آرمانی
انگیزش الهامبخش

متغیر دوم

تعالی سازمانی
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دادههای جدول  9نشان میدهد که بین نمره کل سبک رهبری تحولگرا با تعالی
سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد .ضریب همبستگی بهدستآمده
برابر  1/94که در سطح  1/12معنیدار هست.
بنابراین فرض اصلی تحقیق تأیید میشود و میتوان گفت که بین سبک رهبری
تحولگرا و تعالی سازمانی رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .نتایج گویای آن است که
هرچقدر در آموزشوپرورش سبک رهبری ،تحولگرا باشد به همان میزان تعالی سازمانی
باال خواهد .عالوه بر آن ،این پژوهش نشان داد:
 بین ویژگیهای آرمانی با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد.ضریب همبستگی بهدستآمده برابر  1/99که در سطح  1/12معنیدار هست .بنابراین
فرضیه فرعی اول تحقیق تأیید میشود و چنین استنباط میگردد که بین ویژگیهای آرمانی
و تعالی سازمانی رابطه مثبت معنیدار وجود دارد.
 بین رفتارهای آرمانی با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد.ضریب همبستگی بهدستآمده برابر  1/94که در سطح  1/12معنیدار هست .بنابراین فرض
فرعی دوم تحقیق نیز تأیید میشود و چنین استنباط میگردد که بین رفتارهای آرمانی و
تعالی سازمانی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.
 بین انگیزش الهامبخش با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد.ضریب همبستگی بهدستآمده برابر  1/92که در سطح  1/12معنیدار هست .بنابراین
فرضیه فرعی سوم تحقیق نیز تأیید میشود و چنین استنباط میگردد که بین انگیزش
الهامبخش و تعالی سازمانی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.
 بین تحریک فرهیختگی با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد.ضریب همبستگی بهدستآمده برابر  1/95که در سطح  1/12معنیدار هست .بنابراین
فرض فرعی چهارم تحقیق نیز تأیید میشود و چنین استنباط میگردد که بین تحریک
فرهیختگی و تعالی سازمانی رابطه مثبت معنیدار وجود دارد.
 بین مالحظات فردی با تعالی سازمانی در ادارات آموزشوپرورش رابطه وجود دارد.ضریب همبستگی بهدستآمده برابر  1/91که در سطح  1/12معنیدار هست .بنابراین فرض
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فرعی پنجم تحقیق مورد تأیید واقع گردید و چنین استنباط میگردد که بین مالحظات
فردی و تعالی سازمانی رابطه مثبت معنیدار و دوسویه وجود دارد.
جدول  .4خالصه تحلیل مدل رگرسیون به روش گامبهگام ( متغیرهای واردشده به معادله رگرسیون)
مدل اجرا

R
چندگانه

R square

Adjusted
R square

خطای استاندارد برازش

گام اول

1/94

1/25

1/25

15

گام دوم

1/99

1/24

1/21

19/5

گام سوم

1/91

1/12

1/11

19/1

گامبهگام

گام اول مشخص میکند که  25درصد از واریانس مشاهدهشده در تعالی سازمانی از
طریق رفتارهای آرمانی توجیه میشود .با اضافه شدن گام دوم (ویژگیهای آرمانی) باعث
افزوده شدن  9درصد به واریانس قبلی میشود .همچنین با افزوده شدن گام سوم
(مالحظات فردی)  1درصد به واریانس قبلی اضافه میشود .بدین ترتیب سهگام رویهم
 11درصد از واریانس تعالی سازمانی را تبیین میکنند.
جدول  .5خالصه آزمون تحلیل واریانس برای تأیید معنیدار بودن رگرسیون
مراحل
گام اول

گام دوم

گام سوم

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

رگرسیون

91529/21

2

91529/21

باقیمانده

217191/9

111

115/5

کل

241251/9

114

رگرسیون

97912/7

1

21111/4

باقیمانده

211749/7

117

111/1

کل

241251/9

114

رگرسیون

92115/1

9

29495/1

باقیمانده

251951/1

111

517/1

کل

241251/9

114

F
91/1

92

19/7

sig
1/111

1/111

1/111

با توجه به مقدار  Fو سطح معنیداری کوچکتر از  ، 1/12فرضیه صفر رد شده و با
اطمینان  44درصد نتیجه میگیریم بین تعالی سازمانی و رفتارهای آرمانی ،ویژگیهای
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آرمانی و مالحظات فردی رابطه خطی وجود دارد .دادههای جدول زیر ضرایب
بهدستآمده از تحلیل رگرسیون را نشان میدهند.
جدول  .6ضرایب تحلیل رگرسیون تعالی سازمانی از طریق ابعاد رهبری تحولگرا
مدل

متغیرهای پیشبین

گام یکم
گام دوم

گام سوم

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

BETA

T

sig

رفتارهای آرمانی

9 /7

1/17

1/94

7

1/111

رفتارهای آرمانی

9 /7

1/71

1/92

5/15

1/111

ویژگیهای آرمانی

1 /9

1/11

1/12

9 /9

1/112

رفتارهای آرمانی

9/19

1/75

1/15

9/19

1/111

ویژگیهای آرمانی

1/14

1/17

1/24

9/21

1/111

مالحظات فردی

1

1/79

1/21

1/75

1/111

بر اساس دادههای جدول شماره  1در گام اول  BETAبهمثابه ضریب تأثیر
رگرسیون برابر  1/94بوده و نشان میدهد که میزان تأثیر متغیر رفتارهای آرمانی در متغیر
وابسته برابر  ./94هست .بهعبارتدیگر  94درصد از واریانس متغیر تعالی سازمانی توسط
رفتارهای آرمانی پیشبینی میشود .در گام دوم تحلیل  BETAبرای ترکیب رفتارهای
آرمانی و ویژگیهای آرمانی با تعالی سازمانی به ترتیب برابر  1/92و  1/12هست و نشان
میدهد که در ترکیب خطی متغیرهای فوق با متغیر وابسته ،به ترتیب مقادیر  92درصد و12
درصد از واریانس تعالی سازمانی به ترتیب توسط رفتارهای آرمانی و ویژگیهای آرمانی
تبیین میگردد .همچنین در گام سوم برای ترکیب خطی رفتارهای آرمانی ،ویژگیهای
آرمانی و مالحظات فردی با متغیر وابسته به ترتیب برابر  1/24 ، 1/15و  1/21هست و
حاکی از آن است که در این معادله  15درصد 24 ،درصد و 21درصد از واریانس متغیر
تعالی سازمانی به ترتیب توسط متغیرهای رفتارهای آرمانی ،ویژگیهای آرمانی و
مالحظات فردی تبیین و پیشبینی میشود .معنیدار بودن آزمون  Tدر هر سهگام معنیدار
بودن تأثیر متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک را مورد تأیید قرار میدهد .برآیند کلی آزمون
رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد رهبری تحولگرا ،متغیرهای رفتارهای آرمانی،

فصلنامه سال اول ،شماره  ،4تابستان 44

411

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

ویژگیهای آرمانی و مالحظات فردی به ترتیب بیشترین تأثیر و قدرت پیشبینی تعالی
سازمانی را دارند و متغیرهای انگیزش الهامبخش و تحریک فرهیختگی به دلیل تأثیر ناچیز
بر متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون نشدهاند .هرچند این دو متغیر در تعامل با تعالی
سازمانی دارای همبستگی معنیدار میباشند ،اما درعینحال در ترکیب خطی و در حضور
ابعاد رفتارهای آرمانی ،ویژگیهای آرمانی و مالحظات فردی ،تأثیر فراوانی بر متغیر وابسته
ندارند و به همین دلیل از فرایند تحلیل کنار گذاشتهشدهاند.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولگرا با تعالی سازمانی در
ادارات آموزشوپرورش استان زنجان بود .بر این اساس رابطه میان پنج مؤلفه سبک رهبری
تحولگرا با تعالی سازمانی بررسی گردید که نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیههای
تحقیق حکایت از وجود رابطه مثبت معنیداری بین رهبری تحولگرا با تعالی سازمانی دارد
( r= 1/94و  .)p<0/02و نتیجه بهدستآمده با یافتهها و نتایج محققان خارجی و داخلی
مانند :چیون و سایریل( ، )1121لمسیال و اونگالنا ( ،)1111چارلز و همکاران (،)1117
کیرکبراید ( ،)1111بس ( ،)2444بنیس و نانوس ( ،)2415محمدنیا و همکاران (،)2941
نرگسیان و همکاران ( ،)2914زاهدی و خیراندیش ( ،)2911حسن پور و همکاران (،)2911
موغلی ( )2912که میگویند ویژگیهای رهبری تحولگرا نقش اساسی در افزایش
عملکرد کارکنان ،توانمندسازی آنان و تعالی سازمانی دارد ،همسو هست .در تبیین و تفسیر
یافتههای مربوط به فرضیه فوق میتوان اذعان نمود که رهبران تحولگرا از طریق تأیید
اندیشهها و ارزشهای اخالقی کارکنان و الهامبخشیدن به آنها برای اندیشیدن به مسائل با
استفاده از شیوههای نوین ،بهگونهای رفتار میکنند که استانداردهای باالیی از رفتارهای
اخالقی را نشان میدهد و انگیزه فوقالعادهای را ایجاد میکنند .پیروان این رهبران نسبت به
آنها احساس اعتماد ،احترام و وفاداری میکنند و این نوع رفتار رهبران ،زمینهساز تعالی
سازمانی میگردد.

بررسی رابطه سبک رهبری تحولگرا با تعالی ...

414

در خصوص فرضیههای فرعی پژوهش نیز که بیان میکنند :بین ویژگیها آرمانی،
رفتارهای آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،تحریک فرهیختگی ،مالحظات فردی با تعالی
سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج بهدستآمده بر اساس جدول  9حکایت از
وجود رابطه مثبت معنیداری بین مؤلفههای رهبری تحولگرا با تعالی سازمانی دارد
(ضرایب همبستگی به ترتیب r= 1/91 ،1/95 ، 1/92 ،1/94 ،1/99 :و  .)p<0/02و
فرضیههای فرعی پژوهش نیز مورد تأیید واقع میگردد .نتایج بهدستآمده با یافتههای
محققان فوق که حکایت از وجود ارتباط بین مؤلفه رهبری تحولگرا با سایر مؤلفههای
سازمانی دارند ،همسو هست.
در پایان باید گفت که با توجه به اهمیت موضوع رهبری تحولگرا و نقش آن در تعالی
سازمانی که یک حرکت فرهنگی است و آغاز آن بستگی به نگرش مدیران دارد ،پیشنهاد
میشود که :
بهمنظور ایجاد تغییرات اساسی در سازمان آموزشوپرورش ،اهداف سازمانی از طرف
مدیران بهروشنی مشخص شوند ،تا همه کارکنان درک مشترکی از مأموریت سازمان
داشته باشند .همچنین مدیران پیامدهای معنوی و اخالقی تصمیمات را موردتوجه قرار دهند
و با برقراری ارتباطات دوطرفه مؤثر با کارکنان ،احساس قدرت و اعتمادبهنفس را در
کارکنان به وجود آورد.
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