
ادارات در  با تعالی سازمانی گراتحولرهبری سبک  رابطهبررسی 

 استان زنجان وپرورشآموزش

 3عباسی مجتبی، 2یاسر محمدنیا، 1احسان اکرادی

 12/21/49تاریخ پذیرش:    12/5/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
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 مقدمه 

 هو مطالع موردبررسیدارد و  یسابقه طوالن هاسازمانآن بر  یراتتأثو  یرهبر موضوع

 ه است، باعث شدهاسازماندر  بحثاین اهمیت ، است قرارگرفته نظرانصاحباز  یاریبس

و خصوصیات رهبران  هاویژگیدر پی کشف و مدیریت سازمان که اندیشمندان و محققان 

 در هاتالش این پی در .کنند بیانرا  هاویژگیآن موفق برآیند و همواره در تالش باشند تا 

 علمی جامعه به و گرفتهشکل رهبری ٔ درزمینه متعددی نظریات و مکاتب اخیر هایدهه

، بخشالهام، یا کاریزماتیک دنمفره مشارکتی، موقعیتی، )رهبری .است شدهمعرفی

این رهبری  به موضوعدالیل توجه  ازجمله(. باشندمی هاسبکاین  ازجملهو ...  گراتحول

 توانندمیکه  دانندمیاست که افراد و کارکنان هر سازمان رهبران را دارای قدرت زیادی 

 . شونداصالحات و تغییرات مطلوبی  متولی

که از  هست شدهمطرح یکردهایرو ترینتازهاز  یکی 2گراتحول یرهبردر این راستا، 

 توانندمیکه رهبران  کندمی انیس بب است. شدهمطرح( 2415) 9سب( و 2471) 1برنز یسو

از  شیعملکرد ب سویبهرا  خود روانیپ ،گراتحول یرهبر یرفتار هایویژگیبا استفاده از 

صاحب  گراتحولکه رهبران  کندمی. برنز نیز بیان (2914 ،یانتظار رهنمون کنند )مقدم

. دارندیموابینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنائی به چالش و تالش 

ی هاسازمانقادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای  هستند که این رهبرانهمچنین تنها 

سازمان اشراف کامل دارند و بر  ، بر تغییرات حاکم براندییراتتغ منشأ هاآندند، زیرا جدی

 (.2441، 9)رابینز موج تغییر سوارند

ی خود که از طرف کارکنان تحت با رفتارهای فرهمندانه گراتحولرهبران همچنین، 

وفاداری و حس مسئولیت  ،، احترام، صداقتیبخشالهام، شودیمالگوبرداری  هاآننظارت 

این احساسات بدون تردید موجب تقویت . کنندیممشترک را نیز به کارکنان خود منتقل 

                                                           
1. Transformational leadership 
2. Burns 
3. Bass 
4. Robbins 
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تعالی و  (،1119، 2)الکانیز و کلر شودمیخودمختاری و هویت شغلی و تکلیف در افراد 

و  با رهنمودهای رهبران خود جوتعالیهای سازمان. شودمیسرآمدی سازمانی را موجب 

اهداف را در جهت رضایت ی دستیابی به ، موفقیت و نحوهخود های جدیدبه افق با توجه

ی کارکنان خود را در سطوح فردی، بالقوه توان میتما و دهندمیقرار  موردبررسیذینفعان 

)صراف زاده، گیرند و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می گروهی

باشند و یا از چه اندازه، ساختار یا  نوعیاز چه  کهایناز  نظرصرفهمچنین  هاآن(. 1114

به رهنمودهای رهبران خود جامه عمل برای کسب موفقیت  ،بلوغی برخوردار باشند

 تعالی اروپایی مدل ،هاسازمان تعالی و بهبود هایشیوه از یکی ،راستا این در. پوشانندمی

EFQM است. این مدل شدهارائهکیفیت  مدیریت اروپایی بنیاد طرف از که هست 

که  هست کاربردی ابزاری عنوانبه، هاسازمان بهبود و ارزیابی برای اولیه چارچوبی عنوانبه

 قرارو تعالی  برتری مسیر کجای در کهاین گیریاندازه با تا کندمی کمک هاسازمان به

 بر عالوه مدل این(. 2917امینی، و کشتیبان جلیلی) یابند دست مهمامر  این به دارند،

 بوده موفق نیز آموزشی و خدماتی یهاسازمان عملکرد ارتقاء در تولیدی، یهاسازمان

 سازیفراهم آموزشی، مراکز عملکرد سنجش با و( 2911 بحرانی، و عابدیان) است

 در عملی اقدامات و ابزار موفق اجرای به کمک و یادگیری و آموزش هایفرصت

 طوربه تا کندمی کمک آموزشی نهادهای به آنان، هایموفقیت شناسایی نیز و هاکالس

 .شوند نائل عملکرد از باالتری سطوح به پیوسته

قلمداد  نهادهای آن ینترمهم عنوانبه هایجامعهیکی از نهادهای آموزشی که در هر 

 منشأافراد و  وپرورشآموزشمتولی امر  است که وپرورشآموزش، سازمان شودمی

 و ترقی تردید بدون که ،هست... ، اقتصادی، فرهنگی و ، سیاسیتغییرات گسترده اجتماعی

 جهت همین به. است اثربخش و پویا وپرورشآموزش از برخورداری درگرو جوامع تعالی

 یا و موفقیت در مؤثر کلیدی عناصر تقویت و شناسایی برای تالش و آن مسائل به پرداختن

 رهبری و مدیریت به توجه میان این . درهست اندیشمندان و محققان وظائف از آن شکست

                                                           
1. Elkins & Keller 
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 داردیم بیان( 2445) 2الکومسکی بطوریکه. هست برخوردار ویژه اولویتی از سازماناین  

 تقویت و بهبود ،وپرورشآموزش محتوای و ماده در کیفیت افزایش و تغییر ایجاد منظوربه

 رأس در کارآمد و شایسته رهبران وجود که چرا .موضوعات است ینترمهماز  آن رهبری

 نقش به توجه با. هست آن اعتالی و رشد عامل ینترعمده و ترینیاصل ،این سازمان

 نیازمند دیگری سازمان هر از بیش کشور، اعتالی و توسعه کلیدی این سازمان در و حساس

 لذا با .است نگرآینده و جوتعالی کارمندانی نیز و کارآمد و شایسته مدیران از برخورداری

محقق  نقش حساس و کلیدی رهبران و کارکنان این سازمان، به نظر و فوق موارد به توجه

 ادارات در سازمانی تعالی با گراتحول رهبری بین آیا که است موضوع این بررسی دنبال به

 ؟یا خیر  دارد وجود رابطه وپرورشآموزش

 مبانی نظری 

 را مردم عامه و محققان نظر ازدیرب از که است موضوعی رهبری،رهبری:  مفاهیم و تعاريف

 چینی متن یک در توانمی را رهبری درباره هایدگاهد نخستین. است کرده جلب خود به

مشاهده  است، شدهنوشته میالد از قبل 2211 سال در احتماالً که "بزرگ برنامه" عنوان با

 با و محیط بر مبتنی که داندمی روشنی قواعد داشتن مستلزم را خوب رهبری متن، این. کرد

 رهبران که کندمی اعالم همچنین ،شودیم اعمال قدرت با یا مهربانی با شرایط، به توجه

 (.2911 دشتی،) باشند عمل در کاملی الگوی باید

 نیزعلت تنوع در تعاریف . دارد وجود متفاوتی و متعدد تعاریف رهبری، در خصوص

 .هست موقعیت و پیروان رهبر، میان ایپیچیده تعامالت دربرگیرنده رهبری که است این

 برای عالقه و میل روی از کهطوریبه افراد بر تأثیرگذاری عمل از است عبارت رهبری

 (.1115 ،9بالنچارد و هرسی از نقل به ،1تری) کنندمی تالش گروهی هایهدف

 بهتر جهت در زیردستان فرماندهی و راهنمایی مدیریت عبارت است از: در رهبری

 .(2919مقیمی، ) است مؤثر فعالیت و کار به آنان برانگیختن و سازمانی یهاهدف فهمیدن

                                                           
1. Lakomski 
2. Terry 
3. Hresey and Blanchard 
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 از یکی آن اساس بر که داندیم فرایندی را عبارت از رهبری (2449)همچنین یوکل 

 طوری و دهدیم قرار تأثیر تحت طوری را اعضا سایر رفتارهای– رهبر – گروه اعضای

 ،یزیربرنامه که است شخصیتی رهبر،. آیدیم به دست گروه اهداف که کندمی هماهنگ

 . دارد اختیار در را گروه فعالیت و یدهسازمان

 را متعددی هاییبنش و فراز رهبری هاییهنظر تاکنون میالدی 2451 دهه از تقریباً

: است نظریه دسته چهار شامل رهبری هاییهنظر تکامل درواقع. است گذاشته سر پشت

 .(2911 سنجقی،)

  رهبری مشخصه صفات نظریه -2

  رفتاری یهاسبک نظریه -1

 رهبری(اقتضایی) وضعیتی نظریه -9

  گراتحول رهبری نظریه -9

 بنابراین ؛شوندیم متولد رهبر مادرزادی طوربه رهبران مشخصه، صفات نظریه بر اساس

 شخصیتی یهاویژگی ای مشخص صفات برخی رهبران ،درواقع. نیست آموزشقابل رهبری

 مشخص صفات این از برخی. سازدیم متمایز رهبران غیر از را هاآن که دارند مشخص

 قاطعیت، ابهام، تحمل ،پذیرییتمسئول به تمایل ،نفساعتمادبه ذکاوت، و هوش شامل:

 نظریه این هایمحدودیت مدتی از پس اما .(1115 بالنچارد، و هرسی) است ... و جذابیت

 که داد نشان( 2449) 2یوکلنمونه،  عنوانبه شد؛ آشکار سازمانی رفتار نظرانصاحب برای

 رهبری استعداد به شخص رسیدن از مانع که وجود دارد نیز منفی شخصیتی یهاویژگی

 به موقعیت هر از و پویاست فرایندی رهبری که دهدمی نشان تجربی تحقیقات. شودمی

 گرچها ،هرحالبه. یابدمی تغییر وضعیت و پیرو و رهبر تغییر با همراه دیگر موقعیت

 گونههیچ اما باشد، مفید معین موقعیتی در است ممکن معینی شخصیتی یهاویژگی

 و روایی نبودن. کند تضمین را رهبری موفقیت بتواند که نیست شمولیجهان یهاویژگی

 این. شد منجر دیگری رهبری تحقیقات به رهبری مشخصه صفات هاینظریه اعتبار

                                                           
1. Yukl 
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. گردید مطرح رهبری رفتاری هایسبک نظریه یا گرایشی رویکردهای قالب در تحقیقات 

 در. یافت تغییر رهبر رفتار به رهبر شخص از محققان توجه ،دیگرعبارتبه (2911 دشتی،)

 مادرزادی طوربه رهبر اینکه نه شودمی ساخته رهبر که است این بر عقیده رویکرد، این

 . بودند رهبری سبک یا رفتار بهترین دنبال به رفتاری هاینظریه پژوهشگران .شود رهبر

 وجود رهبری رفتاری سبک بهترین هیچ که داد نشان بعدی تحقیقات و مطالعات اما

 ،متحدهایاالت در رهبری رفتاری سبک بهترین که داد نشان "2لیکرت" نمونه برای. ندارد

 نتیجه این به داد انجام "1هرسی پاول" که تحقیقی اساس بر اما. است مدار رابطه سبک

 برخالف گیرییجهنت این و است بوده همراه بیشتری بازده با کارمدار سبک که رسید

 رهبری سبک بهترین که رسیدند نتیجه این به نظرانصاحب بنابراین. بود لیکرت تحقیقات

 .ندارد وجود باشد اثربخش هاحالت همه در که

 به. شد رهبری مباحث وارد دیگری متغیر عنوانبه موقعیت و وضعیت عامل وسیلهینبد

 هاییهنظر ،کندمی تأکید رهبری هاییتموقع و وضعیت به که هایییهاز نظر دسته آن

 قالب در رهبری هاییهاز نظر بسیاری یریگجهت امروزه. گویندیم اقتضائی یا وضعی

 بر و دارند مشترکی اساسی فرض یک هایهنظر این همه. شودمی مطرح وضعی یا اقتضایی

 (1115 بالنچارد،و  هرسی. )کنندمی تأکید یریپذانعطاف

 امروزه رهبری، به مربوط مطالعات و تحقیقات از بسیاری شدن مسیر هم رغمبه

 این. هستند زمینه این در جدیدی فکری جریان پیدایش شاهد مدیریت رشته نظرانصاحب

 .است شدهمطرح گراتحول رهبری نظریه عنوان تحت غالباً فکری جریان

 توصیفی تحقیقات درنتیجه و برنز توسط گراتحول رهبری اولیه مفهوم :گراتحول رهبری

 و اخالقی خصوصیات کردند سعی رهبران این. شد ارائه سیاسی رهبران پیرامون او

 متجلی خود پیرامون را انسانیت و صلح برابری، عدالت، آزادگی، :مانند ییهاآلایده

 .سازند

                                                           
1. Likert 
2. Hresey Pavel 
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 پیروی و رهبری متمایز نقش دو کرد تالش «رهبری» به موسوم خود مشهور اثر در برنز

 و رهبران آن در که است فرایندی گراتحول رهبری ،وی ازنظر. دهد پیوند یکدیگر به را

 ارتقا باالتری سطح به را یکدیگر انگیزش قوای و روحی توان تا اندتالش در همواره پیروان

 طرفینی و متقابل اییدهپد یکدیگر، بر پیروان و رهبران تأثر و تأثیر منظر، این از. دهند

 سطوح از باالتری مراتب ،2مزلو تعبیر به تا کوشندیم همواره رهبران کهیدرحال است؛

 درجه بر متقابالً نیز پیروان انگیزش قوای ارتقای کنند، فعال و تحریک را پیروان انگیزش

 .گذاردیم اثر رهبران روحی توان و اقتدار

 کرد و ارائه را گراتحول رهبری از ترییافتهتوسعه مفهوم برنز، هاییافته به استناد با بس

 رهبری: کندمی توصیف چنین را گراتحول رهبری مفهومی جوهره خود یفاتتأل در

 آرمانی، نفوذ طریق از است درصدد که شودمی اطالق رهبری عملکرد به گراتحول

 منافع از فراتر حدی را پیروان گرانهتوسعه هاییتحما و فرهیختگی تحریک ،یبخشالهام

 بخشالهام و آرمانی نفوذ عامل دو راستا، این در و داردوا حرکت به شخصی زودگذر

 ترسیم آینده از را یدبخشینو اندازچشم بتواند رهبر که یافت خواهند ظهور فرصت زمانی

 به را گرییتهدا الگوی کند، مشخص را آرمانی اندازچشم این به رسیدن کند. روش

 جزم و عزم سرانجام و کند تعریف دیگران برای را باالیی استانداردهای دهد، ارائه دیگران

 (2911 فلسفی، و زاده بیک. )گذارد نمایش به را خود راسخ اطمینان و

 بر پیروان در رهبر هر که یریتأث برحسب دتوانمی را ییگراتحول مراتب وی، ازنظر

 احساسات از همواره پیروان ،گراتحول رهبری در. داد قرار یریگمورداندازه نهدیم جای

 رهبری به نسبت وافر احترام و وفاداری تمجید، اعتماد، دربردارنده کـه بـرخوردارند شایانی

 (2444 س،ب. )است

 یردستانز و رهبر آن طی که داندیم فرایندی را گراتحول رهبری( 2471) برنز

 یوکل،. )نمایندیم تحریک انگیزش و روحیه باالی سطوح به دستیابی برای را یکدیگر

2449) 

                                                           
1. Maslow 
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 قابل یشمولجهان طوربه گراتحول رهبری الگوی که نمایدیم استداللنیز  (2444) بس 

 از پوشیچشم به را زیردستان سازمانی، و فرهنگی تأثیرات از نظرصرف و بوده کاربرد

 سزایی به تالش صرفبه را هاآن و یدهالهام بخش سازمان یا گروه نفع به فردی تمایالت

 .انگیزندیبرم رودیم انتظار معموالً ازآنچه بیش

 نفوذ فرایند: کنندمی تعریف چنین را گراتحول رهبری "بالنچارد و  هرسی "همچنین 

 وضع) فعلی موقعیت در ناپیوسته تحول و تغییر ایجاد برای گروه یا افراد در آگاهانه

 . کل یک عنوانبه سازمان کارکردهای و( موجود

 گراتحول رهبری ابعاد

 شودمی نامیده آرمانی نفوذ یا 2کاریزما ،گراتحول رهبریدر  اول عامل : آرمانی نفوذ -

. کنندمی عمل پیروان برای قوی هاییمدل عنوانبه که کندمیتوصیف  را رهبرانی و

 اصل در. کنند رقابت هاآن با خواهندمی و شوندمی شناخته رهبران این توسط پیروان

 کارهای و دارند باالیی معنوی و اخالقی رفتار استانداردهای معموالً رهبران این

 را پیروان و اعتمادندقابل بوده، پیروان مورداحترام یقاًعم هاآن. دهندمی انجام درست

 (. 2445 ،1هاوس) کنندمی هدایت رسالت و بینش تحقق راستای در

 :موارد زیر را بیان کرد توانیم آرمانی نفوذ مؤلفهدر توصیف 

  رهبر با مشارکت و همکاری برای اعضاء به غرور و افتخار القاء -

 گروه خاطر به فردی تمایالت از کردن نظرصرف -

 شود دیگران احترام ایجاد باعث که هایییوهش به کردن عمل - 

 شایستگی و قدرت احساس دادن نشان - 

 دیگران منافع به خاطر شخصی منافع کردن فدا - 

 (.1119 ،9کلوین) شد خواهد مرتفع موانع اینکه بر مبنی دیگران به اطمینان دادن - 

                                                           
1. Charisma 
2. House 
3. Colvin 
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 انتظارات پیروانشان از که است رهبرانی کنندهیفتوص مؤلفه این :بخشالهام انگیزش -

 آنان تعهد افزایش راستای در تا بخشندمی الهام انگیزش، طریق از هاآن به و دارند باال

 و هاسمبل مدیران عمل در. نمایند تسهیل را مشترک اندازچشم تحقق و برداشته گام

 فراتر چیزی به رسیدن برای گروه اعضای یهاتالش جلب جهت را احساسی نمادهای

 جهت تالش برای پیروان روحیه طریق ه اینب و گیرندمی بکار خود شخصی منافع از

 و احساسات بر بخشالهام انگیزش تأکید. بخشندمی بهبود را اهداف به رسیدن

 (.2445 هاوس،) پیروان و رهبر بین روزانه تبادالت بر نه است درونی هایانگیزه

 :کرد بیان را زیر موارد توانمی بخشالهام انگیزش مؤلفه توصیف در 

  آینده درباره بینانهخوش صحبت -

 است انجامش به نیاز آنچه به راجع حرارت و شور با توأم صحبت -

 آینده از جذاب و جالب دیدگاه یک بیان -

 شد خواهد حاصل اهداف اینکه به نسبت اعتماد اظهار -

 گیرد قرار توجه و مالحظه مورد باید ازآنچه مهیج تصویر یک ارائه -

 .(1119 ، کلوین) انگیزبحث مسائل مورد در گرفتن موضع -

 و افکار کشیدن چالش به منظوربه را ذهنی ترغیب گراتحول رهبران: ذهنی ترغیب -

 پیروان رهبران که است آن مستلزم امر این. گیرندمی بکار پیروان خالقیت و تصورات

 تالش به را هاآن و داده سوق مسائل حل سنتی هایروش مجدد آزمون جهت در را

 رفتار درواقع. نمایند تشویق کارها انجام برای خالق و جدید رویکردهای جهت

 انجام که کاری مورد در دوباره که کندمی ایجاد پیروان برای را چالشی رهبر،

 کنند. تفکر دوباره یابد انجام دتوانمی که چیزی مورد در و تالش و کوشش ،دهندمی

 :کرد بیان را زیر موارد توانمی ذهنی ترغیب مؤلفه توصیف در

 هاآن مناسبت دادن قرار سؤال مورد برای اساسی مفروضات مجدد بررسی -

  مسائل حل هنگام به مختلف هایاندازچشم جستجوی -

 مختلف زوایای از مسائل به نگریستن به دیگران کردن وادار -

 وظائف تکمیل و انجام چگونگی به نگریستن جدید هایشیوه پیشنهاد -
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  سنتی مسائل به پرداختن برای سنتی غیر تفکر تشویق - 

 ، کلوین) اندنگردیده واقع سؤال مورد قبالً هرگز که عقایدی در بازنگری تشویق -

1119). 

 این. است گراتحول رهبری مهم هایجنبه از یکی دیگران به توجه :فردی مالحظات -

 و دارد اثربخشی طورکلیبه و رهبران پیروان، مندیرضایت بر مثبتی تأثیر مقوله

 نیازهای به دقتبه آن در که کنندمی ایجاد ایحمایتی جو که است مدیرانی نمایانگر

 کنندمی عمل مشاور و مربی عنوانبه رهبران. دهندمی فرا گوش پیروان یکایک

 رهبران این. دارند خودشکوفایی جهت پیروان به کردن کمک در سعی کهدرحالی

 استفاده پیروان رشد به کمک جهت ابزاری مثابهبه اختیار تفویض از است ممکن

 ( 2445 هاوس،. )کنند

 :هستموارد زیر  شامل فردی مالحظات مؤلفه هایویژگی

 مربیگری و آموزش جهت در وقت صرف -

 گروه اعضاء عنوانبه صرفاً نه و اشخاص عنوانبه دیگران با کردن رفتار -

 از متفاوت آرزوهای و آمال و هاتوانائی نیازها، صاحبان عنوانبه اشخاص به توجه -

 یکدیگر

 یشانهاتوانائی و نیروها توسعه و رشد برای دیگران به کمک -

  دیگران هایخواسته و عالئق به دقت و توجه با دادن گوش -

 .(1119 ، کلوین) افراد رشد تسهیل و فردیت توسعه -

 و دانشمندان موسسه دعوت با تعالی هایمدل پیدایش: (EFQM) تعالی سازمانیمدل 

 به کیفیت ینهدرزم سخنرانی انجام جهت 2دمینگ دکتر آقای از JUSE ژاپن مهندسین

 ژاپن در 2452 سال در دمینگ نام به اییزهجا ثبت با و گردید آغاز 2451 سال در ژاپن

 در "فراگیر کیفیت کنترل" نیز و "فراگیر نگرش" تفکر ظهور حرکت این. یافت رسمیت

                                                           
1. Deming 
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 از ناشی آمریکایی یهاشرکت ورشکستگی به تهدید باالخره و میالدی 11 دهه

 داشت. پی در را 11 دهه در کیفیت عرصه در ژاپن هایموفقیت

 آن، اصلی هایسرمایه عنوانبه سازمان، کارکنان به توجه ضمن سازمانی، تعالی مدل

 به را هاآن جانبههمه رضایت ذینفعان، تمامی انتظارات و نیازها شناسایی با تا دارد تالش

 (1111 مازلو،. )کند تأمین متناسب گونه

 سازمان تعالی و رشد میزان تعیین برای را EFQM مدل کیفیت مدیریت اروپایی بنیاد

 یجنبه بیشتر که مدل این با. است کرده تدوین سازمان تعالی به رسیدن راه ترمیم و

 ایدئال سازمان یک با مقایسه در سازمان موجود وضعیت شناسایی به نسبت دارد، تشخیصی

 بهبودقابل هایحوزه قوت، نقاط توانندمی هاسازمان مدل این کارگیریبه با. شودمی اقدام

 .(2915 ممقانی، جلوداری) نمایند تعیین تعالی مسیر در را سازمان رشد میزان و

 پژوهش روش

 – یفیاطالعت توص یگردآور وهیو به لحاظ ش ینوع هدف کاربرد ازنظرحاضر  قیتحق

 یرهبر رابطه یفرضیات پژوهش به بررس .هست یبر روش همبستگ یمبتن یشیماپی

 مدیران، معاونان هیرا کل موردپژوهش ی. جامعه آمارپردازندمی تعالی سازمانی با گراتحول

نفر  411با تعداد  گانه استان زنجان29اداره کل و مناطق  وپرورشآموزشو کارشناسان 

 ی. براانتخاب شدندنمونه  عنوانبه یاطبقهبه شیوه تصادفی  نفر 171دادند.  لیتشک

ابزار  کیکه  2چندعاملی ی، از پرسشنامه رهبرهافرضیهاطالعات جهت آزمون  آوریجمع

ارزیابی پرسشنامه استاندارد  ،سازمانیتعالی  ریمتغ یو برا دی، استفاده گردهستاستاندارد 

قرار گرفت. در  مورداستفاده عمومی عملکرد سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی اروپا

پنج  اسیمقبر اساس  ،از مواد کیبه هر  شدهارائه هایپاسخ گراتحول یپرسشنامه رهبر

آن  هایمؤلفهدارد.  سؤال 11 درمجموعو  مؤلفه 5 یدارا که است کرتیل ایگزینه

تحریک ، بخشالهام زشیانگ ،یآرمانهای آرمانی، رفتار هایویژگیاز:  اندعبارت

 . هست یفرد مالحظات و فرهیختگی

                                                           
1. MLQ 
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 هستدر مقیاس لیکرت  ایگزینه 5 سؤالی 51یک ابزار  زین عالی سازمانیپرسشنامه ت 

و استراتژی، کارکنان، همکاری تجاری و منابع،  مشیخطرهبری،  ؛مؤلفه 4که دارای 

 یی. رواهستفرآیندها، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد 

دانشگاه و متخصصان مورد  دینقطه نظرات اساتروایی محتوا و هر دو پرسشنامه با استفاده از 

رای استفاده از روش آلفای کرونباخ ببا  زیقرارگرفت. ضریب پایایی دو پرسشنامه ن تأیید

 دهندهنشانکه  به دست آمد 45/1 برای پرسشنامه تعالی سازمانی و 49/1پرسشنامه رهبری 

های آمار ها از تکنیکبرای توصیف دادهاست.  نامهوضعیت مطلوب اعتبار هر دو پرسش

و  انحراف معیارفراوانی، درصد، میانگین، های مرکزی و پراکندگی توصیفی مانند شاخص

اسمیرنوف برای -ابتدا آزمون کولموگروف spss افزارنرمبا استفاده از  در تحلیل استنباطی

و نتایج  آمار پارامتریک اجرا گردید هایروشجهت استفاده از  هادادهبررسی شرایط الزم 

ی مربوط به متغیرهای پژوهش شرایط الزم را برای استفاده هادادهآزمون فوق نشان داد که 

داری معنیپژوهش و همچنین  سؤال. بنابراین برای آزمون هستاز آمار پارامتریک را دارا 

 گامبهگامچندگانه به شیوه گرسیون ر از، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و هافرضیه

 :هستبه شرح ذیل تحقیق ی هافرضیهو  سؤال ،ذکرشدهبا توجه به موارد  استفاده گردید.

 سهم و کرد بینیپیش را سازمانی تعالی ،گراتحول رهبریسبک  اساس بر توانمی آیا -

 ؟است چقدر سازمانی تعالی بینیپیش در هامؤلفه از هرکدام

 رابطه وجود دارد. وپرورشآموزشآرمانی با تعالی سازمانی در ادارات  هایویژگیبین  -

 رابطه وجود دارد. وپرورشآموزشآرمانی با تعالی سازمانی در ادارات  رفتارهایبین  -

 رابطه وجود دارد. وپرورشآموزشبا تعالی سازمانی در ادارات  بخشالهامبین انگیزش  -

 رابطه وجود دارد. وپرورشآموزشبین تحریک فرهیختگی با تعالی سازمانی در ادارات  -

 رابطه وجود دارد. وپرورشآموزشلی سازمانی در ادارات بین مالحظات فردی با تعا -

 پژوهش هاییافته

جمعیت شناختی  هایویژگیبا توجه به  هادادهحاصل از تحلیل توصیفی  هاییافته

 است: شدهارائهدر جدول ذیل  هاآزمودنی



 415                              ...                                            تعالی با گراتحول رهبری سبک رابطه بررسی 

 جمعیت شناختی هایویژگی برحسب هاآزمودنیتوزیع و درصد فراوانی  .1 جدول

 درصد فراوانی آماری هایشاخص جمعیت شناختی هایویژگی

 جنسیت
 %42 197 مرد

 %4 19 زن

 پست سازمانی

 %1 12 مدیر

 %27 91 معاون

 %75 119 کارشناس

 تحصیالت

 %5 29 دیپلم

 %5 29 دیپلمفوق

 %59 295 لیسانس

 %97 44 لیسانسفوق

 %211 171  تعداد

با تعداد  دهندگانپاسخکه به لحاظ ویژگی جنسیت اغلب  دهدمیجدول فوق نشان 

را زنان شاغل در ادارات  دهندگانپاسخنفر از  19درصد( و فقط  42) اندبودهنفر مرد  197

دارای پست  دهندگانپاسخدرصد(. بیشتر  4) انددادهاستان زنجان تشکیل  وپرورشآموزش

در  ییمی از کارکنان دارای تحصیالتدرصد( و حدود ن 75) اندبودهسازمانی کارشناس 

 درصد(. 59)  اندبودهسطح لیسانس 

 2اسمیرنوف روش آماری ابتدا آزمون کولموگروفانتخاب نوع  و هادادهبرای تحلیل 

های آمار پارامتریک اجرا گردید ها جهت استفاده از روشبرای بررسی شرایط الزم، داده

 که خالصه آزمون به شرح جدول زیر است.
 

  

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

 نما میانه میانگین تعداد شاخص آماری –متغیر 
انحراف 

 معیار
Z sig نتیجه آزمون 

یر 
متغ

ی 
هبر

ر
ول

تح
 گرا

 نیست داریمعن 159/1 91/2 9/1 29 25 1/29 171 آرمانی هایویژگی

 نیست دارمعنی 152/1 95/2 9/1 21 25 5/25 171 آرمانی رفتارهای

 نیست دارمعنی 155/1 91/2 1/1 25 25 1/25 171 بخشالهامانگیزش 

 نیست دارمعنی 151/1 99/2 9/1 25 25 41/29 171 ترغیب ذهنی

 نیست دارمعنی 152/1 91/2 1/1 25 25 92/25 171 مالحظات فردی

 نیست دارمعنی 112/1 11/2 1/21 79 77 4/71 171 مجموع

 نیست دارمعنی 1594/1 11/1 29/17 259 252 45/251 171 متغیر تعالی سازمانی

های برای متغیرهای ویژگی آمدهدستبه zدهد که نشان می باالهای جدول داده

، ترغیب ذهنی، مالحظات فردی، رهبری بخشالهامآرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش 

 11/1و 11/2، 91/2، 99/2، 91/2، 95/2، 99/2سازمانی به ترتیب برابر  یو تعال گراتحول

-کولموگروفZ ی در آزمون دارمعنی. عدم باشندمین دارمعنی کدامیچهبوده که 

برای همه . بنابراین در این آزمون هستاسمیرنوف به معنی نرمال بودن توزیع متغیرها 

، موردبررسیی مربوط به متغیرهای هادادهکه  دهدمیو نشان  ییدشدهتأمتغیرها، فرض صفر 

 حالت نزدیک به نرمال دارند. 

 هاداده وتحلیلتجزیه
 ی تحقیقهافرضیهخالصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد . 3جدول 

 یدارمعنیسطح  R ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

 گراتحولرهبری 

 تعالی سازمانی

94/1 1112/1 

 1112/1 99/1 آرمانی هایویژگی

 1112/1 94/1 آرمانی رفتارهای

 1112/1 92/1 بخشالهامانگیزش 

 1112/1 95/1 تحریک فرهیختگی

 1112/1 1/ 91 مالحظات فردی
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گرا با تعالی سبک رهبری تحول نمره کل دهد که بیننشان می 9 ی جدولهاداده

 آمدهدستبهضریب همبستگی  رابطه وجود دارد. وپرورشآموزشسازمانی در ادارات 

 .هست دارمعنی 12/1که در سطح  94/1برابر 

رهبری سبک که بین  گفت توانمیشود و می تأییدبنابراین فرض اصلی تحقیق 

. نتایج گویای آن است که وجود دارد دارمعنیی رابطه مثبت و تعالی سازمان گراتحول

باشد به همان میزان تعالی سازمانی  گراتحول ،سبک رهبری وپرورشآموزشدر  هرچقدر

 عالوه بر آن، این پژوهش نشان داد:باال خواهد. 

رابطه وجود دارد.  وپرورشآموزشآرمانی با تعالی سازمانی در ادارات  هایویژگیبین  -

. بنابراین هست دارمعنی 12/1که در سطح  99/1برابر  آمدهدستبهضریب همبستگی 

آرمانی  هایویژگیکه بین  گرددمیو چنین استنباط  شودمی تأییدفرضیه فرعی اول تحقیق 

 وجود دارد. دارمعنیرابطه مثبت  و تعالی سازمانی

 رابطه وجود دارد. وپرورشآموزشآرمانی با تعالی سازمانی در ادارات  رفتارهایبین  -

. بنابراین فرض هست دارمعنی 12/1که در سطح  94/1برابر  آمدهدستبهضریب همبستگی 

که بین رفتارهای آرمانی و  گرددمیو چنین استنباط  شودمی تأییدفرعی دوم تحقیق نیز 

 ی وجود دارد. دارمعنیتعالی سازمانی رابطه مثبت 

رابطه وجود دارد.  وپرورشآموزشبا تعالی سازمانی در ادارات  بخشالهامبین انگیزش  -

. بنابراین هست دارمعنی 12/1که در سطح  92/1برابر  آمدهدستبهضریب همبستگی 

که بین انگیزش  گرددمیو چنین استنباط  شودمی تأییدفرضیه فرعی سوم تحقیق نیز 

 ی وجود دارد. دارمعنیو تعالی سازمانی رابطه مثبت  بخشالهام

رابطه وجود دارد  وپرورشآموزشگی با تعالی سازمانی در ادارات بین تحریک فرهیخت -

. بنابراین هست دارمعنی 12/1که در سطح  95/1برابر  آمدهدستبه.ضریب همبستگی 

که بین تحریک  گرددمیو چنین استنباط  شودمی تأییدفرض فرعی چهارم تحقیق نیز 

 ود دارد. وج دارمعنیفرهیختگی و تعالی سازمانی رابطه مثبت  

رابطه وجود دارد.  وپرورشآموزشبین مالحظات فردی با تعالی سازمانی در ادارات  -

. بنابراین فرض هست دارمعنی 12/1که در سطح  91/1برابر  آمدهدستبهضریب همبستگی 
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که بین مالحظات  گرددمیواقع گردید و چنین استنباط  تأییدفرعی پنجم تحقیق مورد  

 .وجود دارد دوسویهو  دارمعنیت  مانی رابطه مثبفردی و تعالی ساز

 (رگرسیون معادله به واردشده متغیرهای)  گامبهگام روش به رگرسیون مدل تحلیل خالصه .4 جدول

 مدل اجرا

 گامبهگام
R 

 R square چندگانه
Adjusted 

R square 
 خطای استاندارد برازش

 15 25/1 25/1 94/1 گام اول

 5/19 21/1 24/1 99/1 گام دوم

 1/19 11/1 12/1 91/1 گام سوم

در تعالی سازمانی از  شدهمشاهدهدرصد از واریانس  25که  کندمیگام اول مشخص 

آرمانی( باعث  هایویژگی. با اضافه شدن گام دوم )شودمی یهتوجآرمانی  رفتارهای طریق

افزوده شدن گام سوم . همچنین با شودمیدرصد به واریانس قبلی  9افزوده شدن 

 همروی گامسه. بدین ترتیب شودمیدرصد به واریانس قبلی اضافه  1فردی(  )مالحظات

 .کنندمیدرصد از واریانس تعالی سازمانی را تبیین  11

 رگرسیون بودن دارمعنی تأیید برای واریانس تحلیل آزمون خالصه .5 جدول

 F sig مربعاتمجموع  درجه آزادی میانگین مربعات  مراحل

 گام اول

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

21/91529 

9/217191 

9/241251 

2 

111 

114 

21/91529 

5/115 1/91 111/1 

 گام دوم

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

7/97912 

7/211749 

9/241251 

1 

117 

114 

4/21111 

1/111 92 111/1 

 گام سوم

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

1/92115 

1/251951 

9/241251 

9 

111 

114 

1/29495 

1/517 7/19 111/1 

، فرضیه صفر رد شده و با  12/1از  ترکوچکی دارمعنیو سطح  Fبا توجه به مقدار 

 هایویژگیآرمانی،  رفتارهایبین تعالی سازمانی و   گیریممیدرصد نتیجه  44اطمینان 
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 زیر ضرایب جدول یهادادهفردی رابطه خطی وجود دارد.  آرمانی و مالحظات

 .دهندمی نشان را رگرسیون تحلیل از آمدهدستبه

 گراتحول رهبری ابعاد طریق از تعالی سازمانی رگرسیون تحلیل ضرایب .6جدول 

 بینپیش متغیرهای مدل
 ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب 

T sig 
B خطای استاندارد BETA 

 111/1 7 94/1 17/1 7/9 آرمانی رفتارهای گام یکم

 گام دوم
 آرمانی رفتارهای

 آرمانی هایویژگی

7/9 

9/1 

71/1 

11/1 

92/1 

12/1 

15/5 

9/9 

111/1 

112/1 

 گام سوم

 آرمانی رفتارهای

 آرمانی هایویژگی

 مالحظات فردی

19/9 

14/1 

1 

75/1 

17/1 

79/1 

15/1 

24/1 

21/1 

19/9 

21/9 

75/1 

111/1 

111/1 

111/1 

 تأثیرضریب  مثابهبه   BETAدر گام اول  1 شماره جدول یهادادهبر اساس 

آرمانی در متغیر  رفتارهایمتغیر  تأثیرکه میزان  دهدمینشان  بوده و 94/1گرسیون برابر ر

درصد از واریانس متغیر تعالی سازمانی توسط  94 دیگرعبارتبه .هست/. 94وابسته برابر 

برای ترکیب رفتارهای  BETA . در گام دوم تحلیلشودمی بینیپیشآرمانی  رفتارهای

نشان  و هست 12/1و  92/1آرمانی با تعالی سازمانی به ترتیب برابر  هایویژگیآرمانی و 

 12درصد و 92که در ترکیب خطی متغیرهای فوق با متغیر وابسته، به ترتیب مقادیر  دهدمی

آرمانی  ایهویژگیاز واریانس تعالی سازمانی به ترتیب توسط رفتارهای آرمانی و درصد 

 هایویژگیآرمانی،  رفتارهایسوم برای ترکیب خطی  در گامهمچنین .  گرددمیتبیین 

و  هست 21/1و  24/1،  15/1فردی با متغیر وابسته به ترتیب برابر  و مالحظاتآرمانی 

درصد از واریانس متغیر  21درصد و 24درصد،  15حاکی از آن است که در این معادله 

 آرمانی و هایویژگی، آرمانی رفتارهای متغیرهایتوسط تعالی سازمانی به ترتیب 

 دارمعنی گامسهدر هر   Tبودن آزمون دارمعنی. شودمی بینیپیش مالحظات فردی تبیین و

. برآیند کلی آزمون دهدمیقرار  تأییدبر متغیر مالک را مورد  بینپیشهای متغیر تأثیربودن 

، متغیرهای رفتارهای آرمانی، گراتحولرگرسیون نشان داد که از بین ابعاد رهبری 
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تعالی  بینیپیشو قدرت  تأثیرمالحظات فردی به ترتیب بیشترین  آرمانی و هایویژگی 

ناچیز  تأثیرفرهیختگی به دلیل  یکو تحر بخشالهامانگیزش  متغیرهایسازمانی را دارند و 

این دو متغیر در تعامل با تعالی  هرچند. اندنشدهمتغیر وابسته وارد معادله رگرسیون بر 

در حضور  در ترکیب خطی و حالیندرعاما  ،باشندمی دارمعنیسازمانی دارای همبستگی 

بر متغیر وابسته  فراوانی تأثیرآرمانی و مالحظات فردی،  هایویژگیابعاد رفتارهای آرمانی، 

 .اندشدهگذاشتهبه همین دلیل از فرایند تحلیل کنار  ندارند و

 گیرینتیجهبحث و 

با تعالی سازمانی در  گراتحولسبک رهبری بین هدف از این پژوهش، بررسی رابطه 

سبک رهبری  مؤلفه. بر این اساس رابطه میان پنج بوداستان زنجان  وپرورشآموزشادارات 

ی هافرضیهبا تعالی سازمانی بررسی گردید که نتایج حاصل از بررسی و آزمون  گراتحول

دارد با تعالی سازمانی  گراتحولی بین رهبری دارمعنیتحقیق حکایت از وجود رابطه مثبت 

(94/1 r=  2وp<0/0). محققان خارجی و داخلی و نتایج  هایافتهبا  آمدهدستبهنتیجه  و

(، 1117(،  چارلز و همکاران )1111یال و اونگالنا )س( ، لم1121سایریل)چیون و : مانند

(، 2941) و همکاران محمدنیا ،(2415) بنیس و نانوس، (2444) (، بس1111)براید رکیک

، (2911)و همکاران  ، حسن پور(2911) خیراندیشزاهدی و ، (2914)و همکاران  نرگسیان

نقش اساسی در افزایش  گراتحولرهبری  هایویژگیگویند که می (2912) موغلی

. در تبیین و تفسیر هستهمسو تعالی سازمانی دارد، و عملکرد کارکنان، توانمندسازی آنان 

 تأییداز طریق  گراتحولاذعان نمود که رهبران  توانمیمربوط به فرضیه فوق  هاییافته

برای اندیشیدن به مسائل با  هاآنیدن به بخشالهاماخالقی کارکنان و  یهاارزشو  هایشهاند

که استانداردهای باالیی از رفتارهای  کنندمیرفتار  یاگونهبهنوین،  هایشیوهاستفاده از 

. پیروان این رهبران نسبت به کنندمی ایجادرا  یاالعادهفوقانگیزه و  دهدمیاخالقی را نشان 

تعالی  سازینهزم ،رهبران ن نوع رفتارو ای کنندمیاحساس اعتماد، احترام و وفاداری  هاآن

 .گرددمیسازمانی 



 414                              ...                                            تعالی با گراتحول رهبری سبک رابطه بررسی 

 آرمانی، هاویژگی : بینکنندمیبیان  که یزنپژوهش فرعی ی هافرضیهدر خصوص 

، تحریک فرهیختگی، مالحظات فردی با تعالی بخشالهامرفتارهای آرمانی، انگیزش 

حکایت از  9بر اساس جدول  آمدهدستبهنتایج  .ی وجود دارددارمعنیسازمانی رابطه 

 با تعالی سازمانی دارد گراتحولرهبری  هایمؤلفهی بین دارمعنیوجود رابطه مثبت 

و   .(2p<0/0و  =r 91/1، 95/1،  92/1، 94/1، 99/1 )ضرایب همبستگی به ترتیب:

 هاییافتهبا  آمدهدستبه یجا. نتگرددمیواقع  تأییدمورد نیز فرعی پژوهش ی هافرضیه

 هایمؤلفهسایر  با  گراتحولرهبری  مؤلفهکه حکایت از وجود ارتباط بین محققان فوق 

 .هستدارند، همسو سازمانی 

تعالی و نقش آن در  گراتحولبا توجه به اهمیت موضوع رهبری در پایان باید گفت که 

که یک حرکت فرهنگی است و آغاز آن بستگی به نگرش مدیران دارد، پیشنهاد  سازمانی

 :که  شودمی

از طرف  سازمانی، اهداف وپرورشآموزشدر سازمان تغییرات اساسی ایجاد  منظوربه

مشخص شوند، تا همه کارکنان درک مشترکی از مأموریت سازمان  یروشنبه مدیران

دهند  قرار موردتوجه را تصمیمات یو اخالق معنوی پیامدهای همچنین مدیرانداشته باشند. 

را در  نفساعتمادبه و قدرت احساس کارکنان، با مؤثر دوطرفه ارتباطات و با برقراری

 کارکنان به وجود آورد. 
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