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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران با آمادگی معلمان و کارکنان دبستان برای تغییر
بود .در این پژوهش همبستگی شرکتکنندگان از بین معلمان و کارکنان دبستانهای جوانرود از طریق
نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .دادههای پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه رهبری تحولی
( )MLQبس و همکاران و پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی دونهام و همکاران به دست آمد و تحلیل
نهایی بر روی  554پرسشنامه گردآوریشده انجام شد .پایایی دو پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب
 0/45و  0/78محاسبه شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد بین سبک رهبری تحولی مدیران و آمادگی کارکنان
برای تغییر رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه با شیوه گامبهگام
مشخص گردید که ابعاد سبک رهبری تحولی قادر به پیشبینی تمام مؤلفههای آمادگی برای تغییر است.
مدیران مدرسه میتوانند با بهکارگیری این سبک رهبری زمینه بروز و ارتقای آمادگی تغییر شناختی ،احساسی
و رفتاری را در بین کارکنان خود فراهم کنند.
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مقدمه
دنیای سازمانها آکنده از تغییر و تحوالت فزاینده در حیطههای مختلف است .این تغییرات
بسیار سریع اتفاق افتاده و کلیه سازمانهای اجتماعی بهویژه مدارس و سازمانهای آموزشی
را تحت تأثیر قرار داده است .اگر سازمانهای آموزشی بخواهند به حیات خود ادامه دهند و
اهداف خود را محقق سازند باید با بهکارگیری شیوههای اثربخش رهبری ،خود و کارکنان
خود را برای مواجهه مناسب با این تغییرات آماده کنند .ادراک از تغییر بهعنوان یک تهدید
یا فرصت ممکن است در طی مراحل تغییر متفاوت باشد .مهم نیست که سازمان چه نوع
تغییر تحولی و یا تکاملی را اتخاذ میکند؛ مشکل مدیران وادار کردن کارکنان سازمانها
به پذیرش تغییر است (کوور میسرا.)2004 ،5
فهم آمادگی سازمان برای تغییر برای هرگونه اقدامات اصلی مربوط به تغییر ضروری به
شمار میرود .ارزیابی مناسب آمادگی برای تغییر ،قابلیت یک سازمان برای تغییر در ابعاد
سازمانی و فردی را با بررسی موقعیت فعلی ،مورد کاوش قرار میدهد (تامز و ویستر.)2004 ،2
مادسن و همکاران )2002( 3مشاهده کردند که تغییر با افراد آغاز میشود؛ چراکه مقاومت
یا حمایت ،درنهایت ،تصمیمات افراد هستند .تغییر در سطح سازمانی ،نمیتواند بدون
کارکنان تکمیل شود و تغییر افراد نیز رخ نمیدهد مگر اینکه افراد برای آن آماده شوند.
وضعیت کنونی در جامعه حاکی از پیچیدگیهای روزافزون سازمانها و عدم توانایی
سازمانها در پیشبینی و مقابله با این تحوالت و پیچیدگیهاست .سازمانها برای مقابله با
تهدیدات محیطی و استفاده از فرصتهای احتمالی ناچارند ظرفیتها و توانمندیهای خود
را بشناسند ،نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت خود بپردازند؛ بنابراین مسائل و
مشکالت در سازمانها پیچیده بوده و ماهیت انسانی سازمانها و پیچیده بودن رفتارهای
کارکنان این پیچیدگی را مضاعف کرده است .با چنین اوصافی سازمانها باید خود منبع
موج و تحول گردند و در جهت بهبود خود بکوشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید
1. Kovoor-Misra
2. Tamez & Vester
3. Madsen

نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای ...

35

باشند (مقیمی .)5345،برای موفقیت و بقا در چنین سازمانهایی ضروری است سازمانها به
سمت انعطافپذیری ،پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند .بدینجهت است
که تغییرات و توجه به آنها در سازمان اهمیت پیدا میکند .اغلب محققان در بررسیها و
مطالعات خود تالش کردهاند عوامل مؤثر و پیشبینی کننده آمادگی برای تغییر در افراد و
سازمانها را تعیین و آنها را شناسایی کنند (لگزیان و ملکزاده.)5374 ،
در این تغییر و تحوالت سازمانی رهبری و مدیریت نقشی تعیینکننده دارد .اهمیت رهبری
در فرایند تغییرات به این دلیل است که تغییر مستلزم ایجاد و نهادینهسازی سیستمها و ساختار
جدید است و این امر بدون سبک رهبری مؤثر امکانپذیر نخواهد بود .رهبری فرایندی است
که بر مردم جهت دستیابی به بروندادهای موردنظر تأثیر میگذارد ،سبک رهبری راهی است
که رهبران جهت هدایت و تحریک کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمانی مورداستفاده
قرار میدهند (الموتیری.)2053 ،5
سبک رهبری بهعنوان یک عامل تسهیلکننده و برانگیزاننده کارکنان بهطور مستقیم و
غیرمستقیم بر بازده کاری سازمان اثر میگذارد و ازآنجاکه محیط پیرامون سازمانها پویاتر
از قبل شده است و سازمانها برای رسیدن به موفقیت باید به سمت تحول حرکت نمایند،
رهبری تحولی بهمثابه یکی از پارادایمهای رهبری برای ارتقای عملکرد سازمان با توان
برانگیختن کارکنان و ایجاد فرهنگ سازمان که رویههای اخالقی در آن هنجار رفتاری
تلقی میشود ،به دنبال پیشبینی تغییرات محیط است .از میان سبکهای مختلف رهبری،
سبک رهبری تحولآفرین اساس و شالودهای برای تغییرات بلندمدت سازمانی است که
دسترسی به اهداف سازمان را میسر میسازد .آثار مثبت رهبری تحولآفرین در اثربخشی و
عملکرد رهبر در سطح فردی ،گروه و سازمان مشاهده شده است (هور 2و همکاران.)2055 ،
رهبران تحولگرا توجه خود را معطوف به نیازهای زیردستان میدارند و نسبت به نیاز
آنها حساس هستند و مثل نیازهای شخصی خود با آنها برخورد میکنند (ین .)2053 ،3این
1.Almutair
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رهبران از پیروانشان انتظارات باال دارند و به آنها از طریق انگیزش ،الهام میبخشند تا در
راستای افزایش تحقق آنان گام برداشته و تحقق چشمانداز مشترک را تسهیل نمایند (موریانو
و همکاران .)2059 ،5مدرسه نیز یکی از سازمانهایی است که به دلیل تأثیرات عمده آن بر
قشر آیندهساز موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان حال حاضر قرار گرفته است .رهبری تحولی
مانند آمادگی برای تغییر ،متغیری نوپا برای مدارس است و اهمیت آن برای مدیران مدارس
آنقدر افزایش یافته است که برخی از صاحبنظران از آن بهعنوان معتبرترین و جامعترین
سبک رهبری در مدارس امروزی یاد کردهاند (هوی و میسکل .)2007،2بأس رهبر تحولی را
کسی میداند که بهمنظور تقویت عملکرد کارکنان رابطهی مثبتی را با زیردستان برقرار
میکند و کارکنان را تشویق میکند که از نیازهای شخصی فراتر بروند و در زمینه تمایالت
گروه و سازمان کار کنند .درواقع رهبری تحولی بر سه فرض استوار است )5 :زیردستان
حول فردی گرد میآیند که به آنان الهام میبخشد؛  )2رهبران با مأموریت و عالقه شدید
کارهای شگفتآوری میتوانند انجام دهند و  )3با تشویق و ترغیب احساسات پیروان،
راههای اجرای کارهای بزرگ را به آنان میآموزند (بتول.)2053 ،3
رهبران تحولی دید روشنی نسبت به آینده دارند آنها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد
سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند .رهبران تحولی ،پیروان را
تحریک میکنند تا فراتر از عالئق شخصیشان به دنبال اهداف سازمان باشند (گارسیا
مورالیس و همکاران .)2052 ،9پیشینه تحقیقات رهبری تحولآفرین به سال  5478میالدی
فعالیتهای برنز برمیگردد .برنز مشخص کرد که رهبران تحولآفرین ،صاحب بینش
هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنایی به چالش و تالش وامیدارند .برنز در
ادامه بحث خود چنین بیان میکند« :تنها رهبران تحولآفرین هستند که قادر به ترسیم
مسیرهای ضروری برای سازمانهای جدیدند ،زیرا آنها منشأ تغییرات هستند ،بر تغییرات
حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و بر موج تغییرات سوارند( ».موغلی .)5373 ،طاهری
1. Moriano
2. Hoy & Miskel
3. Batool
4. Garciamoralis

نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای ...

38

الری و همکاران ( )5342با بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین و تبادلی با فرایند مدیریت
تغییر سازمانی در شهرداری مشهد به این نتیجه دست یافتند که سبک رهبری تحولآفرین که
سبک غالب آن سازمان بوده است ،با فرایند مدیریت تغییر سازمانی رابطه معنیداری دارد
ولی رابطه آن با سبک رهبری تبادلی معنیدار نبود.
رحیمیان و هدایتی ( )5342در تحقیقی با عنوان مروری بر پژوهشهای رهبری تحولی
در مدارس :ارائه چهارچوب مفهومی از ترکیب نتایج؛ به این نتیجه دست یافتند که رهبری
تحولی با میانجیگری برخی متغیرها قادر است که زمینه رشد و تکامل را برای تمام اعضای
انسانی در سیستم باز مدرسه و همچنین زمینه ایجاد مدرسهای سالم را فراهم نماید .تیموتی

5

( )2059با بررسی اثر رهبری تحولگرا بر تغییرات سریع سازمانی نشان داد :بین ارتباطات
مؤثر رهبری و اعتماد کارمندان به رهبر رابطه معنیداری وجود دارد ،ولی بین رفتار رهبری
تحولی با سرعت تغییرات رابطه معنیداری وجود ندارد که این رابطه مغایر با ادبیات رهبری
تحولی بوده است .چویسنگ و همکاران )2059( 2با بررسی تأثیر سبک رهبری تحولی بر
رضایت شغلی دریافتند از چهار مؤلفه سبک رهبری تحولی ،تنها بعد مالحظه فردی با رضایت
شغلی رابطه معنیداری دارد .خداپرست سرشکه و امیرنژاد ( )2053رابطه مستقیم و
معنیداری بین یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر گزارش دادهاند .همچنین رابطه
مستقیم و معنیداری بین مدلهای ذهنی تغییر با آمادگی برای تغییر وجود دارد ولی بین تسلط
فردی و گروه یادگیری با آمادگی برای تغییر رابطه معنیدار وجود ندارد.
هرچند در زمینه سبک رهبری تحولی و آمادگی برای تغییر بهطور جداگانه تحقیقات
زیادی انجام شده است ،اما کمتر به بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و آمادگی
کارکنان برای تغییر خصوصاً در مدارس پرداخته شده است .بدین ترتیب انجام تحقیق در
این زمینه و تعیین عوامل مؤثر در این رابطه در ارزیابی کردن ،طرحریزی و اِعمال تغییرات
ابتکاری مؤثر ،کمک میکند .در ادبیات تغییر سازمانی بهمنظور تغییرات موفقیتآمیز و
اثربخش ،مقاومت و نگرش افراد نقش پررنگی دارد .در مدارس هم همانند سایر سازمانها
1. Timuti
2. Coyseng
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مقاومت در برابر تغییر وجود دارد .با بررسی تأثیر مؤلفه رهبری تحولی بر ایجاد آمادگی برای
تغییر در مدارس میتوان این مقاومت را مدیریت کرد .با توجه به هدف پژوهش این فرضیه
اصلی هدایتگر انجام این مطالعه بوده است :ترکیب ابعاد رهبری تحولی (نفوذ آرمانی ،ترغیب
ذهنی ،انگیزش الهامبخش و مالحظات فردی) میزان آمادگی تغییر احساسی ،شناختی و
رفتاری کارکنان مدارس را پیشبینی میکند.

روش پژوهش
هدف این پژوهش همبستگی پیشبینی آمادگی کارکنان برای تغییر بود .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه کارکنان مدارس دبستانهای جوانرود ،بالغبر  289نفر شامل  554زن و
 555مرد است .از این میان ،بهصورت نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصیص متناسب 554
نفر شامل  28نفر مرد و  42نفر زن بر اساس نوع مدارس (دخترانه و پسرانه) انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادههای متغیر سبک رهبری تحولی از پرسشنامه  20سؤالی چندعاملی
رهبری )MLQ( 5بس و همکاران ( )2000استفاده شد که روایی محتوای آن مورد تأیید
صاحبنظران بوده و پایایی آن ( )0/45گزارش شده است .این پرسشنامه شامل چهار بعد:
نفوذ آرمانی (سؤال نمونه :مدیر این مدرسه ،طوری رفتار میکند که معلمان برای او ،احترام
قائل شوند ،).ترغیب ذهنی (سؤال نمونه :مدیر این مدرسه ،هنگام حل مشکالت ،دیدگاهها
و جوانب مختلف را در نظر میگیرد ،).انگیزش الهامبخش (سؤال نمونه :مدیر این مدرسه،
درباره کارهایی که باید انجام شود ،با جدیت و شوق صحبت میکند ).و مالحظه فردی
(سؤال نمونه :مدیر این مدرسه ،برای راهنمایی و آموزش وقت اختصاص میدهد ).بود .برای
جمعآوری دادههای مربوط به آمادگی برای تغییر از پرسشنامه  57سؤالی نگرش نسبت به
تغییر سازمانی دونگهام و دیگران ( )5447استفاده شد که پایایی آن ( )0/78محاسبه شد .این
پرسشنامه شامل سه بعد نگرش احساسی (سؤال نمونه :بهطورمعمول در برابر افکار و
اندیشههای جدید ،مقاومت میکنم ،).نگرش شناختی (سؤال نمونه :برای حمایت از تغییر،
هر آنچه را که ممکن باشد ،انجام میدهم ).و نگرش رفتاری (سؤال نمونه :غالباً شیوهها و
1. Multifactor Leadership Questionnaire
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روشهای جدید را برای کارها پیشنهاد میکنم ).است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با شیوه گامبهگام استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
در حدود  57درصد ( 42نفر) شرکتکنندگان را زنان و  92درصد ( 28نفر) آنها را مردان
تشکیل میدانند .دادههای توصیفی پست سازمانی نشان میدهد که معلمان با  85درصد (520
نفر) بیشترین فراوانی و مربی پرورشی با  5/3درصد ( 2نفر) کمترین فراوانی را در اعضای
نمونه داشتند .در جدول  5دادههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .1دادههای توصیفی مربوط به متغیرهای
متغیرهای پژوهش

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

ترغیب ذهنی

3

2

23/3

2/578

نفوذ آرمانی

50

30

5/95

5/553

انگیزش الهامبخش

9

23

3/29

9/452

مالحظات فردی

3

25

3/08

5/525

رهبری تحولی

50

38

2/58

52/342

تغییر شناختی

7

27

3/59

9/427

تغییر احساسی

2

27

2/59

2/989

تغییر رفتاری

5

29

2/02

9/523

آمادگی برای تغییر

55

55

2/58

55/258

دادههای توصیفی جدول  5نشان میدهد اعضای نمونه بیشترین نمره را در نگرش نسبت
به تغییر سازمانی و کمترین نمره را در مالحظات فردی دریافت نمودهاند و از ابعاد رهبری
تحولی نفوذ آرمانی پایینترین میانگین و ترغیب ذهنی باالترین میانگین را داشته است .در
ادامه پیش از بررسی فرضیههای پژوهش ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
و ابعاد آنها ارائه شده است و درک روشنی از روابط بین متغیر پیشبین و مالک ارائه
میدهد.
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جدول  .2ضرایب همبستگی بین متغیرها
آمادگی شناختی

آمادگی احساسی

آمادگی رفتاری

آمادگی تغییر

**/92

0/07

*0/52

٭٭0/92

انگیزش الهامبخش
ترغیب ذهنی

**

مالحظات فردی

*

0/55

نفوذ آرمانی

0/05

رهبری تحولی

٭٭0/37

0/08

0/23

٭٭0/20

0/59

**

٭٭0/95

**

0/92

/98

0/30

0/35

٭٭0/30

٭٭0/95

٭٭0/99

٭٭0/57

**

**

*P<0/05** ،P<0/05

ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین مالحظات فردی و نفوذ آرمانی با آمادگی
احساسی و رفتاری کارکنان برای تغییر رابطه معنیداری وجود دارد ،اما ترغیب ذهنی رابطه
معنیداری با تغییر احساسی و رفتاری نشان نمیدهد .در مقابل آمادگی شناختی برای تغییر
رابطه معنیداری با انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی دارد .در ادامه
تحلیلهای استنباطی و نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش گزارش شده است.
فرضیه  :1ترکیب ابعاد رهبری تحولی (نفوذ آرمانی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهامبخش و
مالحظات فردی) میزان آمادگی تغییر شناختی کارکنان را پیشبینی میکند.
جدول  .3ضرایب رگرسیونی ابعاد سبک رهبری تحولی بر تغییر شناختی کارکنان
متغیر

منبع

مجموع

میانگین

درجه

پیشبین

مالک

تغییرات

مجذورات

مجذورات

آزادی

انگیزش الهامبخش

آمادگی شناختی

متغیرهای

رگرسیون

5083/03

358/27

3

باقیمانده

2728/20

57/29

555

جمع کل

3400/23

------

557

ترغیب ذهنی
مالحظات فردی

F

54/25

Sig

0/005

R2

0/27

β

t

0/98

2/80

0/25

3/52

0/52

2/23

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام نشان داد .مؤلفههای انگیزش الهام-
بخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی  0/27از واریانس تغییر شناختی کارکنان را تبیین
میکنند .در این مدل باالترین ضریب استاندارد مربوط به انگیزش الهامبخش است که نقش
تعیینکنندهای در آمادگی شناختی کارکنان برای تغییر دارد .بعد نفوذ آرمانی اثر معنیداری
بر آمادگی شناختی کارکنان نشان نمیدهد.
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فرضیه  :2ترکیب ابعاد رهبری تحولآفرین (نفوذ آرمانی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهامبخش
و مالحظات فردی) میزان آمادگی تغیر احساسی کارکنان را پیشبینی میکند.
جدول  .4ضرایب رگرسیونی ابعاد سبک رهبری تحولی بر تغییر احساسی کارکنان
متغیرهای

متغیر مالک

پیشبین
نفوذ آرمانی

آمادگی

مالحظات

احساسی

فردی

منبع

مجموع

میانگین

درجه

تغییرات

مجذورات

مجذورات

آزادی

رگرسیون

2058/205

5027/70

2

باقیمانده

9522/332

57/29

555

جمع کل

2223/438

------

557

F

35/55

Sig

0/005

β

t

0/92

9/35

0/24

2/47

-

-

R2

0/35

مطابق با جدول  9نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در مدل دوم مؤلفههای مالحظات
فردی و نفوذ آرمانی توان تبیین  0/35از واریانس متغیر آمادگی احساسی کارکنان برای تغییر
را بهطور معنیداری دارند .همچنین ضرایب رگرسیونی استانداردشده ( )βنشان میدهد که
اثر بعد نفوذ آرمانی سبک رهبری تحولی بر تغییر احساسی کارکنان قابلتوجه است.
فرضیه  :3ترکیب ابعاد رهبری تحولی (نفوذ آرمانی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهامبخش و
مالحظات فردی) میزان آمادگی تغییر رفتاری کارکنان را پیشبینی میکند.
جدول  .5ضرایب رگرسیونی ابعاد سبک رهبری تحولی بر تغییر رفتاری کارکنان
متغیرهای

متغیر

منبع

مجموع

میانگین

درجه

پیشبین

مالک

تغییرات

مجذورات

مجذورات

آزادی

انگیزش الهامبخش
نفوذ آرمانی
مالحظات فردی

آمادگی
رفتاری

رگرسیون

722/09

278/39

3

باقیمانده

292/38

55/22

555

جمع کل

3240/95

------

557

F

Sig

R2

8/39

0/005

0/22

β

t

0/34

5/594

0/27

9/05

0/55

2/58

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد در مدل سوم مؤلفههای انگیزش الهامبخش،
نفوذ آرمانی و مالحظات فردی  0/22از واریانس تغییر رفتاری کارکنان را بهطور معنیداری
تبیین میکنند .در بین ابعاد سبک رهبری تحولی ،بعد انگیزش الهامبخش اثر بیشتری در
پیشبینی آمادگی رفتاری کارکنان برای تغییر دارد و اثر بعد ترغیب ذهنی معنیدار نیست و
از مدل حذف شده است.

فصلنامه سال دوم ،شماره  ،6زمستان 49

09

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در مدارس
ابتدایی انجام گرفت .نتایج تحقیق درباره فرضیه اصلی نشان داد رابطه سبک رهبری تحولی
مدیران با آمادگی کارکنان برای تغییر معنیدار است .نتایج آزمون فرضیه اول نشان میدهد،
بین مؤلفههای رهبری تحولی ،تنها مؤلفهی نفوذ آرمانی با بعد تغییر شناختی آمادگی کارکنان
برای تغییر ارتباط معنیداری ندارد .در آزمون فرضیه دوم از بین مؤلفههای رهبری تحولی،
مؤلفههای ترغیب ذهنی و انگیزش الهامبخش با بعد تغییر احساسی آمادگی برای تغییر رابطه
معنیداری ندارد .همچنین نتایج آزمون فرضیه سوم نشان میدهد از بین مؤلفههای رهبری
تحولی ،تنها مؤلفه ترغیب ذهنی با بعد آمادگی رفتاری برای تغییر رابطه معنیداری ندارد.
در مدل اول مؤلفههای انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی  0/27از
واریانس آمادگی شناختی کارکنان برای تغییر را بهطور تبیین میکنند .در مدل دوم دو بعد
مالحظات فردی و نفوذ آرمانی نتوانستهاند تمامی واریانس مرتبط با تغییر احساسی کارکنان
را تبیین کند .ازاینرو برای تبیین کامل واریانس تغییر احساسی کارکنان باید عالوه بر دو
متغیر مذکور متغیرهای دیگری وارد مدل شوند تا توان پیشبینی بهتر تغییر احساسی کارکنان
را داشته باشند .در مدل سوم مؤلفههای انگیزش الهامبخش ،نفوذ آرمانی و مالحظات فردی
توان تبیین  0/22از واریانس تغییر رفتاری کارکنان را بهطور معنیداری دارند.
نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که سبک رهبری تحولی تأثیری معنادار بر آمادگی
کارکنان برای تغییر دارد و تبیینکننده مناسبی برای آمادگی تغییر است و میتوان جهت
ارتقای آمادگی تغییر کارکنان از این سبک رهبری استفاده کرد .در تفسیر نتایج میتوان
گفت که مدیران و رهبرانی که دارای سبک رهبری تحولی هستند ،بهراحتی میتوانند میزان
آمادگی تغییر را در کارکنان برانگیزند و موجب تغییر در سازمان شوند .رهبری تحولی
بهمثابه یکی از پارادایمهای رهبری برای ارتقای عملکرد سازمان با توان برانگیختن کارکنان
و ایجاد فرهنگ سازمان که رویههای اخالقی در آن هنجار رفتاری تلقی میشود ،به دنبال
پیشبینی تغییرات محیط است .از میان سبکهای مختلف رهبری ،سبک رهبری تحولی
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اساس و شالودهای برای تغییرات بلندمدت سازمانی است که دسترسی به اهداف سازمان را
میسر میسازد .آثار مثبت رهبری تحولی در اثربخشی و عملکرد رهبر در سطح فردی،
گروه و سازمان مشاهده شده است .رهبران تحولی صاحب بینش هستند و دیگران را برای
انجام کارهای استثنایی به چالش و تالش وامیدارند و قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای
سازمانهای جدیدند ،زیرا آنها منشأ تغییرات هستند ،بر تغییرات سازمان اشراف داشته و بر
موج تغییرات سوارند.
رهبران تحولی دید روشنی نسبت به آینده دارند آنها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد
سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند؛ بنابراین مدیران با آگاهی از
سبک رهبری تحولی به درک بهتری از آن قائل میشوند و در مدارسی که مدیران آن از
سبک رهبری تحولی استفاده میکنند میزان آمادگی کارکنانش برای تغییر بیشتر خواهد بود.
لذا رهبری تحولی بهعنوان ابزاری تسهیلگر و زمینهساز بروز و ارتقای آمادگی کارکنان برای
تغییر در سازمان است.
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