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نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در 

 مدارس ابتدایی

 3روناک ویسی، 2مرتضی طاهری، 1حمید رحیمیان

 55/50/49تاریخ پذیرش:    25/02/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ییرتغ یبرا دبستانکارکنان معلمان و  یبا آمادگ یرانمد تحولی رهبری سبک رابطه این پژوهش بررسی هدف

 ز طریقا جوانرود هایدبستان کارکنان کنندگان از بین معلمان ودر این پژوهش همبستگی شرکت. بود

 یپرسشنامه رهبری تحول دو از استفاده با پژوهش هایداده .انتخاب شدند ایطبقه تصادفی گیرینمونه

(MLQ) تحلیل  و دست آمد همکاران به و دونهام سازمانی تغییر به نسبت نگرش پرسشنامه همکاران و و بس

 یببه ترت کرونباخ یآلفا بر اساسدو پرسشنامه  یایی. پاانجام شد شدهیگردآورپرسشنامه  554نهایی بر روی 

 کارکنان یو آمادگ یرانمد یتحول یسبک رهبر یننشان داد ب هاتحلیل داده یجشد. نتا محاسبه 78/0 و 45/0

 گامبهگام شیوه با چندگانه رگرسیون آزمون بر اساس همچنین. دارد وجود داریمعنی رابطه تغییر برای

. است غییرت برای آمادگی هایمؤلفه تمام بینیپیش به قادر تحولی رهبری که ابعاد سبک گردید مشخص

ناختی، احساسی ش ییرتغ یآمادگ یبروز و ارتقا ینهزمرهبری سبک  ینا کارگیریبهبا  توانندمدرسه می مدیران

 .کنندکارکنان خود فراهم  ینرا در بو رفتاری 

 ابتدایی مدارس ییر،تغ یبرا یآمادگ ی،تحول ، رهبریرهبریسبک : کلیدی واژگان
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 مقدمه

 ییراتغت ینمختلف است. ا هایدر حیطه یندهو تحوالت فزا ییرآکنده از تغها سازمان یایدن

 یآموزش یهاو سازمان مدارس ویژهبه یاجتماع یهاسازمان یهاتفاق افتاده و کل یعسر یاربس

خود ادامه دهند و  یاتبخواهند به ح یآموزش یهاقرار داده است. اگر سازمان یرتأثرا تحت 

نان ، خود و کارکیرهبر اثربخش یهایوهش کارگیریبهبا  بایداهداف خود را محقق سازند 

 تهدید یک عنوانبه تغییر از ادراک. کنندآماده  ییراتتغ ینه مناسب با اهمواج یرا برا خود

 نوع چه سازمان که نیست مهم .باشد متفاوت است در طی مراحل تغییر ممکن فرصت یا

 هاکارکنان سازمان کردن وادار مدیران مشکل کند؛می اتخاذ را تکاملی یا و تحولی تغییر

 (.2004 ،5میسرا کوور) است تغییر پذیرش به

 به روریض تغییر به مربوط اصلی اقدامات هرگونه برای تغییر برای سازمان آمادگی فهم

 ابعاد در رتغیی برای سازمان یک قابلیت تغییر، برای آمادگی مناسب ارزیابی .رودمی شمار

(. 2004 ،2ویستر و تامز) دهدمی قرار کاوش مورد فعلی، موقعیت بررسی با را فردی و سازمانی

 مقاومت چراکه؛ شودیم با افراد آغاز ییر( مشاهده کردند که تغ2002) 3مادسن و همکاران

ون تواند بدینم ی،در سطح سازمان تغییرافراد هستند.  یماتتصم ،درنهایت یت،حما یا

 .شونده آن آماد یافراد برا ینکهدهد مگر ایرخ نم یزافراد ن ییرو تغ شود یلتکم کارکنان

 ییها و عدم تواناروزافزون سازمان یهایچیدگیپ حاکی از در جامعه یکنون یتوضع

مقابله با  یها برا. سازمانهاستیچیدگیتحوالت و پ ینو مقابله با ا بینیپیشها در نسازما

خود  یهایها و توانمندیتناچارند ظرف یاحتمال یهاو استفاده از فرصت یطیمح یداتتهد

مسائل و  نیبنابرا؛ نقاط قوت خود بپردازند یتو به تقو یمط ضعف را ترمرا بشناسند، نقا

 یهاربودن رفتا یچیدهها و پنسازما یانسان یتبوده و ماه یچیدهها پمشکالت در سازمان

د منبع خو بایدها سازمان یاوصاف ینرا مضاعف کرده است. با چن یچیدگیپ ینکارکنان ا

 یدجد یهازیان یبهبود خود بکوشند تا بتوانند پاسخگوموج و تحول گردند و در جهت 
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ه ها باست سازمان یضرور ییهاسازمان ینو بقا در چن یتموفق یبرا (.5345یمی،باشند )مق

است  هتجبدین. یزندهراز سکون بپ وو تحول حرکت نموده  یاییپو یری،پذسمت انعطاف

ها و یاغلب محققان در بررسکند. یم یداپ یتها در سازمان اهمو توجه به آن ییراتکه تغ

ر افراد و د ییرتغ یبرا یکننده آمادگ ینیبیشثر و پؤاند عوامل ممطالعات خود تالش کرده

 (.5374 ،زادهملک و لگزیان) کنند ییها را شناساو آن یینها را تعسازمان

 یرهبر تیدارد. اهم کنندهنییتع ینقش یریتو مد یرهبر یو تحوالت سازمان ییرتغ یندر ا

ها و ساختار یستمس یسازینهو نهاد یجادمستلزم ا ییراست که تغ یلدل ینبه ا ییراتتغ ینددر فرا

 است فرایندی رهبری .نخواهد بود یرپذثر امکانؤم یرهبر سبکامر بدون  یناست و ا یدجد

 است اهیر رهبری سبک گذارد،می تأثیر موردنظر بروندادهای به دستیابی جهت مردم بر که

 تفادهمورداس سازمانی اهداف به دستیابی برای کارکنان تحریک و هدایت جهت رهبران که

 (.2053 ،5الموتیری) دهندمی قرار

و  یممستق ورطبهنده کارکنان یزانکننده و برانگیلعامل تسه یک عنوانبه یسبک رهبر

 یاترپو هاسازمان پیرامون محیط ازآنجاکهگذارد و یسازمان اثر م یبر بازده کار غیرمستقیم

 یند،نما حرکت تحول سمت به یدبا به موفقیت رسیدن برای هاسازمان و است شده قبل از

 توان با سازمان عملکرد ارتقای برای رهبری یهایمپارادا از یکی مثابهبه یتحول رهبری

 یهنجار رفتار آن در یاخالق هاییهرو که سازمان فرهنگ یجادو ا کارکنان برانگیختن

 ی،مختلف رهبر یهاسبک یاناست. از م محیط تغییرات یبینشود، به دنبال پیشمی یتلق

 که تاس یسازمان بلندمدت ییراتتغ یبرا یاشالودهاساس و  ینآفرتحول یسبک رهبر

 و یاثربخش در آفرینتحول رهبری مثبت آثار سازد.یم یسربه اهداف سازمان را م یدسترس

 (.2055همکاران،  و 2)هور است شده مشاهده سازمان و گروه فردی، سطح رهبر در عملکرد

 نیاز به نسبت و دارندمی زیردستان هاینیاز به معطوف را خود توجه گراتحول رهبران

 این (.2053 ،3ین) کنندمی برخورد هاآن با خود شخصی هاینیاز مثل و هستند حساس هاآن
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تا در  بخشندمی الهام انگیزش، طریق از هاآن به و دارند باال انتظارات یروانشانپ از رهبران

 موریانو) نمایند تسهیل را مشترک اندازچشمتحقق آنان گام برداشته و تحقق  یشافزا یراستا

عمده آن بر  تأثیرات یلاست که به دل ییهااز سازمان یکی یزمدرسه ن (.2059 ،5همکاران و

 یتحول یحال حاضر قرار گرفته است. رهبر یزاناز برنامه ر یاریبس موردتوجه سازآیندهقشر 

دارس م یرانمد یآن برا یتمدارس است و اهم ینوپا برا رییمتغ ییر،تغ یبرا یمانند آمادگ

 ینترامعو ج ینمعتبرتر عنوانبهاز آن  نظرانصاحباز  یاست که برخ یافته یشقدر افزاآن

 را تحولی رهبر بأس. (2،2007یسکلو م یاند )هوکرده یاد یدر مدارس امروز یسبک رهبر

 برقرار تانزیردس با را مثبتی یرابطه کارکنان عملکرد تقویت منظوربه که داندمی کسی

 تمایالت نهزمی در و بروند فراتر شخصی هاینیاز از که کندمی تشویق را کارکنان و کندمی

 زیردستان (5: است استوار فرض سه بر تحولی رهبری درواقع. کنند کار سازمان و گروه

 شدید عالقه و موریتمأ با رهبران (2 ؛بخشدمی الهام آنان به که آیندمی گرد فردی حول

 پیروان، احساسات ترغیب و تشویق با (3 و دهند انجام توانندمی یآورشگفت کارهای

 (.2053 ،3بتول) آموزندمی آنان به را بزرگ کارهای اجرای هایراه

 پیشبرد و تغییرات ایجاد دنبال به هاآن دارند آینده به نسبت روشنی دید تحولی رهبران

 را پیروان تحولی، رهبران .بخشند تحقق را خود تصورات که هستند جهتی در سازمان

 گارسیا) باشند سازمان اهداف دنبال به شانشخصی عالئق از فراتر تا کنندمی تحریک

 میالدی 5478 لسا به ینآفرتحول رهبری یقاتتحق یشینهپ. (2052 ،9همکاران و مورالیس

 ینشب صاحب ین،آفرتحول رهبران که کرد مشخص برنز .گرددبرمی برنز هاییتفعال

 در برنز .دارندمیوا تالش و چالش به ییاستثنا کارهای انجام برای را یگراند و هستند

 یمبه ترس قادر که هستند آفرینتحول رهبران تنها»: کندمی یانب ینچن خود بحث ادامه

 ییراتتغ بر ،هستند راتییتغ منشأ هاآن یراز یدند،جد هایانسازم برای ضروری یرهایمس

 طاهری (.5373 موغلی،) .«سوارند ییراتتغ موج بر و دارند اشراف کامل سازمان حاکم بر
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 مدیریت ندفرای با تبادلی و آفرینتحول رهبری بین رابطه بررسی با (5342) همکاران و الری

 که آفرینحولت رهبری سبک که یافتند دست نتیجه این به مشهد شهرداری در سازمانی تغییر

 دارد داریمعنی رابطه سازمانی تغییر مدیریت فرایند با است، بوده سازمان آن غالب سبک

 .نبود دارمعنی تبادلی رهبری سبک بارابطه آن  ولی

 تحولی رهبری هایپژوهش بر مروری عنوان با تحقیقی در( 5342) هدایتی و رحیمیان

 رهبری هک یافتند دست نتیجه این به ؛نتایج ترکیب از مفهومی چهارچوب ارائه: مدارس در

 اعضای تمام برای را تکامل و رشد زمینه که است قادر هامتغیر برخی گرییمیانج با تحولی

 5تیموتی. نماید فراهم را سالم ایمدرسه ایجاد زمینه همچنین و مدرسه باز سیستم در انسانی

 ارتباطات بین :داد نشان سازمانی سریع تغییرات بر گراتحول رهبری اثر بررسی با( 2059)

 هبریر رفتار بین ولی ،دارد وجود داریمعنی رابطه به رهبر کارمندان اعتماد و رهبری ثرمؤ

 رهبری اتادبی با مغایر رابطه این که ندارد وجود داریمعنی رابطه تغییرات سرعت با تحولی

 رب تحولی رهبری سبک ثیرأت بررسی با( 2059) 2همکاران و سنگچوی .است بوده تحولی

 رضایت با دیفر مالحظه بعد تنها ،تحولی رهبری سبک لفهمؤ چهار از دریافتند شغلی رضایت

 و مستقیم رابطه( 2053) امیرنژاد و سرشکه خداپرست. دارد داریمعنی رابطه شغلی

 بطهرا همچنین. اندداده گزارش تغییر برای آمادگی و سازمانی یادگیری بین داریمعنی

 تسلط بین لیو دارد وجود تغییر برای آمادگی با تغییر ذهنی هایمدل بین داریمعنی و مستقیم

 .ندارد وجود دارمعنی رابطه تغییر برای آمادگی با یادگیری گروه و فردی

 قاتیجداگانه تحق طوربه ییرتغ یبرا یو آمادگ یتحول یسبک رهبر ینهدر زم هرچند

 یو آمادگی تحول یسبک رهبر ینرابطه ب یبه بررس کمتر اما ،است شده انجام یادیز

در  یقحقانجام ت یبترت ینپرداخته شده است. بدخصوصاً در مدارس  ییرتغ یکارکنان برا

 یراتیو اِعمال تغ ریزیطرحکردن،  یابیرابطه در ارز یندر ا مؤثرعوامل  یینو تع ینهزم ینا

و  آمیزقیتموف ییراتتغ منظوربه یسازمان ییرتغ یاتکند. در ادبیمؤثر، کمک م یابتکار

ا هسازمان یردارد. در مدارس هم همانند سا یاثربخش، مقاومت و نگرش افراد نقش پررنگ
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 یبرا یآمادگ ادیجبر ا یتحول یمؤلفه رهبر یرتأث یوجود دارد. با بررس ییرمقاومت در برابر تغ

 ضیهاین فر با توجه به هدف پژوهش. مدیریت کردمقاومت را  ینا توانمیدر مدارس  ییرتغ

 یبترغ ی،اننفوذ آرم) تحولی یابعاد رهبر یبرکاست: ت بوده مطالعههدایتگر انجام این  اصلی

احساسی، شناختی و  تغییر آمادگی میزان( یمالحظات فرد و بخشالهام یزشانگ ی،ذهن

 کند.می بینیپیش رامدارس  کارکنانرفتاری 

 پژوهش روش

 آماری هجامعبینی آمادگی کارکنان برای تغییر بود. همبستگی پیش پژوهش اینهدف 

 و زن 554 شامل نفر 289 بربالغ جوانرود، هایدبستان مدارس کارکنان کلیه شامل پژوهش

 554 ناسبتم یصبا تخص ایطبقه تصادفی گیریونهنم صورتبه میان، این از. است مرد 555

 .شدنددخترانه و پسرانه( انتخاب س نوع مدارس )بر اسا زن نفر 42 و مرد نفر 28 شامل نفر

 چندعاملی سؤالی 20 مهاز پرسشنا یتحول یسبک رهبرمتغیر  هایداده آوریجمع یبرا

 ییدأت مورد آنمحتوای  روایی کهاستفاده شد ( 2000بس و همکاران )( MLQ) 5رهبری

این پرسشنامه شامل چهار بعد: . است شده گزارش( 45/0) آن پایایی و بوده نظرانصاحب

کند که معلمان برای او، احترام طوری رفتار میمدیر این مدرسه، نفوذ آرمانی )سؤال نمونه: 

ا همدیر این مدرسه، هنگام حل مشکالت، دیدگاهونه: قائل شوند.(، ترغیب ذهنی )سؤال نم

 مدیر این مدرسه،بخش )سؤال نمونه: (، انگیزش الهامگیرد.و جوانب مختلف را در نظر می

 مالحظه فردی.( و کندهایی که باید انجام شود، با جدیت و شوق صحبت میدرباره کار

 یبرا( بود. دهد.وقت اختصاص می راهنمایی و آموزش رایب مدیر این مدرسه،)سؤال نمونه: 

نگرش نسبت به  سؤالی 57 پرسشنامه از تغییر برای آمادگی به مربوط هایداده آوریجمع

این . محاسبه شد( 78/0) آن پایایی که شد استفاده( 5447) یگراندونگهام و د یسازمان ییرتغ

در برابر افکار و  طورمعمولبهپرسشنامه شامل سه بعد نگرش احساسی )سؤال نمونه: 

، برای حمایت از تغییر(، نگرش شناختی )سؤال نمونه: کنم.های جدید، مقاومت میاندیشه

ا و هشیوه غالباً( و نگرش رفتاری )سؤال نمونه: دهم.هر آنچه را که ممکن باشد، انجام می

                                                           
1. Multifactor Leadership Questionnaire 
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ش رواز  هاداده وتحلیلتجزیه برای( است. کنم.های جدید را برای کارها پیشنهاد میروش

 استفاده شده است. گامبهگام شیوه با چندگانه یونو رگرس یرسونپ یهمبستگ

 های پژوهشیافته

مردان را  هاآننفر(  28درصد ) 92زنان و کنندگان را نفر( شرکت 42) درصد 57در حدود 

 520) درصد 85دهد که معلمان با توصیفی پست سازمانی نشان میهای داده. دانندمیتشکیل 

اعضای  را در نفر( کمترین فراوانی 2) درصد 3/5نفر( بیشترین فراوانی و مربی پرورشی با 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است.داده 5در جدول . نمونه داشتند

 های توصیفی مربوط به متغیرهای. داده1جدول 

 استانداردانحراف  نیانگیم نیشتریب نیکمتر پژوهش یرهایمتغ

 578/2 3/23 2 3 یذهن بیترغ

 553/5 95/5 30 50 یآرمان نفوذ

 452/9 29/3 23 9 بخشالهام زشیانگ

 525/5 08/3 25 3 یفرد مالحظات

 342/52 58/2 38 50 یتحول یرهبر

 427/9 59/3 27 7 یشناخت رییتغ

 989/2 59/2 27 2 یاحساس رییتغ

 523/9 02/2 29 5 یرفتار رییتغ

 258/55 58/2 55 55 رییتغبرای  یآمادگ

دهد اعضای نمونه بیشترین نمره را در نگرش نسبت نشان می 5های توصیفی جدول داده

ری اند و از ابعاد رهببه تغییر سازمانی و کمترین نمره را در مالحظات فردی دریافت نموده

 رمیانگین و ترغیب ذهنی باالترین میانگین را داشته است. د ترینتحولی نفوذ آرمانی پایین

پژوهش  یهاریمتغهای پژوهش ماتریس ضرایب همبستگی بین ادامه پیش از بررسی فرضیه

بین و مالک ارائه ارائه شده است و درک روشنی از روابط بین متغیر پیش هاآنو ابعاد 

 دهد.می
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 . ضرایب همبستگی بین متغیرها2جدول 

 رتغیی آمادگی رفتاری آمادگی احساسی آمادگی شناختی آمادگی 

 92/0٭٭ 52/0* 07/0 /92** بخشالهام انگیزش

 20/0٭٭ 59/0 08/0 23/0** ذهنی ترغیب

 95/0٭٭ 92/0** /98** 55/0* فردی مالحظات

 30/0٭٭ 35/0** 30/0** 05/0 آرمانی نفوذ

 57/0٭٭ 99/0٭٭ 95/0٭٭ 37/0٭٭ رهبری تحولی

*05/0P< ،**05/0P< 

ا آمادگی ب آرمانی و نفوذ فردی مالحظات بین دهدمی نشان پیرسون همبستگی ضریب

رابطه  نیذه ترغیب اما، دارد وجود یدارمعنی رابطهبرای تغییر  و رفتاری کارکنان احساسی

یر در مقابل آمادگی شناختی برای تغی .دهدو رفتاری نشان نمی احساسی تغییر داری بامعنی

در ادامه  و مالحظات فردی دارد. یذهن بیترغبخش، داری با انگیزش الهامرابطه معنی

 های پژوهش گزارش شده است.های استنباطی و نتیجه آزمون فرضیهتحلیل

 و خشبالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ) تحولی رهبری ابعاد ترکیب :1 فرضیه

 .کندمی بینیپیش را کارکنان شناختی تغییر آمادگی میزان( فردی مالحظات

 کارکنان شناختی تغییر بر تحولی رهبری سبک ابعاد رگرسیونی ضرایب .3 جدول

t β 2R Sig F 
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات

منبع 

 تغییرات

متغیر 

 مالک

متغیرهای 

 بینشپی

80/2 98/0 

27/0 005/0 25/54 

 رگرسیون 03/5083 27/358 3

گی
ماد

آ
 

تی
اخ

شن
 

 بخشالهام انگیزش

 یذهن بیترغ باقیمانده 20/2728 29/57 555 25/0 52/3

 فردی مالحظات جمع کل 23/3400 ------ 557 52/0 23/2

-الهام زشانگی هایمؤلفه. داد نشان گامبهگام روش به چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج

ن تبیی را کارکنان شناختی تغییر واریانس از 27/0 فردی مالحظات و ذهنی ترغیب بخش،

که نقش  است بخشالهامدر این مدل باالترین ضریب استاندارد مربوط به انگیزش . کنندمی

 داریاثر معنی آرمانی در آمادگی شناختی کارکنان برای تغییر دارد. بعد نفوذ ایکنندهتعیین

 دهد.بر آمادگی شناختی کارکنان نشان نمی
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 بخشلهاما انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ) آفرینتحول رهبری ابعاد ترکیب: 2 فرضیه

 .کندمی بینیپیش را کارکنان احساسی تغیر آمادگی میزان( فردی مالحظات و

 کارکنان احساسی تغییر بر تحولی رهبری سبک ابعاد رگرسیونی ضرایب .4 جدول

t β 2R Sig F 
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات

منبع 

 تغییرات
 متغیر مالک

متغیرهای 

 بینشپی

35/9 92/0 

35/0 005/0 55/35 

 رگرسیون 205/2058 70/5027 2
آمادگی 

 یاحساس

 ینفوذ آرمان

 مالحظات باقیمانده 332/9522 29/57 555 24/0 47/2

 کل جمع 438/2223 ------ 557 - - فردی

 مالحظات هایمؤلفه دوم مدل در داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج 9 جدول با مطابق

ر کارکنان برای تغیی احساسیآمادگی  تغیرم واریانس از 35/0 تبیین توان آرمانی نفوذ و فردی

 که دهدمی نشان( β) استانداردشده رگرسیونی ضرایب همچنین. دارند داریمعنی طوربه را

 است. وجهتقابل کارکنان احساسی تغییر بر تحولی رهبری سبک بعد نفوذ آرمانی اثر

 و خشبالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ) تحولی رهبری ابعاد ترکیب :3 فرضیه

 .کندمی بینیپیش را کارکنان رفتاری تغییر آمادگی میزان( فردی مالحظات

 کارکنان رفتاری تغییر بر تحولی رهبری سبک ابعاد رگرسیونی ضرایب .5 جدول

t β 2R Sig F 
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات

منبع 

 تغییرات

متغیر 

 مالک

متغیرهای 

 بینشپی

594/5 34/0 

22/0 005/0 39/8 

 رگرسیون 09/722 39/278 3
آمادگی 

 یرفتار

 بخشالهام انگیزش

 آرمانی نفوذ باقیمانده 38/292 22/55 555 27/0 05/9

 یمالحظات فرد کل جمع 95/3240 ------ 557 55/0 58/2

 ،بخشالهام انگیزش هایلفهمؤ سوم مدل در داد نشان چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج

 داریمعنی طوربه را کارکنان رفتاری تغییر واریانس از 22/0 فردی مالحظات و آرمانی نفوذ

ر بیشتری در اث بخشالهامدر بین ابعاد سبک رهبری تحولی، بعد انگیزش . کنندمی تبیین

دار نیست و آمادگی رفتاری کارکنان برای تغییر دارد و اثر بعد ترغیب ذهنی معنی بینیپیش

 از مدل حذف شده است.
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 گیرینتیجه و بحث

 مدارس رد تغییر برای کارکنان آمادگی در تحولی رهبری نقش بررسی هدف با پژوهش این

 تحولی رهبری سبک رابطه داد نشان اصلی فرضیه درباره تحقیق نتایج. گرفت انجام ابتدایی

 ،دهدشان مین اول فرضیهآزمون  نتایج .است دارمعنی تغییر برای کارکنان آمادگی با مدیران

 کارکنان مادگیآ شناختی تغییر بعد با آرمانی نفوذ یمؤلفه تنها تحولی، رهبری هایمؤلفه بین

 حولی،ت رهبری هایمؤلفه بین از دوم فرضیه . در آزمونندارد داریمعنی ارتباط تغییر برای

 رابطه تغییر برای آمادگی احساسی تغییر بعد با بخشالهام انگیزش و ذهنی ترغیب هایمؤلفه

 ریرهب هایمؤلفه بیندهد از نشان می سوم فرضیه نتایج آزمون همچنین. ندارد داریمعنی

 .ندارد دارییمعن رابطه تغییر برای رفتاری آمادگی بعد با ذهنی ترغیب مؤلفه تنها تحولی،

 از 27/0 فردی مالحظات و ذهنی ترغیب ،بخشالهام انگیزش هایمؤلفه اول مدل در

 بعد دو دوم دلم در. کنندتبیین می طوربه رابرای تغییر  کارکنان شناختی آمادگی واریانس

 کارکنان اسیاحس تغییر با مرتبط واریانس تمامی اندنتوانسته آرمانی نفوذ و فردی مالحظات

 دو بر عالوه ایدب کارکنان احساسی تغییر واریانس کامل تبیین برای روازاین. کند تبیین را

 کارکنان حساسیا تغییر بهتر بینیپیش توان تا شوند مدل وارد دیگری متغیرهای مذکور متغیر

 ردیف مالحظات و آرمانی نفوذ بخش،الهام انگیزش هایمؤلفه سوم مدل در. باشند داشته را

 .دارند داریمعنی طوربه را کارکنان رفتاری تغییر واریانس از 22/0 تبیین توان

 آمادگی رب معنادار تأثیری تحولی رهبری سبک که است آن از حاکی آمدهدستبه نتایج

 جهت توانمی واست  تغییر آمادگی برای مناسبی کنندهتبیین و دارد تغییر برای کارکنان

 توانمی تایجن تفسیر در. کرد استفاده رهبری سبک این از کارکنان تغییر آمادگی ارتقای

 میزان وانندتمی راحتیبه هستند، تحولی رهبری سبک دارای که رهبرانی و مدیران که گفت

 لیتحو رهبری .شوند سازمان در تغییر موجب و برانگیزند کارکنان در را تغییر آمادگی

 کارکنان برانگیختن توان با سازمان عملکرد ارتقای برای رهبری یهایمپارادا از یکی مثابهبه

شود، به دنبال یم یتلق یهنجار رفتار آن در یاخالق هاییهرو که سازمان فرهنگ یجادا و

 یتحول یسبک رهبر ی،مختلف رهبر یهاسبک یاناز م است. محیط تغییرات یبینپیش
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ان را به اهداف سازم یکه دسترس است یسازمان بلندمدت ییراتتغ یبرا ایشالودهاساس و 

 فردی، سطح رهبر در عملکرد و یاثربخش دری تحول رهبری مثبت آثار سازد.یم یسرم

 یرا برا یگرانهستند و د ینشصاحب ب یرهبران تحول است. شده مشاهده سازمان و گروه

 یبرا یورضر یرهایمس یمو قادر به ترس دارندمیوابه چالش و تالش  ییاستثنا یانجام کارها

بر  سازمان اشراف داشته و ییراتهستند، بر تغ ییراتتغ منشأها آن یراز یدند،جد یهاسازمان

 .دسوارن ییراتموج تغ

 پیشبرد و تغییرات ایجاد دنبال به هاآن دارند آینده به نسبت روشنی دید تحولی رهبران 

 از اهیآگ با مدیران بنابراین؛ بخشند تحقق را خود تصورات که هستند جهتی در سازمان

 از آن مدیران که مدارسی در و شوندمی قائل آن از بهتری درک به تحولی رهبری سبک

. بود خواهد یشترب تغییر برای کارکنانش آمادگی میزان کنندمی استفاده تحولی رهبری سبک

 برای ارکنانک آمادگی ارتقای و بروز ساززمینه و تسهیلگر ابزاری عنوانبه تحولی رهبری لذا

 .است سازمان در تغییر

 منابع

 :های رهبری تحولی در مدارسهشمروری بر پژو (.5342) .هدایتی، فرشته؛ رحیمیان، حمید

، (55)8 ،یمدیریت مهندسی ماهنامه .مرتبط ارائه چهارچوب مفهومی از ترکیب نتایج

30-34. 

بررسی رابطه بین (. 5342. )مژدهی فرد ،هادی و شکاری ،غالم عباسطاهری الری، مسعود؛ 

 .مشهد شهرداریر د تغییر سازمانیآفرین و تبادلی با فرایند مدیریت رهبری تحول
دانشگاه پیام  :قم المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی،دومین کنفرانس بین

 .نور

(. بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد 5374) ، غالمرضا.زادهملک و لگزیان، محمد

 .505 -557، (90) 7 .انداز مدیریت دولتیمجله چشم .سازمان یادگیرنده
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 تبادلی با نگرش -های رهبری تحولیبررسی رابطه سبک(. 5340. )محمدعلیمحمدکالی، 

ناسی نامه کارشپایان .شهرقائمشهرستان  وپرورشآموزشکارکنان اداره به تغییر در 

 شهید بهشتی. ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه

 ه.تهران: ترم .سازمان و مدیریت رویکرد تحقیقی(. 5345) .مقیمی، سید محمد

 فصلنامه (MLQ) .آن سنجش ابزار و آفرینتحولرهبری  (.5373. )رضاعلی موغلی 
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