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تبیین نقش سبك رهبري تحولآفرين در فرهنگ سازماني
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 .1کارشناسارشد مدیریت دولتی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،قائمشهر ،ایران
 .2دکتری مدیریت دولتی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،قائمشهر ،ایران
 .3دانشیار گروه مدیریت ،دانشکدة علوم اقتصاد و اداری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران

(تاریخ دریافت0030/03/30 :؛ تاریخ پذیرش)0031/30/30 :

چکيده
رهبری تحولآفرین بیانکنندة فرایندی است که افراد را متحول میکند و با ارزشها و خصیصههای اخالقی و اهددا بنندمددا ارتبداط
دارد .ارزیابی محرکهای مؤثر بر پیروان ،ارضای نیازهای آنان و نحوة برخورد با آنها به عنوان افرادی کامل ،از جمنده کارکردهدای ایدن
نوع رهبری است .در این میان سبكهای رهبری مدیران از عوامل اثرگذار بر فرایند فرهنگ سازمانی است .بر این اسدا هدد الدنی
این پژوهش بررسی آثار سبك رهبری تحولآفرین بر فرهنگ سدازمانی اسدت .جامعدة آمداری ایدن تحقید  000 ،نفدر از کارکندان ادارة
آموزشوپرورش استان مازندران میباشند که  031نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها با بهکارگیری پرسشنامه جمعآوری شده ،و به
وسینة نرمافزارهای ا .پی.ا .ا و لیزرل تجزیهوتحنیل شد .یافتهها نشان داد بین رهبری تحدولآفدرین و فرهندگ سدازمانی ارتبداط
مثبت و معنادار نسبتاً قوی وجود دارد .همچنین ،همة ابعاد سبكهای رهبری تحولآفرین با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارد.

کليدواژگان
آموزشوپرورش ،رهبری تحولآفرین ،فرهنگ سازمانی ،مدل معادالا ساختاری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهhossein_samadi_m@yahoo.com :

 055

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،2تابستان 1315

مقدمه
امروزه مؤسسات آموزشي و نظام آموزش عالي به عنوان باالترین مركز اندیشهورزي و توليدد عمد
جامعه با حضور و فعاليت اندیشمندانة مبتکران ،دانشپژوهدان و دانشديویان در اعدتعي عممدي و
جهتدادن به حركتهاي فکري ،اعتقادي ،فرهنگي و سياسي جامعه نقشي اساسدي دارندد (عزتدي،
 ،1931ص .)42از آنيا كه یکي از عوامل مؤثر در این تغيير بزرگ در سازمانها سبكهاي رهبدري
تحولآفرین است ،پژوهشگران بر این باورند كه توجه به این عامل بر توانایيها و قابميتهاي فندي
و فرهنگي ،شناسایي و تقویت ابعاد آن ،موجب موفقيتهاي فزاینده در فعاليتهاي این سدازمانهدا
ميشود ( .)Humphreys & Einstein, 2003; Mackenzie et al., 2001; Twigg et al., 2007
فرهنگ سازماني نيز به عنوان گونهاي از محيط اجتماعي سازمانها ،كه قرارگرفتن سيسدت هداي
منابع انساني و فعاليتهاي سازماني در سازمانها را تحت تأثير خود قدرار مديدهدد
p.386

( Ferris et al.,

 ،)1999,یکي از عوامل مؤثر در توسعه و پيشرفت سازمانها در مسيرهاي برنامهریدزيشدده

است .در واقع توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه موضوع جدیدي نيست ،امدا اهميدت آن
در چند دهة اخير آشکارتر شده است و اندیشمندان بسياري در زمينة فرهنگ پژوهش كردهاند.
در خعل چند دهة گذشته ،فرهنگ و رهبري در سازمانها به موضوعاتي مه در پدژوهشهداي
عممي تبدیل شدهاند .نگاهي به این مطالعات نشان ميدهد ،فرهندگ سدازماني و رهبدري دو مقولدة
بسيار مهمند كه در پژوهشها اغمب بهطور ميزا تحميل شدهاند و فقط ميتدوان مطالعدات تيربدي
محدودي دربارة ارتباط ميان آنها یافت (حسيني و همکاران ،1933 ،ص.)65
امروزه یکي از نقشهاي بزرگ مدیران در سازمان ایفاي نقش مؤثر به عنوان رهبري است .ایدن
نگاه در كشورهاي پيشرفته توانسته است ،زمينههاي پژوهشي فراواني را به ارمغان بياورد كده از آن
دستاوردهاي مفيدي حاصل شده است .نتایج این مطالعات كه به روشهاي گوناگون انيدام گرفتده
است ،نشان داده است كه سبكهاي رهبري ميتواند بر فرهنگ سازمان ،فرایند تصدمي گيدري و در
نتييه بر اثربخشي سازمان تأثيرگذار باشد (.)Bass & Avolio, 1994; Dulewicz & Higgs, 2005
اندیشمندان و محققان سازماني ،دو دیدگاه متفاوت دربارة رهبري و فرهنگ دارندد .در دیددگاه
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كاركردگرا ،رهبران معمار تغيير فرهنگ از طریق اقدامات اساسي و ممموس یدا اجدراي نقدشهداي
نمادین هستند .اما دیدگاه انسانشناسي ،این نظر را كه رهبر قادر به خمق فرهنگ است ،زیدر سدؤال
ميبرد .در این دیدگاه رهبران بخشي از فرهنگ هستند نه جداي از آن .با این حال ،حيد شدواهد
موجود به نفع دیدگاه كاركردگرا است كه در آن رهبران در جایگاه تغيير فرهنگ سازمان قرار دارند
(سنيقي و همکاران ،1931 ،ص .)141این تحقيق نيز همراستا با دیدگاه كاركردگرا ،تدأثير رهبدري
بر خمق و تغيير فرهنگ در سازمان را پذیرفته اسدت .بددین منظدور بایدد اشداره كدرد كده مددیران
سازماني براي موفقيت و ایفاي نقش مؤثر در سازمانها ،باید ععوه بر نقشهاي مددیریتي ،بتوانندد
سبكهاي رهبري خود را بر اساس نياز زماني و واقعيدتهداي موجدود انتخدا

كنندد .بدا مطالعدة

سازمانهاي پيشرو ميتوان دریافت كه این سازمانها به رهبراني نيازمندندد كده بدا وسدعت دیدد و
نگرشي كامل مسير آیندة سازمان را مشخص كنند ،و بتوانند فرهنگ موجود در سازمان را به سمت
فرهنگي مناسب و قوي هدایت كنند و در كاركنان براي تحول ،انگيزه ایياد كنند .در واقع ،رهبدران
تحولآفرین ميتوانند با تغيير ،معرفي و توسعة اشکال مختمد

فرهندگ ،سدازمانهدا را بده سدمت

نوآوري سوق دهند .رهبري تحولآفرین با توسعه و بهبود ابعاد خود ميتواند سبب تقویت فرهنگ
در سطح فرد ،گروه و سازمان شود.
با توجه به تحقيقات انيامگرفته در سالهاي اخير در دنيا ،و اهميت مدیریت تحدولآفدرین بده
عنوان مدیریت موفق در سازمانهاي امروز ،و نيز بررسي فرهنگ سازماني به عنوان یکي از عوامدل
مه اثربخشي سازمانها ،تحقيقات اندكي در این زمينه در ایران انيام گرفته است .بر ایدن اسداس،
این پژوهش به دنبال پاسخدادن به این پرسش است كده آیدا ميدان سدبك رهبدري تحدولآفدرین و
فرهنگ سازماني در ادارة آموزشوپرورش استان مازندران ،ارتباط معناداري وجود دارد؟
مباني نظري و پيشينة تحقيق
فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني از رشتههاي انسانشناسي و جامعهشناسي پدید آمده است ،و بيشتر در دهة 1331
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به عنوان مفهومي چندوجهي با طي
p.143

گستردهاي از ادراک و معداني گسدترش یافدت (

Sackmann,

 .)1992,باید اشاره كرد كه فرهنگ سازماني براي موفقيت سازمانها بسيار حياتي است .یك

فرهنگ سازماني قوي ،ميتواند سطح باالیي از انگيزه و تعهدد را بدراي كاركندان بده ارمغدان آورد.
همچنين ،قصد حضور و باقيماندن در سدازمان ،و انيدام كدار گروهدي (

Goffee & Jones, 1996,

 .)p.136ععوه بر این ،فرهنگ سازماني بر رضایت مشتریان نيز مؤثر است و ميتواند تعيين كند كه
آیا مشتري به دنبال ادامة ارتباط با سازمان است ،یا به دنبال تدأمينكننددگان دیگدر (

& MacIntosh

.)Doherty, 2005, p.1
تعری

مفهوم فرهنگ سازماني بسيار دشوار است .بخشي از این دشواري عمدتاً از گسدتردگي

و تنوع بهكارگيري اصطعح فرهنگ نشأت ميگيرد ،بخشي دیگر از این حقيقت ناشي ميشدود كده
فرهنگ شبيه كوه یخ مشهور ،كه فقط یكده آن از آ

بيرون است ،از چش بيننده پنهان ميماند.

به عبارت دیگر ،هر چند فرهنگ یك گروه یا سازمان ،شبيه من (خود یا ایگدو در بحدخ خودآگداه
شخصيت فروید) ،شيوة كار و تعامل افراد است ،فرهنگ سازماني اشتراكات گستردهاي با جنبههاي
من برتر (سوپر ایگوي فروید) ،دارد (اسدي و همکاران ،1934 ،ص.)2
رابينز فرهنگ سازماني را نظامي از استنباط مشترک اعضا نسبت به سازمان ميداند ،بهطوري كه
این ویژگي موجب تمایز و تفکيك دو سازمان ميشود

(1991

 .)Robbins,شداین ( )4112فرهندگ

سازماني را در سه سطح طبقهبندي ميكند .1 :مصنوعات كه در بداالترین سدطح فرهندگ سدازماني
قرار دارند و شامل همة پدیدههایي است كه یك فرد هنگام روبهروشدن بدا یدك گدروه جدیدد بدا
فرهنگ ناآشنا ميبيند ،ميشنود و احساس ميكند؛  .4ارزشهدا و اعتقادهداي حمایدتشدده كده در
سطح دوم قدرار دارندد و ناآشدکارتر از سدطح مصدنوعاتند؛  .9مفروضدات اصدمي كده در اولدين و
پایينترین سطح فرهنگ سازماني جاي دارند ،غير قابل مواجهه و وص نشدني هستند و تغييردادن
آن بهشدت مشکل است

(2004, pp.25-26

 .)Schein,مقصود شاین از سطوح فرهنگ ،ميزاني است

كه یك پدیدة فرهنگي براي یك مشاهدهكننده قابل رؤیت است.
تاكنون الگوها و مدلهداي مختمفدي بدراي فرهندگ سدازماني بيدان شدده اسدت ،ولدي الگدوي

تبيين نقش سبك رهبري تحولآفرين در فرهنگ سازماني
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به كارگرفته شده در این تحقيق و بيشتر تحقيقدات انيدامگرفتده ،براسداس مددل فرهندگ سدازماني
دنيسون است .دنيسون دربارة فرهنگ سازماني تحقيقات فراواندي انيدام داد و دریافدت كده رابطدة
مناسب بين راهبرد ،محيط و فرهنگ به دو عامل بستگي دارد .1 :ميزان ثبات یا تغيير محيط رقابتي؛
 .4ميزان توجه سازمان به امور داخمي یا خارجي .دنيسون ( )4111فرهنگ سدازماني را متشدکل از
تركيب چهار نوع فرهنگ ميدانند :فرهنگ مشاركتي ،فرهنگ سازگاري ،فرهنگ رسالت و فرهندگ
انطباق .هر یك از این ویژگيها به سه شاخص تقسي ميشوند كه در ميموع 14 ،خردهمقيداس را
تشکيل ميدهند .او همچنين مدل خود را به چهار قسمت تقسي كرده است كه هر ربدع شدامل 46
درصد است (شکل .)1

شکل  .1مدل فرهنگ سازمانی دنیسون

رهبري تحولآفرين

هر چند رهبري مدتها مورد توجه مورخان و فعسفه بوده است ،مطالعدات عممدي در زميندة ایدن
نوع رهبري در دهههاي اولية قرن بيست آغاز شد .با این حال ،ميدزان آگداهي و داندش از آن زمدان
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بهسرعت در حال رشد است ،و بيش از  961تعری
است

(1985

از این اصطعح توسط دانشدمندان بيدان شدده

 .)Bass,اما در ميموع ،عقيدة بسياري از دانشمندان مدیریت ایدن اسدت كده رهبدري

شامل فرایند نفوذ است .به عبارت دیگر ،رهبري توانایي نفدوذ در دیگدران (فدرد یدا گدروه) ،بدراي
رسيدن به اهداف است (زالي ،1939 ،ص.)39
رهبري تحولآفرین ،بخشي از پارادای جدید رهبري است و بيانكنندة فرایندي است كه افدراد
را متحول ميكند و با ارزشها ،و خصيصههاي اخعقي و اهدداف بمندمددت ارتبداط دارد .ارزیدابي
محرکهاي مؤثر بر پيروان ،ارضاي نيازهاي آنان و نحوة برخورد با آنها به عنوان افرادي كامدل ،از
جممه كاركردهاي این نوع رهبري اسدت (حسدنپدور و همکداران ،1933 ،ص .)154از نظدر برندز
( ،)1393رهبري تحولآفدرین ،ارزشهداي مانندد آزادي و برابدري دارد .رهبدران تحدولآفدرین در
باالتربردن اعتماد ،اخعق و روحية كاري پيروان خود تعش فراواني ميكنندد .ایدن رهبدران تدعش
ميكنند افراد را به سمت قرارگرفتن در شرایط بهتر راهنمایي كنند.
برنز نظر اولية رهبري مبادلهاي و رهبري تحولآفرین را مطرح كدرد .وي ابتددا ایدن نظدر را در
عرصة سياست مطرح كرد .سپس ،آن را وارد سطح سازمان كرد .پيرو تحقيقات برنز ،باس ()1336
مدلي از رهبري را طراحي كرد كه براي موقعيتهاي ثبات و تحول سدازماني ،بده ترتيدب رهبدري
مبادلهاي و رهبري تحولآفرین را تيویز كرد (یعقوبي و همکاران ،1931،ص.)53
باس ( )1336تصور ميكند كه تعامدل بدين رهبدران و پيدروان در مددیریت عممکدرد سدازماني
ميتواند الهامبخش پيروان بوده باشد ،كه به فراتررفتن از منافع شخصي و حمایت از منافع سدازمان
ميانيامد .كاربرد این نظریهها در چارچو

رهبري سازمان نشان ميدهد اگر رهبران پيروان خدود

را تحریك ،و توان آنها را توسعه دهند ،عممکرد سازماني پيروان خود را توسعه دادهاند (
1995, p.472

Bycio et

 .)al.,هنگامي كه چنين سبك رهبري بهدرستي اجرا شود ،توانمندي پيدروان را بدراي

انيامدادن كار بهتر افزایش ميدهد .چون آنها بر این باورند كه ميتوانند خعقيت و ندوآوريهداي
خود را براي رسيدن به اهداف دشوار بهكار گيرند ( ،)Pounder, 2002, p.9در نتييه ممکن است به
بهبود كيفيت خدمات و فعاليتها در سازمانها منير شود (.)Bartram & Casimir, 2007, p.10
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رهبران تحولي به عنوان رهبراني توصي

ميشوند كده ععیدق پيروانشدان را ارتقدا مديدهندد،

آگاهي و تعهد افراد را در جهت هدف و مأموریت گروه پرورش ميدهند و زیردسدتان را توانمندد
رهبدري

ميكنند تا سود شخصيشان را براي بهبود (ترقي) گروه باال ببرند .از طریق نفدوذ مطمدو

تحولي ميموعهاي از ارزشهاي شفاف و روشن را ابراز مديكندد و از طریدق طدرحریدزي نقدش،
پيروان ميتوانند مشاهده كنند كه آنها ممکن است خودشان براي انيامدادن كارهاشدان مسدئوليت
بر عهده گيرند .پيرواني كه با رهبراني با استانداردها و انتظارات باال كار ميكنندد ،احسداس راحتدي
بيشتري ميكنند و قادرند در تصمي هایي كه دربارة كار در دست آنهاست ،درگير شوند (

& Bass

 .)Avolio, 1994, p.552رفتار معمول رهبر شامل عمل مستقل ،خدود پداداش ،خدودرهبري ،تعيدين
هدف مشاركتي و تشویق كار گروهي است (.)Pearce & Sims, 2002, p.182
ابعاد رهبري تحولآفرين
نفوذ آرماني

بس رهبري كاریزماتيك را به عنوان جزئي مه از ساختار رهبري تحولآفرین توصي

كرده است.

كاریزما به رهبران اجازه ميدهد كه مدلهاي نقش و الگوي رفتار باشند و نمونهاي بدراي كاركندان
در پيروي از ارزشها و عقاید سازگار با وي شناخته شوند (موغمي ،1939 ،ص .)111این رهبدران
با برقراري استانداردهاي باالي اخعقي ،خود به نحو چشد گيدري بده ایدن اسدتانداردهدا توجده و
پایبندي دارند و از كاركنان صداقت و درستکاري انتظار دارند .در نفوذ آرماني رهبران تحولآفرین،
نگرشها ،پستي و بمنديها و چش اندازها را براي كاركنان به نمایش ميگدذارد و سدطح بداالیي از
رفتارهاي اخعقي را بروز ميدهد.
انگيزش الهامبخش

رهبران كاركنان را ترغيب ميكنند تا به هدف و قابميت دستيابي به آن از طریدق تدعش ،بداور پيددا
كنند .این افراد معموالً نسبت به آینده و قابل دسترس بودن اهداف خوشبين هسدتند (

Kirkbride,

 .)2006, p.28ایدن رهبدران بدر اسداس دیددگاههداي مهديج ،رو بده آیندده حركدت مديكنندد و در
هدفگذاريها ،ارزشهدا و مطمدو هداي فدردي و سدازماني را در نظدر مديگيرندد .در انگيدزش
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الهامبخش ،رهبر تحولآفرین با كمك عواط  ،كاركنان خود را برميانگيزاند و توجه آن بيشدتر بدر
نيروها و انگيزشهاي دروني است ،نه روابط و تبادالت ميان رهبر و پيرو.
ترغيب ذهني

بس ( )1336ترغيب ذهني را به عنوان محرک در پيروان براي تفکر دربارة باورها و ارزشها و نيدز
آگاهي از مشکعت و حل آنها توصي

كرد و نه براي تحریك بدراي انيدامدادن اعمدال سدریع و

بيدرنگ و بيتفکر .از طریق ترغيب ذهني ،رهبري تحولآفرین مديتواندد باعدخ ارتقداي تواندایي
پيروان براي فه ماهيت سازماني و مشکعتي كه با آن مواجهندد ،بشدود (زالدي ،1939،ص .)35در
این بُعد رهبران ،توانایيشان توسعه و راههاي غمبه بر مشدکل و نگدرش ندو را در كاركندان ایيداد
ميكنند .با كمك ترغيب ذهني ،كاركنان مسائل را به عنوان یك مشکل پيچيده نميبينند و بدراي آن
راه و روشهاي عقعیي در نظر ميگيرند.
مالحظات فردي

در این بُعد ،رهبران رشد منحصربهفرد و نيازهاي رشدي كاركندان خدود را همدواره مدد نظدر قدرار
ميدهند و حمایتهاي الزم را براي كاركنان همراه بدا مشدورت بدراي آنهدا در پديش مديگيرندد
( .)Avolio et al., 1991, p.575رهبر نيازهاي احساسي زیردستان را برآورده مديكندد .ایدن رهبدران
نيازهاي افراد را تشخيص ميدهند و به آنها كمك ميكنند مهارتهدایي را كده بدراي رسديدن بده
هدف مشخص الزم دارندد ،پدرورش دهندد .ایدن رهبدران ممکدن اسدت زمدان زیدادي را صدرف
پرورشدادن ،آموزش و تعمدي كنندد (یعقدوبي و همکداران ،1933 ،ص .)91در ایدن بُعدد رهبدران
تحولآفرین مشکعت و موانع پيش روي كاركنان خود را كه بر كيفيت كار آنها تأثير ميگذارد ،را
از پيش برميدارند .رهبران باید خواستهها و نيازهاي كاركنان خود را بدانند تا بهدرستي آنهدا را در
حل مشکل یاري كنند.
سابقة تجربي و نتايج پژوهشهاي پيشين
تا كنون تحقيقات متفاوتي در بستر موضوع تحقيق ،یعني فرهنگ سازماني و رهبدري تحدولآفدرین
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انيام گرفته است كه در این ميال محققان برخدي تحقيقدات داخمدي و خدارجي در ایدن زمينده را
بررسي مي كنند .سنيقي و همکاران ( ،)1931در مطالعهاي تدأثير رهبدر تحدولآفدرین بدر فرهندگ
سازماني و تعهد سازماني در یك سازمان نظامي را بررسي كردند .آنها دریافتند كده ميدان رهبدري
تحولآفرین و فرهنگ سازماني و همچنين تعهد سازماني رابطة مثبت و معندادار وجدود دارد .مددل
معادالت ساختاري نيز حاكي از تأثير مثبت رهبري تحولآفدرین بدر فرهندگ سدازماني و ندوآوري
سازماني بوده است .همچندين ،عابددي و آغداز ( ،)1939در تحقيدق خدود رابطدة متقابدل رهبدري
تحولآفرین و فرهنگ سازماني در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را بررسي كرده و بيان كردندد كده
ميان فرهنگ سازماني و رهبري تحولآفرین ارتباط معنادار و مثبتي وجدود دارد .ایدن ارتبداط ميدان
ابعاد متغيرهاي تحقيق نيز تأیيد شد.
حسيني و همکاران ( )1933درپژوهشي با عندوان «بررسدي ارتبداط ميدان فرهندگ سدازماني و
رهبري تحولآفرین و مبادلة رهبر – پيرو» ،با رویکردي متفاوت گزارش دادند كه فرهنگ گروهدي
بر مبادلة رهبر -پيرو و فرهنگ توسعهاي بر دو سبك رهبري تحولآفرین و مبادلة رهبر -پيدرو اثدر
مثبت و معنادار ميگذارد .اما فرهنگ سمسمهمراتبي اثر منفي بر هدر دو سدبك رهبدري از خدود بدر
جاي ميگذارد.
در تحقيقات خارجي نيز ساروس و همکاران ( )4113در مقالهاي با عنوان «سداخت یدك جدو
نوآوري از طریق رهبري تحولآفرین و فرهنگ سازماني» ،بدا نظرسدنيي از مددیران شدركتهداي
خصوصي در استراليا ،از طریق مدل معادالت ساختاري دریافتند كه مؤلفههاي رهبري تحولآفدرین
و فرهنگ سازماني اثر معناداري بر جو نوآوري سازماني ميگذارند .همچندين ،مؤلفدههداي رهبدري
تحولآفرین به واسطة تأثيرگذاري بر فرهنگ سازماني ،بر ارتقاي نوآوري سازماني مؤثرند.
تِساي ( ،)4111در مطالعهاي رابطة ميان فرهنگ سازماني و رفتارهاي رهبري و رضایت شدغمي
را بررسي كرد .این مطالعة مقطعي كه بر پرستاران بيمارستاني در تایوان متمركز شد ،نشان داد رفتار
رهبري بهطور قابل توجهي (مثبت) با فرهنگ سدازماني و رضدایت شدغمي ارتبداط دارد .همچندين،
فرهنگ سازماني بهطور چشمگيري (مثبت) با رضایت شغمي ارتباط دارد.
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مانو و همکاران ( )4112در مطالعهاي با موضدوع بررسدي آثدار سدبك رهبدري تحدولآفدرین،
تکنولوژي اطععات ،فرهنگ سازماني و نوآوري رهبدر بدر عممکدرد رهبدري ،دریافتندد كده سدبك
رهبري تحولآفرین بر نوآوري رهبر و عممکرد رهبر اثر معنداداري مديگدذارد .همچندين ،فرهندگ
سازماني نيز توانایي پيشبيني نوآوري رهبر و عممکرد رهبر را دارد.
شارما و شارما ( )4111رابطة فرهنگ سازماني و سبكهداي رهبدري را بررسدي كردندد .آنهدا
دریافتند كه ميان سبكهاي رهبري و فرهنگ سازماني ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .ماجيك
( )4112در بررسي تأثير فرهنگ ممي بر خردهفرهنگهاي سازماني و سدبكهداي رهبدري مددیران،
دریافت كه فرهنگ ممي بر خردهفرهنگهاي سازماني و سبكهاي رهبري مدیران اثرگذار است.
فرضيههاي پژوهش
با توجه به مباني نظري و پيشينة تيربي تحقيق كه در قسمتهاي قبل بيان شد ،ميتوان دریافت كه
رهبري تحولآفرین و فرهنگ سازماني با یکدیگر و در برخي تحقيقات دیگر با واسدطة متغيرهداي
مانند فرهنگ ممي ،تکنولوژي اطععات ،عممکرد رهبدري ،رضدایت شدغمي ،جدو ندوآوري ،مبادلدة
رهبر -پيرو و تعهد سازماني ارتباط معناداري دارند .شایان ذكر است در برخدي از ایدن تحقيقدات،
محققان فرهنگ سازمان را بر سبك رهبري تحولي مؤثر دانسته و در برخي دیگر بدر تدأثير رهبدري
تحولي بر فرهنگ سازماني تمركز كردهاند ،كه این تحقيق ه مانند تحقيقات سدنيقي و همکداران
( ،)1931ساروس و همکاران ( ،)4113تِساي ( ،)4111و ماجيدك ( ،)4112بده دنبدال تبيدين آثدار
رهبري تحولآفرین و ابعاد آن بر فرهنگ سازماني است .بر این اساس فرضيههاي اصدمي و فرعدي
تحقيق را ميتوان به شرح زیر بيان كرد:
فرضیة اصلی :رهبري تحولآفرین تأثير مثبت و معناداري بر فرهندگ سدازماني سدازمان مدورد
مطالعه ميگذارد.
فرضیههای فرعی :فرضيههاي فرعي به این شرح بيان ميشوند :ابعاد رهبري تحولآفرین (نفوذ
آرماني ،انگيزشالهامبخش ،ترغيب ذهني ،و معحظات فردي) تأثير مثبت و معناداري بدر فرهندگ-
سازماني سازمان مورد مطالعه ميگذارند.
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روش تحقيق
از آنيا كه این تحقيق رابطة بين رهبري تحولآفرین و فرهنگ سازماني را بررسي ميكند ،به لحاظ
هدف كاربردي بوده ،و از لحاظ جمعآوري دادهها توصيفي و از نوع همبسدتگي و مبتندي بدر مددل
معادالت ساختاري است و چون دادهها در یك مقطع زماني خاص از یك جامعة آمداري مشدخص
جمددعآوري شددده ،از نددوع مقطعددي اسددت .جامع دة آمدداري ایددن تحقيددق مدددیران وكاركنددان ادارة
آموزشوپرورش استان مازندران ،و به طبع ادارات آموزشوپرورش شهرستانهاي بابمسر و بهنميدر
بوده است .در این تحقيق ،از ميان  119نفر بر اساس فرمول كوكران 35 ،نفر انتخدا

شددند .ولدي

براي كفایت نمونهگيري پرسشنامهها ميان همة كاركنان توزیع شد .در نهایدت 114 ،پرسشدنامه بده
دست محققان رسيد و براي بررسيهاي آماري این دادهها بهكار گرفته شد.
دادهها و مقياس اندازهگيري
پرسشنامة مربوط به رهبري تحولآفرین بر اساس متون نظري تحقيق و مدل رهبدري تحدولآفدرین
بَس و آواليو طراحي شد .این پرسشنامه شامل  41پرسش است و در قالدب مقيداس پدنجگزیندهاي
ليکرت براي چهار مؤلفه (نفوذ آرماني ،انگيزش الهامبخدش ،ترغيدب ذهندي و معحظدات فدردي)
تنظي شده است .براي سنيش فرهنگ سازماني پرسشنامة سنيش فرهنگ سازماني كه بدر اسداس
الگوي فرهنگ سازماني دنيسون براي چهار مؤلفه (مشاركت ،سازگاري ،انطباقپذیري و مأموریت)،
كه متناسب با فرهنگ ایراني تدوین شده است ،بهكار گرفته شد .نحوة نمرهگذاري ایدن پرسشدنامه
در قالب مقياس پنجگزینهاي ليکرت است.
روايي و پايايي ابزار جمعآوري

در این پژوهش ،براي تعيين روایي پرسشنامة فرهنگ سازماني و رهبري تحولآفرین ،دیددگاههداي
متخصصان ،استادان دانشگاهي و كارشناسان خبره بهكار گرفته شد و بدا توجده بده اجمداع نظرهدا،
روایي محتوا این پرسشنامهها تأیيد شد .براي تعيين پایایي نيز آلفاي كرونباخ محاسبه شد .با توجده
به این كه ضریب آلفاي بيش از  1/9قابل پدذیرش اسدت ( ،)Van de ven & Ferry, 1979مديتدوان
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نتييه گرفت پرسشنامة فرهنگ سازماني كه ضریب آلفاي كرونباخ آن معادل  1/35بده دسدت آمدد،
پایایي باالیي دارد .پرسشنامة رهبري تحولآفرین نيز پرسشنامهاي است كه ابعاد آن بر اساس متدون
نظري باس و آووليو طراحي و بهكار گرفته شد .براي تعيين ثبدات و سدازگاري دروندي و بيندابيني
متغيرها و به عبارت بهتر ،ميزان همسداني ،قابميدت اعتمداد پرسشدنامة رهبدري تحدولآفرین،آلفداي
كرونباخ محاسبه شد كه در نهایت ،ضریب آلفاي كرونباخ براي این پرسشنامه معادل  1/39به دست
آمد.
يافتههاي تحقيق
آمار توصيفي

با توجه به نتایج جدولهاي توصيفي ميتوان بيان كرد  42درصد نمونة مورد بررسي از نظر سن از
 42تا  91سال 91 ،درصد از  91تا  93سال 93 ،درصد از  93تا  26سال و هفدت درصدد از  25تدا
 64سال بودهاند .از نظر جنسيت  13درصد زن و  31درصد مرد ،از این ميان هفت درصد ميدرد و
 39درصد متأهل بودند 49 .درصد نمونة مورد بررسي دیپم و كارداني 51 ،درصدد ليسدانس و 15
درصد كارشناسي ارشد بودهاند.
آمار استنباطي
مدل معادالت ساختاري

در این پژوهش براي سنيش روابط عمّي بين متغيرها (مستقل و متغيرهاي وابسته) ،مدل معدادالت
ساختاري و نرمافزار  Lisrelبهكار گرفته شد .منظور از مدل ساختاري ،صرفاً تبيين روابط عمّي بدين
متغيرها است .هدف این مدل كش

آثار مستقي و غيرمستقي متغيرهاي پنهان برونزا بر متغيرهاي

پنهان درونزا است .مدل معادالت ساختاري یکي از روشهداي بسديار پيچيدده و پيشدرفتة آمداري
است كه از روشهاي دیگر آمداري مزایداي بيشدتر و بهتدري دارد

(2011

 ،)Vieira,برخدي از ایدن

مزیتها را ميتوان به این شرح بيان كرد :سنيش همزمان چندین متغيدر وابسدته و مسدتقل كده در
روشهاي آماري دیگر نميتوان جاي داد ،ارزیابي الگوي سنيش و اندازهگيري بدا تحميدل عداممي
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تأیيدي ( ،)CFAدرنظرگرفتن خطاهاي اندازهگيري .از طرفي در مددل معدادالت سداختاري انطبداق
دادههاي پژوهش با مدل مفهومي را بررسي ميكنند كه آیا مدل طراحيشده برازش مناسدبي دارد؟،
از طرفي معناداري روابط در این مدل برازشیافته آزمون ميشود .مددل معدادالت سداختاري از دو
مدل با عنوان مدلهاي اندازهگيري و مدلهاي ساختاري تشکيل شده است

( Joreskog & Sorbom,

 .)1993بر اساس مدلهاي اندازهگيري ،ميتوان دریافت كده كددام یدك از متغيرهداي مشداهدهگدر
قابميت اندازهگيري متغير مکنون را دارد .همچنين ،بر اساس مدلهاي ساختاري ميتوان دریافت كه
متغيرهاي مستقل تا چه اندازه با متغيرهاي وابسته رابطة عمي دارند.
مدل اندازهگيري متغيرهاي رهبري تحولآفرين

همانطور كه بيان شد ،ليزرل آميزهاي از دو تحميل بنامهاي تحميل عاممي تأیيدي (مدل اندازهگيري)
و تحميل مسير (مدل ساختاري) است .براي برآورد مدل اندازهگيري بهتر اسدت بدر تحميدل عداممي
تأیيدي كه بخشي از الگوهاي اندازهگيري اسدت ،تمركدز كندي  .ایدن الگدو دربدارة نحدوة سدنيش
متغيرهاي پنهان توسط متغيرهاي مشاهدهشده بحخ مديكندد .در ایدن قسدمت بدا توجده بده مددل
مفهومي ،مدل اندازهگيري ساختاري رهبري تحولآفرین بر اساس خروجي ليزرل بررسدي خواهدد
شد.
جدول  .1ضرایب استاندارد و معناداری مرتبط با مدل رهبری تحولآفرین

ضریب

اعداد

تأیید /رد

استاندارد

معناداری

ارتباط

نفوذ آرماني ← رهبري تحولي

TL1

1/31

5/11

تأیيد

انگيزش الهامبخش ← رهبري تحولي

TL2

1/91

9/51

تأیيد

ترغيب ذهني ← رهبري تحولي

TL3

1/96

6/54

تأیيد

معحظات فردي ← رهبري تحولي

TL5

1/51

2/22

تأیيد

عنوان مدل

مسیر ارتباط

RMSEA = 1/126, GFI = 1/32, AGFI = 1/34, NFI=1/39, NNFI=1/32

ميذور خطاهاي مدل ( )1/126كوچكتر از  1/13و  )1/31( χ2/dfنيز كوچكتر از  9است.

همانطور كه در جدول  1مشخص است همة روابط مدل تحقيدق معندادار بدودهاندد و ضدریب
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استاندارد باالیي دارند ،یعني همة ابعاد رهبري تحولآفرین بر رهبدري تحدولآفدرین تدأثيرگدذار و
تبيينكنندة آن هستند .در این ميان بُعد نفوذ آرماني باالترین اثر را ميگذارد .به بياني دیگر بُعد نفوذ
آرماني بهتر توانسته است واریانس رهبري تحولآفرین را تبيين كند .همچنين ،بدا توجده بده اینکده
ميانگين ميذور خطاهاي مدل ( ،)1/126كوچكتر از  1/13است و كاي دو به درجة آزادي ()1/31
نيز كوچكتر از  9است ،مدل برازش و تناسب باالیي دارد.
مدلهاي اندازهگيري متغيرهاي فرهنگ سازماني

در این پژوهش براي سنيش مدل فرهنگ سازماني تحميل عاممي تأیيدي در نرمافزار ليزرل بدهكدار
گرفته شد .نتایج تحميل عاممي تأیيددي مددلهداي انددازهگيدري متغيرهداي مشداركت ،سدازگاري،
انطباقپذیري و مأموریت براي مدل فرهنگ سازماني نشدان داد الگوهداي مددلهداي انددازهگيدري
متغيرهاي مشاهدهگر بر مکنون با توجه به اعداد و پارامترهاي الگو ،معنادار است كه نتایج در قالب
جدول  4قابل معحظه است.
جدول  .2ضرایب استاندارد و معناداری مرتبط با مدل فرهنگ سازمانی

ضریب

اعداد

تأیید /رد

استاندارد

معناداری

ارتباط

2/29

تأیيد
تأیيد

مسیر ارتباط

عنوان مدل

مشاركت ← فرهنگ سازماني

OC1

1/99

سازگاري ← فرهنگ سازماني

OC2

1/24

5/99

انطباق ← فرهنگ سازماني

OC3

1/13

9/11

تأیيد

مأموریت ← فرهنگ سازماني

OC4

1/49

9/45

تأیيد

RMSEA = 1/15, GFI = 1/33, AGFI = 1/39, NFI=1/33, NNFI=1/31

ميذور خطاهاي مدل ( )1/15كوچكتر از  1/13و  )4/26( χ2/dfنيز كوچكتر از  9است.

با توجه به جدول  ،4همة روابط این مدل معنادار بوده اند و ضدریب اسدتاندارد بداالیي دارندد.
یعني همة ابعاد فرهنگ سازماني بر فرهنگ سازماني تأثيرگذار و تبيينكنندة آن هستند .در این ميدان
بُعد سازگاري باالترین اثر را داشته است .به بياني دیگر بُعد سازگاري بهتر توانسته است واریدانس
فرهنگ سازماني را تبيين كند .همچنين ،با توجه به اینكه ميانگين ميدذور خطاهداي مددل ()1/15

تبيين نقش سبك رهبري تحولآفرين در فرهنگ سازماني
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كوچكتر از  1/13است و كاي دو به درجة آزادي ( )4/24نيز كوچكتر از  9است ،مدل بدرازش و
تناسب باالیي دارد.
مدل معادالت ساختاري نهايي پژوهش
بعد از ارزیابي و اطمينان از صحت مدلهاي اندازهگيري ،آزمدون الگدوي سداختاري نيدز بده روش
 SEMاجرا شد .شکل  4مدل نهایي معادالت سداختاري در حالدت اسدتاندارد و عددد معنداداري را
نشان ميدهد.

شکل  .2معادالت ساختاری روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق

برازش مدل

باید اشاره كرد تا كنون هيچ توافقي بر شاخصهاي برازش مدل براي ارزیابي نيکویي برازش كمدي
یك الگو وجود ندارد ،ولي آمارة ميذور كاي یا كاي اسکوئر بهطور گسدترده بده عندوان شداخص
برازندگي بهكار گرفته شده است

(2011

 .)Vieira,در جدول  9خعصهاي از شاخصهداي بدرازش

مدل و مقدار مناسب آن نيز بيان شده است.
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جدول  .3نتایج مدل معادالت ساختاری

مسیر ارتباط

ضریب استاندارد

اعداد معناداری

نتیجه

رهبري تحولآفرین ← فرهنگ سازماني

1/32

2/23

تأیيد

نفوذ آرماني ← فرهنگ سازماني

1/42

2/41

تأیيد

انگيزش ← فرهنگ سازماني

1/16

9/11

تأیيد

ترغيب ذهني ← فرهنگ سازماني

1/91

9/19

تأیيد

معحظات فردي ← فرهنگ سازماني

1/49

2/32

تأیيد

بحث و نتيجه
امروزه محيطهاي سازماني كه محيطهایي پر از تنش و همراه با تغييرات بسيار زیادند ،سازمانها را
با مشکعت و چالشهاي عدیدهاي روبهرو كرده است .در این ميدان نقدش مددیران و سدبكهداي
رهبري آنها در سازمانها ،به عنوان برنامهریزان و سازماندهنددگان ،بسديار اهميدت دارد .رهبدران
تحولآفرین نيز به عنوان رهبران عالي سازمان ،در جایگاهي قرار دارند كه ميتوانند هویت فرهنگي
سازمان و تغيير آن را به طور قابل توجهي تحت تأثير قرار دهند .بر ایدن اسداس ،هددف پدژوهش
حاضر ،بررسي تأثير رهبري تحولآفرین به عنوان رهبري اثربخش و ابعاد آن بر فرهندگ سدازماني
در ادارة آموزشوپرورش استان مازندران بوده است.
با توجه به هدف پژوهش ،روابط ميان متغيرها بدا مددلسدازي معدادالت سداختاري بررسدي و
تحميل شد .در مرحمة اول یافتههاي تحقيق نشان داد همة روابط ،در مدلهداي انددازهگيدري بدراي
متغيرهاي رهبري تحول آفرین و فرهنگ سازماني در تحقيق معنادار بوده اسدت ضدریب اسدتاندارد
باالیي دارند ،یعني همة ابعاد رهبري تحولآفرین و فرهنگ سازماني بر آنها تأثيرگذار و تبيينكنندة
دو متغير اصمي پژوهش بودهاند.
آزمون فرضية اصمي پژوهش نيز حاكي از تأثير رهبري تحولآفرین بر فرهندگ سدازماني بدوده
است .بر این اساس ،در سازمان مورد مطالعه ،افدراد رهبدري تحدولآفدرین مددیران را بدر فرهندگ
سازماني مؤثر ميدانند .همچنين ،در آزمون فرضيههاي فرعي نيز مشخص شدد همدة ابعداد رهبدري
تحولآفرین بر فرهنگ سازماني اثدر مثبدت و معنداداري دارندد .ایدن یافتدههداي تحقيدق از حيدخ
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تأثيرگذاري و جهت آن با یافتههاي سدنيقي و همکداران ( ،)1931سداروس و همکداران (،)4113
تِساي ( ،)4111و ماجيك ( ،)4112مطابقت دارد .از طرفي نيز این یافتهها از حيخ معناداري ارتباط
با یافتههاي عابدي و آغاز ( ،)1939حسيني و همکاران ( ،)1933مانو و همکاران ( ،)4112و شارما
و شارما ( )4111همخواني دارد.
پيشنهادها
امروزه عميرغ توجه روزافزون به عامل رهبري در ایياد تحوالت سازماني و اداري در سطح دنيدا
و نقش آن در كارآمدكردن سازمانها ،تاكنون در برنامهریزيهاي ممي توجهي بده ایدن مهد نشدده
است .تحوالت سازماني به رهبران تحول آفرین نياز دارد .مطالعات مربدوط بده تحدوالت سدازماني
موفق و كمتر موفق ،بر نقش قاطع رهبري بر این موقعيتها تأكيد ميكنندد .رهبدري تحدولآفدرین
نقشي اساسي در ایياد این تحوالت سازماني دارد (موغمي.)1939 ،
باید گفت رهبري تحولآفرین بخشي از پارادای جدید رهبري است ،افراد را متحدول و متغيدر
ميكند و با ارزشها و خصيصههاي اخعقي و اهداف بمندمدت ارتباط دارد .ارزیدابي محدرکهداي
مؤثر بر پيروان ،ارضاي نيازهاي آنها و رفتاركدردن بدا آنهدا بده عندوان افدرادي كامدل ،از جممده
كاركردهاي این رهبري است .رهبري تحولآفرین یکدي از پدارادای هداي رهبدري در روانشناسدي
سازماني است كه مدورد تحقيدق گسدتردهاي قدرار گرفتده اسدت .رهبدري تحدولآفدرین ،رضدایت
زیردستان ،اعتماد آنان به رهبري و تعهد عاطفي آنان را افزایش مديدهدد .رهبراندي كده رفتارهداي
تحولآفرین را دارند ،ميموعهاي از نتایج مثبت را در سازمان ایياد مديكنندد .از سدویي ،عممکدرد
سازماني برجسته از طریق تعشهاي كاركنان معمولي حاصل نمديشدود .یکدي از دالیدل موفقيدت
سازمانهاي بزرگ این است كه كاركناني آنها بيش از وظای

رسميشان تعش ميكنند .با توجده

به نتایج ،رهبران تحولآفرین باید اعتماد كاركنان را نسبت به اهداف سازمان افزایش دهند .رهبدران
در سازمان باید به درگيركردن پيروان را در ارائة چش انداز از آینده ،براي جمدب مشداركت بيشدتر
آنها در تحقق اهداف و داشتن تفکر خوشبينانه راجع به آینده ،و افزایش انگيزة كاركنان نسبت بده
كار توجه ویژه كنند .انواع گوناگون سبك رهبري در سازمانها ميتواند آثدار متفداوتي بدر فرهندگ
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سازماني بهجاي بگذارند .باید گفت سبك رهبري تحولي به دليل اثرگذاري بر نگرشها ،باورهدا و
ارزشهاي موجود در سازمان ،نقش قابل توجهي در شکلدهي این باورها و ارزشها بدراي ایيداد
یك فرهنگ قوي و مناسب خاص بر عهده دارد.
با توجه به اینکه رابطة ميان رهبري تحولآفرین و فرهنگ سازماني تأیيد شدده اسدت ،رهبدران
سازمان ميتوانند با تقویت شاخصهاي رهبري تحولآفرین به گسترش ،رشدد و تقویدت فرهندگ
سازماني در ادارات آموزشوپرورش استان مازندران كمك كنند .این امر بهویدژه در توسدعة چهدار
بُعد مشاركت ،سازگاري ،انطباقپذیري و مأموریت ،قابل پيشبيني و توجه است .بنابراین ،پيشدنهاد
ميشود ضمن آموزش رهبري تحولي به مدیران ،افرادي در این پستها قرار گيرند كه این ندوع از
ویژگيها را داشته باشند.
در این پژوهش از ميان ابعاد رهبري تحولآفرین ،ترغيدب ذهندي بداالترین اثدر را بدر فرهندگ
سازماني دارد ،یعني مدیران باید پيروانشان را تشویق كنند در حل مسائل خعقانه برخدورد كنندد و
فروض بدیهي را مورد سؤال قرار دهند .پيروان را ترغيدب كنندد مشدکعت را از زوایداي مختمد
بررسي كنند و فنون حل مسئمة نوآورانه را پياده كنندد و كارمنددان خدود را راهنمدایي ،آمدوزش و
حمایت كنند و توانایيهایشان را در یك فرایند منظ رشد و توسعه دهند .زیرا كارمنداني كه داراي
سطح توانمندي فردي باالیي هستند ،احساس تسمط بيشدتر ،ابتکدار بيشدتر ،و احسداس مسدئوليت
بيشتر در كار دارند ،و سریعتر یاد ميگيرند ،این موارد خود ميتواند به توسعة فرهنگ خعقيدت و
نوآوري در سازمان منير شود.
براي تحقيقات آينده

براي تحقيقات آینده نيز با توجه به اهميت رهبري تحولآفدرین بده عندوان مددیریت اثدربخش در
تحقق رسالت و اهداف سازماني ،و همچنين ،ارتبداط معندادار متغيرهداي رهبدري تحدولآفدرین و
فرهنگ سازماني در تحقيق حاضر پيشنهاد ميشود چارچو

نظري تحقيق ،در سدازمانهدا دولتدي،

نيمهدولتي و خصوصي آزمون شود ،تا بتوان به دستاوردهاي این چارچو

بيشتر اتکا و اعتبار كرد.

همچنين ،پيشنهاد ميشود متغيرهاي دیگري به عنوان متغير ميانيي بر این رابطه اضافه شود.

تبيين نقش سبك رهبري تحولآفرين در فرهنگ سازماني
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