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 .1دانشیار ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
(تاریخ دریافت7931/17/71 :؛ تاریخ پذیرش)7931/12/17 :

چکیده
هدف این پژوهش تعیین رابطة بین سبک رهبری تحولی و تعالی سازمانی مدارس باا تأکیاد بار ن اش بستی اای ساازمانی اسا  .روش
پژوهش توصیفی از نوع همب اگی اس  .نمونة آماری پژوهش شامل  203نفر از دبیران مدارس ماوسطه دوم خرمآبااد باود کاه باه روش
نمونهگیری طب های ن بی اناخاب شدند .ابتار اندازهگیری تح یق سه پرسشنامة سبک رهباری تحاولی بااس و آلیاو ( ،)7991پرسشانامة
اسااندارد ارزیابی عملکرد براساس مدل تعالی سازمان  EFQMو پرسشنامة بستی اای ساازمانی باود .باهمنظاور تجتیاهوتحلیال دادههاا
مدلسازی معادالت ساخااری بهکار گرفاه شد .ناایج پژوهش نشان داد رهبری تحولی مدیران با تعالی سازمانی مدارس بهطور م اا ی و
غیرم ا ی رابطة معنادار دارد.

کلیدواژگان
بستی ای سازمانی ،تعالی سازمانی ،رهبری تحولی ،سبک رهبری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهMohammadi.12834@gmail.com :
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مقدمه
دنيایي كه در آن به سر ميبریم ،بسيار پيچيده و واجد دو ویژگي عمده ،منابع محدود و نيازهاي
نامحدود است .براي حركت به سمت پيشرفت و تعالي باید به دانش فردا مجهز شد .بهرهوري یا
بهبود در عملكرد سازمانها ،ميتواند پشتيبان برنامة رشد و توسعه ،و ایجاد فرصتهاي تعالي
سازماني باشد .سازمان آموزشوپرورش ،یكي از نهادهاي بخش عمومي است كه بر تعالي دانش و
فرهنگ عامة مردم تمركز دارد و با توجه به اهميتي كه این سازمان ميتواند در برطرفكردن نيازهاي
مردم داشته باشد ،باید بررسي شود تا بدین وسيله نقاط ضعف و قوت ،و فاصلة بين وضع موجود و
وضع مطلوب در آن شناخته شود و براساس بررسيها ،تدابيري براي غلبه بر ضعفها و بهبود
عملكرد سازمان فراهم شود.

بیان مسئله
نظامهاي آموزشي بهعنوان بارزترین نمود سرمایهگذاري نيروي انساني در زمينة شكوفایي جامعه
نقش اساسي را بر عهده دارند .عملكرد مدیران بهعنوان مهمترین جزء این نظامها اهميتي ویژه دارد
و اگر قرار است در آموزش تحولي انجام گيرد ،باید مدیریت آن تحول آغاز شود .امروزه مدیران
بهمنظور نيل به هدفهاي سازماني ،افزایش بهرهوري منابع انساني و در نهایت تعالي سازمان،
شيوهها و رویكردهاي مختلف فردي و سازماني را بهكار ميگيرند .بيتردید ،یكي از عوامل
اثرگذار در تعالي و موفقيت سازمان ،شيوهها ي رفتاري مدیران در نحوة تأثيرگذاري آنان بر منابع
انساني است .بهعبارت دیگر ،شيوههاي رهبري مدیران در هدایت منابع انساني اهميت و ضرورت
بسزایي در ایجاد انگيزش هيجاني در آنان دارد.
سازماني بقا و تعالي خواهد یافت كه به كيفيت در همة سطوح سازمان توجه كند .پس ميتوان
گفت كيفيت نقطة شروعي براي تعالي سازماني است .از طرفي ،رقابتي كه در سازمانهاي امروزي
براي برتربودن وجود دارد ،ضرورت توجه به بهزیستي سازماني را بااهميت ميكند .روزانه هر
شخص حدود  7/5تا  8ساعت در محل كار حضور دارد ،بنابراین ،محيط كار و عوامل مربوط به
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آن براي كارمند و كارفرما هر دو مهم است ( .)Catherine & Jas, 2009, p.675امروزه در فضاي
كسبوكار در زمينة آموزشوپرورش شاهد محيط رقابتي بهجاي حمایتي هستم .در چنين محيطي
سازمان آموزشوپرورش و مدارس براي بقا و كسب موفقيت پایدار ،نيازمند كارایي دروني و
بيروني مي باشند كه این امر لزوم توجه به مدیریت مدبرانه و هوشمند این سازمانها را دوبرابر
ميكند .از طرف دیگر ،دولت براساس وظایف ذاتي خود هرساله بودجههاي كالني را به بخش
آموزشوپرورش كشور اختصاص ميدهد و انتظار است با صرف هزینة هنگفت ،بهطور اثربخش
اهداف خود را محقق كند و عملكرد خود را بهبود بخشد .با وجود این ،نتایج برخي پژوهشها
حاكي از آن است كه آموزشوپرورش در این زمينه موفق نبوده است .براي مثال ،ملكي و همكاران
( )1931در تحقيق خود نشان دادند تعالي سازماني در عملكرد مدیریت آموزشوپرورش در حد
متوسط بوده است .همچنين ،مطالعات بينالمللي تيمز در مقایسة آموزشوپرورش كشورها ،حاكي
از كاهش شدید كيفيت آموزشوپرورش در ایران است .رتبة دانشآموزان پایة چهارم ابتدایي ایراني
در درس ریاضي و علوم بين  55كشور جهان به ترتيب 39 ،و  98است (لشكر بلوكي .)1931 ،این
امر در كنار كاهش بودجه و پایينبودن سطح دانش و مهارت دانشآموختگان ،ضرورت توجه به
كيفيت و عوامل مؤثر بر آن را دوبرابر كرده است .مقایسة برخي آمارها در زمينة آموزشوپرورش
استانها نشان مي دهد استان لرستان وضعيت نامطلوبي در زمينة عملكرد آموزشي در برخي دروس
مورد مقایسه داشته است .براساس گزارش آماري پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش ،استان
لرستان در مقایسه با سایر استانها داراي رتبة  15در درس علوم و رتبة  11در درس ریاضيات
است كه نشان ميدهد عملكرد این استان در این زمينه پایين است .همچنين ،نتایج این پژوهش
نشان داد عملكرد مدرسهاي در خرمآباد بين مدارس شهرهاي مورد مطالعة استان رتبة آخر را دارد
(محمد اسماعيل ،1985 ،ص .)3-18بدیهي است سازمان آموزشوپرورش استان لرستان (خرمآباد)
نيز مانند سایر مناطق ،هرساله منابع انساني ،مالي و مادي بسياري را صرف تحقق اهداف آموزشي
و پرورشي ميكند و از این رو ،منطقي است از منابع موجود استفادة بهينه شود.
مرور پژوهشها نشان داد تاكنون تحقيقي رابطة بين متغيرهاي مورد پژوهش رد این تحقيق را
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بررسي نكرده است ،از این رو ،موضوع تحقيق حاضر در نوع خود جدید است؛ بهویژه بهزیستي
سازماني مدارس بهعنوان متغيري اثرگذار در رفتار سازماني كاركنان كمتر مورد توجه قرار گرفته
است.
تا كنون تحقيقات فراواني براي شناسایي و اولویتبندي عوامل اصلي موفقيت در سازمان انجام
گرفته است ( .)Brown, 2013از مهمترین عوامل اثرگذار در موفقيت و تعالي سازمان ،ميتوان ابتدا
به مدیریت ،رهبري ،سپس ،به كاركنان اشاره كرد .از یک طرف ،برخي صاحبنظران رهبري
تحولگرا را در ایجاد انگيزش هيجاني و تغيير و تحول اساسي در سازمان ضرورت مدیریت
دانستهاند (اكلند .)1981 ،1از طرف دیگر ،بهزیستي سازماني از جمله ضرورتهاي مورد نياز
كاركنان در سه بعد جسمي ،رواني و اجتماعي به شمار ميرود .این دو عامل ،یعني رهبري تحولي
مدیران و بهزیستي سازماني دبيران مدارس آثار شگرفي در تعهد و رضایت شغلي ،بهبود عملكرد و
در نهایت تعالي سازمان دارد (رعنایي كردشولي و سقاپور ،1935 ،ص .)35مرور پژوهشها نشان
داد تا كنون تحقيقي رابطة بين متغيرهاي مورد پژوهش در این تحقيق را بررسي نكرده است ،از
این رو ،موضوع تحقيق حاضر در نوع خود جدید است ،بهویژه بهزیستي سازماني مدارس كه در
این پژوهش به عنوان متغيري اثرگذار در رفتار سازماني كاركنان كمتر مورد توجه قرار گرفته است،
از این رو ،پرسش اصلي پژوهش حاضر این است كه آیا بين رهبري تحولي و تعالي سازماني
مدارس رابطه وجود دارد؟
مباني نظری
مدل تعالي سازماني

مدل اروپایي تعالي سازمان  EFQMبهعنوان چارچوبي براي ارزیابي سازمانها براي دریافت جایزة
كيفيت در اروپا در سال  1388ارائه شد و در حال حاضر بهعنوان پركاربردترین ابزار براي ارزیابي
1. Auckland
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عملكرد بهكار ميرود .این مدل كه در مدیریت كيفيت فراگير ریشه دارد ،بهعنوان چارچوبي
چندبعدي براي مدیریت كيفيت در نظر گرفته ميشود .از نظر تاریخي تعالي سازماني 1و به تبع آن
سازمانهاي پيشرو ریشههاي تاریخي زیادي ندارد .سازمانهاي پيشرو و پيشگام سازمانهایياند كه
مشتریان باانگيزه دارند كه همواره بازميگردند ،كاركناني باروحيه كه روزبهروز بهتر كار ميكنند،
سهامداراني كه سود شيرین و شرافتمندانه دریافت ميكنند و دیگراني كه در سایة اعتماد و احترام
متقابل كاميابند

(& Dahlgaard, 2007, p.373

 .)Dahlgaard,سازمانهاي متعالي به سطوح برتر

عملكردي دست ميیابند ،به انتظارات ذينفعان پاسخ ميدهند ،یا از آن نيز فراتر ميروند و در
حفظ آن موقعيت ميكوشند و به موفقيت پایدار دست ميیابند (نجمي ،1983 ،ص .)18مدلهاي
تعالي سازماني از دهة  1355متولد شدند و با الگوبرداري از شركتهاي موفق دنيا توانستهاند
چارچوب مناسبي را براي مدیریت سازمانها در محيط رقابتي طراحي كنند .ویژگي بارز این
مدلها ،نوع نگرش به سازمان است كه به مدیریت امكان ميدهد ضمن ارزیابي سازمان تحت امر
خود ،بتواند آن را با سایر سازمانهاي مشابه مقایسه كند .از سوي دیگر ،مدلها معموالً طوري
طراحي شدهاند كه امكان بهكارگيري تكنيکهاي مختلف را براي سازمان فراهم كنند (
p.330

Miralles,

 .)2007,در واقع ،مدل هاي تعالي پاسخي است به این پرسش كه سازمان برتر چگونه

سازماني است ،چه اهداف و مفاهيمي را دنبال ميكند و معيارهاي حاكم بر رفتارهاي آن كدامند
)نجمي و حسيني ،1988 ،ص .)11با توجه به مقبوليت و گستردگي مدل تعالي اروپایي  ،EFQMدر
این پژوهش این مدل بهكار گرفته شده است .مدل تعالي

EFQM

نه معيار دارد كه در دو دستة

«توانمندسازها» و «نتایج» طبقهبندي شدهاند .توانمندسازها عواملي هستند كه سازمان را براي
رسيدن به نتایج عالي تقویت ميكنند .نتایج عبارتاند از آنچه سازمانهاي سرآمد در حوزههاي
مختلف به آن دست ميیابند و بيانكنندة دستاوردهاي اجراي مناسب توانمندسازها هستند .در این
مدل توانمندسازها عبارتاند از رهبري ،استراتژي ،منابع انساني ،مشاركتها ،منابع و فرایندها ،و
1. Organizational Excellency
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نتایج عبارت از نتایج مشتریان ،نتایج كاركنان ،نتایج جامعه و نتایج كليدي عملكرد است (نجمي و
حسيني ،1988 ،ص.)13
بهزيستي سازماني

بهزیستي سازماني 1دانش و درک مدیر براي دستيابي به بهزیستي در سازمان از طریق توجه به ابعاد
فيزیكي ،رواني و اجتماعي كاركنان است كه یک سازمان مثبت و شاد ،كاركنان راضي و متعهد،
رضایت مشتري و كاركنان ،رابطة خوب بين كاركنان و كاركنان و كارفرما ،كاهش استرس و
اضطراب در محيط كاري و كاهش بار مالي ناشي از آن براي سازمان و كاركنان ،و در نهایت بهبود
كيفيت خدمات ،از نتایج آن است ( .)Bowie & Buttle, 2004, p.264شش عامل بهعنوان عواملي
مربوط به بهزیستي سازماني شناسایي شده است كه عبارتاند از رهبري 1كه نقش مهمي در
شكلدادن به رفتار سازماني و نفوذ در فرهنگ سازماني دارد كه نتيجة آن افزایش كيفيت خدمات
سازماني ،رضایت مشتري ،مزیت رقابتي و بهبود عملكرد سازمان خواهد داشت (

& Dewettinck

)Ameijde, 2008, p.290؛ حمایت سازماني ادراکشده ،9یعني ادراک كاركنان از اینكه سازمان چقدر
براي آنها ارزش قائل است كه به تعهد و افزایش خدمات آنها منجر ميشود .بسياري از محققان
نشان داده اند ،كارمنداني كه احساس خوبي از كار خود دارند ،در دستيابي به رضایت و وفاداري
مشتري بهطور قابل توجهي موفقتر بودهاند

(2008, p.391

)Hamwi,؛ محيط سازماني 3را منطقة

سازمان كه كار در آن انجام ميگيرد ،توصيف ميكنند .تحقيقات زیادي رابطة بين محيط كار و
بهزیستي سازماني را نشان دادهاند

(et al., 2010, p.47

)Akimoto؛ ارتباطات 5كه فرایند انتقال

اطالعات یا پيام از یک نقطه به نقطة دیگر را نشان ميدهد .بسياري از محققان ارتباط بين بهزیستي

1. Organizational well being
2. Leadership
3. Perceived organizational support
4. Organizational environment
5. Communication
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سازماني و ارتباطات را نشان داده اند ،زیرا ارتباط واضح و روشن سبب رضایت از كار و بهرهوري
ميشود و ميتواند فضاي مثبتي ایجاد كند ( .)Bienstock, 2003, p.361استرس 1مشكل جدي در
بسياري از سازمانها است .بنابراین ،بسياري از محققان و سازمانها در پي پيداكردن راههایي براي
شناسایي عوامل استرسزا و چگونگي مقابله با آن هستند ،زیرا عوامل استرسزا بر عملكرد
كاركنان تأثير ميگذارد .بنابراین ،مدیریت آن به بهزیستي سازماني و انعطافپذیري كاركنان و ایجاد
محيط كاري خوبي براي كار منجر ميشود ()Chen et al., 2006, p.244؛ مدیریت تنوع 1به توانایي
سازمان در فعاليتهاي استخدام ،حفظ و تسهيل روابط كاري ميان افراد با یک زمينة متفاوت
برميگردد كه به تعهد ،رضایت شغلي كاركنان و كيفيت خدمات منجر ميشود (

Miller, 1999,

.)p.309
رهبری تحولآفرين

سبک رهبري تحولآفرین 9توسط بسياري از محققان و با عنوانهاي مختلف بررسي و مطالعه شده
است .بهطور كلي ،این تحقيقات ،رفتارها و ویژگيهاي رهبران تحولآفرین را بدین شرح بيان
كردهاند :خونگرمي و همدلي ،نياز به قدرت ،بالغت و مهارت بيان خوب ،هوش و توجه به
دیگران .این رهبران قادرند پيروان را برانگيزانند ،توانایي الهامبخشي دارند ،تعهد پيروان را كسب
ميكنند ،و باورها ،نگرشها و اهداف افراد و هنجارهاي سازمان را تغيير دهند .رهبران تحولآفرین
این احساس را در زیردستان ایجاد ميكنند كه به آنان بهعنوان انسان نگریسته ميشود و به افراد
كمک ميكنند مسائل را به روشي جدید ببينند

(2000, p.152

 .)Landrum et al.,براساس نظریة

رهبري تحولآفرین ،یک رهبر ،نيازمند بهكارگيري بازیگران داخلي براي انجامدادن وظایف الزم
براي سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد .در این راستا ،هدف رهبري تحولآفرین آن

1. Stress
2. Variety management
3. Transformational leadership
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است كه اطمينان یابد مسير رسيدن به هدف ،بهوضوح از سوي بازیگران داخلي درک شده است،
موانع بالقوة درون سيستم را برطرف ميكند و بازیگران را در رسيدن به اهداف ازپيشتعيينشده
ترغيب ميكند ( .)Boenke, 2003, p.5باس ،رهبر تحولآفرین را كسي ميداند كه بهمنظور تقویت
عملكرد كاركنان و سازمان ،رابطة مثبتي با زیردستان برقرار ميكند ،كاركنان را تشویق ميكند از
نيازهاي شخصي فراتر رفته و در راستاي تمایالت گروه و سازمان كار كنند .رهبران تحولآفرین
زیردستان خود را برميانگيزاند تا آنچه در توان دارند ،انجام دهند (

Burke & Collins, 2001,

.)p.244
رهبري تحولآفرین براي عمليشدن به چهار مؤلفه یا عامل كه بهعنوان عناصر تشكيلدهندة
این نظریه نيز شناخته شدهاند ،نياز دارد .این عوامل عبارتاند از:
نفوذ آرماني  :در این حالت فرد ،خصوصيات رهبر كاریزماتيک را دارد ،مورد اعتماد و تحسين
زیردستان است ،زیردستان او را بهعنوان یک الگو و مدل ميشناسند و سعي ميكنند كه مانند او
شوند ،نفوذ آرماني شامل ویژگيهاي آرماني و رفتارهاي آرماني است؛
انگيزش الهامبخش  :رهبر كاركنان را ترغيب ميكند تا به هدف و قابل دستيابيبودن آن با
تالش ،باور داشته باشند .این افراد معموالً نسبت به آینده و دردسترسبودن اهداف خوشبيناند؛
ترغيب ذهني  :رهبر بهطور ذهني كاركنان را برميانگيزد و آنها را تشویق ميكنند تا در حل
مسائل خالقانه برخورد كنند و فروض بدیهي را مورد پرسش قرار دهند .آنها پيروان را ترغيب
ميكنند مشكالت را از زوایاي مختلف بررسي كنند و فنون حل مسئله نوآورانه را پياده كنند؛
مالحظات فردي  :رهبر نيازهاي احساسي زیردستان را برآورده ميكند .این رهبران نيازهاي
افراد را تشخيص ميدهند و به آنها كمک ميكنند مهارتهایي را كه براي رسيدن به هدف
1. Idealized influence
2. Inspirational motivation
3. Intellectual stimulation
4. Individual consideration
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مشخص الزم دارند ،پرورش دهند .این رهبران ممكن است زمان قابل مالحظهاي را صرف
پرورشدادن ،آموزش و تعليم كنند (.)Spector et al., 2004, p.18
در پژوهش روشندل اربطاني و همكاران ( )1931رهبري تحولگرا براي رسيدن به تعالي
سازماني توصيه شد .فریبرزي ( )1981نتيجه گرفت بين سبک رهبري تحـولي و مؤلفههاي آن بـا
كارایي ،اثربخشي و خالقيت گروههاي فناوري اطالعات رابطه وجود دارد .مظلومي و شاهطالبي
( )1983به این نتيجه رسيدند كه بين سبک رهبري تحوّلي مدیران و همة شاخصهاي سالمت
سازماني مدارس ابتدایي رابطة معنادار وجود دارد .كروي و دانيل چوک ( )1331نشان داند ارتباط
معناداري بين سبکهاي رهبري تحولگرا و عملگرا و اثربخشي سازماني وجود دارد و بهطور كلي
مدیران در رویكرد رهبري تحولگرا قويتر از رهبري عملگرا و بدون رهبري عمل ميكنند .در
پژوهشي نيز مشخص شد مـدیران مدارس با بهكارگيري شيوههاي رهبري تحولگرا توانستهاند
متناسب با تغيير و تحـوالت جامعه ،به اثربخشي مدارس خود كمک كنند ) .(Biard, 2000همچنين،
نشان داده شده است هرچه معلمان آگاهيهاي بيشتري نسبت به عملكرد رهبري تحـولي مدیران
خود داشته باشند ،نسبت به اهداف مشترک مدرسه تعهد بيشتري دارند ).(Bannon, 2000
فرضیههای پژوهش
فرضيههاي پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 بين رهبري تحولي و تعالي سازماني رابطة معناداري وجود دارد. بين بهزیستي سازماني و تعالي سازماني رابطة معناداري وجود دارد. بين رهبري تحولي و بهزیستي سازماني رابطة معناداري وجود دارد.بنابر فرضيههاي پژوهش مدل مفهومي به شرح شكل  1ترسيم ميشود.
رهبري تحولي

تعالي سازماني

بهزیستي سازماني
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است .در این پژوهش تأثير رهبري تحولي بر
تعالي سازماني با تأكيد بر نقش بهزیستي سازماني مطالعه شده است .جامعة آماري در این پژوهش،
دبيران مدارس متوسطة دوم خرم آباد است كه با استناد به گزارش آماري واحد طرح و برنامة
نواحي یک و دو ادارة آموزشوپرورش خرمآباد تعداد آنان بالغ بر  1931نفر بود .براساس جدول
كرجسي و مورگان 951 ،نفر انتخاب شد .براي انتخاب آزمودنيها روش نمونهگيري طبقهاي نسبي
بهكار گرفته شد .بر این اساس 5/51 ،از این تعداد مربوط به ناحية یک و  5/33مربوط به ناحية دو
است .ابزار گردآوري دادهها سه پرسشنامه به شرح زیر است:
پرسشنامة رهبري تحولي باس و آليو ( :) 991این پرسشنامه حاوي  15گویة كوتاه و ساده
است كه در مقياس پنجدرجة ليكرت درجهبندي شده بود .این پرسشنامه با آلفاي كرونباخ  5/39در
تحقيقات داخلي و خارجي فراواني بهكار گرفته شده است (موغلي ،)1981 ،با وجود این ،در این
پژوهش روایي محتوایي ابزار یادشده مجدداً مورد تأیيد تعدادي از متخصصان نيز قرار گرفت.
پرسشنامة ارزیابي عملکرد براساس مدل تعالي سازمان :این پرسشنامة مركب از  55پرسش
كوتاه و ساده است كه با اندكي تغيير بهكار گرفته شد .براي تعيين پایایي مجدد این پرسشنامه
ضریب آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه آلفاي  5/31نشان داد پایایي پرسشنامه مناسب است .هر چند
این پرسشنامه در چندین پژوهش در داخل و خارج كشور بهكار گرفته شده است ،روایي محتوایي
آن به تأیيد تعدادي از متخصصان رسيد.
پرسشنامة بهزیستي سازماني :این پرسشنامة محققساخته حاوي  91گویة كوتاه و ساده كه در
مقياس ليكرت درجهبندي شده بود .بهمنظور تعيين روایي محتواي این پرسشنامه ،نظرهاي
متخصصان در پرسشنامه اعمال شد .پایایي ابزار یادشده نيز با محاسبة آلفاي كرونباخ محاسبه شد
كه از ضریب مناسبي ( )5/87برخوردار بود.
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يافتههای پژوهش
بهمنظور آزمون فرضيههاي پژوهش ،ضریب همبستگي گشتاوري پيرسون و مدلسازي معادالت
ساختاري بهكار گرفته شد.
جدول  .1ماتریس ضرایب همبستگی

بهزیستي سازماني

رهبري تحولآفرین
نفوذ آرماني

انگيزش الهامبخش

ترغيب ذهني

مالحظات فردي

رهبري و نظارت

5/711

5/791

5/753

5/713

5/831

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555

ادراکشده

5/358

5/819
5/555

حمایت سازماني

محيط سازماني

ارتباطات
5/813
5/555

سازماني

5/555

5/555

مدیریت استرس

5/355

5/351

سطح معناداري

مدیریت تنوع

تعالي سازماني

دادههاي جدول  1نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون را نشان ميدهد .نتایج مبين آن است
كه بين نفوذ آرماني (با ضریب  ،)5/711انگيزش الهامبخش (با ضریب  ،)5/791ترغيب ذهني (با
ضریب  ،)5/753و مالحظات فردي (با ضریب  )5/713با تعالي سازماني در سطح اطمينان 33
درصد رابطة مثبت و معناداري وجود دارد .همچنين ،نتایج نشان ميدهد بهزیستي سازماني (با
ضریب  )5/817و مؤلفههاي آن شامل رهبري و نظارت (با ضریب  ،)5/831حمایت سازماني
ادراکشده (با ضریب  ،5/358محيط سازماني (با ضریب  ،)5/819ارتباطات (با ضریب ،)5/813
مدیریت استرس سازماني (با ضریب  ،)5/355و مدیریت تنوع (با ضریب  )5/351و تعالي سازماني
مدارس رابطة مثبت و معناداري وجود دارد .بهعبارت دیگر ،ميتوان نتيجه گرفت رهبري تحولي
مدیران و همچنين ،بهزیستي سازماني مدارس با تعالي سازماني رابطة مثبت دارند.
شكل  1نتایج آزمون مدل معادالت ساختاري را با نرمافزار ليزرل نشان ميدهد.
براي تأیيد مدل ساختاري ،باید شاخصهاي برازش در مجموع مناسب ،و نيز ضرایب
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استاندارد معنادار باشند .نتایج جدول  1نشان ميدهد شاخصهاي برازش مناسببودن مدل
مفهومي را تأیيد ميكند.

شکل  .2مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد
جدول  .2شاخصهای برازش مدل

شاخص

مقدار بهدستآمده

مطلوب

خيدو نسبي

1/517

بين 9-1

كاياسكوئر

115/53

CFI

5/391

بيشتر از 5/3

IFI

5/318

بيشتر از 5/3

GFI

5/351

بيشتر از 5/3

NFI

5/831

بيشتر از 5/3

PCFI

5 /8

بيشتر از 5/1

RMSEA

5/515

كمتر از 5/58
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جدول  .3نتایج تحلیل مسیر

ضریب

مسير

ضریب

معناداري استاندارد

آمارة
تي

سبک رهبري تحولي

تعالي سازماني

5/555

5/53

9/13

سبک رهبري تحولي

بهزیستي سازماني

5/555

5/19

1/81

5/555

5/58

1/55

بهزیستي سازماني

سبک رهبري تحولي

تعالي سازماني

نتایج تحليل مسير نشان داد رهبري تحولي بر تعالي سازماني مدارس تأثير مستقيم و معناداري
ميگذارد .همچنين ،رابطة معناداري بين رهبري تحولي و بهزیستي سازماني تأیيد شد .از طرفي،
نتایج نشان داد رهبري تحولي از طریق بهزیستي سازماني بر تعالي سازماني تأثير غيرمستقيم دارد.
جدول  .4تأثیر مستقیم و غیرمستقیم رهبری تحولی بر بهزیستی و تعالی سازمانی

بهزیستي سازماني

تعالي سازماني

رهبري تحولي
مستقيم

5/19

0/4

غيرمستقيم

-----

0/ 2

كل

0/00

جدول  3تأثير مستقيم و غيرمستقيم رهبري تحولآفرین را بر سایر متغيرهاي مدل نشان
ميدهد .نتایج تجزیهوتحليل دادههاي پژوهش نشان داد رهبري تحولآفرین بر تعالي سازماني با
ضریب  5/19بهطور مستقيم و با ضریب و  5/53بهطور غيرمستقيم اثر دارد.
بحث و نتیجه
تعالي سازماني چارچوبي كاربردي براي مدیران بنا نهاده است تا راهنماي بهبود عملكرد در
سازمانهاي گوناگون باشد ( .)Ahlgaard & Dahlgaard, 2007, p.386نتایج تحقيق نشان داد رهبري
تحولي بر تعالي سازماني تأثير مستقيم و از طریق بهزیستي سازماني تأثير غيرمستقيم دارد .بنابراین،
یكي از راهبردهاي رهبري تحولي براي نيـل بـه تعـالي سازماني و عملكرد قابل قبول ،از طریق
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توجه به بهزیستي سازماني انجام ميگيرد .در همين راستا ،ميرفخرالدیني و همكاران ( )1988در
پژوهش خود براساس مدل تعالي نتيجه گرفتند كه براي حركت به سمت تعالي ،ناگزیر از استقرار
سيستمهاي نوین مدیریتي هستيم .رهبري سازمان ،برنامهریزي استراتژیک ،ارتقا و رضایت كاركنان،
استفادة بهينه از منابع و تدوین و بهكارگيري فرایندها از جمله عواملي هستند كه طراحي و استقرار
برنامههاي بهبود مرتبط با آنها ميتواند سازمانها را در جهت رشد و تكامل به پيش ببرد .ساده و
اروگام ( )1515در پژوهش خود نشان دادند معيار رهبري بيشترین تأثير را بر تعالي سازمان
ميگذارد .یافتههاي این پژوهش همچنين ،با یافتههاي روشندل اربطاني و همكاران (،)1931
مظلومي و شاهطالبي ( ،)1983كروي و دانيل چوک ( ،)1331براون ( ،)1519اكلند ( ،)1557و
رعنایي كردشولي و سقاپور ( )1935همخواني دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد مدیران سازمانهاي آموزشي بهمنظور تحقق اثربخش هدفهاي
خود منابع گوناگون انساني ،مادي و مالي را بهكار ميگيرند .در این ميان ،سهم منابع انساني از
اهميت بسزایي برخوردار است .منابع انساني براي نيل به موفقيت و دستيابي به اهداف سازماني
باید مهارتها و توانایيها ،نگرشها و باورهاي شغلي ،شرایط جسماني و رواني مطلوب و در
نهایت ،ویژگيهاي شخصيتي مناسب داشته باشند .از این رو ،مدیران نيز از این قاعده مستثنا
نيستند .مدیران براي موفقيت به ویژگيهاي شخصيتي نياز دارند كه نفوذ آرماني آنان را در
زیردستان دوبرابر كنند و آنچنان انگيزش هيجاني در كاركنان ایجاد كند تا در راستاي تحقق اهداف
سازماني تالشهاي مجدانهاي داشته باشند .این چنين مدیراني شرایط مطلوبي در فضاي سازماني
ایجاد مي كنند تا كاركنان احساس آرامش بيشتري داشته باشند و بدین ترتيب سازمان به محل
مناسبي براي زندگي سازماني آنان تبدیل شود و این مسئله خود موجب تحقق اهداف سازمان و
تعالي آن ميشود.
از آنجا كه هر نهاد یا سازماني براي رشد و بهبود مستمر ،به الگو نيازمند است،
آموزشوپرورش نيز بهعنوان نهادي عظيم و اثرگذار در جامعه از این مهم مستثنا نيست و ضرورت
اجراي برنامهاي كه بتواند مسير تعالي مدیریت را تعریف ،تسهيل ،تسریع و دستیافتني كند،
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چندبرابر ميشود .بنابراین ،سعي ميشود عوامل مرتبط و مؤثر بر عملكرد كاركنان را شناسایي و
تقویت كرد .رهبران با درنظرگرفتن بهزیستي سازماني ،ميتوانند كاركنان را تحت تأثير واكنش خود
قرار دهند .عملكرد سازمان بستگي بسيار باالیي به این دارد كه رهبر چگونه با كاركنان ارتباط
برقرار ميكند .درک مثبت مدیریت سازمان تعهد كاركنان را در پي خواهد داشت (

Vilen, 2011,

 .)p.47رهبران تحولگرا بر تقویت پيروان و پيگيري تغييرات سازماني و رسمي سيستمها ،فرایندها و
ارزشهاي جدید تأكيد ميكنند و در حقيقت ،كساني كه دنيا را تكان ميدهند ،رهبران و مدیران
تحولگرا هستند .این دسته از مدیران آزادي عمل بيشتري در كارشان دارند .زیردستان را به تحرک
واميدارند و براي نيل به اهداف به آنها الهام ميبخشند و آنان را دربارة اینكه هدف چگونه ميتواند
قابل دستيابي باشد ،تحریک ميكنند .آنها رابطه با زیردستان را حفظ و آزادانه اطالعات را با آنها
تقسيم ميكنند ( .)Ston et al., 2004, p.13رهبري تحولآفرین در زمينة روابط رهبر و زیردستان
ضعف اكثر رویكردهاي گذشته را برطرف كرده و این روابط را به روابطي پویا مبدل كرده است
(et al., 2007, p.21

 .)Twiggامروزه مدیران بدون بهرهمندي از رهبري تحولآفرین توانایي

محدودي براي هدایت مدارس در جهت اثربخشي مداوم خواهند داشت.
با توجه به اینكه در این پژوهش نتيجه گرفته شد رهبري تحولي و مؤلفههاي آن در بهزیستي
سازماني و نيز تعالي سازماني و عملكرد باالتر تأثير مثبت دارد ،پيشنهاد ميشود نخست ،هنگام
انتخاب مدیران به ویژگي هاي شخصيتي آنان از نظر رهبري تحولي توجه شود و این توجه از
طریق اجراي آزمونهاي شخصيت اعمال شود .دوم ،پيشنهاد ميشود ارتقاي مدیران در سطوح
سازماني تا اندازهاي منوط به طيكردن دورههاي آموزشي در زمينة رهبري و بهویژه رهبري
تحولآفرین باشد .سوم ،پيشنهاد ميشود مدیران ارشد آموزشوپرورش پروژههایي را در زمينة
فرهنگسازي و ترویج روابط انساني رضایتبخش در راستاي بهبود شرایط كسبوكار در
محيطهاي آموزشي تعریف كنند و به همين منظور بودجههایي را نيز اختصاص دهند ،زیرا بهبود
عملكرد و تعالي سازماني تا حدي به وجود رهبران تحولي و همچنين بهزیستي سازماني و شرایط
مطلوب سازماني مربوط ميشود.
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