
 

 

 

      

  رابطه رهبري تحول آفرین و تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان بررسی

  

  1جاودانی محمد

  6/4/90تاریخ پذیرش:     21/5/88 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

بـراي ایـن منظـور از     .باشـد  یمـ  با تعهد سازمانی معلمان و تعامل گرا آفرین رسی رابطه رهبري تحولپژوهش، برهدف کلی این 

حجم  استفاده شد.)  1974مقیاس تعهد سازمانی مائودي، استیرزو پورتر ( و  )1985) بس ( MLQهبري چند عاملی (پرسشنامه ر

آوري اطالعات  . پس از جمعتشکیل دادندنفر از معلمان مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر شیراز   320نمونه آماري مورد مطالعه را

ي آماري ضریب همبستگی پیرسون، تحلیـل واریـانس دو طرفـه، آزمـون تـی بـراي       هاروش و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از 

رابطـه   ،آفرینی مدیران بـا تعهـد سـازمانی معلمـان     بین میزان تحولشد که  ، مشخصمتغیره مستقل و نیز رگرسیون چند يها گروه

تعامـل  و  وجـود نـدارد     دار رابطـه معنـا   ،مانگرایی مدیران با تعهد سازمانی معل تعامل د. اما بین میزاندار وجود دار مثبت و معنا

آفرینـی مـدیران    بین میزان تحول . همچنین،دار ندارد تأثیر معنا ،بر تعهد سازمانی معلمان نیز گرایی مدیران آفرینی و تعامل تحول

گرایـی   ین میـزان تعامـل  ب). اما دهند آفرینی بیشتري را از خود نشان می تحول ،مدیران زنمشاهده شد (دار  زن و مرد تفاوت معنا

از ابعـاد رهبـري    (یکـی  رهبري فرمنـد مشاهده نشد. عالوه براین، تحلیل رگرسیون نشان دادکه دار  مدیران زن و مرد تفاوت معنا

  .اردسازمانی معلمان دبیشترین تأثیر را بر تعهد  )آفرین تحول

  ازمانیرهبري، رهبري تحول آفرین، رهبري تعامل گرا، تعهد سهاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

مختلـف از جملـه    يهـا  سـازمان عصر حاضر، عصر تغییر و تحوالت شدید و شتابنده نام گرفته اسـت.  

 ناگزیرنـد  براي دوام و بقاء ها سازماناین  .اند قرارگرفتهآموزشی نیز در مسیر تندباد این تغییرات  يها سازمان

و بـه مـوازات تغییـرات سـخت افـزاري،       اینـد گ نمسابقه هماهن خود را با این تغییر و تحوالت پرشتاب و بی

هـاي مـدیریت و رهبـري     تغییر در شیوه ،. در این رهگذرکنندنیروي انسانی و نرم افزاري خود را نیز به روز 

هاي سنتی مدیریت و رهبـري در شـرایط متحـول و پویـاي      چرا که شیوه ؛است ریناپذسازمان امري اجتناب 

  ). 1992، 2،  لیونتوز11992،(لیتوود باشد یمامروزي فاقد اثربخشی الزم 

شخصـیتی و جاذبـه    يهـا  یژگـ یوامروزي نیـاز بـه رهبرانـی دارنـد کـه بتواننـد بـه مـدد          يها سازمان

ــداز وســیع  3اســتثنایی ــاال و چشــم ان ــوان نفــوذ ب ــراي 4، ت                    ، تعهــد و شــور و حــرارت الزم را در زیردســتان ب

 ،سـازمانی ایجــاد نماینـد. اینگونــه رهــبران      ها هدفتالششان در جهت تحقق  استعداد و استفاده از نـهایت

، 1996 7،شـرمرهورن  ،1997 ،بـه نقـل از بـس    ؛1978 6،نـام گرفتـنـد (بـرنـز 5امـروزه رهـبران تحول آفریـن

  ).1999، 11، رابینیز وکولتر1999 ،10، بس و استید لمیر2002 ،9، کلوین1377 ،8رابینز

عنوان نخستین اندیشمندي که رویکرد رهبري تحـول آفـرین را در برابـر    ه برنز بجیمز مک کرگور 

 ،کلـوین  ؛1992 ،لیتـوود  ؛1997 ،و همکـاران ارائـه کـرد (شـرمرهورن     1978در سـال   12گـرا  رهبري تعامل

 ،گـرا  ) معتقد است که رهبران تعامل1983، 14بلدورن ؛1997 ،بس؛ 1992، 13کراوفورد و دي ارکس؛1999

اما رهبـران تحـول آفـرین کسـانی      ،براي چیز دیگر) با زیردستان دارند داگرانه (مبادله یک چیزاي سو رابطه

سطوح باالي نیازهـا ، انگیـزش،    ،هاي شخصیتی فرمند هستند که با برخورداري از بینش و بصیرت و ویژگی

   ).1999د (کلوین، ننمای و روحیه را در زیردستان ایجاد می ها ارزش

                                                
1 .Leithwood 
2 . Liontos 
3 . charisma 
4 . vision 
5 . transformational leaders 
6 . Burns 
7 . Schermerhorn 
8 . Robbins 
9 .Colvin 
10 . Steidlmeier 
11 .Coulter 
12 . transactional Leadership 
13 . Crawford & Dierks 
14 . Bleedorn 
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همچنین معتقد است کـه تنهـا رهبـران تحـول آفـرین قـادر بـه ترسـیم          ،)1996( 1یتنربه نقل از ر برنز

گونه رهبران منشأ تغییرات اساسـی بـوده و بـر     جدید هستند. این يها سازمانمسیرهاي ضروري و نوین براي 

یر تواننـد تصـو   چنـین رهبرانـی مـی    .تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل داشته و بر موج تغییرات سوارند

و آنهـا را   نماینـد طور اثربخشی براي زیردستان تبیـین  ه ، بینش خود را بنندازآینده ارائه ک يتر روشنبهتر و 

  ).   1377 ،استثنایی به چالش وادارند (زالی براي انجام کارهاي

) بر این باور است که رهبران تحول آفرین، رهبرانی هسـتند کـه پیـروان خـود را الهـام      1377رابینز (

ایـن افـراد    .ده و قادرند به آنها روحیه بدهند و در مسیري هدایتشان کنند که منافع سازمان تـأمین شـود  بخشی

اي بسیار باال عمل نموده و اثراتـی عمیـق بـر سـازمان بگذارنـد.       باعث شوند که زیردستان با روحیه توانند یم

یز توجه خـاص نمـوده و بـر دانـش و     هاي پیشرفت و ترقی زیردستان ن به نیازها و جنبه تحول آفرین، رهبران

نمایند که از دیدگاهی جدیـد بـه مسـائل گذشـته نگـاه       افزایند و آنها را به نحوي هدایت می آگاهی آنها می

شوند تـا از جـان خـود مایـه گذاشـته و در جهـت تحقـق         کنند و در سایه تحریک و ایجاد انگیزه تشویق می

  سازمان از هیچ کوششی دریغ نورزند. يها هدف

کـه   کنـد  یمـ افـرادي را توصـیف    ،واژه رهبري تحول آفرین دارد ) نیز اظهار می1997شرمرهورن (

مربـوط بـه آن را بـراي تحریـک آمـال و آرزوهـاي زیردسـتان و تغییـر          يهـا  یژگـ یوکاریزما (فرمنـدي) و  

همچنـین   اودهنـد.   به الگوهاي عملکرد باال مورد استفاده قـرار مـی   یابی دستسازمانی در جهت  يها ستمیس

است که زیردستان را براي دست یابی بـه   2سازد که رهبري تحول آفرین، رهبري الهام بخش خاطرنشان می

  دهد. عملکرد فوق العاده در یک زمینه نوآوري و تغییر به مقیاس وسیع تحت تأثیر قرار می

مقایسـه بـا    دهد کـه رهبـران تحـول آفـرین در     ) شواهد موجود نشان می1992به اعتقاد بس و اولیو (

تحقیقاتی که بر روي متصـدیان   ،عنوان نمونهه ب .هستند تر موفقزیادي دارند و  يها يبرترگرا  رهبران تعامل

که اساساً رهبـران تحـول آفـرین     نشان دادامور نظامی ایاالت متحده آمریکا، کانادا و آلمان صورت گرفت 

). 1999 ،، رابینز وکـولتر 1377 ،(رابینز هستندتر  ربخشو اث تر جامعتر،  موفق ،گرا در مقایسه با رهبران تعامل

        مشـخص شـد کـه پیـروان رهبـران       ،تحقیقی که در شرکت فـدرال اکسـپرس صـورت گرفـت     در همچنین،

شناختند که داراي عملکردي عالی بوده و موجب ایجـاد انگیـزه و    عنوان رهبرانی میه تحول آفرین آنها را ب

  ). 1988و بس،  3شوند (هاتر یپیشرفت بیشتر زیردستان م

                                                
1 . Ratner 
2 . visionary leadership  
3 . Hater 
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سـت کـه   ا حـاکی از آن   ) نتیجه تحقیقـات صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه     1992به زعم بس واولیو (

شوند نرخ جابجایی افراد کاهش یافته، تولید  گرا موجب می رهبران تحول آفرین در مقایسه با رهبران تعامل

  ).1999 ،، رابینز وکولتر1377 ،د (رابینزو بازدهی افزایش یابد و رضایت شغلی کارکنان بیشتر شو

که رفتارهاي رهبري تحـول آفـرین در مقایسـه بـا رهبـري       دهد یمطورکلی نتایج تحقیقات نشان ه ب

و  2(پودسـاکف  1تأثیرات مثبـت بیشـتري بـر متغیرهـاي مهـم سـازمانی از جملـه رضـایت شـغلی          گرا، تعامل

و همکاران،  6(کُه 5) رفتارهاي تابعیت سازمانی1995 ن،و همکارا 4(بایسیو 3) تعهد سازمانی1996 همکاران،

  ).92000گذارد (ایروینگ و الیس، ) کارکنان برجاي می1998 8(گیر و استیرر، 7) و عملکرد عینی1995

متغیرهاي مهم سازمانی از  و تعامل گرا بارهبري تحول آفرین  رابطهمبنی بر  موجودبا توجه به شواهد 

هـاي سیاسـی، اقتصـادي و     زمینـه  درتحقیقات صورت گرفته  عدم قابلیت تعمیمبه شغلی و نظر  جمله نگرش

بـه نتـایج مسـتدل و علمـی در زمینـه       یابی دستمحقق درصد  برآمد تا براي  آموزشی، يها طیمحبه  تجاري

مهم شغلی یعنی تعهد سازمانی به انجام تحقیق  يها نگرشبا یکی از  و تعامل گرا رابطه رهبري تحول آفرین

  حاضر اقدام نماید. 

  

  پژوهشهدف 

  .باشد یم با تعهد سازمانی معلمان و تعامل گرا بررسی رابطه رهبري تحول آفرین ،هدف اصلی این پژوهش
  

  

  

  پژوهش تسواال

  وجود داد؟ يآفرینی مدیران با میزان تعهد سازمانی معلمان رابطه معنی دار آیا بین میزان تحول .1

  وجود دارد؟ يران با میزان تعهد سازمانی معلمان رابطه معنی دارگرایی مدی آیا بین میزان تعامل .2

  دارد؟ يگرایی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان تأثیر معنی دار گرایی و تعامل آیا تعامل تحول .3

  وجود دارد؟ يآفرینی مدیران زن با مدیران مرد تفاوت معنی دار آیا بین میزان تحول .4

 وجود دارد ؟ يدار زن با مدیران مرد تفاوت معنی گرایی مدیران آیا بین میزان تعامل .5

                                                
1 . job satisfaction 
2 . Podsakoff 
3 . organizational commitment 
4 . Bycio 
5 . organizational citizenship 
6 . Koh 
7 . objective performance 
8 . Geyer and Steyrer 
9 . Irving and Ellis 
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گرا از جهت تأثیر بر تعهد سازمانی معلمـان بـه چـه صـورت      آفرین و تعامل ترتیب ابعاد رهبري تحول .6

  است؟

  

   روش پژوهش

          گرا با تعهد سازمانی معلمانآفرین و تعاملکه به بررسی رابطه رهبري تحول در این مطالعه

نفر  1056جامعه آماري این پژوهش شامل  .باشد یمتوصیفی و از نوع همبستگی  ،وش پژوهش، رپردازد یم

رگان و ونفر با استفاده از جدول م 320در این میان،  .است رازیشدایی ناحیه یک شهر ابت مدارسمعلمان  از

چند امه رهبري پرسشناز  ها دادهبه شیوه تصادفی به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند. جهت گردآوري 

 27که  است يا درجه 5با مقیاس گویه  40حاوي د. این پرسشنامهشاستفاده  )1985(بس  .ام برنارد یعامل

گویه و تحریک  7 ،گویه، مالحظه و توجه فردي 17 ،(رهبري فرمندآفرین یه آن مربوط به رهبري تحولگو

گویه و مدیریت مبتنی بر  7 ،مشروط گرا (پاداش گویه آن مربوط به رهبري تعامل 13گویه) و  3 ،ذهنی

  .باشد گویه) می6 ،استثناء

) ترجمـه  1974( و همکـاران  رتراز مقیـاس تعهـد سـازمانی پـو     نیز براي سنجش تعهد سازمانی معلمان

بسـیار موافـق تـا بسـیار     ( اي درجـه  7مقیـاس   بـا گویه  15این پرسشنامه داراي  د.شاستفاده ) 1372(مرتضوي 

 يهـا  ارزشو  هـا  هدفد که هر کارمند تا چه حد کن هاي این پرسشنامه مشخص می  هباشد. گوی می) مخالف

العاده براي موفقیت سـازمان دارد و چقـدر بـه ادامـه      پذیرد و به چه میزان تمایل به تالش فوق سازمانی را می

  است. مند عالقهعضویت در سازمان 

ملی بیـانگر روایـی و پایـایی بـاالي ایـن      نتایج مطالعات انجام گرفته بر روي پرسشنامه رهبري چند عـا 

 94/0 آن راضـریب پایـایی   و )  P</05( این پرسشـنامه را روایی  1996،ماناندار و واتیون. باشد نامه میپرسش

و  95/0تـا   77/0ایـن پرسشـنامه را از    يهـا  اسیـ مق) نیز ضـریب پایـایی   1990بس و اولیو ( .ندمودگزارش ن

تـا   75/0و براي بقیه ابعـاد بـین    59/0و مدیریت مبتنی بر استثناء  68/0ایی ) براي پاداش اقتض1996اینگرام ( 

، 1990،، سـلتزروبس 1988 س،، هـاتروب 1985(بـس،  عالوه براین، نتایج برخی مطالعات  بیان نمودند. 94/0

  .باشد یمحاکی از روایی و پایایی باالي پرسشنامه مزبور ) 1996 ،اینگرام

 ،تجـارت  نظیـر هاي غیرآموزشـی   رهبري چند عاملی در زمینهسشنامه استفاده از پرعمومیت به رغم 

) کُـه  1989کینـگ (  اتمطالع نتایج ،)1966 ،اینگرام(به نقل از بیمارستان  و صنعت، خدمات، ارتش، کلیسا

دهـد کـه ایـن پرسشـنامه از روایـی و پایـایی بـاالیی بـراي سـنجش رهبـري            نشان می )1991) هوور (1991(

) با اسـتفاده از  1989که کینگ (  طوريه هاي آموزشی برخوردار است. ب گرا در زمینه ملآفرین و تعا تحول
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را  96/0تـا   74/0ضـریب پایـایی     ،جـز مـدیریت مبتنـی بـر اسـتثناء     ه فاکتورها بتمامی براي  ،کرونباخآلفاي 

  گزارش کرده است.

یی محتوا اسـتفاده اسـت.   از روا رهبري چند عاملیدر این پژوهش، به منظور تعیین روایی پرسشنامه 

نفر از متخصصان مدیریت اعم از دانشـجویان کارشناسـی    15در اختیار بدین منظور نسخه فارسی پرسشنامه 

آفـرین و   ارائـه شـده بـراي رهبـري تحـول      يها یژگیوو  هاارشد و اساتید قرار داده شد تا با توجه به تعریف

د. نـ مبنی بر سـنجش ایـن دو نـوع رهبـري اظهـارنظر نمای     پرسشنامه  يها گواهگرا درباره مناسب بودن  تعامل

ضـابطه  کـارگیري  ه نتـایج حاصـل از بـ    ،عالوهه نتایج نشان داد که پرسشنامه از روایی الزم برخودار است. ب

  روایی پرسشنامه دارد. حکایت از نیز 1گویه آماري تحلیل

همبسـتگی بـین نمـره مرتبـه اول و     . از روش بازآزمایی استفاده شد مزبور ی پرسشنامهیبراي تعیین پایا

دهنـده    کـه نشـان   بدسـت آمـد   79/0دوم هر فرد با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسـبه و ضـریب   

بـراي سـؤاالت مربـوط بـه رهبـري       کرونبـاخ محاسـبه آلفـاي    ،عالوهه باشد. ب پایایی قابل قبول پرسشنامه می

  .ه دست آمدب 76/0و  93/0به ترتیب  ،گرا آفرین و تعامل تحول

توسط محققان زیـادي در داخـل و خـارج     تعهد سازمانی نیز پرسشنامهنتایج مربوط به روایی و پایایی 

را  70/0و روایـی   90/0) ضـریب پایـایی   1979پـورتر (   ،مثـال  طـور ه بـ  ؛مورد بررسـی قـرار گرفـت   کشور 

را بـراي   89/0متخصص و را براي نمونه  91/0) ضریب پایایی 1979. مائودي و همکارانش ( نمودگزراش 

بـه نقـل از    1990 ،، رایـز و پونـدر  1989اند (رایز،  را گزارش نموده 90/0نمونه دفتري و در تحقیقاتی دیگر 

 ،آزمـایی  ) بـا اسـتفاده از روش بـاز   1376و حافظی (  92/0) ضریب آلفاي 1379). یوسفیان (1376حافظی، 

ند. در این پژوهش نیز با استفاده از آلفـاي  زارش نمودگپرسشنامه تعهد سازمانی % را براي 90ضریب پایایی 

بدست آمد. بنابراین همه موارد مذکور داللـت بـر روایـی و پایـایی مناسـب و       70/0ضریب پایایی  کرونباخ

  د.نقابل قبول پرسشنامه دار

  

  

  

  

  

                                                
1. Item analysis                                                                                                                                
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  ها یافته 

 يها جدولهمراه تحقیق به  هاياز سؤال کیهر هاي مربوط به  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

  گردد. ارائه می به شرح ذیلبه آن  وطمرب
  

وجود  ی داريآفرینی مدیران با تعهد سازمانی معلمان رابطه معن : آیا بین میزان تحول1شماره  پژوهشسؤال 

  دارد؟

آفرینی مدیران با تعهـد سـازمانی معلمـان رابطـه مثبـت وجـود        بین میزان  تحول )1(بر اساس جدول 

 يهـا  یژگـ یوهـر چـه مـدیران بیشـتر      ،عبارت دیگره باشد. ب دار می معنا 0001/0ابطه در سطح داشته و این ر

  .ند، معلمان نیز تعهد سازمانی بیشتري را از خود نشان داددادندآفرین را از خود نشان  رهبران تحول
  

  آفرینی مدیران با تعهد سازمانی معلمان ضریب همبستگی پیرسون، بین میزان تحول .1جدول 

  تعهد سازمانی معلمان  متغیر

  =33/0r  آفرینی مدیران تحول

0001/P<  

  

وجود معنی داري گرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان رابطه  : آیا بین میزان تعامل2شماره  پژوهشسؤال 

  دارد؟

گرایـی مـدیران بـا تعهـد      حاکی از آن است کـه بـین میـزان تعامـل    ) 2(اطالعات مندرج در جدول 

  باشد. نمی معناداراما این رابطه بسیار ضعیف بوده و  ،علمان رابطه مثبت وجود داردسازمانی م
 

  گرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان ضریب همبستگی پیرسون بین میزان تعامل.2جدول 

  تعهد سازمانی معلمان  متغیر

  =r/09  گرایی مدیران تعامل

N.S  
  

گرایـی مـدیران بـر تعهـد سـازمانی معلمـان تـأثیر         نی و تعامـل آفری  : آیا تعامل تحول3شماره  پژوهش سؤال

  دار دارد؟ معنا

ازمانی معلمـان تـأثیر   سـ آفرینی مـدیران بـر تعهـد     دهد که تحول نشان می  )3(در جدول  جنتایج مندر

آفرینـی و   گرایـی مـدیران و نیـز تعامـل تحـول      اما تعامل ،باشد دار می / معنا0001در سطح  داشته و این تأثیر

  دار ندارد.  گرایی آنها بر تعهد سازمانی معلمان تأثیر معنا املتع
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  گرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان آفرینی و تعامل تحلیل واریانس دو طرفه بین تحول. 3جدول 

مجموع   منبع واریانس

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

سطح   Fنسبت 

  داري معنا

  /0001  79/12  93/1164  2  87/2329  آفرین رهبري تحول

  N.S  14/2  43/195  2  86/390  گرا رهبري تعامل

 N.S  /475  27/43  4  11/173  گرا آفرین و تعامل تعامل رهبري تحول

     07/91  193  39/17577  ها درون گروه

     11/100  201  90/20123  جمع

  

            اال و آفــرین بــ حــاکی از آن اســت کــه گــروه مــدیران تحــول) 4( اطالعــات جــدول بــراین، عــالوه

میـانگین را در   نیتـر  کم ،گراي باال آفرین پایین و تعامل بیشترین میانگین و گروه تحول ،گراي پایین تعامل

  دادند.   اختصاصنمره تعهد سازمانی معلمان به خود 
  

  گرایی آفرینی و تعامل تحول  تعامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار مدیران در .4جدول 

  انحراف معیار  میانگین  وانیفرا  گروه

  06/13  73/74  34  گرایی پایین تعامل× آفرینی پایین  تحول

  03/8  14/80  21  گرایی پایین تعامل× آفرینی متوسط  تحول

  07/8  08/84  25  گرایی پایین تعامل× آفرینی باال تحول

  18/8  25/76  4  گرایی متوسط تعامل× آفرینی پایین  تحول

  45/6  43/74  16  گرایی متوسط تعامل× آفرینی متوسط تحول

  67/9  53/82  43  گرایی متوسط تعامل× آفرینی باال  تحول

  0  74  2  گرایی باال تعامل× آفرینی پایین  تحول

 58/6  60/76  5  گرایی باال تعامل× آفرینی متوسط  تحول

  74/8  01/81  52  گرایی باال تعامل× آفرینی باال   تحول

  

وجـود   معنـی داري آفرینی مدیران مـرد بـا مـدیران زن تفـاوت      ا بین میزان تحول: آی4شماره پژوهش سؤال 

  دارد؟

       آفرینـی مـدیران زن و مـدیران مـرد تفـاوت       دهـد کـه بـین میـزان تحـول      نشـان مـی  ) 5(جدول نتایج 

  دهند. آفرینی بیشتري را از خود نشان می وجود دارد و مدیران زن نسبت به مدیران مرد تحول معنی داري
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  آفرینی آنها بین جنسیت مدیران و میزان تحول ،مستقل يها گروهبراي  Tآزمون .5جدول 

T  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  جنسیت مقدار     داري سطح معنا 

  66/14  25/94  126  مرد
245  40/4-  0001/  

  70/7  77/100  121  زن
  

وجـود   معنـی داري ی مدیران مـرد بـا مـدیران زن تفـاوت     گرای : آیا بین میزان تعامل5شماره  پژوهش سؤال

  دارد؟

 عنـی داري گرایـی مـدیران مـرد بـا مـدیران زن تفـاوت م       بین میزان تعامل) 6(مطابق اطالعات جدول 

  وجود ندارد.

  گرایی آنها بین جنسیت مدیران و میزان تعامل ،مستقل يها گروهبراي  Tآزمون .6جدول

T  درجه آزادي  تانداردانحراف اس  میانگین  تعداد  جنسیت مقدار     داري سطح معنا 

  14/8  21/39  123  مرد
232  03/2-  -N.S  

  84/6  20/41  111  زن

 
تعهـد سـازمانی    گرا از جهـت تـأثیر بـر    آفرین و تعامل ب هر یک از ابعاد رهبري تحولی: ترت6سؤال  شماره 

  باشد؟  معلمان به چه صورت می

را بر  ریتأثبیشترین  )آفرین از ابعاد رهبري تحول(یکی ري فرمند دهد که رهب نشان می) 7(نتایج جدول 

بـه   ،مالحظه فردي، تحریک ذهنی، پاداش مشروط و مدیریت مبتنـی بـر اسـتثناء    .تعهد سازمانی معلمان دارد

تـوان   مـی  )دسـت آمـده  ه بـ  12/0که   R( مربع R2 1گیرند. با توجه به مقدار  ترتیب در مراحل بعدي قرار می

  کنند. بینی می از واریانس تعهد را پیش 12/0 ،گرا آفرین و تعامل که مجموع ابعاد رهبري تحولدریافت 
  

  گرا با تعهد سازمانی معلمان تعاملو آفرین  رهبري تحول بین ابعاد رهیچند متغتحلیل رگرسیون  .7جدول 

  داري سطح معنا  tمقدار  ضریب بتا  متغیرها

  /05  90/1  20/0  رهبري فرمند

  N.S  02/1  12/0  فرديمالحظه 

 N.S  94/0  10/0  تحریک ذهنی

 N.S  -/59  -/05  پاداش مشروط

 N.S  -29/1  -/10  مدیریت مبتنی بر استثناء
      P<0/0001             12/0R2 =     38/5) =196 5و (F  

                                                
١ . R2 بینی واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل   : میزان پیش  
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گویی به سؤاالت  ي شده براي پاسخآور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات جمع ،طورکلیه ب

  که: دادنشان  پژوهش

  دار وجود دارد. آفرینی مدیران با تعهد سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنا بین میزان تحول .1

  دار وجود ندارد. گرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان رابطه معنا بین میزان تعامل .2

  دار ندارد. سازمانی معلمان تأثیر معنا تعهدر گرایی مدیران ب آفرینی و تعامل تعامل تحول .3

  دار وجود دارد.  آفرینی مدیران زن و مدیران مرد تفاوت معنا بین میزان تحول .4

  دار وجود ندارد. گرایی مدیران زن و مدیران مرد تفاوت معنا بین میزان تعامل .5

  

 گیرينتیجه

عوامل موفقیت و شکست هر سازمانی به ویـژه   نیتر مهم  مدیریت و رهبري، همواره به عنوان یکی از

اسـت. بـه نظـر     اختصـاص داده و مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خـود   شدهآموزشی قلمداد  يها ازمانس

مختلف مدیریت و رهبري و نیز ارتباط آن با متغیرهاي مهم  يها سبکاین مطالعات به بررسی  اکثررسد  می

ث تـأثیر بـر   از حیـ  هـا  سـبک سازمانی پرداخته و سعی در روشـن نمـودن نقـاط ضـعف و قـوت هـر یـک از        

آفرین و تعامل گرا  پژوهش پیرامون رهبري تحول ،ده سال اخیرطی . گفتنی است، ندمتغیرهاي مذکور نمود

بـري را بـه خـود معطـوف داشـته      به یک رویکرد مسلط تبدیل شده و عمده تحقیقات حـوزه مـدیریت و ره  

و آفـرین   رابطه رهبـري تحـول  که به بررسی  باشد یمگامی در این راستا  نیز این پژوهش). 1990بس،است (

  . داردگویی به سؤاالتی در این باره  تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان پرداخته و سعی در پاسخ

دار  آفرینـی مـدیران بـا تعهـد سـازمانی معلمـان رابطـه معنـا         بین میزان تحول ،بر اساس نتایج پژوهش

، نشـان دهنـد  آفـرین را از خـود    رهبران تحول يها یژگیوهر چه مدیران بیشتر . به عبارت دیگر، وجود دارد

تحقیقات صورت گرفتـه در ایـن    نتایج برخیمعلمان نیز تعهد سازمانی بیشتري را از خود نشان خواهند داد. 

 ؛1992همکـاران، لیتوود و  ؛1997،کرمیر ؛1997، فیلبین؛ 1998، جیمز ؛1992، استوندارد ( یخوان همزمینه 

مانانـدار   ؛2000،کارك و شامیر ؛1997 ،گیلبرت ؛1993،هوول و اولیو ؛1997،بس ؛1995،جانتزي و لیتوود

  ). 1998 ،مانیون ؛1996 ،اوانز ؛1994 ،سیلینز ؛1996همکاران، براون و ؛2000،بوگلرد ؛1996،و واتیون

آفـرین و متغیرهـاي مهـم سـازمانی      ست که بین رهبري تحـول ا ر حاکی از آنوذکمنتایج تحقیقات 

و  شـد اشخصیتی باالیی برخـوردار ب  يها یژگیواز وقتی مدیر مدرسه  ،د دارد. بدیهی استرابطه مثبت وجو

، کنـد و در آنهـا تحریـک ذهنـی ایجـاد      ایـد فردي و نیازهـاي سـطح بـاالي معلمـان توجـه نم      يها تفاوتبه 
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تمایـل بـه صـرف     درآنهاو سازد می فراهمرا  موجبات افزایش دلبستگی آنها به آموزش و پرورش و مدرسه

  کرد. خواهد ایجاد را آنادامه عضویت در  ومدرسه  تالش بیشتر براي موفقیت 

که بین رهبري تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان نیز رابطه مثبت  نتیجه دیگر این پژوهش این است

کـه بـه    با نتـایج بسـیاري از تحقیقـاتی     . این یافتهیستدار ن و معنا بودهاما این رابطه بسیار ضعیف  .وجود دارد

          آنها اشاره شد تقریباً هماهنگی دارد. عمده این تحقیقات به این نتیجه رسـیدند کـه بـین رهبـري تعامـل گـرا      

(به ویژه بعد پاداش مشروط آن) با متغیرهاي سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. گرچه این رابطـه بـه مراتـب،    

آفـرین بـا متغیرهـاي مـذکور وجـود دارد. از طـرف        اي است که بین رهبـري تحـول   تر از رابطه بسیار ضعیف

نیز به این نتیجه رسیدند که بین  )1996؛ اینگرام،2000؛ بوگلر،1993(هوول و اولیو،  دیگر، برخی تحقیقات

    متغیرهاي مهم سازمانی رابطه منفی وجود دارد. و(به ویژه بعد مدیریت مبتنی بر استثناء)  رهبري تعامل گرا

دهنـد   در مقابل کارهایی که معلمـان انجـام مـی    گفت مدیرانی که بر اساس توافق، توان یم ،بنابراین

اي در افزایش تعهد سازمانی معلمـان   توانند تا اندازه دهند، می را مین آ وعدهرا به آنها ارائه و یا  ییها پاداش

الي نیازهـا و انگیـزش   مؤثر واقع شوند. گرچه این رابطه سوداگرانه بوده و قادر نیست معلمان را به سطوح با

ک العاده تحریـ  کردن از تمایالت فردي به نفع سازمان و نیز میل به تالش فوق نظر صرفرساند و آنها را به ب

بعد مدیریت مبتنی بـر اسـتثناء کـه     ،نمایند. از طرف دیگر بسنده می ها حداقلطرفین تنها به انجام  نماید. لذا،

. بـه همـین دلیـل    داشته باشـد تواند اثر منفی بر تعهد معلمان  می ،حاکی از نظارت نزدیک بر زیردستان است

تواند یک رابطه مثبت قوي  شود که بین میزان تعامل گرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان نمی مالحظه می

  دار وجود داشته باشد. و معنا

هد سـازمانی معلمـان   تعآفرین بر  رهبري تحولنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که  ،عالوه براین

 نـدارد. داري بر تعهد سـازمانی معلمـان    آفرین و تعامل گرا تأثیر معنا اما تعامل رهبري تحول .دارد تأثیر مثبت

تحقیقـات صـورت گرفتـه در ایـن بـاره،       متخصصان و نیز نتایج عمـده  بسیاري از به زعم که قابل ذکر است

 ،ک را با هم آمیخته و اعمال نمودند. بـه عبـارت دیگـر   مدیران آرمانی و موفق مدیرانی هستند که هر دو سب

رفتارهـاي رهبـري تعامـل گـرا بـه ویـژه پـاداش        آفـرین،   رهبران تحـول  يها یژگیو عالوه بر برخورداري از

ایـن دو سـبک، بیشـترین تـأثیر را بـر متغیرهـاي مهـم         وأمت يریکارگ بهو قادرند با  گیرندمیمشروط را بکار 

داري  آفرین و تعامل گرا تأثیر معنـا  . در این پژوهش، تعامل رهبري تحولداشته باشندجمله تعهد  سازمانی از

آفرین و تعامل گرا بر تعهد سازمانی  تعامل رهبري تحول ریتأث از این رو،. بر تعهد سازمانی معلمان نشان نداد

  . معنادار نشدمعلمان 
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 تیمحـدود و  کشـور تمرکـز آموزشـی   توان گفت، با توجه به ماهیـت نظـام م   در توجیه این یافته می

مورد نیاز معلمان و قدرت مانور بسیار اندك در این زمینه و نیز عدم عنایت الزم  يها پاداشمدیران در ارائه 

متفاوت رهبـري تعامـل گـرا را بـر تعهـد سـازمانی        يها زانیمتوان تأثیر  به بعد مدیریت مبتنی بر استثناء، نمی

آفرین بیشتر یک رهبري فردي بوده و مدیر قادر است  عکس، رهبري تحولبالمعلمان مورد بررسی قرار داد. 

و در مقایسه با رهبري تعامل گـرا،   نشان دهداین نوع از رهبران را از خود  يها یژگیومتفاوتی از  يها زانیم

تعامـل  رسـد   به نظـر مـی   باشد. بر این اساس خاص نظام آموزش و پرورش می يها یژگیوکمتر تحت تأثیر 

  نداشته باشد.داري بر تعهد سازمانی معلمان  تأثیر معنا ،ین دو نوع رهبريا

وجود  يدار آفرینی مدیران زن و مرد تفاوت معنا بین میزان تحولبر اساس نتایج دیگر این پژوهش، 

 برخـی تحقیقـات انجـام شـده     يهـا  افتـه ینتیجه بـا  . این اند آفرین تحولبیشتر مردان  در مقایسه بادارد و زنان 

؛ 1993؛ به نقل از ریجـز و سـیکز،  1990؛ رزنر،1996؛ شرمرهورن، 1995؛ جانتري ولیتوود،1997(فلوئیت، 

  باشد.  در این زمینه همسو می) 1998؛ کارلس، 1377رابینز،

تـوان گفـت    هاي تحقیقات صورت گرفتـه قبلـی مـی    بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و نیز یافته

تعد رفتارهاي دموکراتیک و مشارکتی، از قبیل توجه و احترام به دیگران، تقسـیم  زنان ممکن است بیشتر مس

قدرت و اطالعات با آنها و تأکید بر ایجاد روابط بین فـردي مطلـوب بـه واسـطه افـزایش ارتبـاط بـا افـراد و         

دیران مـرد  مدیران زن در مقایسه بـا مـ   بودن آفرین تحول از این رو،. هستند ها تیفعال درگیر ساختن آنها در

  باشد. در این پژوهش قابل توجیه می

داري  بین میزان تعامل گرایـی مـدیران زن و مـرد تفـاوت معنـا      نتیجه دیگر این پژوهش این بود که 

هاي بسیاري از تحقیقات که حکایت از تعامل گرایـی بیشـتر مـدیران مـرد در      وجود ندارد. این نتیجه با یافته

خاص نظام  يها یژگیواز یک طرف به دلیل  با این توضیح کههنگی ندارد. هما ،مقایسه با مدیران زن دارد

اوت رهبـري  فـ آموزش و پرورش کشور و محدودیت براي مدیران اعم از مرد و زن در نشان دادن میـزان مت 

نتـایج تحقیقـات زیـادي حـاکی از آن      ،از طرف دیگـر  .باره مشاهده نشد نیدر اتعامل گرا، تفاوت خاصی 

 ؛1996 ،اولیـو، اتـواتر   ؛1377،رابینـز اسـت (  هـا  تفـاوت رهبري مـردان و زنـان بـیش از     يها شباهتاست که 

 يهـا  سـازمان نیـز حکایـت از آن دارد کـه در شـکل جدیـد       ها پژوهشهاي برخی از  ). یافته1993 ،کارلس

امروزي تأکید بر تقسیم قدرت، ارتباط، همکـاري و مشـارکت بـوده و دیگـر مسـئله جنسـیت منتفـی اسـت         

  ).1996مرهورن، (شر
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آفرین) بیشترین تأثیر را بر  رهبري فرمند(یکی از ابعاد رهبري تحولعالوه براین، نتایج نشان داد که 

تعهد سازمانی معلمان دارد و مالحظه فردي، تحریک ذهنی، پاداش مشروط، مدیریت مبتنی بـر اسـتثناء، بـه    

؛ 1990؛ اولیـو وبـس،  1985(بـس،   تحقیقات برخیاین یافته با نتایج  گیرند. ترتیب در مراحل بعدي قرار می

باشـد، عمـده    مـی سـو  هـم   در ایـن زمینـه  صورت گرفته  )1997؛ بس،1993؛ هوول و اولیو،1988هاتروبس،

باشـد.   آفرین نسبت به رهبري تعامل گرا مـی  مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از برتري رهبري تحول

  رین سهم به بعد فرمندي داده شده است. آفرین بیشت در میان ابعاد رهبري تحول

بـه عنـوان نمونـه، بویـد      .ی نـدارد سویبا این یافته چندان هم ها پژوهشاي از  در عین حال، نتایج پاره

آفـرین نسـبت بـه رهبـري      مأمور ناتو دریافت، گرچـه رهبـري تحـول     700اي بر روي  ) ضمن مطالعه1988(

پاداش مشروط در مقایسه با مدیریت مبتنی بر استثناء، از اثربخشـی   ، اما بعدی بیشتري داردبخشا اثرتعامل گر

هـاي غیرنظـامی ممکـن     کمتري برخوردار است. البته این یافته مربوط به یک نمونه نظامی است و در نمونـه 

  .متفاوت باشداست 

کـه   درس یمبه نظر آفرین،  رهبران تحول يها یژگیوتوان گفت، با توجه به  در توضیح این یافته می

این نوع رهبري اثربخشی بیشتري را در مقایسه با رهبري تعامل گرا از خود نشان دهد و با توجـه بـه تـأثیري    

پذیرند، قرار گرفتن این بعد در رأس سایر ابعاد از جهت   که زیردستان از یک شخصیت برجسته و فرمند می

اشاره شد، این  پیش از اینکه چه همان طوريگر باشد. تأثیر بر متغیرهاي سازمانی از جمله تعهد قابل توجیه 

پیروان، ممکـن اسـت    يها یژگیومختلف و  يها سازمانو  ها فرهنگسلسله مراتب مطلق نبوده و با توجه به 

  اي متغیر باشد. تا اندازه
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