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بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی
(مطالعه موردی :مدیران مدارس منطقه گله دار)
طاهره فدایی

دولت 1

 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی :مدیران مدارس منطقه گله دار)
انجام گرفت .جامعه آماری ،شامل کلیه مدیران مدارس منطقه گله دار بود .با استفاده از شیوه نمونهگیری تصادفی ساده تعداد
 65نفر انتخاب و پرسشنامه رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی را پاسخ دادند .اعتبار محتوایی پرسشنامهها با استناد به نظر
متخصصان و اعتبار عاملی آنها با نظر اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت .همچنین پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ ،محاسبه شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت
گرفت .یافتهها نشان داد بین رهبری تحول آفرین با چابکی سازمانی مدیران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
واژههای كلیدی :رهبری تحول آفرین ،چابکی سازمانی ،مدیران مدارس ،منطقه گله دار
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مقدمه و بیان مسئله
شرایط در دنیای پر تغییر کنونی به گونه ای شده است که همگان دریافته اند تنها مزیت رقابتی یک سازمان در آینده این است
که مدیران آن ها بیاموزند چگونه باید زودتر از رقبایشان یاد بگیرند و این همان مفهوم چابکی است .چابکی سازمان در دنیای
پر تغییر امروزی اهمیتی فزاینده دارد .چرا که موفق ترین سازمان های آینده ،آن هایی هستند که چابک ترند.از سوی دیگر
پیروزی یا شکست هر سازمان را به رهبری آن سازمان نسبت می دهند ،لذا هنگام موفقیت یا شکست سازمان معموالً رهبری
سازمان مدنظر قرار می گیرد ،بدین ترتیب می توان گفت دیدگاه های افراد در سازمان نیز بستگی به سبک و سیاق رهبری
موجود در سازمان دارد .رهبری تحول آفرین به عنوان پارادایم های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط پرتالطم
امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و ارتقای سطح عملکرد آنان از طریق افزایش سطح رضایت و خشنودی آن ها از شغلشان،
سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد( .احمدی)1393،
محیط امروزی ،امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است .محیط پیرامون سازمانها نسبت به قبل پویاترشده است
باعث گردیده است تا سازمان ها در پی یافتن پاسخ هایی برای این پویایی باشند تا موفقیت و عملکرد باالتری را برای خود رقم
بزنند(اسنهارد و همکاران .)2010،یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار که امروزه در ادبیات سازمانی خیلی بدان توجه می شود،
رهبری می باشد .هوی و میسکل( ) 1987بر این باورند که همگان بر نقش و تاثیر شگرف رهبران در تحول سازمان اتفاق نظر
دارند ،اما قادر نیستند دالیل آن را به دقت تشریح نموده و برای آن تعریفی کامل ارایه کنند .بدیهی است که فهم کامل رهبری
و ارایه تعریفی کامل و جامع از آن ،به منزله شناخت این مفهوم پیچیده است و با توجه به ظرافتهای مختلف و متعددی که
این مفهوم دارد ،میتوان مدعی بود که اکثر تالشها برای تعریف کامل آن با شکست مواجه میشود ( مانیون2006 ،؛ به نقل از
زین آبادی .)1388 ،تا کنون نظریات متعددی در مورد رهبری و ابعاد و شیوه های آن مطرح شده است ،که منجر به شکل
گیری شیوه های متعددی شده است .یکی از این شیوه ها رهبری تحولی(رهبری تحول آفرین) می باشد .نظریه ی رهبری
تحولی  ،اواخر قرن بیستم توسط برنز در نتیجه ی پژوهش های توصیفی پیرامون تحلیل ر هبران سیاسی ارایه شد و بعدها از
سوی بس توسعه داده شد(قهرمانی و همکاران .)1390،این نوع رهبری هنگامی رخ می دهد که در آن  ،رهبران بتوانند آگاهی
و مقبولیت را در اهداف و مأموریت های گروه ایجاد کرده ،پیروان را برانگیزانند تا منافع شخصی خود را درجهت منافع جمعی
قرار دهند و هم چنین رهبران و پیروان ،هم دیگر را به سطح باالتری از انگیزه و اخالق سوق دهند(گیونز.)2008،
باس نیز رهبر تحول آفرین را کسی می داند که به منظور تقویت عملکرد کارکنان و سازمان ،رابطه ی مثبتی با زیردستان
برقرار و کارکنان را تشویق می کند که از نیازهای شخصی فراتر بروند و در زمینه ی تمایالت گروه و سازمان کار کنند .
رهبران تحول آفرین زیردستان خود را بر می انگیزانند تا آنچه را در توان دارند ،انجام دهند(بورک و کالین .)2001،ابعاد
مختلفی برای این شیوه رهب ری برشمرده شده است ،اما مهمترین نظریات در این زمینه مربوط به باس و آولیو می باشد که 5
بعد را برای این شیوه رهبری برشمرده اند (حسنپور و همکاران .)1388 ،این ابعاد شامل:
 .1ترغیب به تفکر :رهبر فضای فکر کردن را تشویق میکند و افراد را به تفکر و استدالل وامیدارد.
 .2انگیزش الهام بخش :رهبر در پیروان ایجاد امید میکند؛ چشمانداز آتی را روشن و دستیافتنی معرفی کرده و افراد را
ترغیب میکند که انتظارات خود را باال ببرند.
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 .3نفوذ آرمانی :چنین رهبرانی با وجود اینکه در پیروان خود اعتماد به نفس ایجاد میکنند ،آنان را تحریک میکنند تا
درجهت دستیابی به اهدافی خارق العاده نهایت تالش و کوشش را کرده و در این راه از خود گذشتگی نشان دهند.
این همان نفوذ آرمانی رهبر در پیروان میباشد.
 .4توجه به افراد :رهبر از خود فداکاری نشان میدهد؛ مسئوولیت اقدامات خویش را بر عهده میگیرد؛ افراد را در
خوشیها و عزتمندیها سهیم میسازد و در عنل نشان میدهد که نقش تعیین کننده دارد.
 .5ویژگی کاریزمایی :رهبران تحولآفرین دارای ویژگی مرجعیت و فرهمندی هستند که با این ویژگی افراد را به سمت
خود جذب میکنند(حسنپور و همکاران.)1388 ،
با توجه به جامعیت ای ن ابعاد در این مقاله ابعاد رهبری تحول آفرین از دیدگاه باس و آولیو به عنوان چارچوب مفهومی رهبری
تحولآفرین مد نظر قرارگرفته است.
اگر منابع انسانی را یکی از مهمترین ارکان ارتقای عملکرد سازمان بدانیم ،واضح است که بررسی متغیرهای اثرگذار برعملکرد
آنان تا چه اندازه راهنمای مدیران در بهبود عملکرد سازمان خواهد بود .رهبری از جمله الزامات هر نوع مشارکت اجتماعی
است .استمرار حضور افراد در گروه ها به نحوة ادراک آنان از چگونگی و رعایت انصاف و عدالت از سوی رهبر بستگی دارد.
(پورعزت .)1382،در حقیقت رهبری یکی از نیازهای اساسی و ذاتی انسان است ،که همواره بستر مناسبی برای توسعه جوامع
انسانی در طول تاریخ ارائه کرده اند و به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها ،همیشه در طول تاریخ مطرح بوده
است .امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه رهبری در سازمان ها  ،نقش مشارکت در سازمانها و به تبع آن چابک بودن
کارکنان بیش از پیش آشکارتر شده است.
چابکی سازمانی به عنوان یکی از پارادایم هایی که به منظور افزایش انعطاف پذیری ،سرعت و کیفیت سازمانها مطرح می
گردد. ،برخی از نویسندگان مانند گلدمن ،ناگل ،پریس و ...مدافع پارادایمی هستند که انطباق پذیری سازمانی را به جای این
که در یک زمان یا دورهی خاص تصور کند ،تحت عنوان فرایند مداوم و پایدار مد نظر قرار می دهد .چابکی سازمانی به مفهوم
قابلیت انطباق پذیری بسیار باال بدون نیاز به انجام تغییرات است .چابکی در حقیقت یعنی انعطاف پذیری و توانایی واکنش
نشان دادن در برابر تغییرات محیطی .در ادبیات چابکی نیاز به تقویت هرگز متوقف نمیشود .استانداردهای امروزی ،روشهای
قدیمی فردا هستند و تقویت همیشه به عنوان یک ضرورت است(باقرزاده و همکاران .)1389،بر اساس این متغیر سازمان
میتواند ظرفیتی را در ساختار و روشهای عملیاتی خود به وجود آورد که انعطاف پذیری ،تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را
بدون نیاز به انجام یک سری تغییرات دائمی ،اجباری و بنیانی ایجاد نماید(کیانی.)1389 ،در حقیقت یک سازمان چابک ،با
اتفاقات و تغییرات ناگهانی ،به سادگی از پا در نمی آید .یک سازمان چابک ،سریع السیر ،سازگار و قدرتمند است و به تغییرات
ناگهانی ،فرصت های جدید بازار و نیازمندی های مشتری پاسخ سریع می دهد .سازمان چابک برای درک و پیش بینی
تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا به ساختاربندی خود میپردازد(نیک پور و سالجقه )1389،بر طبق
ادبیات نظری ،محرکهای چابکی بر یک سازمان فشار میآورند تا راهبرد فعلی سازمان را بازبینی کرده ،ضرورت چابک شدن را
بپذیرد و یک راهبرد چابکی را برگزیند .تواناییهای راهبردی نظیر پاسخگویی ،شایستگی ،سرعت و انعطاف پذیری را میتوان
ویژگیهای مهم سازمان های چابک دانست که رسیدگی به تغییرات محیطی را تسهیل می کنند .قابلیت های چابکی را می
توان از طریق توانمند سازی چابکی به دست آورد .این توانمند سازها از چهار عرصه تولیدی ناشی میشوند .سازمان ،فناوری،
کارکنان و نوآوری(مقیمی )1380 ،با توجه به اهمیتی که این متغیر در سازمان و در ارتباط با رهبری دارد ،و امروزه
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پژوهشگران توجه ویژهایی بدان مبذول داشته اند ،در این مقاله به طور خاص ،به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی
سازمانی (مطالعه موردی :مدیران مدارس منطقه گله دار) پرداخته شد و سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا رهبری
تحول آفرین بر چابکی سازمانی مدیران مدارس منطقه گله دار تاثیر معناداری دارد یا خیر؟
سواالت
 )1وضعیت بکارگیری رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی مدیران مدارس به چه صورت می باشد؟
)2آیا بین رهبری تحول آفرین؛ چابکی سازمانی مدیران مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد؟
 )3ابعاد رهبری تحول آفرین تاثیر معنی داری بر چابکی سازمانی مدیران مدارس دارند؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر در قلمرو پژوهشهای «توصیفی» از نوع «همبستگی» قرار دارد .پژوهش توصیفی که گاهی به عنوان پژوهش
«غیر آزمایشی» نامیده میشود ،با روابط بین متغیرها ،آزمودن فرضیهها ،پروراندن مفاهیم و قوانین کلی ،اصول و یا نظریههائی
که دارای روائی جهان شمول است ،سروکار دارد .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه ی مدیران مدارس منطقه گله دار
می باشد .با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  65مدیران به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند .برای
گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است .برای اندازه گیری رهبری تحول آفرین سازمانی از پرسشنامه  5بعدی
رهبری تحول آفرین باس و آویلو( )2002شامل (ویژگیهای آرمانی؛ رفتارهای آرمانی؛ انگیزش الهامبخش؛ تحریک فرهیختگی؛
حمایتهای رشد دهنده ) استفاده شد .جهت اندازه گیری چابکی سازمانی از پرسشنامه شریفی و ژانگ( )1386و در چهار بعد
(پاسخگویی ،شایستگی ،انعطاف پذیری ،سرعت) استفاده شد .روایی و پایایی این پرسش نامه نیز در پژوهش های متعددی باال
گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز مقدار آلفای کرونباخ رهبری تحول آفرین ( )0/74و چابکی سازمانی ( )0/81محاسبه
شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد ،و برای استنباط دادهها نیز از
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها
 )1وضعیت بکارگیری رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی مدیران مدارس به چه صورت می باشد؟
در بررسی این سوال پژوهش از آزمونهای گرایش به مرکز از جمله میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .نتایج به دست آمده
نشان داد ک ه میانگین محاسبه شده برای ابعاد رهبری تحول آفرین در سطحی متوسط(با توجه به طیف پنج گزینه ای لیکرت)
می باشد ،که بیشترین میانگین را نیز بعد انگیزش الهامبخش با میانگین معادل( )3.56کسب کرده است .همچنین بیشترین
مقدار پراکندگی پاسخگویی مربوط به بعد رفتارهای آرمانی ( ).865می باشد .برای ابعاد چابکی سازمانی نیز میانگین شایستگی
 3.45بیشتر از سایر ابعاد به دست آمده است ،که نسبتاً متوسط می باشد .سایر نتایج برای فرضیه اول در جدول شماره  1قابل
مشاهده است.
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جدول  )1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

متغیر
ویژگیهای آرمانی

3.48

.723

رفتارهای آرمانی

3.56

.865

انگیزش الهامبخش

3.56

.513

تحریک فرهیختگی

3.25

.689

حمایتهای رشد دهنده

3.34

.589

پاسخگویی

3.15

.635

شایستگی

3.45

.568

انعطاف پذیری

3.10

.628

سرعت

3.25

.712

)2آیا بین رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی مدیران مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد؟
در بررسی این سوال پژوهش از ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد که بین رهبری تحول
آفرین و چابکی سازمانی مدیران مدارس به صورت کلی ،ارتباط معنی داری وجود دارد ،با این اوصاف در بررسی ابعاد رهبری
تحول آفرین مشخص می شود که بیشترین مقدار همبستگی ابعاد رهبری تحول آفرین بین دو بعد انگیزش الهامبخش ().462
و انعظاف پذیری ( .). 450در میان ابعاد چابکی سازمانی نیز بیشترین مقدار همبستگی بین بعد انعطاف پذیری با ابعاد رهبری
می باشد .با این اوصاف فرض صفر( )Hoپژوهش رد و فرض خالف( )H1تایید می شود .مقادیر همبستگی سایر ابعاد در جدول
شماره  2مشخص می باشد.
جدول  )2همبستگی بین رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی
ابعاد

پاسخگویی

شایستگی

انعطاف پذیری

سرعت

ویژگیهای آرمانی

* .352

* .345

* .312

* .352

رفتارهای آرمانی

* .284

* .321

* .402

* .281

انگیزش الهامبخش

* .450

* .389

* .462

* .354

تحریک فرهیختگی

* .250

* .288

* .341

* .168

حمایتهای رشد دهنده

* .385

* .344

* .424

* .258
*P0/05
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 )3ابعاد رهبری تحول آفرین تاثیر معنی داری بر چابکی سازمانی مدیران مدارس دارند؟
در بررسی فرضیه سوم پژوهش مبنی بر میزان تاثیرگذاری ابعاد رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی با استفاده از رگرسیون
چندگانه(مدل اینتر) نتایج معنی داری به دست آمد ،در جدول  3مشخص می شود که با درجات آزادی  5و  60و میزان f
معادل با  8.25ضریب تاثیر گذاری مدل رهبری تحول افرین بر چابکی سازمانی در سطح * P0/05مثبت و معنی دار می
باشد .مقدار  R2محاسبه شده نیز حاکی از پیش بینی پذیری  32درصدی واریانس تغییرات چابکی سازمانی مدیران مدارس
توسط رهبری تحول آفرین دارد .سایر نتایج در جدول شماره  3مشخص می باشد.
جدول )3آزمون مجموع مجذورات و مقدارF
مجموع

درجات

میانگین

مدل

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

18.08

5

4.51

باقی مانده

21.365

60

.542

مقدار كل

39.734

65

F

8.254

sig

.000

R2

.324

در بررسی سهم هر یک از ابعاد نیز مشخص شد ،علی رغم تاثیر گذاری کلی رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی مدیران
مدارس ،تنها دو بعد ویژگیهای آرمانی و انگیزش الهامبخش توانسته اند ،بر چابکی سازمانی مدیران مدارس تاثیر معنی داری در
سطح * P0/05داشته باشند ،سه بعد دیگر نتوانسته اند تاثیر معنی داری را نشان بدهند .نتایج ضرایب رگرسیون ابعاد در
جدول شماره  4قابل مشاهده است.

جدول  )4ضرایب رگرسیون مولفه های رهبری تحول افرین و چابکی سازمانی
ابعاد

ضرایب غیر استاندارد

ضریب

t

Sig.

استاندارد
Beta
.210

ویژگیهای آرمانی

B
.253

Std. Error
.059

2.9

.023

رفتارهای آرمانی

.155

.056

.148

1.8

.156

انگیزش الهامبخش

.350

.086

.302

3.7

.000

تحریک فرهیختگی

.172

.063

.148

1.4

.109

حمایتهای رشد دهنده

.134

.036

.115

1.4

.135
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی مدیران مدارس شکل گرفت ،جامعه آماری
شامل کلیه مدیران مدارس منطقه گله دار بوده با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی تعداد  65نفر انتخاب و بررسی شدند.
در تبیین نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که رهبری تحول آفرین می تواند ،مدیران مدارس را ترغیب کند تا مطابق
چارچوب استاندارد و طراحی شده در جهت توسعه سازمان و دست یابی به اهداف عمل کنند ،لذا چنین حسی در مدیران
مدارس باعث می شود که توانمندی انجام صحیح کار تقویت شود .از طرفی دیگر ترغیب و انگیزش مدیران در چارچوب کاری
سازمانی می تواند زمینه ساز چابکی و توانمندی مدیران در وظایف خود باشد .با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات
کاربردی زیر توصیه می شود.
 توصیه می شود که مدیران همزمان با گسترش رهبری در سازمان بر اهمیت انگیزش در تعامل با اعضای سازمان و نیز توزیعامکانات و وظایف انگیزش بیشتری در مدیران مدارس ایجاد کنند.
به سایر پژوهشگران توصیه می شود که اثرات متغیرهای مهمی همچون ساختار سازمانی و سیاست ها و خط مشی ها را به
عنوان عامل تاثیر گذار بر رهبری در سازمان ها و چابک کردن مدیران بررسی ،و به پژوهشگران این عرصه جهت مطالعه بهتر
این متغیرها ،معرفی نمایند.
 پیشنهاد می شود که مدیران توجه بیشتری به انگیزش در سازمان و مشارکت مدیران در امور مختلف داشته باشند ،تا چابکیو به تبع آن اثربخشی شغلی آنان افزایش یابد.
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Investigating the Impact of Transformational Leadership on Organizational Agility
)Case study: school principals in the Galedar Region(
Tahereh Fadaei Dolat

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of transformational leadership on
organizational agility (Case study: school principals in a Galedar Region). The statistical
population included all school principals in the herding area. Using simple random sampling
method, 65 people were selected and answered the questionnaire of transformational
leadership and organizational agility. The content validity of the questionnaires was
confirmed by citing the opinions of experts and their factor validity was confirmed by the
opinions of management professors. The reliability of the questionnaires was also calculated
using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using Pearson correlation test and
multiple regression analysis. Findings showed that there is a positive and significant
.correlation between transformational leadership and organizational agility of managers
Keywords: transformational leadership, organizational agility, school principals, Galedar
Region
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