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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی رابطه سبکهای رهبری با خرد سازمانی کارکنان ورپ و شزومآ ر کرم ناتسا ش ززززززززز ی
در سال  49 13صورت گرفت .روش پژوهش از نظر ه براک فد ر و ید

ور رظن زا ششش شششش گ آدر و یر

همبستگی ب دو  .جا عم ه مآ اری تحقیق شا لم  731نفر از ک یل ه کارکنان شا لم

اریدم ن و نانواعم ،

پرورش استان مرک یز ب دو که از این یم ان با استفا هد از فر وم ل کوکران و روش نمونهههگ یری

ی-
داد ههه ه فیصوت ا یی یی
نادنمراک    

فداصت یی یییس هدا

و شزومآ
 101نفر

بعن او ن حجم نمونه در نظر گرفته شد .روش جمعآوري هداد ها بر اساس پرسشنامه استاندارد سبکهای رهبری بأس و
آول  وی (( ( ) 200 3و پرسش خ درادناتسا همان رد و نوارب ینامزاس  نیرگ (((((((((((( (  ) 2006ان عمج زا سپ .تفرگ ماج   

     آوری

پرسشنامهها ،بررسی اطالعات و آز دوم ن فرضیهها با استفا هد از روش مدل سازی عم ا الد ت ساختاری و به کم مرن ک   
ازفا ر  Smart PLS 2در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت .در بخش لوا 
فنی پرسشنامه شا لم پایایی ،روایی همگرا و روایییی واگ صتخم ار   

ویژگیییها ییی

 PLSبررس سسی گردیددد .در بخش رض ،مود  ااااا یب

عم نا اد ری نرم ازفا ر برای بررسی فرضیههای پژوهش وم رد استفا هد قرررار گرفتن هن رد .د اایتتت یافتهههها ای پ أت شهوژ ثث ثثثیر
عم نا اد ر سبکهای رهبری شا لم رهبری مبادلهای ،رهبری تحول گرا و رهبری انفعالي /جا تن با ييي را بر خ نامزاس در یی ییی
کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی وم رد تأیید قرار داد .
كليد واژهها :سبک رهبری ،خرد سازمانی ،مبادلهای ،تحول گرا ،انفعالی.
دریافت مقاله 5931/3/ 13 :پذیرش مقاله5931/9/ 25 :
 -1اد نش یوج دکتری گروه مدیریت ومآ زشی ،اد نشکده مدیریت و اقتصاد ،اد نشگاه آز دا اس مال ی واحدع مول تحقیقات ،تهران،

ایران Amir.Navidi@gmail.com

 -2اد نش یوج دکتری گروه مدیریت ومآ زشی ،اد نشکده مدیریت و اقتصاد ،اد نشگاه آز دا اس مال ی واحدع مول تحقیقات ،تهران،

ایران bsh417@ymail.com

 -3اد نش یوج دکتری گروه مدیریت ومآ زشی ،اد نشکده مدیریت و اقتصاد ،اد نشگاه آز دا اس مال ی واحدع مول تحقیقات ،تهران،

ایران (نویسنده مسئول) asgarani2020@yahoo.com

 -4کارشناسی ارشد گروه مدیریت ومآ زشی ،اد نشکده ع مول تربیتی و مشاوره ،اد نشگاه آز دا اس مال ی واحد رودهن ،رودهن،

ایران ranjbari@damavand-samacollege.ir
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مقدمه
در جهان پرشتاب و جهش مند ما روز ،سازمانهای فوم ق برای بقا و تداوم عف الیتها و پیشرو ب دو ن
در حوزه وم رد عف الیت خ دو  ،از تحول در سازمان و رهبری استقبال میکننددد .ب ببی تردی یید پذذذیرش
تحول ،نیاز به اب از ر وم رد نیاز خ دو اد رد (نوع پسند اص لي  ،كلم

اخالق و عا ،ينيسح قش    .)29 13

در واقع نیروی انسانی مهمترین و ارزندهترین سرمایه هر سازمانی اس  نودب نامزاس و ت ننننننن ییی روی
انسانی عم نا و مفه مو و و دوج خارجی ندارد .نکت هم ه مم مممی ک د ه ررر خص اسنا عبانم صو ننن ننننی حرطم
میباشد این است که برای استفا هد بهینه از این س مر اایه مه ب م اای یید برنا  هم ررری ییزی ک در  ، ،ب وط ریکههه
حداکثر استفا هد را از آن برد (قلی پور ،پورعزت و سبک رو.)09 13 ،
همچن نی دنیای ما روز پ زا ر پیچ گدی یییه یا ییی اس هک ت    س امزا نننها ا را در ز یم ن  دشر ه وو ووو ت اب یلاع   
مش الک ت عدیده یا روبه رو ساخته است و رهبران را بعن او ن برنامه ری از ن ،سازمان دهندگان قا هلف
شهای فراوان رو به رو کر هد است (ریچاردسون ،لیم ج و لئن.)4 201 ،1
بشریت با چال 

از طرفی ما روزه تمامی رهبران به یک شی هو رفتار نمیکنند .سبک رهبری ال وگ ی بینشی و رفتاری
است در برخورد با زیردستان در جهت ترغیب آنها به تبعیت از خ دو است .در واقع سبک رهبری
نشان دهنده جهانبینی ،طرز تفکر و شخصیت رهبر در جاوم ه شدن ب مزاس لئاسم ا ا ننن ننننی از طری ییق
تأثیر گذ شا تن بر زیردستان است (یوسف نیا ارالو.)39 13 ،
ما روزه با ت جو ه به چند وجهی ب دو ن خرد سازمانی ،هم او ره از ابعاد مختلف به آن نگريسته و هدش
هر روز كاربرد و اهميت آن بيش از پيش رو نش

يم

دوش  .خ عوضوم در

رد يكرتشم

،تيريدم     

علم سازمان و اقتصاد بهشمار يم رود كه هم در وم ضوعات اقتصاد و هم مديريتي اهمیت ویژه یا
بر یا آن قا لئ می وش ند (اکمکچی ،تر نما و آکر)4 201 ،2؛ از طرفی محققان ب یار

درخ حیضوت    

سازمانی ،به دو ویژگی مهم انسان و سازمان شا اره میییکنن یا لوا یگژیو :د ن امزاس هک نننن نننننه رد ،ا

مح طی ی قرار اد رند که عدم ق یعط تهای بسیاری در آن و دوج اد رد ،دوم اینکه به آنها تأکید می-
دوش که اد نش و اطالعات دوجوم در خ دو را شناخته و بر اساس آنها ،فرایندهای سازمانی خ دو

را انجام دهند (انتظاری و پاول نی .)4 201 ،3

1

Richardson, Millage & Lane
Ekmekçi, Teraman & Acar
3
Intezari & Pauleen
2
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مروری دقیق و کشوم افانه در دا بیات خرد مش م صخ یییییس لاعف یشقن ینامزاس درخ هک دزا و     

ک یل دی در فوم قیتهای سازمانها ایفا نم هدو است (اکمکچ راکمه و ی ا ،ن    4 201؛ س الو نسکییی،1
 .)4 201لذا اهمیت بهب دو و ارتقاء آن بر یا

فوم قیت هر سازمانی غیر قابل انکار است خصوصًاًا در

س امزا نن نهااای ومآ ز میلعت هفیظو هک یش تیبرت و

.دنراد هدهع رب ار                 خ امزاس در نننن نی ت او نااایی

آیندهنگری و انجام عمل درست را اد رد .البته برای دستیابی به خرد سازمانی متناس ام اب ب هه هههیتتت
منابع سازمان ،باید عالوه بر هوش ف زی یکی و هوش محاسباتی ،از هوش عاطفی و ه جی انی ،ه شو
معنوی و تعا لم آنها با یکدیگر بهره گرفت (فرهادی.)39 13 ،
همچن نی در دا بیات هوش ،خرد نشان دهنده استفا هد از اد نش ض و ینم ارزشها ایی اس اب هک ت    
ایجاد تعادل ب نی منا عف درون فردی (منا عف شخص) ،ب نی فر ید (منا عف دیگران) و فرا رف ددد ی (من عفا
شرکت) جهت رسیدن به هدف عالی ،فرد را یاری میکننددد .از این و یتخانش عبانم زا دارفا ،ور   
عاطفی خ دو طوری استفا هد میکنند تا جا ازه تصمیم گیری آگاهانه و متعادل را دوخ و هتشاد و
محیط اطر فا شان بهره مند وش ند .این در حالی است که خرد به مسا لئ بزرگ زن بلغا هک یگد    
پیچیده ،نامشخص ،اوشد ر و عینی هس دنت

ممم یپر ددد ازد (ب و کاچلب ،یزوگا

نهایت بر اساس تعریف براون ،) 2002 ( 3خرد اد ر یا شش بعد است:
شا لم توسعه و ات قفوم ینورد زکرم رب اک ی رابتعا ظفح ییاناوت و ت

ک .) 2010 ،2در
و بل ککک ککک

د یصخش ر یاهاوتحم         

ته یا
مختلف؛ درک عمیقی از ارزشهای هدایت کننده ،استعد دا ها ،عالی یوه ،ق تت تت

و هناگدنچ

اخالقیات همچن نی اطمینان و خ دو کار مآ دی شخصی.
درک دیگران .درک عمیق از طیف گستر هد یا از فا ر دا در محت او های مختلف فر ید  ،گروه و ی

سیستمی .ت او نایی درگیر شدن آنها ،قاب یل ت درک آنها ،ت جو ه اصلی در یادگیری در آ دروم ننن-
ها ،و تمایل به کمک آنها.
قضاوت .ت او نایی جذب ،یکپارچگی ،و پذیرش اطالعات زندگی فرد.
اد نش زندگی .دا ر کا

متداول فرد ،روشنفکر ب دو ن و درک واق یع تهای زندگی.

1

Solansky
Bagozzi, Belschak & Verbeke
3
Brown
2
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ش ب ی نی
مهارتهای زندگی .تخصص در تعادل ب نی نقشهای چندگانه ،ادا رهی ازور روما ن یپ ،ه ششش ششش
مش الک ت ،غلبه کردن بر اوم ن  یلمع یاهرازبا نتشاد ،ع و ژتارتسا  ییییییییییی ه یا

یاوتحم اب دروخرب

چندگانه زندگی.
تمایل به یادگیری .اعتماد به آنچه فرد می اد ند و ت او ضه به باور ین ک من یگداس هب وا ه یییی یییییت او ند
نمی اد ند هرچ یزی را .و تداوم باز ب دو ن و عالقه به یادگیری.
تها ای ار طبترم
از طرفی رهبران و کارکنان فقط از طریق پرورش خرد میت او نند اد نش و مه را ت ت
انتخاب کنند و یاد بگیرند که چ وگ نه آنها را در یک ر ها خالقانه و جدید بههه کاررر ببرنددد .خ ،در
بیشتر از اد نش ،تفكری است که ظرفیت الزم ،تشویق و ویژگیهای وم رد ن ییی از بر ااا ی اطمیناننن از
آینده بلندمدت سازمانها را ار ئا ه میدهد .بدین ترتیب ،این گونه استدالل می وش ددد ک ،هزورما ه   

خرد و نه اد نش ،اولویت اصلی سازمانها باشد .خرد سازمانی ،نه تنها ت او نایی انتخاب مؤثر و بههه-
کارگیری اد نش مناسب در یک وم قعیت خاص را بیان میکند ،ب كل ه ت او نایی جم ععع آوری ،ی ككك ی
کردن و ارتباط این اد نش با اب از رهای قابل قبول سازمانی را نیز در بر اد رد .بنابراین ،خرد نه تنها به
اعمال فا ر دا نسبت هداد می ؛دوش ب كل ه اگر اکثریت کارکنان بهدنبال عمل ادنمدرخ ن نآ ،دنشاب ه   
وم قع سازمان به عن او ن یک کل ،میت او نددد خردگ وش ار ددددد ( وم س یو  ، ،س كلر  ،،عابس ييي و ارم ددد ی،
.)29 13
یکی از ع لماو ی که میت او ند در کاهش یا ازفا یش خ کبس دشاب راذگرثا ینامزاس در

هر ب

یر      

است .سبک رهبری یک فرد عبارت است از ال وگ ی رفتاری ک  ه وووی هن ده ماگ ااااا یت دی ارگ ننن از
خ دو نشان میدهد .این ال وگ عم مو ًاًا شا لم رفتار وظیفه مدار یا رفتار رابطه مدار یا ترکیبییی از ای ننن
کها ای رهب یر
دو است (رضایی .)29 13 ،طبقه بندیهای گوناگونی از سب 

نارگشهوژپ طسوت    

متعدد انجام گرفته است ،در یک طبقه بندی رهبران بر حسب هویش عم کل رد ،در س رارق هورگ ه    
میگیرند ،گروه اول گروه مبادلهای یا وظیفه گرا است که زیردستان خورد را به منظ فادها رو   
ت نییع شده بر میان ازیگ نند و به نیازهای پایه آنان ت جو ه اد ند .گروه دوم ن زی تحولگرا یا تبدیلی نام
اد رد که در باورها و ارزشها و اهداف زیر دستان خ دو نف ذو

ممم یکننددد و ب رب ینهذ کیرحت ا    

ت ییغ رات ادا رکی آنها بر یا ن آو وری و خالقیت و ازفا یش ان رثا هزیگ    ممم یگذارنددد و گ موس هور
سبک رهبری انف بانتجا /يلاع ييييي ممم یباشددد (پورحس ننن ه سیر
باقرس یل می ،رضایی دیزگاه و عابد.)19 13 ،

ی ز هدا ه ،سیر
لعخیش و یی یی

 ;49 13و
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سبک رهبری مبادلهای :رهبری مبادلهای مست مزل رابطه رهبر و زیر جم موعه اس نآ رد هک ت   
زیر جم موعه ،پا اد ش مرتبط با عم کل رد خ دو را در از یا انتظارات اع مال شده بوس لی ه رهبر دریا تف
شهای وم رد نياز هد يا ت كر هد و
میکند .رهبران تعا لم گرا پيروان خ دو را در جهت اهداف و نق 
بر يا ان زيگ ش داد ن به آنها به پا اد ش و تنب ،نيا رب هوالع .دنتسه يكتم ينامزاس هي       آنها ا بر
تكاليف ،اس ياهدرادنات

و يراك

فيظو فادها هههه ههههه مح  ديكأت رو د را ن ددد دددد (باقرس راکمه و یمیل ا ،ن   

.)19 13
سبک رهبری تحول گرا :رهبری تحول گرا بخشی از پار ادا یم جدید رهبری است و ب ای ننگر
فرایندی است که فا ر دا را متحول و مت یغ ر میکند و با ارزشها ،خصیصهها ییی اخالق فادها و ی   
بلندمدت در ارتباط است .ارزیابی محرکهای مؤثر بر پیروان ،ارضای نیاز آنها و رفتار کردن با
آنها بعن او ن یدارفا

راک هلمج زا لماک ک نیا یاهدر ن یربهر عو

     

اس  ت ( (مش بیلدنع و یکب   

اردکانی.)09 13 ،
سبک رهبری انفعالي /اجتنابي :نيا سبك رهبري منطبق با لکش ها ای غير اعف للل و منف الع نههه
فر يا ندهاي رهبري ب هدو و شا لم دو نوع رهبري است الف) رهبري بر مبناي استثناء (انفعالی) :در
نيا نوع سبک رهبري ،رهبر به صورت منف الع نه منتظر میماند تا شا تباهي صورت ب يگ رد و سپس
عف اليت اصالحي را انجام دهد .ب) سبک رهبري (بي قيد و بند) آز يدا

لطم ق :مديريت بي قيد و

بند به فقدان رهبري بر میگر دد  .رهبران بي قيد و بند در رابطه با رهبري هيچ نوع عف اليتي ان اج ممم
نمیدهند و هنگا يم كه مسا لئ مهمي ن زي طم رح می دوش آنها عم مو ًالًال مداخلهای انجام نم ممیدهنددد
(باقرس یل می و همکاران.)19 13 ،
در مادا ه مرور طم العات و تحقیقات مرتبط با وم ضوع از منابع مختلف نظیررر اد نش اگ هههها ا و مراکز
تهیه و تدارک کننده منابع علمی و تحقیقی ،مؤید این نکته هستند که اد خل ایران تحقیقات انجام
ط به
شده درباره این وم ضوع بسیار اندک میباشد ،ولی میت او ن گفت که چون بحثهای مربوط ط
بررسی تأثیر سبکهای رهبری بر خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی مانند
بسیاری از مباحث دیگر در ح طی ه کاری ع مول انسانی و جا تماعی قرار اد رن زا مادک ره رد اذل د   
آنها با تفاوتها و شباهتهایی ،بررسیهایی در وم رد موضوع صورت گرفته و نتایج مربوط نی ززز
در زمان و کم ان مشخص وم رد اس ارق هدافت ر سا هتفرگ  تتتت تتتتت .بخشا ایش ،و آذرن ایی ددد (  )19 13ب نای
می اد رد رضایت لغش ی و س مال ت روانی لعم مان مدارس بستگی زی دا ییی ب عون ه

م کبس

دددد دددددیریت
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رهبر اد رد و رهبرانی که نگرش انسان مدارانه شاد ته باشند رضایت از لغش و م ازی ن س مال ت روانی
آنان بهب دو بخشیده می دوش  ،مه در این خصوص به نظر میرسد اگر رضایت از لغش در کارکنان
و دوج شاد ته باشد بای ا د ن هب راظت ب هتشاد ار نانکراک رد ینامزاس درخ دو .میشاب چا جرت ییییییییی یییییییییی 1و

هم راک ا  ن (( (  ،) 2015در تحقیق قالخا رب تاعالطا یروانف ریثأت ی

امزاس ن درخ ،ی                  س و ینامزا

ن آو وری سازمانی را بررسی نم دو ند .طم ابق با نتایج آنها ،سازمانی با فناوری اطالعات پیش زا ،هتفر
اخالق و خرد ب یرتالا

هک تسا رادروخرب

    

 نیمه م کمک نآ رد یروآون هعسوت هب عوضو      

میکند .که همان وط ر که می اد نیم الزمه استفا هد از فناوری اطالعات سبک رهبری تحول گرا در
سازمان میباشد .س و میک ،وا کو ل ییی یییی ،)4 201 ( 2در پژوهش یب ی ان    ممم ی اد رنددد در ک یبونج هر   
ت او نمندسازی واسطهای ب نی ویژگیییها ییی راک یشخبرثا و ،ارگ لوحت یربهر کبس ،یلغش   

    

یباشد .است وی نز ) 2011 (3در تحقیقی به طم العه خرد بهعن او ن یک سازه سازمانی پر اد خت و به این
م 
نتیجه رسید که خرد در سبک رفتار و تفكر رهبران رسمی و غیر رسمی سازمان و دوج اد رد.
لذا با ت جو ه به اینکه ومآ زش و پرورش استان مرک یز ساليانه ضررهاي ما يد و غيرما يد زيا يد از
نادیده گرفتن خرد سازمانی کارکنان خ دو در س وط ح مختلف متحمل شده است و به هم ني دل لي
با این مسئله به چشم یک نقطه ضعف اساسی و چالش در سند راهبردی توسعه برخ و هدرک درو
ک تحقیققق علم ممی و ومآ زش شی جه آ ت سس سسسیب شناس سسی وم ض ف عو وق و هئارا    
تصمیم به ان ماج یک ک
راهکارهای علمی جهت حل این چالش با استفا هد از بررس بهر کبس شفن ی ری    

گرفت هدش ه   

است .لذا در این مقاله پس از مروری بر دا بیات و پیشینه پژوهش به دنب ب لا ررررسییی ای ننن وم ض عو
هستیم که به چه ازیم ن سبک رهبری بر خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکز ییی
تأثیر اد رد؟
مدل مفهومی تحقیق
دا بیات نشان میدهد که ما روزه ال یوگ رفتاری مناسب رهبری در هر سازمان باعث ب دوجو ندمآ
روحیه و ان زیگ ش ق یو در کارکنان و ازفا یش ازیم ن رضایت آنان از لغش و حرفه خ دو

ممم ی وش ددد

(مشبکی و همکاران )09 13 ،و میت او ند نقشی در بهب دو و ارتقاء خرد س روصتم نآ یارب ینامزا

1

Chatterjee
Sook Eo, Kim & Le
3
Stevens
2
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شد .در عصر ما بر یا بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع دوجوم  ،میبایست جری رد ار یروآون نا   
سازمان تداوم بخشید تا از رک دو و ناب یدو آن ولج گیری دوش  ،که رس یا هب ندی ن دنمزاین مهم       
رهبرانی با سب 
کهای تفکر و رهبری مناسب است( .ریچاردسون ،لیم ج و لئن.)4 201 ،1
با ت جو ه به توضیحات باال چهارچوب مفه مو ی تحقیق در لکش زیر آور هد شده است:

فرضیات پژوهش

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 -1سبک رهبری مبادلهای با خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی رابطه اد رد.
 -2سبک رهبری تحول گرا با خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی رابطه اد رد.
 -3سبک رهبری انفعالي /جا تنابي با خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی رابطه اد رد.

روش پژوهش
کها ای رهبررری بر
از آنجاییکه در این پژوهش از طریق پرسشنامه هداد های مربوط به تأثیر سبک ک
خرد سازمانی کارکنان گر آد وری می وش ند ،پژوهش حاضر ،پژوهشی ک یدربرا
میباشد .از ح ثی

و از ن یمک عو   

بعد محیط ،از نوع یم دانی ،و از منظر ق یعط ت به لحاظ مشخص ب و اهریغتم ندو

ارتباط ب نی آنها (یعنی و دوج فرضیه) از نوع ق عط ی است .همچن نی با ت جو ه به وم ضوع ،ماهیت این
پژوهش توصيفي از نوع همبستگی است .جا عم ه مآ اری این پژوهش کلیه کارکنان شا لم مدیران،
عم اونان و کارمندان ومآ زش و پرورش استان مرکزی استتت .ب اب و نارکوک لومرف زا هدافتسا ا    
ت جو ه به جا عم ه مآ اری  731نفری ،حجم نمونه یا

عم ادل  101نفر با استفا هد از روش نمونه گ ری ییی

در دسترس در ومآ زش و پرورش استان مرک یز محاسبه گردید .در این پژوهش بر یا گر آد وري
هداد ها ،از دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری بأس و آول وی  ) 2003 ( 2و خ  نوارب ینامزاس در و

Richardson, Millage & Lane
Bass & Avolio

1
2
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گرین ) 2006 ( 1استفا هد شد .این پرسش نامهها ا ب اراد بیترت ه ییییی  36و  35گویههه ب م ا ققق ییی اس پ جن
درجهای ل کی رت (خ لی ی کم =  ،1کم=  ،2تاحدو ید =  ،3زیاد=  4و خ لی ی زیا ددد =  )5تنظ ظظیم هدش
است .بهمنظور ت نییع روایی پرسشنامه از روایی محت او استفا هد شد که بر یا این منظور پرسشنامه به
تأیید چند تن از اساتید اد نشگاه رسید و اصالحات الزم صورت پذیرفت .در یاور دروم ی هزاس     
ن زی از روش کمترین مربعات ئزج ی و نرم ازفا ر  SmartPLSاستفا هد شد .روای ود هب هزاس ی نوع   
روایی همگرا و روایی واگرا تقسیم می دوش  .با ت جو ه ب رد هک نیا ه ش قیقحت نیا ا صخ
( یم ان نیگ واریانس استخراجشده )2بر یا تم ما ی غتم  ییی ره یا

یالاب قیقحت

همگر یا سازههای مدل تأیید می دوش  .عالوه بر آن یافتهها ا نش رگنا

     

AVE

 0/5اس ییاور اذل ،ت    
تأییددد روای رازبا یارگاو ی   

اندازه گیری ب دو  .همچن نی ضریب پایایی )CR( 3و آلفای کرونباخ بر یا سنجش پایایی با یال 0/7
به دست مآ د که نشان دهنده پایا ب دو ن اب از ر اندازه گیری است .نتایج ویژگیهای روانسنجی اب از ر
بر یا مت یغ رهای پژوهش در جدول زیر نشان هداد شده است:
جدول  .1نتایج ویژگیهای روانسنجی ابزار برای متغیرهای پژوهش
بعد

مت یغ ر

سبک رهبری

4

منبع

رهبری مبادلهای

5

رهبری تحول گرا

خرد سازمانی

8

6

4

0.708

0.663

9

( ) 2003
7

ب  نوار و نیرگ        

5

0.735

0.587

0.822

( ) 2006

3

4 .87 0

0.666

11

3

0.798

0.713

0.881

12

4

الهام بخشی
قضاوت

20

4 .79 0

0.683

0.881
0.711

تعد دا گویهها

آلفا

0.909

مدیریت ه جی انات
نوع دوستی

12

0.805

0.61 7

0.790

بأ سسسس س و آول وی    

رهبری انفعالي /جا تنابي
خ شدو ناسی

AVE

CR

10

13

اد نش زندگی

14

مهارت زندگی

15

تمایل به یادگیری

1

7.093

0.507

0.721

5

0.770

0.696

0.889

4

0.698

0.810

0.686

4

0.695

0.627

0.792

7

4 .81 0

0.760

0.802

1

Brown & Greene
Average Variance Extracted
3
Composite Reliability
4
Leadership Style
5
Transactional Leadership
6
Transformational Leadership
7
Passive /Avoidance Leadership
8
Organizational Wisdom
9
Self-Knowledge
10
Emotional Management
11
Altruism
12
Inspirational Engagement
13
Judgment
14
Life Knowledge
15
Life Skills
2
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در نهایت باید گفت در مرحله ت زج یه و تح لیل و تفسیر هداد ها از مآ ار توصیفی و استنباطی شا لم
فر يآ ند ت زج يه و تح ليل ساختارهاي کوواریانس (مدلسازی عم ا الد ت ساختاري) استفا هد شد.
یافتهها
در جدول زیر ،نمونه از منظر جم یع ت شناختی بهطور خالصه آور هد شده است.
جدول  .2اطالعات جم یع ت شناختی نمونه
طبقه

ویژگی جم یع ت شناختی

فراوانی

جن س

مرد

درصد

82

زن

81

تحص الی ت

19

19

دیپلم و زیر دیپلم

2

2

کار اد نی

51

51

لیسانس

75

74

وف ق لیسانس وباالتر
زیر  30سال

9

9

سن

12

12

 30تا  35سال

19

19

 35تا 04
 04تا 50
 50سال به باال
 5-1سال

سابقه کاری

 10 -5سال
 51 - 10سال
با یال 51

29

28

20

20

21

21

11

11

25

25

28

28

36

35

در بخش مآ ار توصیفی نشان داد که از ب نی کلیه کارکن م لماش نا ددد ددددیران ،عم اون نادنمراک و نا   
ومآ زش و پرورش استان مرکزی که به عن او ن جا عم ه آز دوم نی انتخاب گردیده است

 19درصددد

زن و  81درصد آنها مرد هستند ،همچن نی تف یک ک پاسخخخ دهن اگد ننن بررر اساسسس س ننن آنها ا نشاننن
ی  35تا ا  04ساللل و کمت یر ننن
میدهد که بیشترین درصد از فا ر دا وم رد طم العههه در مح دود ههه سنی ی
درصد مربوط به فا ر دا زیر  30سال میباشند .در مادا ه بیشترین گروه نمونه از فا ر دا وم رد طم العه را
فا ر دا پاسخ وگ با تحص الی ت لیسانس تش لیک میدهند و بیشترین سابقه کاری مربوط به گروه یا با
بیشتر از  51سال میباشد.

Willingness to Learn

1
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آزمون مدل و فرضیههای پژوهش :در این مرحله رابطه علت و ولعم لی ب نی سبک رهبر ییی
و ان او ع آن با خرد سازمانی کارکن نا

ورپ و شزومآ ر کرم ناتسا ش ززززززززز ی در قال لدم شخب ب    

ساختاری سن یج ده شده است .همانطور که در لکش زیر نمایان است ،تأثیر سبکهای رهبری بر
خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی عم نی اد ر مثبت یا منفی است.

شکل  .2ضرایب تأثیر علی مدل پژوهش

کها ای رهب درخ رب )یر    
در لکش  2ضریب تأثیر علی مدل پژوهش و رابطه مت  یلصا ریغ (( (((سبک ک
سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی کارکنان را نمایش میییده یجورخ .د   
تأیید کننده فرض اصلی و همچن نی فرضیههای فرع هک تسا قیقحت ی

PLS

 لودج رد ش ریز هرام        

نمایان است .از آنجاییکه تمامی مقادیر  tبا یال  .96 1هستند ،تمامی فرضیهها تأیید می وش ند.
جدول  .3بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیهها

ض درادناتسا بیار     
ش ده

سبک رهبری← خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی
رهبری مبادلهای← خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی
رهبری تحول گرا← خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی
رهبری انفعالي /جا تنابي←خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی

رامآ ههههه t-

value

نت جی ه

0.69

22 . 17

قب و ل

0.57 -

45 .51

قب و ل

0.63

55 .61

قب و ل

0.52 -

81 . 15

قب و ل

بحث و نتیجهگیری

ب وط رکلی دنیای ما روز پر از پیچیدگیهایی است که نظام ومآ زش و پرورش و همچن نی س امزا ننن-
های ومآ زشی و مدارس را در ز یم نه رشد و تعالی با مش الک ت عدیده یا روبهههرو س تخا ههه استتت و

مدیران ومآ زشی در ک یل ه س وط ح را بعن او ن برنامهری از ن ،،س امزا ننندهن ناربهر و ناگد    ح زو هههها ای
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ت یلع م و تربیت با چالشهای فراوان روبرو کر هد است .در این زا هدافتسا طیارش    س یربهر کب
مناسب بر یا بهب دو و ارتقاء خرد سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش میت او ند راهگشا با رد ،دش
هم نی راستا ،پژوهش حاضر ن زی  ،درصدد بررسی تأثیر سبکهای رهبری در ارتقاء و بهب درخ دو   
سازمانی کارکنان ب دو تا بت او ند پاسخ یوگ نیازهای آتی نظام ورپ و شزومآ ر شش ششش با .دش در همادا
طم ابق نتایج پژوهش ،به تب نیی و تفسیر فرضیات پژوهش پر اد خته می دوش .
نتایج حاصل شده ت زج یه و تح لیل

درخ رب    

کها ای رهب یر
هداد های این پ اشن شهوژ نن ننن داد سبک ک

سازمانی کارکنان ومآ زش و پرورش استان مرکزی تأثیر عم نا اد ری اد رد .بدین عم نی که با استفا هد
از سبک رهبری ولطم ب و مناسب در ومآ زش و پرورش شاهد ازفا یش یا کاهش خ ینامزاس در   
در کارکنان این سازمان خ او هیم ب یربهر کبس رگید ترابعب .دو     

مبادلهههای و س یربهر کب

انفعالي /جا تنابي تأثیر عم نا اد ر و منفی بر خرد سازمانی کارکنان اد رد و سبک رهبری تح ارگ لو   
اد ر یا تأثیر عم نا اد ر و مثبت بر خرد سازمان کارکنان میباشددد .ب هک اجنآ زا تسا یهید کبس
رهبری در هر سازمان باعث ب دوجو مآ دن روحیه و ان زیگ ش ق یو

و نانکراک رد

    

 شیازفا ممممممم ازی ن

رضایت آنان از لغش و حرفه خ دو می دوش میت او ند بستر و ز یم نه الزم جهت بهب دو و ارتقاء خ در
سازمانی در کارکنان را ایجاد کند ،زیرا س بسانم یربهر کب    
تداوم میبخشد تا از رک دو و ناب یدو

جری مزاس رد ار یروآون نا ان    

ولج گیری دوش  ،که رهبرانی با سبکها ای تف یربهر و رک

مناسب میت او ند توسط اب از ر الزم به ای مزاس درخ داج انی نک ینایاش کمک  ن نینچمه .د         خ در
سازمانی به اد نش تخصصی و قضاوت در وم رد سؤ الا ت نا طم مئن ،مش لک و مهم مرتبط با مفه مو
و هدایت زندگی در سازمان شا اره اد رد لذا سبک رهبری را میطلبد که حمایت کننده خالق تی
و ن آو وری بر یا بدست آوردن اد نش تخصصی بر یا حل و قصاوت در انجام عف الیتها باشد .این
یافته از جم موع سه فرضیه فرعی قابل هک تسا طابنتسا

بت هب همادا رد ب نی کی ره ریسفت و           

میپر اد زیم:
تح لیل

هداد ها ،نشان داد سبک رهبری مبادلهای ب مزاس درخ ر انی راک  ک نان     

استان مرکزی تأثثیر عم ن کش نودب .دراد یفنم و راد ی

ورپ و شزومآ رش   

ک روطنامه ه و یمیلسرقاب      

هم اراک ن

(  )19 13بیان نم هدو اند سبک رهبری مبادلهای پيروان خ دو را در جهت اهداف و نقشهای دروم
نياز هد يا ت كر هد و بر يا ان زيگ ش داد ن به آنها به پا اد ش و تنبيه سازماني مت يك اس طقف اذل ،ت    
میت او ند نیازهای اولیه کارکنان را پ شو ش دهد و در راستای خرد سازمانی که در در رتالاب تاج   
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قرار اد رد اتکا به پا اد ش و تنبیه نمیت او ند در بلند مدت سبب بهب دو خرد سازمانی گر دد  .همچن نی
عالوه بر نيا  ،در سبک رهبری مبادلهای بر استانداردهاي كاري و اه فيظو فاد هه ههه مح يكأت رو دد ددد
ممم یگ در ددد  ،ل اذ

می دوش که عم ًالًال مانع بروز خالقیت ،تهسم اد نش و ...و در پی آن خرد س ینامزا
تأثیر منفی این سبک رهبری بر خرد سازمانی کارکنان منطقی به نظر میرسد.
تح لیل

هداد ها ،نشان داد سبک رهبری تحول گرا بر خرد س نانکراک ینامزا   

ورپ و شزومآ رش   

استان مرکزی تأثیر عم نی اد ر و مثبت اد رد .بدین عم نی که در ص بهر کبس زا هدافتسا ترو ری    
تحول گرا در سازمان ومآ زش و پرورش شاهد ارتقاء و بهب دو خ انکراک ینامزاس در ن میهاوخ      
ب دو  .بدیهی است با ت جو ه به رویکرد سبک رهبری تحول گرا ک معز هب ه     مش راکمه و یکب ان   
(  )09 13کارکنان را متح ریغتم و لو    ممم یکنددد و با ارزشها ا ،خصیصهههه ههای اخالق فادها و ی   
بلندمدت در ارتباط است لذا میت او ند بعن او ن یک محرک در جهت فوکش ا ساختن خرد سازمانی
در کارکنان وم رد استفا هد قرار گیرد .همچن نی با ت جو ه به اینکه در این سبک رهب یر

یبایزرا هب    

محرکهای مؤثر بر پیروان ،ارضای نیاز آنها و رفتار کردن با آنها بعن او ن فا ر یدا ت جو ه ویژه یا
می دوش لذا هر یک از این ع لماو میت او ند ان هزیگ الزم در کارکنان بر یا ایجاد خ ار ینامزاس در   
فراهم سازد .لذا در این ز یم نه پیشنهاد می دوش رهبر سازمان بعن او ن ی و یبرم ک

دنهد میلعت ه اب 

   

پیروان و زیر جم موعه خ دو رفتار کند ،آنها را توسعه بخشد ،ب  ه آآآ نه رب و دنک رایتخا ضیوفت ا    
حسب شایستگی که اد رند با آنها برخورد میکند تا ان هزیگ الزم جهت ارتقاء خ رد ینامزاس در   
تک تک کارکنان ایجاد گر دد  .رهبر فضای کف ر کردن را تشویق کند و کارکن ره زا لبق ار نا    
اقد ما به تفکر و استدالل وا می اد رد زیر تفکر الزم بروز خرد است .همچن داهنشیپ نی    ممم یگ در ددد
رهبر در زیر جم موعه ایجاد یما د کند ،چشم انداز آت و هدرک یفرعم ینتفای تسد و شور ار ی    
کارکنان را ترغیب میکند که انتظارات خ دو توسط خرد سازمانی و جمعی باال ببرند .در نهایت
پیشنهاد می دوش رهبر از خ دو فداکاری نشان ممم یدهددد ،پ لوئسم و اریذ

مادقا ااا اااات خ ،دشاب شیو   

کارکنان را در خ شو یها و عزت مندی ها سهیم سازد و در عمل نشان میدهددد ک نییعت شقن ه    
کننده اد رد.
تح لیل

هداد ها ،نشان داد سبک رهبری انف بانتجا /يلاع ييييي ب مزاس درخ ر انی راک  ک نان     

و شزومآ

رهب یر

درخ رب    

پرورش استان مرکزی تأثیر عم نی اد ر و منفی اد رد ،لذا تأثثیر منف کبس نیا ی    

سازمانی کارکنان منطقی به نظر میرسد .هر دو رویکرد این سبک رهبری یعن مه ی    رهبر ييي بر

161

رابطه سبکهای رهبری با خرد سازمانی  /...نویدی و همکاران

مبناي استثناء (انفعالی) و هم سبک رهبري بي قيد و بند و آز يدا

لطم ق نمیت او ند منجر ب داجیا ه   

یا بهب دو خرد در سازمان دوش زیرا در رویکرد اول رهبر عم ًالًال به صورت منف الع نه منتظر میماند تا
شا تباهي صورت ب يگ رد و سپس عف اليت اصالحي را انجام دهد لذا نمیت او ن انتظار شاد ت در این
خصوص اد نش یا تخصصی جدیدی ایجاد گر دد و یا خرد سازمانی در کارکنان ایجاد دوش زی ار
اساس کار بر مبنای شا تباهات کارکنان میباشد .همچن نی در رویکرد دوم ن زی درس  ت ااا س ک ت هه ههه
لطم ق یکی از ع لماو بروز خالقیت و ن آو وری میباشد ما ا و دوج آن ب وط ر زاسراک قلطم   

آز يدا

نب هدو و جوم ب بي قيد و بندی و هرج و رد جرم

عف الیتتتها ییی کارکن نامزاس رد نا    ممم یباشددد و

کارکنان را از خرد سازمانی دور میکند .از طرفی در این رویکرد نقش بهر گنر مک  ر زین ی    
چ نوععع
ک در رابطههه با ا رهبر ييي هيچ چ
یکی از اوم نع بروز خرد سازمانی است زیرا رهب ار ننن ای بس ن کک کک
عف اليتي انجام نمیدهند و هنگا يم كه مسا لئ مهمي ن زي طم رح می وش ددد آنها ا عم مو ًالًالًالًال مداخلهههای
انجام نمیدهند.
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