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بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با سالمت سازمانی
و امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا
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خلیل غفاری  ،شیما رضایی

چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با سالمت سازمانی و امنیت شغلی مدیران م سراد
شهرستان ازنا میباشد .تحقیق حاضر به روش توصیفی – همبستگی انجام شد .جامعه آماری آن شامل کلی ناریدم ه   
مدارس شهرستان ازنا به تعداد  49نفر بود که نمونه گیری انجام نشده و کل جامعه به عنوان نمونه مورد مطالع رق ه ار   
گرفت .ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه رهبری تحول گرا برنت و همکارا ن ( ،) 20 10پرسش تسرهف همان   

سالمت سازمانی ( )OHIهوی و همکاران ( ،) 996 1پرسشنامه امنیت شغلی نیس و ی همکا  نار ((  ) 1998ب یاور .دو ی   
پرسشنامهها به شکل صوری با نظر استفاده از نظر متخصصان تأیید شد .پایایی پرسشنامهها نی ززز با بيرض زا هدافتسا    
آلفاي كرونباخ عمليات انجام شده براي پرسشنامه رهبری تح رگ لو ا اراکمه و تنرب       ن (  0/ 89 ،)1 200پرسش همان
فهرس  ینامزاس تمالس ت (((((( ( )OHIه و یو

راکمه ان      ( 0/ 91 ،) 996 1پرسشنا یسین یلغش تینما هم

       وهمکاران   

(  0/ 90 ،) 1998به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شددد .نتا جی
تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول گرا با سالمت سازمانی مدارس شهرستان ازنا رابطه وجود دارد .همچن نیب نی   
رهبری تحول گرا با امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا نیز رابطه وجود دارد.)P=0/1 00 0( .

کلید واژهها :رهبری تحول گرا ،امنیت شغلی ،سالمت سازمانی.
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مقدمه
رهبری یک رویه مشترک مدیریت است .توانایی رهبری به گونهای اثربخش ،یکی از کلی یاهد
کارآمد بودن مدیر است .عالوه بر این رهبری مستلزم نفوذ کردن و تأثیر گذاردن بر افراد است و
مدیر در نقش رهبر کسی است که بتواند بر افراد تحت سرپرس هب و دشاب رثؤم و ذفان دوخ یت

   

عبارت دیگر ،مرئوسان نفوذ و قدرت او را بپذیرند.

در این میان فرآیند رهبری تحول گرا ب ونع ه ا ها اب دیاب ،رییغت دنیارف زا یرثوم شخب ن د فا          
استراتژیک سازمان همراستا باشد .مبتکران توسعه رهبری برای فهم و کمک به اجرای اس یژتارت
م راس ندرک ات   
کلی شرکت نباید هیچ اقدامی را ف دج ناربهر .دنراذگ ور ییی ی ییییید تنها ه قیرط زا  ممم ممم
شها ای کسب
تالشهای خود خواهند توانست به طور موثری چالش ش

و راک و رازاب یاهتیدودحم     

جهانی را برطرف کنند( .عابدی 87 31،ص .) 236
سبک رهبری تحولگرا سبکی از رهبری است که رهبر بر باورها ،ارزشها و اهداف پیروان تأثثیر
میگذارد و به عنوان قهرمان شناخته م ممیشوددد و تأثثیر ف داعلا قو هه ههه ای ب رب دوخ ناوریپ ر جای     
میگذارد .خرده مقیاسهای سبک رهبری تحولگرا جاذب ،ه تأثثیر معن شرگن ،شخب ماهلا ،یو     
بخشی و مالحظه فردی است در سالهاي اخير ن زي توجه زيادي به الگ بهر يتيريدم نيون يو ري     
تحولگرا ،معطـوف شـده اسـت .رهب نار م ممیتواننددد با ـبهر يراـتفر ياـهيگژيو زا هدافتسا  ري      
تحـولگ رـ ا ورـيپ  ،ا ر دوـخ ن ا  زا شيب دركلمع يوـس هـب  ا نومنهر ،راظتن                    سا  دنز (( (براو نن ن و
همکاران .)3102،رهبري تحولگرا ،فرايندي آگاهانـه ،اخالق يـ و معنـوي اس ياـهوگلا هـك تـ    
مطلـوب روابـط قدرت بين رهبران و پيروان را براي رسيدن به اهداف جمع يـ و دگرگوننیهاییی
واقع يـ منطبـق بـا الگوي نظامهاي اجتماعي بنا كرده است (بیک و همکاران.)2102،
رهبري تحولگرا ،فرايندي آگاهانـه ،اخالق يـ و معنـوي اس ر بوـلطم ياـهوگلا هـك تـ و طـبا      
قدرت بين رهبران و پيروان را براي رسيدن به اهداف جمع يـ و دگرگونیهای واقع يـ منطبـق بـا
الگوي نظامهاي اجتماعي بنا كرده است (برسون .) 2004 ،رهبرتحول گرا فردي است كه پ اوري ننن
را توانمند میسازد ،به آنها براي عملكرد فراتر از انتظارشان انگ زي ه میدهددد و آنها ا را بههه جا ييي
تعق بي

فها ای جمع ييي م ممینمایددد (سان گگگ
ق بههه پ وري ييي از هدف ف
منافععع زودگذررر شخصي ، ،تش يو ق ق
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ف
ت و اه اد ف ف
يك م .)51 226:20 ،1رهبري تحول گرا مدیران باایجاد تغییرات در نگرشها ا ،اعتقا اد ت ت
ف باعثثث
پیروان و نیز خلق شرایط بهتر ييي ب ار ييي فهممم چشممم ان يربهار ياهزاد  ،،، ،،رسالتتت و اه اد ف ف
میشود کارکنان بر کارهاي سخت و چالش برانگیز تمایل نشان دهند و داراي احساس انسجام و
هویت سازمانی بیشتري شوند (برسون و اول.)40 :20 16،2

محققان ديگر ،چهار عامل انگ زي ش :الهام بخـش ،نفوذآرمانی ،مالحضه فردی ،ترغیب ذهن ار ،ی
به عنوان مهمترین مؤلفههای رفتاری رهبری تحول گرا معرفی کردهاند .انگ زي ش الهامبخش يعني
ارائة چشـم انـدازي جـذاب از آينـده ،اس زا هدافتـ اس الدت لللها ای عا و ينيبشوخ شيامن و يفط
اشتياق؛ نفوذ آرماني ،شامل رفتارهـا يي ماننـد فـداكاري بـراي منـافع گ  كي نييعت ،هور ا

يوگل     

شخصي و بيان استانداردهاي اخالقي بس يـ ار باالسـت؛ مالحظ ةـ فـردي بـه معناي ارائ ،ينابيتـشپ ة   
    

تشـويق و دسـتورالعمل روشـن بـراي پ ـي روان اس اتفر يـنعي ،يـنهذ بـيغرت و تـ ر ـه ا هـك يي

آگـاهي پ ـي روان از چـالشهـا و مش كـ لهـا را از منظـري جد ـي د اف زـ ايش میدهد (س راكمه و ن ا ،ن   
 .)2102ابعاد و شاخصهای رهبری تحول گرا را میت او ننن نف ینامرآ ذو  ،،، ،،انگیزششش الها شخب م ،،، ،،
ترغیب ذهنی و مالحظات فردی بر شمرد.
در حقيقت ،رهبري تحول گرا نياز دارد كه كاركنان سازمان را در انجا رييغت م ا و ت
ساختار و فرهنگي كه تأ يك د اصلي آن بر نوآوري به عنوان و يساسا هار كي

كي داجيا    

رد يلوصا

جنا ام     

تجارت است ،درگير كند (ارگنال .) 2007 ،3از طرف دیگر سالمت سا ینامز توانا رد نامزاس يي   
حفظ بقا و سازش با محيط و بهبود مستمر توانا يي های سازمانی میییباش یقحت جیاتن .د ق اشن تا ن     
میدهد كارمندان سازمانهاي سالم روحيه و عملكرد با ييال دارند و كانالللها طابترا ي ييييي  ،با و ز
سودمند هستند و رفتارهای سازمانی ارتقا یافتهتر میباشد .س رد هن ار ينامزاس تمال و تشادهب   
سالمت جسماني و رواني كاركنان به صورت فردي و گروهي ،بلكه در موجوديت و بقاي خ دو
سازمان جستجو میکنند (موسی خانی .)19 13 ،سالمت سازماني از نظر مايلز ب  رتارف يعضو ه از   

اثربخشي کوتاه مدت سازماني داللت داش هب هک هت     مجموعهههای ازخصا تبسن صي ًاًا شا ماودرپ ا هر    
میکند و عبارت است از دوام وبقا ي سازمان درمح گزاس ،دوخ طي ا قتراو نآاب ير ا شرتسگو      
1
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توانا يي سازمان براي سا ،دهاج( رتشيب يراگز      .) 84 31در میا نهد لیکشت ناکرا ن ده نامزاس       
مدیریت یکی از ارکان تاثیرگذار ب مزاس تمالس ر ا م ین ی ییی یییییباش لماش ینوگانوگ داعبا زا هک د      
کيفيت تصميمگيري ،تناسب ساختار سازماني و شاخصهاي مالي میییباش ریدم و د ی مزاس ت ان    
باید بکوشد این مولفهها و در کل سالمت سازمانی را بهبود بخشد( .همان منبع) .سالمت سازمانی
توانا يي سازمان در حفظ بقا و سازش با محيط و بهبود مستمر توانا يي های سازمانی میباشد .نتا جی
نشان میدهد كارمندان سازمانهاي سالم روحيه و عملكرد با ييال دارند و كانالهاي ارتباطي ،باز
و سودمند هستند و رفتارهای سازمانی ارتقا یافتهتر میباشد .سالمت سازماني را نه در بهداش و ت
سالمت جسماني و رواني كاركنان به صورت فردي و گروهي ،بلكه در موجوديت و بقاي خ دو
سازمان جستجو میکنند (خدا يي .) 138 1،
با توجه به تغییرات روزافزون در دنیای امروز و بخصوص در نظامممها ای آم ورپ و شزو ر مزال ش   
است سیستمهای آموزشی دائم ًاًا خود را با این تغییرات متناسب ساخته و بروز نماین نیا همزال .د    
کار داشتن سیستم مدیریتی تحول گرا است تابتواند موقعیتهای جدید را درک نموده و متناسب
با آنها در سیستم آموزشی تحول به وجود آورد .این اقدام ممکن است بر روی سالمت سا ینامز
و امنیت شغلی مدیران تأثیر گذار باشد .با توجه به این نکته مدیر بایستی نقا دوخ حرط توق ط     
تحولی را برای سیستم طوری تببین کند ک للزت شوختسد ینامزاس تمالس و یلغش تینما ه

   

نگردد.
امنیت شغلی را میتوان شرایطی تصور نم رد درف هک دو رطخ ضرعم

ای لغش نداد تسد زا         

تغییرات شغلی نباشد« .امنیت شغلی نقش بسیار مهم م و راک دنیارف رد ی و س تیقف ا د ینامز ا .در      
وجود به اندازه و معقول این امنیت باعث افزایش راندمان کار و بهره وری میشود و عالوه بر آن
زمینههای بروز خالقیت و نوآوری و استفاده از امکانا رب ت ا هب ندیسر ی ر هدزاب رثکادح ا زین        
فراهم میسازد .لذا تأمین امنیت شغلی عالوه بر کارکنا مزاس عفن هب ن ا ب /ن ن .تسه زین هاگ رد        
امنیت شغلی عالوه بر اينكه از وجود عوامل تهدیدکننده شغلی در سا ،دشاب یربخ دیابن ،نامز     
ادراک و احساس از نبودن مانع در خصوص شغل فرد اصول هم باید در ذه  دوجو یو ن د هتشا    
باشد .در صورت عدم تحقق این موارد ،فرد دچار هراس و نگرانی از شغل خود در آینده خواهد
شد( .پرستش و شکراللهی)0931 ،
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در دنياي امـروز ـك ه امن ـي ت شـغلي بـا امن ـي ت اجتماعي گره خورده است ،امنيت شغلي از ديدگاه
نويني موردتوجـه اسـت و آن توجـه بـه امن ـي ت شغلي از طريق تواناسازي و پرورش انسانها است.
سا امز نننها ا بايس يت

در مفهوم جديد امنيت شغلي ،سازمانها بايسـتي به افراد وابسته شوند؛ يعن ،ي

زمینههای الزم را براي تواناسـازي كاركنـان خـود در ابعا صخت د ص ،ي    جسا برجت ،يلمع تر ههه هههه
آموزي ،رضايت شغلي ،رفتـاري ،ارتبـاطي ،تف ـك ر و وجـدان كار فراهم كنند تا كاركنان بتوانند
انتظارا  ت ت متجا و يصصخ ا ـس يع ا ر نامز ا وآرـب  ر ـس هد ا بث زا تباب ني زا و دنز ا يلغش ت    

      

         

برخوردار باشند (صافی .) 83 31،آزما ویزدانی ( )4931تحقیقی تح ونع ت ان    بررس ر ی اابط نیب ه   
نقش رهبری تحول گرا و سالمت سازمانی در دانشگاه پیام نور خراسان شمالی انجام دادند ،نتایج
     

نشان داد که بین مؤلفههای فردی پژوهش (نقش رهب ب ارگ لوحت ر ا ربهر شقن ،بولطم ذوفن

تحول گرا با انگیزش الهامی ،نقش رهبر تحول گرا با ترغیب ذهنی) در سالمت سازمانی با سطططح
اطمینان  % 99رابطه معناداری وجود دارد.

آزما ویزدانی ( )4931درتحقیقی به بررسی رابطه بین نقش رهبری تحول گرا و سالمت سا ینامز
در دانشگاه پیام نور خراسان شمالی است ،نتایج نشان داد که بین مؤلفههای فردی پژوهش (نقش
رهبر تحول گرا بانفوذ مطلوب ،نقش رهبر تحول گرا با انگیزش الهامی ،نقش رهبر تحول گرا با
ترغیب ذهنی) در سالمت سازمانی سطح اطمینان  % 99رابطه معناداری وجود دارد .همچن نی مهنا
و فتاحی ( )4931در تحقیق هب ی    بررسی رابطهههی ب مزاس تمالس نی ا هش راتفر و ین ر اب یدنو       
ش دهبا روپ ین   
مالحظهی نقش میانجی متغیرهای دموگرافیک م ممیباشددد .ه  زا فد اانجا هوژپ م شش شش
(  ،)19 13بررس سس ی رابط س تمالس نیب ه ازم يدنورهش راتفر اب ینامزاس وج و ینا مزاس ا ین
درکارکناثیا روما و دیهش داینب ن اگر ر یش رهش نا راز تن .دوب ااد ناشن جی د ب هک دن ین عبااد

         
       

         

                  

جوسازمانی با ابعاد رفتار شهروندي سازمانی و ابعا مزاس تمالس د ا اب ین فر داعبا تتتتت ت تتتتتتتار ش يدنوره
سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .همچنین نتایج نشان دادند که ابعاد ج رد ینامزاس و   
مجموع قادر به پیش بین مزاس يدنورهش راتفر ی ا ین      م ممیباشنددد و نیزابعا مزاس تمالس د ا رد ین
مجموع قادر به پیش بینی رفتا مزاس يدنورهش ر ا ین     م ممیباشنددد .یعق  یدمحمو یمو

  

(( ((( ) 89 31در

پژوهشی به بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني كاركنان پ هوژ ش ش
ش
نامه مديريت تحول ،پرداختند .نتا جی

ن و رفتاررر ش دنوره ييي
نشاننن داد بيننن رهبر ييي تحوللل آف ير ن ن

ن با ا رفتاررر
سازماني ارتباط مثبت ييي وجوددد دارد .بع وال ههه تمام ييي مؤلفهههها ای رهبر ييي تحوللل آف ير ن ن
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شهروندي سازماني رابطه معناداري دارند .همچنين تحليل رگرسيون چند عاملي بيانگر اين است
كه از ميان مؤلفههای رهبري تحول آفرين ،رفتارهای آرماني و مالحظات فردي بيشترين تأثير را
در رفتار شهروندي سازماني دارند .پژوهش طاهری وهمکا  نار ((  ،)39 13در تحقیق سررب هب ی ییی یییی
ش مداخلههه
ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرين و رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه بههه نقش ش
ن
گر متغیر توانمند سازی کارکنان است .نتايج پژوهش نشان میدهد که بین رهبری تحوللل آف ير ن ن
و توانمندسازی ساختاری و روان شناختی کارکنان و نیز رفتار شهروندی سا ینامز  ، ،رابط ةةة مثبتتت
ی تحوللل
ن رهبری ی
ی در رابط یب ة نن نن
معناداری وجود دارد .همچنین نقش میا جن ییی متغیررر توانمندسازی ی
آفرين و رفتارهای شهروندی سازمانی ،به طور معناداری تأيید شد .چيانگ و ش ششنگ )1102( 1در
تحقيقي نشان دادند كه حمايت سازماني ادراك شده میتواند پيش بيني كنندة رفتار ش ،يدنوره
رضايت شغلي و تعهد سازماني باشد .كوان ،لئو و يام ( )1102در تحقيقي نشا راتفر هك دنداد ن     
شهروندي سازماني نمیتواند تعهد سازماني و رضايت شغلي را پيش بيني كند.
جنیفر )1102( 2در پژوهش خود دریافت که بین حمایت سازمانی درک شده توسط کارکنان و
رفتارهای شهروندی سازمانی ) ارائۀ خدمات ،وفاداری ،مشارکت (آنها رابطۀ معنی داری وجود
دارد رن )1102( 3در پژوهشی روی  159نفر از کارکنان سازمانهای چین به این نتیجه رسید که
ارتباط بین درک حمایت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی )سازمانی ) فض لی تتت م یند  ، ،وج ناد ،،

ادب و نزاکت ،رفتارهای کمکی (معنی دار است .وانگ و يك ونگ )1102( 4گزارش كردند كه
رفتار شهروندي سازماني را میتوان از طريق رو كي ردهاي سا نام ينامز ن دد ددد رضا دهعت ،يلغش تي    

سازماني و حمايت ادراك شده از سوي سازمان پيش بيني كرد .ژو و همكاران )1102(5پژوهشي

با عنوان" تأثير رهبري تحول آفرين قابل اعتماد بر اخالق گروه و زيردستان انجام دادنددد .نتايج ج
ج
حا يك از تأ يي د مدلي بود كه طي آن رهبري تحوللل آف ير ننن بررر فضا ييي اخالق ييي گ ور ههه و هويتتت
اخالقي زيردستان تأثيرگذار بوده و آنها ن زي به نوبة خود پيش بيني كننده تصميم گيري اخالقي و
انجام عمل اخالقي بودند .نتایج تحقیق جیاو و همکاران ( )0102نشان داد که بین رهبري تح لو
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گرا و پاداش مشروط با رفتار شهروندي سازمانی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد .پوران و و

همکاران ) 2006 ( 1در پژوهش خود با عنوان رهبري تحول آفرين ،ویژگیییهاییی ش لغ ييي و رفتاررر

شهروندي سازماني ،ضمن تأ يي د رابطة رهبري تحول آفرين  -رفتاررر ش دنوره ييي سا ينامز  ، ،نشاننن
دادند كه ادراك كاركنان از شغلشان اين رابطه را تعديل میکند .آنها نشان دادند كههه رهبر ييي
تحول آفرين متغيري است كه از روي آن میت او ننن ادراك كاركناننن از شغلشاننن را پ نيب شي ييييي
كرد .در پژوهش بانکی (  ) 2006تحتتت عن او ننن تأثثیر رهب وحت یر لل لللآف  رب نیر ر یدنورهش راتف     
سازمانی که در  9ایالت آمریکایی انجام گرفته است ،پس از بررسی  65 13معلم نشا هدش هداد ن   
است که یکی از عواملی که در موفقیت دانشآموزان تأثیر میگذارد ،رفتا ناملعم یدنورهش ر    
است .رفتار شهروندیمعلمان خود تحت عوامل مختل بهر کبس هلمج زا ف ر دم ی ی ق نار رار      
دارد .اهداف این پژوهش عبا ا تر سس سسست از بررس هکنیا و ،ناملعم یدنورهش راتفر تیعضو ی       
مدیران چگونه سبک رهبری تحولی را اجرا میکنند و سبک رهبری تحولی تا چه اندازه بر رفتار

شهروندی معلمان تأثیر میگذارد؟نتایج این پژوهش نیز نشان میدهد ک نعم و تبثم هطبار ه یییی ییییی-
داری بین رفتار شهروندی معلمان و سبک رهبری تحولی مدیران وجود دارد.
ی تحوللل آف ير ننن و
همچنین طاهری وهمکاران (  ،)39 13در تحقیق خود دریافتن ک د هه ههه ب ربهر نی یی یی
توانمندسازی ساختاری و روان شناختی کارکنان و نی ززز رفتاررر ش ینامزاس یدنوره  ،،، ،،رابط ةةة مثبتتت
نو
ی تحوللل آف ير ن ن
ن رهبری ی
معناداری وجود دارد .و نقش میانجی متغیر توانمندسازی در رابط یب ة نن نن
رفتارهای شهروندی سازمانی ،به طور معناداری تأيید شد .ه شهوژپ فد   

بهرنگ هدازدحوم و ی   

( ،)0931شناسـا يي ويژگيهـاي س ريدـم يـشزومآ يلوـحت يرـبهر كبـ ا  ،ن ر اـتف ر يدنورهش         
سازماني دبيران ،بررسي رابطة ميان آنها و توسـعة قلمـرو مـديريت آمـوزش بـر اساس یافتهههه ههای
پذيرفته شدة آن است .و در نهایت رابطه میان ویژگیییهاییی س هش راتفر اب یربهر کب ر یدنو      
سازمانی تأیید شد .بس و آوليو ) 994 1(2رهبري تحول گرا را سب يك از رهبري میداننددد كههه در
آن رهبر تالش میکند تا الهام بخش ديگران باشد و انگیزههای دروني بر روي نيازها و تمايالت
شخصصصي را بههه سمتت ت توجههه خاجر ييي

بههه نيازهاييي

سانامز ييي

و كار ييي

تغ يي ررر مممیدهددد

Purvanova & et al
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(ساترلند .) 715:2010 ،1با توجه به اهمیت مقوله رهبری تحول گرا وبا استناد ب شا تاقیقحت ه ا هر    
شده محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ به این س اؤ للل اس لوحت یربهر نیب ایآ هک ت

رگ ا اب          

سالمت سازمانی و امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا رابطه وجود دارد؟
فرضیههای تحقیق
فرضیههای اصلی:

 -1بین رهبری تحول گ مزاس تمالس اب ار ا دم ین ی دم نار ا نزا ناتسرهش هطسوتم سر ا هطبار            
معناداری وجود دارد.
 -2بین رهبری تحول گرا با امنیت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهرستان ازنا دانعم هطبار  ا یر    
وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 -1بین توجه فردی با سالمت سازمانی مدیران مدارس شهرستان ازنا رابطه وجود دارد.
 -2بین مدیریت انفعالی از طریق استثنا با سالمت سازمانی مدیران م تسرهش سراد ا ر انزا ن ا هطب     
وجود دارد.
 -3بین مدیریت فعال از طریق استثنا با س رهش سرادم ناریدم ینامزاس تمال

سسسس س سسسسسستان ازنا هطبار    

وجود دارد
 -4بین چشم انداز مشترک با سالمت سازمانی مدیران مدارس شهرستان ازنا رابطه وجود دارد.
 -5بین توجه فردی با امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا رابطه وجود دارد.
 -6بین مدیریت انفعالی از طریق استثنا با امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا رابطه وج دو
دارد.
 -7بین مدیریت فعال از طریق استثنا با امنیت شغلی مدیران مدارس شهرس دوجو هطبار انزا نات     
دارد.
 -8بین چشم انداز مشترک با امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا رابطه وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -همبستگی میباشد .تحقی ییق توص صصیفی
شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط شرایط یا پدیدههای مورد
1. Sutherland
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بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی میتواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به
فرآیند تصمیم گیری باشد( .سرمد وهمکاران  ،39 13ص .) 53
جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان ازنا به تع داد

49

نفر که به علت قلت جامعه آماری نمونه گیری انجام نشد و تمامی جامعه آماری به عن هنومن ناو   
انتخاب شد .بدین ترتیب که با مراجعه به کارگزینی اداره آموزش و پرورش ازنا لیس دم ت ا سر   
متوسطه به همراه اسامی مدیران اخذ گردید و پرسشنامهها بین آنان توزیع شد.
برای گردآوری دادهها از روش میدانی با استفاده از پرسش مان هههها ای اس هدش رادنات    اس هدافت ش هد
است .الف) پرسشنامه رهبری تحول گرا :پرسشنامه رهبری تحول گرا برنت و همکا ار ن ( )1 200
این پرسشنامه دارای  24گویه و چهار مؤلفه م ممیباشددد :توج رف ه دد دددی ،مدددیریت انفعاللی از طری ییق
استثنا ،مدیریت فعال از طریق استثنا ،چشم انداز مشترک .روایی و پایایی نشسرپ  ا شهوژپ رد هم    
تیموری ( 0/ 88 ،)4931به دست آمد که مبین مطلوب بودن پایایی پرسشنامه میباشددد .ع رب هوال   
آن پایایی آن طبق بررسی به عمل آمده در این تحقیق وبااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/ 81
ت سا ینامز  ::پرسش مزاس تمالس تسرهف همان ا  ین (((( ((((()OHI
تعیین شده است .ب) پرسشنامه س مال ت ت
هوی و همکاران ( ) 996 1که این پرسشنامه هفت بعد سالمت سازمانی یعنی  .1یگانگی نها ید

.2

نفوذ مدیر  .3مالحظه گری  .4ساخت دهی  .5پشتیبانی منابع  .6روحیههه  .7تاکی دروم ار یملع د    
سنجش قرار میدهد .پرسشنامه دارای  44گویه میباشد .پایایی و نالدرا طسوت همانشسرپ نیا    
همکاران (  )19 13با ضریب آلفای کرونباخ 0/ 91 ،بدست آمده است .ج) پرسشنامه امنیت ش یلغ
نیسی وهمکاران (  :) 1998این پرسشنامه دارای  30گویه ب سررب نآ فده و هدو ییی یییی می تینما ناز   
شغلی از ابعاد مختلف (تمرکز بر شغل ،جابجایی کمتر در شغل ،انتخاب ش ،بسانم لغ

تیاضر    

شغلی ،رضایت اقتصادی ،عاطفی بودن محیط کار ،احساس آرامش در کار ،وابستگی به سازمان،
دفاع از سازمان) میباشد .روایی پرسشنامه توسط نیسی و سید محمودیان ( ) 81 31بررسی شد ک ککه
ضریب روایی آن از طریق همبسته کردن نمره کل آزموننن با س اؤ للل کلی

 0/ 33بههه دستتت آمد..

ضریب پایایی آن با آلفای کرونباخ  0/ 78بدست آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادها  اب  ا فتس ا زا هد   
نرم افزار  SPSSهم در آمار توصيفي و هم در آما مآ اب .دش یسررب يطابنتسا ر ار زا یفیصوت        
شاخصهای مرکزی و با آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نرمال بودن
کولموگروف اسمیرنف و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
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یافتهها
در ابتدا تحلیل توصیفی دادهها در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .1نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
مؤلفهها

انحراف معیار

میانگین

واریانس

بیشترین

کمترین

91

رهبری تحول گرا

37/ 43

1/ 89

1/ 66

43

سالمتی سازمانی

131 / 09

2/ 78

1/ 98

121

169

امنیت شغلی

104 / 32

1/ 26

2/ 22

46

114

مطابق جدول فوق میانگین نمرات در پرسشنامه رهبری تح رگ لو ا     73 / 43و انح فار
 1/ 89و خطای استاندارد  ،1/ 66بیشترین نم هر

اس درادنات

 91و کمت هرمن نیر     43ب دو  ..همچن ننین نم رد تار

پرسشنامه سالمت سازمانی  131 / 09و انحراف استاندارد  2/ 78و خطای استاندارد  ،1/ 98بیشترررین
نمره  169و کمترین نمره  121بود .همچنین میانگین نمرات در پرسشنامه امنیت شغلی  16 1/21و
انحراف استاندارد  1/ 26و خطای استاندارد  ،1/ 31بیشترین نمره  14 1و کمترین نمره  46بود.
جهت بررسی چگونگی توزیع دادهها ونشا آ ندوب لامرن نداد ن ن فورگوملک نومزآ زا اه       
اسمیرنف استفاده شد .نتایج در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول  .2بررسی توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنف
متغیر
مقدار z

)(sig

رهب یر          

س تمال       

امنیت       

تحول گرا

سازمانی

شغلی

توجه فردی

م تیرید       

م تیرید      

چش زادنا م     

انفعالی

فعال

مشترک

0/ 89

0/ 56

0/ 66

0/ 75

0/ 49

0/ 66

0 /8 8

0/ 32

0/ 21

0/ 43

0/ 45

0/ 18

0/ 54

0/ 31

بها ا در س حط
دادههای موجود در جدول شماره  2نشان میدهد که با توجه به اینکه کلیه ضررری 
معناداری از  0/ 005بیشتر است ،پس کلیه متغیرهای تحقیق از توزیع طبیع امرنو ی لل للل برخوردارند
لذا ،برای بررسی رابطه بین متغیرهای مذکور از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
فرضیه اصلی اول:
بین رهبری تحول گرا با سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان ازنا رابطه معنی داری وج دو
دارد.
جدول  .3ماتریس همبستگی بین رهبری تحول گرا با سالمت سازمانی
متغیر
متغیرهای وابسته
سالمت سازمانی

رهبری تحول گرا
تعداد آزمودنی
49

ضریب همبستگی
0/196

سطح معناداری
0/1 00

-
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بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهرس داد ناشن انزا نات    
که بین دو متغیر فوق ،در سطح اطمینان ( )P=0/100رابطه معنی داری وجود دارد .بر ای ساسا ن   
فرض صفر رد شده و فرض تحقیق مبنی بر رابطههه ب تمالس اب ارگ لوحت یربهر نی سازم ینا        
مدارس متوسطه شهرستان ازنا معنی داری شد .همچن نیب یگتسبمه نییعت بیرض نی م ود تتتتت تتتتتتغیر
فوق  0/1 69بوده به این معنی که  70درصد تغییرات رهبری تحول گرا با سالمت سا هطبار ینامز   
داشته وبه آن وابسته است .این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای آزما ویزدانی ( )4931مهنا و 
فتاحی ( ،)4931طاهری وهمکاران (  ،)39 13خیرگ راکمهو و ا  ن (( (((  ،)39 13دهبا  روپ ین (( ((( ،)19 13
بهرنگگگی و موح  هدازد (( ( ،)0931جوربنیانن ن و همکارا نن ن (  ،)39 13محم روپ سابع و مدقم ید   

     

( ،)2931میرکمالی و همکاران (  ،)19 13نصر اصفهانی و همکاران (  ،)19 13بهرنگی و موحدزاده
( ،)0931مرا دد دی و همکارا  ن (( ( ،)0931یعق حمو یمو م  ید (((( ( ،) 89 31چيان گگگ

و چ نگ

(،)1102

كوان ،لئو و يام ( ،)1102جنیفر ( ،)1102ژو و همكاران ( ،)1102نيديري و تانووا ( )0102و جیاو
و همکاران ( )0102همسو میباشد.
فرضیه اصلی دوم:
بین رهبری تحول گرا با امنیت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهرس انزا نات    رابط یراد ینعم ه   
وجود دارد.
جهت تحلیل این فرضیه از آزم افتسا نوسریپ یگتسبمه نو دددد ددددده ش هرامش لودج رد جیاتن .د      4
آورده شده است.
جدول  .4ماتریس همبستگی بین رهبری تحول گرا با امنیت شغلی
متغیر
متغیرهای وابسته
امنیت شغلی

رهبری تحول گرا
تعداد آزمودنی
49

ضریب همبستگی
0/187

سطح معناداری
0/1 00

بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با امنیت شغلی مدیران مدارس متوس تسرهش هط ا اشن انزا ن ن     
داد که بین دو متغیر فوق ،در سطح اطمینان ( )P=0/100رابطههه معن  دوجو یراد ی د  رب .درا ا نی     
اساس فرض صفر رد شده و فرض تحقیق مبنی بر رابطه بین رهبری تح رگ لو ا  اب  ا یلغش تینم      
مدیران مدارس متوسطه شهرستان ازنا معنی داری شد .همچنین ضریب تعی ود نیب یگتسبمه نی

  

متغیر فوق  0/ 78بوده به این معنی که  78درصد تغییرات رهبری تحول گرا با امنیت ش هطبار یلغ   
داشته وبه آن وابسته است .این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای آزما ویزدانی ( )4931مهنا و 
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فتاحی ( ،)4931طاهری وهمکاران (  ،)39 13خیرگ راکمهو و ا  ن (( (((  ،)39 13دهبا  روپ ین (( ((( ،)19 13
بهرنگگگی و موح  هدازد (( ( ،)0931جوربنیانن ن و همکارا نن ن (  ،)39 13محم روپ سابع و مدقم ید   

     

( ،)2931میرکمالی و همکاران (  ،)19 13نصر اصفهانی و همکاران (  ،)19 13بهرنگی و موحدزاده
( ،)0931مرا دد دی و همکارا  ن (( ( ،)0931یعق حمو یمو م  ید (((( ( ،) 89 31چيان و گ

(،)1102

گنچ    

كوان ،لئو و يام ( ،)1102جنیفر ( ،)1102ژو و همكاران ( ،)1102نيديري و تانووا ( )0102و جیاو
و همکاران ( )0102همسو میباشد .همچنین نتایج فرضیههای فرع هرامش یلصا هیضرف رد ی      1
تحقیق نشان داد که بین توجه فردی با سالمت سا یگتسبمه بیرض ینامز    

 ،0/ 82ب ریدم نی یت   

انفعالی از طریق استثنا با سالمت سازمانی ضریب همبستگی ( 0/61که رابطه ضعیفی اس نیب )،ت   
مدیریت فعال با سالمت سازمانی ضریب همبستگی  0/ 66و بین چشم ان تمالس اب کرتشم زاد     
سازمانی ضریب همبستگی  0/ 67ب نتسه رادانعم یگمه یلاعفنا تیریدم زا ریغ هب هک هدو د        .
همچنین نتایج فرضیههای فرعی در فرضیه اصلی شماره  2نشان داد که بین توجه فردی با تینما    
شغلی ضریب همبس یگت

 ،0/ 65ب ببین م  قیرط زا یلاعفنا تیرید ا نثتس ا بیرض یلغش تینما اب    

همبستگی (0/ 13که رابطه ضعیفی میباشد) ،بین مدیریت فعال با امنیت شغلی ض بیر
 0/ 59و بین چشم انداز مش  اب کرت ا لغش تینم یییی ییییی ض ضضریب همبس یگت

    
یگتسبمه   

 0/ 74ب زا ریغ هب هک هدو   

مدیریت انفعالی تمامی ضریبها معنادار بوده و در سطح باالتر از متوسط م ممیباشددد .همچن رد نی
جدول شماره  5نتایج تحلیل رگرسیون ساده بین مؤلفههای رهبری تحول گرا با سالمت سا ینامز
و امنیت شغلی آورده شده است که نشان دهنده این است که یافتههای جانبی مؤلفهها ای رهب یر
تحول گرا سهم معنیداری از واریانس سالمت سازمانی و امنیت شغلی در افراد را تبیین میکنند.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون سالمت سازمانی و امنیت شغلی بر اساس مؤلفههای رهبری تحول گرا
R
0/ 626

R2
0/ 392

ADJR2
0/ 356

F
34 / 60

P
0/1 00

مقدار همبستگی  Rبین دو متغیر  0/ 626میباشد که نشان میدهد بین مجموعه متغیرها لقتسم ی   
و وابسته تحقیق همبستگی نسبت ًاًا خوب وجود دارد و مق هدش لیدعت نییبت بیرض راد

     ADJR2

برابر  0/653درصد است یعنی  0/653درصد از کل تغییرات رهبری در دو متغی نیا رد لقتسم ر    
معادله ذکر شده است یعنی مجموع متغیرها هب کیدزن لقتسم ی

یاهریغتم سنایراو زا یمین        

رهبری را پیش بینی میکند .بدین معنی که مؤلفههای رهبری تحول گ ار  93درص یغت زا د یرات   
متغیرهای سالمت سازمانی و امنیت شغلی را توجیه میکند .چون مقدار  Fبرابر با  34 / 60میباشد

111

بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا  / ...غفاری و همکار

و با توجه به سطح معناداری  0/100معنی دار است .لذا مؤلفههای رهبری تح رگ لو ا ینیب شیپ      
کننده متغیرهای سالمت سازمانی و امنیت شغلی است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج یافتههای تحقیق نشان داد که بین مؤلفههای رهبری تحول گرا با متغیرهای سالمت سازمانی
و امنیت شغلی رابطه معناداری وجود دارد به طوریکه در فرضیه اصلی اول یعن نیب ی    مؤلفهههها ای
رهبری تحول گرا با سالمت سازمانی ضریب نزدیک به  70درصد را نشان میدهد .یعنی در حد
باالیی مؤلفههای رهبری تحول گرا رابطه با سالمت سازمانی دارند و میتوان با این سبک رهبری
تأمین کننده سالمت سازمانی کارکنان در سازمان و به ویژه در مدارس به عن ناکرا زا یکی ناو    
مهم توسعه بود .همچنین یافتههای تحقیق در فرضیه اصلی دوم نیز نشا نیب هک داد ن     مؤلفهههها ای
رهبری تحول گرا با امنیت شغلی نیز با ض بیر

یگتسبمه   

 78درص دانعم هطبار د ا ررر رررر و در س حط

باالیی قرار دارد ،یعنی این سبک رهبری میتواند تأمین کننده متغی  نوچ یرگید مهم ر امن تی      
شغلی افراد در سازمان و به وی دم رد هژ ا ما یربهر کبس نیا هب هجوت اذل .دشاب سر ر رد زو          
مدا  هتساوخرب سرا ریدم تیریدم کبس هب هجوت مهم یرظن ینابم ز ا.تسا سرادم رد ن       

          

      

ی فر ضضض
نظریههای رهبری ،از نظریههای رهبری کاریزماتیک ،که رهبر را موج دو ییی غیرمعم لو ی ی
ک و رهب یر
ت تئوریهاییی نئوکاریزماتیک ک
میکرد و پیروان را وابسته به رهبری میدانست ،به سمت ت
تحول گرا که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه میکنند ،سوق یافته
است (عابدی جعفری و آقازاده.) 81:1387 ،
رهبري تحول گرا زماني اتفاق مي افتد كه رهبر عالقهای را در ميان همكاران و پيروان برانگ زي د
تا كارشان را از كي

ف جمع ييي ه ياد ت ت
ت
ديدگاه جديد انجام دهند و توجه كاركناننن را بههه اه اد ف ف

كرده و براي تحر كي

ف سا نامز ييي
ح باال ييي كاركنان ،،آناننن را در تعقي ببب اه اد ف ف
انگیزههای سطح ح

ترغ بي

میکند (یعقوبی.) 89 31،

ل اخالق ييي باشنددد و
همچنین ماهار بیان نمود كه رهبران تحوللل گراا سع ييي دارنددد كههه ي ككك عامل ل
ن پ اوري ننن خوددد را ترغي ببب م ممینماینددد تا ا خودشاننن ني ززز رهبران ييي تحوللل گراا باشنددد
همچنين ن
(الحسيني ) 88:2006 1،از طرفي ،سازمانهای امروزي نياز به رهبراني دارنددد كههه بتواننددد بههه مدددد
یهای شخصيتي و جاذبه استثنايي ،ت او ننن نفو ذذذ با الالال و چشممم ان اد ززز وس عي  ،،تعهددد و شوررر و
ویژگ 
ت الزم را در زیردس ات ننن ب ار ييي نهايتتت اس دافت ههه از اس ادعت ددد و تالششاننن در جهتتت تحقققق
ح رار ت ت
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فهای سازماني ايجاد كنند .اينگونه كاركناني كههه ب ار ييي رهب ير  ، ،رهب نار  ،،ام زور ههه رهب ار ننن
هد 
تحول گرا نام گرفتند .رهبران تحول گرا اغلب فراتر از وظايف رسمي براي منفعت رسا دن ننن بههه
سازمان انگ زي ش پيدا میکنند ،در ضمن وقتي كه رهبران تحول گرا روابططط نزد كي  ،،ص هناميم ،،
ح باال ييي سطح ح
ح
حمايتي و توسعه يافته را پرورش دهند در آن صورت كاركنان براي ب ور ززز سطح ح
رفتار شهروندی سازماني تمايل خواهند داشت.

سازمانهای موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف نگري ،جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را
مشخص سازند ،افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول در کارکنان را به وجوددد
آورند (مظلومی و همکاران .) 49:1392 ،رهبري تحول گرا نوعی رهبري است که در آن عالیققق
فو
ت بههه اه اد ف ف
ش نسبت ت
و منافععع زیردس ات ننن توسعههه یافتههه و در آنها ا احساسسس آگاهییی و پ ریذ ش ش
تهای سازمان به وجود آید .به عبارت دیگر رهبر تحول گرا ،فردي الهام بخش و داراي
مأموری 
ک م ممینمایددد کههه با اگن  هه ههه متفاوتتت و
مالحظات انسانی است که زیردستان را هوشمندانه تحریک ک
جدیدي به مسائل نگاه کنند (میرکمالی و همکاران .) 92 3 48:1 1 ،رهبري تحول گرا م ممیتوانددد از
طریق نظرخواهی از کارکنان در وضع اهداف ،به افزایش اعتماد به نفس کارکنان در محیط کاررر
کمک کند .چنین رهبرانی بازخورد مفید به کارکنان ارائههه م ممیدهنددد ،آنها ا را بههه تالششش بیشتررر
ق م ممیکننددد و کارکناننن را از درون ،بههه تفکررر خالقانههه
جهت دستیابی به راه حلها ای تازهه تش یو ق ق
میانگیزاننددد (وان گگگ و همکا نار  .)41 82:20 ،،رهبر ييي تح رگ لو ااااا اساسسس و شا دول هههای را ب ار ييي
تغییرات بلندمدت سازمانی که دسترسی به اهداف باالتر را براي سیستم سازمانی میسررر م ممیکنددد
فراهم میسازد .در حقیقت بدون وجوددد م ارید ننن و رهب ار ننن تح رگ لو ااااا ،پدی دروآد ننن تحوللل در
سازمانها اگر غیرممکن نباشد ،به طور قطع مشکل خواهد بود (کریمی و ششپري.) 160:1391 ،
رهبري تحول گرا یک سبک رهبري چندبعدي استتت کههه پی اور ننن را بههه انجاممم کارها ييي فرات ار ززز
انتظارات ترغیب میکند و به ارزشها و نیازهاي گروهی توجه ویژهای دارد این شیوه از رهبري،
به عنوان فرایند تشویق تغییر و توانمندسازي کارکنان به منظور دستیابی به مزایاي بیشتر در سطح ح
ح
فردي و در سطح سازمانی تعریف شده است (دیریندانک و همکاران .)45541 :20
يترين شاخصهای اثربخشي سا ينامز
از طرف دیگر سالمت سازماني ،يکي از گوياترين و بديه 
ًال دوستانه و حمايتگر با دنمراک  ا راد دوخ ن د رد و    
است .در يک سازمان سالم مدير رفتاري کام ًال
برنامههای خود داراي يگانگي است .کارمندان ن زي تمايل بيش رب يرت ا دنام ي ن د ندرک راک و  ر   
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سازمان دارند و به طور موثرتري کارها را انجام میدهند« .مايلز» معتقد است سالمت سازماني به
دوام و بقاي سازمان در محيط خود ,سازگاري با آن و ارتقا و گسترش توانا يي خود براي سازش
بيشتر اشاره میکند« .هرزبرگ» عواملي چون طرز تلقي و برداش ،روما هرادا هويش ،نانكراك ت     
خط مشيهاي سازمان ،ماهيت و م زي ان سرپرستي ،امنيت كاري ،ش ،تلزنم و ماقم ،يراك طيار     
سطح حقوق و دستمزد ،استقرار روابط متقابل دو جانبه ،سرپرستان ،همگنان و مرئوسان و زندگي
شخصي كاركنان را براي تأمين و حفظ سالمت سازمان الزم دانسته است و معتقد است نبود ا ني
عوامل ممكن است چنان كارمندان را دچار ع هك دزاس تياضر مد سا و هدرك كرت ار نامز      
موجوديت آن را به مخاطره اندازند( .دانایی فرد وهمکاران.) 8:1390 ،
و اما در آموزش و پرورش که به عنوان اساس و زيربناي توسعه فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و
سياسي هر جامعه است ،كه امروزه در اغلب كشورها به عنوان صنعت رشددد قلم اد ددد م ممیشوددد و
بيشترين بودجه دولتي را پس از امور دفاعي به خود اختصاص میدهد .از آنجا يي كه بخش قابل
س بههه عن او ننن ي ككك
توجهي از فعالیتهای آموزش و پرورش در مدارس صورت میگیرد م راد س س
س در ص ترو ييي خواهنددد
نظام اجتماعي حساسسس و مهم ،،از جايگاههه خاص ييي برخوردارنددد .م راد س س
توانست و يظ فه خطيري را كه به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند كه سازمانهای سالم و
پويا يي باشند .جو سازماني سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روحيه با يال آنان و بالطبع
ل مهم ييي در
باعث افزايش كارا يي معلمان میشود كه افزايش كارا يي معلمان به نوبههه خ ماع دو لل لل
افزايش اثربخشي مدرسه محسوب میشود .آموزش و پرورش رسمي ،وسيله يا ا ساختتت و كاررر
ويژه تحقق هدف يا هدفها يي

ب م ممیشوددد .
براي جامعه به طور كلي و يا ا بخش ييي از آن ،محسوب ب

تحقق موفقيت آم زي هدفها ،از طريق اعمال مديريت اث شخبر  ،،مس زلت ممم ش خان تتت و فهممم درستتت
جوانب پيچيده و گوناگون سازمانهای رسمي است( .دانایی فرد وهمکاران.) 9:1390 ،
امروزه به دليل گسترش علوم و تجارب بشري و توسعه فناوري و پیشرفتهاییی ص رگ ،يتعن ا شي   
به سازمانها ای آم ورپ و شزو ر سا هدش يناهج و ريگارف يرما ش تتتتتتت تتتتتتتت .بههه ح  يكي هك يد از   
شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظايفي میدانند كه نظام آموزش و پ نآ شرور
به عهده گرفته است (صافي .) 22:1383 ،سالمت سازماني از طريق بهبود روابط کاري و اثربخشي
کارکنان مدرسه ،به عملکرد دانش آموزان و يادگيري آنها تأثيرات مثبتي میگذارد (عليمرداني،
 ) :1388 931از طريق سالمت سازماني میتوان استعدادهاي اعضاء را شناسا يي کرد تا با استفاده از
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آنها ،اهداف سازماني به شکل مطلوبي تحقق پيدا کن  د ((کا يرت ننن .)70 9:20 12 ،1از طرف رگيد ي   
جو سازماني سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روحيه با يال آنان و به طبع باعث افزايش
کارا يي معلمان و افزايش کا  ناملعم ييار ن يمهم لماع دوخ زي

 رد ا خبرثا شيازف ش هسردم ي   

      

محسوب میشود.
نکته ديگري که در کنار مفهوم سالمت سازماني توجه به آن مه ناونع هب ريدم شقن ،تسا م       
عامل اصلي ايجاد و ارتقاي سطح سالمت سازماني در سازمان است .مديران در م يفياظو سراد   
دارند که براي انجام آن بايد .نقشهای سازماني و روابط بين ف دها و يدر ا ار هسردم ف ر نشو     
بفهمند و براي تأمين نيازهاي اعضاي مدرسه و ارباب رجوع تالش کنند و سازمان مدرسه را قادر
به برخورد موفقيت آم زي با نيروهاي داخلي و خارجي کرده تا ناوتب  ن ب ار برخم ياهورين د راي      
هدف اصلي سازمان هدايت کنند و با ر نآ تايح همادا و يدنمدوس ،هسردم فادها نيمأت  ا

  

  

تضم يي ن کنند (جاهد.) 9:1384 1 ،
معلمان در مدرسه سالم به آموزش و يادگيري متعهد هس دها و دنت ا لباق و رتالاب ف      حصولللتررر
براي دانش آم رظن رد ناز    م ممیگیرنددد ،اس ار رتالاب حطس ياهدرادنات ظفح      م ممیکننددد و مح طي
يادگيري منظم و جدي است ،عالوه بر اين هوي و ولفولک ( )0 99 1تحقيقي تحت عنوان بررسي
رابطه بين کارا يي معلمان و سالمت سازماني مدرسه با مطالع ود نيب طباور ه

     

ک دعب ا ملعم ييار

(فردي و گروهي) با جنبههای جو مدرسه سالم (انس م ،ريدم ذوفن ،يداهن ماج ر س ،تاعا ا تخ      
دهي ،حمايت به وسيله منابع ،روحيه و تأکيد علمي) پرداختهاند .که نتا اد ناشن نآ جي د وج هک 
مدرسه سالم با تأکيد بر جنبههای علم دوجو و ي    م اب ذوفن اب يريد کا يدرف ييار

يهورگ و

   

      

معلمان رابطه بسيار قوي دارد .عالوه بر اين سالمت سازماني باعث میشود که دان اب نازومآ ش    
انگ زي ه زيادي در امور علمي فعاليت کنند .در يک مدرسه سالم معلمان همديگر را دوست دارند
و به يکديگر اعتماد دارند ،و به مدرسه خود افتخار میکنند .يکي از عوامل بسيار مهم در تکوين
شخصيت نوجوان و جوان مدرسه میباشد .مدرس وناخ زا دعب ه ا م هد ه شقن نيرتم دنيارف رد ار       
اجتماعي کردن نوجوان به عهده دارد .مدرسه از طريق آموزش مهارتهای علمي و فني و فراهم
آوردن زمينه همکاري گروهي و مسئوليت پذيري نوجوان و جوان موجبا مه دشر ت ه و هبناج    

. Kathrine

1
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متعادل شخصيت آنان را فراهم میسازد .و اما يک مدرس هراشف زا ملاس ه ا و طيحم لوقعمان ي    
والدين محفوظ است .ه ئي ت امناي مدرسه در مقابل تالشهاي گروها ذ ي ي ريثأت تحت يارب عفن      
قرار دادن سیاستهای مدرسه ،به طور موفق ،مقاومت میکنند .مدير يک مدرس سسه سا يربهر مل   
پويا يي ايجاد میکند رهبري که هم و يظ فه مدار بوده و ه  رادم هطبار م ا نينچ .تس       مدرسهههای
حامي معلمان است .مع ه دناتسا و هدرک تياده ار نانآ اذ ا ر يرتالاب درکلمع ياهدر ا ظفح 

       

میکند .به عالوه مدير در مافوقیهای خود نفوذ داش و رکف رد و هت  دوخ لمع ا د لالقتس ااااا اااااارن .د
معلمان در مدرسه سالم به آموزش و يادگيري متعهد هستند .آنان اهداف باالتر ولي قابل حص لو
براي دانش آموزان در نظر میگیرند .استانداردهاي عملکرد سطح باال را حفظ میکنند و مح طي
يادگيري منظم و جدي است .دانش آموزان با انگ زي ه زيادي در امور علمي سخت کار میکنند و
به آنها يي که در امور علمي موفقيت دارند احترام میگذارند .وسايل کالس و مواد آموزش رد ي
دسترس همه است .باالخره در يک مدرسه سالم معلمان همديگر را دوست دارند و ب رگيدکي ه   
اعتماد دارند ،در کار خود دلسوز هستند و به مدرسه خود افتخار میکنند.
يک مدرسه ناسالم نسبت به نيروهاي مخرب خارجي آس بي

پ ريدم و ناملعم .تسا ريذ ا ريز ن

    

حمالت خواستههای نامعقول والدين و گروههاي محلي ،به طور کلي خواستههای م ،مدرم يتقو   
قرار دارند .مدير رهبري نمیکند .هدايت ،رعايت و حمايت محدودي از معلمان ابراز میشوددد و
مدير نفو يذ در مافوقها ندارد .معلمان داراي روحيه ضعيفي هستند ،معلمان نه با يکديگر و نه به
شغل خود احساس خوبي ندارند .آنان کنار کشيده ،بدگمان و در حالت دفاعي هس هرخالاب ،دنت   
تأکيد کمي بر ،برتري علمي وج مه هداس روط هب و دراد دو ه يشک تقو   

     م ممیکننددد (ه و يو

ميسکل.) 99:2008 ،
نتیجهی اين پژوهش و پژوهشهای ديگري دروم رد هك    س تمالسو ارگ لوحت یربهر کب      
سازمانی انجام شده ،اهميت و نقش آن را به عنوان كي

رفتار سازماني كه باعث بهب يشخبرثا دو   

عملكرد شغلي افراد و در نهايت افزایش اثربخشی سازماني میشود ،نشان میدهد و جا هك دراد    
مس الؤ ن و مديران سازمانها آن را در نظر گرفته و پيشنهاد ميش  هب ناريدم دو ا جوت هلوقم ني ه      
بيشتري داشته باشند .باتوجه به نتايج حاصل از پژوهش وارتباط معناداری که میان متغیرها وج دو
دارد (ضریب همبستگی  )0/ 80میتوان گفت که مديران ،بايد هنگام استخدام با استفاده از فن نو
مناسب ،افراد سالم از نظر روانی را جذب كنند ،همچنين برنامههههای آموزش ب ي هه ههه منظ دوبهب رو   
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سالمت سازمانی را اجرا كنند .افرادي كه سالمت روانی بيشتري دارند ،مشكالت كمتري از قبيل
غيبت ،كناره گيري از شغل و اخراج خواهند داشت .در محيطهاي سازماني جد اب بلغا هك دي

   

اصطالحاتي مانند پيچیدگي ،آشفتگي ،سرعت و تغ يي رات شتابان توصيف شدهههانددد م دياب ناريد   
كاركنان را در راستاي اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان ،تمايل به تالش چش و وزرآ و ريگم
خواست قوي و عميق براي ادامة عضويت در سازمان متعه نك د ن رد هك د دهعت تروص نيا و     
وفاداري كاركنان به سازمان اف د و تفاي دهاوخ شياز ررر رررر پ پپي آن از م و تبيغ نازي

باج ههه هههه جا يي

كاركنان ن زي كاسته خواهد شد.
پیشنهاد میشود که کارکنان در حل مسائل کاری و شغلی با یکیدگر تعامل و همکاری داش و هت
از تجربیات مفید و سازنده یکدیگر در رفع این مش م داهنشیپ .دننک هدافتسا تالک ییییی ییییییش هک دو   
کارکنان با درک نقطه نظرات سایر همکاران ،و بروز رفتار منطقی و منصفانه در مسا و یلغش لئ
یش  اب دو ا داجی    
کاری ،حس تعارض را از بین همکاران از بین ببرند .به مدیران سازمان پیشنهاد م 
جو اعتماد و همکاری متقابل بین خود و کارکنان ،فضای کاری مناسبی را ایجاد کنند .به مدیران
پیشنهاد میشود با اتخاذ تصمیمات مفید برای مدارس تحت پوشش خود ،نوعی حس اعتماد ب نی
کارکنان و همکاران رقم زنند.
منابع

آزما ,فریدون و یزدانی ،علی ،)4931( ،رابطه بین نقش رهبری تحول گرا و سالمت سازمانی در دانشگاه
پیام نور خراسان شمالی با رویکرد آینده پژوهی ،کنفرانس جها ین افقققهاای ن  رد نیو عععل ،یناسنا مو   
آینده پژوهی و توانمند سازی ،شیراز.
بهرنگی ،محمدرضا؛ موحدزاده ،ایوب ( .)0931توسعة مديريت آموزش بر محور رابطة رهبري تح لو ييي آموزش ييي
مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيران ،فصلنامه تعليم و تربيت شماره .7- 29 : 06 1
پرستش ،رضا مس و  ا رکش هن ا یهل     ( )0931امنیتتت ش گراک یلغ ر و نا

نآ هاگیاج رد

 قوقح ا اری ننننن نننننن« ،پژوهش همان

حقوقی ،سال دوم ،شماره اول ،صص . 75 - 91
جوربنیان ،عبدالحکیم و دیگران (  )39 13همبستگی بین تعهد سازمانی با رفتاررر ش دنوره ييي سا نامز ییی در کارکناننن
ستاد سازمان بهزیستی شهر تهران مدیریت ارتقاي سالمت ،شمارة .2
خدا يي  .حميد" ،) 81 31( ،سنجش ميزان س و ينامزاس تمال

نآ هسياقم

رد

زنجان" ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،مرکز آموزش مديريت دولتي زنجان.

حاون ييييييييي رهش ود و کي   
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خیرگو ،منصور ،شکوهی ،جواد ،شکری ،زینب (  ،)39 13بررسی تطبیقی تأثیر سبکهای رهبری تحول گرا وتبادلی
بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی ،فصلنامه مدیریت نظامی شماره  ، 53سال
چهاردهم.
ش در پرت اتفر و رر ررر
م دانش ش
دانايى فرد ،حسن ،خائف الهي ،احمد و حسينى ،سيدمجتبى .)0931( .تأملي بر ارتقاء تس يه م م

شهاای
شهروندي سازماني ،مورد مطالعه وزارتخانه مسكننن و شهرساز ييي و وزارتخانههه راه و ترابر ييي  .پ هوژ ش ش
مديريت عمومي ،سال  ،4شماره  ،41ص 8

دهبانی پ  وزرآ ،رو ((  ،)19 13رابطه بین جو سازمانی و سالمت س ینامزاس يدنورهش راتفر اب ینامزا      
کارکنان ستاد استان وبنیاد شهید شهر شیراز ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده عل هورگ ،تیبرت مو    
روانشناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت.
سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس ،حجازی الهه (  ،)39 13روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،نشر آگاه
صافی ،راض ضضیه (  ،)39 13بررسی رابطه بین مؤلفههای امنیت شغلی و شادمانی مدیران مدارس ابتدایی
دخترانه شهرستان نجف آباد ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوررری  -دانش اگ هه ارومی ییه  -دانش دا هدک ببی ییات و
علوم انسانی
طاهري ،ماهدخت .اسدي لویه ،عطاا...؛ خوشرنگ ،حسین .)39 13 ( .ارتباط بین سبکهاي رهبري م ارید ننن گروهها ييي
آموزشی و رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی .پرستاري و مامایی .جامع نگر ،ص . 24
عابدي جعفري ،حسن؛ آقازاده ،عسل ،) 87 31( .رهبري تحول گرا و فرهنگ

ترازو رد يدروم هعلاطم( ینامزاس     

رفاه و تأمین اجتماعی) .دانش مدیریت . 92 - 77 ( : 80 )12
عواطفی منفرد ،احسان؛ مهداد ،علی؛ میرجعفري ،سید احمد (  .)19 13رابطه رهبري اخالق شناور تمالس و ی ن یتخا    
محیط کار با اعتماد سازمانی ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوري ،سال هفتم ،شماره  3ص 66 - 63

کریمی ،فریبا .شش پري ،لیدا  )19 13 (.رابطه رهبري تحولی ،تعاملی و عدم مداخله با مدیریت تعار ضضض م ارید ننن
مدارس متوسطه شهر اصفهان .فصلنامه علوم تربیتی ،شماره 5
شهاای رابطهههی رهبر ييي تح رگ لو ااااا باا رفتاررر
محمدي مقدم ،یوسففف .عباسپوررر ،جعف  ر (( ) 139 2فراتحلیللل پ هوژ ش ش
شهروندي سازمانی در سازمانهای ایران ،فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت ،ساللل بیس وسو ت مم ممم
شماره  ، 77بهار و تابستان . 94

مرادی چالشتری ،جواد .) ۱۳۸۸ ( .رابطهی سبکهای رهبری تحول گرا _ تبادلی با عدالت سازمانی و ارائ رد لدم ه   
سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران .نشریه مدیریت ورزشی ،شماره  ،۲پاییز ۱۳۸۸ ٫
مرادی ،محمد رضا ،حمیدی ،مهرزاد؛ سجادی ،سید نصراهلل؛ جعفری ،اکرم و مرادی چالشتری ،جواد ( .)0931رابطة
سبکهای رهبري تحول آفرين  -تبادلي و رفتار ش دنوره ييي سا نامز ييي در سا امز ننن تربيتتت ب ند ييي  ،م يريد ت ت
ت
ورزشي ،شماره . 125 -051 :8

18 1

6931  زمستان/ شماره چهارم/ سال یازدهم/ لنامه رهبری و مدیریت آموزشی
 فص

 رابطه رهبري تحول گرا وخالقیت و نوآوري سا نامز ییی در.)2931( . گلشن، احسانفر. وحید، ناصحیفر. نادر،مظلومی
.) 109 ( : 56 -33. 28 ، پژوهشنامه بیمه.شرکتهای خصوصی بیمه در ایران
ین     نقش:  رابطهی بین سالمت سازمانی و رفت مزاس یدنورهش را ا،)4931(( اد،   وی، سعید و فتاحی,مهنا
 دوم نی،،، ،، متغیرهای جمعیت ش ناریدم نیب رد یتخان     دبیرس ات نننهاییی شهرس برغناویا نات
     یگنهرف، نارهت،
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