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چکیده
ه  يلصا فد ا ني شهوژپ ار يسررب ب هط     

        فرهن گگگ

سا امز نن نی و رهب وحت ير لللل لآف س اب نير ا  ينامزاس راتخ ا هراد         

آموزشوپرورش استان مازندران است .جامعه آماري اين تحقيق 113 ،نفر از كاركنان اداره آموزشوپرورش اس نات
مازندران هس هك دنت     02 1نفر بهههعن او ننن نمون ح قیقحت شور .دندش باختنا ه ا فیصوت رض یییی ییییییییی -همبس زبا و یگت ار   
گردآوری اطالعات پرسشنامه است .همچنین با استفاده از نرمافزارهای آماری اس.پی.اس.اس و لیزرل به تجزیه و
تحلیل دادهها پرداختهشده است .پایایی سؤاالت با استفاده از آزمون آلفا ر و نییعت خابنورک ی و مانشسرپ ییا ههههه ههههههها
بهوسیله خبرگان م ح جیاتن .تفرگ رارق دیئات دروم تیرید ا زا لص         تجزیه و تحلی داد ل هههها  اب  ا فتس ا زا هد شور    

مدلسازی معادالت ساختاری برای اندازهگیری برازش مدل متغیرهای اصلی تحقیق نشان داد كه تمامی روابط مدل-
ها یقحت ی ق نعم  یییییی ییدار ب رض یاراد و تسا هدو ی  ب ا دناتس ا ب در ا  ،دنتسه زین ییال ی ینع ه اهریغتم داعبا هم                       
(فرهنگسازمانی ،سبك رهبري تحولآفرین و ساختار سازمانی) تأثیرگ اذ ررر و تبییینکنندهه آنها دنتسه   ... ..از طرفی
یافتههای اصلی تحقیق حاکی از آن بود که فرهنگسازمانی بر ساختار سا ریثات ينامز ی نعم و یفنم  ييييييييي داري وج دو

دارد (  RMSEA=0/ 092و  NFI=0/ 92و  GFI=0/ 86و  ،)β=-0/55همچنين اين رابطه منفی و معنيدار در جهت
تأثیر رهبري تحولآفرین ب مزاس راتخاس ر ا  ين نی ي ز ا دش تف   
.)β=-0/ 85

    (  RMSEA=0/ 087و  NFI=0/ 91و  GFI=0/ 91و

ش و پرورش.
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مقدمه
آموزشوپرورش را ميتوان يكي از اركانهاي اساسي هر جامعه دانس و ماود ،ءاقب .ت تفرشيپ    
هر جامعه به يك فيت تعليم و تربيت آن بستگي دارد .آموزشوپ ب شرور هه هههواس تلاسر نتشاد هط    
فردي و جمعي ،هدايتگر توسعه و پيشرفت است .رسيدن به اين هدف ،در پرتو م رثؤم تيريد   
اين سازمان امكانپذير اس ئالکرایم یدمص( ت ییی یییی و همکا ،نار  .)2931از طرف شقن هزورما ی    
سازمانها در دستیابی به هدفهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتما آ ،یگنهرف و یع نن نننچنا هتسجرب ن   
است که سازمانهای هر جامعه را گردونههای تحقق اهداف آن جامعه مینامن  هب .د ه لیلد نیم     
بازنگری ساختار سازمانها ،در راستای تحقق اهداف و حفظ پویایی بهویژه در فرآیند رقابتهای
اقتصادی و کیفی آنها یک نیاز بایسته است (صمدی میارکالئی و همکاران .)4931 ،سا امز نننها
برای رسیدن به هدفهای خود در محیطی پیچی یتحا نئمطمان و ایوپ ،یتباقر ،هد ا یز ج ا هب ید        
تحرک و نوآوریهای فرهنگی و رهبری دارند که از طری لوصح لباق یفلتخم یاهدربهار ق      
است.
درواقع جوامع امروز به «جامعهسازمانی» شهرت يافتهاند و سازمانها ب زين  ههه ههههمانن ج د وووام ياراد ،ع
فرهنگ منحصربهفرد هستند كه موجب تما زي آنها از كي ديگر م ييي ش مزاس ره .دو ا  ن از سلف ف ،ه     
اعتقادات ،ارزشها و هنجارهاي خاصي برخوردار اس .ت

«فرهن گگگسا امز ننی» بهههمثاب همشچرس ه   

فرآيندهاي سازماني از قبيل ساختار ،سلسلهمراتب ،نحوه روابط انساني ،شيوه مديريت و نگرشها
و طرز تلقي اعضاي سازمان است .در تحقيقات بیانشده است كه فرهن گگگسا امز ننی را م ييي ت ،ناو
الگو يي از باورها و ارزشهاي مشترك به شمار آورد ،كه به اعضاء كمك ميكند تا از عمل درك
سازماني آگاهي و درك بهتري به دست آورند (دایر و همکاران .) 2000 ،1رهبری تحولللآف نیر

نیز در سازمان نگاه پویایی ایجاد میکنند ،که باعث تغییر در ساختار و ارزشهای فرهنگی شده و
نوآوری را در سازمان گسترش میدهد .رهبری تحولی بین عالیق فردی و گروهی افراد اشتراک
ایجاد میکند تا آنها با توان و قدرت بیشتر برای دستیابی به اهداف سازمان همت کنند (بیوگر
و همکاران .) 2006 ،2با نگاهی گذرا به سازمانهای موفق ،میتوان دریافت که عواملی کلی و ید

مشترک میان آنها زمینهساز و شاید هم علت اصلی موفقیت آنها بوده است؛ که از ای وم ن ا در   
1. Dwyer et al.,
2. Beugre et al.,
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میتوان به فرهنگسازمانی و سبکهای رهبري اشاره کرد .از طرفی نیز امروزه با توجه به مح طي
رقابتي و پيچيده عرصه سازمان ،سا امز نننها وکحم  مم مممب تخاس نتشاد ه ا و ظفح يارب بسانم ير     
مت و ناو
پرورش نيروي انساني توانمند از ب ُعُعد رواني و مهارتي ميباشند ،چون نيروي ض ك ،فيع مم مم
بيتفاوت مانعي براي رسيدن سازمان به اهداف و آرزوهاي بزرگ است .نيروي انسا دمآراك ين   
را ميتوان از شاخصهاي عمده برت امزاس ير نن نننها مزاس هب  ا ننن ننننها سناد رگيد ي تتت تتتت (گریسوو و 
دارزین .) 2007 ،1از اين حيث دنيا پس از سالها تجربه به اين باور رسيده است كه براي موفق تي

و پيشتازي در عرصه اقتصادي و رقابتي ،سازمانها تخاس زا دياب  ا مزاس ر ا م ين ن فطعنم و بسا       
برخوردار باشند .درواقع از عواملي كه درنهایت نقش اساسي در توانمندسازي ،برتري كاركنان و
سازمانها دارند؛ فرهنگسازمانی و رهبري تحولآفرین ميباشند ،كه با اثرگذاري بر نوع ساختار
سازمان اين توانمنديها را گسترش میدهند .اين موضوع طي ساليان اخير توجه تع زا يدايز داد   
بزرگان مديريت را به خود جلب كرده است .بهطورکلی در سا ديدپ ،نامز هه هههاي بهههدوراز نق و ش
اثر اين عوامل سازماني وجود ندارد (شاین0 99 1 ،2؛ بأس و آوالیو.) 2007 ،3

در مورد ساختار سازمانی ،باید اشاره کرد که ساختار سازماني كالبدي است كه در آن حوزههاي
تهای كل زكرم و يطابترا ماظن ،ي    
تهای اساسي ،مديريتهاي اساسي ،مأموری 
اساسي ،مأموری 
تصميمگيري تع يي ن ميشود .جيمز (  ،) 1998ساختار سا زا يمسر يمتسيس ار ينامز ا و تارايتخ   
وظايف ميداند ،كه هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي افراد و تحقق اهداف سازمان را با اس زا هدافت
منابع سازمان كنترل مينمايد (جیمز.) 1998 ،4

با نگاه به اینکه ساختار سازماني و مفهوم آنیک واقعيت اس ب و ت هه هههط كشآ رو ا مزاس رب ر ا و ن   
افراد آن اثر ميگذارد و همه با آن درگير هستند ،اما ساختار سازمانی بيشتر يعازتنا موهفم كي    
است .ساختار سازماني روابط حاكم بر مشاغل ،نظامها ،فرآيندهاي عملياتي ،اف ورگ و دار هه هههها يي
است كه براي دستيابي به هدف مشتر يك تالش ميكنند .ساختار سازماني نشاندهندهی كساني
است كه مسئول سرپرستي بوده و مديران را به كاركناني كه بايد به آنها دس يفرعم ،دنهدب روت    
ميكنند .از ديگر كاربردهاي ساختار براي سازمانها ،كمك به تس رج ليه ييييي ان اطالعا .تسا ت

  

1. Gresov & Drazin
2 .Schein
3. Bass & Avolio
4. James
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ساختار سازماني مناسب توان تسريع و تسهيل در تصميمگيري و وا  تبسن بسانم شنك به    

محيط و چالشهاي آن را ايجاد ميكند (يداللهي و همكاران .) 88 31 ،در یک طبقهبن ،یلک ید   

ساختار سازمانی به دو نوع مکانیک و ارگانیک تقسیم میشود .ساختار مکانیک را برای محیططط-

های باثبات و قابل پیشبینی و ساختار ارگانیک را میتوان در محیطهای متالطم و متغیر اس هدافت
کرد .ساختار مکانیکی سازمان ،با ویژگیهای مانن و یگدیچیپ د

گزکرمت ،دایز تیمسر ر ،ییا      

رفتار برنامهریزیشده و مقررات خاص شناخته میشود .سا راتخ ارگاننیکی نیز تسا فطعنم    

و

میزان نفوذ افراد در آن ،بر اساس مهارت و دانش است .سا د لیلد هب ،کیناگرا یاهراتخ ا نتش      
انعطاف ،پویایی ،تحرک ،آزادی در عمل ،توجه ب صخت ه ص ب هجوت  ،ه شا گتسی ی طیارش  ...و        
مناسبتری را برای توانمندسازی فراهم میکنند (صمدی میارکالئی و همکاران .)4931 ،تاکنون
محققان ابعاد متعددی را برای شناسایی و تبیین ساختار سازمانی متصور شدهههان  دیاب اما ،د ا هراش     
کرد که ازاینبین ،ابعاد ارائهههشدهه توس رد زنیبار نفیتسا ط یرتشیب تیبوبحم زا ناققحم دزن        
برخوردار است ،که محققان در این پژوهش نیز برای شناسایی ساختار سازمانی از این ابعا هرهب د   
بردهاند ،که در این مجال به شرح مختصری از آنها پرداخته خواهد شد:
رسميت :به اسناد و مدار يك اطالق ميشود كه در سازمان وجود دارد .در ا نسا ني ا ور د شش شششها،
شرح وظايف ،مقررات و سياستهاي را كه سازمان بايد رعايت و اج تشون ديامن ار ههه ههههش تسا هد   

(دفت 83 31 ،؛  .) 28همچنين ليائو همكاران ،)0102( 1رسميت را اندازهاي كه سازمان از قوانين و

رويهها براي توصيف رفتار استفاده م ييي كن م ،د ييييي دانن راد تيمسر .د ا يكي :تسا تمسق ود ي     
اندازهاي را كه قوانين و مقررات مكتوب شده ،و ديگري م و تياعر نازي

 يارجا ا و نيناوق ني    

مقررات در سازمان (مارچ و سیمون .) 2009 ،2رابينز ( ،) 88 31بيان ميكند كه م زي ان آزادي عمل

یشده است ،رابطهاي معكوس دارد.
افراد با نوع رفتار او در كاري كه بهصورت دقيق برنامهریز 
تمركز :در سلسلهمراتب اختيارات ،متمر زك بودن به آن س رايتخا زا حط ا م هتفگ ت ييييييييي ش هك دو   
قدرت تصميمگيري دارد .هنگامیکه تصميمگ مزاس يالاب حوطس رد يري ا ؛دوش هتفرگ ن

نآ       

سازمان را متمر زك مينامند (دفت 83 31 ،؛  .) 30رابينز تمر زك زيم ار ا جرد اي ن هههه هههههاي م ييي دان هك د   
تصميمگيري در نقطه خاصي از سازمان متمر زك است .ا رد اهنت رما ني يتخا دروم ا يمسر تار

     

1. Liao et al.
2. March & Simon
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سازمان صدق ميكند (رابينز 88 31 ،؛  .) 868از طرفی نیز ميه راكمه و م ا نن ننن ،)0102( 1تمر زك ار
در سازمان به م زي ان آزادي كي

شغل در اتخاذ تصميمات ميدانند .كتس كي ا و همكاران،)1102( 2

معتقدند كه افزايش تمر زك باعث كي نواختي سياستها و كمتر شدن م زي ان ريسك آنها راك رد    
ميشود.
مها هك تسا يعرف ي
پيچيدگي :مقصود از پيچيدگي تعداد كارها ييييي ا سيستم م
سازمان انجام ميشود و يا وج ،تفد( دراد دو

كي نورد رد

   

    83 31؛  .) 29پيچ زيم ار يگدي ا لس ن سل ههه ههههمراتب و

سطوح سازماني ،عنوان شغل ،م زي ان تحصيالت و م زي ان پراكندگي جغرافيا يي ميدانن  د ((گریسوو
و دارزین .) 2007 ،پيچ ب يگدي هه هههان زاد هههای مزاس رد كيكفت هك ا اا اااان وج م هراشا دراد دو ييييييي كند

(چایلد .) 2008 ،3پيچيدگي را در سه سطح عمودي ،افقي و فضا يي در نظر م ييي گيرن زا روظنم .د   

پيچيدگي عمودي تعداد سطوحي كه در سلسلهمراتب اختيار است .پيچيدگي افقي تع ونع داد ان   
ل و منا قط
مشاغل را ب هك هه هههص مزاس رد يقفا ترو ا حم هب يياضف يگديچيپ و دراد دوجو ن لللللللل لللللللل
جغرافيا يي نسبت ميدهند.
همانگونه که اشاره شد فرهنگسازمانی از عوامل مؤثر بر ساختار سازمان است .درواقع در مورد
فرهنگسازمانی باید اشاره کرد که تعریف مفهوم فرهنگسازمانی بسیار دشوار اس زا یشخب ،ت   
ت میییگی یشخب ،در   
این دشواری عمدت ًاًا از گستردگی و تنوع بهکارگیری اصطالح فرهنگ نشأت ت
کده زا نآ م
دیگر از این حقیقت ناشی میشود که فرهنگ شبیه به کوه یخ مشهور ،ک ی اهنت ه ککک ککک
آب بیرون است؛ از چشم بیننده پنهان میماند .بهعبارتدیگر هرچند که فرهنگ

ای هورگ کی    

سازمان ،شبیه من (خود یا ایگو در بحث خودآگاه شخصیت فروی ک هویش )،د اا ااااار و تعام رفا ل اد   
است ،فرهنگسازمانی اشتراکات گستردهای با جنبههای من برت  )،دیورف یوگیا رپوس( ر د .درا     
ازاینرو با نگاهی گذرا به مطالعاتی که در مورد فرهنگسازمانی صورت گرفته اس صخشم ،ت   
میشود که رویکردها ،تفاوتها و تنوعهای متعددی در خص و فیرعت صو

 هعلاطم ا نی      واژه و

بهکارگیری آن وجود دارد .بهطوررریک زا شیب ه     051تعری زا ف فرهن گگگسا امز ننی وج دراد دو
(صمدیمیارکالئی و همکاران.)59 13 ،

1. Mihm et al.,
2. Katsikea et al.,
3. Child
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بای د نایب د ا هک تش    

     فرهن گگگ سا امز نن نی برا س تیقفوم ی ا امز نننننن نها  یتایح رایسب  ا کی .تس           

فرهنگسازمانی قوی ،میتواند سطح باالیی از انگیزه و تعهد را برای کارکنا ،دروآ ناغمرا هب ن    
همچنین قصد حض دنام یقاب و رو ن در مزاس ا ک ماجنا و ،ن ا یهورگ ر

1

((((((( ((((((((بالتا راکمه و داز ا نن ننن ،

 .) 2006عالوه بر این ،فرهنگسازمانی بر رضایت مشتری نیز مؤثر است و میتواند تعیین کند که
آیا مشتری همچنان به دنبال ادامه ارتباط با ای و تسا نامزاس  هب     دنبا أت ل مم مممینکنن اگد ننن دیگر

(مکینتاش و دوهرتی .) 2005 ،2فرهنگسازمانی قسمتي مهم از كل كي

سازمان است و حقيقتي

اجتماعي كه بر اساس آن تعامالت اعضاي سازمان شكل ميگيرد .فرنچ از فرهنگسازمانی همان
تعريف سازمان غيررسمي را ارائه كرده است كه كي

سازمان مثل كوه يخ  هك ببخ نآ هدمع ش   

نا نيا رد .تسا يئرم ريبعت د هچنآ ر زززززززززز ززززی آر بب ب قرار س گنهرف دراد  ا

 نامز ا موهفم ؛تس

          
   

فرهنگسازمانی داراي نقش و كاركردهاي فوقالعادهاي اس ريز .ت ا  لوصحم مه  ا تس مه و
فرآيند ،هم علت است و هم معلول (سيدجوادين و همكاران.) 89 31 ،

شاین معتقد است که فرهنگسازمانی عبارت اس زا ت «الگ  زا ييو پپ پپپیشفر ضضضهاییی اساس هك ي   
گروهي خاص در مواجه بطنا يارب تالكشم اب ه ا سد و ينوريب طيحم اب دوخ ق تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتيا هب يب   
    

پكي ارچگي و انسجام دروني ،خلق ،كشف يا  .تسا هدرك داجيا  ا بوخ دركراك هك ييوگل    

داشته ،كسب اعتبار نموده و ميتوان آن را بهعنوان راهي درست به اعضاي سازمان آموخ ات ،ت   
از همان زاويه و غالب بی اندیشند و احساس و عمل نمايند» (شاین.)0 99 1 ،
امروزه سازمانها در محيط متالطم و طوفاني تغ يي ر براي تحقق بخشيدن به رسالتتتها ،شيوخ ي

  

ناچار به تحول و همگون سازی ساختار و فرايندهاي خود با نيازهاي محيطي ميباشند .سازمانه هها
قبل از هر تحولي بايد فرهنگسازمانی خود را شناسا يي و بررسي نمايند .شناخت و ارزيابي تأثثیر
بالقوه فرهنگ و مديريت موجب درك بهتر آثار ملموس و ناملموس فرهنگ ب م تيريدم ر

ييييييي -

گردد .تدوين و اجراي اس ژتارت ييي ها رب يي ا فتسا ي ا نيا زا رثؤم هد زوح هههههه هههههههها ناكما يگنهرف ي    
مديريت كارا و اثربخشتر را در پهنه فرهنگ فراهم ميآورد (حقيقت و هوش ،راي  .) 89 31توجه
به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه ملی و حتی بینالمللی موض و شزرا اما ،تسین یبیرغ عو   
اهمیت آن در چند دهه اخیر بیشتر آشکارشده است و اندیشمندان بس شهوژپ هب یرای    

درزمینة

1. Balthazard et al
2. MacIntosh & Doherty
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فرهنگ پرداختهاند .در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری در پی یافتن تعریفی
جامع برای فرهنگسازمانی و نیز تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی هستند.
هرچند رهبری نیز از مدتها موردتوجه مورخان و فالسفه بوده است ،ولی مطالعات علم نآ زا ی
نحال ،میزان آگاهی و دانش از آن زمان بهسرعت در حال
در دهههای اولیه  0 90 1آغاز شد .باای 
رشد است ،که بیش از  053تعریف از این اصطالح توسط دانشمندان ارائهش نایب دیاب .تسا هد     
س .) 1985 ،1ب ساسا ر   
کرد که ارائه تعریفی خاص از رهبری یک کار بس  تسا هدیچیپ رای ((( ((((بأس س

نظریه رهبری تحولآفرین ،یک رهبر ،نیازمند استفاده از بازیگران داخل فیاظو ماجنا تهج ی     
الزم برا مزاس ی ا تسا ن هب ات

دها ا ه ،هنیمز نیا رد .دبای تسد شبولطم ف دف ربهر ی    

              

       

تحولآفرین آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف ،بهوضوح از سوی بازیگران داخلی
درک شده است ،موانع بالقوه درون سیس و ،فرطرب ار مت رگیزاب ااا اااان را دررس سسیدن ب دها ه ا زا ف   

پیش تعیینشده ترغیب کند (میرکمالی و چوپانی .)0931 ،ازنظ  زنرب ر (( ((( ،)8791رهب وحت یر لل للل-
آفرین ،دارای ارزشهای مانند :عدالت ،آزادی و براب وحت ناربهر .تسا یر لللل لللللآف رتالاب رد نیر   
بردن اعتماد ،اخالق و روحیه کاری پیروان خود تالش فراوانی دارند .رهبران با توجه به اف رد دار

2

نظر دارند تا آنها را به سمت قرار گرفتن در شرایط بهتر راهنمایی کنند .ایسنبیس و همکاران
(  ،) 2008بیان کردند ،که رهبران تحولآفرین به کارکنا رم و ن ا آ و دوخ نیب تادو نننن نننننها هجوت    
ویژهای دارند و در سازمانهای خود مواردی که برای آن پاداش تعین ش ب ار ،هد هه هههروشننی اع مال
میکنند.

از طرفی برنز 3رهبری تحولآفرین را ،روشی میدادند که رهبران توسط آن کارکنا بیغرت ار ن
به عملکردی بیش از انتظارات میکنند .بأس و آوالیو نظ ات هداد شرتسگ و هعسوت ار زنرب تار

   

س در نظرررات خ یربهر دو    تحولللآفرررین را در
توانستند رهبری تحولآفرین را تثبیت کنن .د بأس س
اشخاصی میبیند که برای توسعه دامنه و قدرت عملکرد سا ر یتبثم هطبار ،نانکراک و نامز ا اب     
افراد زیردست برقرار و آنها را تشویق کند تا خواستههای شخصی را در خدمت نیازها هورگ ی   
و سازمان گیرند و با تمام نیروی خود در جهت دستیابی به اهداف سازمان تالش کنند (ب كرو

1. Bass
2. Eisenbeiss et al
7. Burns
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و كالينز .)1 200 ،1برنز (( ،)8791در كتا دوخ ب    باناممم "رهبر ييي " واژهها لدابم يربهر ی ههه ههههای و
تحولآفرين را به کاربرد .اين اصطالحات بهسرعت در حوزههاي مديريت سازماني به كار گرفته
شد (دالو زكي و ه زكي .) 2005 ،2

بأس و آوالیو ،در تحقیقات خود دریافتند که رهبری تحولآفرین ،پیروان خود را از طری ناشن ق   
دادن چشمانداز آینده و درونی شدن این چشمانداز در آنها ،به شکلی که آن را متعل دوخ هب ق    
دانسته و تمام تالش خود را برای رسیدن به آن انجام دهند ،تحت تأثیر قرار میدهند و میییتوانند
سازمان را در جهت رسیدن به اهداف به جنبش وادارند .بأس و آوالیو همچن نی بیا هک دندرک ن    
وقتی رهبر تحولآفرین عالیق کارکنان خود را توسعه دهد ،و چشمممان آ یارب ار هدنیآ زاد ننن ننننها
ترسیم کند و آنها را از اهداف و وظایف سازمان آگاه کند؛ رهبری تحولللآف م انب نیر ییی ییییشوددد
(بأس و آوالیو.) 2007 ،
همانگونه که مطرح شد ،برنز ( ،)8791نظریه رهبری تحولی را مطرح و برجسته کرده است ،که
س (  ،) 1985در م هیرظن درو   
به درک متقابل میان رهبران و پیروان میپردازد .ع ،نیا رب هوال     بأس س

رهبری تحولی فرض میکند که تعامل بین رهبران و پیروان در مدیریت عملک م ینامزاس در ییی یییی-

تواند الهامبخش پیروان بوده ،که به فراتر رفتن از منافع شخصی و حمایت از منا م نامزاس عف ییی یییی-
انجامد .کاربرد این نظریهها در چارچوب رهبری سازمان نشان میده بهر رگا هک د ر ناوریپ نا      
خود را تحریک ،و پتانسیلهای آنها را توسعه دهند ،عملک وریپ ینامزاس در ا هعسوت ار دوخ ن      

دادهاند (دیونههه و همکا ار ننن .) 2003 ،3هنگاممیک بهر کبس نینچ ه ری      بهههدرستتی اج ،دوش ار   
توانمندی پیروان را برای انجام کار بهتر ،افزایش میدهد .چون بر این باورند که آنها میییتوانند
از خالقیت و نوآوریهای خود برای رسیدن به اه وشد فاد ا فتسا ر ا هد     کنن نکمم هجیتن رد ،د    
است به بهبود کیفیت خدمات در سازمانها منجر شود (بارترام و کاسمیر.) 2007 ،4

رهبري تحولآفرين براي عملي شدن به چهار مؤلفه ،يا عامل كه بهعن او ننن عناصر تشکککیلدهن هد
تاند از (یعقوبی و همکاران:) 89 31 ،
اين نظريه ن زي شناختهشدهاند نياز دارد .اين عوامل عبار 

1. Burke & Collins
2. Dulewicz & Higgs
3. Dionne et al.,
4. Bartram & Casimir
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نفوذ آرماني (ويژگيهاي آرماني -رفتارهاي آرماني) :در اين حالت فرد ،خصوصيات
رهبر کار زي ماتيک را دارد؛ مورد اعتماد و تحسين زيردستان است ،زيردستان او را بهعن او ننن کي
الگو و مدل ميشناسند و سعي ميکنند ک نامه ه ن ش ینامرآ ذوفن .دنوش وا د ا لم

      ویژگیییهای

آرماني و رفتارهاي آرماني است.
انگيزش الهامبخش :رهبر کارکنان را ترغ بي

لدستتیابی ب اب نآ ندو   
يکند تا به ه و فد قابل ل
م 

س ب دها ندو اف   
لدس رت س س
ًال نسبت به آينده و قابل ل
تالش ،باور پيدا کنند .اين افراد معمو ًال

شب ببین
خوش ش

هستند.
ترغيب ذهني :رهبر بهصورت ذهني کارکنان را برمیانگیزد .اين رهبران پيروانشا قيوشت ار ن   
ميکنند که در حل مسائل خالقانه برخورد کنند و فروض بديهي را مورد سؤال قرار دهند .آنها
پيروان را ترغ بي

ميکنند که مشکالت را از زواياي مختلف موردبررسی قرار دهند و فن لح نو   

مسئله نوآورانه را پياده کنند.
مالحظات فردي :رهبر نيازهاي احساسي زيردستان را برآورده ميکن يا .د نن ننن رهب ياهزاين نار   
افراد را تشخ صي

ميدهند و به آنها کمک ميکنند تا مهارتهايی ک رب ه ا هب نديسر ي فده     

مشخص الزم دارند را پرورش دهند .اين رهبران ممکن اس نامز ت    فراوان ننی را ص ورپ فر رش   
دادن ،آموزش و تعليم کنند.
حال بعد مروری بر ادبیات نظری پژوهش ،در این قسمت به مواردی از تجربیا دروم رد یلبق ت    
موضوع تحقیق ،بهعنوان پیشینه تجربی پژوهش پرداخته میشوددد .بای هک درک هراشا د

عوضوم      

پژوهش "تبیین نقش فرهنگسازمانی و س وحت يربهر كب للل للللآفرررین ب مزاس راتخاس ر ان ییی یییی" ،در

تحقیقات کمتر موردتوجه بوده است .در اين راستا ،سعی ب  تسا نآ ر ت رد ا ت نیا حححح حححححقی نیا زا ق   
منظر به این مقوله در سازمان نگریسته شود ،و از طرفی این موضوع حا یگزات ،ندوب ون زا یک     
موضوع و درنهایت جذابیت آن است.

جلیفر و شوقی ،)4102( 1در مطالعهای با موضوع برسی اث بس تار کک کککها تخاس رب یربهر ی ار     
سازمانی در صنعت صنایع فلز ،با استفاده از دادههای جمعآوریشده از میان  553نفر از کارکنان
صنعت مذکور و انتخاب نمونه بهصورت روش تصا یفد

طبقهههبندددیش  اب و ،هد ا فتس ا زا هد لدم     
1. Jalaeifar & shoghi
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معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSدریافتند که میان سبکهای رهبری تحولآفرین و تعا اب یلم   
ساختار سازمانی ارتباط مستقیم و معنیداری وجود دارد.

زارینا ،)2102( 1در مطالعات خود باهدف بررسی ارتباط میان رهبری تحولآفرررین و ابعا اب نآ د   
مدیریت دانش با لحاظ نقش میانجی ساختار سازمانی ،با قرار دادن  552نفر از مدیران سا امز نننها
بهعنوان نمونه موردمطالعه ،دریافت که میان رهبری تحولللآفرررین و ابعا تیریدم اب نآ د    
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین این ارتباط معنیدار میان رهب یر

دانش

تحولللآفرررین و

ساختار سازمانی هم یافت شد .از دیگر یافتههای این تحقیق تائید نقش میانجی سا ینامزاس راتخ   
بر ارتباط میان رهبری تحولآفرین و مدیریت دانش بوده است.
از طرفی نی  ،ز ِژِژ و گن

هه هههمکا ار ننن ،) 2009 ( 2تحقیقا یم طابترا یسررب عوضوم اب ار دوخ ت ان

فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی ،استراتژی و اثربخشی سازمان ،میان

     

 301سا هب نیچ رد نامز    

انجام رساندند .مدل معادالت سا  همه یلماع راتخاس ،یراتخ م اهریغت ی قحت  ی دیئات دروم ار ق

      

قرارداد ،آزمون همبستگی در این پژوهش مشخص کرد که ارتباط معک نعم و سو یی یییداری میان
ساختار سازمانی و فرهنگسازمانی وجود دارد .ب اسا ر سس سسس م ریسم لیلحت لد     ارائهههشدهه ارتباط
معکوس و معنیدار میان ساختار سازمانی و فرهنگسازمانی نیز مورد تائید قرار گرفت.

گارگ و کریشنان ،) 2003 ( 3نیز در تحقیقات خود به بررسی ارتباط میان رهبری تحولللآفرررین و
ساختار سازمانی با تکیهبر نقش رهبری ارزش محور پرداختن آ ،د نننها یقحت هک  ق د ار دوخ تا ر   
یک شرکت نرمافزاری با نمونهای بالغبر  001در کشور هند به سرانجام رساندند ،در اع جیاتن مال   
یداری با راتخاس    
خود بیان کردند که رهبری تحولآفرین و رهبری مبتنی بر ارزش ارتبا نعم ط یی یی
سازمانی و ب ُعُعد عدم تمرکز آن دارند ،ولی ارتباط میان این متغیرها و ب ُعُعد رسمیت ساختار سازمانی
تائید نشده است.
در مطالعات داخلی نی ،ز بخش راکمه و هدن ا  ن (( ((( ،)4931در تحلی رب و ل ر یس    رابط تخاس نیب ه ار    
سازمانی و فرهنگ سازمانی با مطالعهای در پلیس راهور انتظامی استان مازندران ،نشان دادن هک د   
بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .همچن تفای نی هه هههها قیقحت ی   

1. Zarina
2. Zheng et al.,
3. Garg & Krishnan
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نشان میدهد که بعد رسمیت ،دارای باالترین ضریب همبستگی و بعد تمرکز ،کمممت بیرض نیر
همبستگی را داشتهاند.
صالحی ( )4931در تحقیقی با عنوان اثر میانجی فرهنگ

س هطبار رب ینامزاس ا و ینامزاس راتخ     

خالقیت کارکنان صنایع فلزی شهر ص  اب ،هواک یتعن ا  هدافتس ا رن ز ممممم ممممممافزارها لرزیل یلیلحت ی و
اس.پی.اس.اس دریاف نعم طابترا هک ت یییی یییییداری میا مزاس راتخاس ن ا عبا و ین ا گنهرف اب نآ د      
سازمانی وجود دارد ،و همچنین ارتباط معناداری میان فرهنگ

نآ داعبا اب تیقالخ

و ینامزاس

     

کارکنان نیز وج و ینامزاس راتخاس هطبار رب ینامزاس گنهرف یجنایم رثا یفرطزا .دراد دو         
خالقیت کارکنان صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه مورد تائید قرار گرفت.
افشاری و ارش  ید (( ،)4931در مقالهههای ب رب ه ر طبار یس ههه هههه ب راتخاس ،یلوحت یربهر کبس نی      
سازمانی و جو سازمانی با خالقیت سازمانی در شرکت ملی مناطق نف ،دنتخادرپ بونج زیخ ت     
نتایج حاکی از معناداری کلیه مسیرهای غیرمستقیم و بیمعنا بودن مسیرهای مستقیم رهبری تحول
آفرین به خالقیت کارکنان ،ساختار سا راک تیقالخ هب ینامز ک و نان   

ج ب هناقالخ ینامزاس و ه    

خالقیت کارکنان بود.
عبدی ( ،) 89 31در بررسی رابطه بین دو دسته عوامل سا و راتخاس( ینامز مزاس گنهرف ا اب )ین

مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) ،دریافت ک نعم هطبار ه ییی ییییداری ب لماوع نیا نی    

   

سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد .کردنائیج و همکاران ( ،) 88 31در مقالهای با عنوان بررسی
رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگسازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران ،دریافتن هک د   
میان فرهنگسازمانی کارآفرینانه و ساختار سازمانی ارتباط معنیداری وجود دارد ،همچنین این
ارتباط معنیدار میان بیشتر ابعاد فرهنگسازمانی کارآفرینانه و ساختار سازمانی تائید شد.
ثموری ( ،)0831در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ساختار سا مزاس گنهرف اب ینامز ا رد ین

  

مؤسسات دولتی شهرستان زاهدان ،دریافت که بین ساختار سازمانی با مزاس گنهرف  ا ین     ارتباط
معنیداری وجود دارد ،همممچن نی با زفا  ا زکرمت شی  ،،،، ،،،خودمختا و یدرف یر

و یریذپ کسیر   

هدایت و حمایت مدیریت و هویت و تنوع ارتباطا م شهاک ءارآ دروخرب و ت

یییی ییییییاب زیم و د ان   

یکپارچگی و میزان تخصیص پاداشها و کنترل و نظارت افزایش مییابد .با اف ،یگدیچیپ شیاز
خودمختاری فردی و ریسکپذیری و هدایت و حمایت م و تیوه و تیرید

نت ووو ووووع ارتباطا و ت
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برخورد آراء کاهش مییابد و میزان یکپارچگی و میزان تخصیص پاداشها و لرتنک و 

تراظن    

افزایش مییابد.
باتوجه به اهمیت مسئولیتی که آموزشوپرورش در حوزه آموزش و پژوهش ،تربی و ناگبخن ت
آیندهسازان علمی کشور دارد ،همچنین مسئولیت این نها ومآ دنیارف رد د ززز ززززش و تربی یورین ت   
انسانی متخصص در جه هعماج یادرف رتهب هرادا یارب یگدامآ بسک ت

 و م هه ه هههه ههههههههیا درک ننن آنها

بهعنوان کارگزاران آینده ،ایجاب مینماید تا در جهت رفع مشکالت احتمالی موج هزوح رد دو   
مدیریتی و رفتاری در سازمان مذکور اقداماتی را انجام داد .بر اساس آنچه که بیان شد و با هاگن    
به ارتباط ای هریغتم ن ااااا با گیدکی  رر ررر (فرهن گگگسا امز ننی ،س کب

رهب وحت ير لل لللآفرررین و سا راتخ

سازمانی) ،و اثرات فرهنگسازمانی و سبک رهبري تحولآفرین بر ساختار سا و ،نامز درنهایت
اثرات آن بر کیفی راک ت یی ییی سا انکراک و نامز نن ننن آنها  تسا مزال  ،ت تیعضو ا     

و ارتباط این

متغیرهای ارزشمند سازمانی در اداره آموزشوپرورش استان مازندران موردبررسی قرار گیرد .بر
اساس ادبیات نظری ،تجربی فوق ،و هدف پژوهش ،مدل مفهومی تحقیق و فرضیهها شهوژپ ی   
به شرح ذیل بررسی و آزمون خواهند شد ،الزم ب ح قیقحت تسا رکذ ه ا یاراد رض       دو فرض هی
اصلی است:

نمودار شماره  .1ترسیم چارچوب مفهومی تحقیق

فرضیات تحقیق

س و معن ييي -
ط معکوس س
 .1میان رهبری تحولآفرین و ساختار سازمانی اداره آموزشوپرورش ارتباط ط
داري وجود دارد.
 .2میان فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی اداره آموزشوپرورش ارتباط مع نعم و سوك ييييي داري
وجود دارد.
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روش تحقیق
پژوهش حاضر بر مبنای هدف کا فیصوت عون زا شور ظاحل زا و یدربر
جامعه آماری در تحقیق حاضر ،مدیران ارش و ناسانشراک ،د

یی ییییییی -همبس .تسا یگت

  

ش
انکراک ن ا هراد     آم زو شششوپ رور ش ش

استان مازندران بهعنوان شاهدی تجربی هس یقحت نیا رد .دنت ق زا  ،نایم     

 113نف  اب ،ر ا فتس ا زا هد   

روش نمونهگیری کوکران  86نفر انتخاب شدند .ولی برای کفایت نمونهگیری پرسشنامهها میان
تمامی کارکنان توزیع شد ،بااینحال درنهایت  02 1پرسش بسانم همان

تجزیهههوتحلی تسد هب ل    

محققین ،برای انجام تحلیل آماری رسید .در انتها سررب یارب زین  یییی یییییها داد نیا زا یرامآ ی ههه ههههها
استفاده شد .در این پژوهش دادهها توسط پرسشنامه تكم و لي جمعععآوریش .تسا هد

   س ال او ت ت
ت

ت مرب هب طو    فرهن گگگسا امز ننی،
پرسشنامه مذكور از چهار بخش مجزا تشکککیلشدههان ،د س ال او ت ت
رهبري تحولآفرین ،ساختار سازماني و ويژگيهاي جمعيت شناختي افراد .بايد گف شخب رد ت   
اول ا سرپ ني شششش شنام هه هها ا راهچ ز      سؤا لل ل جمع انش ت خخخخ ختي ،بخ مود ش     20سؤا لل ل مرب هب طو     
فرهنگسازمانی برگرفت نشسرپ زا ه ا هم    دنیس  نو (( ( ) 2000پ نیزگ جن هه هههای -طی راهچ )ترکیل ف    
مؤلفه (مشاركت ،سازگاري ،انطباقپذيري و مأموریت) براي هر مادك  5گوی موس شخب ،ه     20
سؤال رهبري تحولآفرین برگرفت تاقیقحت زا ه    بأسسس و آوالی  و ( (( )0 99 1پ زگ جن یینهههای -طیف
لیکرت) چهار مؤلفه (نفوذ آرماني ،انگ زي ش الهامبخش ،ترغ بي

ذهني و مالحظات ف رب )يدر اي   

هركدام  5گویه ،بخش چهارم  41سؤال ساختار سازماني (فرانک( ) 2006 ،پنج گزینهای -طیف
لیکرت) برای سه مؤلفه (پيچيدگي ،تمر زك  ،رسميت) در نظر گرفتهشده است.
روا يي  : ::برای    معبرسا زز زی پرسشنام هه هها یقحت ی ق   ،ا  جارختسا هیور ز ا ياهريغتم یازج

          

مورداندازهگیری از ادبيات موضوعي تحقيق ،و آنگاه بومیسا رهب اب نآ یز ه هه ههههگی تایرظن زا یر   
متخصصان و نیز نمونهای مقدماتی استفادهشده است .بدین منظور ،پرسشنامه تهیهشده ،بهص رو ت ت
ت
پيشآزمون در اختيار تع  یداد ااز اسا گ رارق ناگربخ و ديت ر  زا سپ هاگنآ ،تف ا یرظن ذخ ات        
اصالحي و تعدیل موادی از آنها ،مجدد ًاًا در اختیار تعدادی از اعضا یرامآ هعماج ی     بهههعن او ننن
نمونه مقدماتی قرار گرفت و طبق نظریات اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤاالت با توجه
به جامعه آماری موردمطالعه اطمیناننن حاص .دش ل    درنهای نشسرپ ،ت ا يارب و يحارط يياهن هم      
جمعآوري دادهها م رو ددد اس دافت ههه ق .تفرگ رار

   پا يياي  ::بهههمنظوررر تع  دامتعا تيلباق نيي ا زب ار   

اندازهگيري ن زي روشهاي مختلف و متعددي وجود دارد ،كه آ زا يكي نننها گزاس شجنس  ا ير    
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دروني است که با ضر بي
اين ضر بي

آلفاي كرونباخ اندازهگيري شود .اگرچه حداقل مقدار قابلقبول ب يار

بايد  0/7است ،اما مقدار  0/6و حتي  0/55ن زي قابلقبوللل و پ يقحت رد .تسا شريذ ق    

حاضر ،مقدار پایایی همه متغیرها بیش زيم زا رت ان    بیانننش  هد (( )0/7ب م سپ ،هدو

ييييييي ت تفایرد ناو   

پرسشنامهها از اعتبار با ييال برخوردار هستند.
يافتهها

آمار توصیفی :با توجه به آمار مشاهدهشده از جداول توص هنومن رد ،یفی    موردمطالعههه ،ازنظررر
سن   

 % 24ب  نی (( (  % 30 ،) 24 - 30ب  نی (( ( %93 ،) 31 -83ب  نی (( (  )93- 45و  % 07ب  نی (( (  ،) 46 - 52ازنظ رر ر

جنسیت  % 19زن و  % 81مرد ،از این میان  % 07مجرد و  %39متأهل ،ازنظر تحصیالت  % 23دیپلم و
کاردانی و  %16لیسانس و  %61كارشناسي ارشد بودهاند.
آمار استنباطی :مدل معادالت ساختاری :برای بررسی روابط ع ّلّلی بین متغیرها ،بهط مجسنم رو   
کوششهای بسیاری در دهة اخیر ص ور زا یکی .تسا هتفرگ ترو شششش شششششهای نوی نیا رد شخبد   
زمینه ،معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است .از ای شور ن

بهههعن او ننن

مدل ع ّلّلی و تحلیل ساختار کوواریانس یادشده است .از طریق این روش میتوان قابلقبوللل ب ندو
مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده از دادههای همبستگی ،غیرآزمایشی و آزمایشی
آزمود (آذر 81 31 ،؛ صمدی میارکالئی و همکاران.)4931 ،
منظور از مدل ساختاري ،صرف ًاًا تبیین روابط ع ّلّلي بين متغيرها است .هدف اين مدل كش رثا ف ات   
مستقيم و غیرمستقیم متغيرهاي پنهان ب ور نننزا ب ورد ناهنپ ياهريغتم ر ننن ننننزا اس تالداعم لدم .ت    
ساختاری یکی از روشهای بسیار پیچیده و پیشرفته آماری است که از روشها یرامآ رگید ی    

مزایای بیشتر و بهتری دارد (ویرا ،)1102 ،1برخی از این مزیتها را میییت یا ناو نن نننگون :درمشرب ه   
لارائههه نیس ،ت
سنجش همزمان چندین متغیر وابسته و مستقل که در روشهای آما رگید یر    قابل ل
ارزیابی الگوی سنجش و اندازهگیری با استفاده از تجزیهوتحلیل عاملی ،ه  یفاشتکا م (( ((( )EFAو
هم تأییدی ( ،)CFAدر نظر گرفتن خطاهای اندازهگیری .از طرفی در م تخاس تالداعم لد ا یر    
انطباق دادههای پژوهش و مدل مفهومی را موردبررسی قرار میدهد؛ که آیا لدم     ارائهههشدههه از
برازش مناسبی برخوردار بوده اس دانعم یفرط زا و ،؟ت ا  یر ر نیا رد طباو رب لدم ا شز یا هتف

      

1. Vieira
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آزمون میشود .مدل معادالت ساختاری از دو مدل بهعنوان مدلها دنا ی از هه هههگی دم و یر لل لللهای

ساختاری تشکیلشده است (ژورسکوگ و سربوم .) 1993 ،1بر اساس مدلهای اندازهگیری ،می-
توان دریافت که کدامیک از متغیرهای مشاهدهگر ،قابلی دنا ت از هه هههگی ونکم ریغتم یر ن ار  دارد؛    
همچنین بر اساس مدلهای ساختاری میتوان دریافت که متغیرهای مستقل تا چه اندازهای رابطه
ع ّلّلی با متغیرهای وابسته دارند.
مدلهای اندازهگیری متغیرهای ساختار سازمانی :در مطالعه حاضر برای س لدم شجن   
ساختار سازمانی از تحلیل عاملی تائیدی و از نرمافزار لیزرل استفادهشده است .نتایج تحلیل عاملی
تأییدی مدلهای اندازهگیری متغیرهای (تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی) برای مدل ساختار سازمانی
نشان داده است که الگوهای مدلهای اندازهگیری متغیرهای مشاهدهگر ب هب هجوت اب ،نونکم ر    
کلیه اعداد و پارامترهای الگو معنادار است .که نتایج در قالب جدول ذیل قابلمالظحهه است.
جدول  .1ضرایب استاندارد و معناداری مرتبط با مدل ساختار سازمانی
مسیر ارتباط
تمرکز ← ساختار سازمانی
رسمیت ← ساختار سازمانی
پیچیدگی ← ساختار سازمانی

عنوان مدل
OS1
OS1
OS3

ضریب استاندارد

اعداد معناداری

تائید/رد ارتباط

0/55

5/ 45

تائید

0/ 95

5/ 81

تائید

0/ 42

3/ 89

تائید

AGFI = -- ،GFI = -- ،RMSEA = 0.000

مجذور خطاهای مدل (  )0/ 000کوچکتر از  0.10است و همچنین مقدار  dfو  χ2برابر با صفر است.

یدار ب و تسا هدو
همانگونه که در جدول فوق مشخص است تمام روابط این مدل تحقی نعم ق یی یی
دارای ضریب استاندارد باالیی هستنند ،یعن تخاس داعبا همه ی ا س ر ا س راتخاس رب ینامز ا مز ا ین         
تأثیرگذار و تبیینکننده آن هستند .در این میان ُبُبعد رسمیت دارای باالترین اثر بوده اس هب ای .ت    

بیانی دیگر ُبُبعد رسمیت به گونه بهتری توانسته است واریانس ساختار سازمانی را تبیین کند .هممم-
تآمده از م تخاس تالداعم لد ا  لدم شزارب یارب یر
چنین اعداد بهدس 

(((((( (((((((،RMSEA = 0.000

 ،)AGFI = -- ،GFI = -حاکی از برازش مدل و تناسب باالی آن است.مدل اندازهگیری متغیرهای رهبری تحولآفرین :تکنیک لیزرل آم زي هاي از دو تحليل
بنامهای تحليل عاملي تأییدی (مدل اندازهگيري) و تحليل مس س لدم( ري اا اااااختاري) تش م لیک یی ییی-
گردد .برای برآورد مدل اندازهگیری بهت ع ليلحت یور رب تسا ر ا زا يشخب هك يدييأت یلم         
الگوهاي اندازهگيري است ،تمر زك نما رد وگلا نيا .میئ شجنس هوحن دروم نپ یاهریغتم هان

      

1. Joreskog & Sorbom
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توسط متغيرهاي مشاهدهشده بحث ميكند .در اين قسمت با توجه به مدل مفهومي ،مدل ان زاد ههه-
گیری ساختاري رهبری تحولآفرین بر اساس خروجي ل زي رل ارائه خواهد شد.
لآفرین
جدول  .2ضرایب استاندارد و معناداری مرتبط با مدل رهبری تحو 
عنوان مدل

مسیر ارتباط
نفوذ آرمانی ← رهبری تحولی
انگیزش الهامبخش ← رهبری تحولی
ترغیب ذهنی ← رهبری تحولی
مالحظات فردی ← رهبری تحولی

TL1
TL2
TL3
TL5

اعداد معناداری

تائید/رد ارتباط

0/ 80

6/10

تائید

ضریب استاندارد
0/ 70

3/ 60

تائید

0/ 75

5/ 62

تائید

0/ 60

4/ 44

تائید

 NFI=0.93 ،AGFI = 0.92 ،GFI = 0.94 ،RMSEA = 0.045و NNFI=0.94

مجذور خطاهای مدل (  )0/ 045کوچکتر از  0.10است و همچنین  ) 1.91 ( χ2/dfنیز کوچکتر از  3است.

همانگونه که در جدول فوق مشخص است تمام روابط این م نعم قیقحت رد لد ییی ییییدار ب و تسا هدو
دارای ضریب استاندارد باالیی هستند ،یعنی همه ابعاد رهبری تحولآفرررین ب یربهر ر    تحولللآفرررین
تأثیرگذار و تبیینکننده آن هستند .در این میان ُبُبعد نفوذ آرمانی دارای باالترین اثر بوده اس هب ای .ت    
بیانی دیگر ُبُبعد نفوذ آرمانی به گونه بهتری توانسته است واریانس رهبری تحولآفرین را تبی .دنک نی   

تآمده از مدل معادالت ساختاری برای ب  لدم شزار (( (((،RMSEA = 0.045
همچنین اعداد بهدس 
 NFI=0.93 ،AGFI = 0.92 ،GFI = 0.94و  ،)NNFI=0.94حا اب هک تسا نآ زا یک    

توجه به اینکه میانگین مجذور خطاهای مدل (  ،) 0.045کوچکتر از  0.10است و همچنین کای دو
به درجه آزادی (  ) 1.91نیز کوچکتر از  3است ،درنتیجه مدل دارای برازش و تناسب باالیی است.

مدلهای اندازهگیری متغیرهای فرهن گگگس امزا ننی :در ای ه شهوژپ ن

مچن رب نی ای   
ممم ممم

سنجش مدل فرهنگسازمانی از تحلیل عاملی تائیدی و از نرمافزار لیزرل استفادهشده است .نتایج
تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازهگی گزاس ،تكراشم( یاهریغتم یر ا ،ير      انطباقققپذذذیری و
مأموریت) برای مدل فرهن گگگسا ازمانی نشا  هک تسا هداد ن ا دم یاهوگل للللل للللللها دنا ی از هه هههگی یر
متغیرهای مشاهدهگر بر مکنون ،با توجه به کلیه اعداد و پارامترهای الگو معنادار است .ک جیاتن ه   
در قالب جدول ذیل قابلمالحظه است.
گسازمانی
جدول  .3ضرایب استاندارد و معناداری مرتبط با مدل فرهن 
مسیر ارتباط
مشارکت ← فرهنگسازمانی
سازگاری ← فرهنگسازمانی
انطباق ← فرهنگسازمانی
مأموریت ← فرهنگسازمانی

عنوان مدل
OC1
OC2
OC3
OC4

ضریب استاندارد

اعداد معناداری

تائید/رد ارتباط

0/ 37

4/ 43

تائید

0/ 42

6/ 77

تائید

0/ 18

3/01

تائید

0/ 23

3/ 26

تائید

 NFI=0.88 ،AGFI = 0.87 ،GFI = 0.89 ،RMSEA = 0.06و NNFI=0.90

مجذور خطاهای مدل (  )0/ 06کوچکتر از  0.10است و همچنین  ) 2.45 ( χ2/dfنیز کوچکتر از  3است.
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همانگونه که در جدول فوق مشخص است تمام روابط این مدل تحقی نعم ق یی یییدار ب و تسا هدو
دارای ضریب استاندارد باالیی هس مه ینعی ،دنت ه ا عب ا ف د رررر رررررهن گگگسا نهرف رب ینامز گگگگگگگسا ینامز
تأثیرگذار و تبیینکننده آن هستند .در این میان ُبُبعد سازگاری دارای باالترین اثر بوده است .یا به
بیانی دیگر ُبُبعد سازگاری به گونه بهتری توانسته است واریا نهرف سن گگگگگسا یبت ار ینامز ی .دنک ن    
تآمده از مدل معادالت سا اتخ ررری ب رب یار ا  لدم شز ((( ((((،RMSEA = 0.06
همچنین اعداد بهدس 
 NFI=0.88 ،AGFI = 0.87 ،GFI = 0.89و  ،)NNFI=0.90حاکی از آن است که با هب هجوت     
اینکه میانگین مجذور خطاهای مدل (  )0/ 06کوچکتر از  0.10اس ه و ت مم مممچن هب ود یاک نی    
درجه آزادی (  ) 2.42نیز کوچکتر از  3است ،درنتیجه مدل دارای برازش و تناسب باالیی است.
مدل سازی معادالت ساختاری نهایی پژوهش
همانگونه که اشاره شد مدل لیزرل درکلیترین ش تنتسا رد لکشم ود عفر یارب ،دوخ لک اج       
علمی ایجادشده و دارای دو بخش است :مدل اندازهگیری و مدل سا زادنا لدم .یراتخ ههه ههههگی یر
لمشا ده هه
مشخص میسازد که چگونه متغیرهای نهانی یا سازههای فرضی برحسب متغیرهای قابل ل
موردسنجش قرار میگیرند و اعتبار و روائی آن به چه میزان است .از طرف دیگر ،مدل معادالت
ساختاری ،روابط ع ّلّلی بین متغیرهای نهانی را مشخص کرده و اثرات ع ّلّلی و میزان واریانس تبی نی

نشده را شرح میدهد (آذر 81 31 ،؛  .) 80حال پس از تائید و اطمینان از صحت مدلها دنا ی از هه ههه-
گیری ،مدلهای نهایی پژوهش آزمون میشود.
مدل  .1ضرایب ( T Valueعدد معناداری ارتباط فرهنگ و ساختار سازمانی)

مدل  .2ضرایب ( T Valueعدد معناداری ارتباط رهبری تحولآفرین و ساختار سازمانی)

نمودار  .2معادالت ساختاري روابط بين متغيرهاي اصلی تحقيق
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برازش مدل
    

با توجه به اینکه هیچ توافقی بر روی شاخصهای برازش؛ ب یلک شزارب ییوکین یبایزرا یار
یک الگو وجود ندارد ،ولی آمارۀ مجذور کای یا کای اسکوئر بهطور گسترده بهعن او ننن شا صخ

برازندگی مورداستفاده قرار میگیرد .آزمون آمارۀ مجذور کای یا کای اسکوئر اختالف و ناهم-
فهای
خوانی میان الگوی مفروض و دادهها ،را از طریق آزمون نمودن «فرضیۀ پوچی که انح ار ف ف
ماتریس واریانس -کوواریانس را از ماتریس واریانس -کوواریانس نمونه ،تنها به دلیل خطاهای
نمونهگیری برآورد مینماید» مورد ارزیابی و س رق شجن ار م  ییی ییییده ریو( د ا .)1102    ،ارزشهای
قابلتوجه و معنیدار آزمون آمارۀ مجذور کای یا هب رئوکسا یاک  نیا ینعم

       

کی هک تسا

واگرائ د نایم یوق ی اد هههههه هها و  جو وگلا و د د ا ،در یا و نننننننن ننک ب وگلا ه ا  دی َرَر دوش د و من یییییییییی ییتواند   
موردپذیرش قرار گیرد .بنابراین ،همچنان که اندازۀ نمونه افزایش مییابد ،آزمون نیکویی برازش
آمارۀ مجذور کای یا کای اسکوئر میل به افزایش دارد ،و منجر به َرَرد الگوها نسبت به انحرافها
و واگرائیهای اندک و ناچیز از دادهها میش نمدوس هک ،دو د سا تیلباق و ی تفا یلمع ۀد ار نآ
محدود میکند (بامگارتنر و ها ،گروبم

  

  

سها و 
 .) 996 1در ای تقم ،موهفم ن ضض ض ضضضضی اس ایقم ات ت سسس سسس

سنجههای اضافی برازندگی گزارش گردد .در ج صالخ لیذ لود

ههه ههههای از شاخ صصص ها رب ی ا شز   

تآمده و مقدار مناسب آن نیز ارائهشده است.
بهدس 
صهای برازش مدل ساختاری
جدول  .4شاخ 
مق راد      

مدل 2

مق راد     
مدل 1

2/ 04

1/ 86

0/ 087

0/ 092

0/ 92

0/39

0/ 91

0/ 92

0/ 89

0/ 94

0/ 91

0/ 86

0/ 95

0/ 96

0/ 95

0/ 96

مقدار قابل اتكاء

شا خ ص ها

نام كامل

χ2/df < 3

of

Degrees

RMSEA ≤ 0.10,0.05

of

Error

χ2/df

ChiSquare Divided to
Freedom
Root
Mean
Square
Approximation
Non-Normed Fit Index

NNFI

NFI > 0.9,08

Normed Fit Index

NFI

AGFI > 0.9,08

Adjusted Goodness of Fit Index

AGFI

GFI > 0.9,08

Goodness of Fit Index

GFI

CFI > 0.9,08

Comparative Fit Index

CFI

IFI > 0.9,08

Incremental Fit Index

IFI

NNFI > 0.9,08

RMSEA

تناسب الگوی ساختاری پژوهش :همانگونه که در این قسمت (جدول ش هرام  )5مالحظ م ه یی ییی-
شود ،ضرایب مدل نشان میدهد که مدل تحلیل مسیر ،مدل مناسبی است؛ با توجه به آنچه اشا هر
شد آزمون کایدو ( ،)χ2بهسادگی نشان میدهد که آیا الگ نایم طباور ،شهوژپ یموهفم یو      
متغیرهای مشاهدهشده را بهخوبی توصیف میکند یا خیر .بای هک درک هراشا د

نازیم هچره        χ2
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کمتر باشد بهتر است .شاخص ( )χ2/dfکه تعدیلیافته  χ2است بهعنوان یک معیار تناسب تطبیق و
تعدیل آن با اندازه نمونه است .در این پژوهش مقدار این شاخص برای هر دو مدل ،کمت زا ر  3و
لقبوللل ق صخاش .دراد رار   
در بازه قابل ل

 RMSEAمدلللها  رتمک مه  از نازیم   

 0.10و در س حط

موردقبول قرارگرفته است .دو شاخص مهم دیگ :نوچ ر     GFIو  AGFIنیز زا رتشیب     80درصد
است و همچنین شاخصهای  NNFIو  NFIمقداری بیش از  80درصد را نشان میدهند ،که این
اعداد شاخصها حاکی از برازش خوب مدلها است.
از طرفی نیز برای بررسی رابطة بین متغیرهای مدل ن زي از تجزیهوتحلیل چند متغی گر ای هر ر نویس    
چندگانه استفادهشده است ،که در این راستا از م تخاس تالداعم لد ا ب و یر هههه هههههط زا ،صخشم رو   
مدلهای ساختاری (تحلیل مسیر) استفادهشده است .الزم به ذکر است برای تائید یا رد فرضیهههها
از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری استفاده میش ه و دو مم مممچن رب نی ای    کلی بیرض اهریسم ه   
اطمینان  95درصد و سطح خطا  5درصد است .همانطور که در جدول  5نشان دادهشدههه اس ،ت
اثر فرهنگسا وحت یربهر و ینامز للل للللآف تخاس رب نیر ا مزاس ر ا هدوب رادانعم ین نایم طابترا و   

     

فرهنگسازمانی و رهبری تحولآفرین با ساختار سازمانی مستقیم و معکوس است.
جدول  .5نتایج فرضیات حاصل از مدل معادالت ساختاری
فرضیات
H1
H2

مسیر ارتباط

ضریب استاندارد

گسازمانی ← ساختار سازمانی
فرهن 

-0/55

-7/ 98

تائید

-0/ 85

-4/ 31

تائید

رهبری تحولآفرین ← ساختار سازمانی

اعداد معناداری

نتیجه

بحث و نتیجهگیری
امروزه با تحول شگرف در نظامهای سازمانی ،محیطهای آموزشی و مؤسسات آموزش عالي نیز
نقش بسيار گستردهای در توسعه اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جوامع مختلف ایفا م  یی یییکنن زا .د
طرفي ن زي و عبانم

لماوع     درونسا امز ننی چ مزاس راتخاس نو ا رب ین و يناسنا يورين تيعضو      

رفتارهاي آنان در محيطهای کاری بسيار تأثیرگذار ،و درنهایت بر فعاليتتتها نديسر رمث هب و      
رسالت اداراتی چون آموزشوپرورش موثراند .بنابراين شناخت وضعيت ساختار سازمان و تع نيي
عوامل مؤثر بر آن ،نقش بسيار مهمي در بهبود عملكرد مؤسسات آموزشی ايفا ميكن .د بنا نیارب
هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر فرهنگسازمانی و رهبري تحولآفرین بر سا رد ينامزاس راتخ   
اداره آموزشوپرورش استان مازندران بوده است .بهعبارتدیگ هب شهوژپ نیا ،ر

پ لابند ا خس      
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دادن به این سؤال است که آیا فرهنگسازمانی و رهب ير

تحولللآفرررین ب مزاس راتخاس ر ان ييييييي در

جامعه موردمطالعه تأثیر (رابطه)ع ّلّلی دارند یا خیر؟
نتایج حاصل از آزم یضرف نو ا هک ،داد ناشن ت     فرهن گگگسا امز ننی ،ب ریسم لیلحت لدم قبط ر      
ارائهشده بر ساختار سازماني اثر معکوس و معنیداری دارد .یا به بیانی دیگر فرضیهههی اص لوا یل
تحقیق مبنی بر وجود رابطهی معکوس و معنیدار (ع ّلّلی) بین فرهنگسازمانی و سا ینامزاس راتخ   
در اداره آموزشوپرورش استان مازندران ،مورد تائید قرار گرف .ت

بهههط کرو للی میییت نینچ ناو   

نتیجهگیری نمود که در اداره آموزشوپرورش استان مازندران ،بهب نهرف دو گگگگگسا بجوم ینامز
کاهش ساختار سازمانی میگردد (رابطهی ع ّلّلی) .این یافته را میتوان ازلحاظ نتیج اب طابترا و ه    
یافتههای تحقیق محققا :نوچ ین    نِژِژ گ

راکمه و ا  ن (( (((  ،) 2009و کردنا راکمه و جیئ ا  ن (( (((،) 88 31

مچن يربهر نی   
مطابقت داد .با توجه به آزمون انجامشدهه ب ه ،قیقحت یلصا هیضرف رگید یار مممممم مممممم
تحولآفرین ،بر طبق مدل تحلیل مسیر ارائهشده بر سا ينامزاس راتخ    اث و سوکعم ر

نعم ییی ییییداری

یدار
دارد .یا به بیانی دیگر فرضیهی اصلی دوم تحقی طبار دوجو رب ینبم ق ههههه ههههههی معک نعم و سو یی یی
ش اس ،ناردنزام نات   
شوپ رور ش ش
(ع ّلّلی) بین رهبري تحولآفرین و ساختار سا هرادا رد ینامز آم زو ش ش
شوپ رور ش ش
ش
مورد تائید قرار گرفت .بهطورکلی میتوان چنین نتیجهگیری نمود که در اداره آموز 
استان مازندران ،بهبود رهبري تحولآفرین موجب کاهش ساختار سا م ینامز یی یییگ در د طبار(  هه هههی
ع ّلّلی) .این یافته نیز با یافتههای تحقیق محققانی چون :زارینا ( ،)2102جلیفر و ش  یقو ( ( ،)4102و
گارگ و کریشنان (  ،) 2003همخوانی دارد.
از عوامل مؤثر و كليدي در پويا يي  ،رشد و توسعه سا رط يگنوگچ ،نامز اا اااح مزاس راتخاس ي ان    
است .ساختار سازماني حالتي است كه كاركنان در مورد قیدوبندهای گروه ،فراوان و تاررقم ي
نحوه تصميمگيري در سازمان دارند و همچنين تأکید بر م زي ان راههاي ارتباطي موج دوجو و دو   
فضاي رسميت و يا عدم رسميت در سازمان قرار دارد .با توجه به نتايج بايد گف يالاب دوجو ت    
عوامل ساختاري در سازمان محيط را غیررر مشا کر تتی م ييي كن م شهاك ار تاطابترا و د

ييييييييي ده .د

سازمانها بهعنوان نهادي اجتماعي ،برحسب تعهدات ،اهداف ،ف ّنّناوری ،ساختار سا شور و ينامز
اجرا يي  ،داراي فرهنگهاي گوناگون و متفاوتي ميباشند .ساختار ميتواند بر اعضا س ي ااااازمان و
توانمنديهاي آنها اثرات شگرفي بگذارد .تحقيقات متفاوت نشان ميدهد كه سا ينامزاس راتخ   
بر عملكرد و سطح كاركنان تأثیر ميگذارد .با  هتكن نيا هب دي ت نكراك همه هك دوش هجو ا ،ن          
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طرفدار ساختار ارگان كي

و انعطافففپذذذیری دارفا يخرب .دنتسين ،دشاب لمع يدازآ ياراد هك       

زماني احساس رضايت ميكنند و داراي بازدهي با ييال هستند كه كارها استاندارد باشد و ابهام به
حداقل برسد .بنابراين در طرح سازمان و ساختار سازماني بايد ب زرا و يدرف تافالتخا ه ششش ششششهاي
حاكم بر سازمان ن زي توجه شود.
بايد گفت كه رهبري تحولآفرين بخشي از پارادايم جديد رهبري است ،افراد را متحول و متغ ري
شها صيصخ و  هه هههها و يقالخا ي
ميكن اب و د ا زر شش شش

نلب فادها دددد دددددم يبايزرا .تسا طابترا رد تد     

محركهاي مؤثر بر پيروان ،ارضاي نيازهاي آنها و رفتار کردن با آنها بهعنوان اف ،لماك يدار   
ازجمله كاركردهاي اين رهبري اس وحت یربهر .ت للل للللآف اپ زا یکی نیر ررر ررررادایمها رد یربهر ی   
روانشناسی سازمانی است که موردتحقی ییق گس درت هههای قرارگرفت وحت یربهر .تسا ه لللل لللللآف ،نیر
رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و بهههع ر نانآ یفطاع دهعت هوال ا م شیازفا  یی یییی یییییییده .د
رهبرانی که رفتارهای تحولآفرین را از خ م ناشن دو ییی ییییدهن عومجم د هه هههای از نتا ثم جی بب بببت را در
سازمان ایجاد میکنند .از سو يي  ،عملكرد سازماني برجسته از طريق تالشهاي كاركنان معم يلو
حاصل نميشود .يكي از د يال ل موفقيت سازمانهاي بزرگ ،اين است كه آنها كاركناني دارند
كه بيش از وظايف رسميشان تالش مينمايند .با توجه به نتايج ،رهبران تحولآفرین در سا نامز
موردمطالعه بايد اعتماد كاركنان را نسبت به اه نهد شيازفا نامزاس فاد د ددد ددددد تا ناوتب  ن هب رجنم د    
تغییرات در ساختار سازمان گردنددد .رهب  :دياب نامزاس رد نار د يگر ر رد ار ناوريپ ندرك 
چش مم ماندا ج ،هدنيآ زا ز هت ج تكراشم بل

هئارا       

يب ش آ رت نننننننننننن ننها  ققحت رد  ا  و فاده دا نتش ركفت           

شبینانه راجع به آينده ،افزايش انگ زي ه كاركنان نسبت به كار توجه و ونا .دنشاب هتشاد هژي اع     
خو 
گوناگون سبک رهبری در سازمانها م ييي توانن أت د ثث ثثثیرات متفا رب يتو    فرهن گگگسا نامز ییی از خ دو

بهجای بگذارند .بايد گفت سبک رهبری تحولی به دليل اثرگذاري بر نگرشها ،باورها و ارزش-
هاي موجود در سازمان ،نقش قابلتوجهی در شکلدهی اين باورها و ارزشها ب داجيا يار    یک
فرهنگ قوی و مناسب خاص بر عهده دارد .ساختار سازمانی بهواسطه فرهن گگگ سا امز ننی ق و يو
مناسب از چند جهت ،مبنا ترب هیاپ و  ر  ی ر اپ یتباق ی م مهارف ار راد ییییییی ییییییییآورد .بس ناریدم زا یرای   
بهاشتباه تصور میکنند که قدرت یک بازی با مجموع صفر است .البته این تص رو بهههه ههیچعن ناو
ص یحح  .تسین  ا هجوت اب زین یفرط ز ب ریثأت ه ا گنهرف ت تخاس رب ار مزاس ا ریدم هب ،ین ان    

                        

آموزشوپرورش پیشنهاد میشود تا با تقویت فرهنگسازمانی حاکم در سا یارب ار هنیمز ،نامز    
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بهبود ساختار سازمانی فراهم آورند .مدیران سازمان باید در طراحی ساختار سازمان ،ب گنهرف ه
سازمان توجهی ویژه نمایند .زیرا هر فرهنگی ساختار متناسب با م ار دوخ  ییی ییییطلب تروص رد و د   
عدم رعایت آن ،بهصورت قابلمالحظهای به سا .دیسر دهاوخ بیسآ نامز      در سالللها ريخا ي   
فرهنگسازمانی و رهبري تحولي بهعنوان يكي از عوام  رد رثؤم ل ر ت و دش و امزاس هعس ننننن ننننننها و 
حتي كشورها شناختهشده است .حيا مزاس ياقب و ت ا ننن ننننها ياقترا هب لماك يگتسب هدنيآ رد        
مچن راتخاس ني   
فرهنگ و رهبري تحولي در حوزههاي مختلف دارد .توج ه و لئاسم نيا هب ه ممممم ممممم
ساس يالاب حوطس رد ينامزا امز نننننننن نها يتح و ورشيپ ي

دددددد در ب در نالوئسم ني هههه هبا الالال ی كش ،اهرو   

نشاندهنده اهميت با يال اين مفاهيم در ساخت و شكلدهي جهان آينده است .انجام تحقيقا و ت
مطالعات بيشتر در زمينههاي عوامل مؤثر بر بهبود ا وم ني ا مزاس در ا رد ين

يرورض اتسار نيمه       
  

است .نتايج اين دسته از تحقيقا م ت ييييي توان ارط يارب يانبم د ححح ح حححححي و اج رد بسانم يماظن ،يار
دستيابي به توسعه در سازمانها و نهايت ًاًا در كشورها گردد.
حال باتوجه به موارد اشاره شده ،درقسمت ذیل پیشنهادات کاربردی مختص به متغیرهای تحقیق
ارائه میگردد:
جهت شناخت سا رب و نامز ر  دركلمع و راتفر يس ا رف زا يهاگآ ،نامزاس كي ياضع ه گن         
سازماني گامي بنيادي و مهم به شمار ميآيد .لذا ،براي انجام هر گونه اقدام جديدي در سا ،نامز

توجه به فرهنگ آن مجموعه ،امري ضروري است ،زيرا با اهرم فرهنگ به سادگي ميتوان انجام
تغ يي رات را تسهيل كرد و جهتگيريهاي جديد را در سازمان پايدار نمود .مدیران سا دیاب نامز   
با ایجاد یک فرهنگ سازمانی قوی ،سطح باالیی از انگیزه ،تعهد ،همچنین قص و روضح د یقاب    
ماندن در سازمان ،و انجام کار گروهی را برای کارکنان ایجاد کنند.
رهبری تحول آفرین یکی از مهمترین متغیرها در روانشناس هک تسا ینامزاس ی

قیقحت دروم       

گستردهای قرار گرفته است .رهبری تحول آفرین ،رضایت زیردستان و اعتماد آنان ب و یربهر ه
به عالوه تعهد عاطفی آنان را افزایش میدهد .رهبران دوخ زا ار نیرفآ لوحت یاهراتفر هک ی

    

نشان میدهند مجموعهای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد میکنند .با توج بهر ،جياتن هب ه ر نا     
تحول آفرين بايد با ایجاد یک س سساختار منعطف

اعتما  تبسن ار نانكراك د به نامزاس فادها       

افزايش دهند .رهبران در سازمان بايد :درگير كردن پيروان را در ارائه چشمانداز از آينده ،جهت
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جلب مشاركت بيشتر آنها در تحقق اهداف و داشتن تفكر خوش شيازفا ،هدنيآ هب عجار هنانيب

   

انگ زي ه كاركنان نسبت به كار توجه ويژه داشته باشند.
کهای
برای بهبود وضعیت ساختار در سازمان و ایجا هزیگنا د انکراک ن ریدم  ،ا ب ن ا  دی ا ینکت ز کک ک ککک کککککک
توسعه فرهنگی و رهبری تحولی استفاده نمایند .براین اساس ،مدیران میتوانند نسبت ب ارقتسا ه ر   
نظام پیشنهادها در سازمان اقدام کنند .در این زمینه مدیران سعی کنند هر چند گا ریغ تاسلج ه    
رسمی بین کارکنان و مدیران و نیز جلسات پرس راک و دنیامن خساپ و ش ک ر نان ا یگنوگچ زا       
عملکرد و اهداف سازمان به منظور پیشگیری از وقوع هر گونه مشکالت کاری مطل و دنزاس ع
به پیشنهاد کارکنان در مورد بهبود روشها و وظایف سازمانی اهمیت دهن ن هتبلا .د بب بببایس طقف یت   
یک روش یکنواخت را در آنها به کار گرفت ،بلکه باید کلیه روشهای مشارکت را با توجه به
وضعیت محیطی سازمان مورد استفاده قرار داد تا مشارکت به صورت کاذب استقرار نیابد.
منابع
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