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  یسازمان یتحول گرا با بالندگ یراباه سبک رهبر یبررس
 در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر

 3دکتر ناصر جواهری زاده، 2هوشنگ شیرمحمدی، 1دکتر محمد جعفر مهدیان

 :  چکیده

ای  گسترده تحقیق مورد که است سازمانی روانشناسی در رهبریهای از پارادایم یکی آفرین تحول رهبری
 را عاطفی آنان تعهد عالوه به و رهبری به آنان اعتماد و زیردستان رضایت، آفرین تحول رهبری. است گرفته قرار

 در را نتایج مثبیت از ای مجموعه دهندمی نشان خود از را آفرین تحول ارهایرفت که دهد. رهبرانیمی افزایش

کنند. پژوهش حاضربا هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و بالندگی سازمانی در می ایجاد سازمان
اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر صورت گرفته است. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس 

 همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر در –وش توصیفی ر
بنیابر ایین از ، نفر( نمونه گیری نداشتیم 62) بود. به دلیل محدود بودن جامعه آماری 1812 -18سال تحصیلی

ندارد رهبری تحول گرای بیاس و استا یسوال 86 نامهپرسشگیری شامل سرشماری استفاده شد. ابزار اندازه
سوالی محقق ساخته بالندگی سازمانی بود که پایایی آنها  22نامه پرسش و آوولیو با طیف پنج مرحله ایی لیکرت

هیای آمیاری ضیریب همبسیتگی ها از روشمحاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده 33/2 و 35/2به ترتیب 
این پژوهش نشان داد که بین  یهاافتهیاستفاده شد.  SPSSافزار والیس و از نرم  -پیرسون و آزمون کروسکال

 سبک رهبری تحول گرا و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد. 
 

، نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، بالندگی سازمانی ،رهبری تحول گرا: هاکلید واژه
 مالحظات فردی. 
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 : مقدمه

اند که تنها مدیریت کردن برای هیدایت سیازمان کیافی رسیده اندیشمندان سازمانی به این نتیجه
سازمان قطعیاً بیه ، های سازمان هدایت شودبه طرز صحیح در جهت هدف نیست. بلکه اگر رفتار افراد

ر شیده تیا بیه رسید. موضوع رهبری در دنیای امروز از اهمییت وییژه ای برخیوردا اهداف خود خواهد
 اعم از نیوع سیازمان و بخشیهای، روحی و روانی انسان در سازمان پاسخ دهد. همه مدیران نیازهای

رهبری ، دیگران مدیریت بر پردازند. در واقع الزمهبه رهبری و سرپرستی کارکنان خود می، مختلف آن
هبری اثر بخش و پویاست. ر در، های موفق و ناموفقترین وجه تمایز سازمانکردن است. یکی از مهم

ی الزمیه، کننیداز تغییر و تحول فعالیت می ها در محیطهای پویا و پربا توجه به اینکه امروزه سازمان
نقیش ، تحوالت مستمر سیازمانی اسیت و رهبیری و میدیریت بقاء در چنین شرایطی ایجاد تغییرات و

ه رهبران تحول آفرین دارنید و مطالعیات اساسی در این تغییر و تحوالت دارد. تحوالت سازمانی نیاز ب
کنند. با توجه به اینکه رهبران تحول قاطع رهبری در این وضعیتها را تأیید می مربوط به این امر نقش

مزاییای  نقش اساسی در ایجاد تغییرات و تحوالت سازمانی دارند وجود چنین رهبرانی یکیی از آفرین
رهبیران تحیول  . البته الزم بذکر اسیت کیه میدیران وگرددهای امروزی محسوب میرقابتی سازمان

(. همزمیان بیا آغیاز تحیوالت 1836، فرجامی) باشدها میآفرین کمیابترین منبع اساسی همه سازمان
در زمینه دانش مدیریت نیز رویکردهای گوناگونی به منظور افیزایش ، شگرف در عرصه علم و فناوری

کاتیب کالسییک و نئوکالسییک و رویکردهیای اقتضیایی و کارامدی سازمانها پدید آمید. در سیایه م
فنیاوری و تغیییرات پرشیتاب ، مختلفی ارائه شد. با توسعه بییش از پییش علیوم یهانظریه، سیستمی
رهبری تحول و بهبود سازمانی از وظایف اصلی مدیران تلقی گردیید؛ زییرا رمیز مانیدگاری ، محیطی

بهبود و نو آوری همیشگی بود. برهمین اساس ، سازگاری، های متغیر و پرتالطمسازمان در این محیط
رویکردها و ابزار مختلفی برای بالندگی و تحول سازمانی پیشنهاد شد. اما اجیرای هرییک از ، هانظریه

(. رهبیری تحیول 112:  ، 1835، فقیهی و رجب بیگی) همواره اثربخش نبوده است، این رویکردها
ها با بالندگی سازمانی شود تا رابطه هریک از این مؤلفهق سعی میاست در این تحقی ییهادارای مؤلفه

های احتمالی در مورد بررسی قرار گیرد ودر نهایت الگویی ارائه شود تا شاید برای جلوگیری از شکست
 شیگفت سرعتی با معاصر اجرای رویکردهای تحول و بالندگی سازمان مورد استفاده قرار گیرد. جهان

 به چه تحول این ولی امروزه، داشته وجود دوران تمام در تحول این اگرچه، است ولتح حال در انگیز

 هایبارزترین مشخصه از یکی عنوان بهها است. سازمان سابقه بی سرعت لحا  به چه و محتوا لحا 

 انکار است غیرقابل تحوالت این در انسانی نیروی نقش و تغییرند حال در سرعت به نیز امروزی جوامع
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 نظر مورد تاثیرات از فراتر تاثیری که هستند تصمیماتی اتخاذ به ملزم امروزی (. رهبران1832، نریه)

 احسیاس کارکنان است ممکن، باشد داشته نامطلوبی تاثیر که کند اتخاذ رهبر تصمیمی دارد. اگر آنها

 و زیاد جایی به جا، فضعی روحیة جمله از ای ناخواسته نتایج به مسئله و این است ناعادالنه نتایج کنند
 از، رهبیری هاینظریه در اخیرهای (. پیشرفت1836، نژاد شیخی) شد خواهد منجر وری بهره کاهش

 بیه وابسته را پیروان و کردمی غیرمتعارف فرض موجودی را رهبر که کاریزماتیک رهبری هاینظریه

 سیازی توانمنید بیه رین کیهآفی تحول رهبری و نئوکاریزماتیک هاینظریه سمت به، دانستمی رهبر

 توجه آفرین تحول (. رهبران1834، آغاز) است یافته تغییر، کنندمی توجه مستقل عملکرد برای پیروان

 در را آنیان، کارکنیان باالی سطح هایانگیزه تحریک برای و کرده هدایت جمعی اهداف به را پیروان

 زمانی آفرین (. رهبری تحول131:  ، 1111، 1باس و همکار) کنندمی ترغیب سازمانی اهداف تعقیب

 کند آگاه گروه ماموریت پذیرش برای را آنها، بخشد توسعه را کارکنانش عالیق رهبر که گیردمی شکل

. (21113، آولییو بیاس و) برانگیزانید، گیروه منیافع برای، خویش منافع فراسوی دیدن به را کارکنان و

(رهبری تحولگرا راعامل انگیزه دادن به 1173) 3ارد. برنزنظریه رهبری تحولگرا ریشه در کارهای برنزد

اخالقی تعریف کرد. رهبران تحولگرا کسانی های پیروان از طریق جذاب کردن آرمانهای باالتر وارزش
توانند به آنها روحیه دهند ودر مسیری هدایتشان کنند که می، بخشندهستند که پیروان خودراالهام می

 رویکردهای ترین تازه از یکی، آفرین تحول رهبری سویی (. از1831، رابینز) ودمنافع سازمان تامین ش

 نظرییه. اسیت شیمار انگشیت کشور در آن به مربوط تحقیقات که رهبری است به نسبت شده مطرح

 ( و بیس1173) برنیز سیوی از که، است دنیا در نظری چارچوبهای از یکی آفرین تحول رهبری سبک
 رهبری مدیریتی نوین الگوی آزمودن به زیادی توجه نیز اخیرهای سال دراست.  ( مطرح شده1135)

 و نامیه پایان یکصد از بیش 1115 تا 1112های سال طی در تنها که طوری شده است. به گرا تحول
 سیال در بیس. انید کیرده بررسی را آفرین تحول رهبری مفهوم، دنیا مختلف در دانشگاههای تحقیق

 پییروان، آفیرین تحول رهبری رفتاریهای ویژگی از استفاده با توانندمی برانره که بیان کرد، 1112

 همچنین. (2:  ، 2228، 4هامفریز و انیشتین ) کنند رهنمون، انتظار از بیش عملکرد سوی  به را خود

 رضیایت، شیغلی اسیترس پایین سطوح، کارکنان تعهد با آفرین تحول رهبری بین داد نشان تحقیقات

                                                 
1. Bass et  al 

2. Bass & Avolio 

8. Burns 

4. Humphreys & Einstein 



610 6931ششم، شماره سوم، بهار پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال  -فصلنامه علمي 

 

 ارتباط سازمانی شهروندی رفتار و پیرو - رهبر مبادله، عاطفی هوش، خالقیت، رهبر از یترضا و شغلی

، 3؛بوییال و برایسیون1133، 2؛ارگیان1138، 1؛اسیمیت و همکیاران1135، بیاس) دارد وجیود مثبتیی

( که نشان از اهمیت این موضوع و تحقیقات مختلفی اسیت کیه در ایین راسیتا 1131، 4؛یورک1133

ست. از طرفی دیگر بهبودسازمانی موضوعی اسیت کیه هرچنید رشیدثابت ومسیتمری صورت گرفته ا
داشته ولی هنوزبا مساله حل نشده مربوطه به طبیعت بنیادی اش که مجموعیه ای از علیوم سیازمانی 

در کشمکش قراردارد اما از طرفی بسیاری ازسازمانهای خارجی برای افزایش کارآیی وبهره ، افراداست
، (. بطیور کلیی1833، تقیی زاده و تیاری) کنیدخوداز توسعه سازمانی اسیتفاده میی وری وسالم سازی

سازمانی که گاهی به نیام های پیوسته و بی شماری درگیر است. دگرگونیهای هرسازمان با دگرگونی
شود به دگرگونی رفتار فرد توجه ندارد و سازمان را در کل به عنوان از آن یاد می« بالندگی سازمانی»

گیرد. نیروهیای دگرگیونی فقیط بیه بخیش بازرگیانی و نظام یا مجموعه به هم بافته در نظر مییک 
نیز با ها و دولتها بیمارستان، غیر تجاری مانند نهادهای آموزشیهای شود؛سازمانتجاری محدود نمی

ونی همراه با فزونیی کیه بیه ظیاهر بیا درآمیدهای کنیها دگرگونی روبرو است. فراوانی دامنه خواست
، طوسیی) بیش از همیشه کارآمد و اثیربخش باشیندها شود که امروز سازمانباع  می، ناسازگار است

، (. از آنجایی که سازمان آموزش و پرورش یک سازمان ملی است و در امور آموزشی245:  ، 1832
جامعیه ای بیه توسعه و بالندگی هیر ، بنابراین تغییر، نمایدفرهنگی و تربیت نیروی انسانی فعالیت می

توسعه و بالندگی این سازمان بستگی دارد. واژه بهبود سازمان بر ییک نیوع تجدیید نظیر اصیولی در 
اعتقادات و طرز تفکیر موجیود در ، ارزشیهای آموزش و پرورش توجه دارد؛ تجدید نظری که بر نظام

منطبیق و ، زاینده تغیییرداخل سازمان به گونه ای اثر گذارد که سازمان بهتر بتواند خود را با سرعت ف
 . (5:  ، 1873، ساسان گهر) هماهنگ سازد

 بیدون و گیرا عمیل، گرا تحول) رهبریهای سبک بین ارتباط بررسی در ( 1835 ) کاشی خداداد

های سیبک بیین در کیه داد نشیان تهیران شیهر بیدنی تربیت هایدانشکده سازمانی و تعالی رهبری(
 که شد داده نشان آورد. هم چنین دست به را رتبه کمترین 72/1 با میانگین گرا تحول رهبری، رهبری

 میدیران نیدارد. ولیی وجیود داری معنیی ارتباط بررسی مورد رهبری هایسبک و سازمانی تعالی بین

                                                 
1. Smit et al 

2. Organ 

8. Boyal & brison 

4. Yukle 
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 هیاینمره سازمانی تعالی عناصر بیشتر در، بودند کرده استفاده گرا تحول رهبری از که هاییدانشکده

 (. 1835، کاشی خداداد) آوردند دست به بهتری
 عصرتغییرات شتابنده و عدم اطمینان نسبت به آینیده ونبیود اطالعیات در دسیترس و، عصرامروز

چیه ، کافی جهت تصمیم گیری برای مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خودراباآن همگام نسیازد
مهم داشته باشد وآن عبارت  از این رو سازمان باید یک ویژگی، بسا سازمان را به ورطه نابودی بکشاند
دوام و ، (. بیه عبیارت دیگیر47-61صیص، 1834، ابراهیم زاده) از توانایی تغییر و تطبیق مداوم است

، باشیدتوسعه و بالندگی می، کم درگرو همسو شدن با تحوالت سریعیتوسعه سازمانهای قرن بیست و 
های گوناگون اجتنیاب انی را در موقعیتبهبود و بالندگی سازم، زیرا که تغییر و تحوالت سریع محیطی

نیازمند بهبود و توسعه ، ها برای همسو شدن با تغییرات محیطی(. سازمان1875، 1سنج) سازدناپذیر می

عملکیرد سیازمان ، و گسترش عملیات اجرایی هستند. بهبود سازمانی روشی اسیت کیه در اجیرای آن
های کارکنان واعضیای ها و نگرشتغییر دادن ارزش ولی اصوال برپایه فرآیندآموزش و، ابدیبهبود می

ک راهبرد ی، توان گفت بالندگی سازمانی پاسخ به دگرگونی است(. می1832، 2دفت) سازمان قرار دارد

است تا بتوانند فن ها وساختار سازمانها ارزش، نگرش ها، پیچیده آموزشی برای دگرگون کردن باورها
 بهترسیازگاری یابنید، تازه رابپذیرند و با آهنگ گیج کننیده دگرگیونیهای بازارها وچالش، شناسی ها

(. اما از سوی دیگر در عصر حاضر روندتغییرات و تنوع ابزار میورد اسیتفاده در جرییان 1832، طوسی)
شود. سرعت تغییرات و دگرگونی به حدی است که هیچ یک ازافرادبشیرحتی زندگی هر روز بیشتر می
کرد. رقابت جهانی و تجارت روبه رشد در شرق و بینی چنین تغییراتی را نمیدر یک قرن گذشته پیش 

کسب و کارها فضایی به شدت ناپایدار برای تمامی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، غرب
نیاز به افرادی در نقش رهبر به ، ایجاد کرده است. جهت مقابله با این محیط نامطمئن وتغییرات مستمر

افت و جهان یشود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد حساس میشدت ا
دهد تابه میها نیازمند رهبرانی تحول گراخواهد بود. اقدامات رهبری تحول گرا این امکان رابه شرکت

ه کیهنگام رقابت دریک محیط متالطم و غیرقابل پیش بینی عملکرد خیود را ارتقیاء دهنید. هنگیامی
توانید بیه ییک منبیع میی، اجزای رهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود

تواند کمک قابل توجهی در رقابت مزیت رقابتی برای شرکت تبدیل شود و استفاده از این موضوع می
رای استراتژ یک وکسب بازده باالتردر کوتاه مدت وبلندمدت کند. در واقیع بیدون رهبیری تحیول گی

                                                 
1. Sang 

2. Daft 
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اقتصادی جهانی به عملکرد برتیر های احتمال اینکه شرکت بتواند به هنگام مواجه با چالش، اثربخش
(. با توجه بیه نقیش 1831، و رضایی قربانی آذر) افتیکاهش خواهد ، وحتی رضایت بخش دست یابد

ز ایین آموزش و پرورش شهرستان الشیتر نییز ا، عمده و زیربنایی سازمان آموزش و پرورش در کشور
و فرهنگی قاعده مستثنی نیست. ساالنه آمار قبول شدگان کنکور سراسری و المپیادهای مختلف علمی

شهرستان گواه این مطلب است که این اداره در مسیر صحیح پیشرفت قرار دارد اما این آمار در سنوات 
هبیری میدیریتهای رسد ناشیی از سیبکهای رمی گذشته تا به حال فراز و فرودهایی داشته که به نظر

مختلفی باشد که تا کنون به خود دیده اسیت. هیر میدیری کیه در دوران میدیریتی خیود تغیییرات و 
های عصر حاضر را بیشتر مورد توجه قرار داده است و سازمان و منابع را با آن و ناپایداریها دگرگونی

جدید را به کار گرفته انید های رهبری همگام کرده اند و از سبک رهبری سنتی فاصله گرفته و سبک
موجیود در ایین سیازمان و های موفقیت بیشتری را کسب نموده اند. به هر حال با توجه بیه پتانسییل

شهرستان این توانایی وجود دارد که با به کار گیری سبک مناسب رهبری نوین تحولی کارآیی و بهره 
ورد. از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل میوری سازمان را باال برده و سازمانی سالم و بالنده بوجود آ

شود که هم رهبری تحول گرا و هم بالندگی سازمانی هر دو مربوط به اوضاع متحول و سریع در حال 
بحیران بیه راحتیی گذشیت  یهاتوان از دورهدگرگونی و تغییر عصر حاضرند و با پیاده کردن آنها می

سازمان استفاده کرد. تحقییق حاضیربه منظیور ایجیاد سازی بهره وری و سالم، وبرای افزایش کارآیی
ارتباط بین این دو مقوله مهم و پرکردن خالء موجود بین آنهاست و هم چنین با توجیه بیه اینکیه تیا 

 قی با این موضوع انجیام نگرفتیه ات بیر اهمییت ویکنون نه در دوره کارشناسی ارشد و نه دکترا تحق
رود نتیایج حاصیل شیده بیه لحیا  یق صورت گیرد انتظار میافزاید. چنانچه این تحقضرورت آن می

گیرد هم بیه عنیوان ییک نظری تأثیرگذار باشد بر تحقیقات دیگری که پیرامون این مبح  انجام می
منبع و هم بعنوان یک مشوق و راهنما و از لحا  عملی با توجه به اهمیت رهبری بویژه در آموزش و 

افزایش کارآیی و آشنایی با سبکهای مدیریتی جدید شود چرا کیه  رود که باع پرورش این انتظار می
گردد رسد در مناطقی مانند الشتر همچنان از سبکهای مدیریتی و رهبری سنتی استفاده میبه نظر می

ا اینکیه در عمیل پییاده ییو با سبکهای جدید مانند رهبری تحول گرا آشنایی زیادی نداشته باشیند و 
 سازی نشده است. 
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 پژوهش اتیضفر

 بین سبک رهبری تحولگرا با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد.  -
 بین انگیزش الهام بخش با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد.  -

 آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد.  آرمانی با بالندگی سازمانی در ادارههای بین ویژگی -

 رفتارهای آرمانی با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد.  بین -

 . ترغیب ذهنی با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد نی -

  . الندگی سازمانی دراداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود داردمالحظات فردی با ب بین -
          . بین سن با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد -
        . بین سابقه کاری با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه وجود دارد -
 بین سطح تحصیالت با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتررابطه وجود دارد.  -

کند که وظیفه جهت دهی و هماهنگی فعالیتهای گیروه فیدلر رهبر را شخصی در گروه معرفی می
ازمان یافتیه در را به عهده دارد و باالخره استاگویل رهبریت را فرایند نفوذ در فعالیتهای یک گروه سی

سه جزء مهم را بدین  ،در توصیف ماهیت و معنی رهبریت. داندجهت شکل گیری و نیل به اهداف می
( نوع رفتار. مطالعه رهبریت 8( خصوصیات فردی 2 ( مشخصات شغل یا مقام1: کنندگونه شناسایی می

قعیت و شرایط نیز وابسته رفتار و خصوصیات رهبر دارد بلکه به خصوصیات مو، نه تنها بستگی به مقام
 (. 132  ، 1874، شیرازی ) باشدمی

برای تحقق هدف و ها از طرف عده ای از انسان رهبر عاملی انتخابی است که به طور غیر رسمی
پذیرند و از او دهند و او را میمنبع قدرت او افرادی است که به او رأی می. شودیا رسالتی انتخاب می

دارای قدرت و اختیاراتی است که به طیور ، را بر عهد بگیرد. معموالً هر رهبری خواهند که رهبریمی
فرماندهی و رهبری او بستگی به همین قیدرت ، و نفوذ. شونداز طرف پیروان به او داده میغیر رسمی

پییروی و فرمیانبرداری ، خییزد در چنیین حیالتیاین اختیارات الزاماً از مقام و شغل رهبر بر نمی. دارد
 (. 72  ، 1832، میرکمالی ) اختیاری و داوطلبانه است.، پیروان یا زیر دستان از رهبری

رهبری عبارتست از عمل تأثیر گذاری بر افراد بطوری که از روی مییل و عالقیه بیرای هیدفهای 
هرسی  ) رهبری تأثیر گذاری بر افراد است تا تحقق هدف مشترکی را دنبال کنند، گروهی تالش کنند

 (. 71  ، 1832، نچاردو بال
ها داشتند را بررسی جوامع و گروه، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملت ها

نتیجه گیری کرد که رهبران از دو مجموعه رفتارهای متفاوت برای ، کرد. برنز بر اساس این مطالعات
گرا ب( رهبری تحول گرا. برنز رهبری الف( رهبری تعامل : کنندتأثیر گذاری بر پیروانشان استفاده می
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تعامل گرا را به عنوان یک فرایند مبادله اجتماعی در نظیر گرفت؛جیایی کیه رهبیران بیرای افیزایش 
عملکرد کارکنانشان به پاداش و تنبیه سازمان متکی هستند. رهبران تعامل گرا پیروانشان را در جهت 

رده و برای انگیزه دادن به آنها به پاداش و تنبییه تثبیت شده و مورد نیاز هدایت کهای اهداف و نقش

بالندگی سازمانی را یک کوشش ، 2و مایلز 1( اشماک1173) برنز (.1831، رابینز) سازمانی متکی هستند

بیه ، به خود باز شیکافی یهااز راه، برنامه ریزی شده و پایدار که دانش رفتاری را برای بهگشت نظام

( بالنیدگی سیازمانی را کوششیی بلنید بیرد بیرای 1134) 4و بیل 3د. فرنچ بندد تعریف کرده انکار می

به وییژه از راه کیارگردانی اثیربخش تیر ، تازه گردانی و دشواری گشایی سازمانهای بهگشت فراگرد
 دانند. فرهنگ سازمانی می

کپارچه ی، به هم بافته، منطقی، بالندگی سازمانی را یک رویکرد منظم» 7و ویهریخ 6اودانل، 5کونتز

شیود. بالنیدگی و برنامه ریزی شده میدانند که برای بهتر کردن اثربخشی سازمانی به کار گرفتیه میی
، دهیدهیا کیاهش مییسازمانی برای گشودن دشواریهایی که کارآمدی عملی سازمانی را در همه رده

 (. 1832، طوسی) شودطراحی می

 روش تحقیق

 . استی همبستگ- یفیتوص روش نظر از و تاس کاربردی هدف اساس بر حاضر پژوهش نوع

 يریگ نمونه وروش نمونه، يآمار جامعه

باشیند کیه جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارمندان آموزش و پیرورش شهرسیتان الشیتر میی
 از نیبنیابرا مینیدار گییری نمونیه آمیاری جامعیه بودن محدود دلیل بهباشد. نفر می 62مجموع آنها 

 میورد باشیندیم نفیر 62 کیه مربوطه اداره کارمندان کلیه آن اساس بر که گرددیم استفاده سرشماری
 . است یکسان پژوهش این در آماری جامعه و نمونه، بنابراین رندیگیم قراری بررس

                                                 
1. Sch muck 

2. Mails 

8. French 

4. Bell 

5. Koontz 

6. O,Donnell 

7. Weihrich 
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 پژوهش ابزار
میی نامه استفادهدر این پژوهش برای جمع آوری اطالعات و سنجش نظر کارکنان از ابزار پرسش

نامه استاندارد باس وآوولیو اسیتفاده از پرسش، رزیابی و محاسبه نمره رهبری تحولگراشود. به منظور ا
باشید و بیرای تعییین نمیره سیئوال میی 86میشود که دارای طیف پنج مرحله ای لیکرت و به تعیداد 

 شود. سئوال استفاده می 22نامه محقق ساخته و به تعداد بالندگی سازمانی از پرسش

 هاداده لیتحل و هیتجز روش

پژوهش با بهیره گییری از نیرم افیزار  یهاآماری و بررسی فرضیه یهاجهت تجزیه وتحلیل داده
اسیتفاده ها ها و متغیراستنباطی متناسب با نوع دادههای توصیفی و آزمون یهااز آماره، SPSSآماری 

آمار تو های شاخصجداول توزیع فراوانی و : آمار توصیفی شامل -1: گردیده که شامل دو بخش است
: آمار استنباطی شامل-2، و نمودارهای مربوطه میانه و میانگین(، نما) که شامل گرایش مرکزی صیفی

 والیس. -پیرسون و کروسکال، آزمون نرمال بودن

 هاتجزیه وتحلیل داده

 شهرستان پرورش و آموزش اداره دری سازمانی بالندگ با تحولگرای رهبر سبک نیب: فرضیه اصلی
 . دارد وجود رابطه لشترا

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی  (:1دول)ج

 بالندگی سازمانی زمون ضریب همبستگیآ

 62 تعداد سبک رهبری تحول گرا

 271/2 ضریب همبستگی

 286/2 سطح معنی داری

 H1تائید فرضیه  نتیجه آزمون
 معنی داری بودن فرضیه

 55/5* معنی داری مثبت در سطح 

( بزرگتر 286/2) جدول S( از مقدار271/2) محاسبه شده Sدهد چون مقدارهمانطور که جدول فوق نشان می
بیین سیبک رهبیری : شیود در نتیجیهتأییید میی 1H شود که فرض صفر رد و فرضاست پس چنین استنباط می

 اداری وجود دارد. رابطه معن، تحولگرا با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر
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 شهرستان پرورش و آموزش اداره دری سازمانی بالندگ با بخش الهام زشیانگ نیب: 1فرضیه فرعی
 دارد وجود رابطه الشتر

 1آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی (2 ) :جدول
 بالندگی سازمانی آزمون ضریب همبستگی

 62 تعداد انگیزش الهام بخش

 227/2 ضریب همبستگی

 218/2 سطح معنی داری

 H1تائید فرضیه  نتیجه آزمون
 معنی دار بودن فرضیه

 25/2داری مثبت در سطح  معنی* 

( بزرگتر 218/2) جدول S( از مقدار227/2) محاسبه شده Sدهد چون مقدارهمانطور که جدول فوق نشان می
بین انگیزش الهام بخیش : ر نتیجهشود دتأیید می 1H شود که فرض صفر رد و فرضاست پس چنین استنباط می

 رابطه معناداری وجود دارد. ، با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر
 شهرسیتان پرورش و آموزش اداره دری سازمانی بالندگ بای آرمانهای یژگیو نیب: 2فرضیه فرعی 

 . دارد وجود رابطه الشتر
 2 پیرسون فرضیه فرعیآزمون ضریب همبستگی  (:3جدول)

 بالندگی سازمانی زمون ضریب همبستگیآ

 62 تعداد آرمانیهای ویژگی

 113/2 ضریب همبستگی

 121/2 سطح معنی داری

 H2تائید فرضیه  نتیجه آزمون
 معنی دار نبودن فرضیه

 55/5* معنی داری مثبت در سطح 
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( بزرگتر 121/2) جدول S( از مقدار113/2) همحاسبه شد Sدهد چون مقدارهمانطور که جدول فوق نشان می
آرمانی با های بین ویژگی: شود در نتیجهتأیید می 1H شود که فرض صفر رد و فرضاست پس چنین استنباط می

 رابطه معناداری وجود دارد. ، بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر
 شهرسیتان پیرورش و آمیوزش اداره دری سازمانی الندگب بای آرمانی رفتارها نیب: 3فرضیه فرعی 

 . دارد وجود رابطه الشتر
 

 8 آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی: (4) جدول
 بالندگی سازمانی آزمون ضریب همبستگی

 62 تعداد رفتارهای آرمانی

 251/2 ضریب همبستگی

 617/2 سطح معنی داری

 H2تائید فرضیه  نتیجه آزمون
 دار نبودن فرضیهمعنی 

 55/5* معنی داری مثبت در سطح 

( 617/2) جیدول S( از مقیدار251/2) محاسیبه شیده Sدهید چیون مقیدارهمانطور که جدول فوق نشان می
بیین رفتارهیای : شود در نتیجیهرد می1H شود که فرض صفر تأیید و فرضکوچکتر است پس چنین استنباط می

 رابطه معناداری وجود ندارد. ، ه آموزش و پرورش شهرستان الشترآرمانی با بالندگی سازمانی در ادار
 الشیتر شهرستان پرورش و آموزش اداره دری سازمانی بالندگ بای ذهن بیترغ نیب: 4فرضیه فرعی 

 . دارد وجود رابطه
 4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی (:5جدول)

 بالندگی سازمانی زمون ضریب همبستگیآ

 62 تعداد ب ذهنیترغی

 812/2 ضریب همبستگی

 216/2 سطح معنی داری

 H1تائید فرضیه  نتیجه آزمون
 معنی داری بودن فرضیه



612 6931ششم، شماره سوم، بهار پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال  -فصلنامه علمي 

 

 55/5* معنی داری مثبت در سطح 

( بزرگتر 216/2) جدول S( از مقدار812/2) محاسبه شده Sدهد چون مقدارهمانطور که جدول فوق نشان می
بیین ترغییب ذهنیی بیا : شود در نتیجیهتأیید می1H که فرض صفر رد و فرض شوداست پس چنین استنباط می

 رابطه معناداری وجود دارد. ، بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر

 شهرسیتان پیرورش و آمیوزش اداره دری سیازمانی بالندگ بای فرد مالحظات نیب: 5رضیه فرعیف
 . دارد وجود رابطه الشتر

 5آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی  (:6جدول)
 بالندگی سازمانی آزمون ضریب همبستگی

 62 تعداد مالحظات فردی

 823/2 ضریب همبستگی

 217/2 سطح معنی داری

 H1تائید فرضیه  نتیجه آزمون
 معنی داری بودن فرضیه

 55/5* معنی داری مثبت در سطح 

بزرگتر  (217/2) جدول S( از مقدار823/2) محاسبه شده Sون مقداردهد چهمانطور که جدول فوق نشان می
بین مالحظیات فیردی بیا : شود در نتیجهتأیید می1H شود که فرض صفر رد و فرضاست پس چنین استنباط می

 رابطه معناداری وجود دارد. ، بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر
 رابطه الشتر شهرستان پرورش و آموزش اداره دری سازمانی بالندگ با دافرا سن نیب: 6فرضیه فرعی

 . دارد وجود

 6 فرضیه والیس برای-آزمون کروسکال: ( 7)دول ج

 سطح معنی داری درجه آزادی تعداد یسازمانی بالندگ و افراد نس

 677/2 2 11 سال 42 تا 82 نیبی سن

 42 سال 52 تا 42 نیبی سن

 1 سال 52 از شتریبی سن
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 S( اسیت و 677/2) جیدول برابیر Sو مقیدار  2( و درجیه آزادی 771/2) محاسبه شیده Sبا توجه به اینکه 
شود یعنیی بیین سین کارکنیان و تأیید می 1Hجدول بزرگتر است پس فرض صفر رد و فرض  Sمحاسبه شده از 

ی وجیود نیدارد و مسیتقل از همیدیگر بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتررابطه معنیا دار
 هستند. 

 شهرستان پرورش و آموزش اداره دری سازمانی بالندگ با کارکنانی کار سابقه نیب: 7فرضیه فرعی 
 . دارد وجود رابطه الشتر

 7والیس برای فرضیه-آزمون کروسکال: (3) جدول
 اریسطح معنی د درجه آزادی تعداد یسازمانی بالندگ و کارکنانی کار سابقه

 625/2 2 1 سال 12 تا 1 نیب سابقه

 28 سال 22 تا 12 نیب سابقه

 86 سال 22 از شتریبی کار سابقه

 S( اسیت و 625/2) جیدول برابیر Sو مقیدار  2( و درجیه آزادی 185/2) محاسبه شیده Sبا توجه به اینکه 
ود یعنیی بیین سیابقه کیاری شیتأیید میی 1Hجدول بزرگتر است پس فرض صفر رد و فرض  Sمحاسبه شده از 

کارکنان و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر رابطه معنا داری وجود نیدارد و مسیتقل از 
 همدیگر هستند. 

 پیرورش و آمیوزش اداره دری سیازمانی بالنیدگ با کارکنان التیتحص سطح نیب: 3فرضیه فرعی 
 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان

 8 والیس برای فرضیه-آزمون کروسکال (9 ولجد)  
ی بالندگ و کارکنان التیتحص سطح

 یسازمان
 سطح معنی داری درجه آزادی تعداد

 116/2 2 4 دیپلم و فوق دیپلم

 41 لیسانس

 15 فوق لیسانس

 

 S ( اسیت و116/2) جیدول برابیر Sو مقیدار  2( و درجیه آزادی 223/2) محاسبه شیده Sبا توجه به اینکه 
شیود یعنیی بیین سیابقه کیاری رد می 1H جدول کوچکتر است پس فرض صفر تأیید و فرض Sمحاسبه شده از 

 . کارکنان و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتررابطه معنا داری وجود دارد
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 بحث ونتیجه گیري

 وجیود دوران تمام در تحول این اگرچه، است تحول حال در انگیز شگفت سرعتی با معاصر جهان

 بیهها است. سازمان سابقه بی سرعت لحا  به چه و محتوا لحا  به چه تحول این ولی امروزه، داشته

 نییروی نقیش و تغییرنید حیال در سرعت به نیز امروزی جوامع هایبارزترین مشخصه از یکی عنوان

 تصمیماتی اتخاذ به ملزم امروزی (. رهبران1832، هنری) انکار است غیرقابل تحوالت این در انسانی

 نامطلوبی تاثیر که کند اتخاذ رهبر تصمیمی دارد. اگر آنها نظر مورد تاثیرات از فراتر تاثیری که هستند

 ای ناخواسته نتایج به مسئله و این است ناعادالنه نتایج کنند احساس کارکنان است ممکن، باشد داشته

(. 1836، نیژاد شییخی) شید خواهید منجر وری بهره کاهش و زیاد جایی به جا، ضعیف روحیة جمله از
 سیطح هایانگیزه تحریک برای و کرده هدایت جمعی به اهداف را پیروان توجه آفرین تحول رهبران

 . (131:  ، 1111، باس و همکار) کنندمی ترغیب سازمانی اهداف تعقیب در را آنان، کارکنان باالی
 و آمیوزش اداره دری سیازمانی بالنیدگ بیا تحولگرای رهبر سبک نیب: یاصلنتیجه گیری از فرضیه 

 Sچون مقیدارنشان داده شد؛  همانطور که در آزمون پیرسون. دارد وجود رابطه الشتر شهرستان پرورش
بین سبک رهبری : شود کهچنین استنباط می، ( بزرگتر است286/2) جدول S( از مقدار271/2) محاسبه شده

، رابطه معناداری وجود دارد یعنی کم یا زیاد شدن نحوه رهبری تحیولگرا، زمانیتحولگرا با بالندگی سا
کند و چون ضریب همبستگی بدست آمده بین این دو متغییر درجه بالندگی سازمانی را کم یا زیاد می

 باشد. مثبت است این رابطه به صورت مستقیم و مثبت می
سیازمان یادگیرنیده در  یهیای بیا مؤلفیهرهبیرهای ( بررسی رابطه بین سبک1812) عمویی فرد

واحید بروجیرد. خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسیالمی  2آموزش و پرورش ناحیه 
سازمان یادگیرنده رابطه مثبت و معنا داری وجود  یهانتایج نشان داد که بین سبکهای رهبری و مؤلفه

 ی سازمانی است. دارد. که البته یادگیری خود نوعی بالندگ
 بیدون و گیرا عمل، گرا تحول ) رهبریهای سبک بین ارتباط بررسی در ( 1835 ) کاشی خداداد

های سیبک بیین در کیه داد نشیان تهیران شیهر بیدنی تربیت هایدانشکده سازمانی رهبری( و تعالی
 که شد داده اننش آورد. همچنین دست به را رتبه کمترین 72/1با میانگین  گرا تحول رهبری، رهبری

 میدیران نیدارد. ولیی وجیود داری معنیی ارتباط بررسی مورد رهبریهای سبک و سازمانی تعالی بین

 هیاینمره سازمانی تعالی عناصر بیشتر در، بودند استفاده کرده گرا تحول رهبری از که هاییدانشکده

 . آوردند. درنتیجه تحقیقات باال با هم همسویی دارند دست به بهتری
 و آمیوزش اداره دری سازمانی بالندگ با بخش الهام زشیانگ نیب: 1نتیجه گیری از فرضیه فرعی * 
 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان پرورش
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 جیدول S( از مقیدار227/2) محاسبه شیده Sچون مقدارنشان داده شد؛  همانطور که در آزمون پیرسون
رابطیه ، انگیزش الهام بخش با بالنیدگی سیازمانیبین : شود کهچنین استنباط می( بزرگتر است 218/2)

درجیه بالنیدگی ، الهیام بخیش در سیازمانهیای عنی کم یا زیاد شدن انگیزشیمعناداری وجود دارد. 
کند و چون ضریب همبستگی بدست آمده بین این دو متغیر مثبت است این سازمانی را کم یا زیاد می

 باشد. رابطه به صورت مستقیم و مثبت می
( در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر رضایت بخشی مشتریان بانیک بیه منظیور 1877) رایرجپو

کندکه بانک یکی از واحدهای عمده بیازار پیولی و پرداخته است. وی بیان می، بهبود بالندگی سازمان
اعم ، مختلف اقتصادیهای هدایت و تخصیص این منابع به طرح، مالی هستندکه به تجهیز منابع خود

هستند. بنابراین به منظور نیل به اهداف خود ها ازدولتی و خصوصی تامین کننده منابع اصلی این طرح
باشد. لذا باید به عوامیل میوثر بیر رضیایتمندی مشیتریان نیازمند جلب اعتماد و رضایت مشتریان می

، اجتمیاعی ،ارباب رجوع( توجه نمیوده و بیا توجیه بیه تغیییرات اقتصیادی) کارکنان( وخارجی) داخلی
مستمری را به منظور بهبیود بالنیدگی سیازمان بیه کیار های فرهنگی و نیازهای مشتریان خود تالش

 گیرند. 
( در تحقیقی به بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کیاری 1831) دعایی و علیزاده

اسیتقالل هیای کنان بیا گرایشاین تحقیق داللت بر این موضوع دارند که کار یهاافتهیپرداخته اند. 
بینند که نیازبه استقالل طلبی را طلبانه باال ارزیابی عملکرد بالنده ساز رابه عنوان یک ابزار کنترلی می

تحقییق  یهیاابید. از یافتیهیدهد و در نتیجه عملکرد کاری این افیراد تحلییل مییدر آنها کاهش می
د سازمانی احساسی و انگیزش درونی ارتبیاط مثبیت مشخص شد که ارزیابی عملکرد بالنده ساز با تعه

وجود دارد و همچنین انگیزش درونی به عنوان عامل میانجی بین ارزیابی عملکرد و عملکیرد کیاری 
 . کند. درنتیجه تحقیقات باال با هم همسویی دارندارتباط برقرار می

 و آمیوزش اداره دری ازمانسیی بالنیدگ بای آرمانهای یژگیو نیب: 2* نتیجه گیری از فرضیه فرعی
 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان پرورش

( 121/2) جیدول S( از مقیدار113/2) محاسبه شده Sچون مقدار، دهدهمانطور که جدول فوق نشان می
رابطیه معنیاداری ، آرمانی با بالنیدگی سیازمانیهای بین ویژگی: شود کهچنین استنباط میبزرگتر است 
 وجود دارد. 

 و آمیوزش اداره دری سیازمانی بالنیدگ بیای آرمانی رفتارها نیب: 3جه گیری از فرضیه فرعی * نتی
 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان پرورش
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 جیدول S( از مقیدار251/2) محاسبه شیده Sچون مقدارهمانطور که در آزمون پیرسون نشان داده شد؛ 
رابطیه ، ارهای آرمیانی بیا بالنیدگی سیازمانیبین رفت: شود کهچنین استنباط می، ( کوچکتر است617/2)

 معناداری وجود ندارد. 

 و آماوزش اداره دری ساازمانی بالندگ بای ذهن بیترغ نیب: 4* نتیجه گیری از فرضیه فرعی

 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان پرورش
 جیدول Sدار( از مق812/2) محاسبه شده Sچون مقدار همان طور که در آزمون پیرسون نشان داده شد؛

رابطه معناداری ، بین ترغیب ذهنی با بالندگی سازمانی: شود کهچنین استنباط می ( بزرگتر اسیت216/2)
درجه بالندگی سازمانی را کم ییا ، عنی کم یا زیاد شدن ترغیب ذهنی کارکنان در سازمانیوجود دارد. 
است این رابطه به صیورت  کند و چون ضریب همبستگی بدست آمده بین این دو متغیر مثبتزیاد می

 باشد. مستقیم و مثبت می
ضیمن ارائیه تعیاریفی ، «آموزش و بالندگی سیازمان»( در تحقیقی باعنوان 1832) حسین مهرداد

معاصر بررسیی کیرده و مفهیوم بالنیدگی را از زواییا وجوانیب های اهمیت آن را درسازمان، ازآموزش
باشیند و بیا هیم همخیوانی و ات باال در یکراستا میگوناگون کالبدشکافی کرده است. درنتیجه تحقیق

 تجانس الزم را دارند. 
 و آمیوزش اداره دری سیازمانی بالنیدگ بیای فیرد مالحظات نیب: 5* نتیجه گیری از فرضیه فرعی

 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان پرورش
 جیدول S( از مقیدار823/2) محاسبه شیده Sچون مقدارهمانطور که در آزمون پیرسون نشان داده شد؛ 

رابطیه ، بیین مالحظیات فیردی بیا بالنیدگی سیازمانی: شود کهچنین استنباط می بزرگتر است (217/2)
درجه بالندگی سازمانی ، عنی کم یا زیاد شدن نحوه مالحظات فردی در سازمانیمعناداری وجود دارد. 

تغیر مثبت است این رابطه به کند و چون ضریب همبستگی بدست آمده بین این دو مرا کم یا زیاد می
 باشد. صورت مستقیم و مثبت می

( در تحقیقی تاکید بر ضیرورت واهمییت توسیعه سیازمانی در تیامین و تضیمین 1835) ترک زاده
توسعه سازمانی دانشگاه و تمهییدات ضیروری و ، اثربخشی و سالمت سازمانی دانشگاه علوم انتظامی

توسیعه سیازمانی  در ایین مقالیه همچنیین الگیوی سیسیتمی الزامات کلیدی آن را تبیین کرده است.
 ساختاری و عملکردی و اجزای مرتبط دیگر ارایه گردیده است، دانشگاه مشتمل بر ابعاد اصلی مفهومی

 باشند. در نتیجه تحقیقات باال همسو می
 پیرورش و آمیوزش اداره دری سیازمانی بالنیدگ با افراد سن نیب: 6* نتیجه گیری از فرضیه فرعی 

 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان
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و  2( و درجیه آزادی 771/2) محاسیبه شیده Sبا توجه به اینکه ، دهدهمانطور که جدول فوق نشان می
بنابراین چنیین اسیتنباط میی، جدول بزرگتر است Sمحاسبه شده از  S( است و 677/2) جدول برابر Sمقدار 

سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد و مستقل از یکدیگر  شود که بین متغیر سن کارکنان و بالندگی
کند که کارکنان در چه بازه سنی باشند زیرا در هر سنی که باشند نظرات هستند یعنی اینکه فرقی نمی

آنها درباره بالندگی سازمانی یکسان است و این نیست که با باال رفتن سن افراد آنها بالندگی را گونیه 
 یا تعریف کنند.  ایی دیگر ببینند

 و آموزش اداره دری سازمانی بالندگ با کارکنانی کار سابقه نیب: 7* نتیجه گیری از فرضیه فرعی 
 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان پرورش

( و درجه آزادی 185/2) محاسبه شده Sبا توجه به اینکه  همانطور که در آزمون پیرسون نشان داده شد؛
بنابراین چنین استنباط می، جدول بزرگتر است Sمحاسبه شده از  S( است و 625/2) برجدول برا Sو مقدار  2

و بالندگی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد و مستقل از  کارکنانی کار سابقهشود که بین متغیر 
سابقه کند که کارکنان در چه بازه سابقه کاری باشند زیرا در هر یکدیگر هستند یعنی اینکه فرقی نمی

کاری که باشند نظرات آنها درباره بالندگی سازمانی یکسان است و این نیست که با باال رفیتن سیابقه 
 کاری افراد آنها بالندگی را گونه ایی دیگر ببینند یا تعریف کنند. 

 اداره دری سیازمانی بالنیدگ بیا کارکنیان التیتحصی سیطح نیب: 3* نتیجه گیری از فرضیه فرعی
 . دارد وجود رابطه الشتر شهرستان پرورش و آموزش

( و درجه آزادی 223/2) محاسبه شده Sبا توجه به اینکه همانطور که در آزمون پیرسون نشان داده شد؛ 
بنابراین چنیین اسیتنباط ، جدول کوچکتر است Sمحاسبه شده از  S( است و 116/2) جدول برابر Sو مقدار  2
و بالندگی سازمانی رابطیه معنیی داری وجیود دارد و  نکارکنا التیتحص سطحشود که بین متغیر می

 مثالً شودیم متفاوتی بالندگ مورد در افراد نظرات التیتحص سطح باالرفتن بای عنیمستقل از یکدیگر نیستند 
 نیچنی و اسیت متفیاوت داردی بالندگ از سانسیل فوق کی کهی ریتعب با دارد پلمید مدرک با فرد کی کهی فیتعار
                 . ستین انتظار از وردی اجهینت
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 كتابنامه

   ن  الۀ پ یال ن، "ساازماني فرهنگ و آفری  تحول رهبر  متقابل رابطة بررسي"(. 6832) عسل، آغ 
 . ترران نانشگ ه   یریت نانشک ة، نزلو    یریت ا ش  ک  ش  س 

 نیسال  ، ترالران«دهرنایايگی برساازمان ياناش تیریماد ریتاأثي بررس(. »6832)  ض ،  انه میابراه 
 . تیری    الملل نیب ک فرانس

 ز ابااله  سال    ن  ب ل  گ، ب نن رن هی نگی ساح  بر س"(. 6833) غف  ،  ت   ز ه ش گ،  انه  تق 
،  والیترب ن عل م ت  ه  ه شهیان  فصل   ه، "زیتبر شررسو ن سه هین ح پرز ش ز آ   ش ن  آنر  نیب

 . 3 شم  ه، چر  م س ل
 و( رهبر  بدون و گرا عمل، گرا تحول)  رهبرها  سبک بی  ارتباط"( 6831) علهش، ک ش  خ انان 

، ب ن  تربیت  شوۀ ا ش  ک  ش  س  ن  ۀ پ ی ن، "تهران شهر بدني تربیت ها يانگكده سازماني تعالي
 .  ترران نانشگ ه ب ن  تربیت نانشک ة

 نیپ  سالال ئ  علالال هترجمالال، جلالال نزم، «سااازماني طراحاا و  تئااور(. »6830) چالال  نالی ، نفالالت  
  . فره گه   نفورپژزهش، ترران، س م چ  ،    حم اعرابیزس

 نفور،   حم یس،  اعراب ز  عل،  نییپ  س  ترجمه، يسازمان رفتار(. 6831)  پ فنیاسو،  زی اب  

 فره گه   پژزهش .  
 س پک  انوش  ا ، ترران،  نییپ  س   عل:  ورجم« شرکتها  بقا راز(. »6831) وریپ، س ج . 
 نانشگ ه جر ن انوش  ا ،  شر ، يآموزش تیریمد(. 6832)  عل،  را یش .  

  33شم  ه، احی ی فصل   ۀ، "گیر  تصمیو و سازماني عدالت"(. 6831) ف عمه، نژان شیخ  
 چ  ،  نزلو تیری    رکزآ   ش انوش  ا : ترران. يسازماني بالندگ، (6830)  .عل  حم ،  ع س 

 . ازل

   عیيرصانا ساازمان عملكاري با آن ورابطه تحول  رهبر  هامؤلفهیي شناسا(. 6831)  عل،  فرج 
 . قو يرشهرستان  گر ختهیري خصوص  دیتول

 کگور  هابنگاه  برا اثربخشیي الگو هیارا، يسازماني بالندگ(. 6831). م،  گیب  جب ز. ا،  ریفق ،
 . 60شم  ه،  انس ن عل م     

  سارزنی انوش  ا : ترران. يآموزش تیریومد  رهبر(. 6833)   حم یس،  کم ل ری 
 سازمان ير انساني منابع ور  بهره سیستو و اطالعاتي نظام تبیی  و طراحي"( 6833) بیحب،  ه ر 

، ز  شال   ال یریت نکوالر   سال لۀ، "المپیاک کمیتة و منتخب ورزشيها  فدراسیون، بدني تربیت
 .      تربیت نانشگ ه
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