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  چکیده

ضااا یيااان با توجه به نقش م یبر تعهد سازمان ینتحول آفر یرهبر يرتاث يينپژوهش با هدف تع اینهدف: مااا   یشاا   یتر مع 

 صورت گرفت.  1397در سال  شهر تهرا  یمدارس مقطع دوم متوسطه

عااه يمایشیپ-توصيفی هاداده یو از نظر روش گردآور یروش پژوهش از نظر هدف کاربردروش: پااژوهش  یبااود. جام ماااری  آ

باارش نمونهوراز تفاده با اس يا م ینبودند که از ا شهر تهرا  یمقطع دوم متوسطهشامل مع ما  مدارس   گيری تصادفی ساده و 
نااه ح اا  عنوا  نفر به 384جوامع نامحدود  یاساس فرمول کوکرا  برا ظاار در نمو تااه ن باازار. شااد گرف  سااه هاااداده وریآگاارد ا

 بود. و رضایت ش  ی  ینتحول آفر یرهبر ی،د سازمانهتع استاندارد یپرسشنامه
سااتنبا   Spss-21افزار ف معيار و ... با استفاده از نرمميانگين، انحرا قطری ها ازها، توصيف دادهآوری پرسشنامهجمعپس از  و ا

ناای ان ام پذیرفت. ویژگی LISREL-v8.80افزار سازی معادالت ساختاری و به کمک نرماز طریق مدل هاآماری داده های ف
ناااداری نرم رين ضرایب مسپرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و همچني باارای و ضرایب مع فاازار  ا

 های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی فرضيه

مااانشامل  ین و ابعاد آ آفرتحول یرهبر يرپژوهش تاث یهایافته یتدر نها یافته ها: ياازش ی،نفوذ آر هااام انگ یااکبخشال  ، تحر

طااع  یشاا   یترضا ان یيمنقش ما  با توجه به ع م یبر تعهد سازمان را گراتوسعه یهايختگی و حمایتفره ماادارس مق مااا   مع 
 .قرار داد یيدمورد تأ شهر تهرا  یدوم متوسطه

خاااد  يازا نو مناسب ب یمورد استفاده در مدارس بصورت اصول ینآفرتحول یرهبراگر  نتیجه گیری: پاارورش ات مااوزش و  نظام آ
شاا  یو از وظيفه شناس  ،رزنده بوده و در مدارس متعهدسو به وجود خواهد آمد که مع ما  شادکام  یجو، ددگر باااالیی  رضایت 

 ر خواهند بود.برخوردا
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 مقدمه
 ر به تقویت مزیت رقابتی من توانندشوند که میمی ترین منابع سازمانی محسوبترین و مه عنوا  باارزشامروزه منابع انسانی به

سااانی ساات، ه با ت يير و تحوالت سریع همراه ا(. در دنيای امروز ک2017، 1روحی)ها شوندسازما  نسبت به سایر سازما  نااابع ان م
بااه توانترین داراییاثربخش، یکی از مه  سااته  سااازما  واب صااادی  شااد اقت سااتند و ر کاارد  آ های نامشهود در سازما  ه نااد  -م

یااژه(، ازاین2016، 2جکسو ، ولنتاین و مگ يچ، سماتي)تهاس جااه و بااين  گااردد و در ایرو، باید به نيازهای منابع انسانی تو قااع  وا
کارکنانی که دارای تعهد و  5و گریفيين 4به اعتقاد مورهد .(2017، 3)آریانتونيازهای فردی و سازمانی اتحاد و یکپارچگی ای اد شود

سااازما  می ریتظ  بيشبيشتری هستند، نبندی پای کااار میدر کار خود دارند، مدت بيشتری در  شااتر  نااد و بي نااابراین مان نااد. ب کن
فاا  بندی کارکنا  را بيشتر کنند و از راههای مخت ف تعهد و پایکارگيری سياستمدیرا  باید بتوانند با به ناااگو  آ  را ح های گو

 (. 94: 1383، گریفيين، الوانی و معمارزاده)نمایند

گاار در هاست که روا لاس طرفی زا خاای دی بااه بر ساابت  شناسا  در صدد هستند به این سؤاالت پاسخ دهند که چرا برخی افراد ن
گر جواب این زند؟ و پژوهشها را رق  میکنند؟ چه عوام ی این تفاوتهای مخت ف زندگی کاری موفق عمل میمقاب ه با موقعيت

ناادها از جم ه آموزش و پرورش مییعنی رهبری تحول آفرین در سازما  آ  ارتبط بازمانی و عامل مها را در تعهد سسوال کي  )دا
شاای از اهاز طرفی مدیریت در سازما  (.2014، 6و کي  یاافهای آموز ساات و از ظر خااوردار ا صاای بر ياات خا شااوارترین و م ترین، د

باار يرتاااثی سااروهش بره شد هدف این پژلذا با توجه به آنچه گفت رود،شمار میپرثمرترین کارها به حااول یره هااد  ینآفرت باار تع
 است. شهر تهرا  یمع ما  مدارس مقطع دوم متوسطه یش   یترضا يان یبا توجه به نقش م یسازمان

باشد و از خوردار میها بر ياتی مخت ف در سازما های کارکردی و عممالت و ارتباطات متقاب ی با حوزهمنابع انسانی از تعا یحوزه
هااا نی داشته باشد. بنابراین، سازما ها و دستيابی به اهداف سازماری شایا  توجهی بر عم کرد سازما تواند اثرگذامی یون ريمه

سااعه شااد و تو هاات ر خااود در ج هااداف  بااه ا نااد  مااه یبه مدیرا  و کارکنا  اثربخش و کارآمدی نياز دارند تا بتوان ساات ه بااه د جان
مااا ها و محيطامروزه موفقيت سازما . بعبارتی دیگر (1397 رین و صحرانورد،اده ثم)حسن زیابند سااتگی کا کاااری ب باااه  یهای 

ساات.  ع وم رفتاری دارد که یکی از مهمترین عناصر یاساتفاده کارآماد از نياروی انسانی بر پایه ساااب ا جهت ارائه خادمات منا
فاااهي  و است. بنابراین شناخت هر چه جامع دگینزسا و ، رشد و تکاململ توليدترین عاع انسانی و نيروی کارآمد، بنيادیمناب تر م

ضاااروری سااازه ماااری  هاااا ا یاان ابزار سااتفاده از ا هااارت ا یاات م خااا  و در نها هااای  سااانی، ابزار يااروی ان باااه ن باااو   های مر
 (.1396است)بهاءلوهوره،

کنند،   یک معيار ارزشمند نگاه مینواعهها به تعهد ب ه سازمادارد ک يتضرورت توجه به تعهد سازمانی مع ما  به این ع ت اهم 
ناادخارج از حدود و وظایف مانند خالقيت و نوآوری و اختراع می یهایزیرا وجود تعهد، مع ما  را تشویق به ان ام فعاليت و  ي ک)ک

در   اسااتدریدر برخورد با ز ی استرو رفتا ینشيب یالگویک  7رهبریسبک  در این خصو  باید اذعا  نمودالبته  (.2014، ي ک
صاا ،ینيبجها  ینشا  دهنده رهبری. در واقع سبک از خود تيها به تبعآ  بيجهت ترغ کاار و شخ باار تيطاارز تف جااه  ره در موا

بااری و  .(1393)یوسف نيا ارالو، است ردستا یگذاشتن بر ز ريتاث قیطر از یشد  با مسائل سازمان ساابک ره شااناخت  در رابطه با 
هااد ت رهبرا ند یکی از دالیل موفقياگرفته که نشا  دادهام  نازمانی تحقيقات متعددی تعهد سا کااه در ی وجود افراد متع ساات  ا
ها در پيشرفت سازما  کنند. از طرفیرهبری می ها و باورهایشا  از سازما ارزش کنند. رهبرا  از طریقت میفعالي هاآ  سازما 
و  يااهداشتن روح .پوشی استش رضایت ش  ی غيرقابل چش نق  وصخست که در این های آ بهينه از نيروی انسان هاستفاد گرو
ناار  یکی ین. بنابرااهميت دارد بسيار هاسازما  یباال یوربه بهره يد در رس یش   یتمندیرضا باارد  ا باااال   یاز عوامل مه  در 
فرد با ش ل و  یطفعا یراسازگ ینوع يقتدر حق ی ش  یتها است. رضاآ  یش   یتسازما  بهبود رضا یک یانسان يروین یروان
سااان ؛گرفته شودنظر  در از دو بعدتواند یم یش   یترضا یمطالعه يتاهم. آ  است یطشرا طااابق آ  شا یاول بعد ان سااتهکااه م  ی
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 یتهاادا یاه گونهتواند رفتار کارکنا  را بیم یش   یتاضکه مطابق آ  ر یمنصفانه رفتار گردد و دوم بعد رفتار است با کارکنا 
کاا نااد  ظااار عباا هک کاارد و و گااذار ،شااا یسازمان یفم  عااد یاثر هااا از دو ب بااروز رفتار بااه  فاا یو  باات و من هااا من اار آ  یمث
صااول، نظر یرا (؛ در واقع به کمک مد1396يداخویدی،شود)ب ساابک هایااهتوانمند و آگاه به ا هاارهیها، مو  سااازما  را  یتااوا  چ

کارکنا  حداکثر بهره  همانندکرد و از منابع مخت ف سازما   ی ادارا  مزال یو هماهنگ یماندهازس یزی،ربرنامه یادگرگو  کرد و 
  (.1396ی،و احمد يرپورظه یتق یدی،را برد و تحقق اهداف را ممکن ساخت)نو

يااق  که تاکنو  توجه زیادی به مع ما  و روحيات آنا  برای افزایش تعهد در مدارس نشده است،نظر به ایندر نهایت  لذا این تحق
، البته با در نظر گرفتن آفرین در مدارس موجب افزایش تعهد مع ما  گرددکار بستن سبک رهبری تحوله با بهک است  آدر پی 

بااه  ینبنابراین با توجه به حساسيت زیاد تعهد مع ما  ا ؛نقش ميان ی رضایت ش  ی مع ما  مدارس کااه  پژوهش در پی آ  است 
مااا   یش   یترضا يان یمع ما  با توجه به نقش م یبر تعهد سازمان یيرثات چه ینآفرتحول یه رهبرسوال پاسخ دهد ک ینا مع 

ماادیرییکی از مفاهيمی که طی دهه شهر تهرا  دارد؟ یمدارس مقطع دوم متوسطه کاار  شااته، ی اخير به شدت در تف فااوذ دا تی ن

يااين  70 یانی دههی مطالعات سازمتعهد سازمانی یکی از مباحث نظراست.  " 1تعهد سازمانی"مفهوم  یااف و تب بااه تعر است که 

به تح يل نظری  90و  80 ینظرا  در دههتمایالت صاحب یحدود و ق مرو و اهميت نقش آ  پرداخته شده و به دنبال آ  عمده
 ینااهنشمندا  در زميتوليدات ع می دا یتوا  به بخش عمدهو پژوهشی ابعاد مخت ف تعهد سازمانی بوده است که از آ  ميا  می

کااه از 2016، 2)چساکول و وارماسازمانی توجه داشت ر بر تعهدثمؤ لماعو ساات  مااده ا (. از تعهد سازمانی تعاریف زیادی به عمل آ

 توا  به تعریف زیر اشاره کرد:آ  جم ه می
 هدعت رند. دسته کار ش ول بههای مثبت یا منفی کارکنا  نسبت به کل سازما ، که در آ  متعهد سازمانی عبارت است از نگرش

هااد احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آ  سازما  خود را مورد شناسایی قرار می ازمانی شخص نسبت به سازما س تاااریخ، د (

سااه2003یر )آلن و می (.2016، 3یينگ و ساد ماادل  ئااه داده(، در مطالعات خود در ارتبا  با تعهد سازمانی یک  کااه بعدی ارا نااد  ا

،  ی)عکننده متضادی استتعيينها و عوامل شر هر جزء تابع پيشو تعهد مستمر که  ارین ه دهعتعاطفی، ت است از تعهد عبار

شااد  در  (.2015، 4بن تایب، جعفر و بن عمر ياار  سااازما  و درگ بااا  تعهد عاطفی کارکنا  شامل وابستگی عاطفی، تعيين هویت 

سمت این احساس هدایت  است که کارکنا  بهده ش یفرعت التزام ا  نوعی تعهد وعنوهای سازما  است. تعهد هن اری بهفعاليت
نااد. یک احساس اعتماد متقابل است که الزام و تعهد برای ماند  را ای اااد می نيز نماید که با سازما  بمانند. تعهد هن اریمی ک

سااتمر است  ادر سازممشارکت افراد  کشود و عامل مهمی در تحریتعهد هن اری موجب افزایش اعتماد به سازما  می ؛ تعهد م
چااو   مانند،کارکنا  در سازما  باقی میباالی ترک آ  تعریف شده است.  یدليل هزینهعنوا  نياز به ماند  با یک سازما  بهبه

شااترک سازما  خي ی باال است و در واقع تعهد سازمانی به درجه یکنند که احتماالً هزینهتصور می یااک  هااا، خص ارزشای که 
یک هماهنگی  یکنندهگردد. این نوع تعهد منعکسکند، برمیی و وفاداری به سازما  خود را درونی میناسشفهيظو داف، حساه

کاااری   و گروهباشد که به موجب آ  یک هدف واحد نيرومند در بين کارکناهای شخصی و سازما  میبين نيازها و ارزش های 

 (.17: 2006، 5)کاشمنگرددای اد می

ناادت و جاب ایی و... تأکيد کردهبين تعهد سازمانی و پيامدهای ش  ی نظير غيب یهابطر بر یراقات بسيتحقي کااارا ، 6یر)میا و هم

یااقه اد تعرساند، حال در این پژوهش به دنبال ای( که ضرورت توجه به این عامل را می943: 2007  د سازمانی در مع ما  از طر
جااود دارد این رو تعاریف متعددی برای آ  از ،ع استتنممو  لهمفهوم سیک رهبری ستي .سبک رهبری مناسب ه بااه  .و باااً  تقری

هااداف به عبارت دیگر رهبری، توانایی نفوذ  ،نظرا  رهبری، تعاریف متعددی وجود داردتعداد صاحب بااه ا ياال  باارای ن گاارا   در دی
حااول .ن استمعي ساات از رهبری ت بااارت ا هااتیااک آفرین ع ماااری اگيج شاا جت یااک چ مااراهشزار و اندازعی و  کااه  هااای ه آ  

 
1 Organizational Commitment 
2 Cheasakul & Varma 
3 Tharikh, Ying & Saad 
4 Ail, bin Taib, Jaafar & bin Omar 
5 Kashman 
6 Mayer 



… رضایت ش  ی مع ما  يان یبا توجه به نقش م یبر تعهد سازمان ینآفرتحول یرهبر يرتاث  

161 
 

تااأثير ( ا2003) 3و اوفرامایس س 2چاپوپر(. می2015، 1)ستين و کينيکی توجه به سایرین استکنندهمنعکس کااه  نااد  قاااد دار عت

اتب نيازهای رم هی س سها در زمينهها( منعکس شده است. آ آفرین در انگيزش و توانمندسازی و اخالقيات )ارزشرهبری تحول
ناای  ،کنند تا باالترین سطح نيازهای خودآفرین پيروا  را تحریک میگویند: رهبرا  تحولکنند و میمینقل قول  نزروبمازلو و  یع

بااا ها رهبرا  تحول آفرین پيروا  را توانمند میخودیابی را تأمين کنند. به اعتقاد آ  نااه و  کنند تا به طور مستقل، اساسی و خالقا

نااد خودارزشیِ فس وشایستگی و اعتمادبه ن ول القطوح خطرپذیری، استاء سارتق کاار کن تااوخود تف صااطالح  (.2016، 4)چنگ و ز ا

کاا1973دانتو  ) یرهبری تحول آفرین برای اولين بار به وسي ه مااانی  تااا ز ساايک( به کار رفت. اگر چه این اصطالح  هااا از ه کال
شااد  به طور وسيعی بکار 1987رنز در سال سط بوتز اغآآفرین در ری تحولرهب نشد.ر نبردند، مشهور برنز آ  را به کا طریق برده 

هااوم وليو ایدهترین تئورهای رفتار سازمانی مطرح شد و پس از آ  باس و آو یه عنوا  یکی از غالب سااط داده و مف نااز را ب های بر
 (.277: 1397 آفرین را تثبيت کردند)هماینی دميرچی، ميرکمالی و آریا،رهبری تحول

قااق میتحول ا ربهطور ک ی ربه ظااارر را مح باااس آفرین در زیردستا  و پيروا  خود »عم کردی فراتر از انت قاااد  بااه اعت نااد و  کن
سااازما رف ق خود فراترکنند تا از منافع و عالئتحریک می( پيروا  را 1985) باارا   ته و به نفع گروه،  نااد، ره تااالش کن عااه  و جام

آفرین ( رهبرا  تحول1994باس و اوليو ) طبق الگوی گذارند. برر مثبت میيثتأ تا، انگيزش و اخالقيسازینمندآفرین بر تواتحول
ناادتمایل دارند که از هر یک یا همه موارد مالحظات فردی، ترغيب ذهنی، انگيزش الهام )خانی و بخش و نفوذ آرمانی استفاده کن

 باشد:اص ی به شرح ذیل می یفهلؤم راهی است که شامل چوممفه فرینآلنظریه، رهبری تحواین طبق (؛ 2014، 5قریشی

ساا: عبارت است از سرافرازی، فرهمندی، احترام و وفاداری به چ6نفوذ آرمانی  کااه ح بااری  مااانی را و  و چرای پيروا  به ره ی آر
حااودهد. نفوذ آرمانی باعث میانتقال می باارا  ت قاالشود ره هااایی از ن نااوا  الگو بااه ع فاارین  گااآ تاااش و ال ياارواوی رف باارای پ   ر 

ها آفرین با به چالش کشيد  و معنا بخشيد  به کار پيروا  خود به آ ل: رهبرا  تحو7بخشانگيزش الهام (.1383غ ی، موند)شاب
ماادلخصو  این کار توسیابد، بهگروهی، با این نوع رهبری ارتقاء می یدهند. روحیانگيزه می شااا  داد  ه باارا  در ن ی و ط ره

يااوا)بشااودهااا ان ااام  مینتظارات باال از آ اندازهای آینده و داشتن اچش  یهرائا ريروا  دگير کرد  پ، دربينیخوش ، 8س و ریگ
2006 .) 

کاار م اادحاالرهبر، به منظور کشف راه ی: برانگيختن پيروا  به وسي ه9تحریک فرهيختگی  یااد و تف حاال هااای جد مااورد  د در 
کااه ان ااام ی اد میا  اپيرو یابر اربر، چالشی در واقع ره باشد.پيروا  میمشکالت سازمانی توسط  کند که دوباره در مورد کاری 

بااددهند کوشش و تالش نموده و در مورد چيزی که میمی نااد ان ااام یا ناادتوا کاار نمای باااره تف  یهااایتحما .(1383)موغ ی، ، دو
فاااوت آ  و اهااتا نيازها، مهارتموده ای م زا برقرار نابطهتک پيروا  رآفرین با تکل: رهبر تحو10گرا توسعه هااای مت هااا را آرزو
ت خود تر ظرفيعمل نموده و پيوسته پيروا  خود را در جهت نيل به سطوح عالی نماید، این رهبرا  مانند یک مربی یا مع   درک

باارساارمیآفرین به نظر تحول بریحال با توجه به تعاریف ارائه شده در ره(. 2006س و ریگيو، ا)بدهندسوق می گااذاری آ    د اثر
باارای  در مدارس غافل شد. مع ما  یش   یترضاهر چند که نباید از نقش  زمانی مع ما  منطقی باشد،سا هدعت عااددی  تعاریف مت
پاا فهوم رضایت ش  ی ارائه شده است.م تع ااق  13و وروم 12، الک11کدر این ميا ، سه تعریف شناخته شده وجود دارد که به ها

خااود که سبب می داندناختی، فيزیکی و محيطی میش روا طیرا ترکيبی از شرا ، آ (1935دارند. هاپک ) شاا ل  صاای از  شود شخ
يااات 1969رضایت داشته باشد. الک ) یااا ت رب (، این مفهوم را حالت خوشایند یا هي انی مثبت که نتي ه ارزیابی شخص از ش ل 
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ياات  های ش  ی کهشقن هب عاطفی افراد نسبت هایگيری(، آ  را جهت1982ا  کرده است. وروم )بي ،ش  ی خود است در آ  فعال
فاازایش (. 1395واکنش هي انی به ش ل وجه اشتراک این سه تعریف است)بيگ ر،داند. دارند، می رضایت ش  ی عام ی مه  برای ا

شااا  به شيوهشود. مدیرازما  ت قی میکارایی و نيز رضایت فردی در س ضااایت  خااود    یهای مخت ف متوجه افزایش ر نااا   کارک
سااال  اند.ناگونی از رضایت ش  ی ارائه دادهتعاریف گو  مخت ف اقحقم .هستند شاا  ی در  ضااایت  یااف ر تالش کالسيک برای تعر
باای از ع یان ام شد. وی رضایت ش   1توسط رابرت هاپاک 1953 ماال روا را به عنوا  ترکي طااشااناختی، فيزیوا لااو ی و محي ی و

  (.1394به نقل از شفيعی،  2،2004)وی يامزنماید یتاضرود اظهار از ش ل خ خصیشوند شتعریف کرد که باعث می
شااکلرضایت ش  ی نشا  داده یای دربارههای گستردهپژوهش مااایالت در  فااردی و ت -اند که عوامل شخصی از قبيل نيازهای 

کاااری، تپرسو سازمانی همچو  ارتباطات با همکارا  و سر گيری نگرش رضایت، همراه با عوامل گروهی -سااتايسها، شرایط 

کنند، همکاری سازنده داشته ات تعيين کننده هستند. کارکنانی که از ش ل رضایت دارند کمتر غيبت میا  خدمهای کاری و جبر
را ت ربه کرده که ارتباطات بين همکارا  ميزا  غيبت و استرس بيشتری  مانند. همچنين، کارکنا  ناراضییو در سازما  باقی م

ماارتبط  يقاتمرور مطالعات و تحقدر ادامه (. 1395، 3ریفين و مورهدستند)گل ش ل دیگری هابدن هبل و به صورت مداوم مخترا 
چااو   ینا یدمؤ يقی،و تحق یمنابع ع م یکنندهو تدارک يهها و مراکز تهدانشگاه يربا موضوع از منابع مخت ف نظ نکته هستند که 

قااش م ینامازس دبر تعه ینآفرتحول یبرره يرتاث یبه بررس مربو  یهابحث شاا  ی يااان یمع ما  با توجه به ن ضااایت  نااد  ر مان
 یی،هاتفاوت ها و شباهتها با  لذا در هر کدام از آ ،قرار دارند یو اجتماع یع وم انسان یکار یيطهدر ح یگراز مباحث د ياریبس

عاا   .رفته استقرار گ هدفاتسا  مشخص مورد   و مکامادر ز يزج مربو  نیموضوع صورت گرفته و نتا یبراهدر ییهایبررس به ز
نااد 2019، )4گالپ اسميت، هاموند، لستر و پاالنسکی نااا  توانم پاارورش کارک حاايط  ( سبک رهبری کارآمد جزء الینفک ای اااد م

 دارند. را  خود کامه که در جهت تضعيف هر چه بيشتر زیردستا  گام بر میبر خالف مدی است.

نااد.کننده و مربی در واقع نقش موثر عمل میليسهت ،هادی، مباشر عنوا  به مندمدیرا  توان یاان نتي ااه 2015) 5کاااتو کن بااه ا  )

انکاری  عدالت سازما  نقش غير قابل گرا و رضایت ش  ی، احساس ادراکهای رهبری تحولمولفه نرسيده است که در ارتبا  بي
طااهرا یناد سازمبر تعه یلتحو یرسبک رهب ينکه ب اندیافته( 2013فخرا بتول ) دارد. نااادار یب جااود دارد. یمع تااا و پااژوهش  یجن

فااراد در گروه یشاا   یتبه طور مثبت با رضا یلتحو یبوده است که رهبر ینا يانگرب يز( ن2013براو  و همکارا  ) ماایت هااایا  ي
 ردکاا مو ع یش   یترضا ا زيم خود دارند با یردستا که سرپرستا  نسبت به ز یو اعتماد یسبک رهبر ينمرتبط است و همچن

فاارتحول یرهبر که، ه استنشا  داد( 1397ماهورزاده ) در داخل کشورارتبا  دارد.  یردستا ز يمیت مااام ینآ هااد  یباار ت عاااد تع اب
جااود دارد.  یمعنادار يرتأث یاز تعهد هن ار يرهد مستمر( به غ، تع یتعهد عاطف ی،)تعهد هن اریسازمان ئاای )و شااا  ( 1397ميرزا ن
شاا ل  یو معنادار یمنف يرمستقي غ يرتأث یکارکنا  و تعهد سازمان یدلبستگ ريمس زا ینآفرتحول یرهبر که داد تاارک  صااد  باار ق
عاااطفیت که سبک رهبری تحولآ  اس( بيانگر 1397فر،  یونسیو  یساز، ع  يتعالمه، چپژوهش تایج ن دارد. هااد  فاارین، تع و  آ

ساات  ي هنت ین( به ا1393و همکارا )ر پو جرف .ت ش  ی بودندرضایی اهبينی کنندهسبک رهبری تبادلی مهمترین پيش ناادد  یافت
مااان یاز عوام  یمندبا بهره ینآفرکه رهبرا  تحول فااوذ آر هااام ياازشانگ ی،چو  ن گاایفره یااکبخش، تحرال  یهااایتو حما يخت

مااوده   هراف ار یفرهنگ سازمان ينچنمها و ادراکات کارکنا  و هدر نگرش يادینبن ييراتگرا قادر خواهند بود موجبات ت توسعه ن
بااری  ثابت کردند که( 1390سن قی و همکارا  ). سازما  را ارتقاء دهند يقدر جهت توف يازمورد ن یهايتقاب  یقطر ینو از ا ره
شااترویج فرهنگ آفرین قادر است از راهلتحو گااذار با نااا  اثر سااازمانی کارک هااد  باار روی تع باای  ساا ه مرات د. های کارآفرینی و س 
طااه مع ما  یبا تعهد سازمان یرا مد ینیآفرتحول يزا م ينکه ب ودمن ( ثابت1390)یجاودان نااادار یراب باات و مع جااود دارد. یمث  و

هااد هن اری تعهد عاطفی، تعهد و مداررابطه تمدیری سبک بين( نيز نشا  داد که 1388یافته های ع می و برزی ) ناای و تع  عقال

هااد و هن اااری تعهد عاطفی، تعهد و مدار فهيوظ تیمدیر سبک رد و بيناد دوجوداری ی معنیرابطه دبيرا  ناای تع ياارا  عقال  دب
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هاااد  نیآفارحاولت یسبک رهبار نيکه ب ديرس  هينت نیبه ا( 1385اميرکبيری و همکارا )ندارد.  وجود داریمعنی یرابطه و تع
 نيشاايپ قااااتيتحق ی اااهينت ااباا یاريااگ اهينت انیاااکل که در  شوددیده می یو معنادار  يمستق یرابطه کارکنا ی ساازمان
سااه دریافت که بين جوهمچنين  .دارد یهماهنگ جاازای  عاااطفی و هن اااری(  گانهسازمانی مدارس و ا سااتمر،  سااازمانی )م هااد  تع
 اری وجود دارد. معناد یرابطه مع ما 

حاابرهک برهبری و خصوصاٌ س یهارسد سبکیمذکور به نظر م یيشينهاز م موع پ سااازمانی ر د دناااوتیمآفرین ولری ت هااد  تع
ناا یکه در بحث روابط انسان یعوام  ینترمه  یاز طرف، گذار باشداثر مع ما  شاا  یدارد،  یمدرسه اثرات فراوا ضااایت  ساات.  ر از ا
نااد کااه نيرویی هستند، متعهد انسانی نيروی نيازمند شا سازمانی اهداف به آمد  لنائ برای هاسازما  طرفی  کاااهش نضاام بتوا
سااب و مط ااوب در مو ی ایجاب و تأخير غيبت، جااوی منا شااتن  بااا دا هااا  ماار تن جب افزایش چشمگير عم کرد سازما  شود و این ا

مااادی  آموزش ینکهلذا با توجه به ا (.1385 یا ،)عسکرشودیسازما  ميسر م مااادی و غير ضااررهای  و پروش شهر تهرا  ساليانه 
قااش متو با ینابر تعهد سازم ینآفرولتح یرهبر يرتاث بررسی زیادی از عدم بااه ن مااا  يااان یجه  شاا  ی مع  ضااایت  سااطوح  ر در 

وسعه ت یو چالش در سند راهبرد ینقطه ضعف اساس یک عنوا مسئ ه به  ینمخت ف خود متحمل شده است و به همين دليل با ا
ساايبجهت آس یو آموزش یع م يقتحق یکبه ان ام  ي تصم ،برخورد کرده یآمورش ضاا یشنا ئااهفااوق و اوع مو  یاهااراراهک یرا
بااال  یيشينهو پ ياتبر ادب یمقاله پس از مرور ینگرفته شده است. لذا در ا موزشیچالش آ ینجهت حل ا یع م بااه دن پااژوهش 
مدارس  رضایت ش  ی مع ما  يان یبا توجه به نقش م یبر تعهد سازمان ینآفرلتحو یرهبر يرتاثکه  ي موضوع هست ینا یبررس

 ؟است تورص هبه چشهر تهرا   یهوسطمقطع دوم مت
 شود: های زیر پيشنهاد میلذا بر اساس آنچه گفته شد فرضيه

 تأثير دارد.شهر تهرا   مقطع دوم متوسطهمدارس  مع ما  یبر تعهد سازمان ینآفرتحول یرهبر: اول یفرضيه
 د.رادتأثير  شهر تهرا  سطهمدارس مقطع دوم متورضایت ش  ی مع ما  بر  ینآفرتحول یرهبر: دوم یفرضيه
 دارد. يرتأثمدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهرا  مع ما   یبر تعهد سازمانرضایت ش  ی : سوم یفرضيه

 آورده شده است:1نهایت مدل مفهومی پژوهش در شکل  در

 
 

 
 
 

 
 ((1999) تاسو ينهم( و 2000) ی يو(، باس و آو1996آلن و مایر ) برگرفته از): مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

  یشناسروش

قااش  یبر تعهد سازمان ینآفرتحول یرهبر يرتاثی مربو  به هاطریق پرسشنامه دادهکه در این پژوهش از اییآن از  بااه ن با توجه 
ضاارشوندگردآوری می شهر تهرا  یس مقطع دوم متوسطهمع ما  مدار یش   یترضا يان یم نااوع کاااربردی  ، پژوهش حا و از 

جااود ر قطعيت به لحاظ مشخص بود  مت يرها و ارتبا  بين آ و از منظ نی،اديمحيط، از نوع م يث بعد. از حکمی است ها )یعنی و
مااار است و از روش پيمایشینوع  از صيفیتوچنين با توجه به موضوع، ماهيت این پژوهش فرضيه( از نوع قطعی است. ه  هااای آ

مااا   یهعمجا .شده استش استفاده مراحل مخت ف پژوهر توصيفی و آمار استنباطی نيز د آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مع 
ساااس فبا استفاده از روش نمونه يا م ینبودند که از ا شهر تهرا  یمدارس مقطع دوم متوسطه مااول گيری تصادفی ساده و برا ر

تااه در نظر نمونه ح   عنوا  نفر به 384جوامع نامحدود  یکوکرا  برا شاانا سااه، از هااادادهگااردآوری باارای . شااد گرف  یهمپرس
ساايتا و( 2000) ی يوباس و آو ینآفرتحول یرهبر ،(1996آلن و مایر ) ید سازمانهتع تانداردسا نااه  شااد. ( 1999) مي سااتفاده   نیاااا

و  4= زیاد، 3=  تاحدودی، 2= ک ، 1=  خي ی ک )کرتيل ایپنج درجه اسيبا مق گویه 19 و 21، 24به ترتيب دارای هانامهپرسش
شاانامه منظور تعيين روایی پرسشنامهبه. تسا شده  ي( تنظ5= زیاد  یخي بااه  از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرس

رهبری 
آفرینتحول  

رضایت 
 شغلی

 تعهد سازمانی
H2 H3 

H1 
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رت پذیرفت. در مورد روایی سازه نيز از روش کمترین مربعات جزئی و تأیيد چند تن از اساتيد دانشگاه رسيد و اصالحات الزم صو

یاان را و روایی واگرا تقسي  میوایی همگع رون ایی سازه به دوشد. رو استفاده SmartPLSافزار نرم کااه در ا شود. با توجه به این 

گاارای  5/0 ( برای تمامی مت يرهای تحقيق باالی1شده)ميانگين واریانس استخراج AVEتحقيق شاخص  یاای هم لااذا روا ساات،  ا
هاا يگه زادار انروایی واگرای ابزها نشانگر تایيد شود. عالوه بر آ  یافتهتأیيد میهای مدل سازه یاااییری بود.  ضااریب پا نااين   2چ

(CR و آلفای کرونباخ برای سن ش پایایی باالی )تااا یبه دست آمد که نشا  دهنده 7/0 ساات. ن یج پایا بود  ابزار اندازه گيری ا
 سن ی ابزار برای مت يرهای پژوهش در جدول زیر نشا  داده شده است:های روا ویژگی

 ار برای مت يرهای پژوهشبزا  ینسهای روا ویژگینتایج  :1جدول 

 AVE CR آلفا هاتعداد گویه منبع متغیر بعد

رهبری 

 آفرینتحول

 ی يوباس و آو نفوذ آرمانی
(2000) 

8 0.812 0.713 0.644 

 0.687 0.913 0.845 4 بخشيزش الهامانگ

 0.882 0.745 0834 5 تحریک فرهيختگی

639.0 0.734 0.771 4 گراهعتوسهای حمایت  

 0.828 0.844 0.823 8 (1996آلن و مایر ) تعهد عاطفی تعهد سازمانی

 0.710 0834 0834 8 تعهد مستمر

 0.837 0.711 0.761 8 تعهد هن اری

 رضایت شغلی

 

 0.852 0.684 0.780 4 (1999سوتا ) ينهم نظام پرداخت

 0.951 0.645 0.904 4 نوع ش ل

358.0 0.761 3 ای ش  یه تفرص  8530.  

 0.749 0.637 0.766 4 سبک رهبری

 0.811 0.803 0.861 4 شرایط فيزیکی

سااير دادهدر نهایت باید گفت در مرح ه  مااار ت هااات زیه و تح يل و تف شااامل از آ سااتنباطی  صاايفی و ا ياال و یااه و تح  نااد ت ز فرآی
 استفاده شد.  ی(معادالت ساختار یساز)مدل انسیساختارهای کووار

 معيت شناختی نمونه و مت يرهای پژوهشعات جاطال  :2جدول 

 درصد فراوانی طبقه متغیر

 23.2 89 ز  جنسیت

 74.5 286 مرد

 2.3 9 بدو  پاسخ

 34.9 134 تریپ   و پایينفوق د یالتسطح تحص

 44.5 171 يسانسل

 20.6 79 و باالتر يسانسفوق ل

 29.2 112 سال 10زیر  کار یسابقه

 49 188 الس 20تا  11

 20.9 80 سال 20باالی 

 1 4 بدو  پاسخ

 18.8 72 م رد وضعیت تاهل

 78.4 301 متاهل

 2.9 11 بدو  پاسخ

 
کااه ی شرکتهایهای پژوهش در بخش آمار توصيفی )ویژگیافته شااا  داد  ساات، ن شاااهده ا باال م فااوق قا کنندگا ( که درجدول 

 
1 Average Variance Extracted 
2 Composite Reliability 
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 23قرار دارد )در دامنه سنی  89/36با ميانگين سنی درصد(؛  78.4درصد( و متأهل ) 74.5بيشترین درصد افراد مورد مطالعه مرد )
  .درصد( است 49سال ) 20تا  11ن ری بيکا یبيشترین سابقهدرصد(؛  44.5انس )مربو  به ليس ؛ باالترین سطحسال( 49تا 

باارع ت و مع ولی بين  یدر این مرح ه رابطه حااول یره سااازمان ین،آفرت هااد  مااا سااازمانی جااو و  یتع طااع دوم  مع  ماادارس مق
باارتاااثير ست، طور که در شکل زیر نمایا  اشده است. هما در قالب بخش مدل ساختاری سن يده  شهر تهرا  یمتوسطه  یره
 دار است. معنا شهر تهرا  یمع ما  مدارس مقطع دوم متوسطه يان یبا توجه به نقش م یبر تعهد سازمان ینآفرتحول

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 أثير ع ی مدل پژوهش: ضرایب ت2شکل 

 پااژوهش هایيهفرض یندهتایيد کن PLSدهد. خروجی را نمایش می هايرثير ع ی مدل پژوهش و رابطه مت ضریب تا 2در شکل 

 شوند.یمها تایيد يهفرضهستند، تمامی  1.96باالی  tکه تمامی مقادیر زیر نمایا  است. از آن ایی 2 یاست که در جدول شماره
 

 های پژوهشج آزمو  فرضيه( نتای2جدول 

ضرایب  هایهفرض

 استاندارد شده

 مقدار آماره
t-value 

 نتیجه

 قبول 17.98 0.71 مع ما  ش  یرضایت  ←آفرینرهبری تحول

 قبول 15.96 0.69 تعهد سازمانی ←  ما مع یش   یترضا

 قبول 16.51 0.72 تعهد سازمانی ←آفرینلرهبری تحو

 

 گیرینتیجه
 جااهموا متعددیتعالی با مشکالت  رشد و یزمينهرا در ی آموزشی هاهایی است که سازما دنيای امروز پر از پيچيدگیبطورک ی 

بااا  های آموزشیحوزهدهندگا  و رهبرا  سازما  ریزا ،عنوا  برنامههرا ب حسطو امنظام آموزش و پرورش در تم و مدیرا  اختهس
قااش م با توجه یبر تعهد سازمان ینآفرتحول یرهبر يرتاثبررسی  این شرایط رو کرده است. دربهای فراوا  روچالش  يااان یبااه ن
 باشد. نظام آموزش و پرورشت ی مشکالتواند راهگشامی شهر تهرا  یدوم متوسطهقطع مع ما  مدارس م یش   یترضا
 بعد بر ینآفرتحول یرهبراز آن ا که  ر داد.را مورد تائيد قرا رضایت ش  ی مع ما بر  ینآفرتحول یرهبر های پژوهش تاثيریافته

باا این از این لحاظ و دهدمی قرار جهتو دمور را مدارس مع ما فردی  و نيازهای هازهانگي کرده، تأکيد شخصی ياا اسبک   باار دتأک

ياال راه ترینای اد کرده و سریع هاآ  را در رضایت ش  ی مع ما  هایانگيزه به توجه و شخصی بعد ظااام  هایدفهاا بااه برای ن ن

0.61 0.71 

0.77 

0.56 

96.0  20.7  

 یفوذ آرمانن

 بخشالهام یزشانگ

 عاطفی تعهد تعهد مستمر

 

 تعهد سازمانی

0.68 

 نظام پرداخت

 اریهد هنجتع

 

0.67 

رهبری 
 آفرینتحول

 رضایت شغلی

710.  
 یختگیفره یکتحر

 توسعه گرا یها یتحما

0.73 

0.70 

 نوع شغل

 لیهای شغفرصت

 یسبک رهبر

 شرایط فیزیکی

670.  

580.  

950.  

0.58 
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 در که شودمی امکا  دادهطوح در تمام س مع ما  به ینآفرتحول یرهبر در سازد. در واقع با توجه به اینکهآموزشی را برآورده می

قاااء باارای له زمينه و بستر الزم را انتخاب کنند، لذا این مسا وظيفه ان ام برای را طریق ترینبمناس ،خود توانایی حد بااود و ارت به
خااود  ی مضاعف نسبت بهااحساس صميميت و روحيهمع ما   زیرا ؛سازدفراه  می ش  ی در آنا  رضایت را ان ام امور محوله به 

شااهر  یمع ما  مدارس مقطع دوم متوسطهسازمانی بر تعهد  رضایت ش  یی ثرگذارهای پژوهش حاکی از اهمچنين یافته ارند.د
لااذت بشود که معرضایت ش  ی من ر می ن ا کهآاز  .است تهرا  ماادارس  ياات در  شااته و از فعال نااد،  ما  از کار خود رضایت دا بر
باات بااه  مع ما  شود،تعهد سازمانی ای اد می ی آ بروز تع ق به سازما  و در پ یزمينه فااهرقا تاارام بااا ای حر خااود اح کااارا   هم
  .شوندرای کمک به دانش آموزا  متعهد میب و گذارندمی

هاار یمع ما  مدارس مقطع دوم متوسطه یتعهد سازمانبر  ینآفرولتح یرهبر تاثير ادامهدر  فاات.مااورد تائ ا شهر ت قاارار گر  يااد 
مااا    مدلکه رهبرا  و مدیرا  به عنوا شودباعث می وب نفوذ مطبدو  شک  باارای مع  سااب  تااار منا هایی از نقش و الگوی رف

باارای   به عنوا  الگو تشویق میمطرح گردند. تأثير یا نفوذ آرمانی کارکنا  را به پيروی از مدیرا کااه  گااری  صااطالح دی یااد. ا نما
قااآل، ای اااد ارزشهسته تأثير ایده کز وکاریزما است. در مر شکل رهبری استفاده شدهتشریح این  هااامرار داهااایی  کااه ال آور و رد 

نااهمعنادار هستند و حس هدفمندی را در افراد ای اد می مااانی یکنند. مدیرانی که در زمي فااوذ آر سااتند،  ن ضااعيت مط ااوبی ه در و
سااترات همچنين حس قوی ثبات کنترل عاطفی دارند. آ تاارین ا کااه به بااژها بر این نکته واقفند  یاات و رای ری  بااه مأمور ساايد  

شااریح ارزشرو متحول کرد  پي ت يير های سازما ،هدف ساات.وانشا  از راه ارتباطات، الگودهی و ای اااد و ت کااه از  ها ماادیرانی 
گااام برمی در واقع بخشد،ها از طریق انگيزش الهام میدارند و به آ رات باال مع مانشا  انتظا نااددر مسير افزایش تعهد آنا   و  دار

مااا  ها و نمادهای احساسی را جهت ج ااب تالشل مدیرا  سمبلدر عم نمایندانداز مشترک را تسهيل میحقق چش ت هااای مع 
 ند. بخشبرای تالش جهت رسيد  به اهداف را بهبود می

ظااارات و  هاندازهای آیندچش  یرد  مع ما  در ارائهبينی، درگير کمدلی و خوشهویژه از طریق نشا  داد  این امر به شااتن انت دا
ها و باورها و ارزش یمحرک در مع ما  برای تفکر درباره عنوا توا  بهتحریک فرهيختگی را می ذیرد.پها صورت میزیاد از آ 

یااک درنگ و ها توصيف نمود و نه برای تحریک اعمال سریع و بیت و حل آ نيز آگاهی از مشکال یااق تحر کاار. از طر باادو  تف
ناا توانند باعث ارتقای تواناییفرین میآولتح  فرهيختگی مدیرا سااازمانی کارک ياات  هاا  ماه باارای ف تااا ا   نااد آ شااوند  هااا بتوان

بااالقوه مفهومآ  ند و حلخود قرار ده یدر س طه رو هستندها روبهکه با آ را مشکالتی  یااک ها را به صورت  نااد. تحر سااازی کن
حااول فرهيختگی باایآفربه عنوا  ابزاری در دست رهبرا  ت سااازما ن  شااناخته رای ای اااد  نااده  سااهای یادگير باارا  شااده ا ت. ره

گونه باشند. از تا این کنندآفرین با استفاده از تحریک فرهيختگی و آماده ساختن محيط مناسب پيروا  را وادار و ترغيب میتحول
سااائل و و  ف اندازهای مختهای اساسی و چش د پيش فرضهای بارز تحریک فرهيختگی، بررسی م دمشخصه به هنگام حل م
 . یستن به چگونگی ان ام کار استردید نگهای جشيوه پيشنهاد

گيرند. ت و خالقيت کارکنا  به کار میبه چالش کشيد  افکار، تصورا را جهتآفرین تحریک فرهيختگی رهبرا  و مدیرا  تحول
ا هااهای سنتی حل مسائل سوق داده و آ روش ددم برا  و مدیرا  کارکنا  را در جهت آزمو  این امر مست زم آ  است که ره

قاااد و خالق برای ان ام وظایف تشویق  ه تالش جهت رویکرهای جدیدرا ب مااورد انت نااا   شااتباهات کارک نمایند. در چنين حالتی، ا
های دهی ایارائهی رایرا  مع ما  را در راستای تالش فراگير بمد شود. رهبرا  وتشویق می ها آزادانهگيرد و خالقيت آ قرار نمی

مدیر در ی مراتب دلسوزی و اهتمام وافر بردارندهگرا، درهای توسعهحمایت عقالنيت نيز تأکيد دارند.ما بر کنند، اجدید تشویق می
یگر ا  است. توجه به دیگرا  یکی دمع ما  و تالش به منظور رشد و شکوفایی هر چه بيشتر آن یبه قاطبه خصو  توجه جدی

ضااایتتأثير فرین است. این مقوله آی مه  رهبری تحولهاهاز جنب بااهمثبتی بر ر ماادیرا  و  مااا ،  شاای مندی مع  طور ک اای اثربخ
فاارا ای اد میگر مدیرانی است که جو حمایتی سازمانی دارد، و نمایا  گااوش  کنند که در آ  به دقت به نيازهای یکایک کارکنا  

بااه خود کنند در حالی که سعی دریم عنوا  مربی و مشاور عملدهند. رهبرا  به مااا  را ی شااکوفایکمک کرد   یاان مع  نااد. ا دار
کنند. مدیرا  نيازهای احساسی  جهت کمک به رشد مع ما  استفادهمدیرا  ممکن است تواما  از تفویض اختيار به مثابه ابزاری 

باارکنند تا مهارتها کمک میآ  بهو دهند مدیرا  نيازهای افراد را تشخيص میکنند. این زیردستا  را برآورده می کااه  ای هایی 
پاارورش ای را صرف آموزش و د  به هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند. این رهبرا  ممکن است زما  قابل مالحظهرسي
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ر و پوج (، فر2013همچو  فخرا بتول ) یمحققان یهاپژوهش یجبا نتا يهفرض ینبدست آمده در ا یهایافته یتدر نها کنند.داد  
 .است( ه  راستا 1385و همکارا  ) يرکبيریم(، ا1390و همکارا  ) ی(، سن ق1393همکارا )

مورد استفاده در مدارس بصورت  ینآفرتحول یگر رهبراذغا  نمود که ا یدپژوهش با ینا یيهفرض يد سهبا توجه به تائ نهایتدر 
شااادکام  یجونظام آموزش و پرورش اتخاد گردد،  يازا نو مناسب ب یاصول مااا   ساابه وجود خواهد آمد که مع  بااوده و در رزنده و 

کااار  یباالیی برخوردارند؛ با عالقه به محل مدارس م رضایت ش  یوظيفه شناس و سودمند هستند و از  ،مدارس متعهد آیند و به 
نااه صوه رورش برای اکثر آنا  روشن است و مسائل بکنند؛ اهداف آموزش و پ یکرد  در این محل افتخار م رت فعال و واقع بينا

کااامالً  وجود هاآ بين ع ما  و مدارس، تشریک مساعی وجود دارد؛ تضاد در م ينب شود. دریبرطرف م هااا  ندارد؛ صداقت در رفتار
شاابکهیاعتماد دارند. تصمي  گيری برای افزایش کارایی مدارس صورت م یکدیگرمشهود است و به  ياارد.  باااز و گ باااطی  های ارت

ساامی  مشکالتدر مدارس مشهود است. مع ما  در جهت حل  الباموفقيت  قااام ر نااوا  و م بااه به صورت غير رسمی و فارغ از ع
مااا   یشاا   یترضا يان یبا توجه به نقش م یبر تعهد سازمان ینتحول آفر یرهبر يرتاث با توجه به تائيد .سازما  تعهد دارند مع 

 :ودشد میپيشنهامدارس و نظام آموزش و پرورش وال  مسو به مدیرا   شهر تهرا  یمقطع دوم متوسطهمدارس 
خااو مع ما آميز و صميمی به احترام رویکردی، رضایت ش  یبرای ای اد  فااراه  داشته باشند و شرایطی مساعد برای همکارا   د 

ماادیرا   .ودش ورها متب تعهد در آ ی بيا  کنند و احساس راحتهای خود را بهبه طوری که آنا  بتوانند خواسته ،کنند  ماادارسبااه 
شود با فراه  آورد  پيشنهاد می در واقع .دارندیش تعهد سازمانی به ای اد جو باز توجه بيشتری مبذول ی افزاشود براپيشنهاد می
شااتری در فضای شرایط و ضااایت بي شااوند وکار مناسب سازمانی باعث بوجود آورد  احساس لذت و ر نااا   تااالش و ک بااه  ياال   م

 ند.شاداب فراه  آور یهمراه با روحيه ا  رازمسا ماندگاری در

جااو و تعهد رضایت ش  یرکردهای کا نااواع  ماادهای ا هاا سازمانی برای مدیرا  آموزش داده شود تا با اطالع از پيا د سااازمانی و تع
 .ها توجه نمایندآ  کنا  به تعهد سازمانیکارکنا ، نسبت به ای اد جوّ مناسب اقدام و برای اثربخش بود  کار

ياارواو تع  بعنوا  یک مربی نظام آموزش و پرورشبرا  ره عااهي  دهنده با پ نااد، آ   و زیرم مو تااار کن خااود رف سااعه ی  هااا را تو
در سازمانی  الزم جهت تعهد یانگيزه د تانکنخورد ها برشایستگی که دارند با آ و بر حسب د نها تفویض اختيار کند، به آ نبخش
  ای اد گردد. مع ما تک تک

قااالبی پذیرریسک و یادگيرنده متفکر، مبتکر، خالق، نده کارکنانیدهورشپر که ابزاری عنوا  به ن ا که سبک رهبریآ از  است، 

شاانهبرای رهبرا  بخوبی تبيين گردد تا  اهميت آ اید و بباشد میتعهد سازمانی مع ما   جهت مناسب نااا  از راهکارهای پي ادی آ

 .اده گرددتفاس جو مدارسبرای ای اد ت يير در 

 

 منابع
 یو تبادل ینآفرتحول یرهبر یهاسبک ينب رابطه ی(. بررس1385محمد. ) ی،فرزاد و مراد ی،نظر ي ،ابراه ،یاریداخ يرضا،ع  ری،يکب يرام

 .4 ، شماره4 یدوره ی،فرهنگ سازمان یریتمد یهکارکنا . نشر یمانبا تعهد ساز
ارشد،  یکارشناس نامهیا . پایسازمان تعهد یيان با نقش م مع ما  یش   یتو رضا یسازمانجو  ينب رابطه ی(. بررس1396. )يداخویدیب

 واحد ساوه. یدانشگاه آزاد اسالم
. یرا موتور ا یدکی يدیلکارکنا  در صنعت تو یدگاهاز د یوربا بهره یش   یتو رضا یکار یدگزن يفيتک ين(. ارتبا  ب1395محمد. ) يگ ر،ب

 می واحد ساوه.ارشد، دانشگاه آزاد اسال یاسارشنک هنامیا پا
 یکارشناس مهنایا . پايرازش يمیشرکت پتروش یکارکنا  مطالعه مورد یش   یتبر رضا یجو سازمان يرتاث ی(. بررس1396. )یداوهوره، آبهاءل

 نور استا  هرمزگا . يامارشد، دانشگاه پ
هبری بر تعهد سازمانی های ربکدر تاثير س رسی نقش ميان ی ب وغ سازمانیرب .(1397رین، تورج و صحرانورد، ع يرضا. )حسن زاده ثم
، صص 35، شماره 9نفت، دوره . نشریه مدیریت و منابع انسانی در صنعت های عس ویه(  )مورد مطالعه: م موعه پتروشيمیکارکنا

104-83. 
رابطه رهبری تحولآفرین و تعاملگرا با تعهد سازمانی مع ما . پژوهشنامه مبانی تع ي  و تربيت  بررسی(. 1390محمد. ) ی،جاودان

 )مطالعات تربيتی و روا شناسی مشهد(، دوره 1، شماره 1، 143-158.
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مدیرا  و ادارک  گرا و نقش آ  در اعتمادپذیری(. آموزش و توسعه رهبری تحول1397. )رئيسی، محمدرضا و اسکندری نداف، سپيده
 .111-129صص  ،18ره سال پن  ، شماموزش و توسعه منابع انسانی، مه آص ناعدالت کارکنا . ف

و  یبر فرهنگ سازمان ینآفررهبری تحول ير(. تأث1390). مهدی يدسرخوش، س ينیبرزو؛ حس ی،بوزن ان یفره ي ؛محمد ابراه ی،سن ق
 .111-136صص  ،32سال نه ، شماره  ی،راهبرد دفاع فص نامه ی.سازما  دفاع یکدر  یتعهد سازمان

شهر  یو خصوص یمراکز دولت يهمشاورا  ک  يندر ب یو شادکام یش   یتبا رضا يتیشخص یهاژگییو ينب ابطه(. ر1394زهرا. ) يعی،شف
 شد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.ار یکارشناس نامه یا تهرا . پا

 .يرکبيرا : انتشارات امتهر اول،. چاپ یو رفتار سازمان یابط انسان(. رو1387. )یمصطف یا ،عسکر
 دانش. یش(. تهرا : انتشارات همایها )کاربرددر سازما  یمنابع انسان یریتمد (.1385. )یمصطف یا ،عسکر

رضایت ش  ی پرستارا  ارتبا  سبک های رهبری، تعهد سازمانی با (. 1397ی فر، سيد محمد. )عالمه، سيدمحسن؛ چيت ساز، ع ی و یونس
 .84-92، صص 2، شماره 9دوره اپور، آموزش جندی ش . نشریهستا  شهيد صدوقی یزد(يماری: ب)مطالعه مورد

آموزش و پرورش  ازمانی مع ما  متوسطهو تعهد س یرا مد یریتسبک مد ينب (. بررسی رابطه1388محمد. ) یزعز ی،محمود، برز ع می،
 .27-50سال اول، شماره سوم، صص ی،ناسش یجامعه یهشهر بوکا . نشر

و  یبر فرهنگ سازمان ینآفرتحول یرهبر يرتأث یبررس. (1393) آبادی، مظ وم. و ع ی يوان و، بهزاد، قاس ، حسينی، سيدداود، کوررج پف
 ی.و رهبر یسازمانده یهنشر .سازما  هاییاستراتژ

 نامه یا شهر تهرا . پا یزاد اسالمآ یاهاهدانشگ یرا مد یدگاهاز د یت سازمانو سالم یهوش اخالق ينب (. رابطه1394. )یادختآر يومی،ق
 واحد رودهن. ید، دانشگاه آزاد اسالمارش یسکارشنا

و دکتر غالمرضا معمار زاده ، تهرا : انتشارات  یالوان یمهد يد. مترج  دکتر سی(. رفتار سازمان1395. )یگوریو مورهد، گر یکیر یفين،گر
 .یدمروار

شهر  یاجتماع ينالعه سازما  تامورد مطم یعهد سازمانبر ت یاخالق یو رهبر ینآفرلتحو یهبرر يرتاث(. 1397اهورزاده، شکوفه. )م
 .نور استا  اصفها  يامدانشگاه پ. اصفها 

کارکنا  و تعهد  یلبستگبرند کارفرما، د يان یبر نقش م يدبر قصد ترک ش ل با تاک ینآفرولتح یرهبر يرتاث (.1397ميرزائی، ع يرضا. )
 ی.ارزمدانشگاه خوه کارشناسی ارشد، نام ایا ی. پسازمان

 .مروارید: تهرا . معمارزاده غالمرضا و الوانی مهدی: ترجمه. سازمانی رفتار(. 1383. )آر ریفيين،گ جی، مورهد،

 .43و  44شماره . یریت(. مطالعات مدMLQو ابزار سن ش آ  ) ینآفرتحول ی(. رهبر1383. )يرضاع  ی،موغ 
های آموزشی و پژوهشی سپاری فعاليتبرای برو  مدلی (. ارائه1396)اکبر.  يدع یس ی،و احمد یع  ير،هپورظ یتق ير؛ام یدی،نو

بهار 1ها، سال هشت ، شماره بر آموزش سازما  یریتمد امههای دولتی )مورد: شرکت توزیع نيروی برق تهرا  بزرگ(. دوفص نسازما 
 .179-210، صص96  و تابستا

 19منطقه  یابتدائ یدوره در مدارس دخترانه يامشارکت اول زا يبا م یرا مد یریتمد یهاسبک رابطه ی(. بررس1393) .آذر ارالو، يان یوسف
 .یواحد تهرا  مرکز ید اسالمارشد، دانشگاه آزا یکارشناس نامهیا شهر تهرا . پا

رکنا  یگيری ش  ی کادر آفرین ورابطه رهبری تحولرسی . بر(1397) حمد و همایو  آریا، شاهين.هماینی دميرچی، امين؛ ميرکمالی، سيدم
وهشی گری اشتياق ش  ی) مطالعه موردی: دانشکده های ع وم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهرا (. فص نامه ع می و پژبا ميان ی

 .275-296، صص 2رهيافتی نو در مدیریت آموزشی، سال نه ؛ شماره 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of transformational 

leadership on organizational commitment with regard to mediating role of job 

satisfaction of high school teachers in Tehran. 

Method: The research method was applied in terms of purpose and descriptive-survey 

in terms of data collection method. The statistical population of the study consisted of 

high school teachers in Tehran Secondary School. The sample size was 384 

individuals using a simple random sampling method based on Cochran formula. Data 

were collected using three standard questionnaires of organizational commitment, 

transformational leadership and job satisfaction. 

After collecting the questionnaires, data were analyzed by means of mean, standard 

deviation, etc. using Spss-21 software and statistical inference of data by structural 

equation modeling using LISREL-v8.80 software. Done. The technical characteristics 

of the questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity 

were investigated. Also, path coefficients and software significant coefficients were 

used to investigate the research hypotheses. 

Findings: Finally, the findings of the study confirmed the impact of transformational 

leadership and its dimensions including ideal influence, inspirational motivation, 

sophistication, and developmental support on teachers' organizational commitment 

with regard to mediating role of job satisfaction of secondary school teachers in 

Tehran. 

Conclusion: If the transformational leadership used in schools is principally and 

appropriately adapted to the needs of the education system, there will be an 

atmosphere where teachers are happy and lively, and in committed, conscientious, and 

highly-qualified teachers. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Organizational Commitment, Job 

Satisfaction, Inspirational Motivation. 
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