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تاثیر رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مدارس
مقطع دوم متوسطهی شهر تهران
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چکیده
هدف:این پژوهش با هدف تعيين تاثير رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش م يااان ی ر ضااایت شا ی مع مااا
مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا در سال  1397صورت گرفت.
روش:روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها توصيفی-پيمایشی بااود .جام عااهی آ ماااری پااژوهش
شامل مع ما مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا بودند که از این ميا با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی ساده و باار
اساس فرمول کوکرا برای جوامع نامحدود  384نفر به عنوا ح ا نمو نااه در ن ظاار گرف تااه شااد .ا باازار گااردآوری داده هااا سااه
پرسشنامهی استاندارد تعهد سازمانی ،رهبری تحول آفرین و رضایت ش ی بود.
پس از جمعآوری پرسشنامهها ،توصيف دادهها از طریق ميانگين ،انحراف معيار و  ...با استفاده از نرمافزار  Spss-21و ا سااتنبا
آماری دادهها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و به کمک نرمافزار  LISREL-v8.80ان ام پذیرفت .ویژگیهای ف ناای
پرسشنامه شامل پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و همچنين ضرایب مسير و ضرایب مع ناااداری نرما فاازار باارای
بررسی فرضيههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته ها :در نهایت یافتههای پژوهش تاثير رهبری تحولآفرین و ابعاد آ شامل نفوذ آر مااانی ،انگ ياازش ال هااامبخش ،تحر یااک
فرهيختگی و حمایتهای توسعهگرا را بر تعهد سازمانی مع ما با توجه به نقش ميان ی رضایت شا ی مع مااا ماادارس مق طااع
دوم متوسطهی شهر تهرا مورد تأیيد قرار داد.
نتیجه گیری :اگر رهبری تحولآفرین مورد استفاده در مدارس بصورت اصولی و مناسب با نياز نظام آ مااوزش و پاارورش ات خاااد
گردد ،جوی به وجود خواهد آمد که مع ما شادکام و سرزنده بوده و در مدارس متعهد ،وظيفه شناس و از رضایت شا ی باااالیی
برخوردار خواهند بود.

واژگان کلیدی :رهبری تحولآفرین ،تعهد سازمانی ،رضایت ش ی ،انگيزش الهامبخش.
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مقدمه
امروزه منابع انسانی بهعنوا باارزشترین و مه ترین منابع سازمانی محسوب میشوند که میتوانند من ر به تقویت مزیت رقابتی
سازما نسبت به سایر سازما ها شوند(روحی .)2017 ،1در دنيای امروز که با ت يير و تحوالت سریع همراه ا ساات ،م نااابع ان سااانی
اثربخش ،یکی از مه ترین داراییهای نامشهود در سازما ه سااتند و ر شااد اقت صااادی سااازما واب سااته بااه توانم نااد کاارد آ -
هاست(ماتيس ،جکسو  ،ولنتاین و مگ يچ ،)2016 ،2ازاینرو ،باید به نيازهای منابع انسانی تو جااه و یااژهای گااردد و در وا قااع بااين
نيازهای فردی و سازمانی اتحاد و یکپارچگی ای اد شود(آریانتو .)2017 ،3به اعتقاد مورهد 4و گریفيين 5کارکنانی که دارای تعهد و
پایبندی بيشتری هستند ،نظ بيشتری در کار خود دارند ،مدت بيشتری در سااازما میمان نااد و بي شااتر کااار میکن نااد .ب نااابراین
مدیرا باید بتوانند با بهکارگيری سياستهای مخت ف تعهد و پایبندی کارکنا را بيشتر کنند و از راههای گو ناااگو آ را ح فا
نمایند(گریفيين ،الوانی و معمارزاده.)94 :1383 ،
از طرفی سالهاست که روا شناسا در صدد هستند به این سؤاالت پاسخ دهند که چرا برخی افراد ن ساابت بااه بر خاای دی گاار در
مقاب ه با موقعيتهای مخت ف زندگی کاری موفق عمل میکنند؟ چه عوام ی این تفاوتها را رق میزند؟ و پژوهشگر جواب این
سوالها را در تعهد سازمانی و عامل مرتبط با آ یعنی رهبری تحول آفرین در سازما ها از جم ه آموزش و پرورش میدا نااد(کي
و کي  .)2014، 6از طرفی مدیریت در سازما های آموز شاای از اهم ياات خا صاای بر خااوردار ا ساات و از ظر یاافترین ،د شااوارترین و
پرثمرترین کارها بهشمار میرود ،لذا با توجه به آنچه گفته شد هدف این پژوهش برر سای تاااثير ره بااری ت حااولآفرین باار تع هااد
سازمانی با توجه به نقش ميان ی رضایت ش ی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا است.
حوزهی منابع انسانی از تعامالت و ارتباطات متقاب ی با حوزههای کارکردی و عم ياتی مخت ف در سازما ها برخوردار میباشد و از
همين روی میتواند اثرگذاری شایا توجهی بر عم کرد سازما ها و دستيابی به اهداف سازمانی داشته باشد .بنابراین ،سازما هااا
به مدیرا و کارکنا اثربخش و کارآمدی نياز دارند تا بتوان نااد بااه ا هااداف خااود در ج هاات ر شااد و تو سااعهی ه مااهجان بااه د ساات
یابند(حسن زاده ثمرین و صحرانورد .)1397 ،بعبارتی دیگر امروزه موفقيت سازما ها و محيطهای کاااری ب سااتگی کا مااا ی باااه
اساتفاده کارآماد از نياروی انسانی بر پایهی ع وم رفتاری دارد که یکی از مهمترین عناصر جهت ارائه خادمات منا ساااب ا ساات.
منابع انسانی و نيروی کارآمد ،بنيادیترین عامل توليد ،رشد و تکامل و سازندگی است .بنابراین شناخت هر چه جامعتر م فاااهي و
سااازه های مر باااو باااه ن يااروی ان سااانی ،ابزار هااای خااا و در نها یاات م هااارت ا سااتفاده از ا یاان ابزار هاااا ا ماااری ضاااروری
است(بهاءلوهوره.)1396،
ضرورت توجه به تعهد سازمانی مع ما به این ع ت اهميت دارد که سازما ها به تعهد بهعنوا یک معيار ارزشمند نگاه میکنند،
زیرا وجود تعهد ،مع ما را تشویق به ان ام فعاليتهایی خارج از حدود و وظایف مانند خالقيت و نوآوری و اختراع میک نااد(کي و
کي  .)2014،البته در این خصو باید اذعا نمود سبک رهبری 7یک الگوی بينشی و رفتاری است در برخورد با زیرد سااتا در
جهت ترغيب آ ها به تبعيت از خود .در واقع سبک رهبری نشا دهندهی جها بينی ،طاارز تف کاار و شخ صايت ره باار در موا جااه
شد با مسائل سازمانی از طریق تاثير گذاشتن بر زیردستا است(یوسف نيا ارالو .)1393 ،در رابطه با شااناخت ساابک ره بااری و
تعهد سازمانی تحقيقات متعددی ان ام گرفته که نشا دادهاند یکی از دالیل موفقيت رهبرا وجود افراد متع هاادی ا ساات کااه در
سازما آ ها فعاليت میکنند .رهبرا از طریق ارزشها و باورهایشا از سازما رهبری میکنند .از طرفی پيشرفت سازما ها در
گرو استفاده بهينه از نيروی انسانی آ هاست که در این خصو نقش رضایت ش ی غيرقابل چش پوشی است .داشتن روح يااه و
رضایتمندی ش ی در رسيد به بهرهوری باالی سازما ها بسيار اهميت دارد .بنابراین یکی از عوامل مه در باااال باارد ا ناار ی
روانی نيروی انسانی یک سازما بهبود رضایت ش ی آ ها است .رضایت ش ی در حقيقت نوعی سازگاری عاطفی فرد با ش ل و
شرایط آ است .اهميت مطالعهی رضایت ش ی میتواند از دو بعد در نظر گرفته شود؛ اول بعد ان سااانی کااه م طااابق آ شای سااته
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است با کارکنا منصفانه رفتار گردد و دوم بعد رفتاری که مطابق آ رضایت ش ی میتواند رفتار کارکنا را به گونهای هاادایت
ک نااد کاه بار عم کاارد و و ظااایف سازمانی شااا  ،اثر گااذاری از دو ب عااد و بااه بااروز رفتار هااای مث باات و من فای آ هااا من اار
شود(بيداخویدی)1396،؛ در واقع به کمک مدیرا توانمند و آگاه به ا صااول ،نظر یااهها و ساابکها ،می تااوا چ هاارهی سااازما را
دگرگو کرد و یا برنامهریزی ،سازماندهی و هماهنگی الزم را ای اد کرد و از منابع مخت ف سازما همانند کارکنا حداکثر بهره
را برد و تحقق اهداف را ممکن ساخت(نویدی ،تقی پورظهير و احمدی.)1396،
در نهایت نظر به این که تاکنو توجه زیادی به مع ما و روحيات آنا برای افزایش تعهد در مدارس نشده است ،لذا این تحق يااق
در پی آ است که با بهکار بستن سبک رهبری تحولآفرین در مدارس موجب افزایش تعهد مع ما گردد ،البته با در نظر گرفتن
نقش ميان ی رضایت ش ی مع ما مدارس؛ بنابراین با توجه به حساسيت زیاد تعهد مع ما این پژوهش در پی آ است کااه بااه
این سوال پاسخ دهد که رهبری تحولآفرین چه تاثيری بر تعهد سازمانی مع ما با توجه به نقش ميان ی رضایت ش ی مع مااا
مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا دارد؟ یکی از مفاهيمی که طی دههی اخير به شدت در تف کاار ماادیریتی ن فااوذ دا شااته،
مفهوم "تعهد سازمانی " 1است .تعهد سازمانی یکی از مباحث نظری مطالعات سازمانی دههی  70است که بااه تعر یااف و تب يااين
حدود و ق مرو و اهميت نقش آ پرداخته شده و به دنبال آ عمدهی تمایالت صاحبنظرا در دههی  80و  90به تح يل نظری
و پژوهشی ابعاد مخت ف تعهد سازمانی بوده است که از آ ميا میتوا به بخش عمدهی توليدات ع می دانشمندا در زمي نااهی
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی توجه داشت(چساکول و وارما .)2016 ،2از تعهد سازمانی تعاریف زیادی به عمل آ مااده ا ساات کااه از
آ جم ه میتوا به تعریف زیر اشاره کرد:
تعهد سازمانی عبارت است از نگرشهای مثبت یا منفی کارکنا نسبت به کل سازما  ،که در آ مش ول به کار هستند .در تعهد
سازمانی شخص نسبت به سازما احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آ سازما خود را مورد شناسایی قرار مید هااد ( تاااریخ،
یينگ و ساد .)2016 ،3آلن و مییر ( ،)2003در مطالعات خود در ارتبا با تعهد سازمانی یک ماادل سااهبعدی ارا ئااه دادها نااد کااه
عبارت است از تعهد عاطفی ،تعهد هن اری و تعهد مستمر که هر جزء تابع پيششر ها و عوامل تعيينکننده متضادی است(ع ی،
بن تایب ،جعفر و بن عمر .)2015 ،4تعهد عاطفی کارکنا شامل وابستگی عاطفی ،تعيين هویت بااا سااازما و درگ ياار شااد در
فعاليتهای سازما است .تعهد هن اری بهعنوا نوعی تعهد و التزام تعریف شده است که کارکنا به سمت این احساس هدایت
مینماید که با سازما بمانند .تعهد هن اری نيز یک احساس اعتماد متقابل است که الزام و تعهد برای ماند را ای اااد میک نااد.
تعهد هن اری موجب افزایش اعتماد به سازما میشود و عامل مهمی در تحریک مشارکت افراد در سازما است؛ تعهد م سااتمر
بهعنوا نياز به ماند با یک سازما بهدليل هزینهی باالی ترک آ تعریف شده است .کارکنا در سازما باقی میمانند ،چااو
تصور میکنند که احتماالً هزینهی ترک سازما خي ی باال است و در واقع تعهد سازمانی به درجهای که یااک شاخص ارزش هااا،
اهداف ،حس وظيفهشناسی و وفاداری به سازما خود را درونی میکند ،برمیگردد .این نوع تعهد منعکسکنندهی یک هماهنگی
بين نيازها و ارزشهای شخصی و سازما میباشد که به موجب آ یک هدف واحد نيرومند در بين کارکنا و گروههای کاااری
ای اد میگردد(کاشمن.)17 :2006 ،5
تحقيقات بسياری بر رابطهی بين تعهد سازمانی و پيامدهای ش ی نظير غيبت و جاب ایی و ...تأکيد کردها نااد(مییر6و هم کااارا ،
 )943 :2007که ضرورت توجه به این عامل را میرساند ،حال در این پژوهش به دنبال ای اد تعهد سازمانی در مع ما از طر یااق
سبک رهبری مناسب هستي .رهبری یک مفهوم سهل و ممتنع است ،از این رو تعاریف متعددی برای آ و جااود دارد .تقری بااً بااه
تعداد صاحبنظرا رهبری ،تعاریف متعددی وجود دارد ،به عبارت دیگر رهبری ،توانایی نفوذ در دی گاارا باارای ن ياال بااه ا هااداف
معين است .رهبری ت حااولآفرین ع بااارت ا ساات از یااک ج هااتگيری اجت ماااعی و یااک چ شا انداز و ارزش هااای ه مااراه آ کااه
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منعکسکنندهی توجه به سایرین است(ستين و کينيک .)2015 ،1میچاپوپر 2و اوفرامایس س )2003( 3اعت قاااد دار نااد کااه تااأثير
رهبری تحولآفرین در انگيزش و توانمندسازی و اخالقيات (ارزشها) منعکس شده است .آ ها در زمينهی س س همراتب نيازهای
مازلو و بورنز نقل قول میکنند و میگویند :رهبرا تحولآفرین پيروا را تحریک میکنند تا باالترین سطح نيازهای خود ،یع ناای
خودیابی را تأمين کنند .به اعتقاد آ ها رهبرا تحول آفرین پيروا را توانمند میکنند تا به طور مستقل ،اساسی و خالقا نااه و بااا
ارتقاء سطوح خطرپذیری ،استقالل و شایستگی و اعتمادبه نفس و خودارزشیِ خود تف کاار کن نااد(چنگ و ز تااو .)2016 ،4ا صااطالح
رهبری تحول آفرین برای اولين بار به وسي هی دانتو ( )1973به کار رفت .اگر چه این اصطالح تااا ز مااانی کاه کال ساايک هااا از
طریق برنز آ را به کار نبردند ،مشهور نشد .رهبری تحولآفرین در آغاز توسط برنز در سال  1987به طور وسيعی بکار برده شااد
و یه عنوا یکی از غالبترین تئورهای رفتار سازمانی مطرح شد و پس از آ باس و آوليو ایدههای بر نااز را ب سااط داده و مف هااوم
رهبری تحولآفرین را تثبيت کردند(هماینی دميرچی ،ميرکمالی و آریا.)277 :1397 ،
بهطور ک ی رهبرا تحول آفرین در زیردستا و پيروا خود «عم کردی فراتر از انت ظااارر را مح قااق میکن نااد و بااه اعت قاااد باااس
( )1985پيروا را تحریک میکنند تا از منافع و عالئق خود فراتر رفته و به نفع گروه ،سااازما و جام عااه تااالش کن نااد ،ره باارا
تحولآفرین بر توانمندسازی ،انگيزش و اخالقيات تأثير مثبت میگذارند .بر طبق الگوی باس و اوليو ( )1994رهبرا تحولآفرین
تمایل دارند که از هر یک یا همه موارد مالحظات فردی ،ترغيب ذهنی ،انگيزش الهامبخش و نفوذ آرمانی استفاده کن نااد(خانی و
قریشی)2014 ،5؛ طبق این نظریه ،رهبری تحولآفرین مفهومی است که شامل چهار مؤلفهی اص ی به شرح ذیل میباشد:
نفوذ آرمانی :6عبارت است از سرافرازی ،فرهمندی ،احترام و وفاداری به چو و چرای پيروا به ره بااری کااه ح سای آر مااانی را
انتقال میدهد .نفوذ آرمانی باعث میشود ره باارا ت حااولآ فاارین بااه ع نااوا الگو هااایی از ن قاش و ال گاوی رف تااار باارای پ يااروا
باشند(موغ ی .)1383 ،انگيزش الهامبخش :7رهبرا تحولآفرین با به چالش کشيد و معنا بخشيد به کار پيروا خود به آ ها
انگيزه میدهند .روحیی گروهی ،با این نوع رهبری ارتقاء مییابد ،بهخصو این کار توسط ره باارا در ن شااا داد ه ماادلی و
خوشبينی ،درگير کرد پيروا در ارائهی چش اندازهای آینده و داشتن انتظارات باال از آ هااا ان ااام می شااود(باس و ریگ يااو،8
.)2006
تحریک فرهيختگی :9برانگيختن پيروا به وسي هی رهبر ،به منظور کشف راه حاال هااای جد یااد و تف کاار م اادد در مااورد حاال
مشکالت سازمانی توسط پيروا میباشد .در واقع رهبر ،چالشی را برای پيروا ای اد میکند که دوباره در مورد کاری کااه ان ااام
میدهند کوشش و تالش نموده و در مورد چيزی که میتوا نااد ان ااام یا بااد ،دو باااره تف کاار نمای نااد(موغ ی .)1383 ،حمایت هااای
توسعهگرا  :10رهبر تحولآفرین با تکتک پيروا رابطهای م زا برقرار نموده تا نيازها ،مهارت هاا و آرزو هااای مت فاااوت آ هااا را
درک نماید ،این رهبرا مانند یک مربی یا مع عمل نموده و پيوسته پيروا خود را در جهت نيل به سطوح عالیتر ظرفيت خود
سوق میدهند(باس و ریگيو .)2006 ،حال با توجه به تعاریف ارائه شده در رهبری تحولآفرین به نظر میر ساد اثر گااذاری آ باار
تعهد سازمانی مع ما منطقی باشد ،هر چند که نباید از نقش رضایت ش ی مع ما در مدارس غافل شد .تعاریف مت عااددی باارای
مفهوم رضایت ش ی ارائه شده است .در این ميا  ،سه تعریف شناخته شده وجود دارد که به ها پاک ،11الک 12و وروم 13تع ااق
دارند .هاپک ( ،)1935آ را ترکيبی از شرایط روا شناختی ،فيزیکی و محيطی میداند که سبب میشود شخ صاای از شا ل خااود
رضایت داشته باشد .الک ( ،)1969این مفهوم را حالت خوشایند یا هي انی مثبت که نتي ه ارزیابی شخص از ش ل یااا ت رب يااات
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ش ی خود است ،بيا کرده است .وروم ( ،)1982آ را جهتگيریهای عاطفی افراد نسبت به نقشهای ش ی که در آ فعال ياات
دارند ،میداند .واکنش هي انی به ش ل وجه اشتراک این سه تعریف است(بيگ ر .)1395،رضایت ش ی عام ی مه برای ا فاازایش
کارایی و نيز رضایت فردی در سازما ت قی میشود .مدیرا به شيوههای مخت ف متوجه افزایش ر ضااایت شا ی کارک نااا خااود
هستند .محققا مخت ف تعاریف گوناگونی از رضایت ش ی ارائه دادهاند .تالش کالسيک برای تعر یااف ر ضااایت شا ی در سااال
 1953توسط رابرت هاپاک 1ان ام شد .وی رضایت ش ی را به عنوا ترکي باای از عوا ماال روا شااناختی ،فيزیو لااو ی و محي طای
تعریف کرد که باعث میشوند شخصی از ش ل خود اظهار رضایت نماید(وی يامز 2004،2به نقل از شفيعی.)1394 ،
پژوهشهای گستردهای دربارهی رضایت ش ی نشا دادهاند که عوامل شخصی از قبيل نيازهای فااردی و ت مااایالت در شااکل-
گيری نگرش رضایت ،همراه با عوامل گروهی و سازمانی همچو ارتباطات با همکارا و سرپرستها ،شرایط کاااری ،سيا ساات-
های کاری و جبرا خدمات تعيين کننده هستند .کارکنانی که از ش ل رضایت دارند کمتر غيبت میکنند ،همکاری سازنده داشته
و در سازما باقی میمانند .همچنين ،کارکنا ناراضی ميزا غيبت و استرس بيشتری را ت ربه کرده که ارتباطات بين همکارا
را مختل و به صورت مداوم به دنبال ش ل دیگری هستند(گریفين و مورهد .)1395 ،3در ادامه مرور مطالعات و تحقيقات ماارتبط
با موضوع از منابع مخت ف نظير دانشگاهها و مراکز تهيه و تدارککنندهی منابع ع می و تحقيقی ،مؤید این نکته هستند که چااو
بحثهای مربو به بررسی تاثير رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی مع ما با توجه به ن قااش م يااان ی ر ضااایت شا ی مان نااد
بسياری از مباحث دیگر در حيطهی کاری ع وم انسانی و اجتماعی قرار دارند ،لذا در هر کدام از آ ها با تفاوت ها و شباهتهایی،
بررسیهایی دربراهی موضوع صورت گرفته و نتایج مربو نيز در زما و مکا مشخص مورد استفاده قرار گرفته است .به ز عا
گالپ اسميت ،هاموند ،لستر و پاالنسکی )2019( ،4سبک رهبری کارآمد جزء الینفک ای اااد م حاايط پاارورش کارک نااا توانم نااد
است .بر خالف مدی را خود کامه که در جهت تضعيف هر چه بيشتر زیردستا گام بر میدارند.
مدیرا توانمند به عنوا هادی ،مباشر ،تسهيلکننده و مربی در واقع نقش موثر عمل میکن نااد .کاااتو )2015( 5بااه ا یاان نتي ااه
رسيده است که در ارتبا بين مولفههای رهبری تحولگرا و رضایت ش ی ،احساس ادراک عدالت سازما نقش غير قابل انکاری
دارد .فخرا بتول ( )2013یافتهاند که بين سبک رهبری تحولی بر تعهد سازمانی راب طااهی مع ناااداری و جااود دارد .ن تااایج پااژوهش
براو و همکارا ( )2013نيز بيانگر این بوده است که رهبری تحولی به طور مثبت با رضایت شا ی ا فااراد در گروه هااای تي ماای
مرتبط است و همچنين سبک رهبری و اعتمادی که سرپرستا نسبت به زیردستا خود دارند با ميزا رضایت ش ی و عم کارد
تيمی زیردستا ارتبا دارد .در داخل کشور ماهورزاده ( )1397نشا داده است که ،رهبری تحولآ فاارین باار ت مااامی اب عاااد تع هااد
سازمانی(تعهد هن اری ،تعهد عاطفی  ،تعهد مستمر) به غير از تعهد هن اری تأثير معناداری و جااود دارد .ميرزا ئاای ( )1397ن شااا
داد که رهبری تحولآفرین از مسير دلبستگی کارکنا و تعهد سازمانی تأثير غيرمستقي منفی و معناداری باار ق صااد تاارک شا ل
دارد .نتایج پژوهش عالمه ،چيت ساز ،ع ی و یونسی فر )1397 ،بيانگر آ است که سبک رهبری تحولآ فاارین ،تع هااد عاااطفی و
سبک رهبری تبادلی مهمترین پيشبينی کنندههای رضایت ش ی بودند .فرج پور و همکارا ( )1393به این نتي ه د ساات یافت نااد
که رهبرا تحولآفرین با بهرهمندی از عوام ی چو ن فااوذ آر مااانی ،انگ ياازش ال هااامبخش ،تحر یااک فرهيخت گاای و حمایت هااای
توسعهگرا قادر خواهند بود موجبات ت ييرات بنيادین در نگرشها و ادراکات کارکنا و همچنين فرهنگ سازمانی را فراه ن مااوده
و از این طریق قاب يتهای مورد نياز در جهت توفيق سازما را ارتقاء دهند .سن قی و همکارا ( )1390ثابت کردند که ره بااری
تحولآفرین قادر است از راه ترویج فرهنگهای کارآفرینی و س سا ه مرات باای باار روی تع هااد سااازمانی کارک نااا اثر گااذار با شاد.
جاودانی( )1390ثابت نمود که بين ميزا تحولآفرینی مدیرا با تعهد سازمانی مع ما راب طااهی مث باات و مع ناااداری و جااود دارد.
یافته های ع می و برزی ( )1388نيز نشا داد که بين سبک مدیریت رابطهمدار و تعهد عاطفی ،تعهد هن اری و تع هااد عقال ناای
دبيرا رابطهی معنیداری وجود دارد و بين سبک مدیریت وظيفه مدار و تعهد عاطفی ،تعهد هن اااری و تع هااد عقال ناای دب ياارا
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رابطهی معنیداری وجود ندارد .اميرکبيری و همکارا ( )1385به این نتي ه رسيد که بين سبک رهباری تحاولآفارین و تع هاااد
ساازمانی کارکنا رابطهی مستقي و معناداری دیده میشود که در کل ا یاان نتي اهگ يااری بااا نتي اااهی تحقي قاااات پي شاين
هماهنگی دارد .همچنين دریافت که بين جو سازمانی مدارس و ا جاازای سااهگانه تع هااد سااازمانی (م سااتمر ،عاااطفی و هن اااری)
مع ما رابطهی معناداری وجود دارد.
از م موع پيشينهی مذکور به نظر میرسد سبکهای رهبری و خصوصاٌ سبک رهبری ت حاولآفرین میتوا ناد در تع هااد سااازمانی
مع ما اثرگذار باشد ،از طرفی مه ترین عوام ی که در بحث روابط انسانی مدرسه اثرات فراوا نای دارد ،ر ضااایت شا ی ا ساات .از
طرفی سازما ها برای نائل آمد به اهداف سازمانیشا نيازمند نيروی انسانی متعهد هستند ،نيرویی کااه بتوا نااد ضاامن کاااهش
غيبت ،تأخير و جاب ایی مو جب افزایش چشمگير عم کرد سازما شود و این ا ماار تن هااا بااا دا شااتن جااوی منا سااب و مط ااوب در
سازما ميسر میشود(عسکریا  .)1385 ،لذا با توجه به اینکه آموزش و پروش شهر تهرا ساليانه ضااررهای مااادی و غير مااادی
زیادی از عدم بررسی تاثير رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی با توجه بااه ن قااش م يااان ی ر ضااایت شا ی مع مااا در سااطوح
مخت ف خود متحمل شده است و به همين دليل با این مسئ ه به عنوا یک نقطه ضعف اساسی و چالش در سند راهبردی توسعه
آمورشی برخورد کرده ،تصمي به ان ام یک تحقيق ع می و آموزشی جهت آسيبشنا سای مو ضاوع فااوق و ارا ئااهی راهکار هاای
ع می جهت حل این چالش آموزشی گرفته شده است .لذا در این مقاله پس از مروری بر ادبيات و پيشينهی پااژوهش بااه دن بااال
بررسی این موضوع هستي که تاثير رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش ميان ی رضایت ش ی مع ما مدارس
مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا به چه صورت است؟
لذا بر اساس آنچه گفته شد فرضيههای زیر پيشنهاد میشود:
فرضيهی اول :رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهرا تأثير دارد.
فرضيهی دوم :رهبری تحولآفرین بر رضایت ش ی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهرا تأثير دارد.
فرضيهی سوم :رضایت ش ی بر تعهد سازمانی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطه شهر تهرا تأثير دارد.
در نهایت مدل مفهومی پژوهش در شکل 1آورده شده است:
تعهد سازمانی

H3

رضایت
شغلی

H2

رهبری
تحولآفرین

H1
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از آلن و مایر ( ،)1996باس و آوی يو ( )2000و مينه سوتا ())1999

روششناسی
از آن اییکه در این پژوهش از طریق پرسشنامه دادههای مربو به تاثير رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی با توجه بااه ن قااش
ميان ی رضایت ش ی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا گردآوری میشوند ،پژوهش حا ضاار کاااربردی و از نااوع
کمی است .از حيث بعد محيط ،از نوع ميدانی ،و از منظر قطعيت به لحاظ مشخص بود مت يرها و ارتبا بين آ ها (یعنی و جااود
فرضيه) از نوع قطعی است .ه چنين با توجه به موضوع ،ماهيت این پژوهش توصيفی از نوع پيمایشی است و از روش هااای آ مااار
توصيفی و آمار استنباطی نيز در مراحل مخت ف پژوهش استفاده شده است .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مع مااا
مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا بودند که از این ميا با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی ساده و برا ساااس فر مااول
کوکرا برای جوامع نامحدود  384نفر به عنوا ح نمونه در نظر گرف تااه شااد .باارای گااردآوری داده هااا ،از سااه پرس شاانامهی
استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر ( ،)1996رهبری تحولآفرین باس و آوی يو ( )2000و مي نااه ساايتا ( )1999ا سااتفاده شااد .ا یان
پرسشنامهها به ترتيب دارای 21 ،24و  19گویه با مقياس پنج درجهای ليکرت(خي ی ک =  ،1ک =  ،2تاحدودی =  ،3زیاد=  4و
خي ی زیاد=  )5تنظي شده است .بهمنظور تعيين روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرس شاانامه بااه
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تأیيد چند تن از اساتيد دانشگاه رسيد و اصالحات الزم صورت پذیرفت .در مورد روایی سازه نيز از روش کمترین مربعات جزئی و
نرمافزار  SmartPLSاستفاده شد .روایی سازه به دو نوع روایی همگرا و روایی واگرا تقسي میشود .با توجه به این کااه در ا یاان
تحقيق شاخص ( AVEميانگين واریانس استخراجشده )1برای تمامی مت يرهای تحقيق باالی  0/5ا ساات ،لااذا روا یاای هم گاارای
سازههای مدل تأیيد میشود .عالوه بر آ یافتهها نشانگر تایيد روایی واگرای ابزار اندازه گيری بود .ها چ نااين ضااریب پا یااایی2
( )CRو آلفای کرونباخ برای سن ش پایایی باالی  0/7به دست آمد که نشا دهندهی پایا بود ابزار اندازه گيری ا ساات .ن تااایج
ویژگیهای روا سن ی ابزار برای مت يرهای پژوهش در جدول زیر نشا داده شده است:
جدول  :1نتایج ویژگیهای روا سن ی ابزار برای مت يرهای پژوهش
بعد
رهبری
تحولآفرین

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

متغیر
نفوذ آرمانی
انگيزش الهامبخش
تحریک فرهيختگی
حمایتهای توسعهگرا
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هن اری
نظام پرداخت
نوع ش ل
فرصت های ش ی

تعداد گویهها
8
4
5
4
8
8
8
4
4
3

منبع
باس و آوی يو
()2000

آلن و مایر ()1996

مينه سوتا ()1999

آلفا
0.812
0.845
0834
0.771
0.823
0834
0.761
0.780
0.904
0.761

AVE

CR

0.713
0.913
0.745
0.734
0.844
0834
0.711
0.684
0.645
0.853

0.644
0.687
0.882
0.639
0.828
0.710
0.837
0.852
0.951
0.853

0.749
0.637 0.766
4
سبک رهبری
0.811
0.803 0.861
4
شرایط فيزیکی
در نهایت باید گفت در مرح ه ت زیه و تح يل و تف سااير داده هااا از آ مااار تو صاايفی و ا اساتنباطی شااامل فرآی نااد ت ز یااه و تح ياال
ساختارهای کوواریانس (مدلسازی معادالت ساختاری) استفاده شد.
جدول  :2اطالعات جمعيت شناختی نمونه و مت يرهای پژوهش
متغیر
جنسیت

سطح تحصیالت

سابقهی کار

وضعیت تاهل

طبقه
ز
مرد
بدو پاسخ
فوق دیپ و پایينتر
ليسانس
فوق ليسانس و باالتر
زیر  10سال
 11تا  20سال
باالی  20سال
بدو پاسخ
م رد
متاهل
بدو پاسخ

فراوانی
89
286
9
134
171
79
112
188
80
4
72
301
11

درصد
23.2
74.5
2.3
34.9
44.5
20.6
29.2
49
20.9
1
18.8
78.4
2.9

یافتههای پژوهش در بخش آمار توصيفی (ویژگیهای شرکتکنندگا ) که درجدول فااوق قا باال م شاااهده ا ساات ،ن شااا داد کااه
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بيشترین درصد افراد مورد مطالعه مرد ( 74.5درصد) و متأهل ( 78.4درصد)؛ با ميانگين سنی  36/89قرار دارد (در دامنه سنی 23
تا  49سال)؛ باالترین سطح مربو به ليسانس ( 44.5درصد)؛ بيشترین سابقهی کاری بين  11تا  20سال ( 49درصد) است.
در این مرح ه رابطهی ع ت و مع ولی بين ره بااری ت حااولآفرین ،تع هااد سااازمانی و جااو سااازمانی مع مااا ماادارس مق طااع دوم
متوسطهی شهر تهرا در قالب بخش مدل ساختاری سن يده شده است .هما طور که در شکل زیر نمایا است ،تاااثير ره بااری
تحولآفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش ميان ی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا معنادار است.
تعهد مستمر

تعهد عاطفی

0.61

نظام پرداخت

0.67

0.71

نفوذ آرمانی

0 . 69

0.72

0.59

فرصتهای شغلی

0.77

رضایت شغلی

سبک رهبری
شرایط فیزیکی

0.67

تعهد سازمانی

0.58
نوع شغل

تعهد هنجاری

0.71

رهبری
تحولآفرین

انگیزش الهامبخش

0.68
تحریک فرهیختگی
0.73

0.58
0.56

0.70

حمایت های توسعه گرا

شکل  :2ضرایب تأثير ع ی مدل پژوهش

در شکل  2ضریب تاثير ع ی مدل پژوهش و رابطه مت يرها را نمایش میدهد .خروجی  PLSتایيد کنندهی فرضيههای پااژوهش
است که در جدول شمارهی  2زیر نمایا است .از آن اییکه تمامی مقادیر  tباالی  1.96هستند ،تمامی فرضيهها تایيد میشوند.
جدول  )2نتایج آزمو فرضيههای پژوهش
فرضیهها

ضرایب

رهبری تحولآفرین← رضایت ش ی مع ما
رضایت ش ی مع ما ← تعهد سازمانی
رهبری تحولآفرین← تعهد سازمانی

استاندارد شده
0.71
0.69
0.72

مقدار آماره
t-value
17.98
15.96
16.51

نتیجه
قبول
قبول
قبول

نتیجهگیری
بطورک ی دنيای امروز پر از پيچيدگیهایی است که سازما های آموزشی را در زمينهی رشد و تعالی با مشکالت متعددی موا جااه
ساخته و مدیرا نظام آموزش و پرورش در تمام سطوح را بهعنوا برنامهریزا  ،سازما دهندگا و رهبرا حوزههای آموزشی بااا
چالشهای فراوا روبرو کرده است .در این شرایط بررسی تاثير رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی با توجه بااه ن قااش م يااان ی
رضایت ش ی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا میتواند راهگشای مشکالت نظام آموزش و پرورش باشد.
یافتههای پژوهش تاثير رهبری تحولآفرین بر رضایت ش ی مع ما را مورد تائيد قرار داد .از آن ا که رهبری تحولآفرین بر بعد
شخصی تأکيد کرده ،انگيزهها و نيازهای فردی مع ما مدارس را مورد توجه قرار میدهد و از این لحاظ این سبک باا تأک ياد باار
بعد شخصی و توجه به انگيزههای مع ما رضایت ش ی را در آ ها ای اد کرده و سریعترین راه برای ن ياال بااه هادفهای ن ظااام
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آموزشی را برآورده میسازد .در واقع با توجه به اینکه در رهبری تحولآفرین به مع ما در تمام سطوح امکا داده میشود که در
حد توانایی خود ،مناسبترین طریق را برای ان ام وظيفه انتخاب کنند ،لذا این مساله زمينه و بستر الزم را باارای به بااود و ارت قاااء
رضایت ش ی در آنا فراه میسازد؛ زیرا مع ما احساس صميميت و روحيهای مضاعف نسبت به ان ام امور محوله به خااود را
دارند .همچنين یافتههای پژوهش حاکی از اثرگذاری رضایت ش ی بر تعهد سازمانی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطهی شااهر
تهرا است .از آن ا که رضایت ش ی من ر میشود که مع ما از کار خود رضایت دا شااته و از فعال ياات در ماادارس لااذت ببر نااد،
زمينهی بروز تع ق به سازما و در پی آ تعهد سازمانی ای اد میشود ،مع ما بااه رقا باات حر فااهای بااا هم کااارا خااود اح تاارام
میگذارند و برای کمک به دانش آموزا متعهد میشوند.
در ادامه تاثير رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی مع ما مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر ت هاارا مااورد تائ يااد قاارار گر فاات.
بدو شک نفوذ مط وب باعث میشود که رهبرا و مدیرا به عنوا مدلهایی از نقش و الگوی رف تااار منا سااب باارای مع مااا
مطرح گردند .تأثير یا نفوذ آرمانی کارکنا را به پيروی از مدیرا به عنوا الگو تشویق مینما یااد .ا صااطالح دی گااری کااه باارای
تشریح این شکل رهبری استفاده شده کاریزما است .در مرکز و هسته تأثير ایدهآل ،ای اااد ارزش هااایی قارار دارد کااه ال هااامآور و
معنادار هستند و حس هدفمندی را در افراد ای اد میکنند .مدیرانی که در زمي نااهی ن فااوذ آر مااانی در و ضااعيت مط ااوبی ه سااتند،
همچنين حس قوی ثبات کنترل عاطفی دارند .آ ها بر این نکته واقفند کااه به تاارین ا سااتراتژی بارای ر ساايد بااه مأمور یاات و
هدفهای سازما  ،ت يير و متحول کرد پيروانشا از راه ارتباطات ،الگودهی و ای اااد و ت شااریح ارزشها ساات .ماادیرانی کااه از
مع مانشا انتظارات باال دارند و به آ ها از طریق انگيزش الهام میبخشد ،در واقع در مسير افزایش تعهد آنا گااام برمیدار نااد و
تحقق چش انداز مشترک را تسهيل مینمایند در عمل مدیرا سمبلها و نمادهای احساسی را جهت ج ااب تالش هااای مع مااا
برای تالش جهت رسيد به اهداف را بهبود میبخشند.
این امر بهویژه از طریق نشا داد همدلی و خوشبينی ،درگير کرد مع ما در ارائهی چش اندازهای آینده و دا شااتن انت ظااارات
زیاد از آ ها صورت میپذیرد .تحریک فرهيختگی را میتوا بهعنوا محرک در مع ما برای تفکر دربارهی باورها و ارزشها و
نيز آگاهی از مشکالت و حل آ ها توصيف نمود و نه برای تحریک اعمال سریع و بیدرنگ و باادو تف کاار .از طر یااق تحر یااک
فرهيختگی مدیرا تحولآفرین میتوانند باعث ارتقای توانایی کارک ناا باارای ف ها ماه ياات سااازمانی شااوند تااا آ هااا بتوان نااد
مشکالتی را که با آ ها روبهرو هستند در س طهی خود قرار دهند و حل آ ها را به صورت بااالقوه مفهوم سااازی کن نااد .تحر یااک
فرهيختگی به عنوا ابزاری در دست رهبرا ت حااولآفرین بارای ای اااد سااازما های یادگير نااده شااناخته شااده ا سات .ره باارا
تحول آفرین با استفاده از تحریک فرهيختگی و آماده ساختن محيط مناسب پيروا را وادار و ترغيب میکنند تا اینگونه باشند .از
مشخصههای بارز تحریک فرهيختگی ،بررسی م دد پيش فرضهای اساسی و چش اندازهای مخت ف و به هنگام حل م سااائل و
پيشنهاد شيوههای جدید نگریستن به چگونگی ان ام کار است.
رهبرا و مدیرا تحولآفرین تحریک فرهيختگی را جهت به چالش کشيد افکار ،تصورات و خالقيت کارکنا به کار میگيرند.
این امر مست زم آ است که رهبرا و مدیرا کارکنا را در جهت آزمو م دد روشهای سنتی حل مسائل سوق داده و آ هاا
را به تالش جهت رویکرهای جدید و خالق برای ان ام وظایف تشویق نمایند .در چنين حالتی ،ا شااتباهات کارک نااا مااورد انت قاااد
قرار نمیگيرد و خالقيت آ ها آزادانه تشویق میشود .رهبرا و مدیرا مع ما را در راستای تالش فراگير برای ارائهی ایدههای
جدید تشویق میکنند ،اما بر عقالنيت نيز تأکيد دارند .حمایتهای توسعهگرا ،دربردارندهی مراتب دلسوزی و اهتمام وافر مدیر در
خصو توجه جدی به قاطبهی مع ما و تالش به منظور رشد و شکوفایی هر چه بيشتر آنا است .توجه به دیگرا یکی دیگر
از جنبههای مه رهبری تحولآفرین است .این مقوله تأثير مثبتی بر ر ضااایتمندی مع مااا  ،ماادیرا و بااهطور ک اای اثربخ شاای
سازمانی دارد ،و نمایا گر مدیرانی است که جو حمایتی ای اد میکنند که در آ به دقت به نيازهای یکایک کارکنا گااوش فاارا
دهند .رهبرا بهعنوا مربی و مشاور عمل میکنند در حالی که سعی در کمک کرد بااه خود شااکوفایی مع مااا را دار نااد .ا یاان
مدیرا ممکن است تواما از تفویض اختيار به مثابه ابزاری جهت کمک به رشد مع ما استفاده کنند .مدیرا نيازهای احساسی
زیردستا را برآورده میکنند .این مدیرا نيازهای افراد را تشخيص میدهند و به آ ها کمک میکنند تا مهارتهایی کااه باارای
رسي د به هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند .این رهبرا ممکن است زما قابل مالحظهای را صرف آموزش و پاارورش
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داد کنند .در نهایت یافتههای بدست آمده در این فرضيه با نتایج پژوهشهای محققانی همچو فخرا بتول ( ،)2013فرج پور و
همکارا ( ،)1393سن قی و همکارا ( ،)1390اميرکبيری و همکارا ( )1385ه راستا است.
در نهایت با توجه به تائيد سه فرضيهی این پژوهش باید اذغا نمود که اگر رهبری تحولآفرین مورد استفاده در مدارس بصورت
اصولی و مناسب با نياز نظام آموزش و پرورش اتخاد گردد ،جوی به وجود خواهد آمد که مع مااا شااادکام و سارزنده بااوده و در
مدارس متعهد ،وظيفه شناس و سودمند هستند و از رضایت ش ی باالیی برخوردارند؛ با عالقه به محل مدارس می آیند و به کااار
کرد در این محل افتخار می کنند؛ اهداف آموزش و پرورش برای اکثر آنا روشن است و مسائل به صورت فعال و واقع بينا نااه
برطرف میشود .در بين مع ما و مدارس ،تشریک مساعی وجود دارد؛ تضاد در بين آ ها وجود ندارد؛ صداقت در رفتار هااا کااامالً
مشهود است و به یکدیگر اعتماد دارند .تصمي گيری برای افزایش کارایی مدارس صورت میگ ياارد .شاابکههای ارت باااطی باااز و
موفقيت باال در مدارس مشهود است .مع ما در جهت حل مشکالت به صورت غير رسمی و فارغ از ع نااوا و م قااام ر ساامی بااه
سازما تعهد دارند .با توجه به تائيد تاثير رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با توجه به نقش ميان ی رضایت شا ی مع مااا
مدارس مقطع دوم متوسطهی شهر تهرا به مدیرا و مسوال مدارس و نظام آموزش و پرورش پيشنهاد میشود:
برای ای اد رضایت ش ی ،رویکردی احترامآميز و صميمی به مع ما داشته باشند و شرایطی مساعد برای همکارا خااود فااراه
کنند ،به طوری که آنا بتوانند خواستههای خود را بهراحتی بيا کنند و احساس تعهد در آ ها متب ور شود .بااه ماادیرا ماادارس
پيشنهاد میشود برای افزایش تعهد سازمانی به ای اد جو باز توجه بيشتری مبذول دارند .در واقع پيشنهاد میشود با فراه آورد
شرایط و فضای مناسب سازمانی باعث بوجود آورد احساس لذت و ر ضااایت بي شااتری در کارک نااا شااوند و م ياال بااه تااالش و
ماندگاری در سازما را همراه با روحيهی شاداب فراه آورند.
کارکردهای رضایت ش ی و تعهد سازمانی برای مدیرا آموزش داده شود تا با اطالع از پيا ماادهای ا نااواع جااو سااازمانی و تع هاد
کارکنا  ،نسبت به ای اد جوّ مناسب اقدام و برای اثربخش بود کارکنا به تعهد سازمانی آ ها توجه نمایند.
رهبرا نظام آموزش و پرورش بعنوا یک مربی و تع ي دهنده با پ يااروا و زیرم مو عااهی خااود رف تااار کن نااد ،آ هااا را تو سااعه
بخشند ،به آ ها تفویض اختيار کنند و بر حسب شایستگی که دارند با آ ها برخورد کنند تا انگيزهی الزم جهت تعهد سازمانی در
تکتک مع ما ای اد گردد.
از آن ا که سبک رهبری به عنوا ابزاری که پرورشدهنده کارکنانی خالق ،مبتکر ،متفکر ،یادگيرنده و ریسکپذیر است ،قااالبی
مناسب جهت تعهد سازمانی مع ما میباشد و باید اهميت آ برای رهبرا بخوبی تبيين گردد تا از راهکارهای پي شاانهادی آ نااا
برای ای اد ت يير در جو مدارس استفاده گردد.
منابع
امير کبيری ،ع يرضا ،خدایاری ،ابراهي  ،نظری ،فرزاد و مرادی ،محمد .)1385( .بررسی رابطه بين سبکهای رهبری تحولآفرین و تبادلی
با تعهد سازمانی کارکنا  .نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورهی  ،4شماره .4
بيداخویدی .)1396( .بررسی رابطه بين جو سازمانی و رضایت ش ی مع ما با نقش ميان ی تعهد سازمانی .پایا نامه کارشناسی ارشد،
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The Effect of Transformational Leadership on Organizational Commitment
Considering the Mediating Role of Teacher Satisfaction in Secondary School Teachers
in Tehran
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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,
Satisfaction, Inspirational Motivation.
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