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چکـیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبکهای رهبری و عدالت سازمانی با توجه به نقش تعدیلگری بهرهوری سازمانی در
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن در سال  0095است .جامعه آماری این پژوهش شامل  022نفر کارکنان
ستاد اداره کل ارشاد و فرهنگ اسالمی و  007نفر کارکنان ادارات شهرستانها جمعاً  275نفر میباشند که نمونهای
متناسب با جامعه آماری پژوهش به تعداد  060نفر و به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شده و پژوهش به
روش همبستگی انجام شده است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین
پاسخگویان توزیع گردید .بعد از جمعآوری پرسشنامهها با استفاده از ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها (تکنیک تحلیل
ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر و بهکمک نرمافزار  Lisrelبهمنظور بررسی فرضیههای تحقیق و بمنظور بررسی
تعدیلکنندگی ویژگیهای شخصیتی ،از روش رگرسیون سلسله مراتبی بهکمک نرمافزار ( )SPSSمحاسبه و مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشاندهنده این موضوع بود که سبکهای رهبری بر عدالت سازمانی در اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن با تعدیلگری بهرهوری سازمانی تأثیر دارد زیرا تجزیه و تحلیل آماری بین این دو
نشاندهنده معنیداری مسیر مابین دو متغیر برابر ( )2/5میباشد و چون این مقدار بزرگتر از  2/0میباشد ،از اینرو مورد
تأیید قرار میگیرد .از طرفی چون عدد معنیداری بهدست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.

واژگـان کلـیدی :سبکهای رهبری ،عدالت سازمانی ،بهرهوری سازمانی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن.

 -9دانش آموخته رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،آستارا ،ایران.
 -2استادیار گروه مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،آستارا ،ایران.
 -0دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزیشهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا( ،نویسنده مسئول)
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مهمترین عامل بهرهوری در سازمان و در نهایت ،کل جامعه منابع انسانی آن است .سیستم توسعه منابع انسانی در هر
سازمانی باید راههای جدید را برای اصالح مدیریت نیروی کار که تاثیر مثبتی بر عملکرد و بهرهوری کارکنان دارد را بهوجود
آورد(چن و همکارن .)2220 ،یکی از وظایف اولیه مدیر فراهم نمودن موجبات انگیزش شغلی کارکنان در سطح باالیی از
عملکرد میباشد .یعنی مدیر باید اطمینان پیدا کند که افراد کار میکنند ،بطور منظم سرکار حاضر میشوند و سهم مثبتی از
رسالت سازمان دارند .عملکرد شغلی به توانایی ،محیط و همچنین انگیزش مرتبط است .مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را
به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیمگیری و فراهم کردن سطح قابل
قبولی از امنیت شغلی برای آنان ،تعهد و پایبندی را بیشتر کنند(گریفین ،0995 ،به نقل از اصفهانی اصل .)0090 ،تحول سریع
تکنولوژی و عوامل انسانی نقش و اهمیت مدیران را در اداره منابع اقتصادی و انسانی سازمان حساستر میسازد .با توجه به
اینکه جمعیت زیادی از افراد جامعه بیشتر وقت خود را در صنایع و سازمانها صرف میکنند نحوه سبک رهبری یک مدیر بر
این گروه اهمیت زیادی مییابد چرا که شیوههایی که یک مدیر برای هدایت زیردستان خود برمیگزیند زندگی شغلی و روانی
افراد را در محیط کار و جامعه و خانواده تحتالشعاع قرار میدهد .رفتار عادالنه از سوی سازمان با کارکنان جهت عدالت
سازمانی عموماً منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها میشود .از سوی دیگر افرادی که
احساس بیعدالتی کنند ،به احتمال بیشتری سازمان را رها میکنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان میدهند و
حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند .بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در
سازمانشان قضاوت میکنند و چطور آنها به عدالت یا بیعدالتی درک شده پاسخ میدهند ،از مباحث اساسی خصوصاً برای
درک رفتار سازمانی است(رونالد ،0990 ،ترجمه حسین زاده و همکاران.)0030 ،
 -2بیان مسأله
اگر مدیران سازمانها دارای دانش و مهارتهای کافی باشند ،بدون تردید ،نظام آموزشی نیز از اثربخشی ،کارآیی و اعتبار
باالیی برخوردار خواهد بود .در دنیای امروز ضرورت وجود سازمانها یک امر اجتنابناپذیر است و هدایت و رهبری سازمانها به-
علت گوناگونی الگوهای رفتاری و متفاوت ،بدون شناسایی الگوها و سبکها در نیل به مقاصد مورد نظر مشکل خواهد بود .در
سازمانها مدیران زیادی وجود دارند اما موضوع اصلی محدود بودن تعداد افرادی است که نقشهای رهبری را بپذیرند و کار خود را
به طور مؤثر انجام دهند ،مدیرانی که بتوانند سبک رهبری خود را برای رسیدن به اهداف سازمانی با توجه به شرایط هماهنگ
نمایند .بنابراین هر سازمان نیازمند یک سبک رهبری خاص میباشد و بیشک همهی مدیران میدانند که موفقیت آنان به نیروی
انسانی موجود در سازمان ها بستگی دارد و این اندیشه در آنان موجب شده است تا به دنبال سبک مناسب در ادارهی امور سازمانها
باشند .از طرفی یکی از عوامل موثر در افزایش اثربخشی کارآیی و نهایتاً بهرهوری یک سازمان ،سبک رهبری مدیران آن سازمان
میباشد(نکوییمقدم .)03 :0036 ،باتوجه به اینکه مدیریت فرایندی است که کلیه امکانات و منابع مادی و انسانی را در جهت بهبود
سازمان همسو و هماهنگ میکند ،می توان جهت دستیابی به اهداف عالی ،محیط مساعد را برای آن فراهم ساخت اگر نظام
مدیریت سازمانها متناسب نباشد موجب بیهدفی سرگردانی و نیز هدر رفتن منابع میشود .در واقع سبک مدیریت مناسب یک
عامل تسهیلکننده و برانگیزنده کارکنان است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار آنان تاثیر میگذارد .اعمال یک نگرش ویژه
و سبک مدیریت خاص و ثابت در سازمان بخصوص در سازمانهای دولتی نمیتواند ضامن رشد و پیشرفت سازمان گردد .مطالعاتی
از این قبیل یعنی بررسی سبکهای رهبری مدیران مدارس میتوان به افزایش آگاهی و دانش آنان نسبت به سبکهای مختلف
رهبری کمک نماید و همچنین توانمندی آنان را در اعمال مداخالت و تصمیمگیریهای صحیح ارتقا دهد(زارعی.)0 :0030 ،
بسیاری از صاحبنظران و متخصصان مانند فیدلر 0و هرسی و بالنچارد 2معتقدند سبک رهبری یک مدیر با توجه به متغییرها و
عواملی که شکل می گیرد ،در محیط سازمان و یا حتی بیرون از سازمان وجود دارد .از اینرو یک مدیر میتواند در موقعیتهای
گوناگون ،سبکهای متفاوت و گاه متضادی را برای رهبری مجموعه زیردست خود برگزیند .به اعتقاد بسیاری از نظریهپردازان
سبک مدیریت یکی از مهمترین عناصر موفقیت مدیران است که به مرور زمان و بر پایهی تجربه ،تحصیالت و آموزش آنان پایه-
ریزی میشود .هنگامی که مشکالت چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر میگیریم درمییابیم که آزمودن
واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران که پیشروی این چالش ها قرار دارند تا چه اندازه اهمیت دارند .از جمله مهمترین این
ویژگیها سبک مدیریت است .زیرا این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کنندهی جو ،فرهنگ و راهبردهای
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 -3پیشینه پژوهش
مرادی و همکاران( )0090در تحقیقی با عنوان «رابطة رهبری تحولگرا و عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان» به نتایج زیر دست یافتهاند :نتایج نشان داد که رهبری تحولگرا دارای ضریب اثر  2/06بر
رفتار شهروندی سازمانی است .همچنین باتوجه به ضریب اثر  2/55رهبری تحولگرا بر عدالت سازمانی و ضریب اثر 2/00
عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ،ضریب اثر کل رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی  2/62بهدست آمده
است .ناظم فتاح و سمانه حدادپور( )0092در تحقیقی با عنوان «ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبکهای رهبری
تحولگرا و عملگرا در دانشگاه آزاد اسالمی» به نتایح زیر دست یافتهاند :جامعه آماری این پژوهش ،تمامی کارکنان اداری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،دماوند ،پردیس به تعداد  600نفر میباشند .با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری
تصادفی ساده  202نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار سنجش عبارت است از پرسشنامه چند عاملی رهبری باس واولیو()0997
و پرسشنامه عدالت سازمانی بیوگری( )0993که پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری 2/90و پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی 2/95
بدست آمد .مرتضوی و نیککار( )0092در تحقیقی با عنوان «نقش میانجیگری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری
تحولآفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضالب مشهد» به نتایج زیر دست یافتهاند :یافتههای پژوهش نشان داد
سبک رهبری تحولآفرین بر عدالت سازمانی و عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضالب مشهد اثر
معنیداری دارد .نقی شعبانی سرخنی( )0090در تحقیق با عنوان «بررسی نقش واسطهای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری
تحولگرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هالل احمر استان گیالن» به نتایج زیر دست یافته است :در این پژوهش
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا جداول توزیع فراوانی برای متغیرهای فردی و سازمانی پاسخگویان انجام گرفت و سپس
ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق و آزمون پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون
رگرسیون چند متغیره برای بررسی تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انجام گرفت .رجبی( )0090در تحقیقی با عنوان
«بررسی رابطه رفتارهای رهبری و مدیریت دانش با نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی
استان گیالن» به نتایج زیر دست یافته است :رفتارهای رهبری و مدیریت دانش با تعدیلگری فرهنگ سازمانی در بین کاکنان
کمیته امداد امام خمینی استان گیالن تأثیر دارد زیرا تجزیه و تحلیل آماری بین این دو نشاندهنده معنیداری مسیر مابین دو متغیر
برابر( )2/09میباشد و چون این مقدار بزرگتر از  2/0میباشد ،از اینرو مورد تأیید قرار میگیرد .ساجد پورحسن هریس و محبوب
شیخعلیزاده( )0090در تحقیقی با عنوان« تاثیر سبکهای رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران» به
نتایج زیر دست یافتهاند :هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر سبکهای رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان
تهران میباشد.
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حاکم بر سازمان است(عسگری .)22 :0032 ،سازمان و سازمانیافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست .ما قبل از تولد و در رحم مادر
توسط سازمانهایی مراقبت میشویم ،در یک سازمان پزشکی چشم به جهان میگشاییم ،در سازمانهای متعدد آموزش میبینیم و
بموقع در یک سازمان مشغول کار میشویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتاً در یک سازمان با مراسم
خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک میکنیم(اسکات .)03 :0075 ،بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا
در رابطه با سازمانها سپری میکنند و این موضوع نشاندهنده اهمَیَت جایگاه سازمانها در دنیای کنونی است .اما در مورد عدالت
در سازمان ها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گستردهای در رشتههای مدیریت ،روانشناسی
کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفتهاست( .)Kohlmeyer & Parker, 2005تحقیقات نشان دادهاند که
فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها ،احساسات،
نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد .رفتار عادالنه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهَد باالتر آنها نسبت
به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها میشود .از سوی دیگر افرادی که احساس بیعدالتی کنند ،به احتمال بیشتری سازمان
را رها میکنند یا سطوح پایینی از تعهَد سازمانی را از خود نشان میدهند و حتَی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل
انتقام جویی کنند .بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت میکنند و چطور آنها به عدالت یا بی
عدالتی درک شده پاسخ می دهند ،از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است( .)Bos, 2001همانطور که گفته شد،
با وجود اینکه مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 0962و کارهای جی استیسی آدامز برمیگردد ،با این حال اکثر مطالعات
در مورد عدالت در سازمانها از سال  0992شروع شدند .طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه ،تقریبا  022تحقیق
کاربردی و بیش از 022تحقیق بنیادی متمرکز بر مباحث انصاف و عدالت در سازمانها تا سال  2220به ثبت رسیده
است( .)Spector& Charash, 2001در یک مسیر در این تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانونهای عدالت بودهاند؛ به این
معنی که چه چیزی را یا چه کسی را کارکنان عامل بیعدالتی در سازمان میدانند.
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 -4روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،یک تحقیق کاربردی میباشد .تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می-
کنند :تحقیقات بنیادی ،کاربردی و تحقیق و توسعه .هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش الزم برای تعیین
ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد .از نظر روششناسی این تحقیق از نوع تحقیقات علمی
میباشد .تحقیق علمی مشکلگشایی و پیگیری یک روش گامبهگام ،منطقی ،منظم و دقیق برای شناسایی مشکالت ،گردآوری
دادهها و تجزیه و تحلیل دادهها و استنتاجهای معتبر از آنهاست(سِکاران .)00 :0036 ،از سوی دیگر این تحقیق از نظر طبقـهبندی
تحقیقات با توجه به اهداف آنها ،در زمره تحقیقات با ماهیت توصیفی قرار دارد .هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح
جنـبههایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی ،سازمانی ،صنعتی و نظایرآن(سِکاران.)020-020 :0036 ،
جامعه آماری این پژوهش شامل  022نفر کارکنان ستاد اداره کل ارشادو فرهنگ اسالمی و  007نفر کارکنان ادارات شهرستانها
جمعاً  275نفر میباشند .روش نمـونهگیری در این پژوهش روش تصادفی بوده و در محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران ،به شرح
زیر استفاده شده است.
𝐪𝐩 𝟐 𝐭𝐍
𝟓 𝟐𝟕𝟓 × (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎.
=
𝟏𝟔𝟏 =
𝟓 𝐍𝐝𝟐 + 𝐭 𝟐 𝐩𝐪 𝟐𝟕𝟓 × 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎.

=𝒏
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در فرمول فوق معموالً حداکثر اشتباه مجاز( )dمعادل  ،2/25ضریب اطمینان  t =0/96 ،2/95و مقادیر  pو (qنسبتی از
جمعیت فاقد صفت معین) نیز هر کدام معادل  2/5و حجم جامعه = Nدر نظر گرفته میشود.در این تحقیق جهت گردآوری دادهها
از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
جدول  -1جدول تفکیکی سؤاالت پرسشنامه

متغیر
سبکهای رهبری

ابعاد

شماره سؤاالت

رهبری تحول

0و 0و 5و 3و 9و 02و 00و 05و 07و 22

رهبری تبادلی

2و 0و 6و 7و 02و 00و 00و 06و  03و 09
 20الی 02
 00الی 50

عدالت سازمانی
بهرهوری سازمانی

منبع
برنز0937 ،
نیهوف و مورمن0990 ،
دکتر محمد مقیمی()0033

همانطور که در باال اشاره شد ،سبکهای رهبری دارای  22سؤال بوده ،پرسشنامه عدالت سازمانی مشتـمل بر  22سـؤال و
پرسشنامه بهرهوری کارکنان نیز داری  00سؤال(مجموعاً  50سؤال) است که در تنظیمِ پاسخ آنها ،از روش پنج درجـهای لیکرت
استـفاده شده است .تمامی سؤاالت پرسشنامه دارای  5گزینه ،خیلی کـم ،کـم ،متوسـط ،زیـاد ،خیلی زیـاد میباشند که به ترتیب
ارزشهای  0، 0، 2، 0و  5برای آنها در نظر گرفته شده است.
جدول  -2ضریب آلفای کرونباخ
متغیر های تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد سؤال

رهبری تحولآفرین
رهبری تبادلی
سبکهای رهبری
عدالت سازمانی
بهرهوری سازمانی
مجموع سؤاالت

2/322
2/709
2/755
2/797
2/333
2/320

02
02
22
22
00
50

در نهایت مجموع سواالت پرسشنامه که مشتمل بر  50سوال میباشد دارای ضریب آلفای  2/320میباشد .همانگونه که
جدول فوق نشان میدهد ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده  2/320میباشد که نشان از پایایی آن میباشد.
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 -5چارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق نظری بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار است این چهارچوب شبکهای است منطقی،
توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه ،مشاهده و بررسی پیشینه
شناسایی شدهاند این متغیرها ناگزیر با مسئله پژوهش مرتبطاند همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می
دهد ،یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود ،مبنای چهارچوب نظری را تشکیل میدهد ،یک چهارچوب نظری خوب نیز در
جای خود ،مبنای منطقی الزم برای تدوین فرضیههای آزمونپذیر را فراهم میآورد(سکاران.)90 :0036 ،

سبکهای رهبری

عدالت سازمانی

تحولآفرین
تبادلی

بهرهوری سازمانی

 -6تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق
جدول -3تعاریف متغییرهای تحقیق

متغیر
سبکهای
رفتاری
رهبری
تحولآفرین

رهبری تبادلی

عدالت
سازمانی
بهرهوری
سازمانی

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

طریقی را که رهبر ،از نفوذش برای کسب اهداف استفاده میکند سبک
رهبری می نامند .به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک
رهبری گویند.

منظور از سبکهای رهبری در این مطالعه
میانگین کسب شده از پاسخ به سؤاالت 0
الی  22میباشد.

رهبر تحولآفرین را به عنوان کسی که پیروان را توانمند میسازد و به آنها
در جهت عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگیزه میدهد و آنها را تشویق به
دستهجمعی به جای منافع شخصی تعریف
پیروی از اهداف
مینماید(باس.)0935 ،
روشه ،بکر و روس به نقل از برنز( )0999رهبری تبادلی را چنین تعریف می-
کند :رهبر با هدف مبادله چیزهای با ارزش از قبیل پرداخت دستمزد به
کارکنان برای تالش و مهارتهای آنان آغازگر ایجاد ارتباط با آنان است.
رهبری تبادلی مستلزم توافق بین رهبر و زیردست جهت رسیدن به هدفی
خاص است.

منظور از رهبری تحول آفرین در این
مطالعه میانگین کسب شده از پاسخ به
سؤاالت 0و 0و 5و 3و 9و 02و 00و 05و
07و 22میباشد.

عدالت سازمانی اصطالحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور
مستقیم با موقعیت شغلی ارتباط دارد ،بهکار میرود.
بهرهوری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع ،نیروی انسانی و
تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینهها و رضایت کارکنان،
مدیران و مصرف کنندگان(استادزاده.)0037 ،
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شکل -1مدل مفهومی تحقیق (با الهام از نظریه سبکهای رهبری برنز())1791

منظور از رهبری تبادلی در این مطالعه
میانگین کسب شده از پاسخ به سؤاالت 2و
0و 6و 7و 02و 00و 00و 06و  03و 09
میباشد.
منظور از عدالت در این مطالعه میانگین
کسب شده از پاسخ به سؤاالت  20الی 02
میباشد.
منظور از بهره وری کارکنان در این مطالعه
میانگین کسب شده از پاسخ به سؤاالت
 00الی  50میباشد.

 -7یافتههای تحقیق
در سال  0272هجری قمری(0202ه.ش) وزارت علوم تاسیس گردید .وزارت علوم ابتدا به وزارت علوم و معارف تغییر نام یافته
سپس در سال  0023هجری قمری( 0266ه.ش) به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت این وزارتخانه وظایف
آموزش و پرورش ،فرهنگ و هنر ،علوم و آموزش عالی و سازمان اوقاف را برعهده داشت .در سال  0022ه.ش شورای عالی معارف
به منظور توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیالت علمی و فنی تشکیل گردید .در تیرماه سال 0006
ه.ش شورایعالی فرهنگ و هنر تاسیس شد .در تاریخ  0057/02/07بموجب مصوبه شورای انقالب اسالمی وزارت فرهنگ و
20

آموزش عالی از ادغام دو وزارتخانه «فرهنگ و هنر» و «علوم و آموزش عالی» تشکیل شد .در پژوهش حاضر از نتیجه آزمون
کولموگروف اسمیرنف مشخص گردید که نمونه آماری ما دارای توزیع نرمال بوده و به تبع آن برای بررسی مدل تحقیق و ارائه
مدل عملیاتی ،با استفاده از تکنیک تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر و به کمک نرمافزار  Lisrelبه بررسی فرضیههای
تحقیق پرداخته شد و بهمنظور فراهم شدن امکان تحلیل همزمان روابط متغیرها ،روش معادالت ساختاری استفاده شد .برای
بررسی تعدیل-کنندگی عوامل فردی ،از روش رگرسیون سلسله مراتبی و از نرمافزار  Spssنیز استفاده گردید.

 -1-7متغیر سبکهای رهبری
جدول  -4توصیفی متغیر سبکهای رهبری

متغیر
سبکهای رهبری

تعداد
060

کمترین
0

بیشترین
5

میانگین
0/0

انحراف معیار
2/32
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شکل  -2هیستوگرام متغیر سبکهای رهبری

با توجه به جدول و نمودار فوق نمره متغیر سبکهای رهبری دارای مینیمم  ،0ماکزیمم  ،5میانگین  0/0و انحراف معیار 2/32
میباشد و از آنجا که دارای میانگین  0/0است .میتوان گفت :نمره سبکهای رهبری بیش از حد متوسط مورد انتظار طیف()0
است.

 -2-7متغیر رهبری تحولآفرین
جدول  -5توصیفی متغیر رهبری تحول آفرین

متغیر
رهبری تحولآفرین

20

تعداد
060

کمترین
0

بیشترین
5

میانگین
0/0

انحراف معیار
2/30

 -3-7متغیر رهبری تبادلی
جدول  -6توصیفی متغیر رهبری تبادلی
متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

رهبری تبادلی

060

0

5

0/0

2/30
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شکل  -3هیستوگرام متغیر رهبری تحول آفرین

باتوجه به جدول ونمودار نمره متغیر رهبری تحولآفرین دارای مینیمم  ،0ماکـزیمم  ،5میانگین  0/0وانحراف معـیار  2/30میباشد.
چنانچه مشاهده میشود دارای میانگین  0/0است یعنی نمره رهبری تحولآفرین بیشتر از حد متوسط مورد انتظار طیف( )0است.

شکل  -4هیستوگرام متغیر رهبری تبادلی

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده میشود که نمره متغیر رهبری تبادلی دارای مینیمم  ،0ماکزیمم  ،5میانگین  0/0و
انحراف معیار  2/30میباشد .از آنجا که دارای میانگین  0/0است نمره رهبری تبادلی بیش از حد متوسط مورد انتظار طیف()0
است.
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 -4-7متغیر عدالت سازمانی
جدول  -9توصیفی متغیر عدالت سازمانی

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

عدالت سازمانی

060

0

5

0/2

2/79
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شکل  -5هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی

با توجه به جدول و نمودار فوق که نمره متغیر عدالت سازمانی دارای مینیمم  ،0ماکزیمم  ،5میانگین  0/2و انحراف معیار 2/79
میباشد .از آنجا که دارای میانگین  0/2است میتوان گفت که نمره عدالت سازمانی بیش از حد متوسط مورد انتظار طیف( )0است.

 -5-7متغیر بهرهوری سازمانی
جدول  -1توصیفی متغیر بهرهوری سازمانی

متغیر
بهرهوری سازمانی

تعداد
060

کمترین
0

بیشترین
5

شکل  -6هیستوگرام متغیر بهرهوری سازمانی

22

میانگین
0/3

انحراف معیار
2/39

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده میشود که نمره متغیر بهرهوری سازمانی دارای مینیمم  ،0ماکزیمم  ،5میانگین  0/2و
انحراف معیار  2/70میباشد .از آنجا که دارای میانگین  0/2است .میتوان گفت که نمره بهرهوری سازمانی بیشتر از حد متوسط
مورد انتظار طیف( )0است.

 -6-7تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق
در تجزیه تحلیل استنباطی ،پیش از آزمون فرضیهها میبایست با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه را مورد
آزمون قرار دهیم .آزمون برازندگی در تحلیل تاییدی و مسیر ،شاخص  ،RMSEAیا جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از
هشت درصد ،شاخص

𝟐𝐱

𝒇𝒅

کمتر از سه و ( )GFH,CFL,IFI,NNFIباالتر از  2/29می باشد .مقدار ( )T-Valueضرایب

معنی داری هر متغیر نیز بزرگتر از  2و کوچکتر از  -2باشد ،مدل از برازش خوبی برخوردار است یا به عبارتی تقریبی معقولی از
جامعه برخوردار می باشد .از آنجا که در این بخش ،خروجی نرم افزار بدون تغییر آورده شده است ،قبل از مشاهده خروجی نرم افزار،
جهت شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مکنون و مشاهدهای ،جدول زیر ارائه شده است.
جدول  -7راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل

سبکهای رهبری
عدالت سازمانی
بهرهوری

 00الی 50

سازمانی

r.t.a
r.t
edala
bahrevarii

جدول  -11توزیع نرمال متغیرها

معنیداری
2/020
2/029
2/002
2/220
2/220
2/060

کولموگروف اسمیرنوف
2/230
2/277
2/020
2/207
2/709
2/00

مولفه
سبک رهبری
رهبری تحولآفرین
رهبری تبادلی
عدالت سازمانی
بهرهوری سازمانی
جمع
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متغیر

ابعاد
رهبری تحول آفرین
رهبری تبادلی

شماره سؤاالت
0و 0و 5و 3و 9و 02و 00و 05و 07و 22
2و 0و 6و 7و 02و 00و 00و 06و  03و 09
 20الی 02

عالئم اختصاری

نتایج این آزمون نشان میدهد سطح معنیداری متغیرهای تحقیق بیشتر از  2/25است و همچنین باید خاطر نشان کرد نرم-
افزار  Spssطبق قضیه حد مرکزی نتایج این پرسشنامه را نرمال تشخیص داده است ،لذا فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرها
مورد تایید قرار میگیرد.

 -1-6-7آزمون فرضیهها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی
پس از تعیین مدلهای اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود
رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب دادههای مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق ،فرضیههای تحقیق با استفاده از
مدل معادالت ساختاری نیز آزمون شدند .نتایج آزمون فرضیهها در نمودار منعکس شدهاند.
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در پایان هر فعالیتِ تحقیقی ،محقق پس از آزمون فرضیات ،میبایستی نتایج کار را ارائه دهد .نتیجه حاصل از فرضیات نیز پایه
هایی هستند که پیشنهادات براساس آن شکل میگیرند .بنابراین یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع میتواند راهی برای
تبدیل نظریات بهعمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجهگیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است .نتیجهگیریهایی
که براساس تحلیلهای صحیح ارائه شده باشد میتواند مشکالت موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده
است را بر طرف کند .در تحقیق حاضر  060نفر از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن مشارکت داشتند که از
این  000نفر  %32/6مرد و  23نفر  %07/0زن میباشند .تفسیر نتایج آمار توصیفی بدست آمده :در پژوهش حاضر از نتیجه آزمون
کولموگروف اسمیرنف مشخص گردید که نمونه آماری ما دارای توزیع نرمال بوده و به تبع آن برای بررسی مدل تحقیق و ارائه
مدل عملیاتی ،با استفاده از تکنیک تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر و به کمک نرمافزار  Lisrelبه بررسی فرضیههای
تحقیق پرداخته شد و بهمنظور فراهم شدن امکان تحلیل همزمان روابط متغیرها ،روش معادالت ساختاری استفاده شد .برای
بررسی تعدیل-کنندگی عوامل فردی ،از روش رگرسیون سلسله مراتبی و از نرمافزار  Spssنیز استفاده گردید.
فرضیه اول تحقیق عبارت است از « بین نقش بهرهوری سازمانی در ارتباط میان رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی در
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن رابطه معنیداری وجود دارد» .تجزیه و تحلیل انجام شده با استفاده از آزمون
رگرسیونی چندمتغیره از دادهها در مورد فرضیه اول نشان داد ،مقدار اثر کل(مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم) بدست آمده برای این
رابطه( )2/5بین  2/0تا  2/6بدست آمد ،از اینرو این همبستگی مطلوب است و بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار میگیرد .یافته-
های این فرضیه با نتایج مرادی و همکاران( ،)0090ناظم فتاح و سمانه حدادپور( ،)0092مرتضوی و نیککار( )0092همخوانی دارد.
فرضیه دوم تحقیق عبارت است از «بین نقش بهرهوری سازمانی در ارتباط میان سبک رهبری تبادلی و عدالت سازمانی در
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن رابطه معنیداری وجود دارد» .تجزیه و تحلیل انجام شده با استفاده از آزمون
رگرسیونی چندمتغیره از دادهها در مورد فرضیه دوم نشان داد ،مقدار اثر کل(مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم) بدست آمده برای این
رابطه( )2/6بین  2/0تا  2/6بدست آمد ،از اینرو این همبستگی مطلوب است و بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار میگیرد.
یافتههای این فرضیه با نتایج نقی شعبانی سرخنی( ،)0090رجبی( ،)0090ساجد پورحسن هریس و محبوب شیخعلیزاده()0090
همخوانی دارد.

 -9پیشنهادها
-

تسهیل مشارکت بیشتر پیروان با ایجاد چشمانداز مشترک و تصریح اهمیت تعهد قوی نسبت به هدف.
فاصله گرفتن از ارزشهای سنتی و تشویق ارائه راهحلهای جدید از راه ارائة پاداش به افکار نو.
درگیر کردن کارکنان در ارائة چشمانداز آینده برای جلب مشارکت بیشتر آنها در تحقق اهداف و داشتن تفکر خوشبینانه به
آینده برای افزایش انگیزة کارکنان نسبت به کار.
توجه به نیازهای یکایک کارکنان و ایجاد فرصت شکوفایی و ارتقای آنان به سطح باالتر توسعة شخصیتی.
با توجه به اینکه فرضیه فرعی دوم تحقیق حاضر نشان داد رابطه مثبت و معنیداری بین رهبری تبادلی و عدالت سازمانی با
تعدیلگری بهرهوری سازمانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن وجود دارد لذا پیشنهاد میگردد:
کارکنان را به انجام کارهای تیمی ترغیب نموده و همچنین از کارکنان متخصص و خالق در زمینه مشارکت در رهبری
اهداف سازمان استفاده کنند.
مدیران در ازای دستیابی به هدف تعیین شده کارکنان را به لحاظ مادی مورد تشویق قرار دهند.
مدیران فقط زمانی که مسائل به وضعیت حاد رسیده باشد ،در کار کارکنان دخالت کنند و این فرصت را برای کارکنان
فراهم نمایند تا کارکنان از قدرت خالقیت و نوآوری خویش در زمینه حل مشکالت سازمان و ارتقاء و تعالی سازمان بهره
ببرند.
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