
 
 

 بسم اهلل ارحمن الرحیم 



 1400، بهار 6، پیاپی 1فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی، سال سوم، شماره   

 

 

 
 

2 

 

 علمی مطالعات رهبری فرهنگی   فصلنامه

 
 1400بهار   ،6پیاپی   ، 1، شماره ومسسال 

 آرتا یعلم سرآمدان  موسسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی و : ناشر
 ی رچیدم فهیوظ  قادر دکتر: مسئول ر یمد و  ازیامت صاحب 

 https://clsjournal.irسایت :  
 علی خالق خواه سردبیر: دکتر 

 مدیر اجرایی: دکتر نادر بهاری 
 مهدی حسینی : دکتر یداخل ریمد

 ویراستار ادبی:  دکتر شاپور نورآذر 
 دکتر احد نوروززاده: یراستار علمیو

 
 

 ه یریتحر ات یه  یاعضا 
 دانشگاه محقق اردبیلی  –  پور  م یابراه  بیحب دکتر
 دانشگاه محقق اردبیلی  – خواه خالق یعل دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان  –  ان یاعتبار  اکبر دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان  –پور   دیرش یعل دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی بناب  –ی رانیا  نژاد فرهاد دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل  – یرسول اسحاق دکتر
 ی لی اردب  محقق دانشگاه  –محمودآباد  زاده  حسن  محمد دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی خلخال  –ی خدابخش ن ی نسر دکتر خانم

 

 
 



 1400، بهار 6، پیاپی 1فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی، سال سوم، شماره   

 

 

 
 

3 

 مجوز شماره  با فرهنگ و یرهبر ت،یریمد یاختصاص  نهیزم در ،یفرهنگ یرهبر مطالعات علمی فصلنامه
  پروانه یرسان  اطالع و یمطبوعات امور معاونت ، یاسالم فرهنگ و ارشاد  وزارت  از 1398 سال در 86175

 .است کرده افتیدر انتشار

 ------------------------------------------------- 
 لزوما دیدگاه نشریه نمی باشد.  فصلنامه مقاالت منتشر شده در 

 در قبول و رد و یا ویرایش مقاالت آزاد است.  فصلنامه
 با ذکر منبع بالمانع می باشد.  فصلنامهنقل مندرجات این 

 ------------------------------------------------- 

https://clsjournal.ir 

 

 فهرست مطالب 

 صفحه  عنوان مقاله 
ای با قابلیت رقابت با سایر تولیدکنندگان  های رایانه شناسایی الزامات ایدئولوژیک تولید بازی 

 دنیا
3 

نقش واسطه ای کار تیمی در رابطه ی فرهنگ اخالقی و آوای سازمانی معلمان ناحیه یک  
 استان اردبیل 

20 

 36 ازی روانشناختیاثرات رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیلگر توانمند س
آوری   تاب  بر  مدار  فرهنگ  رهبری  سبک  تاثیر  در  اجتماعی  خودکارآمدی  میانجی  نقش 

 کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل 
63 

 81 بررسی تاثیر آموزش معکوس بر انگیزه تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی
خالقی کارکنان شعب بانک  پذیری اجتماعی و رفتار ابررسی تأثیر هوش رقابتی بر مسئولیت

 ملی استان اردبیل 
96 

 

 
 
 
 

https://clsjournal.ir/


 1400، بهار 6، پیاپی 1فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی، سال سوم، شماره   

 

 

 
 

4 

ای با قابلیت رقابت با  های رایانهالزامات ایدئولوژیک تولید بازی شناسایی 

 سایر تولیدکنندگان دنیا 

 
 2، علی رشیدپور 1هاجر مهرابی 

 

 
 1400فروردین   20پذیرش :                                          1399بهمن ماه 30دریافت: 

 

 

 چکیده 

ای با قابلیت رقابت با سایر های رایانهاین پژوهش با هدف »شناسایی الزامات ایدئولوژیک تولید بازیدر  
تولیدکنندگان دنیا« سعی شد الزامات تولید در بعد ایدئولوژی بررسی گردد. برای این منظور از روش آمیخته  

نفر از خبرگان صنعت    12د  با رویکرد اکتشافی در دو بخش کمی و کیفی استفاده شد. بخش کیفی تعدا
سازی کشور به گیری هدفمند، از میان فعاالن و مسئوالن صنعت بازیسازی، با استفاده از روش نمونه بازی

پرسشنامه   دلفی، یک  آمده روش  به دست  نتایج  از  بخش کمی،  در  شدند.  انتخاب  دلفی  پانل    5عنوان 
های نفر از سازندگان بازی  220یه شد و تعداد  ای طیف لیکرت برای انجام روش توصیفی پیمایشی ته درجه
های پژوهش، تعداد ای در تهران، توسط پرسشنامه به صورت سرشماری پیمایش شدند. طبق یافتهرایانه
ای قابل رقابت الزم است،  ها برای تولید یک بازی رایانهشاخص، که از نظر ایدئولوژیکی پرداختن به آن   11

ای در های رایانه. همچنین طبق سرشماری انجام شده از سازندگان بازیتوسط پانل دلفی شناسایی شد
، برای تولید یک بازی ضروری است و از اهمیت باالیی 34/4تهران، توجه به بعد ایدئولوژیکی با میانگین  

 برخوردار است.  
 

 ای، تولید، ایدئولوژی، رقابت. های رایانه : بازیواژگان کلیدی
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اند. در میان ها در خانواده حضدور پررنگی پیدا کردهامروزه با رشدد تکنولوژی و گسدترش ارتباطات، رسدانه
از اقبال بیشدتری برخوردار بوده، به طوری که جامعه مخاطبان آن  3ایهای رایانههای گوناگون بازیرسدانه

به دلیل تاثیر پذیری بیشدتر، مخاطبان از کودکی تا میانسدالی را در برگرفته اسدت. اما کودکان و نوجوانان  
ای از اوقات فراغت خود را به این سدرگرمی جذاب شدوند که بخش عمدهاصدلی این رسدانه محسدوب می

پردازند. سدداخت و تولید یک بازی شددامل مراحل مختلفی اسددت که در جهت نیل به اهداف گوناگون  می
ها بسدیار زار هنری در انتقال مفاهیم و فرهنگشدود. کارکرد ابسدیاسدی، اقتصدادی، فرهنگی و... تهیه می

ای به دلیل برخورداری از کارکردهای متفاوت در ایجاد انبسدا،، های رایانهگسدترده و موثر اسدت، که بازی
نشددا،، هیجان و پر کردن اوقات فراغت از اقبال باالتری برخوردار اسددت و با توجه به گسددترش در میان 

 ,Hosseiniلقدای تفکر خداو و جهدت دهی بده آیندده یدک جدامعده اسدددت )کودکدان، ابزار منداسدددبی جهدت ا

ای ابزار بسددیار مناسددبی برای حفد، تداوم و صدددور فرهنگ یک جامعه هسددتند. های رایانه(. بازی2012
عالوه بر این برخی کشدورها از این ابزار و با القای فرهنگ متضداد در جوامع دیگر برای رسدیدن به مقاصدد 

ای بخواهد در این میدان رقابت بازنده نباشدد، باید برای کنند. پس چنانچه جامعهاده میسدیاسدی خود اسدتف
-حضدور فعال در این عرصده برنامه ریزی کند. شداید بدون اغراق بتوان گفت: بازی، یک رسدانه فرهنگی

گی ای یک کاالی فرهنهای رایانهسدرگرمی اسدت که تاثیراتش از سدینما و تلویزیون بیشدتر اسدت. بازی
 85ای های رایانهکنند. به گزارش بنیاد ملی بازیهسدتند و بر خالف تصدور عام، نسدل آینده را تربیت می

(، یعنی قشدر Vaezinejad, 2013ای هسدتند )های رایانهدرصدد جوانان دبیرسدتانی در ایران مخاطب بازی
داده شدود، بر باور مخاطبان  ها قرارآموزش پذیر جامعه، که هرآنچه به عنوان محتوای ارزشدی درون بازی

های بعد به عنوان اش در سدالاثر داشدته و باع  تاثیر در آینده رفتاری جامعه خواهد شدد و در واقع نتیجه
هنجار در جامعه مشداهده خواهد شدد. به همین دلیل یکی از ابزارهایی اسدت که در جنگ نرم برای سدسدت 

کنند بر معظم انقالب اسدالمی به این نکته اشداره میکردن هویت و فرهنگ کشدورها اسدتفاده می شدود. ره
کردم هم اکنون، ها قبل درباره تهاجم فرهنگی، آن را گوشددزد میدهند که: »واقعیتی که سددالو تذکر می

هایی های وارداتی از جمله مصداقبازیای و اسبابهای رایانهعینیات انکارناپذیری یافته است. برخی بازی
رفتار و سدددبک زندگی غربی در ذهن کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی تأثیرگذاری اسدددت که در ترویج 

ای باشدد که عالوه بر مقابله با تهدیدات ها به گونهکند«. لذا باید اقدامات اسداسدی در حوزه تولید بازیمی
 جنگ نرم، بتواند این تهدیدات را به فرصت صدور فرهنگ ملی تبدیل کند. 

ای تاثیری های رایانهای کودکان و نوجوانان هستند. اهمیت اصلی بازیهای رایانهبازیبیشترین مخاطبان  
گذارد. بر اسدت که در ذهن مخاطب و جهت دهی به تفکرات عمومی و تیییر باورهای توده های مردم می

 . ها در کشور غیر قابل اغماض استاین اساس پرداختن به موضوع ایدئولوژی در تولید و ساخت بازی

 
ای است که تحت کنسول یا بر روی رایانه رایانه های ویدئویی وای، کلیه بازیهای رایانهدر این پژوهش، منظور از بازی - 3

 شوند. اجرا می
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هایی در زمینه تولید بازی در کشور صورت گرفته اما هنوز در زمینه ساخت  های اخیر فعالیتاگرچه در سال
دارای فرهنگ و تمدن غنی است که می نوپا هستیم. کشور ما  از مؤلفه بازی، کودکی  های آن در توان 

ای داخلی باید به گونه  های رایانهای استفاده کرد. در راستای تالش برای تولید بازیهای رایانهساخت بازی
ای عمل کرد که این بازی ها هم توان رقابت با همتای خارجی را داشته باشد و هم با ارزش های بومی  

های  بازیهای تولید شده وارد بازار تجارت جهانی محصول شد.  مطابق باشد و هم بتوان به وسیله بازی
است. اکثر تحقیقات انجام شده  ف علمی به آن پرداخته شدههای مختلای موضوعی است که در حوزه رایانه

اند.  ای بودههای رایانههای دانشگاهی( پیرامون تأثیرات مثبت و منفی بازی در ایران )مقاالت و پایان نامه 
درصد، پس    9/41شناسی و علوم تربیتی به میزان  ای در ایران بیشتر در حوزه روان های رایانهمطالعات بازی

درصد و سایر مطالعات در   23و  7/25های علوم رایانه و علوم اجتماعی به ترتیب با فراوانی ن در حوزهاز آ
درصد انجام گرفته    6/9های پزشکی، اقتصاد، حقوق، مطالعات دینی و ادبیات در مجموع با فراوانی  حوزه

ای در کدام حوزه علمی یانه های رادهد که تحقیقات بازی (. این آمارها نشان می133: 1394است )عاملی، 
های علمی به موضوع است.به عنوان نمونه  بیشتر رواج دارد و همچنین نشان دهنده عدم ورود سایر حوزه

شود ای مشاهده نمیهای رایانهپایان نامه مشخصی در زمینه ابعاد ایدئولوژیکی و ارزشی اسالمی در بازی 
م نگرفته است که همین مسئله سبب شده تا پیشینه پژوهشی ها پژوهش مبسوطی انجایا در مورد تولید بازی

 قابل توجهی پیرامون موضوع مطرح شده در این پژوهش یافت نشود. 
تولید یک بازی خوب و قابل عرضده در سدطج جهانی الزاماتی دارد که شدناسدایی آن تنها به کمک  تحقیق  

اسدت که به جای تحلیل درباره تاثیرات   و پژوهش میسدر خواهد شدد. برای این منظور مطالعاتی مورد نیاز
ها در داخل ایران ای، به سداختار و چگونگی تولید بازیهای رایانهاجتماعی و روانشدناختی بازی -فرهنگی

بپردازد. طبق آنچده بیدان شدددد، اهمیدت پرداختن بده تولیدد بدازی از بعدد ایددئولوژیدک کده هددف اصدددلی این 
 گردد.پژوهش است، روشن می

 

 و پیشینه پژوهش ادبیات -2
ای با قابلیت همانطور که بیان شدد هدف این پژوهش. شدناسدایی الزامات ایدئولوژیک در تولید بازی رایانه

قبل از بیان ضدرورت داشدتن ایدئولوژی در تولید بازی، ابتدا به رقابت با سدایر تولیدکنندگان در دنیا اسدت.  
زیم و پس از آن رقدابدت و انواع آن مورد بحد  قرار پرداهدای آن میای و ویژگیهدای رایداندهتعریف بدازی

 گیرد.می
ترین تعریف آن، ای در خالصآید. »بازی های رایانهای یکی از انواع بازی به حسددداب میهای رایانهبازی

یک نفر بازیکن اسدت که به تنهایی در مقابل صدفحه نمایشدگر رایانه با اسدتفاده از موشدواره و صدفحه کلید 
ای قابل دسدتیابی ای ممکن اسدت در چندین بازی رایانهز خواهد کرد.گرچه هر متن بازی رایانهرایانه تمرک

تر؛ اغلب زمانی آوری، شدرایط محیطی و اجتماعی خاو خود را دارد و در بیانی جامعباشدد، اما هر بازی فن
شدود، له انجام میکه فرآیندی تکنولوژیکی به وسدیله کنسدول در بازی که درجه به درجه و مرحله به مرح
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نامند. در این راسدتا همواره بخشدی از لذت و هیجان ای/ویدئویی میوجود داشدته باشدد، آن را بازی رایانه
 (. Ebadi, 2009: 6شود.«)آوری ناشی میبازی از وساطت فن

کند؛ مانند: تعاملی بودن، داستانی بودن، قابلیت  ها را جذاب می هایی دارند که آنای ویژگیرایانههای بازی
 (. Kowsari, 2010: 15-16های جدید، خطرپذیری بی خطر)سازی خود، تجربه راهبردی، بیرونی 

ابعاد مختلف شخصیت   ای تحقیقات فراوانی انجام شده که اثر این رسانه را برهای رایانهدر زمینه تاثیر بازی
به طور خالصه می بررسی کرده انجام بازیاند.  رایانهتوان گفت:  ای در مدت کوتاه و تحت نظارت  های 
تواند اثرات مثبتی بر کیفیت زندگی نوجوانان داشته باشد و در صورت پرداختن به آن به صورت  والدین می

(. از دیگر  Dolatabadi et al., 2011; Fallah et al., 2013طوالنی مدت تاثیر معکوسی خواهد داشت )
توان به آسان شدن فرآیند یادگیری در کودکان، هماهنگی چشم و دست، کمک ها میتاثیرات مثبت بازی

های خاو در کودکان، رشد اجتماعی سریعتر کودکان و باال رفتن توانایی حل مسئله در  به بهبود بیماری
 (.  Chuang & Chen, 2009; Ewoldsen et al, 1998کودکان و نوجوانان اشاره کرد )

کند. هایی نیز درگیر میای در کنار داشتن مزایای محدود، کاربران خود را با آسیبهای رایانهبازی
بندی، مشکالت گوارشی و دستگاه گردش خون،  های ستون فقرات و استخوان مشکالت بینایی، ناهنجاری

ها صصان میز و اعصاب، ابتال به صرع ناشی از هیجانات این بازیایجاد تهوع و سرگیجه و طبق نظر متخ
 (Falahati, 2014 ای هستند.)های رایانههای جسمی بازیاز آسیب 

آسیب بازیاما  این  مخرب  تاثیرات  دلیل  به  که  روحی  میهای  ایجاد  عمیقها  بسیار  و  شود،  تر 
ویت ملی و دینی و روح و روان بازیکن تاثیر های جسمی است. در حقیقت این رسانه، بر هتر از آسیب جدی
( )Taqwa, 2008; Fallah et al., 2013دارد  پرخاشگری  تقویت حس   .)Ewoldsen et al, 2012  ،)

انزواطلبی، تنبل شدن ذهن، پیامد منفی در روابط خانوادگی، افت تحصیلی، ازخودبیگانگی فرهنگی، همه  
بازی نامطلوب  تاثیرات  رایانهاز  ناهای  )ای  است  آن Falahati, 2014مناسب  از  و  و (  کودکان  که  جایی 

ها نمایان  تواند در رفتار آینده آننوجوانان تاثیرپذیری بیشتری نسبت به بزرگساالن دارند، این اثرات می
 (. Ewoldsen et al, 2012شود )

ر شمار نامحدودی  رقابت در اقتصاد به معنی سبقت و چشم و هم چشمی آمده و حالتی را گویند که در بازا
ای عرضه یا تقاضا کنند که در قیمت بازار مؤثر افتد.این حالت عموما به رقابت  بازرگانان نتوانند کاال به اندازه 

شود و دارای مشخصات زیر است: »شمار فروشندگان بسیار است.کاال و خدمات  محض یا خالص گفته می 
  :Farhang, 1992رای ورود به بازار، آزاد هستند.«)شود و فروشندگان اضافی، بمشابه یکدیگر فروخته می

 (. در اقتصاد دو نوع رقابت وجود دارد:371

بر سر یک کاالی رقابت کامل (1 تولید کننده و مصرف کتتده  تعداد زیادی  : رقابتی است که 

تواند با کم و زیاد کردن ای نمی کنند. در نتیجه هیچ تولید کنندههمگن و خاو داد و ستد می 
 دش روی قیمت بازار تاثیر بگذارد. تولی

 : این رقابت خود بر دو نوع است: رقابت ناقص (2
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: تعداد زیادی عرضه کننده، کاالهای غیرهمگنی را برای فروش وارد  رقابت انحصاریالف(  

گذاری  کنند و چون کاالها یکسان نیستند، فروشندگان قدرت دارند برای کاالیشان قیمتبازار می 
 ( Askari, 2008 کنند.)

قطبیب(   چند  انحصار  یا رقابت  همگن  کاالهای  بنگاه  چند  آن  در  که  است  بازاری   :

به فروش می  را  اگر غیرهمگن  انحصار چند قطبی خالص و  باشد،  اگر کاالها همگن  رسانند. 
ترین ویژگی این رقابت، وابستگی متقابل بین  باشد، چند قطبی ناخالص نام دارد. مهمناهمگن  

بنگاه بنگاه یعنی  می هاست.  تاثیر  یکدیگر  از  میها  تاثیر  یکدیگر  بر  و  گذارند  پذیرند 
(Mohammadi, 2008 .) 

رایانهبازی به فروش مهای  به صورت مستقیم  دانلود  به روش  اینترنت،  از طریق  این  ی ای عمدتا  رسند. 
اجازه می توسعهرویکرد  تا  رقابت کنند. همین  دهد  دنیا  بزرگ  تولیدکنندگان  با  دهندگان مستقل کوچک 

شود تا بتوان رقابت در این صنعت را از نوع رقابت انحصاری به حساب  ای باع  می های رایانهویژگی بازی
 آورد.

 ای های رایانه های الزامات بازی ویژگی

 4اندازهای متفاوتی وجود دارد. هاکونن و دیگران ای چشمهای رایانهدهای نظری به بازیدر بررسی رویکر
( این چشم اندازها را شامل »چشم انداز انسانی«، »چشم انداز ساختی« و »چشم انداز تجاری« 2:  2008)

نداز ساختی به ساخت  ای و بازیکن تمرکز دارد. چشم ادانند. چشم انداز انسانی بر رابطه میان بازی رایانهمی
ای است. با  های رایانهکند و چشم انداز تجاری در ارتبا، با اقتصاد بازیای اشاره می تکنیکی بازی رایانه 

ای انجام شود. در  تواند با منطق جزیرهای نمی های رایانهوجود متفاوت بودن چشم اندازها، مطالعه بازی
تواند بدون در نظر گرفتن ای به مثابه محتوایی فرهنگی نمینههای رایاتوان گفت که مطالعه بازیواقع می

کند های فنی صورت گیرد و درآمیختگی محتوا و فناوری ضرورت توجه به هر دو بعد را مطرح میجنبه
(Mohseni Ahoui, 2011  الزامات محتوا و به  این پژوهش فقط  به دلیل گسترده بودن موضوع،  اما   .)

پردازد. در پژوهش حاضر منظور از الزامات ایدئولوژیکی بررسی ضرورت  سط بازی میایدئولوژی ارائه شده تو 
استفاده از مبانی اسالمی)توحید، راستگویی، عدالت محوری و...( و در نظر داشتن الزامات سلبی مخالف با  

له های و هنجارهای کشور )خشونت گرایی، طالق و فروپاشی خانواده، مصرف گرایی و...( در مرحارزش
 آید.ای است که از پرسشنامه مولف ساخته بر اساس نتایج دلفی به دست می های رایانهتولید بازی

را   انسان معنای اصطالحی خاو ایدئولوژی عبارت است از: سیستم فکری که شکل و طرح کلی رفتار  
انسانی است.   رفتارهای کند و به عبارت دیگر ایدئولوژی یک سلسله آراء کلی هماهنگ دربارةتعیین می

(Mesbah, 1982: 3)  ای عمل زا است. )و طبق تعریف دیگر، ایدئولوژی، اندیشهKhamenei, 1975: 

های روشن  ها و قضاوتئولوژی نوعی خود آگاهی است. به عبارت دیگر، ایدئولوژی سیستمی از ایده(. اید19

 
4-Hakonen et al   

http://wikiporsesh.ir/انسان
http://wikiporsesh.ir/رفتار
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کند. این ای است که موقعیت یک گروه یا جامعه را توجیه و تفسیر و تشریج می و صریج و سازمان یافته
ای اجتماعی آن هیابی معین و مشخصی را برای کنش ها، جهتسیستم با الهام، تأثیرپذیری شدید ارزش

ارائه می گروه یا جامعه پیشنهاد می های  ها و کنشها، روش ها، گرایشدهد. در ایدئولوژی بینشنماید و 
گیرند. ایدئولوژی لزوما در جهت منافع یک گروه و علیه منافع گروهی  شوند و شکل می انسان مشخص می 

( است  می Motahari, 1996دیگر  دیگر  بیان  در  اید(.  گفت  دستگاه  توان  درون  است  چیزی  ئولوژی 
ها هژمونیک که نباید هستی آن نمود پیدا کند. در واقع ادراک ما متأثر از ایدئولوژی است که توسط ارزش 

توان از نوع مذهبی، آموزشی، حقوقی،  شود. انواع ابزارهای ایدئولوژیک را میو نهادهای هژمونیک ایجاد می
ارتباطات)رسانه  و  سیاسی،  جمعی(  بازی  های  بنابراین  دانست.  سرگرمی(  ورزش،  هنر،  فرهنگی)ادبیات، 

تواند یک ابزار مناسب برای ایدئولوژی باشد. در  ای که یکی از کاالهای صنعت سرگرمی است، می رایانه
کنند ها، ارزشی را ایجاد میها به نمادها و سمبلهای پنهان خود و با تبدیل واقعیتها در الیهواقع این بازی

پذیرند. به این ترتیب، ایدئولوژی مورد بازیگران، آن ارزش را با رضایت و به شکل خود انگیخته می که،  
می  درونی  مخاطب  توسط  می نظر،  تأمین  را  خود  منافع صاحبان  و  )شود  بازیOjag, 2007کند  های (. 

سفه خاصی به تولید  ای هستند که سازندگان آن بر اساس نظام ارزشی یا فلهای طراحی شده ای، بازیرایانه
ها در چه نظام فکری و چه رویکرد ایدئولوژیکی در حال تولید  پردازند. باید توجه داشت که آنو طراحی می 

هایی کند، اما بیشتر بازیای صدق نمی های رایانهها هستند. هر چند این امر در مورد تمامی بازیاین بازی
کنند، در خدمت اندیشه و تفکری است  ی تولید و عرضه میاهای رایانههای بزرگ سازنده بازیکه شرکت

اند و حتی  برد و بر اساس اصول ارزشی لیبرالیسم طراحی شدهکه اهداف ایدئولوژیکی خاصی را به پیش می
ها ها چنان میایر با اصول ارزشی و اخالقی است که در خود کشورهای سازنده هم علیه آنبرخی از آن 

ای حامل ایدئولوژی هستند و مخاطبان عمومی را  های رایانهاست. در نتیجه بازی اقداماتی صورت گرفته  
داده قرار  )هدف  بازیAmeli, 2015اند  که  تعاملی  رویکرد  دلیل  به  رایانه(.  انتشار  های  با  دارند،  ای 

افراد   بخشند و به عنوان ابزار ایدئولوژی در اجتماعی شدنهای خاصی مشروعیت میها، به ارزش ایدئولوژی
های ایجاد شده در بازی را از راه  کن یک بازی، در طول عمل بازی کردن، ایدهکنند.بازیایفای نقش می 

های ایدئولوژیکی  یابد و در نتیجه با داللتکند، در می های قابل انتخاب که بازی به وی عرضه می کنش
(.  Dehghani & Mohseni Ahoei, 2010 شود.)ای که در یک بازی لحاظ شده است، مواجه می بالقوه

ها سرنوشت  هایی وجود دارد که بازیکن، با انتخاب هریک از آن ای دو راهیهای رایانه در برخی از بازی
زند.انتخاب مسیر ادامه بازی به دست خود بازیکن است.اما در واقع مسیرهای مختلف بازی خود را رقم می 

ها هایی است که سازنده آنجبور به انتخاب از میان گزینهاند و بازیکن متوسط سازنده بازی، طراحی شده 
کنند؛ اما ممکن دهد، بازیکنان معموال راه اخالقی را انتخاب می را تحمیل کرده است.تحقیقات نشان می

است برای تجربه جدید و از روی کنجکاوی و ایجاد هیجان بیشتر، مسیر غیر اخالقی را انتخاب کنند. نهایتا 
ها، توجه به نظام ارزشی و فکری که در بازی وجود  ای و چه در محتوای بازیهای رایانهد بازیچه در فرآین

دارد مورد توجه بازیکنان است، اما از آنجایی که بازیکن در طول بازی به دنبال هیجان است و در فضای  
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تواند  انجام این رفتارها می   واقعی شرایط انجام برخی رفتارهای غیر ارزشی را ندارد، بنابراین در جریان بازی،
هایی شود که توسط سازنده  شود بازیکن ناخواسته تسلیم ایدئولوژیآور باشد و همین امر باع  میهیجان
تواند در تشخیص  ای میهای رایانههای بازی نهفته شده است. توجه به نمادهای به کار رفته در بازیدر الیه

در انتخاب انجام بازی و یا انصراف از آن نقش داشته باشد. در  هدف و معنای ضمنی بازی مؤثر باشد و  
هایی که برای ادامه بازی الزم دارد، از بین بردن  صورتی که کاربر بداند در یک بازی، تعدادی از کنش 

تواند تصمیم بگیرد که یا  شود، میچیزهایی است که بخشی از نماد فرهنگی و هویتی وی محسوب می 
های هایی در بازیبازی انتخاب کند و یا از ادامه بازی منصرف شود. در حقیقت ارزش  گزینه دیگری را در

های  ای تأثیرگذار خواهند بود که به صورت غیر مستقیم به بازیکن القا شوند. زیرا بازیکن در مقابل پیامرایانه
های خارجی در بازی هایی که  (. ایدئولوژیMohseni Ahoei, 2008دهد )مستقیم از خود مقاومت نشان می 

ها و اصول اخالقی اکثر جوامع، و به طور خاو  ای است که با ارزش شوند، غالبا به گونه به کار گرفته می 
ها نمادها و کدهای ملموسی با مضمون ایران هراسی و اسالم  خوانی ندارد. در بسیاری از این بازیایران، هم

»سیمز« اشاره کرد که به عنوان شبیه سازی ایدئولوژی    توان به بازیهراسی وجود دارد. برای نمونه می 
شده توصیف  گرایی  دوستمصرف  شدن،  ثروتمند  بازی،  این  هدف  داشتن  است.  و  کردن  ازدواج  یابی، 

های زیادی برای سناریوهای شورش وجود دارد. یا بازی های پر از کاالهای مصرفی است و فرصتخانه
های اجتماعی، علم وفناوری ها و گسترش سیستمطریق تسخیر ملت  »تمدن« که بازیکن باید تمدنی را از 

بازی توسعه فرهنگی است) این  اینکه چنین توسعه Konzack, 2009بسازد. در واقع فلسفه  اما  بر  (.  ای 
-Ameli, 2015: 58گیرد، موضوعی است که باید به آن توجه داشت )مبنای چه ایدئولوژی صورت می 

« که بازیکن به شخصیت افراد غیرسفید پوست  5ه و خشونت آمیز »پاکسازی قومی (. یا بازی نژادپرستان59
های پروپاگاندای دیگری که در آن اخالق و ارزش جاسازی شده است مثل بیوشوک،  کند؛ و بازیشلیک می

  و همچنین بازی ژنرال که داستان آن در ارتبا، با جنگ علیه تروریسم با   6دوازدهم سپتامبر، ندای وظیفه 
(. یکی از  Ameli, 2015: 62 های مسلمانان شیعی است که آغاز نبرد آرماگدون در آخرالزمان است.)نشانه 

توان توجه به مبانی اسالمی ایرانی در  ای در ایران را می های رایانههای عملیاتی در تولید بازیضرورت
تواند جایگزین مطمئنی همسو با هویت  ای عنوان کرد. تولید بازی با محتوای بومی میهای رایانهتولید بازی

المللی تواند به عنوان صدایی متفاوت در فضای تولید بینبازیکنان ایرانی باشد و حتی این جایگزین می 
ها از جمله توسعه خشونت، هژمونی،  های موجود در بازیای مطرح شود. زیرا نه تنها از آسیب های رایانهبازی

بینی  کند بلکه از آنجا که مبتنی بر جهانها جلوگیری میحتی ضد ارزشسلطه اقتصادی، بی اخالقی و  
های شود. بازیتوحیدی و هدایت انسان به سمت سعادت است، به جای توسعه شر، توسعه خیر را موجب می

های اسالمی و مطابق با فرهنگ  ای باشند که بتوانند ایدئولوژیای تولید شده در ایران باید به گونه رایانه
ایرانی را نمایه کنند؛ که هم در حفد و تداوم فرهنگ ملی مؤثر واقع شوند و هم بتوانند با جذب مخاطبان  

 

ngEthnic Cleansi -2 

3- Call of Duty 
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های  کند که بازیدیگر ملل در صدور فرهنگ نقش ایفا کنند. به طور کلی اصول اعتقادی اسالم اقتضا می
ارزش رایانه بای مبتنی بر  به خالق،  باور  از تعالیم پیامبر اسالم  های توحیدی که منجر به تقویت  رگرفته 
اله در قالب وحی و سیره قولی و عملی ایشان، فضایی عدالت گرایانه با توجه به سیره امامت  وعلیهاهللصلی

و باور به معاد و آخرت که اثر آن اصالح اعمال و تقویت عمل صالج و معنا یافتن جهاد و ایثارگری در  
عدالتی و  که فرد را به سمت شرک، نفی نبوت و امامت، ظلم و بی جامعه است، باشند و به خطو، قرمزی  

 (. Ameli, 2015: 63کشاند توجه شود )نفی آخرت می 

 

 روش پژوهش -3
این پژوهش از نوع مدل آمیخته اکشدافی اسدت که در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته اسدت.  

باشدد. برای این منظور پژوهشدگر در مدل آمیخته اکتشدافی درصددد زمینه یابی درباره موقعیت نامعین می
را مورد  هاهای کمی، فرضددیههای کیفی پرداخته و سددپس از طریق گردآوری دادهابتدا به گرد آوری داده

 دهد.آزمون قرار می
جمله   از  دلفی  روش  است.  شده  استفاده  دلفی  روش  از  پژوهش  این  کیفی  بخش  انجام  برای 

کند.  ای از افراد را به عنوان یک کل، با مسئله یا موضوعی پیچیده درگیر میهایی است که مجموعه روش
برای پژوهش وجود ندارد. این روش    ای مانند فرضیه یا مدلدر این روش چهارچوب از پیش تعیین شده

بیشتر به دنبال دستیابی به دانش گروهی از متخصصان درباره موضوعی خاو است و در نهایت با حصول 
های توان از لحاظ رویکرد در چارچوب روش رو این روش را می یابد. از ایناتفاق نظر میان آنان پایان می 

ها یا دورهای  ای از پرسشنامه(. روش دلفی در عمل، مجموعهAlidosti, 2006: 10 بندی کرد.)کیفی بسته
ای است که تالش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه از افراد  پشت سرهم، به همراه بازخور کنترل شده
(. جامعه آماری برای  ,Powell  2003؛  Hasson et al, 2000خبره درباره یک موضوع خاو دست یابد )

ای های رایانهسازی کشور شامل اعضای بنیاد ملی بازیو مسئوالن صنعت بازی  انجام روش دلفی، فعاالن
نفر به عنوان نخبگان این صنعت،    12ها تعداد  باشند که از میان آن ای کشور میهای رایانهو سازندگان بازی 

خاب خبرگان  گیری از روش هدفمند استفاده شده است و معیار انتبرای پانل دلفی انتخاب شدند. برای نمونه 
الملل و دسترسی ای ارائه شده در سطج بینهای رایانهنیز شامل تسلط به موضوع، تجربه عملی، ساخت بازی 

بوده است. برای جمع آوری اطالعات از اعضای پانل دلفی، ابتدا یک پرسشنامه نیمه باز، بر اساس ادبیات  
ای درجه   5خصصان، پرسشنامه بسته با مقیاس  پژوهش ، بین اعضا توزیع شد و پس از آن با توجه به نظر مت

 طیف لیکرت تهیه و در چهار دور متوالی بین اعضا توزیع شد. 
جامعه آماری این بخش از پژوهش،   در بخش کمی، روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است.

کارکنان شرکت  220 شامل  رایانه نفر،  بازی  تولید  می های  تهران  در  دای  به  دیگر  باشند.  پراکندگی  لیل 
های مستقر در تهران در نظر گرفته شد. در بخش  ها در کشور، برای دسترسی آسانتر، فقط شرکت شرکت

سازی در تهران انتخاب  های بازیکمی این تحقیق، از روش سرشماری استفاده شد. همه کارکنان شرکت
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ه در طراحی پرسشنامه از نتایج روش دلفی  با توجه به این کشدند و پرسشنامه ها در بین آنان توزیع گردید.  
استفاده شده بود، روایی صوری و محتوایی آن توسط استاد راهنما و چند تن از اساتید مجرب مورد تأیید  

استفاده شده است  قرار گرفت. آلفای کرونباخ  از ضریب  نیز  پایایی پرسشنامه  نمودن  که    برای مشخص 
شود  بیشتر باشد گفته می  7/0میزان آلفای کرونباخ معموالً اگر از محاسبه شد.  80/0میزان آلفای کرونباخ 

 (. Khalili Shurini, 2002گویه ها از انسجام درونی برخوردار هستند )
  7های آماری برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل دلفی، ضریب هماهنگی کندالیکی از روش 

(. ضریب هماهنگی کندال، مقیاسی برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت  1998،  8است )سیجل و کاستالن 
 گردد:شی یا فرد است که از فرمول زیر محاسبه می    Nمیان چندین دسته رتبه مربو، به 

 
در پژوهش حاضر، روش دلفی در مجموع در چهار دور به انجام رسید. اعضای پانل دلفی شامل 

 نفر در تمام دورهای دلفی شرکت کردند.  11سازی کشور بودند که در نهایت  نفر از نخبگان صنعت بازی   12

مقیاس   این پژوهش، یک  استفاده در  لیکرت شامل گزینه درجه  5مقیاس مورد  سیار های »بای و طیف 
به عنوان نقطه بی تاثیر در نظر    3« بود که نقطه  1«، »بسیار کم:2«، »کم:3«، »متوسط: 4«، »زیاد:5زیاد:

هایی که  را داشتند، در دور بعدی آورده شدند و مؤلفه   M≥4هایی که شر،  گرفته شد. در هرمرحله گویه 
های اجماع دند. همچنین شاخص داشتند حذف، و در دورهای بعدی پرسشنامه لحاظ نش   4میانگین کمتر از  

اتفاق نظر خبرگان در هر دور با استفاده از فرمول ضریب هماهنگی کندال محاسبه گردید. در بخش    و 
گیری انجام نشد، از آمار توصیفی جهت تحلیل  کمی، از آنجایی که کل جامعه آماری سرشماری شد و نمونه 

در   spss-19ن پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری  ها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل حاصل از ایداده
سطج آمار توصیفی انجام شد. در بخش آمار توصیفی مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین  

 و انحراف معیار استفاده شد.  
 

 یافته های پژوهش -4
بخش کیفی، روش دلفی در چهار دور متوالی انجام شد که در دور اول پرسشنامه نیمه باز و در دور دوم  در 

 تا چهارم پرسشنامه بسته در اختیار پانل دلفی قرار گرفت. 
های نیمه باز در اختیار اعضای دلفی قرار گرفت و اعضا نظرات  ای به صورت سؤالدر دور اول پرسشنامه 

ای بیان کردند.  های رایانهریک از ابعاد ایدئولوژیکی، تجاری، سیاسی، فنی و هنری بازیخود را پیرامون ه
های اعضای پانل دلفی ای با توجه به پاسخهای رایانهای از الزامات ایدئولوژیک تولید بازیسپس مجموعه 

حی شد. در دور  ای طیف لیکرت طرادرجه   5ای با مقیاس  و ادبیات پژوهش شناسایی و در قالب پرسشنامه

 
7-Kendall 
8 -Siegel & Castellan 
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ها را دوم، پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل دلفی قرار گرفت تا میزان اهمیت هرکدام از گویه 
گویه    1گویه در بعد ایدئولوژیکی مطرح شد که پاسخ دهندگان به    12مشخص کنند. در پرسشنامه، تعداد  

دور سوم شد. در دور سوم  اعضای پانل تعداد ها در  پاسخ کم یا خیلی کم دادند که منجر به حذف این گویه 
های زیاد و خیلی زیاد، الزم و ضروری دانستند. در این دور به دلیل گویه را در بعد ایدئولوژیکی با پاسخ  11

ای حذف نگردید. در دور  در طیف لیکرت نبود، گویه  4ها دارای میانگین کمتر از  یک از پاسخاینکه هیچ 
ها در ابعاد مختلف اعالم  نظر خود را در مورد میزان تاثیر و اهمیت هریک از گویه   چهارم نیز اعضای دلفی 

 کردند.   
مراحل روش دلفی در پژوهش حاضر در چهار دور به انجام رسید. نتایج دورهای چهارگانه روش  

ا پایان  توان به تکرار دورهدلفی نشان داد که به دالیل زیر اتفاق نظر میان اعضای پانل حاصل شده و می 
 داد:

های اعضای پانل در دور دوم نسبت به دور چهارم کاهش یافته است. همچنین  انحراف معیار پاسخ 
های اعضای پانل در دور چهارم نسبت به دور دوم افزایش یافت و این  ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ

افزایش پیدا    45/0ه میزان  در حالی است که مقدار ضریب کندال در دور سوم نسبت به دور چهارم تنها ب
توان به تکرار دورهای دلفی پایان داد. نتایج دور چهارم  دهد. پس میکرد که رشد قابل توجهی را نشان نمی

 است.نشان داده شده  1دلفی در جدول 
 

 

 

 

 

 

 نتایج دور چهارم دلفی -1جدول 
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 41/0 80/4 ای توجه به مبانی اسالمی در مرحله تولید یک بازی رایانه

 44/0 76/4 ای توجه به هویت ایرانی در تولید بازی رایانه 2

متمرکز شدن سناریو بر الزامات ایجابی مطابق با اصول اعتقادی اسالم )باور به  3
 معادو نبوت و...( 

36/4 57/0 

 48/0 68/4 متمرکز شدن سناریو بر الزامات ایجابی مطابق با فضای هژمونیک حاکم بر جامعه  4

 48/0 78/4 های دینیدر نظر داشتن الزامات سلبی مخالف با ارزش 5
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 41/0 68/4 ها و هنجارهای فرهنگی کشور درنظر داشتن الزامات سلبی مخالف با ارزش 6

 58/0 80/4 به کار گیری اصول ارزشی در محتوای متن بازی 7

 41/0 20/4 رعایت اصول ارزشی در تصاویر ایجاد شده در بازی 8

 37/0 80/4 هماهنگی موسیقی و صوت با ایدئولوژی مورد نظر بازی 9

 50/0 84/4 استفاده از رنگ و نورپردازی مؤثر در القای اصول ایدئولوژیک 10

 32/0 20/4 فضاسازی مناسب در بازی هم راستا با مبانی اسالمی و ایرانی  11

 

 های مرتبط با الزامات ایدئولوژیکی توزیع فراوانی و درصد پاسخ سوال -2جدول 
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توجه به مبانی اسالمی در مرحله تولید یک  1
رایانه شکیبایی،  بازی  پارسایی،  و  ای)تقوا 

ظلم   امانتداری،  راستگویی،  پاکدامنی، 
 ستیزی، عدالت محوری( 

 فراوانی  
 درصد

0 

0 
0 

0 
7 

5/3 
70 

5/3 
123 

5/61 
58/4 

با   2 مخالف  سلبی  الزامات  داشتن  نظر  در 
سخنارزش دینی)ریاکاری،  چینی،  های 

 خیانت( 

 فراوانی 
 درصد

0 

0 
0 

0 
30 

15 
98 

49 
72 

36 
21/4 

ایدئولوژی   3 با  صوت  و  موسیقی  هماهنگی 
 مورد نظر بازی 

 فراوانی 
 درصد

0 

0 
0 

0 
11 

5/5 
69 

5/34 
120 

60 
54/4 

بازی  4 تولید  در  ایرانی  هویت  به  توجه 
 ای رایانه

 فراوانی  
 درصد

0 

0 
0 

0 
23 

5/11 
94 

47 
79 

5/39 
28/4 

با   5 مخالف  سلبی  الزامات  داشتن  درنظر 
فرهنگی  ارزش هنجارهای  و  ها 

حیایی،  کشور)خشونت بی  گرایی، 
خانواده،  تجمل فروپاشی  و  طالق  گرایی، 

 مصرف گرایی( 

 فراوانی  
 درصد

0 

0 
1 

5/0 
25 

5/12 
100 

50 
70 

35 
21/4 
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در   6 اسالمی  ارزشی  اصول  کارگیری  به 
 ای محتوای متن بازی رایانه

 فراوانی 
 درصد

0 

0 
0 

0 
15 

5/7 
94 

47 
87 

5/43 
36/4 

استفاده از رنگ و نورپردازی مؤثر در القای  7
 اصول ایدئولوژیک 

 فراوانی 
 درصد

0 

0 
0 

0 
14 

7 
73 

5/36 
109 

5/54 
48/4 

ایجابی   8 الزامات  بر  سناریو  شدن  متمرکز 
به  )باور  اسالم  اعتقادی  اصول  با  مطابق 

 معادو نبوت و...( 

 فراوانی  
 درصد

0 

0 
0 

0 
19 

5/9 
81 

5/40 
96 

48 
39/4 

ایجابی   9 الزامات  بر  سناریو  شدن  متمرکز 
 مطابق با فضای فرهنگی حاکم بر جامعه 

 فراوانی 
 درصد

0 

0 
0 

0 
9 

5/4 
92 

46 
95 

5/47 
43/4 

رعایت اصول ارزشی در تصاویر ایجاد شده  10
 در بازی

 فراوانی 
 درصد

0 

0 
2 

1 
39 

5/19 
88 

44 
67 

5/33 
12/4 

با   11 راستا  هم  بازی  در  مناسب  فضاسازی 
 مبانی اسالمی و ایرانی 

 فراوانی  
 درصد

0 

0 
0 

0 
20 

10 
113 

5/56 
63 

5/31 
21/4 

ای تولید یک بازی رایانه میانگین میزان تاثیر عوامل ایدئولوژیکی در    2بر اساس یافته های جدول  
باشد. بنابراین میزان تاثیر عوامل ایدئولوژیکی در تولید یک  می  34/4قابل رقابت با سایر تولیدکنندگان دنیا  

باشد. همچنین یافته های  بازی رایانه ای قابل رقابت با سایر تولیدکنندگان دنیا، بیشتر از سطج متوسط می 
ها، حاکی از آن است که بیشترین میانگین نمره پاسخ  ازندگان بازی حاصل از توزیع پرسشنامه در میان س 

با    ، ایدئولوژیکی  با  بازی   58/4مرتبط  تولید یک  اسالمی در مرحله  مبانی  به  به شاخص »توجه  مربو، 
و  رایانه محوری(«  عدالت  ستیزی،  ظلم  امانتداری،  راستگویی،  پاکدامنی،  شکیبایی،  پارسایی،  و  ای)تقوا 

مربو، به شاخص »رعایت اصول ارزشی در تصاویر ایجاد شده در   12/4ین نمره پاسخ با  کمترین میانگ
 بازی« بوده است. 

 

 بحث و نتیجه گیری: -5
 پردازیم.پژوهش می آمده بر اساس سوال  در این بخش به تشریج نتایج به دست

 ای چیست؟های رایانهایدئولوژیکی تولید بازیالزامات 
با توجه به نتایج آخرین دور دلفی و اجماع خبرگان ، موارد زیر به عنوان الزامات ایدئولوژیکی به  

 دست آمد.
 ایتوجه به مبانی اسالمی در مرحله تولید یک بازی رایانه  (1
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 ایتوجه به هویت ایرانی در تولید بازی رایانه (2

یو بر الزامات ایجابی مطابق با اصول اعتقادی اسالم )باور به معاد و نبوت  متمرکز شدن سنار (3
 و...(

 متمرکز شدن سناریو بر الزامات ایجابی مطابق با فضای هژمونیک حاکم بر جامعه (4

 های دینی در نظر داشتن الزامات سلبی مخالف با ارزش  (5

 ها و هنجارهای فرهنگی کشور در نظر داشتن الزامات سلبی مخالف با ارزش  (6

 به کارگیری اصول ارزشی در محتوای متن بازی (7

 رعایت اصول ارزشی در تصاویر ایجاد شده در بازی  (8

 هماهنگی موسیقی و صوت با ایدئولوژی مورد نظر بازی  (9

 استفاده از رنگ و نورپردازی مؤثر در القای اصول ایدئولوژیک  (10

 فضاسازی مناسب در بازی هم راستا با مبانی اسالمی ایرانی  (11

سازی تهران انجام شد، از نظر پاسخگویان،  های بازیهمچنین در پیمایشی که از کارکنان شرکت
توان گفت ایدئولوژی یکی  مربو، به عوامل و الزامات ایدئولوژیکی است. بر این اساس می 34/4میانگین  

ای است. از طرفی طبق نتایج به دست آمده از پیمایش »توجه  های رایانهتولید بازی از الزامات ضروری برای  
به مبانی اسالمی«، »هماهنگی موسیقی و صوت با ایدئولوژی مورد نظر در بازی«، »استفاده از رنگ و  

، در های ایدئولوژینورپردازی مؤثر در القای ایدئولوژی«، با بیشترین میانگین به عنوان بخشی از شاخص 
 اند. مرحله تولید یک بازی قابل توجه قرار گرفته

ای خاصیت توان گفت از آنجایی که بازی رایانهبا توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش می
ای  تعاملی دارد، تاثیر فراوانی بر مخاطبین خود که بیشتر کودکان و نوجوانان هستند، خواهد داشت. اگر جامعه

تاثیراتی  باید هم   بخواهد چنین  برساند،  به حداقل  بازیرا  این کشورها  ایدئولوژی پای سازندگان  با  هایی 
های جامعه خود بسازد. برای پایدار ماندن ارزش ها و هنجارها در کودکان و مطابق با فرهنگ و ارزش 

واجه  نوجوانان، باید ایدئولوژی مناسب با آن در بازی مطرح شود که بازیکن به طور غیر مستقیم با آن م
توان فرهنگ خودی  شده و در طول جریان بازی آن را بپذیرد. به این ترتیب عالوه بر حفد هویت بومی، می 
 را به سایر ملل صادر و تهدید تهاجم فرهنگی را تبدیل به فرصت اشاعه فرهنگ نمود. 

ای«  بازی رایانه   با توجه به اینکه در الزامات ایدئولوژیکی شاخص »توجه به مبانی اسالمی در مرحله تولید
های  ساز، از افراد آشنا با تخصص های بازیتوان پیشنهاد کرد شرکت بیشترین میانگین را داشته است، می 

نامه نویس استفاده سازی، به عنوان بازیمختلف مانند ادبیات، فلسفه، روانشناسی، عرفان، هنر در تیم بازی 
تیم حضور فعال داشته باشند. همچنین مراکز علمی مانند    کنند به طوریکه تا پایان مرحله تولید بازی، در 

و مهارت الزم جهت نویسندگی بازی    های علمیه در تربیت و آموزش افرادی با تخصصها و حوزهدانشگاه
 ای تالش بیشتری انجام دهند. رایانه
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Identify the ideological requirements for the production 

of computer games with the ability to compete with 

other manufacturers in the world 
 

Hajar Mehrabi, Ali Rashidpour 
 

Abstract 
In this study, with the aim of "identifying the ideological requirements 

for the production of computer games with the ability to compete with 

other manufacturers in the world," it is an attempt was made to examine 

the production requirements in the ideological dimension. For this 

purpose, the mixed method with the exploratory approach was used in 

both quantitative and qualitative parts. Qualitative section Twelve 

experts of the gaming industry, using purposive sampling method, were 

selected from among the activists and officials of the gaming industry 

of the country as Delphi panel. In the quantitative part, from the results 

obtained by the Delphi method, a 5-point Likert scale questionnaire was 

prepared for the descriptive survey method, and 220 computer game 

makers in Tehran were surveyed by a questionnaire. According to the 

research findings, 11 indicators, which are ideologically necessary to 

produce a competitive computer game, were identified by the Delphi 

panel. Also, according to a census conducted by the creators of 

computer games in Tehran, paying attention to the ideological 

dimension with an average of 4.34, is necessary to produce a game and 

is of great importance . 
 

Keywords: computer games, production, ideology, competition 
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نقش واسطه ای کار تیمی در رابطه ی فرهنگ اخالقی و آوای سازمانی  

 معلمان ناحیه یک استان اردبیل 

 

 10، فردین فروغی9زاهد عادل بابالن 

 
 1400فروردین   20پذیرش :                                          1399بهمن ماه 30دریافت: 

 

 چکیده 
همبستگی می باشد، که با هدف بررسی نقش واسطه ای کار تیمی در   -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

نفر از معلمان ناحیه یک    1302رابطه ی فرهنگ اخالقی و آوای سازمانی معلمان صورت گرفته است.  
ورگان  جامعه آماری را تشکیل داده و با استفاده از جدول م  1398-1399استان اردبیل در سال تحصیلی  

نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. اطالعات مورد نیاز با استفاده از    292
( و آوای  2011(، فرهنگ اخالقی گوبل و همکاران )2000پرسشنامه های استاندارد کارتیمی لنچیونی )

ستفاده از نرم افزار های ( جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با ا2011سازمانی زهیر و اردوقان )
Spss21  8وlisrel   انجام گرفته است. بدین ترتیب نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مذکور، بیانگر آن

که نشان از اثر    53/0است که میزان اثر مستقیم فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان برابر است  
از طرفی اثر غیرمستقیم فرهنگ اخالقی بر مثبت فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان می باشد.  

باشد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر فرهنگ اخالقی می  می  25/0آوای سازمانی از طریق کارتیمی  
تواند هم بصورت مستقیم و هم با نقش واسطه ای کار تیمی، تیییرات آوای سازمانی را تبیین نماید لذا  

 تیمی و کاربست سبک فرهنگ اخالقی اهتمام ویژه ای داشته باشند.  سازمان ها باید در نهادینه کردن کار

 

 : فرهنگ اخالقی، آوای سازمانی، کار تیمی واژگان کلیدی

 

 مقدمه  -1
یکدیگر منجر خواهد شدد که منابع انسدانی یکی از عناصدر مهم در سدازمان ها هسدتند که همکاری آنها با 

در سدازمان های آموزشدی نیز نقش معلم بعنوان  توانایی هایشدان بعنوان مزیت برای سدازمان تلقی گردد. 
چرا که  در رشدد و پرورش مهم ترین عامل در عرصده تعلیم و تربیت از اهمیت بیشدتری برخوردار اسدت  

 
  zahed@uma.ac.irتربیتی و رانشناسی استاد دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم  9

 fardin.foroghi.2018@gmail.com آموزشی نویسنده مسئول : کارشناس ارشد مدیریت 10
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ی که بسدددیاری از فراگیران تحت تاثیر گفتار، اکند. به گونهآموزان، نقش بسدددیار مهمی را ایفا میدانش
اهمیت نیروی انسانی به عنوان مهم ترین (.  Nemati et al, 2012 )گیرند  رفتار، و پوشش معلم قرار می

عامل در زنجیره عملیاتی هر سددازمان، مدت ها اسددت که به اثبات رسددیده اسددت و سددازمان هایی که 
 ,.Mehrabian et alموضددوع بیشددتر متمرکز بوده اند )موفقیت های چشددمگیری داشددته اند، به این 

(. به عبارتی اسدداس حرکت های کارایی و اثر بخشددی را باید در منابع انسددانی جسددت و جو کرد، 2011
بگونه ای که تحقق اهداف در هر زمینه ای به نیرو های انسددانی ماهر، شددایسددته و وفادار به سددازمان 

نسدبت به خود چیزی نمی داند، چرا که آگاهی ها بصدورت شدناختی بسدتگی دارد. گاهی اوقات سدازمان ها 
در اختیار افراد قرار دارد. و یکی از مهم ترین مسدائلی که در این زمینه مطرح می شود تصمیم افراد است 
مبنی بر اینکه آیا دانش و اطالعات خود را در اختیار سدازمان ها و مدیران قرار دهند یا نه. در بسدیاری از 

کارکنان در سدازمان ها، اطالعاتی در زمینه مشدکالت و مسدائل سدازمانی دارند، اما ممکن اسدت   مواقع
بسددتر مناسددب برای بیان ایده ها و اندیشدده ها وجود نداشددته و یا اینکه خود کارکنان تمایل به ابراز نظر 

سدکوت   (. همانندZare Matin, 2014نداشدته باشدند که در این صدورت سدکوت سدازمانی رخ می دهد )
سدازمانی مسدئله آوای سدازمانی نیز مورد بح  و بررسدی ها قرار گرفته اسدت. اما بر خالف سدکوت، پدیده  
آوای سدازمانی بیشدتر مورد توجه محققان بوده اسدت. در ادبیات سدازمان و مدیریت، واژه آوا به معنای بیان 

الت سددازمانی بکار رفته اسددت.  ایده ها، اندیشدده ها، اطالعات، ارائه راهکارها در مورد مسددائل و مشددک
 (. Frissy et al., 1999بنابراین، این اظهارات ممکن است غیر انفعالی، مثبت و دگر خواهانه باشند )

در عصر حاضر گوش سپردن به ایده ها، اندیشه ها، اطالعات و نظرات کارکنان برای سازمان ها         
ظرات می تواند از یک طرف بعنوان راهبردی برای حل  بسیار اهمیت دارد، چرا که بیان این ایده ها و ن

مسائل و پیچیدگی های سازمان باشد و از طرفی دیگر نماینگر عالیق و خواسته های آنان باشد تا از این  
طریق برای مدیریت پیامی را ارسال کنند تا شرایط را برای اثربخشی هر چه بیشتر آنان فراهم سازند  

(Van Dalen, Lipin, 1998)  آوای سازمانی می تواند عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی را تحت پوشش .
قرار دهد، بنابراین شناسایی موانع بروز آوای سازمانی و تالش برای رفع آنها اهمیت بسزایی دارد تا از این  
طریق بتوان پدیده سکوت در سازمان را شکست و سازمان را بسوی نوآوری و خالقیت و حل مشکالت  

(. با توجه به حساسیت نیروی انسانی  Afkhami Ardakani, & Khalili Sadrabad, 2012اد )سوق د
در سازمان ها و نقش آن در رسیدن به اهداف سازمانی، پرداختن به مسائل و موضوعات بهره وری انسانی،  

ی از  در واقع اثر بخشی و کارآیی یک یک از مهم ترین مباح  در گفت و گوهای مدیران امروزی است. 
حوزه های فکری است که درصدد است وضعیت موجود را بهبود بخشد و معتقد بر این است که انسان  

(.  Latifian, 2013, 2014می توان هر روز عملکرد بهتر و شایسته تری نسبت به دیروز خود داشته باشد )
را آوا در سازمان  بروز  نظر می رسد  به  از متییر های سازمانی که  رو یکی  این  متاثر سازد فرهنگ    از 

سازمانی است. چرا که افراد تحت تاثیر فرهنگ سازمانی خود قرار خواهند گرفت. حال اگر در سازمان  
فرهنگ اخالقی نهادینه شده باشد بروز آوای سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمانی تسهیل می شود  
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داشته، و یکی از ابعاد آوای سازمانی  و از آنجایی که امنیت، برای اظهار نظر کارکنان در سازمان اهمیت  
تلقی می شود لذا وجود آن در بین کارکنان و جو سازمانی، می تواند در ابراز نظر و دیدگاه های کارکنان 
نقش بسیار مهمی ایفا نماید. احساس امنیت روانی، یکی از خصوصیت های افراد خالق و ماهر است و  

اد به منظور دستیابی به نوآوری و بدیع بودن، ابتکار و خالقیت،  موثرترین روش برای ایجاد انگیزه در افر
(. لذا به نظر می رسد که برای سازمان  Shams, 2013ایجاد آرامش روانی و تامین امنیت فردی می باشد )

ضروری است که جهت ادامه حیات خود، فرهنگ اخالقی را نهادینه کرده و بستر مناسب برای ابراز عقاید،  
 نظرات توسط کارکنان، را فراهم سازد. ایده ها و 

عددم ارائده اطالعدات و انددیشددده هدا، ایدده هدا، انتظدارات و... ممکن اسدددت بده یدک فرهندگ تبددیدل شدددود و 
مشدکالتی دیگر در سدازمان را سدبب می شدود. چنانچه این فرهنگ در سدازمان گسدترش یابد، مدیران نمی 

هره مندد گردند. به همین علدت مدیران قادر نخواهندد بود توانندد از آگاهی های و یافتده های جدید مدیریت ب
بسدتر را برای یادگیری اعضدای سدازمان فراهم سدازند یا به عبارتی سدیسدتم از تبدیل شددن به یک سدازمان 

 (.Zare Matin, 2014یادگیرنده باز می ماند )
روز رفتار سددکوت و آوا، پژوهشددگران تالش کرده اند تا با توجه به انگیزه های مختلف کارکنان در ب     

(؛ اما با وجود این تالش ها Millikan et al, 2003انواع مختلفی از سدکوت و آوای سدازمانی برشدمارند )
هنوز دو روزنه مهم برای درک این پدیده ها شداهد هسدتیم. اوال، با وجود اینکه بطور مفهومی متییر های 

ده اند اما پژوهش های تجربی کمتری برای متنوعی در توجیه رفتار سددکوت و آوای سددازمانی برشددمر
یکی از مولفه هایی که  تبیین ارتبا، بین این متییر ها با سدکوت و آوای سدازمانی صدورت گرفته اسدت.

می تواند بر سدددکوت سدددازمانی و چگونگی بیدان ایده ها و نظرهای کارکندان تاثیر گذار باشدددد، نگرش  
(. بر اساس تحقیقاتی که صورت Millikan and Morrison, 2000سرپرستان و رهبران سازمان است )

گرفته اسدت، آوای سدازمانی می تواند نتایج اثرگذار بر فعالیت منابع انسدانی داشدته باشدد. همچنین عدم 
بروز آوای سددازمانی می تواند پیامد های منفی از خود برجای گذارد. به عنوان مثال، کنسددتانتین و بیاس 

به عنوان یک عامل کلیدی در ارتباطات داخل سدازمان اشداره می کنند.   ( بر نقش آوای سدازمانی2015)
به عقیده آنها داشدتن یک ارتبا، درونی خوب، بر شدناخت و در نظر گرفتن دیدگاه کارکنان، بسدتگی دارد. 
در صورت نادیده گرفتن آنها، شاهد بی انگیزگی، استعفا و در نهایت ترک سازمان خواهیم بود و همچنین 

تقدند نگرش افراد نسددبت به محل کار بسددیار مهم بوده و بر بهره وری سددازمانی اثر می گذارد آنها مع
(Eliassy et al, 2018( گدامبراتو و کداموزو .)بده اثرگدذاری آوای سدددازمدانی بر نوآوری پرداختده و 2011 )

نان موثر اسددتمرار رفتارهای مرتبط با آوای سددازمانی را در رشددد و شددکوفایی، خالقیت و نوآوری کارک
(. تراویس نیز بی تفاوتی شددیلی را بعنوان یکی از پیامد های منفی Gambrato, 2011شددمرده اسددت )

( اشداره به این داشدته  2008(. همچنین دترت و بوریس )Travis, 2010آوای کارکنان ذکر کرده اسدت )
یشده های خود در ارتبا، با اند که کارکنانی که عملکرد شدایسدته ای دارند، اظهار نظر، ارائه ایده ها و اند

سدازمان را بعنوان یکی از مسدئولیت های حرفه ای خود در نظر می گیرند و معتقد اسدت سدطج عملکرد 
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 ,Detret, Borisکارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید و نظرات از سددوی آنان همراه بوده اسددت )

مانی بعنوان مولفه ای مثبت شمرده شود، می (. اگر جو سازمانی بگونه ای رقم بخورد که آوای ساز2008
تواند متییرهای مختلفی را از جمله تعهد سددازمانی، درگیری شددیلی، کاهش ترک شددیل، بی انگیزگی  

 (.Moasa, Wakola, 2013نسبت به شیل، یگانگی سازمانی و امنیت آن را متاثر سازد )
از متییر های سازمانی که می تواند بروز آوا سازمانی را متاثر سازد کار تیمی است. کارتیمی با وحدت       

بخشیدن به مهارت های فردی کارکنان حس تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان را بیدار ساخته و رسیدن  
)اعضای تیم چه  کار تیمی بیشتر بر رفتارهای مشترک  به اهداف مشترک سازمان را تسهیل می نماید.  

کنند یا باور دارند( و شناخت )اعضای ها )اعضای تیم چیزی که احساس می دهند(, نگرش کاری انجام می 
می  فکر  چیزی  چه  دربارة  میتیم  یا  می کنند  تمرکز  )دانند(  شامل Salles et al., 2014کند  تیم   .)

ها و سازد تا پتانسیل، ویژگی یهای شناختی، عاطفی و رفتاری است که اعضای تیم را قادر ممکانیسم
(. تیم  Kozlovsk, 2017ها را حل کنند و به موفقیت دست یابند )منابع خود را ترکیب کنند تا محدودیت

های زمانی استفاده می شوند که خطاها منجر به عواقب شدید می شوند، هنگامی که پیچیدگی وظیفه  
مطلوب، مبهم و استرس زا است؛ هنگامی که  بیش از ظرفیت یک فرد است؛ زمانی که محیط کاری نا

تصمیمات چندگانه و سریع مورد نیاز است؛ و زمانی که زندگی دیگران به بینش جمعی اعضاء بستگی  
( به  (.  Salles, cookies, Rossini and Thames, 2008دارد  و  ذاتی  طور  به  گروهی  کار  همچنین 

نخواهد آمد، بلکه کارکنان حرفه ای نیاز به آموزش سادگی با قرار دادن افراد در کنار یکدیگر به دست  
(.  Todd, 2016دارند تا یاد بگیرند چگونه با هم کار کنند و نقش و مسئولیت های خود را درک کنند )

نیازهای   از  رضایت  تیم،  تولیدی  درجه خروجی  توسط  که  است  عامل چندوجهی  تیمی یک  اثربخشی 
 و (. کوزلوفسکیKozlovsk, 2017شود )یکدیگر تعریف می  کاری بااعضای تیم و تمایل اعضاء به هم

 بر به تنهایی شخص یک عهده از دهد، انجام تواند می تیم یک که کاری باورند که این ( بر2006لگن )

 افراد توان برآیند از کار و حاصل شود می ضرب هم در  ها آن نیروهای افراد، همکاری در که چرا آید، نمی

(. این باور و نگرش ضرورت و اهمیت  Nadi & Aghchian, 1394است ) بیشتر تک به تک صورت  به
 . روی آوردن به کارتیمی را برای سازمان محرز می نماید

فرهنگ سدازمانی در ایجاد و رونق کار تیمی می تواند نقش بسدزایی ایفا کند چرا که افراد تحت تاثیر      
در سدازمان فرهنگ اخالقی نهادینه شدده باشدد بروز    فرهنگ سدازمانی خود قرار خواهند گرفت. حال اگر

آوای سدازمانی در جهت تحقق اهداف سدازمانی تشدویق می شدود و از آنجایی که امنیت، برای اظهار نظر 
کارکنان در سددازمان اهمیت داشددته، و یکی از ابعاد آوای سددازمانی تلقی می شددود لذا وجود آن در بین 

در ابراز نظر و دیددگداه هدای کدارکندان نقش بسدددیدار مهمی ایفدا نمدایدد.  کدارکندان و جو سدددازمدانی، می تواندد  
احسداس امنیت روانی، یکی از خصدوصدیت های افراد خالق و ماهر اسدت و موثرترین روش برای ایجاد 
انگیزه در افراد به منظور دستیابی به نوآورای و بدیع بودن، ابتکار و خالقیت، ایجاد آرامش روانی و تامین 

 (.Shams & Creators, 2012می باشد ) امنیت فردی
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همانطور که اشاره شد در این دوران مدرن، تمام دارایی های یک سازمان می تواند توسط رقبای          
خود و یا سازمان های دیگر به سرقت رفته، خریداری شده یا تکرار شود؛ تنها چه چیزی که  نمی تواند  

(. لذا سازمان  Yenir, Yaldran, & Ergen, 2012زمان است )تکرار شود سرمایه فکری و انسانی یک سا
باید به دنبال هم افزایی کارکنان خود باشند و به این ترتیب گوی سبقت را از سازمان های رقیب   ها 

تیم   به اتکاء با آنها ساختار که است سازمان هایی ایجاد تحوّلی، کارآمد چنین های روش از بروبایند . یکی
(. کار گروهی در  Malekpour, 2017می گیرد ) شکل کارتیمی ریزی با پی و  افراد به اتکاء جای به ها

 هایی است که در آن کارها از نو سازماندهی می شود. باترین روشهای اخیر به عنوان یکی از مهمسال

 عاید را نتایجی و گرفت به کار را نیروی انسانی کمتری تعداد می توان تیمی کار مهارت های افزایش

 نیازمند تعداد بازده، میزان  همان به کردن پیدا دست  تیمی  کار از عدم استفاده صورت  در که کرد سازمان

متمرکز کردن تمام  (. به عبارتی کار تیمی با  Seif Panahi et al., 2016است ) انسانی نیروی بیشتری
آرمان های  و  مقاصد  به  رسیدن  توفیق  و  موفقیت  میزان  در یک جهت مشترک  افراد  استعداد  و  توان 

با توجه به پژوهش هایی که در رابطه با متییرهای کار تیمی، فرهنگ اخالقی    مشترک را قریب می سازد.
واسطه ای کار تیمی اشاره   و آوای سازمانی صورت گرفته است اما هیچ کدام از پژوهشگران به نقش

نکرده اند لذا محقق در این پژوهش به دنبال بررسی نقش واسطه ای کار تیمی در رابطه ی فرهنگ  
 اخالقی و آوای سازمانی معلمان می باشد. 

 محقق در نظر دارد با توجه به مدل مفهومی تحقیق به سوال اساسی زیر پاسخ دهد:      
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با توجه به مدل مفهومی فوق سدوال اصدلی تحقیق اسدت اسدت که: میزان تاثر فرهنگ اخالقی 
 از طریق کار تیمی بر آوای سازمانی معلمان چقدر است؟

 
 ادبیات و پیشینه پژوهشی -2

در زمینه متییر های مختلف این پژوهش، تحقیقاتی انجام شدده اسدت که در نوشدته های ذیل به تبیین 
 هر یک از آنها می پردازیم.

رابطه فرهنگ سدازمانی و آوای سدازمانی  ( در پژوهشدی با هدف بررسدی  1396شدکرامینی و همکاران )     
در میان معلمان مدارس پایه تحصدیلی ابتدایی شدهر کرمانشداه صدورت گرفت این تحقیق از نظر هدف 
کداربردی و روش پژوهش از نوع همبسدددتگی بوده اسدددت. ابزار گردآوری داده هدا در این تحقیق دو 

( بوده. نتایج نشدان 2012سدازمانی همس ) ( و آوای2000پرسدشدنامه اسدتاندارد فرهنگ سدازمانی دنیسدون )
داده که بین فرهنگ سددازمانی و ابعاد آن با آوای سددازمانی معلمان مدارس پایه تحصددیلی ابتدایی شددهر 
کرمدانشددداه رابطده مثبدت و معندا داری وجود دارد. همچنین نتدایج نشدددان داده کده از میدان ابعداد فرهندگ 

پیش بینی معنا داری، از آوای سددازمانی معلمان دارند   سددازمانی ابعاد سددازگاری و درگیر شدددن در کار
(Shokr Amini et al., 2017, Morad Zehi, 2017.) 

(، به تبیین نقش فرهنگ سدازمانی در سدکوت کارکنان دولتی) دانشدگاه علوم پزشدکی  1390دانایی فرد )
وع فرهنگ مشددارکتی، تهران( پرداختند. آنها با بکارگیری مدل فرهنگ سددازمانی دنیسددون، تاثیر چهار ن

انطباقی، سدازگاری و ماموریتی را بر شدکل گیری جو سدکوت در سدازمان و رفتار سدکوت در کارکنان مورد 
بررسدی قرار دادند که طبق نتایج هر چهار نوع فرهنگ رابطه مثبت و معنا درای با جو سدکوت در سدازمان 

 (.Danaifard, 2011و همچنین رفتار سکوت در سازمان داشتند )
( به پیش بینی آوای سدازمانی از طریق جو اخالقی و سدرمایه روانشدناختی پرداخته اسدت  1396درخشدان )

که نتایج حاکی از آن اسدت که بین جو اخالقی، آوای سدازمانی و سدرمایه روان شدناختی روابط مثبت و 
وان شناختی بر معناداری وجود دارد. و جو اخالقی هم به طور مسدتقیم و هم با نقش واسطه ای سرمایه ر

 آوای سازمانی تاثیرگذار است.

 

 روش تحقیق  -3

همبسدتگی )مدل معادالت سداختاری( و از منظر هدف  -تحقیق حاضدر از نظر ماهیت محتوایی توصدیفی
کاربردی اسدت. شدرکت کنندگان در پژوهش حاضدر یا به عبارتی جامعه آماری تحقیق، معلمان شداغل به  

ناحیه یک آموزش و پرورش اسدتان اردبیل به تعداد   99-98حصدیلی تدریس در دوره ی ابتدایی سدال ت
نفر می باشدند. روش نمونه گیری به کار گرفته شدده، روش نمونه گیری خوشده ای چند مرحله ای  1302

بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعده آماری از روش نمونه گیری طبقه ای نیز اسدددتفاده گردید که از 
نفر زن و  213نفر ) 292ی پیش گفته، بر اسددداس جدول مورگان نمونه ای به حجم میان جامعه ی آمار
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نفر مرد( انتخاب شددند. اطالعات الزم برای پاسدخ به سدوال پژوهشدی از طریق پرسدشدنامه های کتبی  79
 جمع آوری می شود که مشخصات پرسشنامه های بکار برده شده به شرح ذیل می باشد:

 الف( آوای سازمانی
( اسدتفاده شدد که سده مولفه آوای 2011رای شدنجش آوای سدازمانی از پرسدشدنامه زهیر و اردوقان )ب     

( را در 15-11( و آوای نوع دوسددتانه )گویه های 10-6(، آوای تدافعی )گویه های 5-1مطیع )گویه های
شکیل شده گویه ت  15بر می گیرد که هر کدام پنج گویه را شامل می شود و در مجموع آوای کارکنان از  

( می 5( تا کامال موافقم )1گزینه ای لیکرت کامال مخالفم )  5اسدت. نمره گذاری پرسدشدنامه در مقیاس 
باشدد. روایی پرسدشدنامه توسدط متخصدصدین به اثبات رسدیده و ضدریب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های  

 /. می باشد.92.و ضریب  آلفای کل /82.، /91.، /87آن به ترتیب 

 ب( کار تیمی
- 4گویه و دارای پنج بعد تعهد )  19( این پرسشنامه شامل  2000لنچیونی )  کار تیمی  پرسشنامه استاندارد

( بود. مقیاس 17-19( و هدفمندی )13-16(، برخورد سازنده )9-12)پذیری  مسئولیت(  5-8(، اعتماد )1
بندی ( درجه 5( تا خیلی زیاد )1)گذاری این پرسشنامه در یک طیف پنج درجه لیکرتی از خیلی کم  نمره

نظر قرارگرفته و پایایی این پرسشنامه در  شده است. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحب 
شده است. همچنین پایایی این پرسشنامه در این پژوهش  گزارش  α=%86(  1392پژوهش پیرمحمدی )

 مده است. به دست آ 91/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 ج( فرهنگ اخالقی
(، تحت 2011برای سدنجش فرهنگ اخالقی از پرسدشدنامه بکارگیری شدده در تحقیق گوبل و همکاران )

گویه در   14عنوان نفوذ فرهنگ اخالقی در انتخاب منابع پایدار اقتباس شدده اسدت. پرسدشدنامه شدامل 
پنج گزینه ای روی پیوسدتار خصدوو سدنجش میزان نفوذ مولفه های فرهنگ اخالقی با مقیاس لیکرت 

نظر   4نشددان دهنده نظر کامال موافق، نمره  5کامال مخالف تا کامال موافق طراحی شددد که در آن نمره 
نظر کامال مخالف اسدت. روایی پرسدشدنامه توسدط   1نظر مخالف، نمره  2بی تفاوت، نمره   3موافق، نمره 

به دسدت آمد  /.90ه و پایایی آن در این پژوهش اسدتاد راهنما و از اعضدای هیئت علمی دانشدگاه تایید شدد
 که نشان از پایایی مطلوب ابزار اندازه گیری است.

 

 یافته های تحقیق-4

 آمار توصیفی:  -1-4
 79درصد( از پاسخگویان زن و  73نفر ) 213نتایج توزیع فراوانی جنسدیت و مدرک تحصدیلی نشدان داد که  

 5/5نفر )  16درصدددد( دارای مدرک دیپلم،   1/4نفر ) 12عداد  درصدددد( مرد بوده که از بین این ت 27نفر )
درصدد(   3/23نفر ) 68درصدد( دارای مدرک لیسدانس،  4/66نفر ) 194درصدد( دارای مدرک فوق دیپلم،  
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همچنین وضدعیت اشدتیال    ./ درصدد( دارای مدرک دکتری بودند7نفر ) 2دارای مدرک فوق لیسدانس و 

نفر   10درصدد( قراردادی،  5/4نفر ) 13درصدد( بصدورت رسدمی،   2/83نفر ) 243پاسدخگویان نشدان داد که 
درصدد( سدایر ) پیمانی، آزمایشدی و...( بودند. بیشدترین سدابقه    9/8نفر )  26درصدد( حق التدریس و   4/3)

سدال، سدابقه خدمت   30الی  20درصدد( متعلق به افرادی اسدت که بین   7/26نفر ) 78خدمت با فراوانی  
 داشتند.

 میانه، میانگین و انحراف معیار ( 1جدول )

 فرهنگ اخالقی کار تیمی  آوای سازمانی 

 292 292 292 تعداد

 55 81 43 میانه

 54.2 80.5 46.5 میانگین 

 9.72 10.27 11.55 انحراف معیار

 بررسی نرمال بودن داده ها
در این قسدمت ابتدا به بررسدی نرمال بودن متییر های می پردازیم که فرض آزمون صدفر عبارت اسدت از )

(: عددم نرمدال بودن متییرهدای مورد (: نرمدال بودن توزیع متییرهدا فرض مقدابدل عبدارت اسدددت از )
 %95رض صدفر را رد کرده و با اطمینان  ف 0.05بررسدی. در صدورتی که سدطج معنی داری آزمون کمتر از  

باشدد   0.05می توان گفت توزیع داده ها نرمال نیسدت. در صدورتی که سدطج معنی داری آزمون بیشدتر از 
( نتایج حاکی از عدم نرمال بودن  3فرض صدفر را می پذیریم و توزیع داده ها نرمال اسدت. که در جدول )

 متییر های مورد بررسی است.
بددا توجدده بدده فددرض اول مبنددی بددر تدداثیر مسددتقیم فرهنددگ اخالقددی بددر آوای سددازمانی معلمددان و    

مدی تددوان گفدت کدده فرضدیه اول تاییددد مددی  95/0سدطج معنددی داری خطدای آزمددون، بدا اطمینددان 
شددود و فرهنددگ اخالقددی بددر آوای سددازمانی معلمددان تدداثیر مسددتقیم معنددی داری دارد. طبددق نتددایج 

و ضددریب  79/0فرهنددگ اخالقددی بددا آوای سددازمانی معلمددان برابددر  جدددول ضددریب همبسددتگی بددین
 .است 68/0تعیین برابر 

 

 (: خالصه مدل رگرسیون تاثیر فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان 2جدول )

 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

0.53 0.50 0.47 
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 (: نتایج معادله رگرسیون ساده تاثیر فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان 3)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 :)   مدل
ضرایب مسیر و معناداری  

 
 

 (: برآورد ضرایب اثرات مستقیم 4جدول )

 سطج معنی داری tآماره  خطای استاندارد ضریب مسیر  متییرها 

 به روی آوای سازمانی از

 001/0 08/7 22/0 53/0 فرهنگ اخالقی 
 001/0 21/6 36/0 42/0 کار تیمی

 به روی کارتیمی از

 001/0 48/7 28/0 59/0 فرهنگ اخالقی 

ضرایب غیر   متییر پیش بین
 استاندارد 

ضرایب 
 استاندارد 

T P 

B SE BETA 
 000/0 85/5  3.55 20.45 مقدار ثابت 

 000/0 58/7 53/0 063/0 900/0 فرهنگ اخالقی  
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 001/0( در سدطج 08/7( با تی )53/0آوای سدازمانی )( اثر مسدتقیم فرهنگ اخالقی بر  4با توجه به جدول )

 001/0در سدطج  21/6و تی   42/0باشدد، اثر مسدتقیم کارتیمی بر آوای سدازمانی با ضدریب معنی دار می
 001/0در سطج  48/6وتی   59/0باشد و همچنین اثر مستقیم فرهنگ اخالقی بر کار تیمی  معنی دار می

 باشد.معنی داری می
های روش مدل یابی معدادالت سددداختداری، برآورد اثرات غیر مسدددتقیم متییرها بر یکدیگر یکی از ویژگی

باشدد. این ویژگی به پژوهشدگران این اسدت. اثرات غیر مسدتقیم حاصدل ضدرت اثرات مسدتقیم در هم می
( برآورد ضددرایب 5دهد تا نقش میانجی متییرها را در مدل مورد بررسددی قرار دهند. جدول )امکان را می

 دهد.رات غیر مستقیم را نشان میاث

 (: برآورد ضرایب اثرات غیر مستقیم 5جدول )

 سطج معنی داری tآماره  خطای استاندارد ضریب مسیر  متییرها 

 به روی آوای سازمانی از طریق کارتیمی از 

 001/0 - - 25/0 فرهنگ اخالقی 

 
باشد. ( می25/0( اثر غیرمستقیم فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی از طریق کارتیمی )5با توجه به جدول )

 بنابراین کار تیمی نقش واسطه ای در ارتبا، فرهنگ اخالقی با آوای سازمانی دارد.
ت  باشد که مجموع اثراهای مدل یابی معادالت ساختاری، محاسبه اثرات کل می یکی دیگر از مشخصه

باشد. البته در پژوهش حاضر تمامی متییرها، فقط اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر مستقیم و غیر مستقیم می
اند، از  یکدیگر دارند. بنابراین با توجه به اینکه در جداول باال اثرات مستقیم و غیر مستقیم گزارش شده

عادالت ساختاری مقایسه اثرات کل های روش مدل یابی مها خودداری شده است. از دیگر ویژگیارائه آن 
متییرها بر یکدیگر، مقایسه اثرات مستقیم با غیر مستقیم و همچنین اندازه گیری میزان واریانس تبیین  

( مربو، به ضرایب استاندارد شده اثرات  6ی هر کدام از متییرهای درونزا توسط مدل است. جدول )شده
 باشد.تبیین شده متییرها می مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل و واریانس 

(: ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل و واریانس  6جدول )

 تبیین شده متغیرها 

 وایانس تبین شده  اثر کل اثر غیر مستقیم ضریب مسیر  متییرها 

 38/0    به روی آوای سازمانی از

  78/0 25/0 53/0 فرهنگ اخالقی 
  42/0 - 42/0 کارتیمی 

 43/0    به روی کارتیمی از
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  59/0 - 59/0 فرهنگ اخالقی 

 
کنند. همچنین سازمانی را تبیین میدرصد از تیییرات آوای    38/0(، فرهنگ و کار تیمی  6با توجه به جدول )
های برازش  ( شاخص7کند. در جدول )درصد از تیییرات کارتیمی را پیش بینی می   43/0فرهنگ اخالقی  

 های گردآوری شده دارد.اند که مدل آزمون شده کل، برازش مناسبی با دادهمدل آزمون شده گزارش شده 

 پژوهش حاضر  های برازش کلی مدل آزمون شده(: شاخص 7جدول )

 2X Df CFI GFI AGFI RMSEA شاخص

پژوهش 
 حاضر 

14/552 206 94/0 92/0 91/0 069/0 

حد قابل 
 پذیرش

بیشتر از   - معنی دار نباشد 
90/0 

بیشتر از  
90/0 

بیشتر از  
80/0 

کمتر از 
08/0 

 
 

های پژوهش های تحقیق ارائه شده است. سپس بررسی تفصیلی فرضیه( نتایج بررسی فرضیه8در جدول )
 شود.ارائه می

 های تحقیق( بررسی فرضیه 8جدول )

ضریب  فرضیه ردیف 
 مسیر 

 نتیجه  p اتیآماره

 تائید 001/0 48/7 59/0 فرهنگ اخالقی بر کارتیمی تاثیر دارد. 1
 تائید 001/0 08/7 53/0 فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی تاثیر دارد. 2
 تائید 001/0 21/6 42/0 کارتیمی بر آوای سازمانی تاثیر دارد.  3
فرهنگ اخالقی با میانجی گری کارتیمی بر آوای   4

 سازمانی معلمان اثر غیر مستقیم دارد

 تائید 001/0 - 25/0

 

 بحث و نتیجه گیری: 

در عصدر حاصدر گوش سدپردن به ایده ها، اندیشده ها، اطالعات و نظرات کارکنان برای سدازمان ها بسدیار 
اهمیت دارد، چرا که بیان این ایده ها و نظرات می تواند از یک طرف بعنوان راهبردی برای حل مسدائل 

خواسته های آنان باشد تا از این طریق   و پیچیدگی های سازمان باشد و از طرفی دیگر نماینگر عالیق و
برای مدیریت پیامی را ارسدال کنند تا شدرایط را برای اثربخشدی هر چه بیشدتر آنان فراهم سدازند. هدف از 
تحقیق حاضدر بررسدی نقش واسدطه ای کار تیمی در تاثیر فرهنگ اخالقی بر آوای سدازمانی معلمان می 
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جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از طریق پرسشنامه های   باشد. برای این منظور اطالعات مورد نیاز
با توجه به نتایج بدسدت آمده، فرض اول گزینه ای جمع آوری شدده اسدت.    5اسدتاندارد با طیف لیکرت 

مبنی بر تاثیر فرهنگ اخالقی بر کار تیمی تایید شددد. این یافته در راسددتای پژوهش های کشددمیری و 
( می بداشدددد. در تبیین تداثیر اخالق بر  1398( و علیزاده )1396ان )(، گنجی وهمکدار1392همکداران )

کدارتیمی می توان گفدت ایجداد نگرش مثبدت بده اخالق حرفده ای می تواندد در بهبود کدارکرد تیمی افراد 
تاثیر مثبتی داشدته باشدد، همچنین تعهد به رعایت اصدول اخالقی می تواند بر توانمند سدازی کار تیمی 

تعهد به این اصول پیامدهای مفیدی از جمله اثربخشی و کار کرد بهتر تیم را به دنبال  افراد کمک کند و 
خواهدد داشدددت. بده عبدارتی دیگرتوجده و بحد  و گفتگوی مدداوم دربدارة ارزش هدا بداعد  افزایش روحید  
کارگروهی، صداقت و صراحت در محیط کار می شود؛ کارکنان احساس می کنند بین ارزش های آنان و 

ای مورد نظر سدددازمدان همخوانی و همداهنگی وجود دارد؛ لدذا بدا انگیزه و عملکرد قوی کدار می ارزش هد
(. همچنین فرضدیه دوم مبنی بر تاثیر فرهنگ اخالقی 1397کنند )صدفرزاده، احمدی، محمدی و ذاکری، 

ررسدی  ب"( با عنوان  1396بر آوای سدازمانی معلمان تایید شدد. که با نتایج حاصدل از پژوهش شدکرامینی )
رابطه بین فرهنگ سدددازمانی و آوای سدددازمانی در میان معلمان مدارس پایه تحصدددیلی ابتدایی شدددهر 

همسدو اسدت. بدین صدورت که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با آوای سازمانی رابطه مثبت و   "کرمانشداه
هت تحقق اهداف  اگر در سازمان فرهنگ اخالقی نهادینه شود اعضای سازمان در ج معناداری وجود دارد.

سددازمان و منافع خود حرکت خواهند کرد و منافع جمع را بر منافع و اهدافی فردی ترجیج خواهند داد و 
در راسدتای نتایج  در مواردی که الزم باشدد به بیان ایده ها و اندیشده های دگرخواهانه روی خواهند آورد.

رد. اگر در سدازمان ها افراد در جهت بدسدت آمده مشدخص شدد که کار تیمی بر آوای سدازمانی تاثیر دا
تحقق اهداف سدازمانی و فردی بصدورت تیمی کار کنند در این صورت آوای نوع دوستانه در سازمان و در 

بر  مدل بیانگر مطلوبیت الگوی آزمون شدده پژوهش اسدت؛ لذا الگوی پیشدنهاد شدده پژوهش تأیید گردید. یر فرهنگ اخالقی بر آوای سددازمانی معلمان مورد تأیید اسددت. افزون بر این شدداخص های برازندگی  تأثفرهنگ اخالقی، کارتیمی و آوای سدازمانی معنی دار و مثبت اسدت؛ همچنین نقش میانجی کارتیمی در در بخش یافته ها بیان گردید که تمامی مسددیرهای روابط علّی بین متییرهای بزرگی را تحقق بخشددد. وجود داشدته باشدد که ادعا کند بدون مسداعدت و همکاری تیمی اعضداء توانسدته باشدد هدف   می تواندحاکم نباشد و هیچ سمتی در سازمان نیست که نسبت به رده های باالتر پاسخگو نباشد و کمتر سازمانی تیم های کاری به نیازهای ارباب رجوع بهتر پاسدخگو باشدند. هیچ حرفه ای وجود ندارد که اخالق بر آن حرفه ای برخوردار باشددند و با همکاری و تشددریک مسدداعی یکدیگر در قالب   حوزه کاری خود از اخالقسدازمان های در قرن بیسدت و یکم به کارکنانی نیازمند اسدت که فراسدوی علم و دانش تخصدصدی در       تیم ارتقا خواهد یافت. روابط   تأیید به توجه با .کرد رعایت را احتیا، ها جانب ارگان سددایر به آن در تعمیم نتایج اسددت الزمخود می باشدد و عدم امکان مطالعه طولی برای سدنجش متییرهای پژوهش مترتب بوده اسدت. بنابراین ابزار گردآوری اطالعات پرسدشدنامه بوده که این ابزار دارای محدودیت های خاو نشدده اسدت،   وکنترل بوده خارج محقق اختیار که از آنان سدیاسدی و اجتماعی فرهنگی، های و دیدگاه شدخصدیتی معلمان های گیویژ همچون: گر مداخله و مزاحم متییرهای و اجرای این پژوهش محدودیت هایی همچون عوامل  اخالقی با کار تیمی و آوای سازمانی پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:فرهنگ 
 به فرهنگ اخالقی در انجام وظایف تخصصی به عنوان یک ارزش بنیادی تأکید شود.  -1
بها دادن به کارهای   -2 انجام وظایف سازمانی،  تیم های تخصصی در  سازو کارهایی همچون تشکیل 

ق انتخاب به آنان در انتخاب همکاران برای تشکیل تیم و در نهایت تیمی، نظر خواهی از اعضاء و دادن ح 
قدردانی از تیم های فعال و موفق در عرصه حرفه ای در سازمان که کارکنان را به مشارکت و انجام 

 کارهای تیمی تشویق می کند توجه گردد.
ختیار به تیم های تسهیل فرآیند تصمیم گیری و غیر متمرکز کردن تصمیمات سازمانی و تفویض ا  -3

 تخصصی در حوزه فعالیت حرفه ای.
در   انسانی منابع از استفاده  -4 تیمی  کارهای  ارزشیابی  و  اجرا  طراحی،  جهت  توانمند  و  مستعد  کارآمد، 

 سازمان.
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به ابعاد مختلف پاسخگویی در جنبه های سازمانی، قانونی، حرفه ای و سیاسی که بقاء و ماندگاری    -5
 رقبا حفد می کند تأکید گردد. سازمان را در میان
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The mediating role of teamwork in relation to the ethical 

culture and organizational voice of teachers 
 

Adil Zahid Babolan11,  Fardin Foroughi12 
 

Abstract  

The present study is a descriptive-correlational study, which aims to 

investigate the mediating role of teamwork in relation to the ethical 

culture and organizational voice of teachers. 1302 teachers of district 

one of Ardabil province in the academic year 1399-1398 formed the 

statistical population and using Morgan table, 292 people were 

selected by multi-stage cluster sampling. The required information 

was collected using standard questionnaires of Lanchioni (2000), 

Moral Culture of Goble et al. (2011) and Organizational Voices of 

Zuhair and Ardoughan (2011). Data analysis was performed using 

Spss21 and 8lisrel software. Thus, the results of testing the above 

hypotheses indicate that the direct effect of moral culture on the 

organizational voice of teachers is equal to 0.53, which shows the 

positive effect of moral culture on the organizational voice of teachers. 

On the other hand, the indirect effect of moral culture on 

organizational sound through Cartesian is 0.25. According to the 

findings of the present study, ethical culture can explain changes in 
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organizational voice both directly and through the mediating role of 

teamwork, so organizations should pay special attention to 

institutionalizing teamwork and applying the style of ethical culture. 
 

Keywords: Ethical culture, organizational voice, teamwork  
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اثرات رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیلگر توانمند  

 سازی روانشناختی 

 
 15غالم رضا مالکی فارسانی ، 14عباس قائدامینی هارونی، 13* مهرداد صادقی ده چشمه

 
 1400پذیرش :   فروردین                                  1399دریافت:      ماه

    

     چکیده
نوآورانه با نقش تعدیلگر توانمند با هدف بررسدی اثرات رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار پژوهش حاضدر 

جامعه آماری پژوهش حاضدر را  ( انجام گردید. مورد مطالعه:دانشدگاه آزاد واحد اصدفهانسدازی روانشدناختی )
تشدکیل دادند که از طریق فرمول 1000به تعداداصدفهان دانشدگاه آزاد اسدالمی واحد شداغل درکلیه کارکنان  

طبقده ای متنداسدددب بدا وان نمونده از طریق روش نمونده گیری   نفر بده عن  287نمونده گیری کوکران تعدداد  
، به منظور جمع آوری داده ها از سده پرسدشدنامه اسدتاندارد رهبری تحولی و تبادلی باس انتخاب شددندحجم 
( استفاده  1997( و پرسشناه رفتار نوآورانه جانسن)1995(، توانمندسدازی روانشناختی اسپریتزر)1995و آولیو)

پرسدشدنامه با روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی صدوری توسدط تعدادی از جامعه آماری و  شدد روایی سدازه
روایی محتوایی آن نیز توسدط متخصدصدان حوزه مورد بررسدی قرار گرفت.پایایی این پرسدشدنامه به روش 

مورد تداییدد قرار گرفدت.تجزیده و تحلیدل داده هدای پژوهش در دو سدددطج  0.804آلفدای کرونبداخ و بدا مقددار 
وصدیفی با اسدتفاده از آماره هایی همچون میانگین و انحراف معیار و در اسدتنباطی با اسدتفاده از معادالت ت

سداختاری توسدط نرم افزارهای اس پی اس اس و وارپ پی ال اس صدورت پذیرفت. یافته های حاصدل از 
رد و اثر متییر توانمند فرضدیه های پژوهش نشدان داد که رهبری تحولی و تبادلی بر رفتار نوآورانه تاثیر دا

 سازی روانشناختی در این ارتبا، معنادار نشد.

 

 رهبری تحول گر،  رهبری تبادلی، رفتار نوآورانه، توانمند سازی روانشناختیکلید واژه ها: 

 
 
 

 
  مدیریت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( ، اصفهان، ایران استادیار ،دانشکده  - 13

 تهران، ایران  دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، دانشجوی -14
)مرکز اموزش   دانشگاه جامع علمی کاربردی  عضو هیات علمی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، آموخته دانش- 15

 ، اصفهان، ایران علمی کاربردی هرند( 

https://www.uniref.ir/University408
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 مقدمه  -1  

موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است. شاید جذابیت  رهبری  
گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرار آمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد.  

وانایی ها، رفتارها،  در اکثر موارد دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها، ت
منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت، توان رهبری در تاثیر پیروان و تحقق اهداف گروهی  
را می توان تعیین کرد. موضوعی که اخیراً توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده این است که چه نوع  

بود. این که رهبران باید به صورت تبادلی با پیروان رفتار  رفتار رهبری در فرآیند رفتار نوآورانه مفید خواهد 
کرده و با پاداش و تنبه آنان را درجهت مطلوب هدایت کنند و یا اینکه نیازهای سطج باالی پیروان را 
خطاب قرار داده و در آنجا ایجاد انگیزه نمایند، این موضوع موجب شکل گیری دو نوع سبک رهبری گشته  

  .(Ghasemi  & Varadi Afsouran, 2016تبادلی  و رهبری تحول گرا  معروف هستند)که به نام رهبری  
سبک رهبری رهبری تبادلی و رهبری تحول گرا جدا از هم بوده و هریک بر پیروان و سازمان 
با این دوسبک رهبری صورت  تاثیری خاو خواهند داشت و تا کنون پژوهش های مختلفی در ارتبا، 

ژوهش های مختلف حاکی از این است که رهبر تحول گرا در پیروان خودانگیزه فوق  گرفته است. نتایج پ
العاده ای را ایجاد کرده و موجب بهبود عملکرد آنان می گردند. همچنین این رهبران موجب افزایش اعتماد،  

ز سوی تعهد و کارآیی تیمی پیروان خواهند شد و جریان نوآوری را در بین افراد هموار خواهند ساخت. ا
دیگر رهنود های این رهبران در مورد بهبود فعالیت های نوآورانه و اجرایی روشنگر راه خواهد بود. ولی  
مسئله مهمی که در این میان باید مورد توجه کافی قرار گیرد، این است که کارکنان زمانی عملکرد فوق 

استقالل برخوردار هستند.رهبری تحول  العاده ای در ایجاد نوآوری خواهند داشت که احساس کنند در کار از  
گرا شامل چهار بعد نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، تحریک ذهنی و مالحظات فردی و همچنین رهبری  
تبادلی شامل سه بعد پاداش مشرو،، مدیریت برمبنای استثناء )فعال( و مدیریت بر مبنای استثناء )منفعل( 

 .  )Anderson & Sun(2017 ,می باشد 
وزه عواملی چون تیییرات محیطی، پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش رقباء باع  شده است  امر

که کشمکش و رقابتی بی پایان بین سازمان ها بوجود آید. رفتار نوآورانه به عنوان عامل مهم و حیاطی 
ها با نوآوری   برای سازمان ها به منظور ایجاد مزیت رقابتی در محیط پیچیده و متییر امروزی است. سازمان

بیشتر، در پاسخ به محیط های متییر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد  
بهتری برسند، موفق تر خواهند بود. درصنعت، فعالیت های پژوهش و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و  

جود کارکنان متخصص، مسئول و متعهد مهمترین تقاضا در این زمینه نیز روز به روز در حال افزایش است. و
عامل در طراحی و توسعه محصوالت است. بنابراین نیروی انسانی باید شایستگی های الزم برای نوآوری 
را داشته باشد. رفتار نوآورانه  شامل سه بعد تولید ایده، پشتیبانی وارتقاء ایده و بکارگیری ایده در عمل می 

 .  )Hu(2016 ,شود
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ند سازی روان شناختی کارکنان به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی به معنی آزاد کردن نیروها  توانم
و قدرت درونی افراد و، همچنین، فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها،  

به نقش خویش در شیل و    توانایی ها و شایستگی ها کارکنان است و در واقع، شامل ادراکات افراد نسبت
توانمند سازی با تیییر در باور ها، افکار و طرز تلقی های  (.   (Choi & et al., 2015 سازمان می شود

کارکنان شروع می شود، به این معنی که باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی الزم برای انجام  
د که آزادی عمل و استقالل در انجام فعالیت ها را  وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنن

دارند، باور داشته باشند که توانایی تاثیر گذاری و کنترل بر نتایج شیلی را دارند، احساس کنند که اهداف  
شیلی معنی داری و ارزشمندی را دنبال می کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار  

ند سازی روان شناختی شامل پنج بعد احساس شایستگی، احساس اعتماد، احساس موثر  می شود. توانم
و رسولی،   بودن شیل می شود)روشنی اصل  دار  احساس معنی  و  احساس خود مختاری   (1396بودن، 

(Roshani Asl & Rasooli, 2017) 
چه نوع رفتار رهبری در موضوعی که اخیرا توجه اکثر محققان  را به خود جلب کرده این است که          

فرایند تیییر سازمانی مثمر ثمر خواهد بود. این که رهبران باید به صورت تبادلی با پیروان رفتار کرده و با  
پاداش و تنبیه آنان را در جهت مطلوب هدایت کنند و یا آن که نیازهای سطج باالی پیروان را خطاب قرار  

ن موضوع موجب شکل گیری دو نوع سبک رهبری گشته که به نام  داده و در آنها ایجاد انگیزه نمایند، ای 
رهبری تبادلی و رهبری تحول گرا  معروف هستند. محققان می گویند که این دو سبک رهبری جدا از هم  
بوده و هریک بر سازمان و پیروان تاثیری خاو خواهند داشت و تاکنون پژوهش های مختلفی در ارتبا،  

نوآورانه را که  رفتاراگر بخواهیم  (.   (Choi & et al., 2015رت گرفته استبا این دو سبک رهبری صو
امری است مقتضی در دنیای امروز نهادینه کنیم، باید عوامل آن در سازمان فراهم شود و تحت فرایند  
لذا مدار نوینی که   به فرایند تحول اساسی دارد  نیاز  مناسب دائما توسعه یابد. رسیدن به چنین سازمانی 

های های یاد گیرنده در آن قرار دارند. سازمانزمان مورد نظر باید در آن قرار گیرد، مداری است که سازمان سا
های موجود یابد ولی سازمان کنند و نوآوری نیز تداوم مییادگیرنده، عامل نوآوری را درون خود تقویت می 

سازمان است  بهممکن  تبدیل  که  زمانی  تا  و  نباشند  یادگیرنده  این سازمان  های  نشوند  گیرنده  یاد  های 
 .(Hkak & et al., 2016) افتدگیرند و نوآوری در فرایندها اتفاق نمیفرایندها شکل نمی 

باید اداره    امروزه دانشگاه ها در محیطی کامالً رقابتی که همراه با تحوالت شگفت انگیز است 
رل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین شوند چرا که در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنت

وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی دانشگاه ها کنند و سایر وظایف روزمره را به  
عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، 

بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری که می تواند در این زمینه    دانش و توانایی الزم برخوردار
نیروی   سازمان،  هر  دارایی  ترین  حیاتی  و  مهمترین  است.  توانمندسازی  فرایند  بشتابد  مدیران  به کمک 
انسانی آن سازمان می باشد. کیفیت و توانمندی روانشناختی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات  
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سازمان است. کارکنان توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر » دراکر « رشد اقتصادی مرهون 
توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در  

شتر فعالیت های آموزشی انجام فعالیت ها با یکدیگر همکاری می کنند. جهت اثربخش کردن هرچه بی
نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمند سازی نیروی انسانی موجود در دانشگاه ها است.نخستین ضرورت  
مطرح برای این پژوهش این که، بررسی های انجام شده در پژوهش های که به نوعی با متییر های مطرح  

ه در آن همزمان رهبری تحولی، رهبری در این پژوهش مربو، هستند، حاکی از آن است که پژوهشی ک
تبادلی، رفتار نوآورانه و توانمند سازی روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته باشد، چندان انجام نشده است ،  
به معنای دیگر در حوزه های روابط همزمان متییرهای یاد شده با یکدیگر ابهامات و نکات مجهولی در  

اجرای پژوهش هایی از این دست و این ابهامات و نکات مجهول تا اندازه ایران وجود دراد که الزم است با  
ای بر طرف خواهد شد. بنابراین مهمترین ضرورت انجام این پژوهش همانا تصریج و شفاف سازی گسترده 
و مرزهای دانش در باب روابط مطرح برای متییرهای مورد استفاده در این پژوهش بود. عالوه بر این در  

که  یک حضور   مشخص ساخت  توان  می  تبادلی  و  تحولی  رهبری  یعنی  بین  پیش  متییرهای  همزمان 
کدامیک از این متییرهای پیش بین برای پیش بینی متییر مالک رفتار نوآورانه از اهمیت بیشتری برخوردار  

 یا خیر؟   است . از طرف دیگر این ارتبا، توسط متییر تعدیل گر توانمند سازی روانشناختی معنادار خواهد شد
هدف از انجام این پژوهش اثرات رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیلگر توانمند سازی  
روانشناختی )موردمطالعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان((  می باشد که در وهله اول می  

و   گیرندگان  تصمیم  و  مدیران  را  پژوهش  این  وران  بهره  واحد  توان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان 
ادغام در آن ها   دانشگاه های دولتی که  پژوهش جهت سایر  این  نتایج  اما  دانست  اصفهان)خوراسگان( 
صورت پذیرفته است می تواند مفید باشد و این امکان را می دهد تا منابع خود را به دست مدیریتی بسپارند 

 را در رسیدن به اهداف یاری رسانند.که با بهترین شیوه های مدیریتی، سازمان 
نمود که وجود رفتار نوآورانه مستلزم، وجود رهبری  بیان  توان  بیان شده می  به مطالب  با توجه 
منسجم و کارا و نیز باور  درونی خود افراد می باشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(جهت  

پرداختن به فعالیت های نوآورانه می تواند در هزینه های  در کشور فعالیت می نماید و    نیازهای آموزشی
جاری و ثابت این دانشگاه تاثیر گذار بوده و سطج آموزش و پژوهش را ارتقاء دهد. که این امر مستلزم 
رهبری مناسب و داشتن کارکنانی نوآور می باشد. اهمیت این بح ، پژوهش درباره این ادغام را ضروری  

ژوهش به ابعاد آن پرداخته می شود. لذا این سوال برای پژوهشگران پیش آمده که  می سازد که در این پ
رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیلگر توانمند سازی روانشناختی )موردمطالعه دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(( تأثیر دارد یا خیر؟
 

 

 ادبیات و پیشینه پژوهش   -1



 1400، بهار 6، پیاپی 1فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی، سال سوم، شماره   

 

 

 
 

40 

 رهبری تحولی -1-2

مدیران)بخش   های  فعالیت  اکثر  باشد.  می  گیری  تصمیم  کنند  می  اعمال  رهبران  که  مهمی  وظایف  از 
خصوصی( و رئیسان)بخش دولتی( متضمن اتخاذ تصمیمات است. این تصمیم ها شامل برنامه ریزی کار، 

ه حقوق، تعیین مأموریت های شیلی و مانند اینها می  حل مشکالت فنی، گزینش زیردستان، تعیین اضاف
باشد. رهبری تحولی، به عنوان رهبری که کارکنان تمام سطوح سلسله مراتب سازمانی را در بر می گیرد  

(. این نوعرهبری یعنی سهیم شدن روشهای حل مشکل با زیردستان   (Spritzer, 2007تعریف شده است
گیری در برگیرنده کوششهایی است به منظور ترغیب دیگران به مشارکت و مشاوره با آنها قبل از تصمیم  

در اتخاذ تصمیمات و تسهیل آن از سوی دیگران که در غیر اینصورت مدیر خود به تنهایی باید آنها را 
اتخاذ کند،شرکت دادن دیگران در اتخاذ تصمیمات که جنبه های مهم زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می  

تحولی دو رویکرد قدرت و رفتار نسبت به رهبری را در بر می گیرد. این رویکرد از یک سو    دهد. رهبری
جنبه هایی از قدرت مانند تسهیم قدرت، توانمند سازی و فرایندهای نفوذ متقابل را پوشش می دهد و از  

شاوره با افراد سوی دیگر جنبه هایی از رفتار رهبری را در بر می گیرد؛ مانند رویه های خاصی که برای م
به کار می رود تا ایده ها و پیشنهادات آنان را اخذ کنند و نیز رفتارهای خاصی که برای تفویض اختیار از  

شد خواهد  استفاده  ایجاد (Kahai & et al., 1997آنها  فردی،  ابتکارات  تشویق  به  گرا  تحول  (.رهبری 
کید بر انجام کار و ایجاد یک محیط که در  مسئولیت فردی و سیستم ارزیابی عملکرد روشن و صریج، با تا

آن روابط با کیفیت و تقویت اعتماد ارزشمند است، می پردازد  رهبری تحول گرا در پژوهش های خالقیت  
و مطالعات تحول گرای و پژوهش های کارآفرینی کشف شده است. رهبری تحول گرا جهت گیری اکتشافی 

ق در میان اعضای سازمان را ترویج و پشتیبانی می کند. رهبری  از طریق ایجاد مفهوم برای تیییر و انطبا
تحول گرا محتوایی را شکل می دهد که مروج یک ظرفیت یادگیری، تیییر و سازگاری در محیط های با  
سرعت تیییرپذیری باال است .هنگامی که رهبران رفتارهای مرتبط با تحول گرای را نشان می دهند، آنها 

می پردازند که افراد را قادر می سازد تا از ایده های خالق برای حل مشکالت استفاده  به پرورش زمینه ای  
کنند. در نتیجه باع  افزایش ظرفیت سازمان برای پاسخگویی به شرایط در حال تیییر در محیط خارجی 

ر (.  تئوری رهبری تحول گرا شرایطی را که در آن پویایی های انطباقی ظاه  (Atmojo, 2007 می شود
می شوند و تیییر و انطباق با اهداف سازمان است، می پردازند. اینگونه پیش بینی می شود که رهبری از 
و   با کیفیت  مبادالت  اعتماد، ساختن  القای  ابتکارات فردی،  تشویق  مانند  رفتارها  از  ای  طریق مجموعه 

نی باشند  رهبران تحول  تحول گرای کلیدی برای تعامل متناسب استراتژی های سازمان با اهداف سازما
گرا به کشف ایده های بزرگ و سپس کار بر روی آنها می پردازند، آنان خالقیت و تحول گرای را واگذار  
نمی کنند بلکه منجر به آن می شوند. رهبران تحول گرا به پرورش یک فرهنگ تفکر انتقادی و خالق می  

ی تحولی، به عنوان یک سبک رهبری مطرح در  (. از این رو رهبر  (Deschamps & et al, 2016 پردازند
محیط کار های کار، بر افزایش سطج مشارکت کارکنان در اقدامات و تصمیم گیری های کارکنان پایه 
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گذاری شده است. این سبک رهبری که به شدت تحت تأثیر جنبش روابط انسانی در حوزه مدیریت و رفتار  
ارکت کارکنان در سطوح تصمیم گیری و اجرایی، افزایش اثربخشی  سازمانی قرار گرفته، با تکیه بر میزان مش

اگبونا، و  است)هریس  رفته  نشانه  را  سازمانی  و  رفتارهای 2001فردی  و  نگرشها  با  رهبری  این سبک   .)
سازمان،   ترک  به  تمایل  شیلی،  رضایت  شیلی،  اضطراب  نقش،  ادراکات  با  الخصوو،  علی  کارمندان؛ 

  (. (Avolio, 2004فرسودگی مرتبط است
 

 رهبری تبادلی - 2-2
اساسی ترین مسأله در به کارگیری سبک رهبری تبادلی، فرایند مبادله میان رهبر و پیرو می باشد. آن ها  
متناسب با سودی که از مبادله دو طرفه دریافت می کنند. می توانند بر هم نفوذ داشته باشند. به عبارت  

اهند به آنها می دهند)برای مثال افزایش حقوق( و در مقابل  دیگر دیگر، رهبران آنچه را پیروان می خو
از   تبعیت  تر،  بیش  وری  بهره  بپوشانند)همانند  عمل  جامه  آنان  های  خواسته  به  پیروان  که  دارند  انتظار 
استانداردها و غیره(. در این مبادله، دو طرف درگیر) رهبر و پیرو( کامالً بهم وابسته اند و به همدیگر کمک 

تا خواسته های یکدیگر را برآورده سازند. این نوع رهبری زمانی به وقوع می پیوندد که فردی با    می کنند
دیگران وارد فرایند مبادله می شود، که این مبادله می تواند اقتصادی، سیاسی و حتی روانی باشد. همانند  

داها و نمایندگان مجلس در مقابل  مبادله کاال به کاال و یا کاال با پول، مبادله آرای رأی دهندگان با کاندی
خدمت آنان، حتی گوش دادن به سخنان پزشک در ازای کسب سالمتی البته در این فرایند مبادله، طرفین  
درگیر از منابع قدرت و دیدگاه های همدیگر آگاهی دارند و اهداف طرفین تا حدی بهم مربو، است و  

را حداکثر نمایند و روابط آن ها فراتر از این مبادله ادامه  هرکدام سعی دارند با قدرت چانه زنی، منافع خود  
پیدا نمی کند، به گونه ای که در صورت قطع مبادله، طرفین به ادامه همکاری تمایلی نخواهد داشت رهبری 
تبادلی در چنین محیطی ظاهر می شود. البته توجه نمایید که این رهبران از هدف کلی سازمان و ارتبا،  

 (.  (Humphreys, 2003 فردی پیروان خود آگاهی دارند آن با اهداف
 : مقایسه رهبری تحولی و تبادلی1جدول 

 رهبری تبادلی  رهبری تحولی ردیف 

رهبری تحولی با درگیر کردن قلب و ذهن  1
 دیگران سروکار دارد. 

رهبر تبادلی پاداش های محسوس را در 
 قبال کار و تعهد پیروان پرداخت می کند

رهبر تحولی به همه مشارکت کنندگان کمک  2
می کند تا رضایت و انگیزش باالتر و احساس 

 موفقیت باالتری داشته باشند. 

رهبر تبادلی سعی در رفع نیازهای اولیه  
 پیروان دارد
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رهبری تحولی بیش از آنکه به کنترل مستقیم  3
نیاز داشته باشد به اعتماد ، توجه به دیگران و  

 تسهیل کارها نیاز دارد

رهبر تبادلی از ابراز نظارت مستقیم بهره 
 می برد 

مهارتهای مورد نیاز رهبر تحولی عبارت است از:   4
ارکردن بصیرتی بلند مدت ، توانمند کردن برقر

افراد تا حد خود کنترلی،مربیگری ف توسعه  
 دیگران و چالش فرهنگی برای ایجاد تیییر است 

مهارت رهبر تبادلی تشویق در برابر  
 موفقیت تنبیه اقتضایی است 

در رهبری تحلی قدرت رهبر از ایجاد درک  5
 متقابل و اعتماد ناشی می شود

ادلی قدرت مبتنی بر تصور در رهبری تب
 سلسله مراتب و مقام افراد است. 

 رهبر فقط پاسخگو است  رهبر فوق فعال است  6
باکاربرد ایده های جدید برای تیییر فرهنگ   7

 سازمانی کار می کند
درون فرهنگ سازمانی موجود کار می 

 کند 
پیروان اهداف را به واسطه ایده های برتر و   8

 ارزش های اخالقی کسب می کنند
پیروان اهداف را به واسطه پاداش و  
تنبیه هایی که توسط رهبر وضع شده  

 است کسب می کنند
پیروان ترغیب می شوند که اهداف گروه را مقدم   9

 دارند. 
پیروان توسط جذاب نشان دادن اهداف  

 شخصی برانگیخته می شوند. 
10 
 

درمالحظه و توجه شخصیشده، رفتارهای مدیر و 
رهبر معطوف به هر یک از افراد است تا توجه و  

 حمایت رهبر را نشان دهد.

مدیریت بر مبنای استثنا: شامل حفد  
وضع موجود و تالش برای تصحیج 

 رد است. کارها به منظور بهبود عملک
تحریک ذهنی:ترویج ایده های خالق و نوآور   11

 برای حل مسائل
حفد وضع موجود و کار بر اساس  

 روشهای موجود 
رهبران تحولی رفتارهای فعال از خود نشان می   12

دهند که شامل فراهم کردن احساس رسالت 
 مشترک می شود.

 رهبران تبادلی بیشتر انفعالی هستند 

 (.  (Humphreys, 2003 منبع :
بلکه مکمل هم به شدمار می آیند. به لحاظ مفهومی باید دانسدت که این دو مفهوم ناقض یکدیگر نیسدتند،  

هر یک از این دو مفهوم مبهم و به لحاظ سدداختاری ناقص و دارای مشددکل هسددتند . اگر ما تمایز وبری 
اخالقی( را در نظر بگیریم،  -میان نظریات توصدیفی)نظریات جامعه شدناسدانه( و نظریات هنجاری )فلسدفی 

سدطج نظریات هنجاری )رهبر چگونه باید باشدد( فهمیده می شدود،  روشدن می شدود که رهبری تحولی در 
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در حدالی کده رهبری تبدادلی در سدددطج نظریدات توصدددیفی )رهبر چگونده هسدددت( شدددنداختده می شدددود. 
Humphreys, 2003) .) 

 

 نوآورانهرفتار  -3-2
گیر شدن در  کلید نوآوری نیز در رفتار نوآورانه کارکنان سازمان است. شرکت هایی که کارکنان را به در

رفتار نوآورانه تشویق می کنند و محیط کاری با امنیت روانی باال را ایجاد می نمایند با عملکرد بهتری روبه  
بهبود عملکرد نوآوری سازمانها از طریق منابع انسانی امکان    (.  Ornek & Ayas, 2015رو خواهند بود)

ی رفتار نوآورانه هستند. برخی سازمانها در ایجاد  پذیر است.، نوآوری توسط کارکنانی ایجاد می شود که دارا
نوآوری سرمایه گذاری های زیادی انجام می دهند، ولی کلید نوآوری را در بیرون از شرکت جستجو می  
کنند که در این صورت علی رغم سرمایه گذاری های زیاد به نتایج دلخواه نمی رسند، در حالی که نوآوری  

رکنانی که دارای رفتار نوآورانه هستند ایجاد می شود. به رفتاری نوآورانه گفته  از درون شرکت و از میان کا
میشود که فرد  در گام نخست، مشکلی را شناسایی می کند و با راه حل ها و ایده هایی )چه جدید و چه  

رتقا  سازش یافته( پیش می رود، در گام دوم راه هایی را جستجو می کند که راه حل ها و ایده هایش را ا
دهد و برحق بودن و حمایت درون سازمانی و برون سازمانی را به دست آوردو در نهایت فرایند نوآوری،  
فردی که رفتار نوآورانه بروز می دهد با تولید پیش الگو یا مدل نوآوری شده، ایده یا راه حلی را به وجود  

ود .عملکرد نوآورانه، با خلق دانش  می آورد که می تواند درون یک گروه کاری یا کل سازمان عملیاتی ش
 مورد نیاز برای توسعه محصول و فرایندهای تولیدی جدید، یا بهبود فرایندهای موجود، به دست می آید

Kang & et al, 2015)  .) 
به خود    را  از پژوهش های مربو،  نوآورانه در سازمان ها بخش مهمی  به مفهوم رفتارهای  اخیرا توجه 

شد ، سریع فناوری و فشار جهانی موجب گردید تا سازمان ها به گونه ای مستمر   اختصاو داده است .ر 
آن قبیل   (.    (Chen & et al, 2010 نوآور بوده،فعالیت های خود را بهبود بخشیده و با شرایط وفق یابند

ه و ،  از سازمان هایی که رفتارهای نواورانه در پیش می گیرند در مواجه با تیییرات محیطی موفق تر بود
اما    (.    (Montes & et al, 2012 توانائی های خود را برای دستیابی به عملکرد بهتر توسعه می بخشند آید

آنچه که می تواند جلب توجه نماید پایین بودن سطج رفتار های نوآورانه در سازمان ها و شرکت ها است  
اهمیتی  نمی دهند و با توجیه ریسک به گونه ای که شرکت ها و سازمان ها چندان به ایده های نوآورانه  

کمبود رفتارهای نوآورانه  .پذیر بودن ایده ها سعی می کنند چندان توجهی به رفتارهای نوآورانه نداشته باشند
یکی از عوامل اصلی پایین بودن سطج رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و تا زمانی که این  

ه از علوم و دانش و افزایش سطج مهارت های حرفه ای را ارتقا  کشورها نوآوری و آموزش های استفاد
دهد که ایده رفتارنو آورانه زمانی رخ مینداده اند بازدهی و کارآیی نیروی کار در سطج نازل باقی می ماند.

نوآورانه  رفتار  به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد، از نوآوری تعاریف متفاوتی شده است ،  
البته مفهومی چند بعدی بوده و به رفتارهایی اطالق می شود که به فرایند نوآوری در سازمان کمک کند.
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ها، از راه جستجوی  نوآوری در سایه نبوغ محض هم وجود دارد ولی بیشتر نوآوران به ویژه پیروزمندان آن 
 (.    (Wang & et al, 2015اندهای کمیاب به نتیجه رسیده آگاهانه و هدفمند فرصت

 

 توانمند سازی روانشناختی -4-2
توانمند سدازی روانشدناختی به صدورت عام از ابتدای خلقت بشدر وجود داشدته اسدت. زندگی گذشدته انسدان و 

و رشدد ابزارهای مورد روند تکاملی آن طی تاریخ گویای این موضدوع اسدت. شدیوه سدکونت، سداخت سدرپناه  
کار ، کشداورزی و ایجاد تیییرات و تکامل آن برای حفد نفس و بهبود شد اسدتفاده برای گردآوری خوراک،

زندگی نشدان از تکامل توانمندسدازی بشدر اسدت. توانمندسدازی توانمندسدازی روانشدناختی در ابتدا به عنوان 
یک فن در حرفه مددکاری و پزشددکی بالینی و به منظور کمک کردن به بیماران جسددمی و روحی مورد 

فت که امروزه با عنوان توان بخشدی از آن یاد می شدود. سدایر رشدته های علوم انسدانی و اسدتفاده قرار گر
اجتماعی هم به این مفهوم پرداخته اند، اما در آن رشدته ها مفهوم توانمندسدازی با اسدتفاده از اصدطالحات 

 (.  در مدیریت سددابقه اسددتفاده از اصددطالح  (Li & et al, 2015 خاو خود توضددیج داده شددده اسددت
توانمندسدازی توانمندسدازی روانشدناختی به دموکراسدی صدنعتی و مشدارکت کارکنان در تصدمیم گیری های 
سدازمان، تحت عناوین مختلفی همچون تیم سدازی، مشدارکت فعال و مدیریت کیفیت فراگیر بر می گردد. 

آن را در رشدته مدیریت مطرح شدد که می توان   1980به طور کلی این اصدطالح به طور خاو در سدال 
پاسدخی به ترویج رویکرد تیلوریسدم برای طراحی کار که سداده سدازی شدیل را توصدیه می کرد، دانسدت. در 
سداده سدازی شدیل، کارهای پیچیده به یکسدری از کارهای سداده تر که توسدط کارکنان مختلف انجام می 

سدت . تحقیقات اخیر شدکلی از ناتوانمندسدازی اگیرد، شدکسدته می شدود. به عبارت دیگر سداده سدازی شدیل،  
تأکید می کنند چنین مشداغل سداده ای که منجر به خسدتگی و کارهای تکراری می شدود ، نارضدایتی ایجاد 
می کند و برای پرورش کارکنان ضدددعیف مناسدددب هسدددتند و روابط صدددنعتی ضدددعیف را پرورش می  

کراتیدک، مددیریدت توانمندد سدددازی روانشدددنداختی ایدده ای اسدددت کده در تجربیداتی مدانندد رهبران دمو.دهندد
مشدارکتی، چرخه کیفیت تجلی پیدا کرده اسدت. توانمند سدازی روانشدناختی به عنوان یک ایده با تجدید 

داگالس مک گریگور در کتابش سدمت و سدوی   Yسدازماندهی و اجرا به طور واضدج در توصدیف نظریه  
 (.   (Jaiswal & et al, 2016 سرمایه گذاری انسان ریشه دارد

فرجاد   با  1397)رجبی  شیلی  نگرش های  بر  آفرین  تحول  رهبری  تاثیر  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )
  165میانجی گری توانمند سازی روان شناختی که در کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین با نمونه آماری  
شت و نفر انجام داد به این نتیجه رسید که رهبری تحول آفرین بر نگرش های شیلی  کارکنان تاثیر دا

همچنین نقش میانجی گری توانمند سازی روان شناختی در ارتبا، با رهبری تحول آفرین بر نگرش های 
( در پژوهشی با عنوان رابطه بین سبک های 1396شیلی  کارکنان تایید شد. رضاعلیزاده و امیرکبیری)

آزا دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  نوآورانه  رفتار  با  گرا  تبادل  و  گرا  تحول  تهران  رهبری  واحد  اسالمی  د 
، است که میزان رفتار  نتیجه رسیدند  انجام دادند به این  از نوع همبستگی  به روش توصیفی  شمال،که 
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نوآورانه اعضای هیات علمی بیشتر از طریق سبک رهبری تحول گرا توجیه می شوند.دیلمی پور و جعفری  
و تبادلی بر رفتار نوآورانه ه در کارکنان   ( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر سبک رهبری تحول گرا1395نیا )  

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر انجام دادند. بدین منظور پرسشنامه ای استاندارد برای سنجش متییرها 
ابزار اندازه گیری در میان   کلیه کارکنان اداره کل بندر و   تهیه شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی 

اسمیرنوف، آزمون    -عنوان جامعه آماری توزیع شد. داده ها با آزمون کولموگروفدریانوردی خرمشهر به  
t .تک نمونه ای نمونه ای، همبستگی پیرسون، از رگرسیون برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده

رفتار    نتایج نشان داد که رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارد. رهبری تبادلی بر
( در پژوهشی تحت عنوان رابطه  1389قاسمی و رعدی افسوران)    نوآورانه تاثیر منفی و معناداری داشت.

گرایش به تیییر با سبک های رهبری تحول آفرین،تبادلی و توانمند سازی روانشناختی مدیران دانشگاه 
نتی این  به  دادند  انجام  همبستگی  نوع  از  توصیفی  روش  به  اهواز  ضریب  شهیدچمران  که   رسیدند  جه 

بیانگر عدم وجود همبستگی معنادار بین گرایش به تیییر باسبک   P £0/05 همبستگی مشاهده شده درسطج
بوده است افرین مدیران   ضریب همبستگی مشاهده شده درسطج   r =0/20 ,sig=0.08رهبری تحول 

P£0/05   رهبری تبادلی مدیران بود  بیانگر وجود همبستگی معنادار مثبت بین گرایش به تیییر با سبکr 

=0/62 ,sig=0.00   درسطج شده  مشاهده  معنادار   P£0/05 ضریب همبستگی  وجود همبستگی  بیانگر 
بود    مثبت مدیران  تبادلی  رهبری  با سبک  تیییر  به  گرایش  نمرات     r=0/31 sig=0.004بین  میانگین 

حدمتوسط و میانگین نمرات سبک رهبری  گرایش به تیییر و توانمند سازی روانشناختی درمدیران پایین تر از
 تحول افرین و تبادلی درمدیران باالتر ازحدمتوسط بود. 

های رهبری تحول گرا ، تبادلی و رفتار ( در پژوهشدددی تحدت عنوان  رابطده بین سدددبدک 2017)  16ویلیدامز
نوآورانه در کارکنان مدیریت تدارکات پشتیبانی ساخت و تامین کاالدر کارخانه تولید لوازم خانگی در آلمان 
به روش همبسدتگی انجام شدد. نتایج نشدان داد که بین سدبک های رهبری )تحول گرا ، تبادلی ( و رفتار 

پشدتیبانی سداخت و تامین کاالرابطه معنی دار وجود داشدت.اندرسدون و  نوآورانه کارکنان مدیریت تدارکات
( در پژوهشدی تحت عنوان تاثیر سدبک رهبری)تحول گرا ، تبادلی ( بر روی توانمند سدازی 2017) 17سدان

روانشدناختی کارکنان در کارکنان شدرکت های بهره برداری نفت و گاز در روسدیه به روش توصدیفی از نوع 
داد. یافته های پژوهش نشدان داد که سدبک رهبری)تحول گرا ، تبادلی (  بر توانمند سدازی پیمایشدی انجام  

روانشدناختی کارکنان شدرکت های بهره برداری نفت و گاز روسدیه رابطه مثبت معناداری داشدت.یاهاوا و 
( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر سبک های رهبری )تحول گرا ، تبادلی ( بر رفتار نوآورانه  2016)  18ابراهیم

که در کارکنان شدهرداری ترکیه به روش توصدیفی از نوع همبسدتگی انجام داد به این نتیجه رسدید ند که  
هبری )تحول گرا برای باال بردن رفتار نوآورانه کارکنان سدازمان بهتر اسدت به عواملی چون  سدبک های ر

، تبادلی (  توجه شدود. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سدبک های رهبری )تحول گرا ، تبادلی 
 

16 - Williams  

17 - Anderson & Sun  
18 - Yahaya & Ebrahim 
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( در پژوهشددی تحت عنوان ارتبا، بین 2016)  19( بر رفتار نوآورانه تاثیر معناداری داشددت.مک و همکاران
ن  در شدرکت های بیمه در ژاپن به روش رهبری تحول گرا و تبادلی و توانمند سدازی روانشدناختی کارکنا

توصدیفی و از نوع همبسدتگی انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که سدبکهای رهبری تحول گرا و تبادلی با 
 توانمند سازی روانشناختی کارکنان شرکت های بیمه ژاپن رابطه معنی داری داشت.

 

 مدل مفهومی پژوهش - 5- 2

یی به این سوال است که آیا  رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار  بنابراین، هدف پژوهش حاضر پاسخگو
با مطالعه روابط مطرح شده مدل   تأثیر دارد یا خیر؟  توانمند سازی روانشناختی  تعدیلگر  با نقش  نوآورانه 

 .طراحی گردید 1مفهومی این پژوهش به شرح شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )محقق ساخته(مفهومی : مدل 1شکل 

 
 با توجه به مدل فوق، فرضیه های پژوهش به صورت زیر است: 

 رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد.-1
 تبادلی بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد.رهبری -2
 رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیل گری توانمندسازی روانشناختی تأثیر دارد.-3
 رهبری تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیل گری توانمندسازی روانشناختی در کارکنان تأثیر دارد. -4
 

 
19 - Maak & et al  

 رهبری تحول گرا

 رهبری تبادلی

توانمندسازی 
 ختیروانشنا

 رفتار نوآورانه
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 روش پژوهش -3

به   برای کمک  از نظر هدف کاربردی است، زیرا به کاربرد متیییرهای مطرح شده  رفتار پژوهش حاضر 
می پردازد .از سوی دیگر پژوهش مذکور از نظر نحوه گرد آوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی   نوآورانه

شناختی بر رفتار نوآورانه  رهبری تبادلی از طریق توانمندسازی روانو    رهبری تحول گرا  است .زیرا به بررسی  
می پردازد و روابط میان متییر های مذکور را در قالب مدل سازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار می  

نفر می باشد    660جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد واحد اصفهان به تعداد.  دهد.
گرفت. این آمار مستخرج از داده های مدیریت منابع انسانی که نمونه گیری از بین این افراد صورت خواهد  

حجم جامعه آماری محدود است و زمانی که حجم جامعه آماری محدود است تعداد نمونه    دانشگاه می باشد.
طبقه ای متناسب با  در این پژوهش از روش نمونه گیری    نفر خواهد بود.  287با استفاده از فرمول کوکران

پرسشنامه  است.    استفاده شده   حجم ابزار  از  پژوهش  نیاز  مورد  داده های  گردآوری  برای  پژوهش  این  در 
سواالت تخصصی در طیف لیکرت بوده که نحوه امتیاز دهی به صورت زیر می باشد:ترکیب  استفاده شده است.  

 سواالت پرسشنامه به ترتیب زیر می باشد: 

 
 وضعیت مشارکت کارکنان در نمونه گیری :1جدول 

اعضای  گروه آموزشی  نام دانشکده  تعداد 
 هیت علمی

تعداد 
 کارکنان

تعداد 
 نمونه 

 10 10 14 پرستاری  پرستاری و مامایی 
 5 مامایی 

 5 5 10 تربیت بدنی  تربیت بدنی و علوم ورزشی 
 15 7 16 زبان انگلیسی زبان خارجه 

 7 فرانسه
 17 12 6 برنامه ریزی درسی  علوم تربیتی و روانشناسی 

 6 مدیریت آموزشی
 16 روانشناسی

 10 7 15 مدیریت مدیریت
 10 12 8 برق و الکترونیک  فنی و مهندسی

 8 کامپیوتر 
 14 عمران 

 25 12 22 حقوق  علوم انسانی 
 7 اقتصاد 

 13 حسابداری 
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 ترکیب سئواالت پرسشنامه   2جدول شماره 

 منبع تعداد سوال متییر

رهبری و    تحول گرا رهبری  
 تبادلی

 ( 1997)20باس و اولیو  28

 (1995)21اسپریتزر 12 توانمند سازی روانشناختی

 (1997)22جانسن  16 رفتار نوآورانه 

 
20 - Bass & olivo  2000 

21 - Spreitzer  1995 
22 - Johnson  1997 

 6 الهیات  
 4 معارف اسالمی 
 3 ادبیات فارسی

 30 15 12 زراعت و اصالح نباتات   کشاورزی و منابع طبیعی
 7 باغبانی 

 7 خاکشناسی
 7 صنایع غدایی

 2 طراحی فضای سبز
 9 علوم دامی 
 6 گیاه پزشکی 
 6 محیط زیست
 5 مهندسی آب 

 30 15 56 دندانپزشکی  داندانپزشکی 
 7 علوم پایه پزشکی 

 10 15 7 شیمی علوم پایه
 2 فیزیک 
 13 ریاضی 

 6 زمین شناسی 
 120 170 170 اداری ساختمان اندیشه

 287 280 380 جمع 
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 در را  آن  پرسشنامه ساخت از  پس  محقق منظور  بدینالف :روایی محتوا: :روایی پرسش نامه ها

ب  و مورد تایید قرار گرفت داد قرار وسازمان مدیریت حوزه اساتید و صاحبنظران از  نفر 10 اختیار
گردد. برای افزایش  گیری محقق برمیروایی در اصل به صحت و درستی اندازه:روایی صوری: 

ابتدا   پرسشنامه،  و    30روایی  توزیع  آماری  جامعه  در  مخاطبان  از  تعدادی  بین  پرسشنامه 
الت مشخص شد. بدین ترتیب تعدادی  ی ابهامات افراد جامعه آماری در رابطه با سئواکلیه

از سئواالت، حذف و تعداد دیگری جایگزین آن شد و در نهایت پس از شفاف شدن نقا،  
اعتبار عاملی پرسشنامه  ج :روایی سازه ضعف و قوت سئواالت، پرسشنامه نهایی و توزیع گردید.

ی تائیدی و اکتشافی  برای بررسی اعتبار عاملی پرسشنامه های بکار رفته از دو روش تحلیل عامل 

  30بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  پایایی پرسش نامه ها:.در پژوهش حاضر استفاده گردید 

ها و  های به دست آمده از این پرسشنامه پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 
SPSS  22افزار  به کمک نرم 

میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد    
 بدست آمده برای هر ابزار بدین شرح می باشد.  

 
 ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش3جدول 

تعداد  متییر
 سئوال

 نتیجه آزمون  آلفای کرونباخ 

 ✓ 0.734 20 رهبری تحول گرا

 ✓ 0.841 8 رهبری تبادلی

 ✓ 0.809 12 توانمند سازی روانشناختی

 ✓ 0.746 16 رفتار نوآورانه 

 

 

 یافته های پژوهش -4

 پژوهش آمار توصیفی  -4-1

 آمار توصددیفی )مرکزی و پراکندگی( پرداختههای در این بخش به بررسددی و محاسددبه برخی شدداخص
 شود.می
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 های مرکزی، پراکندگی و توزیع متییرهای پژوهش شاخص 4جدول 

 کشیدگی  چولگی واریانس میانه میانگین نمونه  متییر

 374/0 - 431/0 463/0 28/3 44/3 196 رهبری تحول گرا

 426/0 - 447/0 367/0 14/3 28/3 196 رهبری تبادلی

توانمند سازی 

 روانشناختی

196 62/3 15/3 541/0 551/0 - 367/0 

 416/0 - 542/0 424/0 55/3 41/3 196 رفتار نوآورانه 

 

 پژوهشآمار استنباطی   -4-2

سداختار سدازمانی بر تعهد عاطفی به طور که ذکر شدد هدف پژوهش حاضدر، تأثیر ادراک از ابعاد  همان

بداشدددد، برای نیدل بده این هددف از مددل معدادالت سدددازمدان بدا اثر تعددیدل گننددگی بیگدانگی از کدار می

افزار حداقل مربعات جزئی سدداختاری اسددتفاده شددده اسددت که خروجی نهایی مدل با اسددتفاده از نرم

 ( ارائه شده است:2( در شکل )4)نسخه 
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 (. اعتبارسنجی مدل مفهومی پژوهش با استفاده از پی ال اس 2شکل ) 

و  این ضریب، سنجه دقت پیش  واقعی  مقادیر  میان  توان دوم همبستگی  با  برابر  و  است  بینی مدل 
( سه مقدار 9819)  23(. چین219،  1395زای معین است)هیر و همکاران،  شده یک سازه درونبینیپیش
 کند.  را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای ضریب تعیین، معرفی می 67/0و  33/0و  19/0

 مدل مفهومی پژوهشنتایج ضرایب تعیین  5جدول 

 تفسیر ضریب تعیین مسیر 

 قوی 803/0 رهبری تحولی به رفتار نوآورانه 
 ضعیف  152/0 رهبری تبادلی به رفتار نوآورانه 

نوآورانه رفتار  به  تحولی  تعدیل  رهبری  روانبا  توانمندسازی  -گری 
 شناختی 

 ضعیف  000/0

نوآورانه رفتار  به  تبادلی  تعدیل  رهبری  روانبا  توانمندسازی  -گری 
 شناختی 

 ضعیف  000/0

گری توانمندسازی تعدیلبا    رهبری تحولی و تبادلی به رفتار نوآورانه
 شناختی  روان

 قوی 955/0

رفتار ( مشاهده می5طور که در جدول )همان به  تبادلی  و  تحولی  تعیین مسیر رهبری  شود ضریب 
 باالتر از سایر مسیرها گزارش شده است.   955/0شناختی با مقدار روانگری توانمندسازی نوآورانه با تعدیل

 مدل مفهومی پژوهش های (. نتایج ضرایب مسیر و معناداری سازه6جدول )
 

23- Chin 
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 نتیجه  معناداری  ضریب مسیر  مسیر 

 تایید  001/0 829/0 رهبری تحولی به رفتار نوآورانه 
 تایید  001/0 191/0 رهبری تبادلی به رفتار نوآورانه 
گری توانمندسازی با تعدیل  رهبری تحولی به رفتار نوآورانه 

 شناختی  روان
 عدم تایید 477/0 - 001/0

گری توانمندسازی  با تعدیل  رهبری تبادلی به رفتار نوآورانه
 شناختی  روان

 عدم تایید 440/0 - 003/0

  ، شود، در مسیرهای رهبری تحولی و تبادلی به رفتار نوآورانه( مشاهده می7-4جدول )طور که در  همان
درصد، بتای رگرسیون بین    95شود؛ بنابراین در سطج اطمینان  »پی.ولیو« کمتر از پنج صدم مشاهده می

 باشند.های موجود در مدل، معنادار میسازه
شناختی بر روی هر دو مسیر، نه تنها به صورت  گر توانمندسازی روانضرایب متییر تعدیلاز طرفی،  

شود؛ بنابراین در سطج اطمینان  »پی.ولیو« بیشتر از پنج صدم مشاهده میمنفی استخراج شده است؛ بلکه 
به دست    هر چه ضرایب مسیرباشند. های موجود در مدل، معنادار نمیدرصد، بتای رگرسیون بین سازه  95

(، مسیر 7دهنده آن است که متییر مد نظر، اثرگذاری بیشتری دارد. در جدول )آمده، باالتر باشند، نشان
 بیشترین اثرگذاری را گذاشته است.   829/0با مقدار  رهبری تحولی به رفتار نوآورانه 

 گرا به روش فرنل و الکر و روایی واگرا  (. ماتریس سنجش روایی هم7جدول )

وایی ر سازه
 گراهم

رهبری 
 تحولی

رهبری 
 تبادلی 

توانمندساز 
-ی روان
 شناختی

رفتار 
 نوآورانه 

روانشناختی
 تحولی-

روانشناختی
 تبادلی -

رهبری 
 تحولی

401/
0 

633/0      

رهبری 
 تبادلی 

480/
0 

205/0 692/0     

توانمندی  
-روان

 شناختی

439/
0 

492/0 174/0 662/0    

رفتار 
 نوآورانه 

465/
0 

376/0 373/0 425/0 681/0   

روانشناختی
 تحولی-

115/
0 

081/0
- 

015/0
- 

015/0 - 071/0
- 

339/0  
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روانشناختی
 تبادلی -

163/
0 

011/0
- 

009/0
- 

003/0 - 023/0
- 

081/0 - 403/0 

 افزار »وارپ پی ال اس« های برازش نهایی مدل با استفاده از نرم(. شاخص8جدول )

 تفسیر معناداری  مالک میزان های برازش  شاخص

میانگین نرخ تورم  
 24واریانس

 قابل قبول  ≤ 5  848/4
 آل ایده ≤ 3/3

 قابل قبول -

شاخص نیکویی  
 25برازش کلی

 ضعیف ≥ 1/0 449/0
 متوسط  ≥ 25/0
 عالی ≥ 36/0

 عالی -

میانگین ضریب 
 26مسیر 

256/0 05/0  001/0  مطلوب 

میانگین ضریب 
 27تعیین

955/0 05/0  001/0  مطلوب 

 
 بررسی از که پس است ساختاری معادالت هایمدل کلی بخش به برازش، مربو، نیکویی معیارهمچنین  

 نماید کنترل نیز را  کلی برازش بخش خود، پژوهش کلی مدل ساختاری بخش و گیریاندازه بخش برازش

   احصا شده است که  449/0برای این مدل    28، مقدار شاخص تنهاوسشد انجام مدل از که ایمحاسبه با که
 از برازش قوی مدل دارد.این مقدار حاکی 

 سازی روانشناختی  گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیلگر توانمندفرضیه اصلی: تاثیر رهبری تحول
گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیلگر  (. نتایج ضریب تعیین تاثیر رهبری تحول9جدول )

 توانمندسازی روانشناختی 

 تفسیر مالک میزان مسیر 

رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با  
 نقش تعدیلگر توانمند سازی روانشناختی

 ضعیف ≥ 19/0 995/0
 متوسط  ≥ 33/0
 عالی ≥ 36/0

 قوی

 
24- Average Variance Inflation Factor (AVIF) 

25- Goodness-of Fit Index (GOF) 

26- Average path coefficient (APC) 

27- Average R-squared (ARS) 

28Tenenhaus - 
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رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه  شود ضریب تعیین  ( مشاهده می9طور که در جدول )همان
بینی کنندگی  ، بسیار قوی گزارش شده است، که مبین قدرت پیش با نقش تعدیلگر توانمند سازی روانشناختی

 باشد.های رهبری میباالی مولفه

 

 گیریبحث و نتیجه-5

نه با نقش تعدیلگر توانمند  رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورا نشان داد ضریب تعیین  یافته های  
-بینی کنندگی باالی مولفه/.( گزارش شده است، که مبین قدرت پیش995، بسیار قوی)سازی روانشناختی

رهبری تحولی و تبادلی بر رفتار نوآورانه تاثیر دارد و متییر    .با این نتایج میتوان گفتباشدای رهبری میه
نتایج این فرضیه از پژوهش با پژوهش های ایمانی  ادار نشد. .توانمند سازی روانشناختی در این رابطه معن

 ( همسو می باشد.2016(،  هامبورستد و دیسویک  )1395و جمشید زهی )
مهم ترین سدرمایه سدازمانها، نیروی انسدانی می باشدند که به عنوان غنی ترین منبع سدازمان به واسدطه  

ی دارند. شدناخت الگوهای رفتاری و رابطه آن با هدایت و رهبری در جهت تحقق اهداف سدازمان گام بر م
کارایی و اثربخشدی نقش مهمی در اداره بهینه امور سدازمانی دارد که در این رابطه سدبک رهبری می تواند  
به عنوان یکی از متییرهای مهم تعیین کننده در رفتار سدددازمانی مورد توجه قرار گیردامروزه ثابت شدددده 

سودآوری صرفا با تعدیالت سازمانی و با نصب ماشین آالت مدرن و سیستم است که افزایش بهره وری و  
های نرم افزاری به دسدت نمی آید و سدرمایه اصدلی و ارزشدمند سدازمانها کارمندانی هسدتند که در انجام 
امورات مختلف سددازمان خود کوشددا هسددتند. رهبران و مدیران باید اسددتراتژی ها و هدف های بلند مدت 

صددورتی آگاهانه تدوین و هماهنگ نموده و نباید بر اسدداس تصددمیمات عملیاتی روزانه    سددازمان را به
مشدددخص شدددوند. البته به هنگام تدوین و گزینش اسدددتراتژی ها بایدبه جنبه های رفتاری ، فرهنگی و 
سدددیداسدددی آنهدا توجده خداو نمود و مددیریدت بدایدد بده این عوامدل هم اهمیدت بددهدد. یکی از راههدای موفق  

ی سدازمانها در راسدتای نوآوری وخالقیت بیشدتر، سدرمایه گذاری آنها در جهت ارتقای توانایی موجود برا
کارکنانشددان در راسددتای خالق تر شدددن می باشددد. سددازمانی که صددرفاً با تکیه بر طرحها و نقشدده های 

مبتنی  رفتارهای معین و ثابت کار می کند یک نظام اجتماعی بسدیار آسدیب پذیر اسدت. امروزه، کار بیشدتر
بر دانش و کمتر سددخت گیرانه شددده اسددت. در این زمینه، کارکنان می توانند از طریق توانایی در خلق 
ایدههای جدید و اسدتفاده از این ایده ها به عنوان بلوکهای سداختمانی برای ایجاد محصدوالت، خدمات و 

سدیاری از متخصدصدین و افراد  فرایندهای کاری جدیدتر و بهتر، به ارتقای عملکرد سدازمان کمک نمایند. ب
آکدادمیدک این دیددگداه را تدأییدد می کنندد کده ابتکدارات ونوآوری هدای فردی در رسدددیددن بده موفقیدت هدای 
سدازمانی بسدیار مؤثر اسدت. به منظور ایجاد یک روند مداوم و دنباله دار از ابتکارات و نوآوری، کارکنان باید 

های فردی در بسدیاری از اصدول مدیریتی شدناخته شدده یک هم مایل و هم قادر به نوآوری باشدند. نوآوری 
اصدل اسداسدی به شدمار می رود. سدبک رهبری تحول گرا به خاطر این که آزادی و اسدتقالل عمل بیشدتری 
بده کدارکندان می دهدد و خود مددیر نیز بر کدار آنهدا نظدارت دارد می تواندد انگیزه فوق العداده ای در کدارکندان 
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را افزایش دهد. همچنین یک سبک رهبری تبادلی نیز تا حدودی می تواند باع   ایجاد کند و نوآوری آنها
نوآوری شدود چون بر کارکنان نظارت کافی وجود دارد و آنها را در کارشدان راهنمایی می کنند و می تواند  
اء اسددتعدادهای کارکنان را شددناسددایی و در بهترین فرصددت از آنها اسددتفاده کند. رهبرانی که مایل به ارتق

نوآوری فردی در بین کارکنانشدان هسدتند باید بکوشدند تا اغلب با آنها مشدورت کنند اسدتقالل کافی در 
تصدمیم گیری و انجام وظایف به کارکنان بدهد و از تالشدهای خالقانه و ابتکارات قدردانی نمایند که این 

 باع  توانمندتر شدن کارکنان می گردد.
، بسیار قوی گزارش شده است که مبین هبری تحولی به رفتار نوآورانهریافته های نشان داد ضریب تعیین 

باشدد.هر چه ضدرایب مسدیر ها میبینی کنندگی باالی مولفهمعنادار بودن این ارتبا، و همچنین قدرت پیش
دهنده آن اسدت که متییر مد نظر، اثرگذاری بیشدتری دارد)نوروزی و به دسدت آمده، باالتر باشدند، نشدان

نه تنها به  829/0با مقدار    رهبری تحولی به رفتار نوآورانه(، مسددیر 13-4(. در جدول )346،  1395نجات،  
شود؛ بنابراین در »پی.ولیو« کمتر از پنج صدم مشاهده میصدورت مقدار مناسدبی اسدتخراج شدده است؛ بلکه  

بنابراین نتیجه   باشند.درصد، بتای رگرسیون رهبری تحولی به رفتار نوآورانه، معنادار می  95سطج اطمینان  
 (، که نتایج مشابهی گرفته اند همسو می باشد. 2012فرضیه حاضر نیز با نتایج پژوهش چیانگ و سیج ) 

امروز نهدادینده کنیم، بدایدد عوامدل آن در نوآورانده را کده امری اسدددت مقتضدددی در دنیدای  رفتداراگر بخواهیم 
سدازمان فراهم شدود و تحت فرایند مناسدب دائما توسدعه یابد. رسدیدن به چنین سدازمانی نیاز به فرایند تحول 

های یاد اسداسدی دارد لذا مدار نوینی که سدازمان مورد نظر باید در آن قرار گیرد، مداری اسدت که سدازمان
کنند و نوآوری نیز های یادگیرنده، عامل نوآوری را درون خود تقویت میمانگیرنده در آن قرار دارند. سدداز

های یادگیرنده نباشدند و تا زمانی که تبدیل به های موجود ممکن اسدت سدازمانیابد ولی سدازمانتداوم می
برای افتد.گیرند و نوآوری در فرایندها اتفاق نمیهای یاد گیرنده نشددوند این فرایندها شددکل نمیسددازمان

های یاد گیرنده صدورت گیرد نیاز به رهبری تحول گرا های موجود به سدازماناینکه این انتقال از سدازمان
های یادگیرنده احتیاج به در سدازمان می باشدد که خود موافق تحول و نوآوری در سدازمان اسدت، سدازمان

ای اسدت که مدیران به آن احتیاج ترین نوآورینوآوری در فرایند تحول سدازمانی دارند و این امر، اسداسدی
، رونق و اشاعه بدهند و سینرژی بین آنها ایجاد کنند. اینگونه نوآوری در دارند تا نوآوری را جهت دار کرده
 پذیر خواهد کرد.نهایت پیشرفت سازمانی را امکان

اندارد(برابر  یافته های حاصل از پاالیش داده های پژوهش نشان می دهد که ضریب رگرسیون )برآورد است

می   3.975است، با توجه به اینکه نسبت بحرانی برابر    P=0.000  <0.05می باشد. از آنجا که مقدار  1.119
تمامی موارد در دامنه قابل قبول قرار داشدته و فرضدیه  -1.96+ و 1.96باشدد و بدلیل قرار نگرفتن در بازه  
نتایج این فرضدیه از پژوهش با  آورانه تاثیر دارد.رهبری تبادلی بر رفتار نوفرعی دوم تایید می شدود؛ یعنی 

رهبری  ( همسدو می باشدد.2016(،  هامبورسدتد و دیسدویک  )1395پژوهش های ایمانی و جمشدید زهی )
زمانی به وقوع می پیوندد که فردی با دیگران وارد فرایند مبادله می شدود، که این مبادله می تواند  تبادلی 

اقتصدادی، سدیاسدی و یا حتی روانی باشدد. در این فرایند مبادله، اهداف طرفین تا حدی با هم مربو، اسدت و 



 1400، بهار 6، پیاپی 1فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی، سال سوم، شماره   

 

 

 
 

56 

آنهدا فراتر از این مبدادله ادامه    هرکدام سدددعی دارند با قدرت چانه زنی، مندابع خود را حداکثر نمدایندد و روابط
پیدا نمی کند)در صدورت قطع مبادله، طرفین تمایلی به ادامه همکاری نخواهند داشدت(. رهبری تبادلی در 
چنین محیطی ظاهر می شدود. البته توجه نمود که این رهبران از هدف کلی سدازمان و ارتبا، آن با اهداف 

ن پیروان خود را آگاه می کنند که چه کارهایی باید انجام شددود فردی پیروان خود آگاهی دارند. این رهبرا
تا به اهداف مطلوب سددازمانی )همانند: کیفیت برتر ، فروش بیشددتر کاالها یا خدمات و کاهش هزینه ها( 
دسدددت یدابندد. در این میدان رهبر بده نیدازهدای پیروان توجده دارد و بدا کمدک آنهدا پیروان خود را در جهدت 

 یت می کند.موردنظر خود هدا
شناختی،  گری توانمندسازی روان یافته های نشان داد ضریب تعیین رهبری تحولی به رفتار نوآورانه با تعدیل

مقدار   تعدیل  00/0با  اثر  بودن  غیرمعنادار  مبین  که  است  شده  گزارش  توانمندسازی  بسیار ضعیف  گری 
-با تعدیل  ری تحولی به رفتار نوآورانهرهب(، مسیر  17-4باشد.همچنین یافته های جدول )شناختی میروان

روان گ توانمندسازی  مقدار  ری  با  بلکه    -001/0شناختی  است؛  شده  استخراج  منفی  صورت  به  تنها  نه 
درصد، بتای رگرسیون رهبری    95شود؛ بنابراین در سطج اطمینان  »پی.ولیو« بیشتر از پنج صدم مشاهده می

 باشند. ، معنادار نمی شناختیانمندسازی روان گری توبا تعدیل تحولی به رفتار نوآورانه
تبیین و تفسیر محقق این است که رهبر، نوآوری و خالقیت را با تدوین مجدد مسائل جدید و بررسی  
شرایط قدیمی به شیوه ای جدید پرورش می دهد. ایده های جدید را به پیروان نشان می دهد و آنان را با  

ها خیال پردازی و خالقیت در بازنگری فرضیات روش های قدیمی تفکر انتقادی به چالش می کشد آن  
را در حین انجام کارها تشویق می کنند. رهبر از طریق فراهم ساختن دیدگاه آرمانی هدفمند و جلب حس 
احترام، اعتماد و اطمینان افراد، بینشی را برای گروه ایجاد می کند و با ابن کار قدرت، احترام به خود، اعتماد  

شتیاق برای رسیدن به اهداف چالشی را میان اعضاء توسعه می دهد. به عالوه اعضای گروه را مورد  و ا
تحسین قرار می دهد و به آنها احترام می گذارد رفتار رهبر و کارکنان در سازمان می تواند باع  ایجاد  

 رفتارهای نوآورانه و در نتیجه افزایش توانمندی کارکنان در سازمان شود. 
تعدیل  یافته با  نوآورانه  رفتار  به  تبادلی  رهبری  تعیین  که ضریب  اینست  بیانگر  توانمندسازی  های  گری 
مقدار  روان با  تعدیل  00/0شناختی،  اثر  بودن  مبین غیرمعنادار  که  است  گزارش شده  گری  بسیار ضعیف 

 باشد. شناختی میتوانمندسازی روان 
شناختی با مقدار  گری توانمندسازی روانبا تعدیل رهبری تبادلی به رفتار نوآورانه همچنین ، مسیر 

»پی.ولیو« بیشتر از پنج صدم مشاهده نه تنها به صورت مقدار منفی استخراج شده است؛ بلکه  -003/0
-با تعدیل درصد، بتای رگرسیون رهبری تبادلی به رفتار نوآورانه  95شود؛ بنابراین در سطج اطمینان می
 باشند.، غیرمعنادار مییشناختری توانمندسازی روان گ

تبیین و تفسدیر محقق این اسدت که دوران کنونی عصدری رقابتی و دانشدی برای سدازمان ها به شدمار می 
رود. یکی از ویژگی های اقتصداد دانشدی تیییر دائمی موقعیت ها و شدرایط اسدت. بنابراین سدازمان هاباید 

یرین عقب نمانند. برای داشددتن چنین ویژگی پیوسددته اثربخش خود را بهبود بخشددیده تا در رقابت از سددا
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سدازمان ها نیاز به رهبری مقتدر دارند که پیوسدته نیروهای خود را ترغیب و تشدویق نماید تا به اهداف خود 
دسدت یابند. رهبری تبادلی با نفوذ زیردسدتان پیوسدته آنها را تشدویق می کند و برای آنها مانند یک الگوی 

ن حاضدرند منافع خود رافدای رهبر کنند. با توجه به نیاز سدازمان ها به ایجاد تمام عیار اسدت که زیردسدتا
دانش در درون خود و ارتقاء میزان دانش خود که امری ضدروری برای رفتارهای نوآورانه به شدمار می رود، 

نیاز  وجود رهبرانی تبادلی می تواند آنها را در رسیدن به این اهداف کمک کند. بدیهی است که سازمان ها
مبرم به رهبران با دانشی دارند که پیروان آنان از جان و دل برایشان کار کنند که چنین ویژگی در رهبران 
تبادلی وجود دارد. وجود رهبر روشدن فکر در سدازمان به عملکرد بهتر کارکنان و نوآوری در سدازمان کمک 

توانمندی کارکنان در سدازمانهای می کند. ضدعف در مدیریت و مدیریت منفعل یکی از عوامل اصدلی عدم 
اداری اسدت. عدم آشدنایی مدیران با تکنیک ها و فنون برنامه ریزی ، سدازماندهی و عدم برنامه ریزی دوره 

 های آموزشی، موجب ضعف در مدیریت و نهایتاً نبود کارکنان توانمند را بدنبال دارد.
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The effects of transformational and exchange leadership 

on innovative behavior with the moderating role of 

psychological empowerment 
 

Mehrdad Sadeghi de cheshmeh29*, Abbas Gheadamini Harouni30, 

Ghulam Reza Maleki Farsani31 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of transformational 

and exchange leadership on innovative behavior with a moderating role 

of psychological empowerment (Case study: Isfahan Azad University). 

The statistical population of the present study consisted of all 

employees working in the Islamic Azad University of Isfahan, 

numbering 1000. Through Cochran sampling formula, 287 people were 

selected as a sample through stratified sampling method appropriate to 

the volume, in order to collect data from three The standard 

questionnaire of transformational and exchange leadership of Bass and 

Olivier (1995), Spritzer psychological empowerment (1995) and 

Johnson Innovative Behavior Questionnaire (1997) were used. The 

reliability of this questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha 

method with a value of 0.804. Analysis of research data at two 

descriptive levels using statistics such as mean and standard deviation 

and in inferential using Structural equations were performed by SPSS 

and Warp PLS software. Findings from research hypotheses showed 

that transformational and exchange leadership have an effect on 

innovative behavior and the effect of psychological empowerment 

variable was not significant in this regard. 

 
Keywords: Transformational leadership, exchange leadership, 

innovative behavior, psychological empowerment 
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میانجی خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر سبک رهبری فرهنگ مدار بر  نقش 

 تاب آوری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل

 

 33، فتح اله دادگر عربلو  32مهدی شیرگیر 

 
 1400فروردین  20پذیرش :                                   1399اسفند ماه 2دریافت :  

 

 چکیده 

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب  
آوری کارکنان انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل  

ی استاندارد استفاده شده که دارای روایی و پایایی  را شامل می شود. برای جمع آوری داده از پرسشنامه ها
با   برابر  ایای روش هومن  بر  نمونه  تعداد حجم  بودند.  نمونه گیری    535مناسب  به روش  بودند که  نفر 

تصادفی ساده انتخاب شدند  برای تجزیه و تحلیل از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج 
کارکنان تأثیر معنی تاب آوری  فرهنگ مدار بر خودکارآمدی اجتماعی و  بدست آمده نشان داد که رهبری  

خودکارآمدی داری دارد و خودکارآمدی اجتماعی بر تاب آوری کارکنان تأثیر معنی داری دارد و همچنین  
 اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری کارکنان نقش میانجی گری دارد. 

 

 ودکارآمدی اجتماعی ، سبک رهبری فرهنگ مدار، تاب آوری، خرهبریواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه 
نامساعد، خطرها   برابر شرایط  انسانها معموالً در  و در  امروزه  پناهی می کنند  بی  احساس  نامالیمات،  و 

نتایج   نتیجه  و در  نمایند  ناگوار تحمل  و موقعیت  برابر خطرها  نیز سعی می کنند که در  مواقع  بسیاری 
غیرمنتظرهای به دست می آورند. توانایی اجرای این» جادوی رایج« اغلب در حوز ة علوم اجتماعی به  

آوری« تاب   « یا  پذیری  انعطاف  )  عنوان  دارد  فرویدنبرگر Hamzeh Tehrani et al., 2016نام   .)34   (

 
نویسنده   مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمی، ایرانگروه  32

  mehdi_ahigir46@yahoo.comمسئول:
   مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمی، ایرانگروه  33

 
34 Freudenberger 
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زا دارند و خود  (، بر این باور است که افراد تاب آور، انعطاف پذیری بیشتری در مقابل شرایط آسیب  2003
را در برابر این شرایط حفد می کنند. اکثر محققان براین اعتقادند که عوامل متعددی از جمله ویژگی های  
درونی روانی اجتماعی، حمایت اعضای خانواده و دوستان و حمایت دیگر نطام های اجتماعی در ایجاد و  

انسان که باع   (.  Rahimi et al., 2016ارتقاء میزان تاب آوری نقش دارد ) توانایی  از مهمترین  یکی 
(. تاب آوری را برای  Allister & Kinnon, 2009)آوری است  سازگاری موثر با عوامل خطر می شود تاب  

موفقیت شیلی پرستاری و پزشکی الزم می دانند، چون از نظر آنها در غیر این صورت شرایط کار بسیار 
 (. Azizi et al., 2016ی و زیستی برای پرستاران خواهد شد )دشوار خواهد بود و منجر به آسیبهای روان

( بیان می دارد؛ »تاب آوری فردی توانایی فرد بدرای غلبه بر موقعیتهای منفی یا  2004) و دیگران 35توگید
سازگاری مدوثر در مقابدل مشدکالت و سختیها است«. تاب آوری شخصی بیدانگر ظرفیدت فدرد بدرای 

ثبت و موفقیت آمیز با شرایط سخت و چالشدی زندگی است. تابآوری باالی پرستاران  تطبیق و سازگاری م
با بهبود روابدط کداری رضایت شیلی، رفاه، سالمت روان، کیفیت زنددگی کاری و کاهش ترک سازمان 

تاب آوری به ظرفیت بازگشت از چالشهای اجتماعی، مالی   (.1398آنها مرتبط است )احمدی و همکاران،  
احساسی به تعادل مجدد اطالق شده است و بیانگر توانایی فرد جهت سازش یافتگی مجدد در برابر    و یا

برای تعریف تاب آوری از پرسشنامه  (.  Rezaei & Golestaneh, 2013غم، ضربه و شرایط نامطلوب است )
 شود.  ( استفاده می2003) 36استاندارد کونور و دیودسون 

 

   ( Connor & Davidson, 2003 شاخص های تاب آوری ) – 1جدول

 شاخص  ابعاد مفهوم
ن   

کنا
ار

 ک
ی

ور
ب آ

تا
 

تصور از شایستگی  
 فردی 

 بیشترین تالش در هر کاری بدون توجه به نتیجه کار  .١

 اعتقاد به دست یابی به اهداف علیرغم موانع موجود  .2

 مأیوس نشدن، حتی وقتی که امور ناامید کننده می شوند   .3

اعتماد به غرایز فردی  
 تحمل عاطفه منفی 

 

 جنبه خنده دار مشکالت را دیدن هنگام مواجه با مشکالت   .4
 قوی تر شدن با کنار آمدن با استرس   .5

   از دست ندادن تمرکز و درست کردن در مواقع حساس .6

پذیرش مثبت تیییر و  
 روابط ایمن

 

 توانایی سازگار شدن با تیییرات جدید   .7
رابطه نزدیک و صمیمی داشتن با یک نفر و کمک خواستن   .8

 از او در زمان استرس   

 چاره اندیشی برای هر کاری  .9

 
35 Tugade 
36 Connor & Davidson 
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 آگاهی الزم در لحظات استرس و بحران  .١0 کنترل 
  حس نیرومند هدفمندی داشتن .١١

 احساس کنترل داشتن بر زندگی  .١2

 تأثیرات معنوی
 

کمک خدا یا تقدیر وقتی که راه حل روشنی برای مشکالت   .١3
 وجود ندارد

 اعتقاد به وجود مصلحت در هر اتفاق خوب یا بد  .١4

 اعتقاد به کمک خداوند در هر کار ناممکنی .١5

 
خودکارآمدی که یک سازه انگیزشی محسوب می شود، به عنوان باور فرد در مورد  در ادبیات روانشناسی، از  

است   تعریف شده  تکلیف خاو  آمیز یک  انجام موفقیت  به منظور  توانمندی ها و شایستگی های خود 
(Mortan et al, 2014  افراد واجد این ویژگی معتقدند که می توانند به نحو مؤثری با وقایع و موقعیت .)

رد کنند و چون انتظار دارند که در غلبه کردن بر موانع موفثق شوند، در کارها استقامت به خرج می  ها برخو
(. خودکارآمدی اجتماعی به  Schultz and Schultz, 2011دهند و اغلب در سطج باال عمل می کنند )

عمومی، مشارکت افراد کمک می کند تا مهارت های تکانش گری اجتماعی  عملکرد باال در روابط اجتماعی  
در گروهها  یا فعالیت ها، نگرش دوستانه و همیاری با افراد نشان دهند و در روابط اجتماعی موفقیت آمیز  

(. خودکارآمدی اجتماعی به معنای ادراک فرد از توانمندی خود در رسیدن  Esen et al, 2013) عمل کنند
 (. Tahmasian and Anari, 2009به معیارهای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی است)

ادراک فرد باندورا خودکارآمدی را احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی و همچنین  
در تحقیق حاضر  (. 1392از میزان کنترلی که بر زندگی خویش دارد، تعریف کرده است )سلیمانی و هویدا، 

 ( استفاده می شود.  1989) 37کلنی خودکارآمدی اجتماعی با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی 

 

 

 Chenari and Yousefi, 2014; Sajjadpour etشاخص های خود کارآمدی اجتماعی ) -2جدول 

al., 2014 ) 

 

lniKe 37 

 شاخص  ابعاد مؤلفه
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و صاحب نظران، سبکهای رهبری مدیران  در دنیای شتابان امروز یکی از مسائل مورد توجه متخصصان  
است. سبکهای رهبری مدیران غالباً به باورها و ارزشها و شخصیت مدیر بستگی دارد. نحوة رفتار مدیران 

(. فرهنگ،  Sidi and Izadi, 2010با کارکنان از جمله مسائلی است که در انجام خدمات، تأثیر فراوان دارد)
ورسوم و وسایل و ابزاری که از نسلی به نسل    اجتماعی؛ یعنی، آدابای از مواریعبارت است از مجموعه 

منتقل می  به دیگر  مفهوم فرهنگ شده است  شود.  به  راجع  تاکنون  تعاریف بسیاری که  طور خالصه، در 
(. به نظر  Aboudi et al., 2014طورکلی دارای دو جنه است)توان به این نتیجه رسید که فرهنگ به می

( موفق ترین کسب و کارها آن هایی خواهند بود که نه تنها تفاوتهای ظریف موجود  2013)    38دوگان و مدیا
در میان فرهنگ ها را درک می کند، به مدیران اجرایی خود درک و قدردانی از فرهنگ های متمایز را  

 Vazifeh )   آموزش می دهند سنت ها و ارزش های فرهنگی نقش مهمی را در سبک رهبری ایفا می کنند

 
38 Duggan Tara, Media Demand 

 

ی 
اع

تم
اج

ی 
مد

ارآ
دک

خو
 

  

 

قاطعیت 
 اجتماعی

 

 توانایی گرفتتن حق خود بدون زیر پا گذاشتن حق دیگران  .١

توانایی ابراز احساسات و عقاید خویش به نحو مناسب با حفد   .2
 حقوق دیگران 

درک و پذیرش اینکه دیگران حق انتخاب در زندگی خود   .3
 دارند. 

عملکرد 
 اجتماعی

 تعامل فرد با محیط خود  .4

 توانایی فعالیت و شکوفایی در محیط کار  .5
 توانایی فعالیت در گروههای اجتماعی .6

گروه های 
 اجتماعی

 فعالیت در گروههای اجتماعی .7

 تعامل با افراد گروه  .8
 برقراری ارتبا، با گروه برای تامین نیازها .9

جنبه های 
دوستی و  
 صمیمیت 

 داشتن روابط دوستانه با همکاران  .١0

 داشتن روابط صمیمانه با دوستان  .١١
 داشتن روابط دوستانه  هم ساالن   .١2

کمک  
کردن یا 
کمک  
 گرفتن

 کمک کردن به دیگران  .١3

 کمک گرفتن از دیگران .١4
کمک کردن به دیگران در صورت فراهم شدن شرایط   .١5

 دیگران 
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Demirchi et al., 2015 با توجه اهمیت منابع انسانی در سازمان، ضرورت رهبری صحیج آن ها یکی .)
سازمان  مرگ  یا  بالندگی  رشد،  حیات،  برای  مهم  عنصری  رهبری  است.  امروز  مدیران  های  دغدغه  از 

( شود  می  پیروان، Gholamzadeh, 2012محسوب  بر  تأثیرگذاری  قدرت  از  است  عبارت  رهبری  به    (. 
های گوناگون حرکت کنند و  ی خود در جهت تحقق اهداف در موقعیتنحوی که بر اساس میل و خواسته 

رهبر کسی است که بتواند با این شیوه افراد را به کار گیرد. یا به عبارت دیگر رهبری عبارت است از بسیج  
انسان  نیروی  انسانی)کردن  نیروی  از  صحیج  برداری  بهره  و   Motahari, 1991; Quoted fromها 

Ghasemi, 2013  ،»سبک رهبری فرهنگ مدار دارای ده بعد »مدیریت بافت«، »مدیریت دانایی محو .)
»حمایت   مداری«،  »تعهد  »کارمندمداری«،  گرایی«،  »تحول  سازمانی«،  »بصیرت  گرایی«،  »عقالنیت 

رای تعریف رهبری ب(.  1395عاطفی کارکنان«، »هوش فرهنگی« می باشد )وظیفه دمیرچی و همکاران،  
 شده است.  سؤال طراحی  77( با 1395فرهنگ مدار از پرسشنامه رهبری فرهنگ مدار وظیفه دمیرچی )

 ( Vazifeh Demirchi et al., 2015شاخص های رهبری فرهنگ مدار ) -3جدول 

 شاخص  ابعاد مؤلفه مفهوم

ار  
مد

گ 
هن

فر
ی 

بر
ره

 

مدیریت 
 بافت

ارزشها مدیریت 
و باورهای 
 سازمانی

 توسعه ارزش های فرهنگی  (1
 توجه به باورهای سازمانی  (2
 حمایت از رفتارها و اقدامات فرهنگی کارکنان (3
 ایجاد تناسب فرهنگی  (4
 اشاعه ارزش های فرهنگی  (5

مدیریت میراث 
فرهنگی  
 سازمان

 حمایت از عادتهای مثبت کاری  (6
 توجه به رسوم سازمانی  (7
 درک فرایندهای سنتی  (8
 توجه به آداب و رسوم عمومی  (9

 توجه به معانی نمادین گذشته  (10
 توجه به داستانهای سازمانی  (11

 پایبندی به سنت های سازمانی  (12

 توجه به اصالت (13

اخالق و معنوی  
سازی محیط  

 کار 

 توجه به اخالق و معنویت  (14
 دین مداری  (15
 توجه به ارزشهای انسانی (16
 ترویج وجدان کاری (17
 ومیاعتمادسازی عم (18
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 ترویج راستگویی  (19

 اشاعه صداقت و درستکاری  (20

 ترویج ایثار و فداکاری  (21

 تشویق به خوشبینی  (22

 رعایت حقوق دیگران  (23

 عدالت خواهی  (24

 

 اعتباردهی به سازمان (25 تعلق سازمانی 
 تعلق خاطر به تعتبار و شهرت سازمانی (26
 تعلق خاطر به ارزشها و هنجارهای سازمانی (27

 نسبت به مقاصد سازمانبینش  (28 بصیرت سازمانی 
 درک درست از الزامات و نیازهای سازمان (29

 بصیرت در تحلیل های سازمان (30

 آگاهی های قانونی (31

 آگاهی از رقبا (32

 ترویج پاسخگویی  (33 تعهد مداری
 تعهد به منابع سازمانی  (34

 درک تعهدات  (35

 توسعه تعهد و مسئولیت پذیری و کسب دانش  (36

 

 ترویج خوش خلقی  (37 حمایت عاطفی
 همدلیترویج  (38

 حسن معاشرت با افراد (39

 تکریم و احترام کارکنان (40

مدیریت 
دانایی 
 محور

 بکارگیری دانش مدیریت (41 مدیریت دانش 
 اثربخش کردن اطالعات  (42

 ایجاد زمینه استفاده از دانش و تجارب افراد (43

 ایجاد فرصت یادگیری و کسب دانش (44

 توسعه ارتباطات چهره به چهره  (45 گشودگی
 انتقادپذیری (46

 پذیری  ترویج مشورت (47

 گفتگو مداری  (48
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 یادگیری فرصت ها  (49 پویایی 
 پرهیز از تحجر فکری  (50
 الگو سازی  (51
 استعداد پروری (52

حمایت از 
 نوآوری

 استفاده از تفکر خالق  (53
 بسترسازی برای نوآوری  (54
 حمایت از نوآوری (55
 ارزش دادن به نوآوری (56
 حمایت از خالقیت (57

 استقبال از تیییرات فن آوری  (58

 

 تمایزات و مشترکات فرهنگیشناخت  (59 هوش فرهنگی 
 سازگاری و تحمل تمایزات و تفاوتها (60
 توجه به پیوندهای فرهنگی  (61
 فهم فرهنگی (62

 حمایت از رویکردهای فرهنگی (63
 گشودگی در فعالیت ها  (64

 حمایت عاطفی (65 کارمند مداری 
 عدالت در ارزیابی  (66

 توجه به رفاه کارکنان  (67

 دسترسی برابر به امکانات  (68

 تمرکز روی منابع انسانی  (69

 الهام بخشی (70 تحول گرایی 
 خلق چشم انداز (71

 تصمیم گیری مبتنی بر بصیرت  (72

 کیفیت گرایی (73

 شایسته گزینی (74

 هوشمندی در حل مسئله  (75 عقالنیت گرایی  
 پرهیز از رفتارهای احسای  (76

استقبال فکری ایجاد قرصت یادگیری و کسب  (77
 دانش 
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توجه اهمیت منابع انسانی در سازمان، ضرورت رهبری صحیج آن ها یکی از دغدغه های مدیران امروز  با 

زاده،   شود)غالم  می  محسوب  سازمان  مرگ  یا  بالندگی  رشد،  حیات،  برای  مهم  عنصری  رهبری  است. 
گ این تحقیق به بررسی نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر سبک رهبری فرهن  لذا،  (.  1391

 مدار بر تاب آوری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل پرداخته شده است. 
 

 مدل مفهومی تحقیق
 که نموده استفاده پژوهش نظری و تئوری مبانی از پژوهش این تئوری چارچوب تدوین در محقق

 ابعاد متییرها و طراحی در است. مدیریت علم اندیشمندان و نظران صاحب  نظریات و هااندیشه  برگرفته از

ابعاد خودکارآمدی اجتماعی  زمینه ( در1395برای رهبری فرهنگ مدار از پرسشنامه وظیفه و همکاران ) هاآن
( استفاده2003( و تاب آوری از نظریات )کونور و دیویدسون ،  1393از نظریات سجادپور و همکاران   ) 

بین و  عنوان متییر پیشعنوان متییر میانجی، رهبری فرهنگ مدار به خودکارآمدی اجتماعی به که گردید.
 تئوریهای و  فوق  مطالب بر با تکیه پژوهش این ست. ا  شده گرفته نظر در عنوان متییر مالکتاب آوری به 

بررسی تأثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری با نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی در   به گرفته صورت
 پردازد. می ذیل نظری چارچوب به توجه بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل با

 

 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل 

میانجی نقش  بررسی  نظری مطرح شده  مبانی  و  ادبیات  اساس  بر  پژوهش حاضر  گری خودکارآمدی  در 
های زیر طراحی شده مورد آزمون قرار  اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری کارکنان فرضیه

 گرفته است. 
 رهبری فرهنگ مدار بر خودکارآمدی اجتماعی کارکنان تأثیر معنی داری دارد. .١
 تأثیر معنی داری دارد.کارکنان خودکارآمدی اجتماعی بر تاب آوری  .2

رهربی فرهنگ 
 مدار

خود کارآمدی 
 اجتماعی

اتب آوری 
 کارکنان
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 تأثیر معنی داری دارد.کارکنان رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری  .3
گری نقش میانجی کارکنان  خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری   .4

 دارد.
 

 روش پژوهش 
دهد. چنانچه این کار به های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطالعات تشکیل میترین بخش از اصلییکی  

ها با سرعت و دقت خوبی شکل منظم و صحیج صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده
 (. Rahimi et al., 2011: 156انجام خواهد شد)

می باشد. جامعه    تحقیق پیمایشی نوع از دادها آوری گرد نظر از و است کاربردی هدف نظر  از تحقیق این
 دهند .کارکنان شاغل در مدارس دولتی شهرستان پارس اباد تشکیل می  تحقیق حاضر راآماری 

در روش شناسی مدلیابی معادالت ( اسفاده شده است که  1384برای تعیین حجم نمونه از روش هومن )
 مشاهده به ازای هر متییر اندازه گیری شده تعیین شود:  15تا  5د بین توانساختاری تعیین حجم نمونه می 

5q – n- 15 q 
حجم نمونه است.    nتعداد  متییرهای مشاهده شده یا تعداد گویه ها) سواالت( پرسشنامه  و    qکه در آن  

می    535گویه یا سوال است، حجم نمونه این تحقیق حداقل    107دارای    از آنجا که پرسشنامه حاضرپس  
 باشد. 

ترین ابزار جمع آوری اطالعات در تحقیقات پیمایشی مورد استفاده قرار پرسشنامه به عنوان یکی از متداول 
سبک رهبری های استاندارد     آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامهبرای جمعگیرد و در این تحقیق  می

( و  1989از پرسشنامه استاندارد کلنی )  (، برای خودکارآمدی اجتماعی1395فرهنگ مدار وظیفه دمیرچی )
استفاده گردیده است. بخاطر استاندارد  (  2003برای تاب آوری از پرسشنامه استاندارد کونور و دیودسون )

تحقیق از آزمون آلفای    برای  سنجش پایایی پرسشنامهبودن پرسشنامه نیاز به روایی سنجی نبود و الکن  
 نشان داده شده است.  4کرونباخ استفاده شده است که در جدول شماره 

 جدول آلفای کرونباخ پرسشنامه ها  -4جدول 

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 0.967 رهبری فرهنگ مدار
 0.893 خودکارآمدی اجتماعی 
 0.811 تاب آوری کارکنان 
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می باشد که نشان دهنده قابل قبول بودن پایایی  0.7ضریب آلفای کرونباخ هر پرسشنامه بیشتر از 
 پرسشنامه می باشد.   

به استنباطی آزمون معادالت ساختاری  از آمار  نرم برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق  افزار وسیله 
PLS  .اسفاده شده است 

 

 یافته های تحقیق 
استفاده    smart plsبه منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  
نشان    3و    2شکل    می شود. نتایج برآورد مربو، به آزمون فرضیه های اصلی و فرضیه فرعی متناظر در

)حداقل مربعات جزئی( فاقد معیار بهینه سازی شده و کلی است.    PLSداده شده است. مدل سازی مسیری  
 مدل در دلیل همین شود به بهینه مدل از هر قسمت است الزم ، PLS مسیری سازی مدل ساختار طبق

( استفاده GOFازش )شاخص نیکویی بر و  افزونگی  شاخص اشتراک، شاخص  سه  از  PLS مسیری   سازی
می شود. شاخص اشتراک، کیفیت مدل های اندازه گیری انعکاسی را برای هر بلوک نشان می دهد. این  
شاخص بیان می کند چقدر از تیییر پذیری متییر های مشاهده شده در یک بلوک از متییر مکنون تبیین  

بلوک درون زا است. شاخص  می شود. شاخص افزونگی، معیار سنجش کیفیت مدل ساختاری برای هر   
نیکویی برازش هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مدنظر قرار می دهد و به عنوان معیاری برای پیش  

نشان داده شده است بر اساس    5بینی عملکرد کلی به کار می رود. نتایج حاصل برای این مقادیر در جدول  
ری مقادیر مناسبی می باشند )نزدیک مقدار یک  مقادیر بدست آمده می توان گفت تمامی  شاخص ها دا

 هستند(. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که مدل بصورت مناسبی براورد شده است.  

 : شاخص نیکویی برازش5جدول 

 شاخص افزونگی  شاخص اشتراک یا روایی متقاطع   متییر ها 

 0.57 0.86 خودکارآمدی اجتماعی 

 0.68 0.96 رهبری فرهنگ مدار

 0.70 0.74 تاب آوری

 GOF 0.51 شاخص نیکویی برازش 

 0.36 ضریب تعیین
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 :  ضرایب استاندارد شده مدل تحقیق 2شکل 

 
 ( value - t: معنی داری ضرایب )3شکل 
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  .داری دارد معنی تأثیر اجتماعی خودکارآمدی بر مدار فرهنگ : رهبری1فرضیه 

می توان گفت    2فوق با اسددتفاده از نتایج براورد مدل مفهومی تحقیق در شددکلبرای بررسددی فرضددیه  
ضدددریدب متییر رهبری فرهندگ مددار، در تداثیر گدذاری رهبری فرهندگ مددار بر خودکدارآمددی اجتمداعی 

برابر   3بدسددت آمده برای این ضددریب در شددکل   tمی باشددد. همچنین مقدار آماره  0.527برابر    کارکنان
( می 1.96مربو، به ضدددریب این بزرگتر از مقددار بحرانی ) tد. با توجه به اینکده آماره  می باشددد   17.001

تاثیر مسدتقیم دارد.  به  باشدد، نتیجه می شدود که رهبری فرهنگ مدار بر خودکارآمدی اجتماعی کارکنان
  عبدارتی می توان گفدت بدا افزایش )کداهش( رهبری فرهندگ مددار ، خودکدارآمددی اجتمداعی کدارکندان نیز

تحقیق یعنی »  1افزایش )کاهش( می یابد. با توجه به مطالب گفته شددده نتیجه می شددود که فرضددیه 
رهبری فرهنگ مدار بر خودکارآمدی اجتماعی کارکنان دانشددگاه آزاد اسددالمی اسددتان اردبیل تأثیر معنی 

 (.6پذیرفته می شود )جدول  95داری دارد» با ضریب اطمینان 

 گ مدار بر خودکارآمدی: تاثیر رهبری فرهن 6جدول

 نتیجه  tمقدار آماره  مقدار ضریب

 معنی دار 17.001 0.527

 

 .دارد داری معنی کارکنان تأثیر آوری تاب بر اجتماعی خودکارآمدی : 2فرضیه 

می توان گفت   2فوق با اسددتفاده از نتایج براورد مدل مفهومی تحقیق در شددکل  برای بررسددی فرضددیه 
ضدددریب متییر  خودکارآمدی اجتمداعی در تاثیر گذاری خودکارآمدی اجتمداعی بر تاب آوری کارکندان برابر  

می باشد.   20.636برابر   3بدست آمده برای این ضریب در شکل    tمی باشد. همچنین مقدار آماره    0.591
( می باشد، نتیجه می شود که 1.96مربو، به ضریب این بزرگتر از مقدار بحرانی ) tتوجه به اینکه آماره با 

تداثیر مسدددتقیم  دارد.  بده عبدارتی می توان گفدت بدا افزایش  خودکدارآمددی اجتمداعی بر تداب آوری کدارکندان
با توجه به مطالب گفته   )کاهش( خودکارآمدی اجتماعی، تاب آوری کارکنان نیز افزایش)کاهش( می یابد.

تحقیق  یعنی  » خودکارآمدی اجتماعی بر تاب آوری کارکنان دانشدگاه  2شدده نتیجه می شدود که فرضدیه 
 (.7پذیرفته می شود )جدول  95آزاد اسالمی استان اردبیل تأثیر معنی داری دارد«. با ضریب اطمینان 

 

 کارکنان آوری تاب بر اجتماعی : تاثیر خودکارآمدی7جدول

 نتیجه  tمقدار آماره  مقدار ضریب

 معنی دار 20.636 0.591

 

 .دارد داری معنی کارکنان تأثیر آوری تاب بر مدار فرهنگ : رهبری3فرضیه 
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می توان گفت   2فوق با اسددتفاده از نتایج براورد مدل مفهومی تحقیق در شددکل  برای بررسددی فرضددیه 
 0.124ضریب متییر رهبری فرهنگ مدار در تاثیر گذاری رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری کارکنان برابر  

می باشدد. با توجه   3.085برابر   3بدسدت آمده برای این ضدریب در شدکل    tمی باشدد. همچنین مقدار آماره  
( می باشدد، نتیجه می شدود که رهبری 1.96مربو، به ضدریب این بزرگتر از مقدار بحرانی ) tه اینکه آماره  ب

فرهندگ مددار بر تداب آوری کدارکندان تداثیر مسدددتقیم دارد.  بده عبدارتی می توان گفدت بدا افزایش )کداهش(  
ه مطدالدب گفتده شدددده  رهبری فرهندگ مددار، تداب آوری کدارکندان نیز افزایش)کداهش( می یدابدد.  بدا توجده بد

کارکنان دانشدگاه آزاد تحقیق  یعنی  » رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری  3نتیجه می شدود که  فرضدیه   
 (.8پذیرفته می شود)جدول  95تأثیر معنی داری دارد. « با ضریب اطمینان  اسالمی استان اردبیل

 : تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری 8جدول 

 نتیجه  tماره مقدار آ مقدار ضریب

 معنی دار 3.085 0.124

 

کارکنان  آوری تاب بر مدار فرهنگ رهبری تاثیر در اجتماعی : خودکارآمدی4فرضیییه  

 دارد گری میانجی نقش
تاثیر غیر مسدتقیم متییر می توان گفت  ضدریب   9برای بررسدی فرضدیه فوق با اسدتفاده از نتایج جدول 

می    0.311رهبری فرهندگ مددار بر تداب آوری کدارکندان از طریق خود کدارآمددی اجتمداعی کدارکندان برابر  
می باشدد.    0.0000برابر   3باشدد. همچنین مقدار سدطج معنی داری بدسدت آمده برای این ضدریب در شدکل  

می  0.05ین کمتر از  سدطج  خطای با توجه به اینکه سدطج معنی داری بدسدت آمده مربو، به ضدریب ا
بداشدددد، نتیجده می شدددود کده رهبری فرهندگ مددار بر تداب آوری کدارکندان بدا نقش میدانجی خودکدارآمددی 

تحقیق   4تاثیر مسدتقیم دارد. با توجه به مطالب گفته شدده نتیجه می شدود که  فرضدیه   اجتماعی  کارکنان
دار بر تاب آوری کارکنان دانشددگاه آزاد اسددالمی  یعنی »خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ م

 (.9پذیرفته می شود)جدول  95استان اردبیل نقش میانجی گری دارد « با ضریب اطمینان 

 : آزمون نقش میانجی  9جدول 

 سطج معنی داری تاثیر غیر مستقیم مسیر 

311/0 تاب آوری  <-خودکارآمدی   <-رهبری فرهنگ مدار    000/0  
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 نتیجه گیری و پیشنهادات 

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب  
آوری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل انجام گرفت. برای این منظور پرسشنامه های استاندارد 

نفر بودند که به روش    535عداد نمونه مورد مطالعه  استفاده شده که دارای روایی و پایایی مناسب بودند. ت
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیدند. برای تجزیه و تحلیل از مدل معادالت ساختاری استفاده شده 

کارکنان  تاب آوری است. نتایج بدست آمده نشان داد که رهبری فرهنگ مدار بر خودکارآمدی اجتماعی و 
ودکارآمدی اجتماعی بر تاب آوری کارکنان تأثیر معنی داری دارد و همچنین  تأثیر معنی داری دارد و خ

خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری کارکنان نقش میانجی گری دارد. با توجه  
ی (، کرم1395توان گفت که نتایج این تحقیق  با نتایج تحقیق کاردان و همکاران)به یافته های تحقیق  می 

 ( همخوانی دارد.2014( ، تی سای )1391( ، صیادی )1396( ، مهیا و همکاران)1396و همکاران )
 لذا در این راستا پیشنهاد می گردد: 

داری  بین رهبری فرهندگ مددار بر خودکدارآمددی  بدا توجده بده نتدایج تحقیق کده در آن  رابطده مثبدت و معنی
 ه: شود کاجتماعی کارکنان مشاهده شد، پیشنهاد می

های سددنتی و تشددویق کارکنان به روز کردن اطالعات مدیران و کارکنان جهت فاصددله گرفتن از ارزشبه
های جدید، تشویق و پاداش به فکرهای های جدید، تفویض اختیار و استفاده از فنون و تکنیکحلارائه راه

بداال، درگیر کردن پیروان و ارائه  بددیع و نو، دادن پداداش و اختیدار بیشدددتر بده کدارکندان بدا خالقیدت و نوآوری 
انداز آینده جهت مشددارکت بیشددتر، داشددتن انتظارات باال از پیروان، ایجاد آمادگی پذیرش تیییر در چشددم

بخش ، ایجاد شدرایط سدازمانی مناسدب برای بهبود ابعاد مدیریت کارکنان جهت تقویت عامل انگیزش الهام
لق دانش مثل حداقل بودن فاصدددله فیزیکی بین کارکنان،  دانش از قبیل انتقال دانش، تسدددهیم دانش، خ

کارگیری مدیریت دانش در میان کارکنان سدازمان، به ور بودن اصدول بهتقویت ارزش سدودمند بودن و بهره
منزل  یک ویژگی مثبت، در جهت برطرف نمودن مسدائل و مشدکالت همکاران، ایجاد فرهنگ و تشدویق 

ای انحصددار آن ، حمایت از نوآوری و ارزش دادن به آن و اسددتقبال از کارکنان در اشددتراک دانش خود بج
ها بخصدوو تصدمیماتی که گیریگرایی و مشدارکت در تصدمیمآوری، تشدویق کارکنان به جمعتیییرات فن

ها منظور آشدنایی آنها بهاثر مسدتقیم بر کارکنان دارد، آموزش و توسدعه کارکنان از طریق برگزاری کارگاه
ای حاکم بر جامعه و سدازمان و رفتار متناسدب بافرهنگ موردپذیرش سدازمان؛ و همچنین آشدنایی هباارزش

های کاری، حضدور و ارتبا، نزدیک مدیران ارشدد با ها به مشدارکت، کارگروهی، و کلیه مهارتو تشدویق آن
کارکنان ازنظر شدان، توجه به رفاه ها از امنیت شدیلیتر سدازمان و مطمئن نمودن آنمدیران سدطوح پایین

رفاهی و تفریحی، مهیاکردن شدرایط الزم برای دسدترسدی برابر به امکانات و عدالت در ارزیابی کارکنان و 
 همچنین ترفیع آنان.

داری بین خودکارآمدی اجتماعی بر تاب آوری کارکنان  با توجه نتایج تحقیق که در آن رابطه مثبت و معنی
 شود که :مشاهده شد،  پیشنهاد می
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توانندد بدا افزایش مهدارت قداطعیدت در طعیدت اجتمداعی در بین کدارکندان را افزایش دهندد برای مثدال میقدا
کارکنان اعتماد به نفس و عزت نفس کارکنان را افزایش دهند تا از این طریق تاب آوری کارکنان افزایش  

وهی در سددازمان بها دهند و یابد،  زمینه الزم فعالیت افراد در گروههای اجتماعی را فراهم کنند، به کارگر
به کارکنان اجازه دهند برای تأمین برخی نیازها با یکدیگر ارتبا، آزادانه برقرار کنند. پیشددنهاد می شددود 
مدیران ارتبا، نزدیکی با کارکنان خود داشددته باشددند که با برقراری ارتبا، میان مدیر و افراد سددازمان، 

فزایش وابسدتگی افراد به مدیر و سدازمان باع  بهبود تاب آوری دلگرمی بیشدتر افراد به کار و سدازمان و ا
کارکنان در سددازمان شددود.؛ افراد سددازمان را تشددویق کنند تا در انجام کارها به یکدیگر کمک کنند و در 
صدددورت نیاز از همکاران خود برای بهتر انجام دادن کارها کمک بگیرند و احسددداس همیاری در گروه را 

ه های الزم برای تعامل فرد با محیط کار خود، توانایی فعالیت و شددکوفایی کارکنان در زمینتقویت کنند،  
محیط کار و توانایی فعالیت افراد در گروههای اجتماعی را که تشدکیل دهنده بعد عملکرد اجتماعی هسدتند 

 را افزایش دهند تا از این طریق تاب آوری کارکنان نیز بهبود یابد.
داری بین رهبری فرهندگ مددار بر تداب آوری کدارکندان کده در آن  تداثیر مثبدت و معنیبدا توجده نتدایج تحقیق 

 شود که:مشاهده شد، پیشنهاد می
برای افزایش تاب آوری کارکنان، توجه به شددایسددته گزینی، ایجاد احسدداس تعلق در کارکنان نسددبت به 

جدای کمیدت گرایی توسدددط  بده سدددازمدان و توجده بده رفداه کدارکندان و حمدایدت عداطفی از آندان، کیفیدت گرایی
پذیری در بین کارکنان، تکریم و احترام و حمایت از مدیران سدازمان، ، ترویج حس پاسدخگویی و مسدئولیت

هدای فرهنگی بین کدارکندان و ارزش دادن بده فرهندگ آندان را افزایش کدارکندان ، توجده بده تمدایزات و تفداوت
 ود.دهند تا موجبات افزایش تاب آوری کارکنان فراهم ش
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The mediating role of social self-efficacy in culture-

oriented leadership style impact on teacher’s resilience 

in Parsabad city 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the mediating role of social 

self-efficacy in culture-oriented leadership style impact on teacher’s 

resilience in Parsabad city. The population were all public-school 

teachers in Pars Abad city. Standard questionnaires were used to collect 

data that had good validity and reliability. The number of sample sizes 

according to Hooman method was equal to 535 people who were 

selected by simple random sampling method. Structural equation model 

was used for analysis. The results showed that culture-oriented 

leadership has a significant effect on social self-efficacy and teacher 

resilience and social self-efficacy has a significant effect on teachers' 

resilience and also social self-efficacy mediates the effect of culture-

oriented leadership on teacher resilience. 
 

Keywords: leadership, social self-efficacy, culture-oriented leadership 

style, resilience 
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بررسی تاثیر آموزش معکوس بر انگیزه تحصیلی درس ریاضی دانش 

 موزان ابتدایی آ

 

 41نیا ، افشین عابدی40زاده*، پدرام قربان39کیا مهدی معینی

 
 1400اردیبهشت  20پذیرش :                                    1399اسفند ماه 20دریافت :  

 

 چکیده: 
 ریاضی  تحصیلی درسانگیزش بر  معکوس روش به آموزش  تأثیر بررسی  هدف  با پژوهش حاضر       

 روش کنترل گروه بود که در آزمایشینیمه نوع از پژوهش است. روش گرفته صورت ابتدایی آموزاندانش

 آموزانرا دانش پژوهش آماری شد. جامعه اجرا معکوس کالس روش آزمایش گروه  دو در و بود سنتیآموزش

 این دادند. نمونهتشکیل می  1398 -99تحصیلی  سال در تالش شهرستان ابتدایی ششم و دختر پایه پسر

 نفر 19 و آزمایش گروه نفر  23ششم ابتدایی، شامل  پسر و دختر پایه آموزاندانش نفر 42شامل  پژوهش

 دو مدرسه ابتدا که صورت اند. بدینشده انتخاب دسترس در گیرینمونه روش با که باشد،گروه کنترل می

هر مدرسه کالس پایه   از سپس و انتخاب اندتالش که در دسترس بوده شهرستان ابتدایی مدارس بین از
آموزان  آموزان پسر و دختر بودند و حجم تقریبا برابری داشتند انتخاب شدند. دانشششم که شامل دانش

 ها داده آوریجمع مورد بررسی قرار گرفتند. برای و گروه کنترل وسهر کالس در دو گروه آزمایش معک

 از استفاده با ابزار این هایمقیاس پاره پایایی ضرایب شد. استفاده هارتر تحصیلیانگیزش  پرسشنامه از

از آزمون آماری  هابرای بررسی داده همچنین شد. گزارش  830/0تا    05/0 بین ریچاردسون-کودر 20 فرمول
استفاده  متییری  چند  کواریانس  یافته آنالیز    اثربخشی  بر مبنی پژوهش هایفرضیه که داد  نشان هاشد. 

 آزمایش گروه آموزاناست و دانش قرارگرفته تأیید مورد آموزاندانش تحصیلی انگیزش آموزش معکوس بر

 توانمی بنابراین،  داشتند. بیشتری  تحصیلی انگیزش پس آزمون، در کنترل گروه آموزان دانش به نسبت

 است.  اثربخش آموزان، دانش درس ریاضی انگیزش تحصیلی آموزش معکوس بر روش که گرفت نتیجه

 تحصیلیآموزش معکوس، آموزش سنتی، انگیزش  های کلیدی:واژه

 مقدمه -1

 

روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و    39استادیار  

  40 دانش آموخته تحقیقات آموزشی، دانشکده  علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

محقق اردبیلی، اردبیل، ایران روانشناسی، دانشگاه  انشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و د  41  
    pedramqorbanzadeh@gmail.com    * نویسنده مسئول:
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ی معطوف کرده است. این  پرورش امروز، نقطه توجه خود را از تدریس، به یادگیرودنیای آموزش        
توان  دهد. میهای آموزشی قرار میمشیها و خطها، سیاسترویکرد، یادگیری را محور و اساس همه برنامه

از مهم دانشگفت که یکی  یادگیری  پیشرفت  بر  تاثیر گذار  انگیزه ترین مسائل  انگیزه    42آموزان،  است. 
بخشد  رفتار شدت و جهت می  به  که است چیزی و آیدمی حساب به  یکی از ملزومات یادگیری 43تحصیلی

کند. در واقع انگیزه آن چیزی است که به یادگیرنده انرژی  و در حفد تداوم آن به یادگیرنده کمک می
  (. Talibzadgan,1999کند)های او را هدایت میدهد و فعالیتمی

در ارتبا،   آموزاندانش تحصیلی پیشرفت یادگیری و میزان با از آنجایی که انگیزه تحصیلی مستقیمآ        
ی  توجه بیشتری شود. کم توجه مهم این امر به پویا و موفق آموزشی نظام است، الزم است برای ایجاد یک

گمان سبب تراکم و گره خوردن مشکالت با یکدیگر و به وجود آمدن  آموزان بینسبت به مشکالت دانش
هایی از یک طرف باع  اتالف  مختلف بر آنان خواهد شد. چنین غفلت  های روحی و آموزشینابسامانی

انسانی می نیروی  انسانی و از طرف دیگر باع  افت کیفیت  از  (.  Oudi, 2007) شود  منابع  انگیزه یکی 
گیری آن هم بسیار دشوار است. روانشناسان، انگیزه را  اجزای اصلی یادگیری است که در عین حال، اندازه

دارد. به  کند و آن را باقی نگه میدرونی میدانند که رفتار را در طول زمان فعال و هدایت میفرآیندهای  
آورد و مسیری را که باید طی کنید،معین تر، انگیزه، چیزی است که شما را به تحریک در میعبارت ساده

-دانش  44ا در به کاراییتوانند از لحاظ شدت و جهت متفاوت باشند. انگیزه، نه تنه ها میسازد. انگیزهمی
آموز چه مقدار از فعالیتی که درگیر  کند که دانشهای آکادمیک اهمیت دارد، بلکه تعیین میآموزاندر فعالیت

آموز چنان  گیرد. گاهی یک درس به نظر دانشرو است،یاد میها روبهآن است، یا اطالعاتی را که با آن
مایل است بدون  جذاب و شیرین می او  فرا آید که  را  آن  به هیچ مشوقی  شود که  بگیرد. گفته می توجه 

موضوع مورد عالقه، مشوق درونی کافی برای ایجاد انگیزه را داراست. اما معموآل آنچه در مدرسه باید 
آموزان هم مفید  خود جذاب نیست و ممکن است در کوتاه مدت برای بیشتر دانشآموخته شود، به خودی

اندیشی  ساعت در کالس باشد و واقع  900آموز باید حدود  ر طول سال هر دانشطور میانگین، دنباشد. به
تواند عامل یادگیری  آنان به تنهایی می  45نیست که ادعا کنیم و انتظار داشته باشیم که عالقه و انگیزه درونی 

را که وابسته به موضوع درسی هم نیستند، به کار   46شود. به همین سبب، مدارس، انواع از انگیزه بیرونی 
   (. Santrak, 2004)ها از نوع نمره یا جایزه، پاداش و غیره هستند گیرند. این قبیل انگیزهمی

 آموزشی های نظام و دارد درسی  ریزیبرنامه در ارزشمندی جایگاه ریاضیات اینکه به  توجه با لذا       

 و ذهنی هایتوانایی پرورش به  تحصیلی هایبرنامه در  ریاضی مباح  گنجاندن با تا کوشندمی همواره
 هایپیشرفت و علمی تحوالت با همگامی برای را آنان و  کنند کمک خود آموزان دانش استدالل قدرت

 
42 Motivation 
43 Achievement motivation 
44 Efficiency 
45 Internal motivation 
46 External motivation 
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 اهمیت از  ریاضی، درس در آموزاندانش انگیزه  تحصیلی رو این سازند. از مهیا آینده زندگی در فناوری

 تحصیلی، انگیزه ایجاد در متعددی عوامل  .است  برخوردار  تربیت  و تعلیم اندرکاران  دست برای ایویژه

مهمی   نقش آموزشی هاینظام معلمان دراوست.   تدریس روش و معلم آنها مؤثرترین از که میکند خودنمایی
های انگیزه علمی، هایموضوع دروس، محتوای رفتاری، الگوهای .دارند خود به اهداف دستیابی آن در را

 می و مهم بوده تدریس خیلی  روش میان این گردد درمی منتقل آموزانبه دانش معلمان بوسیله یادگیری

 هایشیوه از بح  هنگام  .نماید ایفاء آموزاندانش به ترمطلوب گیرییاد دهیشکل در را مهمی تواند نقش

به ذهن  در مدارس تدریس  روش ترینمعمول عنوانبه سخنرانی ویژهبه سنتی هایروش عموماً  تدریس،
 از سویه یک ارتباطی قالب در آموزشی  محتوای و اطالعات  که است آن  بر سعی روش این می رسد. در

 گیرند.نمی یاد معلم، به دادنگوش و نشستن سرکالس با تنها شاگردان  .شود منتقل آموزاندانش به معلم

 در و داده ربط خود  یپیشینه تجربیات  به را آن شود، صحبت گیرندمی  فرا که چیزی آن درباره باید بلکه

 فعالیت که منفعل بوده آموز موجودیدانش سنتی هایروش در متاسفانه .ببندند کار به خود روزمره زندگی

 میلیبی دچار تدریج به  شاگرداست. در این روش،  معلم تابع کمی داشته و بیشتر جسمی یا  فکری و ذهنی

ملزوم    گفته شده،موارد   بنابه  (.Bonwell, 2008شود)می مشکالت  با مقابله و تحصیل برای انگیزه کاهش و
 و  مدارس طرف از تدریس فعال هایروش توجه نمودن به بیشتر و سنتی تدریس هایروش در نظر تجدید

 متعاقب پیامدهای و تحصیلی اشتیاق در تأثیر برای الزم کند تا کارآمدیمی پیدا ضرورت مرکزهای آموزشی

 باشد. مفهومآموزش معکوس می روش  تدریس، پیشرفته و نوین الگوهای ازاین یکی باشد.  داشته  را آن

 فهم و درک بر  مسئول خود معلم، به کمک فراگیران آن در که صورت استبدین محور آموز دانش آموزش

می مطالب )آموزش  دانشSeyf, 2012باشند   معکوس،  آموزش   درگیر یادگیری مباح در را آموزان(. 

 ارزشیابی و خود یادگیری مراحل در  که  ترند موفق دانش ذهنی ساخت در زمانی آموزاندانش ولذا نمایندمی

 (. Kena, 2014شوند ) داده مشارکت معنادار طور آن به
  (. Philips & Aflahrti, 2015آید ) آموزش معکوس یک آموزش جدید و نو در جهان بشمار می       

 درسی  تکالیف انجام و گیردمی صورت منزل در  آموزش آن در  که است آموزشی نوین مدل معکوسآموزش  

 کنندمی  تماشا کالس در حضور از قبل منزل در را آموزشی ویدئوهای آموزانانشدگیرد.انجام می کالس در

 اختصاو خود  هایآموخته پیرامون نظرتبادل و بح  و پروژه انجام تمرین، حل به را درکالس حضور زمان و

 معلم توسط معموالً  است  معکوس تدریس کلیدی و اصلی ساختار جزو که آموزشی ویدئوهای .دهندمی

 آموزدانش و محوربوده آموزدانش روش. این  گردندمی انتخاب آنالین آموزشی منابع از یا و شوندمی تهیه

 سال در   سامز آرون و برگمن جاناتان آموزش معکوس توسط  .باشد داشته تریفعال و شی زیادتال باید

:  است  استوار سه نوع بر آموزش استفاده قرار گرفت. بر اساس این نظریه این دو معتقدند کهمورد   2007
 که معنی ایناین بین بیشتر از بقیه است. به در کنجکاوی اثر که کنجکاوی،  -3و   ارتبا،  -2 محتوا   -1

 محتوا یادگیری برای  آموزدانش صورت این در  برانگیزد، آموزاندانش در را  کنجکاوی حس بتواند باید معلم

 سخنرانی  تیییر روش آموزان، دانش   در کنجکاوی حس برانگیختن هایراه مهمترین از  یکی شود.می آماده
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 معکوس کالس  در بپردازند.  جستجوگری  به  خود، سوال به  پاسخ برای فراگیران آن در که است  روشی به

 & Samaیابد ) اختصاو می یادگیری بخشیدن به غنا و  عمق و جستجوگری  به کالس و مکان زمان

Bergman, 2014 .) 
 به دانشجو و جوان قشر خصوصاً مردم عموم دسترسی و تکنولوژی روزافزون گسترش به توجه با        

 آنها هایقابلیت از و  داد قرار فناوریها این برپایه را  آموزش  توانمی ارتباطی و  اطالعاتی جدید هایفناوری

 هوشمند همراه هایتلفن  و هاتبلت چون  ابزارهای ارتباطی شاهدگسترش ما امروزه برد. بهره آموزش امر در

 هر در و نیست خاصی مکان  و  زمان به محدود اطالعات به دسترسی و مطالعه آنها طریق از که هستیم

 عرصه در توانمی امکانات  این از  و داشت دسترسی موردنیاز اطالعاتبه  توان می کجا هر در و لحظه

 در مختلف هایفناوری از با استفاده نیز  معکوس  کالس  تدریس روش در نمود.  استفاده آموزش و یادگیری

 تشکیل که مواردی سایر و درسی واحدهای  تداخل شرایط در یا و بیماری شیوع جنگ، مانند بحرانی شرایط

 از را آن  و آمده وتربیتتعلیم کمک به میتوان  نیست،  امکانپذیر هادانشگاه و  مدارس در درسی هایکالس

 آموزش خدمت در هم کمک به تدریس روش و نوین هایگفت فناوری میتوان  رو این از داد. نجات تعطیلی

اثربخشی راستای گیرند. درمی قرار از جمله   شده انجام مختلفی تحقیقات معکوس کالس بررسی  است 
 مطالعه 
-دانش ریاضی  یادگیری بر معکوس کالس تأثیر زمینه در  ( Muir Geigor, 2015ازجمله مطالع  ) است

 در خود تجربیات مورد در نظرشان که داد نشان آموزاندانش و معلمان از نظرسنجی و دهم در پایه موزانآ

 آنالین ریاضیات  منابع با که اند داشته تمایل آموزاندانش و است بوده مثبت معکوس کالس با رویارویی

 تدریس  از پس سال سه که داد نشان دیگر مطالعه براینباشند. عالوه  داشته تعامل معلم، توسط  شده ایجاد

 ریاضی امتحان نمرات سوتا،مینه منطقه در دبیرستانی ریاضی هایکالس  همه در معکوس کالس شیوه به

 افزایش باع  معکوس کالس به کارگیری و کلراد نواحی از دیگر یکی در سویی  از یافت. افزایش درصد 50

 ,Darke, Kayserشد) نوشتن مهارت و اجتماعی مطالعات خواندن، مهارت علوم، ریاضیات،  در آزمون نمرات

Jakcobowitz, 2016).    در پژوهشی دیگر(Moazami, 2017)  کالس آموزش روش مقایسه هدف با 

 نتیجه این متوسطه به  دهم دختر آموزاندانش فیزیک درس در یادگیری سنتی تدریس روش و  معکوس

 تفکر و دامن  شودمی مفهومی و  سطحی یادگیری  باالرفتن کالس معکوس باع  شیوة از استفاده که رسید

 کالس آموزش روش پژوهشی، پیشینه به توجه با  .کندمی  زیاد را به دروس نگریعمقی و خالقیت و

 .دهد رانشان آموزشی متییرهای بر تأثیر در خود است کارآمدی توانسته خود کوتاه عمر طول در معکوس
 ابزارهایی و معکوس درس کالس بررسی عنوان تحت پژوهشی در (Redekopp, 2013 همچنین )       

 معکوس درس کالس  زمینه در که  تربیتی مختلف اجزای  ما که دارد می بیان  چنین   کامپیوتر مهندسی برای

 مشاهده ها فیلم از چه آن کردیم ارزشیابی آموزاندانش دیدگاه از  را آن سودمندی و مشخص را بودند مفید

 رسمیت به را معکوس  درس کالس که آموزانیدانش  که  است آن کالس واقعی  مزیت که میدهد نشان شده

 اند.داشته مثبتی افزایش کنند فراهم  توانندمی که هاییمهارت از مدلسازی و مساله حل مهارت در شناختند
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 دست به واقعی و مفهومی دانش در معکوس  درس کالس رویکرد از استفاده مزایای که داد نشان پژوهش

 یادگیری فعال هایروش برای استفاده مورد زمان افزایش  با است. یافته افزایش آموزاندانش توسط  آمده،

 افزایش تواندمی روش این همچنین .شود شامل را باالتر سطج یادگیری در آموزاندانش موفقیت تواندمی

 آموزش از که  کند توانا را معلمان تواندمی معکوس یادگیری الگوی شود. شامل را درسی هایپروژه کارایی

 .کنند حرکت محور آموزدانش یادگیری سمت به محور معلم
  است توانسته خود کوتاه عمر طول در معکوس کالس آموزش روش پژوهشی، پیشینه به توجه با        

آموزش ضپژوهش حا  .دهد رانشان آموزشی متییرهای بر تأثیر در  خود کارآمدی  تاثیر  بررسی  با هدف  ر 
 آموزان ابتدایی انجام گرفته است. معکوس بر انگیزش تحصیلی درس ریاضی دانش

 :از عبارتند تحقیق اصلی فرضیه اساس این بر
 .دارد تاثیر آموزاندانش  تحصیلی درس ریاضی انگیزش وزش معکوس تا چه اندازه بر آم روش

 

 روش تحقیق  -2
پیش   طرح با نیمه آزمایشی) نیمه تجربی(  روش، نظر از و کاربردی هدف،  منظر از حاضر پژوهش

 باشد. می پس آزمون با گروه کنترل -آزمون
 

 شکل شماتیک روش نیمه آزمایشی   -1جدول 

تقسیم تصادفی 
هاگروه  

 مستقل متیییر آزمونپیش
 معکوس()آموزش

 آزمونپس

 + + + آزمایشی 

 + _ + کنترل 

 
سال  در تالش  شهرستان ابتدایی  ششم و دختر پایه پسر آموزاندانش ، حاضر پژوهش آماری جامعه

 دوره ششم پسر و دختر پایه آموزاندانش نفر  42شامل  پژوهش این باشند. نمونهمی 1398 -99تحصیلی 

 دسترس در گیرینمونه  روش با که  باشد،کنترل می   گروه نفر  19و   آزمایش گروه نفر  23ابتدایی، شامل   دوم

دسترس    تالش که در شهرستان ابتدایی مدارس  بین از  دو مدرسه   ابتدا که صورت  اند و بدینشده انتخاب
آموزان پسر و دختر بودند و حجم  هر مدرسه کالس پایه ششم که شامل دانش از سپس و انتخاب بودند

آموزان هر کالس در دو  ها قرار گرفتند. دانشتقریبا برابری داشتند انتخاب و به روش تصادفی در گروه
 ار گرفتند. گروه آزمایش ) آموزش معکوس( و گروه کنترل ) آموزش سنتی( مورد بررسی قر
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 لحاظ از سپس و  گرفته معکوس قرارآموزش معرض در آزمایش گروه هایآزمودنی پژوهش این  در

 به کنترل که  گروه نتیجه با آمده بدست نتایج گیری واندازه تحصیلی انگیزه یعنی پژوهش یوابسته متییر

 گیرد.می قرار مقایسه مورد ،  انددیده آموزش سنتی روش
انگیزش تحصیلی هارتر جهت گردآوری اطالعات در مورد متیییر   از پرسشنامه  این مطالعه  همچنین در 

گویه می باشد. این ابزار شکل اصالح شده مقیاس    33انگیزش تحصیلی استفاده شد که این مقیاس دارای  
تحصیلی را با   هارتر ، به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است.    مقیاس اصلی هارتر، انگیزش 

روایی  بیرونی است.  درونی و قطب دیگر آن انگیزشسنجد که یک قطب آن انگیزشقطبی میهای دوسوال
های معلم درونی، با گزارشدار بین انگیزشپیش بین مقیاس اصالح شده هارتر از طریق همبستگی معنی

ها و دو شاخص های آننیز پاره مقیاس  درونی و بیرونی ودرونی تآیید شد. همچنین بین انگیزشاز انگیزش
تحصیلی، همبستگی معناداری به های پیشرفتهای درسی و نمرهعینی پیشرفت تحصیلی از جمله نمره

 دست آمد.

      ( مقیاس (,1981Harter Sهارتر  پاره  پایایی  ضرایب  فرمول  همچنین  از  استفاده  با  را   20های 
 063/0تا    048/0ماهه از    9ب بازآزمایی را در یک نمونه طی دوره  و ضرای  084/0تا    054/0ریچاردسون بین  

 نیز حاضر تحقیق گزارش کرده است. همچنین در  076/0تا    058/0ماه بین    5و در نمونه دیگری به مدت  

 .آمد دستبه 68/0 کرونباخ آلفای شاخص براساس پایایی ضریب
با تعیین    .هستند برخوردار مطلوبی  درونی ثبات از پرسشنامه این سؤاالت که داد نشان آزمون این نتایج      

دو مدرسه و انتخاب دو کالس ششم دبستان که از لحاظ تعداد و جنسیت دانش آموزان تقریبا برابر بودند،  
یکی را به عنوان گروه کنترل و دیگری را به عنوان گروه آزمایش  انتخاب کردیم. ابتدا از هر دو کالس  

کنترل به آموزان گروهگرفته شد سپس سرفصل مربو، به کتاب ریاضی ششم، به دانشآزمون  یک پیش
جلسه آموزش داده شد    9معکوس،در طی  آزمایش به روش آموزشآموزان گروهسنتی و به دانشهمان روش

 آزمون گرفته شد. و سپس از آنها پس

نظر  ون ریاضی از مبح  مورد هدف پژوهش و تعیین زمان آزم از  آموزاندانش کردن آگاهاول:  جلسه

آموزان بصورت توصیفی است، برای اینکه تحلیل از هر دو گروه. از آنجایی که در دوره ابتدایی نمرات دانش
از صفر تا  اندازه گیری این آزمون را بصورت نمره  به طور صحیج اجرا شود ما  آموزان  از دانش  20مکرر 

 گرفتیم.
از دانش دوم:   جلسه این جلسه  آنها موزان آزمونآدر  بین  ریاضی گرفته شد و سپس پرسشنامه 

 آوری شد.ها جمعتوزیع شد و پس از تکمیل آن، داده
نظر،  های آموزشی و مطالب مورددیآموزان، سیبیان نحوه تدریس و توجیه دانشبا  سوم:  جلسه

 آموزان قرار داده شد. در اختیار دانش

های آموزشی را به طور کامل مشاهده و با  دیآموزان مطالب را مطالعه و سی: دانشچهارمجلسه

توجه نشده باشند را در برگه نوشته  آموزان سواالتی را که مآمادگی کامل وارد کالس شدند. همچنین دانش
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های خود  مطالبی شود با همکاری هم از گروهآموزان خواسته می آورند. از دانشو همراه خود به کالس می
سی طریق  از  که  یادگرفتهدیرا  آموزشی  که  های  سواالتی  روی  بر  دهندو  توضیج  یکدیگر  برای  را  اند 

اند را برای سایر بچه ها نیز  آموز خواسته شد آنچه آموختهدانشگو کردند.سپس از چند  ودانستند گفتنمی
 توضیج دهد.

 این جلسه نیز مانند جلسه قبلی اجرا شد. پنجم:  جلسه

های آموزشی مربو، این بخش  دیدر این جلسه به ادامه درس پرداخته شد و سیششم:  جلسه

دانش اختیار  از آندوباره در  و  داده شد  قرار  و ها خواسآموزان  بیاموزند  را در خانه  آن  ته شد که مطالب 
 فهمند مانند جلسه قبل در کاغذ نوشته و به کالس بیاورند. سواالتی را نمی

دانشهفتم:  جلسه دوم  جلسه  با  دیآموزان سیمانند  و  مشاهده  کامل  طور  به  را  آموزشی  های 

های خود  مطالبی  آموزان خواسته شد با همکاری هم از گروهآمادگی کامل وارد کالس شدند.دوباره از دانش
از طریق سی بر روی سواالتی کهای آموزشی یادگرفتهدیرا که  برای یکدیگر توضیج بدهند و  را  ه  اند 

شود آنچه آموخته است را برای سایر بچه  گو کردند. سپس از چند دانش آموز خواسته می ودانستند گفتنمی
 ها نیز توضیج دهد. 

از دانشهشتم:  جلسه اجرا شد و همچنین  قبلی  مانند جلسه  نیز  آموزان خواسته شد  این جلسه 

ها آزمون  ی جلسه بعد آماده کنند تا از آناند را برامطالبی را که در این مدت از مبح  مورد نظر آموخته
 گرفته شود. 

پس از پایان تدریس از آموزان آزمون ریاضی گرفته شد. سپس پرسشنامه بین آنها  نهم:  جلسه

 آوری شد.ها جمعتوزیع و پس از تکمیل آن، داده
نیز  ها  کنترل آموزش به همان صورت سنتی صورت گرفت و در اول و آخر تدریس از آندر کالس

 آوری شد. ها به وسیله آنها تکمیل و سپس جمعآزمون گرفته و پرسشنامه
داده تحلیل  و  شامل  تجزیه  توصیفی  آمار  از  استفاده  با  پرسشنامه  از  آمده  دست  به  آزمون  های 

انجام     SPSS و تحلیل آنالیز کواریانس با اندازه گیری مکرر، به وسیله نرم افزاراسمیرنوف  _کولموگروف
 شد. 

 

 های تحقیق افتهی-3
آنالیز تحلیل  تحلیل  انجام  از  اندازهقبل  با  کولموگروفگیریکواریانس  آزمون  از  اسمیرنوف  _مکرر، 

 باشد: می 5ها استفاده شده است که به شرح جدول جهت بررسی نرمال بودن داده
 

 هااسمیرنوف در مورد نرمال بودن داده_نتایج آزمون کولموگروف  -2جدول 

 آزمونسپ آزمونپیش 
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 42 42 تعداد

 20/76 78/78 میانگین 

 962/7 315/10 انحراف استاندارد

 113/0 121/0 حداکثر اختالف 

 113/0 121/0 آمار آزمون 

 202/0 142/0 داریسطح معنی

(    < sig   05/0بیشتر است )    0/ 05مرحله آزمون، از  ، سطوح معنی داری دو    2مطابق جدول شماره         
ها، در پیش آزمون و پس آزمون ، نرمال بوده است.  دار نیست. به این معنی که، نمرات آزمودنیپس معنی

داده بودن  نرمال  شر،  اندازهبنابراین  روش  انجام  برای  است.هایگیریها،  برقرار  بررسی   مکرر،  برای 
آموزش باثرگذاری  انگیزش معکوس  دانشر  نمرات  از  ریاضی،  انگیزشتحصیلی درس  و  تحصیلی آموزان 

 مکرر صورت گرفت.گیریآموزان تحلیل اندازهدانش
آموزان با کنترل  ها از لحاظ نمره ریاضی دانشهای چند متییره برای مقایسه گروهنتایج آزمون -3جدول 

 آزموناثر پیش

فرضیه   F مقدار متغیرها 

درجه 

 آزادی 

ی خطا

درجه 

 آزادی 

sig  مجذور

 اتا

 

-پیش

 آزمون 

 اثر پیالی
المبدای 

 ویکلز
 اثر هتلینگ
 ریشه روی

163/0 
830/0 
187/0 
187/0 

26/7 
26/7 
26/7 
26/7 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

0/37 
0/37 
0/37 
0/37 

01/0 
01/0 
01/0 
01/0 

163/0 
163/0 
163/0 
163/0 

 

 گروه

 

 اثر پیالی
المبدای 

 ویکلز
 اثر هتلینگ
 ریشه روی

513/0 
475/0 
064/1 
064/1 

33/39 
33/39 
33/39 
33/39 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

0/37 
0/37 
0/37 
0/37 

00/0 
00/0 
00/0 
00/0 

513/0 
513/0 
513/0 
513/0 

 
اثرپیالیی،  از :  ها عبارتنددهد. این آزمون، نتایج چهار آزمون چند متییره را نشان می3جدول شماره          

، در  (sig)داریلمبدا ویلکس، اثر هاتلینگ و آزمون بزگترین ریشه رُی. با توجه به جدول باال، سطج معنی
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(. به این معنی که براساس این چهارآزمون، تفاوت پیش  > 05/0sigکمتر است)  05/0هر چهار آزمون، از 
دهنده تأثیر روش آزمایشی آموزش معکوس  این نتیجه نشان   دار است.آزمون و پس آزمون، با یکدیگر معنی

 باشد. درصد، می 63/1آموزان است و میزان تأثیر بر نمرات ریاضی دانش
آموزان  ها از لحاظ انگیزه تحصیلی دانشهای چند متییره کلی برای مقایسه گروهنتایج آزمون  -4جدول 

 آزمونبا کنترل اثر پیش

فرضیه   F مقدار متغیرها 

درجه 

 آزادی 

خطای 

درجه 

 آزادی 

سطوح  

معنی 

 داری 

مجذور 

 اتا

 

 

-پیش

 آزمون 

اثر  آزمون 
 پیالی

المبدای  آزمون 
 ویکلز

اثر  آزمون 
 هتلینگ

ریشه   بزرگترن 
 روی

143/0 
859/0 
164/0 
164/0 

09/6 
09/6 
09/6 
09/6 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

0/37 
0/37 
0/37 
0/37 

016/0 
016/0 
016/0 
016/0 

143/0 
143/0 
143/0 
143/0 

        

 

 گروه

اثر  آزمون 
 پیالی

المبدای  آزمون 
 ویکلز

اثر  آزمون 
 هتلینگ

ریشه   بزرگترن 
 روی

303/0 
698/0 
433/0 
433/0 

01/16 
01/16 
01/16 
01/16 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

0/37 
0/37 
0/37 
0/37 

00/0 
00/0 
00/0 
00/0 

303/0 
303/0 
303/0 
303/0 

(.   > 05/0sig)کمتر است  05/0، در هر چهار آزمون، از (sig)داری، سطج معنی4با توجه به جدول شماره  
این   دار است. به این معنی که براساس این چهارآزمون، تفاوت پیش آزمون و پس آزمون ، با یکدیگر معنی

آموزان است و میزان تأثیر  تحصیلی دانش  دهنده تأثیر روش آزمایشی آموزش معکوس بر انگیزهنتیجه نشان
 باشد. درصد، می 43/1
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آموزان  تحصیلی دانشاز لحاظ انگیزهها های تک متییره کلی برای مقایسه گروهنتایج آزمون -5جدول 

 آزمونآزمون و پیگیری با کنترل اثر پیشدر پس
 

منابع  

 تغییرات 

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی 

میانگین  

 مربعات

مقدار 
F 

سطح  

معنی 

 داری 

مجذور 

 اتا

 

-اشتیاق

تحصیلی  

آموزان دانش

 آزموندر پس

فرض 
 کرویت

اثر گلخانه  
 ای

 هوین فلدت 
 کران پایین 

78/74 
78/74 
78/74 
78/74 

1 
00/1 
00/1 
00/1 

78/74 
78/74 
78/74 
78/74 

09/6 
09/6 
09/6 
09/6 

016/0 
016/0 
016/0 
016/0 

143/0 
143/0 
143/0 
143/0 

        

 

-اشتیاق

تحصیلی   

آموزان دانش

 در پیگیری 

فرض 
 کرویت

اثر گلخانه  
 ای

 هوین فلدت 
 کران پایین 

62/196 
62/196 
62/196 

62/196 

1 

00/1 
00/1 
00/1 

62/196 
62/196 
62/196 

62/196 

01/16 

01/16 
01/16 
01/16 

00/0 
00/0 
00/0 
00/0 

303/0 
303/0 
303/0 
303/0 
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به این معنی که    (.  > 0sig/ 05)کمتر است  05/0، از  (sig) داری، سطج معنی5براساس جدول شماره
دهنده تأثیر روش  نشان  دار است که این موضوعهای پیش آزمون و پس آزمون ، معنیتفاوت میانگین

 باشد. درصد، می 43/1آموزان است و میزان تأثیر آزمایشی آموزش معکوس بر انگیزه تحصیلی دانش
 

 گیریبحث و نتیجه -4

 
 ارتقا منظور به آموزشی نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیریبه کشورها، از بسیاری در

 رویکرد از استفاده دلیل  همین به .است گرفته قرار خاو توجه  مورد یادگیری و یاددهی هایروش کیفیت

 رویکرد شدن فراگیر  با همزمان حال عین در .است شده روروبه ایویژه استقبال با تدریس در تلفیقی

 تربیت و تعلیم حوزه فعاالن توجه نیز معکوس  کالس مانند نوین تدریس روشهای از استفاده گراییسازنده

 یادگیری  و یاددهی امر   در روش این از استفاده پیرامون فراوانی مطالعات  .است نموده  جلب خود به را

دهد که های این پژوهش نشان میبرند. یافتهمی سر به خود ابتدایی مراحل در هنوز که است، شده انجام
زایش دهد. این آموزان را به طور معناداری افتحصیلی دانشمعکوس توانسته است انگیزشروش آموزش

تحصیلی در درس دهد که آموزش معکوس توانسته باع  افزایش نمرات ریاضی و انگیزهنتایج نشان می
دانش در  میریاضی  یافتهآموزان  این  یافتهشود.  با  )ها    Naimi hossini et al, 1391  ;  1393های 

,2014; Ghandali et al , Butzlerباشد.می ( همسو 
 
باع  ایجاد حس   که دانست هاییفعالیت از  عبارت را تحصیلی انگیزه میتوان یافته این تبیین در
 یادگیری انگیزه کنندمی تلفیق را هاآن ایفزاینده طوربه که افرادی و شودفعال می و یادگیری پیشرفت

 وبچارچ درواقع دارد، که باالیی پذیری انعطاف دلیل  به  معکوس کالس دهند. همچنینمیافزایش   را

پردازد  می یادگیری به بخواهد که خود هر زمان وعالقه  میل براساس فراگیر ندارد، درنتیجه ثابتی کامال
 افزایش باع   امر همین و شودمی انجام آموزدانش امکانات و عالیق براساس  برنامه نظرتنظیم و از این 

استناد   Mcnally,Littleدیدگاه   به میتوان حاضر پژوهشی تبیین یافته شود. برایمی تحصیل به انگیزه
 منظور به سنتیآموزش روش کردن معکوس  برای آموزش روشیک  معکوسکرد که به باور او کالس

 کندمی پیدا اختصاو  آموزشی محتوای  به درس  کالس سنتی، روش در. است  آموزشی تدریس  رهایی از

 نظر در آموزان،برای دانش درس از کالس بیرون در آن گرفتن کار به جهت تکالیفی راستا و در این

 برداری فیلم طریق از را های آموزشیسخنرانی که است راهبردی یک معکوسکالس اما شودگرفته می

کرده )  می منتقل درس ازکالس بیرون به را آن و ضبط  (.    Mcnally, 2016؛  Little, 2015کند 
 هایفعالیت توانندمی مدرسان و شودمی  گذاشته کنار درس کالس در محتوا رویکرد ارائه این در همچنین

 زندگی  در را اطالعات و یابند دست مسائل علت به آموزاندانش چگونه اینکه آموزش  طریق از را کالسی

کنند به واقعی فراهم  راهبردهای. کارگیرند،   آموزاندانش درک افزایش باع  معکوسکالس اجرای 
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  2016شود )می درس داخل کالس در آن تقویت و کالس درس از قبل هایاهمیت فعالیت به نسبت
Rotellar & Cain,  .)وبارها وبارها کرده مطالعه قبال  را  درس آموز محتوایمعکوس دانشدر کالس 

 مطلب درک به خود فردی هایتفاوت به  باتوجه آموزدانش هر تماشاکند. را معلم تدریس تواندمی

 نیز درس کالس در گیرد.انجام می آموزدانش دست به یادگیری کنترل واقعپردازد و درمی ویادگیری

پرسشمی عمیق بهتری هایتوانند  و  و   یادگیری نتیجه در بپردازند، موضوعات به تربپرسند  مؤثرتر 
   .آیدبوجود می تریعمیق

-دانش فعاالنه درگیری حول معکوس موجود درکالس هاینظریه تمام اصلی هسته درمجموع
مطالب موزانآ درگیرشدن دورمیزند؛ یادگیری تکالیف و آموزشی  با  با   آموزاندانش فعاالنه بنابراین 

میآن یادگیری،  باتکالیف اعمالها  و  افکار  طوری توانند  را    و  تحصیلیانگیزه بر کنندکه هدایت خود 
 بین  بیشتر آموز؛ تعاملهر دانش یادگیری باشد. فردی کردن داشته تأثیرمثبت هاآن بر یادگیری درنهایت

 مجال تالش بیشتر نیازمندند؛ به که آموزانیدانش به برای کمک بیشتر معلم فرصت معلم؛ و آموزدانش

 فرزندانشان،  در امر یادگیری والدین مشارکت بکشد. چالش به را مستعد آموزاندانش تا معلم  برای بیشتر

 از پیامدهای شود،می  استفاده هاازآن که هایینمایش صفحه جای به آموزشی ویدئوهای کردن جایگزین

 .است آموزندانش تحصیلیاشتیاق افزایش آن مهم ازنتایج که است معکوسکالس روش مثبت
نوع   از بود هاییمحدودیت حاضردارای تحقیق  این  با  آموزان  دانش  و  اولیاء  نبودن  آشنا  جمله 

آموزش سنتی صورت میآموزش. چو بصورت  تدریس دروس در مدارس  بیشتر  و  ن  اولیا  گیرد، هنوز 
 نیز این پژوهش هایعملی یافته آموزان با این نوع آموزش آشنایی کامل را ندارند. کاربردهایدانش

 معکوس کالس روش چنانچه داشته باشد. وتربیتاندرکاران تعلیم دست برای مهمی اطالعات تواندمی

تأثیر در  اگر این ویژه به  باشد و داشته  آموزانبر دانش ایاثرسازنده روانشناختی هایسازه  بر تأثیر با بتواند 
 عملی و مؤثر شیوهای  یافتن معلمان را به توانمی باشد، بیشتر سخنرانی)سنتی( معمول   روش با مقایسه

 آموزشی مؤسسات مطالعه، این  از لحاص دانش بنابراین نویدداد؛ تحصیلیانگیزه  بر تأثیرگذاری برای

برایشیوهای رادریافتن یاریدانش وتربیتتعلیم  کارآمد   روش این  دیگر کاربرد  .کرد خواهد آموزان 

 به طوریکه  نباشد فراهم دلیلی  هر به درسی هایکالس تشکیل امکان است که در شرایطی آن از استفاده

 در شده،  درسی هایکالس  تعطیلی باع  که بیماری کرونا شیوع جریان در  اخیراً را  آن  عملی نمونه 

 شودمی است. پیشنهاد بوده همراه  عمومی اقبال با معکوسروش کالس اینرو از هستیم. شاهد کشورمان

دانش  برای صوتی  کوتاه هایداستان از معلمان گفتاری،    شنیداری، هایمهارت در واژگانی  تقویت 
برسدبه  است ممکن کنند. استفاده نوشتاری و خوانداری   های درس در فعال یادگیری در فقط که  نظر 
 کردن فردی برای را  معکوس روش  حالیکه در کرد، استفاده معکوسکالس روش  از توانمی خاصی

 تولید برای است معلمان بهتر کرد. اجرا توانمی هادرس یهمه در یادگیری جریان تقویت و  آموزش
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 های ویدیوییفایل و کنند ضبط  را خود  تدریس مراحل و  گیرند قرار دوربین برابر در  دیجیتالی محتوای

 .باشند داشته دسترس در  خوبی کیفی  منابع آموزاندانش تا کنند بارگذاری آموزشی هایسایت در را
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Investigating the effect of reverse education on 

academic motivation in mathematics  Elementary 

students 
 

Mehdi Moeinia Kia1, Pedram Ghorbanzadeh 2*, Afshin Abedinia3 

Abstract:  
The aim of this study was to investigate the effect of inverse education on 

motivation of elementary students in mathematics. The research method was 

quasi-experimental, which was a traditional teaching method in the control 

group and the reverse class method was performed in the two experimental 

groups. The statistical population of the study consisted of male and female 

students in the sixth grade of elementary school in Talesh city in the 

academic year 1398-99. The sample of this study includes 42 male and 

female students of the sixth grade of elementary school, including 23 in the 

experimental group and 19 in the control group, who were selected by 

available sampling method. In this way, first two schools were selected from 

the primary schools of Talesh city that were available and then from each 

school of the sixth grade which included male and female students and had 

an almost equal volume. Students in each class were examined in two groups 

of reverse experiment and control group. Harter's motivational motivation 

questionnaire was used to collect data. The reliability coefficients of the 

scales of this instrument were reported between 0.05 to 0.830 using the 20-

coder-Richardson formula. Multivariate analysis of covariance was also 

used to analyze the data. The results showed that the research hypotheses 

about the effectiveness of reverse education on students' academic 

motivation were confirmed and the students in the experimental group had 

more academic motivation than the students in the control group in the post-

test. Therefore, it can be concluded that the reverse education method is 

effective on students' academic motivation in mathematics. 

Keywords: Reverse education, Traditional education, Academic 

motivation 
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پذیری اجتماعی و رفتار اخالقی  بررسی تأثیر هوش رقابتی بر مسئولیت 

 کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل 
 

  2هادی بابایی مهر  ، 1محمد فیضی زنگیر  
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   چکیده
آید. در این تحقیق از روش مطالعات پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می 

و همچنین جهت   ای( عمدتاً برای مطالع  مبانی نظری تحقیق و بررسی پیشین  تحقیقنظری )کتابخانه
شود. افزون بر آن، روش  بررسی مطالعات و دیدگاههایی که راجع به موضوع تحقیق است، استفاده می

ای برای تجزیه و تحلیل متییرهای مطالعات میدانی )پرسشنامه( از طریق گردآوری اطالعات پرسشنامه
می  قرار  استفاده  مورد  تحقی تحقیق  این  در  بررسی  مورد  متییرهای  رقابتی،  گیرد.  هوش  از  عبارتند  ق 

پذیری اجتماعی و رفتار اخالقی که در این تحقیق متییر هوش رقابتی و ابعاد آن که عبارتند از  مسئولیت
کلیدی  پذیریآسیب از رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی مخاطرات از بازار، آگاهی آگاهی از فرصتهای
( و سان و وانگ  2014قل از تحقیق نووکاه و همکاران )محوری به عنوان متییر مست سازمان، فرضیات

( و بهشتی و کاظمی  2014دودا ) پذیری اجتماعی از تحقیق واواهرا و ان ( و دو متییر مسئولیت2015)
از تحقیق ریچموند و همکاران )2015) به 2014( و کیم و همکاران )2007( و متییر رفتار اخالقی   )

هوش رقابتی   اند. یافته های تحقیق نشان می دهد کهلیل قرار گرفتهعنوان متییرهای وابسته مورد تح
پذیری کلیدی )آگاهی از فرصتهای بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی از آسیب

پذیری اجتماعی کارکنان و رفتار اخالقی کارکنان شعب بانک و آگاهی از فرضیات محوری( بر مسئولیت
 ی استان اردبیل تأثیر دارد.بانک مل

آگاهی از فرصتهای بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی  های کلیدی : واژه

آسیب  مسئولیت از  محوری،  فرضیات  از  آگاهی  بانک،  کلیدی  اخالقی  پذیری  رفتار  اجتماعی،  پذیری 
 کارکنان

 مقدمه-1
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پذیری اجتماعی در رشدد و توسدع   ارة نقش و اهمیت مسدئولیتنتایج حاصدل از بسدیاری از تحقیقات درب
شدوند که ها و بعضداً رشدد جوامع بشدری، بر این نکته تأکید دارد که جوامعی توسدعه یافته تلقی میسدازمان

اند که پذیری خود در مقابل اجتماع خود پرداخته باشدد. امروزه محققان پی بردهبه ارتقاء سدطج مسدئولیت
اجتماعی جزء ضدددرورتهای انکارناپذیر هر سدددازمانی تلقی شدددده و به وجود آورندة   پذیریمسدددئولیت

ها و کشورها هستند. طوری که طی نیم قرن گذشته پایان در جهت رشدد و توسع  سازمانای بیسدرمایه
بخش قابل توجهی از پیشددرفت کشددورهای توسددعه یافته مرهون تحول در آنها بوده اسددت. از طرفی 

هاست. های موفق و پیشرو درباره مدیریت بهین  سود، مبین اهمیت آن در سازمانازمانتجارب ارزندة س
کنند، محور اصدلی دانند که برایشدان کار میآنها عظمت و بزرگی سدازمان خود را به اندازة کسدانی می

مامی پذیری اجتماعی را سددرچشم  تاند، مسئولیترشد کسب و کار خود را بر مبنای سود خود بنا نهاده
دانند و معتقدند که اگر سدازمانی شدایسدتگی حفد سدود خود را خالقیتها، نوآوریها، تواناییها و زیباییها می

 (.Mujudi et al., 2014: 31نداشته باشد، به آرامی به افول کشیده خواهد شد )
رای هر شرکت اخالق ارزشی  کنند که تنها مزیت رقابتی ماندگار ب( مطرح می2014ریچموند و همکاران )

مداردر کند. منشأ این رفتار اخالقی از کارکنانی است که با رویکرد دانشاست که آن شرکت نشان می
(. از سویی انسان موجودی اجتماعی است که  Samimi, 2014: 23کنند ) فرایندهای سازمان فعالیت می

در تعامل با سایر انسانهاست. در این بین اخالق    برد و هموارهاز لحظ  تولد تا آخر عمر در اجتماع بسر می
پذیری اجتماعی مدیران و کارکنان بیش از گذشته مورد توجه صاحبنظران رشته مدیریت  و مسئولیت

منابع انسانی قرار گرفته است. مدیران کسانی که تصمیماتی را که عالوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم 
کنند. انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف با توجه به  ، اتخاذ میقضاوت ارزشی و اخالقی نیز هست
ای، ارزشهای مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل  تصمیمات قبلی، فشارهای لحظه

های گذشته (. در نهایت این نکته قابل اذعان است که در سالQalavandi et al., 2014; 112آید )می
اقتصادی به نظام بانکی نسبت داده شده است. البته هنوز هم این روند ادامه    همواره تمامی مشکالت

ها و بویژه ها نسبت به بانک شود، بر شدت هجمهدارد و هرچه اقتصاد کشور با فشار بیشتری مواجه می
م  اند. نظاها هم از درون و هم از برون کشور با فشار مواجه شود. در واقع بانکها هم افزوده می بانک

ها برای دریافت  مرکزی و انتظارات عدیده افراد و سازمان بانکی در داخل با بحثهای مانند نظارت بانک 
روست که در برخی مواقع خارج از توان بانکهاست و از سوی دیگر با فشار بیرونی دست تسهیالت، روبه 

وفقیت در این راه، همگامی  افزاید. لذا مسئل  عمده برای مها میبه گریبان است که بر سختی کار بانک
، نقش حیاتی  21آید. تکنولوژی، در قرن  با تکامل سریع »فنآوری« است که در پی مدیریتِ به هنگام می

ایفا خواهد کرد، همانطور که در قرن بیستم نیز اینگونه بوده است. بنابراین، شناسایی مسائل مرتبط با  
اشت، ضروری است. مهمترین ابزار موفقیت در شرایط  تکنولوژی که در آینده با آنها برخورد خواهیم د

کنونی، که بتوان آینده را در اختیار گرفت، استفاده از رهبری مؤثر است. در این اثنا یکی از مهمترین  
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تواند به رهبران و مدیران در انجام مسئولیتشان کمک کند، هوش رقابتی های شخصیتی که میمؤلفه
تواند در سوق دادن سازمان  یریتی و توانائیهای سازمانی در مدیریت، می است. بنابراین تلفیق دانش مد

رقابت  به  دستیابی  بهبسوی  باشد.  مفید  و  کارساز  باارزشی   پذیری،  مفهوم  چنین  بررسی  دلیل  همین 
الخصوو در شعب بانک ملی استان اردبیل به دلیل محدودیتها در باب کسب، حفد و نگهداری علی

گذاریهای صورت گرفته در بازارهای هدف  ان اصلی و کلیدی، عدم رسوب سرمایه مزیت رقابتی و مشتری
 کند.و افزایش تعداد بانکهای رقیب انجام چنین تحقیقی را به شدت توجیه می 

 

 ادبیات و پیشینه موضوع -2

ست که  نیروی انسانی و رفتار اخالقی آنها را باید به عنوان مهمترین سرمای  یک سازمان دان
های باالیی جهت ها هزینهنقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. امروزه سازمان

می صرف  انسانی  منابع  نگهداری  و  نمانند  جذب  عقب  رقیبان  سایر  از  رقابت  عرص   در  تا  کنند 
(Zvavaheraand & Ndoda, 2014:2 سازمان بین  رقابت  وجود  دلیل  به  حاضر،  عصر  در  و (.   ها 

ها اگر ای یافته است. سازمان ها درجهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژهشرکت
مند باشند، ولی از نیروی انسانی متخصص و  دارای بهترین تکنولوژی بوده و از بهترین امکانات بهره

را نداشته باشند، قادر    کارآمد برخوردار نباشند و یا توانایی استفادة درست و کارآمد از نیروهای موجود
نخواهند بود بر محیط اثر گذاشته و در عرص  رقابت موفق و دینامیک عمل نمایند و این امر حادث 

(. به طور کلی  Zarei Matin et al., 2011: 79گردد مگر با رویکرد اخالقی مؤثر منابع انسانی )نمی
شود که بر اساس آن  ا و نبایدها تعریف میها به عنوان سیستمی از ارزشها، بایدهاخالقیات در سازمان

شود. به طور کلی انسانها در بعد فردی و  نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می
دهد. ممکن شخصیتی دارای ویژگیهای خاو اخالقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می

گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار زمانی قرار میاست همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سا
و رفتار متفاوتی از بُعد فردی از آنها سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارآیی و اثربخشی  

تواند موجب بروز پیامدهای سازمان تأثیر بگذارد.از طرفی اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می 
در این بین    .(Ludwin-Peeryaand & Tingley, 2014: 257در سطج سازمان گردد )  مثبت یا منفی

پذیری اجتماعی کارکنان، توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، مؤثر و مسئولیت
می  گروه  در  مسئولیتسازنده  می باشد.  قادر  را  فرد  که  است  شایستگی  اجتماعی،  مراقب  پذیری  سازد 

معتقد است افراد    1آن  -کاری خود بوده و در راه عالئق دیگران و گروههایی خدمت کند. بارتالشهای  
پذیر در جامعه، » قادرند برای دیگران و همراه با آنها کاری را انجام دهند، دیگران را بپذیرند،  مسئولیت

یند. این افراد به حساسیتهای  همگام با وجدانیات خود حرکت نمایند، و قوانین اجتماعی را رعایت نما
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مربو، به روابط میان فردی احترام گذاشته و قادر به پذیرش سایر افراد هستند و از استعدادهای خود در  
گیرند، نه این که فقط به صالح خودشان فکر کنند. افرادی که نقصانی در این  راه صالح جمع بهره می 

را تصدیق کنند، در برابر سایرین، آزاردهنده عمل شایستگی دارند، ممکن است نگرشهای ضداجتماعی  
(.  Beheshti & Kazemi, 2015: 357نمایند و پیوسته به دنبال بهره گرفتن از سایر افراد باشند« )

پذیری در مدیران و کارکنان باالتر باشد احساس امنیت افزایش پیدا کرده بعبارتی هرچه حس مسئولیت
شود و احتمال نیل در سازمان بیشتر شده، پیشرفت بیشتری حاصل می1افزاییگیری همو امکان شکل

گیری روانی نکند، تجربه فشار درونی ابد.وقتی منابع انسانی احساس کنارهیبه هدف در سازمان فزونی می 
پذیری اجتماعی در سازمان باالتر خیلی کمتری خواهد داشت. از طرفی هر چه میزان شایستگی مسئولیت

های استحکام بیشتر را  پیوند و اتصال بین کارکنان با هم و با مدیران افزایش پیدا کرده و زمینه  باشد،
آورد. صاحبان کسب و کار و مدیران و کارشناسان منابع انسانی در حوزه مدیریت نیروی انسانی فراهم می

گیری و سپس  ن ابتدا اندازهباید بیش از پیش به این معیار توجه نموده و این شایستگی را باید در کارکنا
ای از فرهنگ و اقتصاد سازمان پذیری اجتماعی بطور فزایندهبهبود قرار دهند. بعبارت ساده مسئولیت

افزون بر موارد اشاره شده در باال؛ از منظر معماری   (.Qalavandi et al., 2014: 113کند )حمایت می
عامل افزایش کارایی سازمان و یکپارچگی فرایندها سازمان، هوش رقابتی به عنوان یک چارچوب فنی که  

بر فرایندهای تصمیم نهایتاً  بازار  گیری در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است، نگریسته می و  شود. 
داند. از نقطه نظر  هوش رقابتی را ابزاری برای برتری رقابتی و پایشگر و تحلیلگر بازار و مشتریان می

افزار  ها، نقطه دخالت سختسیستم هوشمند است که با پردازش دقیق دادهفناوری نیز هوش رقابتی یک  
تر هوش رقابتی چیزی نیست مگر فرایند  آید. ولی به بیان سادهافزار در میزافزارها به حساب میو نرم 

های موجود در فرایند  باالبردن سوددهی و عملکرد سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده
(. در صورتی که مفهوم هوش رقابتی بدرستی درک و منتقل  Nwokah et al, 2014: 12گیری )تصمیم

شود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش یابد و برآورده نشدن این توقعات  نگردد، موجب می 
داشت؛ چرا که  مواردی را از جمله سلب اطمینان افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد  

هوش رقابتی فقط به دنبال کوتاه کردن مسیرهای پرس و جو در داخل اطالعات است و خود مستقالً و  
 :Pirayesh & Alipour, 2013بدون نیاز به اطالعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا راهکاری نیست )

انک ملی، به دلیل رغبت (. از سویی مطابق گزارش دفتر مطالعات و پژوهش مدیریت امور شعب ب10
پایین کارکنان در انجام وظایف محوله، ضعف در مدیریت مؤثر ارتبا، با مشتریان در کارکنان، ضعف 
مهارتی برخی کارکنان در خصوو تعامل با مشتریان جدید، ضعف در تعامل با محیط بیرونی، ضعف در 

نبود مرکز داده در راستای مطالعه   انداز آتی بانک در خصوو توسع  خدمات جدید واجرایی نمودن چشم
و تحلیل بازارهای بالقوه، این بانک با چالشهای اساسی مواجه هست. بنابراین مسأل  اصلی و اساسی در  
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پذیری اجتماعی ورفتاراخالقی کارکنان شعب  برمسئولیت  تحقیق حاضر این است که آیا هوش رقابتی
 بانک ملی استان اردبیل تأثیر دارد؟

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق  -2-1

 رفتار اخالقی؛ 
امروز   انسانهای  اجتماعی وشیلی  بوده که درزندگی  رفتاری حسابگرانه  اخالقی  رفتار  تعریف مفهومی؛ 

هرمکان و در  ایجاد شده است که در آن فرد سعی دارد اخالق و جایگاه اخالقی خود راحفد کرده و در  
 :Kim et al., 2014شود از آن اجتناب ورزد )هر مناسبت که رفتاری غیراصولی وناپسند مشاهده می

127 .) 
تعریف عملیاتی؛ رفتار اخالقی ریشده در شدخصدیت و الگوی رفتاری شدخص داشدته و در تحقیق حاضدر با 

عامل با دیگران، داشدتن اسدتفاده از شداخصدهایی همچون اسدتفاده از رویکردهای مناسدب رفتاری در ت
الگوی اخالقی مناسددب در سددبک رفتار و تعامل با دیگر افراد، تعامل پویا و دینامیک با سددایر افراد در 
چدارچوب موازین اخالقی، توجده و رعدایدت اصدددل اخالق در رفتدار و برخورد بدا دیگران و رعدایدت و الزام 

( 2012) 1از ابزار پرسدشدنامه اسدتاندارد هافمن دانسدتن اخالق به عنوان اصدل پایه در رفتار و با اسدتفاده
 گیرد.سؤال مورد سنجش و ارزیابی قرار می 10مشتمل بر 

 پذیری اجتماعی؛ مسئولیت 
پذیری اجتماعی کارکنان عبارتست از توانایی بروز خود به عنوان یک عضو  تعریف مفهومی؛ مسئولیت

موجب مشارکت هر چه بیشتر فرد در راستای تحققق  دارای حس همکاری، مؤثر و سازنده در گروه که  
 (. Beheshti & Kazemi, 2015: 357گردد )اهداف سازمان می 

پذیری اجتماعی کارکنان ریشه در شخصیت و حاالت درونی فرد داشته که در  تعریف عملیاتی؛ مسئولیت
سؤال   5( مشتمل بر  1996وهمکاران )2تحقیق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد سینگاپکدی 

 گیرد.کلیدی مورد سنجش و ارزیابی قرار می

 هوش رقابتی؛
عبارتست از مهارت و توانایی سازمان بر نظارت هدفمند بر محیط رقابتی  تعریف مفهومی؛ هوش رقابتی

 & Pirayeshها در آن به فعالیت و رقابت می پردازند با هدف اخذ تصمیمات راهبردی )که سازمان

Alipour, 2013: 11 .) 

 
1Hafmann 

2Singhapakdi 
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از فرصتهای از   آگاهی  آگاهی  بازار،  تحلیل مناسب محیط  تواناییهایی در خصوو  و  به مهارت  بازار؛ 
جوانب و ابعاد مختلف بازارها، تحلیل دقیق محتوای بازار، آگاهی از استراتژیها و راهبردها در خصوو 

 (. Nwokah et al, 2014: 16ق می شود )بازار و پتانسیلها و نواقصات موجود در بازار اطال 
رقبا؛ به آگاهیهای فردی در خصوو آشنایی با استراتژیهای اتخاذ شده از سوی رقبا،   ازمخاطرات آگاهی

ها و تحرکات رقبا در خصوو تصاحب بازارهای خودی مسیر حرکت و توانمندیهای رقبا در بازار و رویه 
 (. Pirayesh & Alipour, 2013: 11شود )گفته می 
رقبا؛ به سطج مهارت و تواناییهای فرد در خصوو آگاهی از پتانسیلهای بالقوة رقبا،  از تهدیدات آگاهی

شود  آگاهی از استراتژیهای تهاجمی اتخاذ شده توسط رقبا و تهدیدات رقبا در تعامل با سازمان اطالق می 
(Nwokah et al, 2014: 16 .) 

شود که فرد آگاهی الزم در آن دسته از آگاهی فرد اطالق می   کلیدی سازمان؛ به پذیریازآسیب آگاهی
خصوو تجزیه و تحلیل نقا، ضعف و قوت سازمان و فرصتها و تهیدات محیط پیرامونی سازمان را دارد  

می سان  بدین  آسیب که  نماید تواند  تحلیل  رقابتی  و  پیرامونی  محیط  به  نسبت  را  سازمان  پذیری 
(Nwokah et al, 2014: 16 .) 

محوری؛ فرضیات محوری عبارتست از توانمندی و مهارت فرد در خصوو تحلیل مصائب و   فرضیات
حلها و فرضیات محوری در راستای تحقق اهداف و  مشکالت سازمان نسبت به محیط رقابتی و ارای  راه 

کن گوید فرضیات محوری همانند نوراف( می1973پذیری. ون دالن )پیشبرد آن اهداف به منظور رقابت
 :Nwokah et al, 2014کند )تر می پرقدرتی در فرد است که راه را برای حل مشکالت سازمانی روشن 

16 .) 
های کاربردی و تحلیلی است که به استناد  ای از برنامه تعریف عملیاتی؛ هوش رقابتی شامل مجموعه

های هوشمند رای فعالیتگیری بهای داده عملیاتی و تحلیلی در سازمان به اخذ و کمک به تصمیمپایگاه
پردازند که با استفاده از شاخصهایی همچون آگاهی از فرصت های بازار، آگاهی  رقابتی و کسب و کار می 

محوری و با   کلیدی سازمان، فرضیات پذیریازآسیب رقبا، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات
سؤال در خصوو    5سؤال؛ به تفکیک  21( مشتمل بر 0072) 1استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد فهی
 5سؤال در خصوو سنجش متییر آگاهی از مخاطرات رقبا،  4سنجش متییر آگاهی از فرصتهای بازار، 

سؤال در خصوو سنجش متییر فرضیات   4سؤال در خصوو سنجش متییر آگاهی از تهدیدات رقبا،  
 باشد. پذیری کلیدی بانک میازآسیب  گاهیسؤال در خصوو سنجش متییر آ 3محوری و نهایتاً 

 

 مدل مفهومی تحقیق 2-2

 
1Fahey 



 1400، بهار 6، پیاپی 1فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی، سال سوم، شماره   

 
 

 
 

102 

رقابتی، مسئولیت از هوش  عبارتند  تحقیق  این  بررسی در  و متییرهای مورد  اجتماعی  پذیری 
دهد. در این  رفتار اخالقی و مدل مفهومی تحقیق در زیر آورده شده که شمایی کلی از تحقیق نشان می 

رقبا،   ازمخاطرات بازار، آگاهی هوش رقابتی و ابعاد آن که عبارتند از آگاهی از فرصتهایتحقیق متییر  
محوری به عنوان متییر مستقل   کلیدی سازمان، فرضیات پذیریازآسیب رقبا، آگاهی از تهدیدات آگاهی

ی از پذیری اجتماع( و دو متییر مسئولیت2015( و سان و وانگ )2014از تحقیق نووکاه و همکاران )
( و متییر رفتار اخالقی از تحقیق ریچموند  2015( و بهشتی و کاظمی )2014دودا )تحقیق واواهرا و ان 

( استخراج شده و با مطالع  این تحقیقات، مدل زیر تلفیقاً  2014( و کیم و همکاران )2007و همکاران )
 شکل گرفته است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

):  1شکل   و همکاران  نووکاه   ( تحقیق:  مفهومی  )2014مدل  وانگ  و  سان  ان 2015(،  و  واواهرا  دودا (، 
 ((2014(، کیم و همکاران )2007(، ریچموند و همکاران )2015(، بهشتی و کاظمی )2014)

 

 فرضیة تحقیق  - 2-3

 پذیری اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل تأثیر دارد. مسئولیت  بر هوش رقابتی .١
 رفتاراخالقی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل تأثیر دارد. بر هوش رقابتی .2

 

 روش تحقیق  -3

 زاربا فرصتهاي از آگاهي

 رقبا ازمخاطرات آگاهي

 سازمان كليدي پذيريازآسيب آگاهي

 محوري فرضيات

 رقبا تهديدات از آگاهي

 رقابتی هوش

  اخالقی رفتار

 پذیریمسئولیت
 کارکنان اجتماعی
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ضر از حی  هدف کاربردی است. زیرا به دنبال رفع مشکل شعب بانک ملی استان اردبیل  پژوهش حا
باشد. پژوهش حاضر از لحاظ اجرا از نوع همبستگی است. همبستگی، درجه اعتبار بین متییرها را می

یه  دهد. مقدار این کمیت، چگونگی برازش معادله خطی یا ناخطی، که ارتبا، بین متییرها را توجنشان می
دهد. هنگامی که همبستگی بین دو متییر مورد بررسی است، همبستگی را ساده و  کند، نشان میمی

( شدت رابطه بین دو متییر  Rنامند. ضریب همبستگی )برای بیش از دو متییر همبستگی را چندگانه می
ی + در خصوو همبستگ1در خصوو همبستگی منفی کامل تا    -1دهد که مقدارش از  را نشان می

 کند.  مثبت کامل می
جامع  آماری این تحقیق را کلی  کارکنان و رؤسای شعب بانک ملی استان اردبیل جمعاً به تعداد  

 دهد.شعبه تشکیل می  49نفر در  475
گردد که تعداد نمونه مورد نظر با سطج  استفاده می برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان  

گیری در این تحقیق نیز  نفر بدست آمده است. روش نمونه   214،    05/0و با سطج خطای    %95اطمینان  
 باشد.  گیری تصادفی ساده میاز نوع نمونه 
های مورد نیاز تحقیق، به صورت میدانی و با مراجعه به شعب بانک ملی استان  آوری دادهجمع

 اردبیل انجام گرفته است. 
 باشد؛ تحقیق به منظور گردآوری اطالعات دو دسته میابزارهای مورد استفاده در این 

کتابخانه 1 مطالعات  از  استفاده  در  .  جستجو  و  خارجی  و  داخلی  نشریات  و  کتب  مطالعه  جمله  از  ای 
 پایگاههای اطالعاتی )اینترنت( به منظور دستیابی به مبانی نظری و استفاده از تجارب محققین دیگر. 

 ها. آوری دادهبه عنوان ابزار اصلی جمع. استفاده از ابزار پرسشنامه 2
ها عبارتند از پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق از نوع استاندارد هستند. این پرسشنامهپرسشنامه

( هافمن  استاندارد  2012استاندارد  پرسشنامه  کارکنان،  اخالقی  رفتار  متییر  سنجش  منظور  به   )
پذیری اجتماعی کارکنان و پرسشنامه ر سنجش متییر مسئولیت( به منظو1996همکاران ) و سینگاپکدی

 ( به منظور سنجش متییر هوش رقابتی و ابعاد آن.  2007استاندارد فهی )
های بکار گرفته شده روایی آنها به طور طبیعی مورد  در پژوهش حاضر به دلیل استاندارد بودن پرسشنامه

پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این    1د.  و  برای برآورد پایاییگیرتأیید قرار می
 ( بدست آمده است.  1اساس مقدار آلفا ، برای هر یک از متییرهای تحقیق برابر با جدول )

 (: پایایی پرسشنامه 1جدول )

 ای تحقیق متغیره مقدار آلفای کرونباخ 

 بازار  آگاهی از فرصتهای 799/0
 رقبا مخاطرات از آگاهی 804/0

 
1 Reliability   
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 رقبا از تهدیدات آگاهی 807/0
 سازمان کلیدی پذیریآسیب از آگاهی 812/0
 محوری  فرضیات 831/0
 رفتار اخالقی کارکنان  806/0
 پذیری اجتماعی کارکنانمسئولیت 789/0
 پایایی کل پرسشنامه 821/0

 
من دادهبه  تحلیل  توصیف ظور  برای  نمودارها  و  فراوانی  جداول  قالب  در  توصیفی  آمار  از  ها 

استفاده می شاخصهای جمعیت آماری  نمون   آزمون  شناختی  قالب  در  استنباطی  آمار  از  شود. همچنین 
  tاسمیرنوف برای بررسی و تعیین نرمال بودن توزیع متییرهای تحقیق و از آمارة آزمون    -کولموگروف  

برای سنجش میزان تأثیر متییر   R2رای تعیین سطج معناداری روابط بین متییرهای تحقیق و از ضریب  ب
ها با استفاده از  شود. کلی  مراحل آزمون فرضیه مستقل بر روی هر یک از متییرهای وابسته استفاده می

 گیرد.صورت می SPSS V:21.0افزاری بست  نرم 
 یافته های تحقیق -4

بازار،   به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متییرهای تحقیق )آگاهی از فرصتهای  در این تحقیق
محوری،   سازمان، فرضیات کلیدی پذیریآسیب  از رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی مخاطرات از آگاهی

ال بهره گرفته شده که نرم  K-Sپذیری اجتماعی کارکنان( از آزمون  رفتار اخالقی کارکنان و مسئولیت
 دهد. بودن توزیع متییرهای فوق را نشان می

 اسمیرنوف  -(: نتایج آزمون کولموگوروف 2جدول )

انحراف  میانگین  نمونه  متغیرهای تحقیق 

 معیار

سطح معناداری  

 K-Sآزمون 

 23/0 99/0 38/3 214 بازار  آگاهی از فرصتهای
 51/0 14/1 37/3 214 رقبا مخاطرات از آگاهی
 35/0 91/0 55/3 214 رقبا از تهدیدات آگاهی

 کلیدی پذیریآسیب از آگاهی

 سازمان
214 68/3 61/0 10/0 

 11/0 02/1 01/3 214 محوری  فرضیات
 09/0 09/1 1/3 214 رفتار اخالقی کارکنان 

پذیری اجتماعی مسئولیت
 کارکنان

214 16/3 04/1 45/0 
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( و با توجه به اینکه سطج معناداری برای متییرهای تحقیق بیشتر  2در جدول )مطابق اطالعات مندرج  

 باشد.  توان چنین اذعان نمود که متییرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد، لذا می می 05/0از 
 

پذیری اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی استان  : هوش رقابتی بر مسئولیت 1فرضیة  

 اردبیل تأثیر دارد. 

0H پذیری اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل تأثیر ندارد. هوش رقابتی بر مسئولیت 

1Hپذیری اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل تأثیر دارد. : هوش رقابتی بر مسئولیت 
 1(: آزمون فرضی  اصلی 3جدول )

ضریب   بینمتغیرهای پیش 

 بتا 

سطح  

 عناداری م 

ضریب  

 تأثیر 

سطح  

 Fمعناداری 

نتیجة  

 آزمون 

  000/0 792/0 هوش رقابتی 
 
 
627/0 

 
 
 
000/0 

 
 
 
 1Hقبول 

 001/0 0//189 بازار  آگاهی از فرصتهای
 000/0 571/0 رقبا مخاطرات از آگاهی
 000/0 411/0 رقبا از تهدیدات آگاهی
 پذیریآسیب از آگاهی

 سازمان  کلیدی
146/0 008/0 

 000/0 429/0 محوری  فرضیات

 
بین که کمتر از سطج  با توجه به سطج معناداری محاسبه شده برای هر یک از متییرهای پیش

( می( می05/0خطای محاسباتی  مسئولیت باشد  بر  رقابتی  که هوش  نمود  استنبا،  چنین  پذیری  توان 
آمده، تأثیر دارد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر بدست اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل  

پذیری اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی  درصد از واریانس متییر مسئولیت  7/62متییر هوش رقابتی  
پذیری اجتماعی کارکنان شعب  درصد تأثیرات در مسئولیت  7/62کند. یعنی  استان اردبیل را تبیین می 

که   Fوش رقابتی بستگی دارد. همچنین با توجه به سطج معناداری آزمون بانک ملی استان اردبیل به ه
ها توان اذعان داشت که پراکندگی دادهباشد لذا چنین می ( می 0/ 05کمتر از سطج خطای محاسباتی )

 باشد. نسبت به خط رگرسیون معقول و منطقی می 
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ان اردبیل تأثیر  : هوش رقابتی بر رفتار اخالقی کارکنان شعب بانک ملی است2فرضیة  

 دارد. 

0H.هوش رقابتی بر رفتار اخالقی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل تأثیر ندارد : 

1H.هوش رقابتی بر رفتار اخالقی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل تأثیر دارد : 
 2(: آزمون فرضی  اصلی 4جدول )

ضریب   بینمتغیرهای پیش 

 تا ب

سطح  

 معناداری 

ضریب  

 تأثیر 

سطح  

معناداری 
F 

نتیجة  

 آزمون 

  000/0 514/0 هوش رقابتی
 
 
261/0 

 
 
 
000/0 

 
 
 
 1Hقبول 

 001/0 193/0 بازار آگاهی از فرصتهای

 042/0 136/0 رقبا  مخاطرات از آگاهی

 000/0 296/0 رقبا  از تهدیدات  آگاهی

 پذیریآسیب از آگاهی

 سازمان کلیدی

139/0 036/0 

 000/0 335/0 محوری  فرضیات

 
بین که کمتر از سطج  با توجه به سطج معناداری محاسبه شده برای هر یک از متییرهای پیش

توان چنین استنبا، نمود که هوش رقابتی بر رفتار اخالقی کارکنان باشد می( می05/0خطای محاسباتی )
تأثیر دا اردبیل  استان  بانک ملی  بدست شعب  تأثیر  به ضریب  توجه  با  آمده، متییر هوش  رد. همچنین 

تبیین    1/26رقابتی   را  اردبیل  استان  بانک ملی  اخالقی کارکنان شعب  رفتار  واریانس متییر  از  درصد 
درصد تأثیرات در رفتار اخالقی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل به هوش    1/26کند. یعنی  می

که کمتر از سطج خطای محاسباتی    Fین با توجه به سطج معناداری آزمون  رقابتی بستگی دارد. همچن
ها نسبت به خط رگرسیون معقول و  توان اذعان داشت که پراکندگی دادهباشد لذا چنین می( می05/0)

 باشد. منطقی می

 

 گییری  و نتیجه بحث  -5
ها، مرزهای سنتی متحول همراه خواهد بود. در این سازمانهای پیچیده، پویا و  عصر جدید با سازمان

تر  موجود از بین خواهد رفت، فرهنگهای مختلف در هم خواهدند آمیخت و در زیر پای فرهنگهای غنی
ناپدید خواهند شد. بسیاری از مشاغل دوباره طراحی خواهند شد و ورود فناوری اطالعات تیییراتی در  
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( در دوره چهارم از موج سوم 1990خواهد آورد. همچنان که آلوین تافلر )  ها به وجودساختار سازمان
ها پدیدار شده است.  تمدن بشری اشاره کرده، در دهه گذشته تیییرات بسیار شگرفی در ساختار سازمان

در این میان ساختارهایی در حال تشکیل است که پیش از این وجود نداشت. بسیاری از این تحوالت و 
ای است که با زیربنای اصلی تمامی این تیییرات، گرایش به ایجاد سیستمهای یکپارچه رایانه در حقیقت  

افزارها و وسایل ارتباطی پیچیده در سطج دنیا توأم است. از طرفی دنیا به  افزارها و نرممعرفی سخت 
شود. جهانی  کند، محیط نامطمئن میسرعت در حال تیییر است. در حالی که رقابت جنبه جهانی پیدا می 

دهد. مقصود از جهانی ها رخ میشدن یکی از مهمترین تیییراتی است که در محیط خارج بیشتر شرکت
شدن، پیدا کردن دیدگاه جدید یا نگرش درباره روابط با سایر افراد در کشورهای دیگر و توجه کردن به  

المللی وجود دارد. برای بین  هاست که در سراسر مرزهایدامنه، شکل، تعدد و پیچیدگی روابط سازمان
شود.  مقابله با این محیط نامطمئن و تیییرات مستمر نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می 
آورند. این رهبران هستند که با تفکرات منحصر به فرد خود مزیت رقابتی را برای شرکت به ارمیان می 

گذار باید به طور مستمر تیییر یابند و هویت جدیدی  رهبران در عصر جدید به عنوان معلم، طراح و خدمت
از خود خلق کنند. آنها باید بتوانند به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده، گذشته خود را فراموش 

نفع  کنند و نقشها و روابط جدیدی برای خود ترسیم سازند. آنها باید بتوانند تیمهای کاری و گروههای ذی
گرفته و سبکهای متفاوت مدیریتی را در آن واحد به کار گیرند. با این تفاسیر در این    متفاوت را به کار

بخش از تحقیق بر مبنای تحلیلهای صورت گرفته در فصل چهارم به بح  پیرامون نتایج فوق و ارای   
 پیشنهادات کاربردی در راستای مدیریت مؤثر جامع  آماری پرداخته خواهد شد. 

های آوری شده برای متییرهای تحقیق که از مجموع  پاسخ ه از پرسشنامه جمعهای بدست آمدپاسخ 
می نشان  است  گردیده  محاسبه  متییر  هر  به  مربو،  سؤاالت  به  شده  از داده  آگاهی  میانگین  دهد، 

سازمان،  کلیدی پذیری آسیب  از رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی مخاطرات از بازار، آگاهی فرصتهای
مسئولیت فرضیات و  کارکنان  اخالقی  رفتار  به  محوری،  پاسخگویان  نظر  از  کارکنان  اجتماعی  پذیری 
باشد. بعبارتی حدأقل پاسخ امتیاز داده شده به  می  16/3و    1/3،  01/3،  68/3،  55/3،  37/3،  38/3ترتیب  

از داده شده به این )کامالً موافق( و میانگین امتی  5)کامالً مخالف( و حداکثر امتیاز داده شده    1هر متییر  
دهد میانگین این متییرها از نظر  باشد که نشان می متییرها در بازة )نه موافق و نه مخالف و موافقم( می 

دهد که از نظر  پاسخگویان به سمت موافق بودن گرایش دارد. از سویی میانگین این عوامل نشان می
موافق و نه مخالف د موافقم طیف لیکرت قرار   نمون  آماری پاسخ دهنده، میزان این متییرها در بازة نه
 دارد که نشان از متوسط به باال بودن عقاید آنها است. 
 دهد که؛نتایج به دست آمده از بخش تحلیل آماری نشان می

بین که کمتر از سطج خطای  با توجه به سطج معناداری محاسبه شده برای هر یک از متییرهای پیش
پذیری اجتماعی توان چنین استنبا، نمود که هوش رقابتی بر مسئولیتمی باشد  ( می05/0محاسباتی )
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آمده، متییر کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل تأثیر دارد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر بدست 
پذیری اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی استان  درصد از واریانس متییر مسئولیت  7/62هوش رقابتی  

پذیری اجتماعی کارکنان شعب بانک  درصد تأثیرات در مسئولیت  7/62کند. یعنی  بیین میاردبیل را ت
 ملی استان اردبیل به هوش رقابتی بستگی دارد. 

بین که کمتر از سطج خطای  با توجه به سطج معناداری محاسبه شده برای هر یک از متییرهای پیش
د که هوش رقابتی بر رفتار اخالقی کارکنان شعب توان چنین استنبا، نموباشد می( می05/0محاسباتی )

آمده، متییر هوش رقابتی  بانک ملی استان اردبیل تأثیر دارد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر بدست
کند. درصد از واریانس متییر رفتار اخالقی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل را تبیین می   1/26

تأثیرات در رفت   1/26یعنی   به هوش رقابتی  درصد  اردبیل  بانک ملی استان  ار اخالقی کارکنان شعب 
 بستگی دارد.  

 پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج تحقیق 
. مدیران ارشد و اجرایی بانک ملی استان اردبیل بایستی با استفاده از برگزاری اتاقهای فکر و مشاوره 1

نظار برای  آنها  توانایی  و  و  با حضور کارکنان، مهارت  پویاتر  را  رقابتی  بر محیط  ت مستمر و هدفمند 
توان نظام مشارکتی و پذیرتر نمایند. همچنین با اجرای واقعی مدیریت فرهنگ در سازمان می انعطاف 

 تعامل پویا بین مدیران و کارکنان را فراهم ساخت.
آموزشی و کارگاههای  های . مدیران ارشد و اجرایی بانک ملی استان اردبیل بایستی با برگزاری برنامه2

سازی کارکنان و عوامل اجرایی بانک را از فرصتهای  آموزشی عملی در زمین  هوش رقابتی زمین  آگاه
محیطی را فراهم نمایند. از طرفی انطباق طرح برنامه آموزشی هوش رقابتی با تواناییها و ضعفهای بانک  

عملی، مطالعات موردی و روش ایفای   در خصوو توسع  خدمات جدید و مدرن و استفاده از تمرینهای
ها و تجارب دنیای واقعی مدیران، گسترش مهارت نقش و همچنین برقراری ارتبا، و پیوند بین آموخته

و تواناییهایی در خصوو تحلیل مناسب محیط بازار، آگاهی از جوانب و ابعاد مختلف بازارها، تحلیل 
هبردها در خصوو بازار و پتانسیلها و نواقصات موجود در  دقیق محتوای بازار، آگاهی از استراتژیها و را
 باشد.بازار از اقدامات بایسته در این خصوو می 

برای مطالعات   ویژه واحدهای طریق دایرکردن از کنند تالش  بایستمی  . رؤسا و مدیران بانک ملی3
یر بانکهای همردیف  جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات رقبا و سا در بتوانند رقابتی هوش  استراتژیک

بردارند.  موقعیت بر و کار کسب بیرونی محیط از  اطالعات دریافت اینکه به  توجه  با  گامهای اساسی 

بانک ملی   است، مدیران قدرت کسب اصلی عامل اطالعات که آنجا از و بوده بانک تأثیرگذار رقابتی
استفاده بایستمی آگاه اطالعاتی  نظام فناوریهای از  با  همچنین  خصوو  و  در  مدیران  فردی  یهای 

ها و تحرکات رقبا استراتژیهای اتخاذ شده از سوی رقبا، مسیر حرکت و توانمندیهای رقبا در بازار و رویه 
 شود. در خصوو تصاحب بازارهای خودی از ارکان کلیدی در این راستا تلقی می 
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ی دقیق در راستای ایجاد پایگاه ریز. مدیران ارشد شعب بانک ملی استان اردبیل با استفاده از برنامه 4
آوری اطالعات رقبا و در دسترس قرار گرفتن این اطالعات در تمامی  داده )دیتا بیس( در خصوو جمع

سطوح بانک، زمین  پردازش اطالعات انتظارت و نیازهای سازمانی و بکارگیری و اجرای کامل آنها توسط  
بالقوة رقبا، آگاهی از استراتژیهای تهاجمی اتخاذ شده  مدیران فراهم گردد و زمین  آگاهی از پتانسیلهای

 توسط رقبا و تهدیدات رقبا در تعامل با بانک در کارکنان و مدیران فراهم گردد.
 کارکنان برای خدمت ضمن آموزشی های. مدیران و معاونین بانک ملی استان اردبیل با اجرای دوره 5

ازی تمرکز روی بازار، تجزیه و تحلیل نقا، ضعف و قوت سزمین  نحوه و نوع استراتژیهای یکپارچه در
مهارتهای   مفهوم با تا تواماً مدیران و کارکنان گردد بانک و فرصتها و تهیدات محیط پیرامونی برگزار

 کارهای و  محیط، با ساز مطالعه با  شود مدیراننمایند. همچنین پیشنهاد می کسب بیشتری رقابتی آگاهی

و ...   پیشنهادات نظام خدمات، توسع  تیمهای مثل بانک ازی تمرکز روی بازار درسیکپارچه  الزم برای
 آشنا گردند. 

خود در راستای ارتقاء   ذهن الگویی در اینکه بتوانند برای . مدیران بازاریابی و تحقیق و توسعه بانک6
به محیط  سطج اطالعات بازار، توانمندی و مهارت در خصوو تحلیل مصائب و مشکالت بانک نسبت 

راه  ارای   و  منظور  رقابتی  به  اهداف  آن  پیشبرد  و  اهداف  تحقق  راستای  در  محوری  فرضیات  و  حلها 
نمایند، بایستی وظایف شیلی و دایرة اطالعات خود در خصوو بازار وسعت   ایجاد پذیری در خودرقابت

  بخشند.
 واناییها و ضعف بانک داشته باشندفرصتها و تهدیدات محیط بازار و ت از کاملی درک و برآورد . مدیران7

در موقعیتهای رقابتی مختلف منعطف بوده و بر گرایشات استراتژیک بانک جهت   احسن نحو به بتوانند تا
شود این امر در سای   داده و سکان هدایت بانک را در دست گیرند که این مهم به طور کامل محقق نمی

 و ....  Spaceو  Swotآشنایی با ابزارهایی همچون تجزیه و تحلیل 
ارائه  8 بتواند با  بانک ملی  ایجاد مرکزی در قلب  اردبیل با  بانک ملی استان  . مدیران عالی و اجرایی 

ای به شعب به صورت علمی و استراتژیک  امکانات علمی و عملی و با سازماندهی و ارائه خدمات خوشه 
بخشی عملیات ارائه دهند تا ناتوانی آنها ای در زمین  ارتقاء سطج اثرو به شکل منسجم، خدمات مشاوره

های عملیاتی تواند حلقه مفقوده برنامه در خصوو ارای  خدمات سریع و مؤثر را کاهش دهد که این می
 آنها باشد. 
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Abstract 

The present study purpose of applied research is taken into account. 

In this study, theoretical studies (library) are mainly to study the 

theoretical basis of the research and the research literature on the 

subject of research is to evaluate studies and approaches that should 

be applied. In addition, field studies (questionnaire) through a 

questionnaire used to analyze the variables. Variables in this research 

include competitive intelligence, social responsibility and ethical 

behavior in this changing competitive intelligence and its dimensions, 

including knowledge of market opportunities, awareness of the risks 

of competition, awareness of threats to competitors, awareness of 

their key vulnerabilities, the central hypothesis of the study as 

independent variables Nwokah et al (2014) and Sun and Wang (2015) 

and two variants of this Zvavahera and Ndoda social responsibility 

(2014) and Beheshti and Kazemi (2015) and ethical behavior of this 

Richmond et al (2007) and Kim et al. (2014) as the dependent variable 

was analyzed. Findings showed that competitive intelligence 

(knowledge of market opportunities, awareness of the risks of 

competition, awareness of threats to competitors, key vulnerability 

awareness and knowledge of the theories central bank) on social 

responsibility and ethical behavior of employees of Bank Melli staff 

Ardabil effect. 

Keywords; Knowledge of Market Opportunities, Awareness of the 

Risks of Competition, Awareness of Threats to Competitors, 

Knowledge of Key Vulnerability Databases, Knowledge of the Key 

Assumptions, Social Responsibility, Ethical Behavior of Employees. 

 

 


