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چکیده
پژوهش حاارااار باا ها ب برر ا ای اثرات رهبری تحول گرا و تبااد ی بر رفتاار ووووراواب باا وتش تا یلگر
تواومن اا ی رواوشناختی (مورد مطا ب:داوشگاه و اد واح اصفهان) اوجام گردی  .جام ب وماری پژوهش
حارار را للهب لارلنان شاال در داوشاگاه و اد ا ایمی واح اصافهان بب ت اد1000تشایه دادو لب ا
طریق فرمول وموواب گهری لولران ت ا اد  287وفر باب ننوان وموواب ا طریق روش وموواب گهری طبتاب
ای متنا ا با حج اوتخاب شا و  ،بب منظور جمع ووری داده ها ا اب پر اشانامب ا اتاو ارد رهبری
تحو ی و تباد ی باس و وو هو( ،)1995تواومن ااا ی رواوشااناختی ا ا ریتزر( )1995و پر ااشااناه رفتار
ووووراوب جاوسان( )1997ا اتفاده شا روایی اا ه پر اشانامب با روش تحله ناملی تأیه ی ،روایی صاوری
تو اات ت ادی ا جام ب وماری و روایی محتوایی ون وهز تو اات متخااااااان حو ه مورد برر ای قرار
گرفت.پایایی این پر ااشاانامب بب روش و فای لرووباخ و با مت ار  0.804مورد تایه قرار گرفت.تجزیب و
تحله داده های پژوهش در دو ااطت توص اهفی با ا ااتفاده ا وماره هایی همچون مهاوگهن و اوحراب
م هار و در ا اتنباطی با ا اتفاده ا م ادتت ااختاری تو ات ورم افزارهای اس پی اس اس و وارپ پی
ال اس صااورت پذیرفت .یافتب های حاصاا ا فررااهب های پژوهش وشااان داد لب رهبری تحو ی و
تباد ی بر رفتار ووووراوب تاثهر دارد و اثر متغهر تواومن ا ی رواوشناختی در این ارتباط م نادار وش .
کلید واژه ها :رهبری تحول گر ،رهبری تباد ی ،رفتار ووووراوب ،تواومن

ا ی رواوشناختی

 - 1استادیار ،دانشکده مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)  ،اصفهان ،ایران
 -2دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران

- 3دانش آموخته دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ،عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی (مرکز اموزش
علمی کاربردی هرند)  ،اصفهان ،ایران
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-1مقدمه
رهبری مورونی ا ت لب ا دیربا وظر محتتان و نموم مردم را بب خود جل لرده ا ت .شای جذابهت
گسترده رهبری این باش لب رهبری ،فروین ی بسهار ا رار ومهز ا ت لب در و گی همب افراد وجود دارد.
در الثر موارد داوشمن ان نلوم رفتاری لوشه ه او تا ب اون بر ا اس چب ویژگی ها ،تواوایی ها ،رفتارها،
منابع ق رت یا با تیهب بر چب جنبب هایی ا موق هت ،توان رهبری در تاثهر پهروان و تحتق اه اب گروهی
را می توان ت ههن لرد .مورونی لب اخهراً توجب الثر محتتان را بب خود جل لرده این ا ت لب چب ووع
رفتار رهبری در فروین رفتار ووووراوب مفه خواه بود .این لب رهبران بای بب صورت تباد ی با پهروان
رفتار لرده و با پاداش و تنبب ووان را درجهت مطلوب ه ایت لنن و یا اینیب وها های طت باتی پهروان
را خطاب قرار داده و در ووجا ایجاد اوگهزه وماین  ،این موروع موج شی گهری دو ووع بک رهبری
گشتب لب بب وام رهبری تباد ی و رهبری تحول گرا م روب هستن (Varadi Afsouran, & Ghasemi
2016).

بک رهبری رهبری تباد ی و رهبری تحول گرا ج ا ا ه بوده و هریک بر پهروان و ا مان
تاثهری خاص خواهن داشت و تا لنون پژوهش های مختلفی در ارتباط با این دو بک رهبری صورت
گرفتب ا ت .وتایج پژوهش های مختلف حالی ا این ا ت لب رهبر تحول گرا در پهروان خوداوگهزه فوق
ا اده ای را ایجاد لرده و موج بهبود نملیرد ووان می گردو  .همچنهن این رهبران موج افزایش
انتماد ،ت ه و لارویی تهمی پهروان خواهن ش و جریان ووووری را در بهن افراد هموار خواهن اخت.
ا وی دیگر رهنود های این رهبران در مورد بهبود ف ا هت های ووووراوب و اجرایی روشنگر راه خواه
بود .و ی مسئلب مهمی لب در این مهان بای مورد توجب لافی قرار گهرد ،این ا ت لب لارلنان ماوی
نملیرد فوق ا اده ای در ایجاد ووووری خواهن داشت لب احساس لنن در لار ا ا تتیل برخوردار
هستن .رهبری تحول گرا شام چهار ب وفوذ ورماوی ،اوگهزش ا هام بخش ،تحریک ذهنی و میحظات
فردی و همچنهن رهبری تباد ی شام ب ب پاداش مشروط ،م یریت برمبنای ا تثناء (ف ال) و م یریت
بر مبنای ا تثناء (منف ) می باش ). (Anderson & Sun, 2017
امرو ه نواملی چون تغههرات محهطی ،پهشرفت های تینو وژییی و افزایش رقباء بانث ش ه
ا ت لب لشمیش و رقابتی بی پایان بهن ا مان ها بوجود وی  .رفتار ووووراوب بب ننوان نام مه و
حهاطی برای ا مان ها بب منظور ایجاد مزیت رقابتی در محهت پهچه ه و متغهر امرو ی ا ت .ا مان
ها با ووووری بهشتر ،در پا خ بب محهت های متغهر و ایجاد و تو ب قابلهت های ج ی ی لب بب ووها اجا ه
ده بب نملیرد بهتری بر ن  ،موفق تر خواهن بود .درصن ت ،ف ا هت های پژوهش و تو ب پایگاه
اصلی ووووری ا ت و تتارا در این مهنب وهز رو بب رو در حال افزایش ا ت .وجود لارلنان متخاص،
مسئول و مت ه مهمترین نام در طراحی و تو ب محاوتت ا ت .بنابراین وهروی اوساوی بای
شایستگی های ت م برای ووووری را داشتب باش  .رفتار ووووراوب شام ب ب تو ه ای ه ،پشتهباوی
وارتتاء ای ه و بیارگهری ای ه در نم می شود). (Hu, 2016
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تواومن ا ی روان شناختی لارلنان بب ننوان یک روییرد ووین اوگهزش درووی بب م نی و اد لردن
وهروها و ق رت درووی افراد و ،همچنهن ،فراه لردن بسترها و بب وجود ووردن فرصت ها برای شیوفایی
ا ت ادها ،تواوایی ها و شایستگی ها لارلنان ا ت و در واقع ،شام ادرالات افراد وسبت بب وتش خویش
در شغ و ا مان می شود ) .) Choi & et al., 2015تواومن ا ی با تغههر در باور ها ،افیار و طر
تلتی های لارلنان شروع می شود ،بب این م نی لب بای بب این باور بر ن لب تواوایی و شایستگی ت م
برای اوجام وظایف را بب طور موفتهت ومهز داشتب و احساس لنن لب و ادی نم و ا تتیل در اوجام
ف ا هت ها را دارو  ،باور داشتب باشن لب تواوایی تاثهر گذاری و لنترل بر وتایج شغلی را دارو  ،احساس
لنن لب اه اب شغلی م نی داری و ار شمن ی را دوبال می لنن و باور داشتب باشن لب با ووان صادقاوب
و منافاوب رفتار می شود .تواومن ا ی روان شناختی شام پنج ب احساس شایستگی ،احساس انتماد،
احساس موثر بودن ،احساس خود مختاری و احساس م نی دار بودن شغ می شود(روشنی اص و
ر و ی(Roshani Asl & Rasooli, 2017))1396 ،
مورونی لب اخهرا توجب الثر محتتان را بب خود جل لرده این ا ت لب چب ووع رفتار رهبری
در فراین تغههر ا ماوی مثمر ثمر خواه بود .این لب رهبران بای بب صورت تباد ی با پهروان رفتار لرده
و با پاداش و تنبهب ووان را در جهت مطلوب ه ایت لنن و یا ون لب وها های طت باتی پهروان را
خطاب قرار داده و در ووها ایجاد اوگهزه وماین  ،این موروع موج شی گهری دو ووع بک رهبری
گشتب لب بب وام رهبری تباد ی و رهبری تحول گرا م روب هستن  .محتتان می گوین لب این دو بک
رهبری ج ا ا ه بوده و هریک بر ا مان و پهروان تاثهری خاص خواهن داشت و تالنون پژوهش
های مختلفی در ارتباط با این دو بک رهبری صورت گرفتب ا ت ) .)Choi & et al., 2015اگر
بخواهه رفتار ووووراوب را لب امری ا ت متتضی در دوهای امرو وهادینب لنه  ،بای نوام ون در ا مان
فراه شود و تحت فراین منا دائما تو ب یاب  .ر ه ن بب چنهن ا ماوی وها بب فراین تحول ا ا ی
دارد ذا م ار ووینی لب ا مان مورد وظر بای در ون قرار گهرد ،م اری ا ت لب ا مانهای یاد گهرو ه
در ون قرار دارو  .ا مانهای یادگهرو ه ،نام ووووری را درون خود تتویت میلنن و ووووری وهز ت اوم
مییاب و ی ا مانهای موجود ممین ا ت ا مانهای یادگهرو ه وباشن و تا ماوی لب تب ی بب
ا مانهای یاد گهرو ه وشوو این فراین ها شی ومیگهرو و ووووری در فراین ها اتفاق ومیافت (Hkak
& et al., 2016).

امرو ه داوشگاه ها در محهطی لامیً رقابتی لب همراه با تحوتت شگفت اوگهز ا ت بای اداره
شوو چرا لب در چنهن شرایطی م یران فرصت چن اوی برای لنترل لارلنان دراختهار و ارو و بای
بهشترین وقت و وهروی خود را صرب شنا ایی محهت خارجی و داخلی داوشگاه ها لنن و ایر وظایف
رو مره را بب نه ه لارلنان بگذارو  .لارلنان ماوی می تواون بب خوبی ا نه ه وظایف محو ب بروین
لب ا مهارت ،داوش و تواوایی ت م برخوردار بوده و اه اب ا مان را بب خوبی بشنا ن  .ابزاری لب می
تواو در این مهنب بب لمک م یران بشتاب فراین تواومن ا ی ا ت .مهمترین و حهاتی ترین دارایی هر
ا مان ،وهروی اوساوی ون ا مان می باش  .لهفهت و تواومن ی رواوشناختی وهروی اوساوی ،مهمترین
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نام بتاء و حهات ا مان ا ت .لارلنان تواومن  ،ا مان تواومن را بب وجود می وورد .ا وظر « درالر
» رش اقتاادی مرهون تواومن لردن لارلنان فرههختب ا ت .ا مان تواومن محهطی ا ت لب لارلنان
در گروه های مخ تلف ،در اوجام ف ا هت ها با یی یگر همیاری می لنن  .جهت اثربخش لردن هرچب
بهشتر ف ا هت های ومو شی وها من شناخت و توجب ویژه بب تواومن ا ی وهروی اوساوی موجود در
داوشگاه ها ا ت.وخستهن ررورت مطرح برای این پژوهش این لب ،برر ی های اوجام ش ه در پژوهش
های لب بب وونی با متغهر های مطرح در این پژوهش مربوط هستن  ،حالی ا ون ا ت لب پژوهشی لب
در ون همزمان رهبری تحو ی ،رهبری تباد ی ،رفتار ووووراوب و تواومن ا ی رواوشناختی مورد برر ی
قرار گرفتب باش  ،چن ان اوجام وش ه ا ت  ،بب م نای دیگر در حو ه های روابت همزمان متغهرهای یاد
ش ه با یی یگر ابهامات و ویات مجهو ی در ایران وجود دراد لب ت م ا ت با اجرای پژوهش هایی ا
این د ت و این ابهامات و ویات مجهول تا او ا ه ای بر طرب خواه ش  .بنابراین مهمترین ررورت
اوجام این پژوهش هماوا تاریت و شفاب ا ی گسترده و مر های داوش در باب روابت مطرح برای
متغهرهای مورد ا تفاده در این پژوهش بود .نیوه بر این در یک حضور همزمان متغهرهای پهش بهن
ی نی رهبری تحو ی و تباد ی می توان مشخص اخت لب ل امهک ا این متغهرهای پهش بهن برای
پهش بهنی متغهر میک رفتار ووووراوب ا اهمهت بهشتری برخوردار ا ت  .ا طرب دیگر این ارتباط تو ت
متغهر ت ی گر تواومن ا ی رواوشناختی م نادار خواه ش یا خهر؟ ه ب ا اوجام این پژوهش اثرات
رهبری تحول گرا و تباد ی بر رفتار ووووراوب با وتش ت یلگر تواومن ا ی رواوشناختی (موردمطا ب
داوشگاه و اد ا یمی واح اصفهان(خورا گان)) می باش لب در وهلب اول می توان بهره وران این
پژوهش را م یران و تامه گهرو گان و لارلنان داوشگاه و اد ا یمی واح اصفهان(خورا گان) داوست
اما وتایج این پژوهش جهت ایر داوشگاه های دو تی لب ادلام در ون ها صورت پذیرفتب ا ت می تواو
مفه باش و این امیان را می ده تا منابع خود را بب د ت م یریتی بس ارو لب با بهترین شهوه های
م یریتی ،ا مان را در ر ه ن بب اه اب یاری ر اون .
با توجب بب مطا بهان ش ه می توان بهان ومود لب وجود رفتار ووووراوب مستلزم ،وجود رهبری
منسج و لارا و وهز باور درووی خود افراد می باش  .داوشگاه و اد ا یمی واح اصفهان(خورا گان)جهت
وها های ومو شی در لشور ف ا هت می ومای و پرداختن بب ف ا هت های ووووراوب می تواو در هزینب های
جاری و ثابت این داوشگاه تاثهر گذار بوده و طت ومو ش و پژوهش را ارتتاء ده  .لب این امر مستلزم
رهبری منا و داشتن لارلناوی وووور می باش  .اهمهت این بحث ،پژوهش درباره این ادلام را رروری
می ا د لب در این پژوهش بب اب اد ون پرداختب می شود .ذا این وال برای پژوهشگران پهش وم ه
لب رهبری تحول گرا و تباد ی بر رفتار ووووراوب با وتش ت یلگر تواومن ا ی رواوشناختی (موردمطا ب
داوشگاه و اد ا یمی واح اصفهان(خورا گان)) تأثهر دارد یا خهر؟
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-1ادبیات و پیشینه پژوهش
 -1-2رهبری تحولی
ا وظایف مهمی لب رهبران انمال می لنن تامه گهری می باش  .الثر ف ا هت های م یران(بخش
خاوصی) و رئهسان(بخش دو تی) متضمن اتخاذ تامهمات ا ت .این تامه ها شام بروامب ریزی
لار ،ح مشییت فنی ،گزینش یرد تان ،ت ههن ارافب حتوق ،ت ههن مأموریت های شغلی و ماون اینها
می باش  .رهبری تحو ی ،بب ننوان رهبری لب لارلنان تمام طوح لسلب مرات ا ماوی را در بر می
گهرد ت ریف ش ه ا ت) .) Spritzer, 2007این وونرهبری ی نی هه ش ن روشهای ح مشی با
یرد تان و مشاوره با ووها قب ا تامه گهری در برگهرو ه لوششهایی ا ت بب منظور ترله دیگران
بب مشارلت در اتخاذ تامهمات و تسهه ون ا وی دیگران لب در لهر ایناورت م یر خود بب تنهایی
بای ووها را ا تخاذ لن ،شرلت دادن دیگران در اتخاذ تامهمات لب جنبب های مه و گی ووان را تحت
تأثهر قرار می ده  .رهبری تحو ی دو روییرد ق رت و رفتار وسبت بب رهبری را در بر می گهرد .این
روییرد ا یک و جنبب هایی ا ق رت ماون تسهه ق رت ،تواومن ا ی و فراین های وفوذ متتاب را
پوشش می ده و ا وی دیگر جنبب هایی ا رفتار رهبری را در بر می گهرد؛ ماون رویب های خاصی
لب برای مشاوره با افراد بب لار می رود تا ای ه ها و پهشنهادات ووان را اخذ لنن و وهز رفتارهای خاصی
لب برای تفویض اختهار ا ووها ا تفاده خواه ش ).)Kahai & et al., 1997رهبری تحول گرا بب تشویق
ابتیارات فردی ،ایجاد مسئو هت فردی و هست ار یابی نملیرد روشن و صریت ،با تاله بر اوجام لار و
ایجاد یک محهت لب در ون روابت با لهفهت و تتویت انتماد ار شمن ا ت ،می پردا د رهبری تحول
گرا در پژوهش های خیقهت و مطا ات تحول گرای و پژوهش های لاروفرینی لشف ش ه ا ت.
رهبری تحول گرا جهت گهری التشافی ا طریق ایجاد مفهوم برای تغههر و اوطباق در مهان انضای
ا مان را ترویج و پشتهباوی می لن  .رهبری تحول گرا محتوایی را شی می ده لب مروج یک ظرفهت
یادگهری ،تغههر و ا گاری در محهت های با رنت تغههرپذیری بات ا ت .هنگامی لب رهبران رفتارهای
مرتبت با تحول گرای را وشان می دهن  ،ووها بب پرورش مهنب ای می پردا و لب افراد را قادر می ا د
تا ا ای ه های خیق برای ح مشییت ا تفاده لنن  .در وتهجب بانث افزایش ظرفهت ا مان برای
پا خگویی بب شرایت در حال تغههر در محهت خارجی می شود) .) Atmojo, 2007تئوری رهبری
تحول گرا شرایطی را لب در ون پویایی های اوطباقی ظاهر می شوو و تغههر و اوطباق با اه اب ا مان
ا ت ،می پردا و  .اینگووب پهش بهنی می شود لب رهبری ا طریق مجمونب ای ا رفتارها ماون تشویق
ابتیارات فردی ،ا تای انتماد ،اختن مبادتت با لهفهت و تحول گرای لله ی برای ت ام متنا
ا تراتژی های ا مان با اه اب ا ماوی باشن رهبران تحول گرا بب لشف ای ه های بزرگ و س
لار بر روی ووها می پردا و  ،ووان خیقهت و تحول گرای را واگذار ومی لنن بلیب منجر بب ون می شوو .
رهبران تحول گرا بب پرورش یک فرهنگ تفیر اوتتادی و خیق می پردا و Deschamps & et al,
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) .) 2016ا این رو رهبری تحو ی ،بب ننوان یک بک رهبری مطرح در محهت لار های لار ،بر افزایش
طت مشارلت لارلنان در اق امات و تامه گهری های لارلنان پایب گذاری ش ه ا ت .این بک
رهبری لب بب ش ت تحت تأثهر جنبش روابت اوساوی در حو ه م یریت و رفتار ا ماوی قرار گرفتب ،با
تیهب بر مهزان مشارلت لارلنان در طوح تامه گهری و اجرایی ،افزایش اثربخشی فردی و ا ماوی
را وشاوب رفتب ا ت(هریس و اگبووا .)2001،این بک رهبری با وگرشها و رفتارهای لارمن ان؛ نلی
ا خاوص ،با ادرالات وتش ،ارطراب شغلی ،ررایت شغلی ،تمای بب ترک ا مان ،فر ودگی مرتبت
ا ت).) Avolio, 2004
- 2-2رهبری تبادلی
ا ا ی ترین مسأ ب در بب لارگهری بک رهبری تباد ی ،فراین مباد ب مهان رهبر و پهرو می باش  .ون
ها متنا با ودی لب ا مباد ب دو طرفب دریافت می لنن  .می تواون بر ه وفوذ داشتب باشن  .بب
نبارت دیگر دیگر ،رهبران ووچب را پهروان می خواهن بب ووها می دهن (برای مثال افزایش حتوق) و در
متاب اوتظار دارو لب پهروان بب خوا تب های ووان جامب نم ب وشاون (هماون بهره وری بهش تر ،تب هت
ا ا تاو اردها و لهره) .در این مباد ب ،دو طرب درگهر( رهبر و پهرو) لامیً به وابستب او و بب هم یگر
لمک می لنن تا خوا تب های یی یگر را بروورده ا و  .این ووع رهبری ماوی بب وقوع می پهوو د لب
فردی با دیگران وارد فراین مباد ب می شود ،لب این مباد ب می تواو اقتاادی ،ها ی و حتی رواوی
باش  .هماون مباد ب لات بب لات و یا لات با پول ،مباد ب ورای رأی دهن گان با لاو ی اها و وماین گان
مجلس در متاب خ مت ووان ،حتی گوش دادن بب خنان پزشک در ا ای لس یمتی ا بتب در این
فراین مباد ب ،طرفهن درگهر ا منابع ق رت و دی گاه های هم یگر وگاهی دارو و اه اب طرفهن تا ح ی
به مربوط ا ت و هرل ام ی دارو با ق رت چاوب وی ،منافع خود را ح الثر وماین و روابت ون ها
فراتر ا این مباد ب ادامب په ا ومی لن  ،بب گووب ای لب در صورت قطع مباد ب ،طرفهن بب ادامب همیاری
تمایلی وخواه داشت رهبری تباد ی در چنهن محهطی ظاهر می شود .ا بتب توجب ومایه لب این رهبران
ا ه ب للی ا مان و ارتباط ون با اه اب فردی پهروان خود وگاهی دارو ).) Humphreys, 2003
ج ول  :1متایسب رهبری تحو ی و تباد ی
ردیف

رهبری تحو ی

رهبری تباد ی

1

رهبری تحو ی با درگهر لردن قل و ذهن
دیگران رولار دارد.

2

رهبر تحو ی بب همب مشارلت لنن گان لمک
می لن تا ررایت و اوگهزش باتتر و احساس
موفتهت باتتری داشتب باشن .

رهبر تباد ی پاداش های محسوس را
در قبال لار و ت ه پهروان پرداخت می
لن
رهبر تباد ی ی در رفع وها های او هب
پهروان دارد
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3

رهبری تحو ی بهش ا وویب بب لنترل مستته
وها داشتب باش بب انتماد  ،توجب بب دیگران و
تسهه لارها وها دارد
مهارتهای مورد وها رهبر تحو ی نبارت ا ت ا :
برقرارلردن باهرتی بلن م ت  ،تواومن لردن
افراد تا ح خود لنتر ی،مربهگری ب تو ب
دیگران و چا ش فرهنگی برای ایجاد تغههر
ا ت
در رهبری تحلی ق رت رهبر ا ایجاد درک
متتاب و انتماد واشی می شود
رهبر فوق ف ال ا ت
بالاربرد ای ه های ج ی برای تغههر فرهنگ
ا ماوی لار می لن
پهروان اه اب را بب وا طب ای ه های برتر و
ار ش های اخیقی لس می لنن

9

پهروان ترله می شوو لب اه اب گروه را
مت م دارو .
درمیحظب و توجب شخاهش ه ،رفتارهای م یر
و رهبر م طوب بب هر یک ا افراد ا ت تا توجب
و حمایت رهبر را وشان ده .
تحریک ذهنی:ترویج ای ه های خیق و وووور
برای ح مسائ
رهبران تحو ی رفتارهای ف ال ا خود وشان می
دهن لب شام فراه لردن احساس ر ا ت
مشترک می شود.

4

5
6
7
8

10

11
12

رهبر تباد ی ا ابرا وظارت مستته
بهره می برد
مهارت رهبر تباد ی تشویق در برابر
موفتهت تنبهب اقتضایی ا ت

در رهبری تباد ی ق رت مبتنی بر
تاور لسلب مرات و متام افراد ا ت.
رهبر فتت پا خگو ا ت
درون فرهنگ ا ماوی موجود لار می
لن
پهروان اه اب را بب وا طب پاداش و
تنبهب هایی لب تو ت رهبر ورع ش ه
ا ت لس می لنن
پهروان تو ت جذاب وشان دادن اه اب
شخای براوگهختب می شوو .
م یریت بر مبنای ا تثنا :شام حفظ
ورع موجود و تیش برای تاحهت
لارها بب منظور بهبود نملیرد ا ت.
حفظ ورع موجود و لار بر ا اس
روشهای موجود
رهبران تباد ی بهشتر اوف ا ی هستن

منبع .) Humphreys, 2003):
بای داوسااات لب این دو مفهوم واقض یی یگر وهساااتن  ،بلیب میم ه بب شااامار می وین  .بب حا
مفهومی هر یک ا این دو مفهوم مبه و بب حا اااختاری واقص و دارای مشاای هسااتن  .اگر ما
تمایز وبری مهان وظریات توصاهفی(وظریات جام ب شانا ااوب) و وظریات هنجاری (فلسافی  -اخیقی) را
در وظر بگهری  ،روشان می شاود لب رهبری تحو ی در اطت وظریات هنجاری (رهبر چگووب بای باشا )
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فهمه ه می شاود ،در حا ی لب رهبری تباد ی در اطت وظریات توصاهفی (رهبر چگووب هسات) شاناختب
می شود.) Humphreys, 2003) .
 -3-2رفتارنوآورانه
لله ووووری وهز در رفتار ووووراوب لارلنان ا مان ا ت .شرلت هایی لب لارلنان را بب درگهر ش ن در
رفتار ووووراوب تشویق می لنن و محهت لاری با امنهت رواوی بات را ایجاد می وماین با نملیرد بهتری
روبب رو خواهن بود( .) Ornek & Ayas, 2015بهبود نملیرد ووووری ا ماوها ا طریق منابع اوساوی
امیان پذیر ا ت ،.ووووری تو ت لارلناوی ایجاد می شود لب دارای رفتار ووووراوب هستن  .برخی ا ماوها
در ایجاد ووووری رمایب گذاری های یادی اوجام می دهن  ،و ی لله ووووری را در بهرون ا شرلت
جستجو می لنن لب در این صورت نلی رل رمایب گذاری های یاد بب وتایج د خواه ومی ر ن  ،در
حا ی لب ووووری ا درون شرلت و ا مهان لارلناوی لب دارای رفتار ووووراوب هستن ایجاد می شود .بب
رفتاری ووووراوب گفتب مهشود لب فرد در گام وخست ،مشیلی را شنا ایی می لن و با راه ح ها و ای ه
هایی (چب ج ی و چب ا ش یافتب) پهش می رود ،در گام دوم راه هایی را جستجو می لن لب راه ح
ها و ای ه هایش را ارتتا ده و برحق بودن و حمایت درون ا ماوی و برون ا ماوی را بب د ت ووردو
در وهایت فراین ووووری ،فردی لب رفتار ووووراوب برو می ده با تو ه پهش ا گو یا م ل ووووری ش ه،
ای ه یا راه حلی را بب وجود می وورد لب می تواو درون یک گروه لاری یا ل ا مان نملهاتی شود
.نملیرد ووووراوب ،با خلق داوش مورد وها برای تو ب محاول و فراین های تو ه ی ج ی  ،یا بهبود
فراین های موجود ،بب د ت می وی ).) Kang & et al, 2015
اخهرا توجب بب مفهوم رفتارهای ووووراوب در ا مان ها بخش مهمی ا پژوهش های مربوط را بب خود
اختااص داده ا ت .ر ش  ،ریع فناوری و فشار جهاوی موج گردی تا ا مان ها بب گووب ای مستمر
وووور بوده،ف ا هت های خود را بهبود بخشه ه و با شرایت وفق یابن ) .) Chen & et al, 2010ون قبه
ا ا مان هایی لب رفتارهای وواوراوب در پهش می گهرو در مواجب با تغههرات محهطی موفق تر بوده و ،
تواوائی های خود را برای د تهابی بب نملیرد بهتر تو ب می بخشن وی ).) Montes & et al, 2012
اما ووچب لب می تواو جل توجب ومای پایهن بودن طت رفتار های ووووراوب در ا مان ها و شرلت ها
ا ت بب گووب ای لب شرلت ها و ا مان ها چن ان بب ای ه های ووووراوب اهمهتی ومی دهن و با توجهب
ریسک پذیر بودن ای ه ها ی می لنن چن ان توجهی بب رفتارهای ووووراوب و اشتب باشن .لمبود
رفتارهای ووووراوب ییی ا نوام اصلی پایهن بودن طت رش اقتاادی در لشورهای در حال تو ب
ا ت و تا ماوی لب این لشورها ووووری و ومو ش های ا تفاده ا نلوم و داوش و افزایش طت مهارت
های حرفب ای را ارتتا و اده او با دهی و لارویی وهروی لار در طت وا ل باقی می ماو .رفتاروو ووراوب
ماوی رخ میده لب ای ه بب صورت محاول ،فر وین یا خ متی تو ب یاب  ،ا ووووری ت اریف متفاوتی
ش ه ا ت  ،رفتار ووووراوب مفهومی چن ب ی بوده و بب رفتارهایی اطیق می شود لب بب فراین ووووری
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در ا مان لمک لن .ا بتب ووووری در ایب وبوغ محض ه وجود دارد و ی بهشتر ووووران بب ویژه
پهرو من ان ونها ،ا راه جستجوی وگاهاوب و ه فمن فرصتهای لمهاب بب وتهجب ر ه هاو & Wang
).) et al, 2015
 -4-2توانمند سازی روانشناختی
تواومن اا ی رواوشاناختی بب صاورت نام ا ابت ای خلتت بشار وجود داشاتب ا ات .و گی گذشاتب اوساان
و روو تیاملی ون طی تاریخ گویای این موراوع ا ات .شاهوه ایووت ،ااخت ارپناه و رشا ابزارهای
مورد ا تفاده برای گردووری خوراک ،شیار  ،لشاور ی و ایجاد تغههرات و تیام ون برای حفظ وفس و
بهبود و گی وشاان ا تیام تواومن اا ی بشار ا ات .تواومن اا ی تواومن ا ی رواوشناختی در ابت ا بب
ننوان یک فن در حرفب م دلاری و پزشیی با هنی و بب منظور لمک لردن بب بهماران جسمی و روحی
مورد ا اتفاده قرار گرفت لب امرو ه با ننوان توان بخشای ا ون یاد می شاود .اایر رشاتب های نلوم
اوسااوی و اجتمانی ه بب این مفهوم پرداختب او  ،اما در ون رشاتب ها مفهوم تواومن اا ی با ا اتفاده ا
اصاطیحات خاص خود توراهت داده شا ه ا ات) .) Li & et al, 2015در م یریت اابتب ا اتفاده ا
اصاطیح تواومن اا ی تواومن اا ی رواوشاناختی بب دمولرا ای صان تی و مشاارلت لارلنان در تاامه
گهری های ااا مان ،تحت نناوین مختلفی همچون ته ااا ی ،مشااارلت ف ال و م یریت لهفهت
فراگهر بر می گردد .بب طور للی این اصطیح بب طور خاص در ال  1980در رشتب م یریت مطرح ش
لب می توان ون را پا اخی بب ترویج روییرد تهلوریسا برای طراحی لار لب ااده اا ی شاغ را توصاهب
می لرد ،داوسات .در ااده اا ی شاغ  ،لارهای پهچه ه بب ییساری ا لارهای ااده تر لب تو ات
لارلنان مختلف اوجام می گهرد ،شاایسااتب می شااود .بب نبارت دیگر اااده ااا ی شااغ  ،شاایلی ا
واتواومن اا ی ا ات  .تحتهتات اخهر تأله می لنن چنهن مشاال ااده ای لب منجر بب خساتگی و
لارهای تیراری می شاود  ،وارراایتی ایجاد می لن و برای پرورش لارلنان را هف منا ا هساتن و
روابت صان تی را هف را پرورش می دهن .تواومن اا ی رواوشاناختی ای ه ای ا ات لب در تجربهاتی
ماون رهبران دمولراتهک ،م یریت مشاااارلتی ،چرخب لهفهت تجلی په ا لرده ا ااات .تواومن اااا ی
رواوشااناختی بب ننوان یک ای ه با تج ی ااا ماو هی و اجرا بب طور واراات در توصااهف وظریب Y
داگیس مک گریگور در لتابش امت و اوی ارمایب گذاری اوساان ریشاب دارد Jaiswal & et al,
).) 2016
رجبی فرجاد ( )1397در پژوهشی با ننوان برر ی تاثهر رهبری تحول وفرین بر وگرش های شغلی با
مهاوجی گری تواومن ا ی روان شناختی لب در لارلنان داوشگاه نلوم اوتظامی امهن با ومووب وماری
 165وفر اوجام داد بب این وتهجب ر ه لب رهبری تحول وفرین بر وگرش های شغلی لارلنان تاثهر
داشت و همچنهن وتش مهاوجی گری تواومن ا ی روان شناختی در ارتباط با رهبری تحول وفرین بر
وگرش های شغلی لارلنان تایه ش  .ررانلهزاده و امهرلبهری( )1396در پژوهشی با ننوان رابطب بهن
44
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بک های رهبری تحول گرا و تبادل گرا با رفتار ووووراوب انضای ههات نلمی داوشگاه و اد ا یمی
واح تهران شمال،لب بب روش توصهفی ا ووع همبستگی اوجام دادو بب این وتهجب ر ه و  ،ا ت لب
مهزان رفتار ووووراوب انضای ههات نلمی بهشتر ا طریق بک رهبری تحول گرا توجهب می شوو .دیلمی
پور و ج فری وها (  )1395در پژوهشی تحت ننوان تاثهر بک رهبری تحول گرا و تباد ی بر رفتار
ووووراوب ه در لارلنان اداره ل بن ر و دریاووردی خرمشهر اوجام دادو  .ب ین منظور پر شنامب ای
ا تاو ارد برای نجش متغهرها تههب ش و پس ا اطمهنان ا پایایی و روایی ابزار او ا ه گهری در مهان
للهب لارلنان اداره ل بن ر و دریاووردی خرمشهر بب ننوان جام ب وماری تو یع ش  .داده ها با و مون
لو موگروب -ا مهرووب ،و مون tتک ومووب ای ومووب ای ،همبستگی پهر ون ،ا رگر هون برای برر ی
فررهب های پژوهش ا تفاده ش ه .وتایج وشان داد لب رهبری تحول گرا بر رفتار ووووراوب تاثهر مثبت و
م ناداری دارد .رهبری تباد ی بر رفتار ووووراوب تاثهر منفی و م ناداری داشت .قا می و رن ی افسوران(
 )1389در پژوهشی تحت ننوان رابطب گرایش بب تغههر با بک های رهبری تحول وفرین،تباد ی و
تواومن ا ی رواوشناختی م یران داوشگاه شهه چمران اهوا بب روش توصهفی ا ووع همبستگی اوجام
دادو بب این وتهجب ر ه و لب رری همبستگی مشاه ه ش ه در طت  P £0/05بهاوگر ن م وجود
همبستگی م نادار بهن گرایش بب تغههر با بک رهبری تحول افرین م یران بوده ا ت r =0/20
 ,sig=0.08رری همبستگی مشاه ه ش ه در طت  P£0/05بهاوگر وجود همبستگی م نادار مثبت بهن
گرایش بب تغههر با بک رهبری تباد ی م یران بود  r =0/62 ,sig=0.00رری همبستگی مشاه ه
ش ه در طت  P£0/05بهاوگر وجود همبستگی م نادار مثبت بهن گرایش بب تغههر با بک رهبری تباد ی
م یران بود  r=0/31 sig=0.004مهاوگهن ومرات گرایش بب تغههر و تواومن ا ی رواوشناختی درم یران
پایهن تر ا ح متو ت و مهاوگهن ومرات بک رهبری تحول افرین و تباد ی درم یران باتتر ا ح متو ت
بود.
ویلهامز )2017( 1در پژوهشاای تحت ننوان رابطب بهن اابک های رهبری تحول گرا  ،تباد ی و رفتار
ووووراوب در لارلنان م یریت ت ارلات پشااتهباوی اااخت و تامهن لاتدر لارخاوب تو ه وا م خاوگی در
و مان بب روش همبساتگی اوجام شا  .وتایج وشاان داد لب بهن ابک های رهبری (تحول گرا  ،تباد ی )
و رفتاار ووووراواب لاارلناان ما یریات تا ارلاات پشاااتهبااوی ااااخات و تاامهن لااترابطاب م نی دار وجود
داشات.او ر اون و اان )2017( 2در پژوهشای تحت ننوان تاثهر ابک رهبری(تحول گرا  ،تباد ی ) بر
روی تواومن اا ی رواوشاناختی لارلنان در لارلنان شارلت های بهره برداری وفت و گا در رو اهب بب
روش توصاهفی ا ووع پهمایشای اوجام داد .یافتب های پژوهش وشاان داد لب ابک رهبری(تحول گرا ،
تباد ی ) بر تواومن ااا ی رواوشااناختی لارلنان شاارلت های بهره برداری وفت و گا رو ااهب رابطب
مثبت م ناداری داشاات.یاهاوا و ابراهه  )2016( 3در پژوهشاای تحت ننوان تاثهر اابک های رهبری

29
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2 - Anderson & Sun
3 - Yahaya & Ebrahim
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(تحول گرا  ،تبااد ی ) بر رفتاار ووووراواب لاب در لاارلناان شاااهرداری ترلهاب باب روش توصاااهفی ا ووع
همبسااتگی اوجام داد بب این وتهجب ر ااه و لب برای بات بردن رفتار ووووراوب لارلنان ااا مان بهتر
ا ات بب نواملی چون ابک های رهبری (تحول گرا  ،تباد ی ) توجب شاود .همچنهن وتایج پژوهش
حالی ا ون بود لب بک های رهبری (تحول گرا  ،تباد ی ) بر رفتار ووووراوب تاثهر م ناداری داشت.مک
و همیاران )2016( 1در پژوهشای تحت ننوان ارتباط بهن رهبری تحول گرا و تباد ی و تواومن اا ی
رواوشاناختی لارلنان در شارلت های بهمب در ژاپن بب روش توصاهفی و ا ووع همبساتگی اوجام دادو .
وتایج حالی ا ون بود لب اابیهای رهبری تحول گرا و تباد ی با تواومن ااا ی رواوشااناختی لارلنان
شرلت های بهمب ژاپن رابطب م نی داری داشت.
-5-2مدل مفهومی پژوهش
بنابراین ،ه ب پژوهش حارر پا خگویی بب این وال ا ت لب ویا رهبری تحول گرا و تباد ی بر رفتار
ووووراوب با وتش ت یلگر تواومن ا ی رواوشناختی تأثهر دارد یا خهر؟ با مطا ب روابت مطرح ش ه م ل
مفهومی این پژوهش بب شرح شی  1طراحی گردی .

رهبری تحول گرا

رفتار ووووراوب
رهبری تباد ی

تواومن ا ی
رواوشناختی

شی  :1م ل مفهومی (محتق اختب)
با توجب بب م ل فوق ،فررهب های پژوهش بب صورت یر ا ت:
-1رهبری تحول گرا بر رفتار ووووراوب لارلنان تأثهر دارد.
-2رهبری تباد ی بر رفتار ووووراوب لارلنان تأثهر دارد.
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-3رهبری تحول گرا بر رفتار ووووراوب با وتش ت ی گری تواومن ا ی رواوشناختی تأثهر دارد.
-4رهبری تباد ی بر رفتار ووووراوب با وتش ت ی گری تواومن ا ی رواوشناختی در لارلنان تأثهر
دارد.
-3روش پژوهش
پژوهش حارر ا وظر ه ب لاربردی ا ت ،یرا بب لاربرد متغههرهای مطرح ش ه برای لمک بب رفتار
ووووراوب می پردا د .ا وی دیگر پژوهش مذلور ا وظر وحوه گرد ووری اطینات توصهفی ا ووع
همبستگی ا ت  .یرا بب برر ی رهبری تحول گرا و رهبری تباد ی ا طریق تواومن ا ی رواوشناختی
بر رفتار ووووراوب می پردا د و روابت مهان متغهر های مذلور را در قا م ل ا ی م ادتت اختاری
مورد برر ی قرار می ده  ..جام ب ی وماری این پژوهش لارلنان شال در داوشگاه و اد واح اصفهان
بب ت اد 660وفر می باش لب ومووب گهری ا بهن این افراد صورت خواه گرفت .این ومار مستخرج ا
داده های م یریت منابع اوساوی داوشگاه می باش  .حج جام ب وماری مح ود ا ت و ماوی لب حج
جام ب وماری مح ود ا ت ت اد ومووب با ا تفاده ا فرمول لولران 287وفر خواه بود .در این پژوهش
ا روش ومووب گهری طبتب ای متنا با حج ا تفاده ش ه ا ت .در این پژوهش برای گردووری داده های
مورد وها پژوهش ا ابزار پر شنامب ا تفاده ش ه ا ت .واتت تخاای در طهف هیرت بوده لب وحوه
امتها دهی بب صورت یر می باش :ترله واتت پر شنامب بب ترته یر می باش :
ج ول :1ور هت مشارلت لارلنان در ومووب گهری
وام داوشی ه

گروه ومو شی

پر تاری و مامایی

پر تاری
مامایی
تربهت ب وی
بان اوگلهسی
فراوسب
بروامب ریزی در ی
م یریت ومو شی
رواوشنا ی
م یریت
برق و ا یترووهک
لام هوتر

تربهت ب وی و نلوم ور شی
بان خارجب
نلوم تربهتی و رواوشنا ی

م یریت
فنی و مهن ی

29

ت اد
ت اد انضای ت اد
لارلنان ومووب
ههت نلمی
10
10
14
5
5
5
10
15
7
16
7
17
12
6
6
16
10
7
15
10
12
8
8
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14
نمران
22
حتوق
7
اقتااد
13
حساب اری
6
ا ههات
4
م ارب ا یمی
3
ادبهات فار ی
رانت و اصیح وباتات 12
7
بالباوی
7
خالشنا ی
7
صنایع ل ایی
2
طراحی فضای بز
9
نلوم دامی
6
گهاه پزشیی
6
محهت یست
5
مهن ی وب
56
دو او زشیی
7
نلوم پایب پزشیی
7
شهمی
2
فهزیک
13
ریاری
6
مهن شنا ی
170
اداری
380

نلوم اوساوی

لشاور ی و منابع طبه ی

داو او زشیی
نلوم پایب

اختمان او یشب
جمع

ج ول شماره  2ترله

12

25

15

30

15

30

15

10

170
280

120
287

ئواتت پر شنامب

متغهر

ت اد وال

منبع

رهبری تحول گرا و رهبری
تباد ی

28

باس و او هو)1997(1

48
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تواومن

ا ی رواوشناختی
رفتار ووووراوب

12

ا ریتزر)1995(1

16

جاوسن)1997(2

49

روایی پر ش وامب ها:ا ف :روایی محتوا:ب ین منظور محتق پس ا اخت پر شنامب ون را
در اختهار  10وفر ا صاحبنظران و ا اته حو ه م یریت و ا مان قرار داد و مورد تایه قرار
گرفتب :روایی صوری:روایی در اص بب صحت و در تی او ا هگهری محتق برمیگردد.
برای افزایش روایی پر شنامب ،ابت ا  30پر شنامب بهن ت ادی ا مخاطبان در جام ب
وماری تو یع و للهبی ابهامات افراد جام ب وماری در رابطب با ئواتت مشخص ش  .ب ین
ترته ت ادی ا ئواتت ،حذب و ت اد دیگری جایگزین ون ش و در وهایت پس ا
شفاب ش ن وتاط ر ف و قوت ئواتت ،پر شنامب وهایی و تو یع گردی .ج :روایی
ا هانتبار ناملی پر شنامب برای برر ی انتبار ناملی پر شنامب های بیار رفتب ا دو روش
تحله ناملی تائه ی و التشافی در پژوهش حارر ا تفاده گردی .پایایی پر ش وامب ها:ب ین
منظور یک ومووب او هب شام  30پر شنامب پهش و مون گردی و س با ا تفاده ا دادههای
بب د ت وم ه ا این پر شنامبها و بب لمک ورمافزار  SPSS 22مهزان رری انتماد با روش
و فای لرووباخ محا بب ش لب ن د ب ت وم ه برای هر ابزار ب ین شرح می باش .
ج ول 3ررای و فای لرووباخ برای پر شنامب پژوهش
متغهر
رهبری تحول گرا

ت اد
ئوال
20

0.734

رهبری تباد ی

8

0.841

✓

12

0.809

✓

16

0.746

✓

تواومن

ا ی رواوشناختی
رفتار ووووراوب

و فای لرووباخ

وتهجب و مون
✓

29

1 - Spreitzer 1995
2 - Johnson 1997
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-4یافته های پژوهش
 -1-4آمار توصیفی پژوهش
در این بخش بب برر اای و محا اابب برخی شاااخصهای ومار توصااهفی (مرلزی و پرالن گی) پرداختب
میشود.
ج ول  4شاخصهای مرلزی ،پرالن گی و تو یع متغهرهای پژوهش
متغهر

ومووب

مهاوگهن

مهاوب

واریاوس

چو گی

لشه گی

رهبری تحول گرا

196

3/44

3/28

0/463

-0/431

0/374

رهبری تباد ی

196

3/28

3/14

0/367

-0/447

0/426

ای

196

3/62

3/15

0/541

-0/551

0/367

تواومن

رواوشناختی
رفتار ووووراوب

196

3/55

3/41

0/424

-0/542

0/416

 -2-4آمار استنباطی پژوهش
همانطور لب ذلر شا ه ب پژوهش حارار ،تأثهر ادراک ا اب اد ااختار اا ماوی بر ت ه ناطفی
بب اا مان با اثر ت ی گنن گی بهگاوگی ا لار میباشا  ،برای وه بب این ه ب ا م ل م ادتت
ااختاری ا اتفاده شا ه ا ات لب خروجی وهایی م ل با ا اتفاده ا ورمافزار ح اق مرب ات جزئی
(وسخب  )4در شی ( )2ارائب ش ه ا ت:

50
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شی ( .)2انتبار نجی م ل مفهومی پژوهش با ا تفاده ا پی ال اس
این رری  ،نجب دقت پهش بهنی م ل ا ت و برابر با توان دوم همبستگی مهان متادیر واق ی و
پهشبهنیش ه یک ا ه درون ای م هن ا ت(ههر و همیاران .)219 ،1395 ،چهن )1998( 1ب مت ار
 0/19و  0/33و  0/67را بب ننوان متادیر ر هف ،متو ت و قوی برای رری ت ههن ،م رفی میلن .
ج ول  5وتایج ررای ت ههن م ل مفهومی پژوهش
مسهر
رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب
رهبری تباد ی بب رفتار ووووراوب
رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی روان-
شناختی
رهبری تباد ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی روان-
شناختی
رهبری تحو ی و تباد ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی
روانشناختی

تفسهر

رری
ت ههن
0/803
0/152
0/000

قوی
ر هف
ر هف

0/000

ر هف

0/955

قوی

1- Chin
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همانطور لب در ج ول ( )5مشاه ه میشود رری ت ههن مسهر رهبری تحو ی و تباد ی بب رفتار
ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی روانشناختی با مت ار  0/955باتتر ا ایر مسهرها گزارش ش ه
ا ت.
ج ول ( .)6وتایج ررای مسهر و م ناداری ا ههای م ل مفهومی پژوهش
مسهر
رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب
رهبری تباد ی بب رفتار ووووراوب
رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری
تواومن ا ی روانشناختی
رهبری تباد ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری
تواومن ا ی روانشناختی

م ناداری

وتهجب

رری
مسهر
0/829
0/191
-0/001

 0/001

تایه
تایه
نم
تایه
نم
تایه

0/477

-0/003

0/440

 0/001

همانطور لب در ج ول ( )7-4مشاه ه میشود ،در مسهرهای رهبری تحو ی و تباد ی بب رفتار
ووووراوب« ،پی.و هو» لمتر ا پنج ص م مشاه ه میشود؛ بنابراین در طت اطمهنان  95درص  ،بتای
رگر هون بهن ا ههای موجود در م ل ،م نادار میباشن .
ا طرفی ،ررای متغهر ت ی گر تواومن ا ی روانشناختی بر روی هر دو مسهر ،وب تنها بب صورت
منفی ا تخراج ش ه ا ت؛ بلیب «پی.و هو» بهشتر ا پنج ص م مشاه ه میشود؛ بنابراین در طت اطمهنان
 95درص  ،بتای رگر هون بهن ا ههای موجود در م ل ،م نادار ومیباشن .هر چب ررای مسهر بب د ت
وم ه ،باتتر باشن  ،وشاندهن ه ون ا ت لب متغهر م وظر ،اثرگذاری بهشتری دارد .در ج ول ( ،)7مسهر
رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب با مت ار  0/829بهشترین اثرگذاری را گذاشتب ا ت.
ج ول ( .)7ماتریس نجش روایی ه گرا بب روش فرو و تلر و روایی واگرا
رواوشناخت رواوشناختی رفتار
تحو ی ووووراوبی-تباد ی

تواومن ا
ی روان-
شناختی

رهبری
تباد ی

رهبری
تحو ی
0/633

0/662
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0/692

0/205

0/174

0/492

روایی
ه -
گرا
/401
0
/480
0
/439
0

اه

رهبری
تحو ی
رهبری
تباد ی
تواومن ی
روان-
شناختی
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0/339
0/403

-0/081

0/681

0/425

0/373

0/376

0/071
0/023
-

-0/015

0/015
0/009
-

0/081
0/011
-

-0/003

/465
0
/115
0
/163
0

رفتار
ووووراوب
رواوشناختی
تحو یرواوشناختی
-تباد ی

ج ول ( .)8شاخصهای برا ش وهایی م ل با ا تفاده ا ورمافزار «وارپ پی ال اس»
شاخصهای برا ش

مهزان

میک

م ناداری

تفسهر

مهاوگهن ورخ تورم
واریاوس1
شاخص وهیویی
برا ش للی2

4/848

 ≥ 5قاب قبول
 ≥ 3/3ای هول
 ≤ 0/1ر هف
 ≤ 0/25متو ت
 ≤ 0/36نا ی
 0/05

-

قاب قبول

-

نا ی

0/001

مطلوب

0/955

 0/05

مهاوگهن رری
مسهر 3
مهاوگهن رری
ت ههن4

0/449

0/256



0/001

مطلوب



همچنهن م هار وهیویی برا ش ،مربوط بب بخش للی م لهای م ادتت اختاری ا ت لب پس ا برر ی
برا ش بخش او ا هگهری و بخش اختاری م ل للی پژوهش خود ،برا ش بخش للی را وهز لنترل
ومای لب با محا ببای لب ا م ل اوجام ش  ،مت ار شاخص تنهاوس 5برای این م ل  0/449احاا ش ه
ا ت لب این مت ار حالی ا برا ش قوی م ل دارد.
فررهب اصلی :تاثهر رهبری تحولگرا و تباد ی بر رفتار ووووراوب با وتش ت یلگر تواومن ا ی رواوشناختی
ج ول ( .)9وتایج رری ت ههن تاثهر رهبری تحولگرا و تباد ی بر رفتار ووووراوب با وتش ت یلگر
تواومن ا ی رواوشناختی
مهزان

مسهر

میک

تفسهر

)1- Average Variance Inflation Factor (AVIF
)2- Goodness-of Fit Index (GOF
)3- Average path coefficient (APC
)4- Average R-squared (ARS

- Tenenhaus5
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0/995

رهبری تحول گرا و تباد ی بر رفتار ووووراوب
با وتش ت یلگر تواومن ا ی رواوشناختی

 ≤ 0/19ر هف
 ≤ 0/33متو ت
 ≤ 0/36نا ی

قوی

همانطور لب در ج ول ( )9مشاه ه میشود رری ت ههن رهبری تحول گرا و تباد ی بر رفتار
ووووراوب با وتش ت یلگر تواومن ا ی رواوشناختی ،بسهار قوی گزارش ش ه ا ت ،لب مبهن ق رت
پهشبهنی لنن گی باتی مو فبهای رهبری میباش .
-5بحث و نتیجهگیری
یافتب های وشان داد رری ت ههن رهبری تحول گرا و تباد ی بر رفتار ووووراوب با وتش ت یلگر
تواومن ا ی رواوشناختی ،بسهار قوی( )./995گزارش ش ه ا ت ،لب مبهن ق رت پهشبهنی لنن گی
باتی مو فبهای رهبری میباش .با این وتایج مهتوان گفت رهبری تحو ی و تباد ی بر رفتار ووووراوب تاثهر
دارد و متغهر تواومن ا ی رواوشناختی در این رابطب م نادار وش  . .وتایج این فررهب ا پژوهش با پژوهش
های ایماوی و جمشه هی ( ،)1395هامبور ت و دیسویک ( )2016همسو می باش .
مه ترین ارمایب اا ماوها ،وهروی اوسااوی می باشان لب بب ننوان لنی ترین منبع اا مان بب وا اطب
ه ایت و رهبری در جهت تحتق اه اب اا مان گام بر می دارو  .شاناخت ا گوهای رفتاری و رابطب ون
با لارای ی و اثربخشای وتش مهمی در اداره بههنب امور اا ماوی دارد لب در این رابطب ابک رهبری می
تواو بب ننوان ییی ا متغهرهای مه ت ههن لنن ه در رفتار ااا ماوی مورد توجب قرار گهردامرو ه ثابت
ش ه ا ت لب افزایش بهره وری و ودووری صرفا با ت ییت ا ماوی و با وا ماشهن وتت م رن و
اهسات های ورم افزاری بب د ات ومی وی و ارمایب اصالی و ار شمن ا ماوها لارمن اوی هستن لب در
اوجام امورات مختلف اا مان خود لوشاا هساتن  .رهبران و م یران بای ا اتراتژی ها و ه ب های بلن
م ت اا مان را بب صاورتی وگاهاوب ت وین و هماهنگ وموده و وبای بر ا اس تامهمات نملهاتی رو اوب
مشااخص شااوو  .ا بتب بب هنگام ت وین و گزینش ا ااتراتژی ها بای بب جنبب های رفتاری  ،فرهنگی و
ااها اای ووها توجب خاص ومود و م یریت بای بب این نوام ه اهمهت ب ه  .ییی ا راههای موفق
موجود برای اا ماوها در را اتای ووووری وخیقهت بهشاتر ،ارمایب گذاری ووها در جهت ارتتای تواوایی
لارلناوشاان در را اتای خیق تر شا ن می باشا  .اا ماوی لب صارفاً با تیهب بر طرحها و وتشاب های
رفتارهای م هن و ثابت لار می لن یک وظام اجتمانی بسااهار و ااه پذیر ا اات .امرو ه ،لار بهشااتر
مبتنی بر داوش و لمتر اخت گهراوب شا ه ا ات .در این مهنب ،لارلنان می تواون ا طریق تواوایی در
خلق ای ههای ج ی و ا ااتفاده ا این ای ه ها بب ننوان بلولهای اااختماوی برای ایجاد محاااوتت،
خا ماات و فراینا هاای لااری جا یا تر و بهتر ،باب ارتتاای نملیرد اااا ماان لماک ومااینا  .بسا اهااری ا
متخااااهن و افراد ولادمهک این دی گاه را تأیه می لنن لب ابتیارات وووووری های فردی در ر اه ن
بب موفتهت های اا ماوی بساهار مرثر ا ات .بب منظور ایجاد یک روو م اوم و دوبا ب دار ا ابتیارات و
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ووووری ،لارلنان بای ه مای و ه قادر بب ووووری باشان  .ووووری های فردی در بساهاری ا اصاول
م یریتی شاناختب شا ه یک اصا ا اا ای بب شامار می رود .ابک رهبری تحول گرا بب خاطر این لب
و ادی و ا ااتتیل نم بهشااتری بب لارلنان می ده و خود م یر وهز بر لار ووها وظارت دارد می تواو
اوگهزه فوق ا اده ای در لارلنان ایجاد لن و ووووری ووها را افزایش ده  .همچنهن یک ابک رهبری
تباد ی وهز تا ح ودی می تواو بانث ووووری شاود چون بر لارلنان وظارت لافی وجود دارد و ووها را در
لارشاان راهنمایی می لنن و می تواو ا ات ادهای لارلنان را شانا اایی و در بهترین فرصات ا ووها
ا اتفاده لن  .رهبراوی لب مای بب ارتتاء ووووری فردی در بهن لارلناوشاان هساتن بای بیوشان تا الل
با ووها مشاورت لنن ا اتتیل لافی در تاامه گهری و اوجام وظایف بب لارلنان ب ه و ا تیشاهای
خیقاوب و ابتیارات ق رداوی وماین لب این بانث تواومن تر ش ن لارلنان می گردد.
یافتب های وشاان داد راری ت ههن رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب ،بساهار قوی گزارش شا ه ا ات لب
مبهن م ناادار بودن این ارتبااط و همچنهن قا رت پهشبهنی لننا گی بااتی مو فابهاا میبااشااا .هر چاب
رارای مساهر بب د ات وم ه ،باتتر باشان  ،وشااندهن ه ون ا ات لب متغهر م وظر ،اثرگذاری بهشاتری
دارد(وورو ی و وجات .)346 ،1395 ،در ج ول ( ،)13-4مسااهر رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب با مت ار
 0/829وب تنها بب صورت مت ار منا بی ا تخراج ش ه ا ت؛ بلیب «پی.و هو» لمتر ا پنج ص م مشاه ه
میشاود؛ بنابراین در اطت اطمهنان  95درصا  ،بتای رگر اهون رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب ،م نادار
میباشان  .بنابراین وتهجب فرراهب حارار وهز با وتایج پژوهش چهاوگ و اهت (  ،) 2012لب وتایج مشاابهی
گرفتب او همسو می باش .
اگر بخواهه رفتارووووراوب را لب امری ا اات متتضاای در دوهای امرو وهادینب لنه  ،بای نوام ون در
اا مان فراه شاود و تحت فراین منا ا دائما تو ا ب یاب  .ر اه ن بب چنهن اا ماوی وها بب فراین
تحول ا اااا ااای دارد ذا م ار ووینی لب اااا مان مورد وظر بای در ون قرار گهرد ،م اری ا ااات لب
اااا مانهای یاد گهرو ه در ون قرار دارو  .اااا مانهای یادگهرو ه ،نام ووووری را درون خود تتویت
میلنن و ووووری وهز ت اوم مییاب و ی اا مانهای موجود ممین ا ات اا مانهای یادگهرو ه وباشان
و تا ماوی لب تب ی بب اااا مانهای یاد گهرو ه وشاااوو این فراین ها شااای ومیگهرو و ووووری در
فراین ها اتفاق ومیافت .برای اینیب این اوتتال ا اا مانهای موجود بب اا مانهای یاد گهرو ه صاورت
گهرد وها بب رهبری تحول گرا در اا مان می باشا لب خود موافق تحول و ووووری در اا مان ا ات،
اااا مانهای یادگهرو ه احتهاج بب ووووری در فراین تحول اااا ماوی دارو و این امر ،ا اااا ااایترین
ووووریای ا ااات لب م یران بب ون احتهاج دارو تا ووووری را جهت دار لرده ،رووق و اشاااانب ب هن و
هنرژی بهن ووها ایجاد لنن  .اینگووب ووووری در وهایت پهشرفت ا ماوی را امیانپذیر خواه لرد.
یاافتاب هاای حااصااا ا پااتیش داده هاای پژوهش وشاااان می دها لاب راااریا رگر ا اهون (بروورد
ا ااتاو ارد)برابر  1.119می باشاا  .ا ووجا لب مت ار P=0.000 >0.05ا اات ،با توجب بب اینیب وساابت
بحراوی برابر  3.975می باشا و ب ه قرار وگرفتن در با ه  +1.96و  -1.96تمامی موارد در دامنب قاب
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قبول قرار داشاتب و فرراهب فرنی دوم تایه می شاود؛ ی نی رهبری تباد ی بر رفتار ووووراوب تاثهر دارد.
وتایج این فرراهب ا پژوهش با پژوهش های ایماوی و جمشاه هی ( ،)1395هامبور ات و دیساویک
( )2016همسو می باش .رهبری تباد ی ماوی بب وقوع می پهوو د لب فردی با دیگران وارد فراین مباد ب
می شاود ،لب این مباد ب می تواو اقتااادی ،اها ای و یا حتی رواوی باشا  .در این فراین مباد ب ،اه اب
طرفهن تا ح ی با ه مربوط ا ات و هرل ام ا ی دارو با ق رت چاوب وی ،منابع خود را ح الثر وماین
و روابت ووهاا فراتر ا این مبااداب اداماب پها ا ومی لنا (در صاااورت قطع مبااداب ،طرفهن تماایلی باب اداماب
همیاری وخواهن داشااات) .رهبری تباد ی در چنهن محهطی ظاهر می شاااود .ا بتب توجب ومود لب این
رهبران ا ه ب للی اا مان و ارتباط ون با اه اب فردی پهروان خود وگاهی دارو  .این رهبران پهروان
خود را وگاه می لنن لب چب لارهایی بای اوجام شود تا بب اه اب مطلوب ا ماوی (هماون  :لهفهت برتر
 ،فروش بهشاتر لاتها یا خ مات و لاهش هزینب ها) د ات یابن  .در این مهان رهبر بب وها های پهروان
توجب دارد و با لمک ووها پهروان خود را در جهت موردوظر خود ه ایت می لن .
یافتب های وشان داد رری ت ههن رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی روان-
شناختی ،با مت ار  0/00بسهار ر هف گزارش ش ه ا ت لب مبهن لهرم نادار بودن اثر ت ی گری
تواومن ا ی روانشناختی میباش .همچنهن یافتب های ج ول ( ،)17-4مسهر رهبری تحو ی بب رفتار
ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی روانشناختی با مت ار  -0/001وب تنها بب صورت منفی ا تخراج ش ه
ا ت؛ بلیب «پی.و هو» بهشتر ا پنج ص م مشاه ه میشود؛ بنابراین در طت اطمهنان  95درص  ،بتای
رگر هون رهبری تحو ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی روانشناختی  ،م نادار ومیباشن .
تبههن و تفسهر محتق این ا ت لب رهبر ،ووووری و خیقهت را با ت وین مج د مسائ ج ی و برر ی
شرایت ق یمی بب شهوه ای ج ی پرورش می ده  .ای ه های ج ی را بب پهروان وشان می ده و ووان را
با تفیر اوتتادی بب چا ش می لش ون ها خهال پردا ی و خیقهت در با وگری فررهات روش های
ق یمی را در حهن اوجام لارها تشویق می لنن  .رهبر ا طریق فراه اختن دی گاه ورماوی ه فمن و
جل حس احترام ،انتماد و اطمهنان افراد ،بهنشی را برای گروه ایجاد می لن و با ابن لار ق رت ،احترام
بب خود ،انتماد و اشتهاق برای ر ه ن بب اه اب چا شی را مهان انضاء تو ب می ده  .بب نیوه انضای
گروه را مورد تحسهن قرار می ده و بب ووها احترام می گذارد رفتار رهبر و لارلنان در ا مان می تواو
بانث ایجاد رفتارهای ووووراوب و در وتهجب افزایش تواومن ی لارلنان در ا مان شود.
یافتب های بهاوگر اینست لب رری ت ههن رهبری تباد ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی
روانشناختی ،با مت ار  0/00بسهار ر هف گزارش ش ه ا ت لب مبهن لهرم نادار بودن اثر ت ی گری
تواومن ا ی روانشناختی میباش .
همچنهن  ،مسهر رهبری تباد ی بب رفتار ووووراوب با ت ی گری تواومن ا ی روانشناختی با مت ار
 -0/003وب تنها بب صورت مت ار منفی ا تخراج ش ه ا ت؛ بلیب «پی.و هو» بهشتر ا پنج ص م
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مشاه ه میشود؛ بنابراین در طت اطمهنان  95درص  ،بتای رگر هون رهبری تباد ی بب رفتار ووووراوب
با ت ی گری تواومن ا ی روانشناختی ،لهرم نادار میباشن .
تبههن و تفساهر محتق این ا ات لب دوران لنووی نااری رقابتی و داوشای برای اا مان ها بب شامار می
رود .ییی ا ویژگی های اقتاااد داوشای تغههر دائمی موق هت ها و شارایت ا ات .بنابراین اا مان هابای
پهو اتب اثربخش خود را بهبود بخشاه ه تا در رقابت ا اایرین نت وماون  .برای داشاتن چنهن ویژگی
اا مان ها وها بب رهبری متت ر دارو لب پهو اتب وهروهای خود را ترله و تشاویق ومای تا بب اه اب
خود د ات یابن  .رهبری تباد ی با وفوذ یرد اتان پهو اتب ووها را تشاویق می لن و برای ووها ماون یک
ا گوی تمام نهار ا ات لب یرد اتان حارارو منافع خود راف ای رهبر لنن  .با توجب بب وها اا مان ها
باب ایجااد داوش در درون خود و ارتتااء مهزان داوش خود لاب امری راااروری برای رفتاارهاای ووووراواب باب
شامار می رود ،وجود رهبراوی تباد ی می تواو ووها را در ر اه ن بب این اه اب لمک لن  .ب یهی ا ات
لب اا مان ها وها مبرم بب رهبران با داوشای دارو لب پهروان ووان ا جان و دل برایشاان لار لنن لب
چنهن ویژگی در رهبران تباد ی وجود دارد .وجود رهبر روشان فیر در اا مان بب نملیرد بهتر لارلنان
و ووووری در ااا مان لمک می لن  .ر ا ف در م یریت و م یریت منف ییی ا نوام اصاالی ن م
تواومن ی لارلنان در اا ماوهای اداری ا ات .ن م وشانایی م یران با تینهک ها و فنون بروامب ریزی ،
ااا ماو هی و ن م بروامب ریزی دوره های ومو شاای ،موج ر ا ف در م یریت و وهایتاً وبود لارلنان
تواومن را ب وبال 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 cheshmeh1*, Abbas Gheadamini Harouni2,
Ghulam Reza Maleki Farsani3
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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