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 ملکردع بر مدیران ایمبادله و آفرینتحول رهبری سبک نقش

 قم دانشگاه کارکنان سازمانی

 1رضا جعفری هرندی

 11/70/69تاریخ پذیرش:  11/11/69تاریخ دریافت: 

 چکیده
 قشن رهبری سبک میان این در. است ضروری هاسازمان بقای برای عملکرد ارزیابی، جهانی رقابت عصر در

 ینا هدف .است سازمان کلی اثربخشی افزایش، سازمانی عملکرد ارزیابی برای اصلی یلدل و دارد مهمی

 .بود قم دانشگاه کارکنان سازمانی عملکرد با ایمبادله و آفرینتحول رهبری سبک رابطه بررسی، پژوهش

 شامل آماری جامعه. بوده است همبستگی نوع از هاداده گردآوری حیث از و کاربردی، هدف ازنظر پژوهش

 عدادت به کهن و کرجسی، مورگان جدول وسیلهبه نمونه حجم که بودند نفر 117 تعداد به قم دانشگاه کارکنان

 پژوهش این در مورداستفاده ابزار. شدند انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش به که شد برآورد 172

 و هرسی( Achieve) سازمانی عملکرد و( 1777) آولیو و بس( MLQ) چندعاملی رهبری هایپرسشنامه

 کرونباخ آلفای ضریب با هاآن پایایی و تأییدی عاملی تحلیل روش با ابزارها روایی که بود( 1697) گلداسمیت

 ایمبادله و( 70/7p < ،21/7=r) آفرینتحول رهبری سبک که داد نشان نتایج. شدند بررسی( درونی همسانی)

(70/7p < ،10/7r = )نشان زمانمه رگرسیون نتایج همچنین. داشتند معناداری و مثبت رابطه یسازمان عملکرد با 

 کند بینیپیش و تبیین را سازمانی عملکرد تغییرات از درصد 01 حدود است قادر رهبری سبک که داد

(121/7Adj= ،011/7=2 R ،019/7r = )29/7 بتای ضریب با آفرینتحول رهبری به مربوط آن باالترین که 

(29/7=β )توجه با. ندمؤثر سازمانی عملکرد بر و داشتند معنادار رابطه سازمانی عملکرد با رهبری هایسبک .بود 

 به، سازمانی ردعملک افزایش در مدیران آفرینتحول رهبری سبک مؤثر نقش به قم دانشگاه کارکنان دیدگاه به

 ودخ هایمأموریت در غالب و رایج سبک مثابۀبه را رهبری سبک این شودمی توصیه دانشگاه مسئوالن

 .شوند امروزی رقابتی و متغیر دنیای در خود سازمان عملکرد افزایش باعث و رندیکارگبه

  سازمانی عملکرد، ایمبادله رهبری، آفرینتحول رهبری، قم دانشگاه: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 ایفزاینده طوربه، آن پایه بر ترفیع و پرداخت، عملکرد ارزشیابی اهمیت، امروزی دنیای در

 شامل مهمی تصمیمات، عملکرد ارزشیابی نتایج اساس بر و پیداکرده رواج هاسازمان در

 شودمی اتخاذ مزایا پرداخت و کارکنان بهسازی و آموزش، انسانی نیروی ریزیبرنامه

 ینا .باشند آگاه خود روزانه عملکرد نتایج از که دارند حق افراد همه(. 1779، انییرضا)

از  دارند عالقه کارکنان است این آن و کندمی پیدا دیگری وجه کارکنان مورد در مسئله

 نظرات است محق نیز سازمان، دیگر از سوی و شوند مطلع خود مورد در سازمان نظرات

 در .کند ابراز، هستند سازمان هایسرمایه تریناصلی از که انسانی منابع مورد در را خود

 نظرانصاحب به نظر .دارد وجود متفاوتی هاینگرش، چیست سازمانی ردعملک اینکه مورد

 همچنین(. 1717، افشانیگل) است فرد یک هایموفقیت سابقه، عملکرد، فردی ازنظر

 هر، کارها انجام برای، دیگر از سوی و دارد فرد به محوله وظایف اجرای به اشاره عملکرد

 و کندمی عمل، است آمده به وجود آن برای که خویش وظایف محدوده در سازمانی

 انجام در شخص و شودمی محسوب سازمانی وظایف از جزئی فرد وظیفۀ که است بدیهی

 دهدمی انجام کار در کارمند یک آنچه .دارد عمل در قانونی یا اخالقی التزام خود وظایف

 عبارت (عمل رایندف) عملکرد، بنابراین ؛نامندمی عملکرد، را فرد یک ۀفیوظانجام نحوه یا

به  .نددهیم بروز خودشان از افراد که شغل با ارتباط در فرد رفتارهای مجموعه از است

 توجه با(. 1299، باورخوش) دانست هانتیجه سنجش یا محاسبه را عملکرد توانیم عبارتی

 رایب اصلی دلیل و است موردنیاز سازمان بقای برای عملکرد ارزیابی، جهانی رقابت به

 هاییندافر و سازمان کلی اثربخشی افزایش، سازمانی عملکرد گیریاندازه و ارزیابی

 بهبود هب نیاز که هاییبخش بر را خود توجه ددهیم اجازه مدیران به اینکه و است وکارکسب

 به دستیابی آن مدیریت و سازمان هدف، اصل در (.Vesna, 2008) کنند متمرکز، دارند

 و دفه اساس بر باشند سازمان عملکرد دهندۀنشان که هاییشاخص و است باالتر عملکرد

 از هک است سازمان خروجی و نتیجه سازمان عملکرد. ندشویم تعیین سازمانی هر مأموریت

 مدیریت، رهبری و انگیزش، یزیربرنامه، دهیسازمان همانند سازمان مدیریتی عوامل همۀ
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(. 1711، هاشمی) پذیردمی تأثیر، نظارت و کنترل هایسیستم، مادی و انسانی منابع

 را آن ایبر توضیح ترینساده شاید که است پیچیده ایپدیده سازمانی عملکرد، درمجموع

، ورتصنیبد. دانست سازمانی اهداف به دستیابی به معطوف هایفعالیت مجموعه بتوان

 یدهرس خود اهداف هب مقدار چه سازمان یک که دارد ارتباط موضوع این به سازمانی عملکرد

 (.Sanford, 2009) است

 شکالتم با تعالی و رشد زمینه در را هاسازمان که است هاییپیچیدگی از رپُ امروز دنیای

 فراوانی هایچالش با جهان دهندگانسازمان قالب در را رهبران و است کرده روروبه زیادی

 یک به رهبران امروزه. (Richardson, Millage & Lane, 2014) است ساخته روروبه

 زیردستان اب برخورد در است رفتاری و بینشی الگوی رهبری سبک. کنندنمی رفتار شیوه

 تفکر رزط، بینیجهان دهندهنشان رهبری سبک، درواقع. خود از پیروی به آنان ترغیب برای

 ستا کارکنان بر تأثیرگذاشتن راه از سازمانی مسائل با شدنمواجه در رهبر شخصیت و

 تحریک و هدایت برای رهبران که است راهی، رهبری سبک(. 1262، ارالو نیایوسف)

 سبک. (Almutairi, 2013) کندمی استفاده سازمان اهداف به دستیابی برای کارکنان

 و مستقیم طوربه( زیردستان) کارکنان برانگیزاننده و کنندهتسهیل عامل یک منزلۀبه رهبری

 ,Hur, Van den Berg, & Wilderom) گذاردمی اثر سازمان بازده بر غیرمستقیم

 عوامل از یکی مدیران رهبری سبک که است داده نشان( 1711) 1کو یهاپژوهش (.2011

 در وریبهره درنهایت و اثربخشی و کارایی، عملکرد، انگیزش، روحیه افزایش در مؤثر

 .ستهاسازمان

تالش  و بوده رهبری پیش دهۀ چهار در پژوهشگران و هاسازمان هایدغدغه از یکی

 ,Dulewicz, & Higgs) کنند عملی دانشگاهی معیارهای از تعدادی با را پدیده این شده

 .تاس شده انجام پژوهشگران توسط رهبری هایسبک از مختلف هایبندیطبقه (.2005

 یررهب مدل، است آمده پدید رهبری مطالعه برای که رویکردهایی جدیدترین از یکی

                                                           
1. Ku 
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 و بس از سوی شده یاتیعمل و( 1690) 2بس توسط شدهطراحی 1یامبادله -1آفرینتحول

 هب زیادی توجه نیز اخیر هایسال در. است حاضر پژوهش مبنای که است( 1777) 0آوولیو 

 هایالس طی در تنها کهطوریبه. است شده گراتحول رهبری مدیریتی نوین الگوی آزمودن

 یرهبر مفهوم، دنیا مختلف هایدانشگاه در پژوهش و نامهپایان صد از بیش 1660 -1667

 نیز ازآنپس هایسال در و( 1296، کیخا و مقدمی، یعقوبی) اندکرده بررسی را آفرینتحول

 .است یافته افزایش چشمگیری طوربه تعداد این

 موردنظر تأثیرات از فراتر تأثیری که هستند تصمیماتی اتخاذ به ملزم امروزی رهبران

 باعث است ممکن، باشد داشته نامطلوبی تأثیر که کند اتخاذ تصمیمی رهبر اگر. دارد هاآن

 رهبری هایاز نظریه، رهبری هاینظریه در اخیر هایپیشرفت. شود سازمانی عملکرد کاهش

 رهبر به وابسته را پیروان و کندمی فرض غیرمتعارف موجودی را رهبر که کاریزماتیک

 توانمندسازی به که آفرینلتحو رهبری و نئوکاریزماتیک هاینظریه سمت به، دانستمی

 (.1291، آغاز) است یافته تغییر، کنندمی توجه مستقل عملکرد برای پیروان

 تحریک برای و هدایت جمعی اهداف به را پیروان توجه آفرینتحول رهبران

 کنندمی ترغیب سازمانی افاهد تعقیب در را آنان، کارکنان باالی سطح هایانگیزه

(Bass, 1999&  Steidlmeier .)آفرینتحول رهبری که معتقدند( 1777) 1آولیو و بس 

 پذیرش برای را هاآن، بخشد توسعه را کارکنانش عالیق، رهبر که گیردمی شکل زمانی

، گروه منافع برای، خویش منافع فراسوی دیدن به را کارکنان و کند آگاه گروه موریتأم

 مبادلۀ شامل تبادلی رهبری(. Stone, Russell & Patterson, 2004) برانگیزاند

 هدف .است پیروان جانب از حمایت جلب منظوربه رهبر توسط هاپاداش و هامحرك

رهبر  فوری و جداگانه اهداف که است اعمال از ایمجموعه مورد در توافق رهبری چنین

 ارضای از فراتر آفرینتحول رهبری، تبادلی ریرهب خالفبر .کند برآورده را پیروان و

 (.Yukl, 2002) است فوری نیازهای

                                                           
1. transformational leadership 
2. transactional 
3. Bass 
4. Bass & Avolio 
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 انگیزش، (رفتار و صفات) آرمانی نفوذ یعنی اصلی عدبُ چهار از آفرینتحول رهبری

 موجب آرمانی نفوذ عدبُ. است شده تشکیل فردی مالحظات و ذهنی ترغیب، بخشمالها

 انگیزش در. کند توجه دیگران نیازهای به، خود ازهاینی به توجه از شیپ رهبر که شودیم

 درآوردن حرکت به و ثیرگذاریأت به هاایده ارائۀ و نمادها از استفاده با رهبر بخشمالها

 به او که شودیم سبب، ذهنی ترغیب عدبُ در رهبر بودنقوی. پردازدیم خود پیروان ذهن

 ارائۀ به و کنند فکر نو هایشیوه هب قدیمی مسائل دربارۀ تا کند کمک خود همکاران

 دارای رهبر که پیونددمی به وقوع زمانی فردی مالحظات عدبُ. بپردازند جدید هایحلراه

 قالب در هاآن تکتک به و باشد خود پیروان دربارۀ( توانمندسازی) ایتوسعه گیریجهت

 مدیریت، مشروط داشپا :از است عبارت تبادلی رهبری ابعاد. کند توجه مستقل هایتهوی

 رهبر میان یبده بستان رابطۀ بر تکیه مشروط پاداش عدبُ در. منفعل و فعال استثنای مبنای بر

 مبنای بر مدیریت عدبُ در .گرددبرمی مادی یهاهجنب به بیشتر که مبادله نوعی، است پیرو و

 وخیم و حاد ئلمسا تا و شودیم عمل وارد مشکل بروز زمان در تنها رهبر، منفعل استثنای

 انحراف و خطاها رب رهبر توجه، فعال استثنای مبنای بر مدیریت عدبُ در. کندینم اقدام، نشود

، مثبتی رابطۀ، فراتحلیل چندین. (Horwitz, et al., 2008) است سازمان در استانداردها از

 ,Judeg) است داده نشان، کارکنان عملکرد با تبادلی رهبری هم و آفرینتحول رهبری بین

& Piccolo, 2004.) 

 هایتالش و داد نام تغییر قم دانشگاه به 1209 سال در قم قضایی -تربیتی عالی مدرسه

اضافه  با ارک این. کرد آغاز کشور یهاهدانشگا بین در مناسب جایگاه پیداکردن برای را خود

 در .گرفت صورت علمیهیئت اعضای و کارکنان استخدام، مختلف یهاهدانشکد شدن

 غدغهد امناهیئت و نمسئوال بین در امر متولیان، یکمّ رشد کفایت از پس و اخیر هایسال

، انشگاهد پژوهشی هایاولویت از یکی. اندداشته را دانشگاه رتبه بردن باال و کیفی رشد

 مهم این هک داشت آن بر را پژوهشگر و اعالم( اثربخشی و کارایی) سازمانی عملکرد افزایش

 مدرسان و دانشجویان بین واسط حلقه قالب در دانشگاه کارکنان روی بر مطالعه طریق از را

. گرفت رقرا موردبررسی سازمانی عملکرد بر مدیران رهبری نقش، بیندراین. رساند انجام به

 همیتا به توجه با و دنیا در اخیر هایسال در شدهانجام یهاپژوهش به توجه با دیگر از طرف
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 تأثیر نیز و امروز هایسازمان در موفق رهبری سبک منزلۀبه ایمبادله و آفرینتحول رهبری

 و بوده دانشگاه پژوهشی هایاولویت از موضوع اینکه و سازمانی عملکرد در مثبت

 نقش بررسی، پژوهش این اساسی مسئله شده؛انجام ایران در رابطه این در اندکی یهاپژوهش

. است قم اهدانشگ کارکنان سازمانی عملکرد بر مدیران ایدلهمبا و آفرینتحول رهبری سبک

 هبریر سبک آیا، است پرسش این به دادنپاسخ دنبال به پژوهش این، دیگرعبارتبه

 دارد؟ هرابط، موردمطالعه جامعه کارکنان سازمانی عملکرد با مدیران ایمبادله و آفرینتحول

 و بیینت قابل مدیران ایمبادله و آفرینلتحو رهبری سبک توسط سازمانی عملکرد آیا و

 است؟ بینیپیش

 با. است مواجه واژه این تعریف در سازگاری کمبود با عملکرد حوزه در موضوعی ادبیات

 از واضح تعریفی دانشمندان از بسیاری، عملکرد حوزه در شدهانجام زیاد یهاپژوهش وجود

 عملکرد، نبنابرای کارکرد؛ کیفیت یا حالت یعنی لغت در عملکرد. اندنکرده هئارا عملکرد

 هورترینمش. دارد اشاره سازمانی عملیات انجام چگونگی بر که است کلی سازۀ یک سازمانی

 کیفیت تبیین فرایند»: است شده ارائه( 1771) 1همکاران و نیلی توسط عملکرد تعریف

 کارایی (1 دارد: سمتق دو عملکرد، تعریف این مطابق. «گذشته اقدامات کارایی و اثربخشی

، است تمحصوال یا خدمات تولید در منابع از سازمان استفاده چگونگی کنندۀتوصیف که

 اثربخشی (1 معین؛ یبروندادها تولید برای دروندادها مطلوب و واقعی ترکیب بین رابطه یعنی

 .است سازمانی اهداف به نیل درجۀ کنندۀتوصیف که

 بیاتاد برخی در. است مربوط اهداف به دستیابی نمیزا به عملکرد تعاریف از برخی

 که است دهش استفاده پذیریانعطاف و انطباق توان، توسعه بر تأکید همانند ابعادی موضوعی

 آن بلکه کندنمی گیریاندازه را عملکرد پذیریانطباق و پذیریانعطاف مانند مواردی البته

 و تیمی/گروهی، فردی دسته سه به توانیم را عملکرد سطوح. ددهیم قرار تأثیر تحت را

 شاخصی، سازمان عملکرد :است کرده بیان( 1779) 1هو تعریفی در. کرد بندیسازمانی دسته

 سازمانی عملکرد. کندمی یرگیاندازه را مؤسسه سازمان یا اهداف تحقق چگونگی که است

                                                           
1. Neely, Adams, & Kennerley 
2. Ho 
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 یهاسازمان اکثر در همواره. است مدیریت رشته هایپژوهش در ساختارها ترینمهم از یکی

 هستند خویش هایسازمان عملکرد بهبود و ارتقا پی در سازمانی رهبران و مدیران، جهان

(Chin, Lau, & Pun, 2003). مختلف یهاهدریچ از سازمان عملکرد دربارۀ کههنگامی 

 تناسب به نیز متفاوت عملکردی ارزیابی الگوهای د؛شویمپژوهش ، متفاوت اهداف با و

 مناسب هایشاخص اساس بر باید هاسازمان عملکرد گیریاندازه. دشویم استفاده فاهدا

 اثربخشی، کارایی، مشتریان رضایت، کارکنان رضایت هایشاخص. بگیرد صورت

 (Sila, 2007) .هستند عملکردی هایشاخص از هایینمونه، بازار و مالی نتایج، سازمانی

 که است شده معرفی سازمان در عملکرد ادابع بررسی در خصوص گوناگونی الگوهای

 1گلداسمیت و هرسی توسط اچیو مدل .است 1ویاچ الگوی هاآن ترینمعروف از یکی

 ،عملکرد معادل را یحرفهفت واژه یک و انتخاب را متغیر هفت هاآن .است شده ریزیطرح

 clarity وانایی؛ت جایبه ability سازنیجانش از اینجا در. گرفتند نظر در ACHIEVE کلمه

 جایبه evaluation مشوق؛ جایبه incentive کمک؛ جایبه help وضوح؛ جایبه

 هرسی) شد تشکیل، مدل محیط جایبه environment و اعتبار جایبه validity ارزیابی؛

بر  را عامل هفت، این الگو (.1296، باروتیان و پورعباس از به نقل، 1291، بالنجارد و

 وجود علت تعیین در مدیران به کمک منظوربه که داندمی مؤثر انسانی وینیر عملکرد

 ریزیطرح مشکالت این حل منظوربه تغییر راهکارهای آمدن وجود به و عملکرد مشکالت

 .است آمده سازمانی عملکرد ابعاد 1 جدول در(. 1291، رضائیان) است شده
 یواچ نظریه اساس بر سازمانی عملکرد ابعاد. 1 جدول

 تعریف ابعاد متغیر

 سازمانی عملکرد

 .وظیفه یک آمیزتوفیق انجام در افراد مهارت و دانش توانایی

 .آن انجام چگونگی و کار نحوه پذیرش و درك نقش وضوح

 .کار اثربخشی تکمیل برای افراد به کمک سازمانی حمایت

 .کار انجام برای پیروان انگیزه انگیزه

 .مؤثرند عملکرد بر که گفتهپیش موارد از غیر خارجی عوامل محیطی سازش

 .مدیریتی هایتصمیم بر تأثیرگذاری فرایند اعتبار

 .عملکرد روزانه بازخورد بازخورد و ارزیابی

                                                           
1. ACHIEVE 
2. Hersey & Goldsmith 



 

8 

 

 79، تابستان 61شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

به انجام  در توانایی البته) شودمی گفته پیروان هایمهارت و دانش به اصطالح این: توانایی

 اجزای. ندارد عمومیت افراد شود شایستگییادآور می. تکلیف( یک آمیزموفقیت رساندن

 غیررسمی و رسمی کارآموزی) تکلیف به مربوط دانش: از عبارت است توانایی کلیدی

 یتجربه کار) تکلیف به مربوط تجزیه، (کندمی تسهیل را خاصی تکلیف کردنکامل که

 تکلیف به مربوط ایهقابلیت و( کندمی کمک تکلیف آمیزموفقیت تکمیل به پیشین که

 در باید مدیر(. کندمی تقویت را آمیزموفقیتکه پایان  ایممیزه صفات بالقوه یا توانایی)

 کردنتکمیل برای را الزم هایمهارت و دانش شخص این آیا: بپرسد پیرو عملکرد تحلیل

 خیر؟ یا دارد تکلیف این آمیزموفقیت

 و محل، رنحوۀ کا پذیرش و كدر به اصطالح این(: نقش تصور یا درك) وضوح

 باشند داشته مشکل از کاملی درك پیروان آنکه برای. شودمی گفته کار انجام چگونگی

 زمانی چه در اهدافی چه) اهداف و مقاصد این به رسیدن نحوه، عمده اهداف و مقاصد باید

 .باشد روشن و صریح کامالً هاآنبرای ( دارند را اهمیت بیشترین

 برای پیرو که شودمی حمایتی گفته یا کمک به اصطالح این(: زمانیسا حمایت) کمک

: از عبارت است سازمانی حمایت عوامل از برخی. دارد نیاز آن به کار اثربخشی تکمیل

 دوایر جانب از حمایت، است الزم تکلیف کردنکامل برای که تسهیالتی و وسایل، بودجه

 .انسانی منابع از کافی ذخیره و آن و کیفیت فرآورده بودندسترس در، دیگر

 کردنکامل برای انگیزش یا پیروان تکلیف به مربوط انگیزه به اصطالح این: مشوق

 نباید انگیزه ارزیابی در. شودمی اطالق آمیزموفقیت ایگونهبه تحلیل مورد خاص تکلیف

 هایپاداش که است بیشتر تکالیفی تکمیل مورد در مردم از بسیاری انگیزه که کنیم فراموش

 دارند. پی در بیرونی یا درونی

 و عملکرد روزانه بازخورد به اصطالح این(: عملکرد بازخورد و آموزش) ارزیابی

 از پیوسته دهدمی اجازه پیروان به مناسب بازخورد روند. شودمی گفته گاهبهگاه هایدوره

، نباشند آگاه دخو عملکرد مشکالت از اشخاص اگر. باشند مطلع کار انجام وچوندچن

 ارزیابی مورد آنکه پیش از مردم .است یانانهیبرواقعیغ انتظاری عملکرد بهبود انتظار
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 مطلع خود درباره غیررسمی مرتب هایارزیابی نتایج از باید، گیرند قرار، ای رسمیدوره

 است. عملکرد بازخورد و الزم آموزش نبود، عملکرد مشکالت از بسیاری دلیل. باشند

 گفته انسانی منابع دربارۀ مدیر هایتصمیم بودنحقوقی و بودنمتناسب به: اعتبار وردبازخ

، حقوقی ازلحاظ مردم مورد در اخذشده هایتصمیم که شوند مطمئن باید مدیران. شودمی

 .است مناسب هاتشرک هایمشیخط و دادگاهی

 که شودمی فتهگ خارجی عوامل از دسته آن به اصطالح این(: محیطی تناسب) محیط

، شغل برای الزم انگیزه و حمایت، وضوح، توانایی عوامل داشتن وجود اب حتی توانندمی

 تغییر، رقابت: از عبارت است محیطی عوامل عناصر کلیدی. گذارند تأثیر عملکرد بر هم باز

 (.Hersey & Belanjard, 1382) ...و  تدارکات، دولتی هاینامهآیین، بازار شرایط

 ریرهب، گذشته دهۀ چند در متخصصان و هاسازمان هاینگرانی از یکی: هبریر سبک

 نآ تا شدهانجام زیادی هایتالش و هاپژوهش، راستا این در. است بوده رهبری هایسبک و

 از ییک. شد مطرح مختلفی هایمدل راه این در. کنند تعیین مشخص معیارهای اساس بر را

(. 1296، کیخا و مقدمی، یعقوبی) است ایمبادله -حولیت رهبری سبک مدل، هامدل این

 رهبری اصطالحات «رهبری» کتاب در که بود فردی نخستین( 1609) 1برنز گریگور مک

 مدیریت هایحوزه در سرعتبه اصطالحات این. کرد استفاده را آفرینتحول و ایمبادله

 رهبران بین، بار نخستین( 1609) برنز .(Dulewicz, & Higgs, 2005)شد  استفاده سازمانی

 رهبری و ایمبادله رهبری اولیه ایده برنز. شد قائل تفاوت ایمبادله و آفرینتحول

 بس سسپ و کرد مطرح سیاست عرصه در را ایده این ابتدا وی اما کرد؛ ارائه را آفرینتحول

 را رهبری از مدلی بَس، 1690 سال در، برنز هایپژوهش پیرو. کرد سازمان سطح وارد را آن

 و ایمبادله رهبری بیبه ترت، سازمانی تحول و ثبات هایموقعیت برای که داد ارائه

 ابعاد و دادند گسترش را مدل این 1660 سال در آولیو و بَس. کردمی تجویز را آفرینتحول

 قالب در را مدل این حتی و مشخص کرده را ایمبادله رهبری و آفرینتحول رهبری

 ,Higgs) درآورند عملیاتی صورتبه« 1رهبری چندعاملی پرسشنامه» نام با یاپرسشنامه

                                                           
1. Mc Gregore Burns 
2. multifactor leadership questionnaire 
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 در رجستهب تغییر باعث و باالبرده را پیروان هایانگیزه و نیازها آفرینتحول رهبران(. 2003

 و فتهنشانه ر را زیردستان فعلی نیازهای ایمبادله رهبران. شوندمی هاسازمان و هاگروه، افراد

 یدادوستدها و دوجانبه حمایت، عملکرد یبه ازا پاداش مانند؛ دارند تهاتر به زیادی توجه

 خوانده، 1گرمداخله عدم یا 1یامبادلهغیر مثابۀ رهبریبه مدل این مؤلفه سومین. دوطرفه

 پیرو کردعمل و رهبر بین منفی ایرابطه که است رهبری در «مباالتیب» سبکی که شودمی

 سرباز مسئولیت قبول از، هستند غایب، است الزم کهیهنگام رهبران این. است برقرار آن در

 & Gardner)کنند نمی پیگیری را زیردستان از سوی کمک هایدرخواست و زنندمی

Stough, 2002.) تاس ابعادی دارای ایمبادله رهبری سبک و آفرینتحول رهبری سبک 

 .است شده مشخص 1 جدول در هرکدام در رهبر وظیفۀ که

 آولیو و بس نظریه اساس بر رهبری سبک ابعاد. 2 جدول

 رهبر وظیفه ابعاد رهبری سبک

 تحولی

 (.1771، 2برسون) پیروان برای آرمانی مدل (کاریزما) آرمانی نفوذ

 (.1771، پاترسون و روسل، استون) پیروان خالقیت کشیدنچالش به ذهنی ترغیب

 (.1690، بس) وانپیر از باال انتظارات بخشالهام انگیزش

 (.1690، بس) پیروان تکتک نیازهای به توجه فردی مالحظه

 تبادلی

 (.1292، 1موغلی) شایسته کار برای پرداخت مشروط یهاپاداش

 (.1690، بس) پیروان تخلفات مراقب عالف استثنای مبنای بر مدیریت

 (.1292، موغلی) نحرافا به پاسخ در اقتضایی مجازات نفعلم استثنای مبنای بر مدیریت

 تحول و یرتغی به منتهی که است فرایندی نمایانگر رهبری نوع این: آفرینتحول رهبری

 هایمحرك ارزیابی، بلندمدت اهداف، اخالقی هایویژگی، هاارزش با و دشویم افراد در

 آفرینولحت رهبری. است مرتبط هاآن با رفتار شیوه و نیازها ارضای، کارکنان بر تأثیرگذار

 انگیزش، رتفک به ترغیب، افراد به توجه بر مشتمل عامل چهار نیازمند یافتنعینیت برای

( 1666) آوولیو (.Benjamin & Flynn, 2006) است آلایده نفوذ و بخشالهام

                                                           
1. non transactional 
2. laissez faire 
3. Berson 
4. Mogli 
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 رد اعتماد ایجاد، نفساعتمادبه، اندیشیمثبت را رهبران از دسته این بارز هایویژگی

 نسبت اهیآگ کسب به افراد تحریک، هاآن توانایی تقویت و اهداف به نیل برای زیردستان

 .کندمی معرفی هاآن مجدد حل و مسائل به

 انجام تایدر راس داخلی بازیگران از استفاده نیازمند، رهبر تحولی رهبری نظریه اساس بر

 ستا آن رهبری هدف، اینجا در. برسد مطلوبش اهداف به تا است سازمان برای الزم وظایف

، است دهش درك داخلی بازیگران سوی از وضوحبه، هدف به رسیدن مسیر یابد اطمینان که

 شیاز پ اهداف به رسیدن در را بازیگران و برطرف کرده را سیستم درون بالقوه موانع

، بس ازنظر (.Boenke, Distefano & Distefano, 2003)کند می ترغیب، شدهتعیین

 با مثبتی ابطهر، سازمان و کارکنان عملکرد تقویت منظوربه که ستا کسی آفرینتحول رهبر

 در و رفته فراتر شخصی نیازهای از که کندمی تشویق را کارکنان، کرده برقرار زیردستان

 را خود زیردستان آفرینتحول رهبران. کنند کار سازمان و گروه تمایالت راستای

 (.Burke & Collins, 2001) دهند مانجا دارند توان در آنچه تا انگیزاندبرمی

 ختلفم هایعنوان با و پژوهشگران از بسیاری توسط برنز آفرینتحول رهبری سبک

، کانوگو و کونگر ؛1699، داوانا و چی تی ؛1690، بنیس ؛1690، بس) شد مطالعه و بررسی

 (.1660، هاوس ؛1662، هاوس و شامیر ؛1699، ساشکین ؛1690، لوئیز و کانرت ؛1690

 یانب صورتنیبد را آفرینتحول رهبران هایویژگی و رفتارها، هاپژوهش این طورکلیبه

 هب توجه و هوش، خوب بیان مهارت و بالغت، قدرت به نیاز، همدلی و خونگرمی: اندکرده

 را انپیرو تعهد، دارند بخشیالهام توانایی، برانگیزانند را پیروان قادرند رهبران این. دیگران

 تغییر را سازمان هنجارهای و افراد اهداف و هانگرش، باورها توانندمی و کنندمی کسب

 در جایگاه آنان به که کنندمی ایجاد زیردستان در را احساس این آفرینتحول رهبران. دهند

 بینندب جدید روشی به را مسائل که کنندمی کمک افراد به و شودمی نگریسته انسان

(Landrum, Howell & Paris, 20001296، کیخا و مقدمی، یعقوبی از به نقل ؛.) 

 یا همؤلف چهار به شدنعملی برای آفرینتحول رهبری: آفرینتحول رهبری هایمؤلفه

 عوامل نای. دارد نیاز، اندشده شناخته نیز نظریه این دهندهتشکیل عناصر در قالب که عامل

 :عبارت است از



 

62 

 

 79، تابستان 61شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 ررهب خصوصیات، فرد حالت این در(: آرمانی رفتارهای - آرمانی هایویژگی) 1آرمانی نفوذ

 الگو کی در قالب را او زیردستان، است زیردستان تحسین و اعتماد مورد دارد؛ کاریزماتیک

 رمانیآ هایویژگی شامل آرمانی نفوذ. شوند او همانند که کنندمی سعی و شناسندمی مدل و

 .است آرمانی رفتارهای و

 با آن دنبو یابیدستقابل و هدف به تا کندمی ترغیب را کارکنان رهبر :1بخشالهام انگیزش

، هدافا بودندسترس قابل و آینده به نسبت معموالً افراد داشته باشند. این باور، تالش

 .هستند بینخوش

 تشویق ار پیروانشان رهبران این. انگیزدبرمی را کارکنان ذهنی صورتبه رهبر: 2ذهنی ترغیب

. دهند قرار سؤال مورد را بدیهی هایفرض و کنند برخورد خالقانه مسائل حل در هک کنندمی

 مسئله لح فنون و بررسی مختلف زوایای از را مشکالت که کنندمی ترغیب را پیروان هاآن

 .کنند پیاده را نوآورانه

 هایزنیا رهبران این. کندمی برآورده را زیردستان احساسی نیازهای رهبر: 1فردی مالحظات

 فهد به رسیدن برای که هاییمهارت تا کنندمی کمک هاآن به و داده صیتشخ را افراد

 صرف را چشمگیری زمان است ممکن رهبران این. دهند پرورش را دارند الزم مشخص

 .(Spector, Borman, & Cimino, 2004) کنند تعلیم و آموزش، دادنپرورش

 و رهبر بین مبادله بر مبتنی رهبری از است عبارت ایلهمباد رهبری(: تبادلی) ایمبادله رهبری

 این(. 1296، کیخا و مقدمی، یعقوبی) شود تأمین طرفین فردی تمایالت کهطوریبه پیرو

 توجه دخو کارکنان ایپایه نیازهای و انگیزش بر معین اهداف به نیل برای رهبران از گروه

 و اییاقتض پاداش مؤلفه دو کارکردهای بر مبتنی شدنعملی برای ایمبادله رهبری. دارند

 مقتضی هایپاداش از طریق رهبری نوع این( 1609) برنز به باور است. استثنا مبنای بر مدیریت

 پیش از اهداف قبال در پاداش مختلف انواع اینکه یعنی شودمی اعمال عملکرد با متناسب

 اهداف از رافانح جستجوی پی در الفع رهبر، استثنا مدیریت در و گیردمی تعلق، شدهتعیین

                                                           
1. idealized influence 
2. inspirational motivation 
3. intellectual stimulation 
4. individual consideration 
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 ایمبادله رهبر .(Hallinger, 2012)است  رو پیش اتفاقات انتظار در منفعل رهبر و است

 پیروان اینیازه، رهبر. دهدمی ترجیح را پیرو -رهبر دادوستد رابطه که است کسی بَس ازنظر

 رد رهبر این. کندمی رتفعم، ایپایه انتظارات برآورده کردن در هاآن عملکرد ازای در را

 را اهداف به رسیدن اجازه هاآن به و داده نانیاطم پیروان به و عمل کرده بهتر گریزی خطر

 بر مبتنی رهبری دسته دو در رهبری سبک این (Gardner & Stough, 2002)دهد می

 .شودمی تقسیم استثنا مبنای بر مدیریت بر مبتنی و مشروط هایپاداش

 از ایمجموعه صورتبه را پیروانشان با خود رابطه رهبران این :1شروطم هایپاداش

 تعیین را کار استانداردهای اینان. بینندمی پاداش/خدمت موازنه یا معامالت، قراردادها

 به را اهیآگ این و دهندمی توضیح زیردستانشان برای را استانداردها این وضوحبه، کنندمی

 مدیرانی .گیرندمی پاداشی چه، باشد بخشرضایت هاآن عملکرد اگر که دهندمی زیردستان

 زیردست اب کتبی یا شفاهی قرارداد یک عموماً، گیرندمی پیش در را رهبری سبک این که

 نشدن ای برآورده شدن و رودمی انتظاراتی چه او از که بداند درستیبه زیردست تا بندندمی

 برابر در پاداش قول زیردستان به حالت این رد. داشت خواهد پیامدهایی چه انتظارات

 (.Burke & Collins, 2001)شود می داده منفی عملکرد برابر در تنبیه یا مثبت عملکرد

 از ایمجموعه صورتبه را روانشانیپ با خود رابطه رهبران این: 1استثنا مبنای بر مدیریت

 زا معموالً هاآن تفاوت که این با ماا بینند؛می پاداش/ خدمت موازنه یا معامالت، قراردادها

 استفاده، رندآومی به دست خود سازمانی اختیارات اساس بر که زیردستان تنبیه/پاداش قدرت

 بر هانآ. کنندمی قدرت اعمال، سازمانی ساختار در خود رتبه اساس بر مدیران این. کنندمی

 خیصتش بر مدیران این رکزتم. هستند متمرکز مقررات و قوانین اجرای و خطاها تشخیص

 ریرهب سبک این است )همان(. نامطلوب عملکرد به خاطر زیردستان کردن بیتأد و خطا

 (.1296، کیخا و مقدمی، یعقوبی) کنندمی بندیتقسیم( منفعل) غیرفعال و فعال دو گونه در را

                                                           
1. contingent reward 
2. management-by- exception 
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 و ظارت داشتهن زیردستان کار بر، رهبران این: 1(فعال) استثنا مبنای بر مدیریت: نخست نوع

 ردنپیداک و استانداردها از انحراف تشخیص برای و کنندمی حاصل اطمینان کارها انجام از

 .دهندمی انجام را الزم و ضروری کارهای، خطاها و اشتباهات

 اعمال دیگر و قضایی هایمجازات، رهبران این: 1(منفعل)استثنا  مبنای بر مدیریت: دوم نوع

 اینان. کنندیم استفاده استانداردشده عملکرد از واضح انحرافات به وییگپاسخ با رابطه در را

 العملیعکس، است نیفتاده اتفاقی وقتی تا و هستند خطاها و اشتباهات، انحرافات دیدن منتظر

 .دهندنمی نشان

 از اجتناب یا رهبر حضور نبود، گرمداخله عدم رهبری از منظور: 2گرمداخله عدم رهبری

. آیدیم به شمار رهبری نوع ترینغیرفعال، رهبری طیف در، درواقع که است نکرد یرهبر

 را فاوتتبی و ایغیرمبادله کامالً حالتی، گریمداخله عدم حالت، ایمبادله رهبری مقابل در

 کند )همان(.می واگذار را هامسئولیت و خودداری گیریتصمیم از رهبر و کندمی نمایان

 برنز هایفعالیت میالدی و 1609 سال به آفرینتحول هبریهای رپژوهش پیشینه

 برای را دیگران و هستند بینش صاحب، آفرینتحول رهبران، کرد بیان وی. گرددبرمی

 مسیرهای ترسیم قادر به رهبران. دارندوامی تالش و چالش به استثنایی کارهای انجام

 بر حاکم تغییرات بر، هستند یراتتغی منشأ هاآن زیرا، جدیدند هایسازمان برای ضروری

 در( 1291) موغلی(. 1291، موغلی) سوارند تغییرات موج بر و دارند کامل اشراف سازمان

 نفوذ، بخشالهام انگیزش ابعاد که دریافت، ایران موفق اداری هایسازمان در پژوهشی

 هایازمانس در آفرینتحول رهبری فردی در قالب ابعاد ذهنی و مالحظۀ ترغیب، آرمانی

 بین ارتباط بررسی به پژوهشی در( 1291) تبریزی قهرمان. ندهست پذیرشقابل ایران اداری

 هایگروه علمیهیئت اعضای خالقیت با تبادلی و آفرینتحول رهبری هایسبک

 به لحاظ بدنیتربیت هایدانشکده مدیران که داد نشان و پرداخت هادانشگاه بدنیتربیت

 آفرینتحول رهبری شد داده نشان هستند. همچنین متوسطی حد در خالقیت و آفرینیتحول

 نورشاهی. کرد بینیپیش را کارکنان خالقیت توانمی آن کمک به و دارد رابطه خالقیت با

                                                           
1. management-by- exception (active) 
2. management-by- exception (passive) 
3. laissez faire leadership 
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 هادانشگاه رؤسای رهبری سبک و شناختی سبک رابطۀ پژوهشی در( 1291) دوزییمنی و

 موردبررسی رؤسای اغلب که داد نشان نتایج کردند. بررسی را عالی آموزش مؤسسات و

 عدبُ در اما باال؛ امتیاز (آفرینتحول ابعاد از) بخشالهام انگیزش و آرمانی نفوذ بُعدهای در

 رهبری سبک در موردبررسی رؤسای بیشتر امتیاز. کسب کردند پایین امتیاز فردی مالحظۀ

 هاییافته. شد گزارش طمتوس تبادلی رهبری سبک در، متوسط و پایین آفرینتحول

 رؤسای میان در را ذهنی ترغیب و فردی مالحظۀ ابعاد تقویت ضرورت پژوهشی

 هایسبک بین ارتباط بررسی در( 1290) کاشی خداداد. داد نشان موردبررسی هایدانشگاه

 بدنیتربیت هایدانشکده سازمانی تعالی و( رهبری بدون و گراعمل، گراتحول) رهبری

به  را رتبه کمترین گراتحول رهبری، رهبری هایسبک بین در که داد نشان تهران شهر

 داریمعنی ارتباط موردبررسی رهبری هایسبک و سازمانی تعالی بین همچنین. آورد دست

 در، بودند کرده استفاده گراتحول رهبری از که هاییدانشکده مدیران ولی ندارد؛ وجود

 .آوردند به دست بهتری هاینمره سازمانی تعادلی عناصر بیشتر

 آفرینتحول رهبری بین رابطه بررسی با( 1261) فرد مژدهی و شکاری، الری طاهری

 که یافتند دست نتیجه این به مشهد شهرداری در سازمانی تغییر مدیریت فرایند با تبادلی و

 رتغیی مدیریت فرایند با، است بوده سازمان آن غالب سبک که آفرینتحول رهبری سبک

 .نبود دارمعنی تبادلی رهبری سبک با آن رابطه ولی دارد؛ داریمعنی رابطه سازمانی

 در تحولی رهبری هایپژوهش بر مروری» با عنوان پژوهشی در (1261) هدایتی و رحیمیان

 رهبری که یافتند دست نتیجه این به ؛«نتایج ترکیب از مفهومی چهارچوب ارائه: مدارس

 اعضای تمام برای را تکامل و رشد زمینه که است قادر متغیرها برخی گریمیانجی با تحولی

، اکبری .کند فراهم را سالم ایمدرسه ایجاد زمینه همچنین و مدرسه باز سیستم در انسانی

 ردعملک و آفرینتحول رهبری بررسی» با عنوان که پژوهشی در( 1261) مالحسینی و کارنما
 ملکردع که رسیدند نتیجه این به دادند انجام «کرمان ناستا دولتی هایسازمان در سازمانی

 یهاهمؤلف نبی از و است مؤثرتر و دارد بیشتری ارتباط آفرینتحول رهبری سبک با سازمان

بخش و انگیزش الهام ذهنی ترغیب، آرمانی رفتار، آرمانی یژگیو) آفرینتحول رهبری

، زادهباسع. دارد بیشتری ارتباط نیسازما عملکرد با ذهنی ترغیب مؤلفه، (فردی مالحظات
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 کردعمل با ایمبادله رهبری رابطه بررسی» با عنوان که پژوهشی در( 1262) ملکی و احمدی

 بین که رسیدند نتیجه این به دادند انجام «تهران شهر ابتدایی دولتی مدارس معلمان سازمانی

، یصاف هایپژوهش. دارد جودو معناداری و مثبت رابطه سازمانی عملکرد و ایمبادله رهبری

 مداررابطه سبک از مدیران اکثر که است داده نشان( 1261) عرشی و عموزاده، محمدی

 بینابینی روش از بقیه و( درصد 0/11) مدار وظیفه رهبری سبک از سپس و درصد( 6/90)

 .کنندمی استفاده

 بررسی وسیر هایشرکت در را سازمان عملکرد بر رهبری آثار (1771) 1کوو آلن

 برای تبادلی رفتارهای از مؤثرتر آفرینتحول رفتارهای داد نشان بررسی این نتایج کرد؛

رهبران  که شد داده نشان هاپژوهش این در .است روسی هایشرکت سازمانی عملکرد بهبود

 به دستیابی برای را ذهنی ترغیب و فردی مالحظات کاریزمایی هایویژگی بیشتر روسیه

 سبک تأثیر (1771) 1اندرسون و کندی مککال .نددهیم نشان خود از مانیساز اهداف

 پایین سطح پژوهش این کردند. در بررسی را کارکنان عملکرد بر احساسات و رهبری

 بر منفی تأثیر که شود منجر ناامیدی باالی سطح به دتوانیم آفرینتحول رهبری ادراك

، تحولی رهبری رفتاری هایویژگی است داده نشان هاپژوهش. گذاردمی کارکنان عملکرد

 & Humphreys) کندمی هدایت انتظار از بیش عملکرد یسوبه را خود پیروان

2003Einstein, ). سازمانی عملکرد و آفرینتحول رهبری بین رابطه( 1770) 2کات هان 

 رهبری هک داد نشان پژوهش نتایج، کرد بررسی کانادا دولتی هایشرکت ترینبزرگ در را

 هایرکتش و است بوده کانادا دولتی هایشرکت بهترین رهبران رایج سبک آفرینتحول

 به دست هاتشرک سایر رهبران به نسبت آفرینتحول رهبری در ترپایین ایرتبه ترضعیف

 و آفرینتحول رهبری تأثیر، پژوهشی در (1779) 1دنیسین و اسمیگرز، نگونی. آوردند

 در ابتدایی معلمان سازمانی شهروندی رفتارهای و سازمانی تعهد، شغلی بر رضایت تبادلی

 تأثیری آفرینتحول رهبری ابعاد داد نشان رگرسیون تحلیل کردند. بررسی را تانزانیا کشور

                                                           
1. Elenkov 
2. Mccoll Kennedy & Anderson 
3. Hancott 
4. Nguni, Sleegers, & Denessen 
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 همچنین .دارد معلمان سازمانی شهروندی و رفتارهای سازمانی تعهد، شغلی رضایت بر قوی

 رهبری به نسبت ولی است؛ مرتبط گفتهپیش متغیرهای با نیز تبادلی رهبری شد داده نشان

 و خیمنز، مورالس گارسیا. متغیرهاست این برای تریضعیف کنندهبینیپیش آفرینتحول

 پویای هایتقابلی طریق از را سازمانی عملکرد بر آفرینتحول تأثیر رهبری( 1711) 1گوتیرز

 هاسازمان و هاشرکت که بود این مدهآبه دست نتیجه .کردند بررسی نوآوری و یادگیری

 در وکارکسب محیط در تغییر منظوربه را خود عملکرد تا دارند نیاز آفرینتحول رهبری به

 اینیازه بهبود و زیردستان انگیزش و نیازها به مداررابطه رهبر. دهند بهبود واقعی زندگی

جام ان برای مؤثر هایوشر شناسایی منظوربه و کندمی توجه سازمانی و گروهی، شخصی

 .(1711، سوفلو قزه و اصفهانی) کندمی فراهم سازمان برای جدید هاییفرصت کار دادن

 توانمندسازی؛ جنوبی کره در دارندمی بیان پژوهشی در( 1711) 1لی و کیم، او سوك

 یهاافتهی. است کار اثربخشی و گراتحول رهبری سبک، شغلی هایویژگی بین ایواسطه

 گراتحول مدیریت تأثیر بررسی موضوع با (1710) 2کالرك وانگ و، الشینگر، بوما هشپژو

 آفرینحولت رهبری رفتارهای از مدیران استفاده، داد نشان بیماران ایمنی و شغلی رضایت بر

 و بیماران ایمنی بهتر پیامدهای که کارکردی شرایط ایجاد در مفید استراتژی یک در قالب

 و ایلهمباد رهبری نقش موضوع با که پژوهشی در. کندیم فراهم، دهدمی قاارت را پرستاران

 اننش نتایج، گرفت صورت ایمنی و سازمانی تعهد ترویج در 1خودتنظیمی بر آفرینتحول

 در یمیخودتنظ بر تمرکز با داریمعنی و مثبت طوربه آفرینتحول و ایمبادله رهبری، داد

 ,Delegach, Kark, Katz & Van Dijkدارند ) نقش ایمنی و سازمانی تعهد ترویج

 سبک بین رابطه بررسی موضوع با( 1719) 0لورنت و یمنزخ، پارا پژوهش نتایج .(2017

 آفرینتحول رهبری هایسبک از استفاده داد نشان، سازمانی عملکرد و گراتحول مدیریت

 بررسی به که( 1719) 9رند و سمیجین، کنیلز پژوهش. بخشدمی بهبود را سازمان عملکرد

                                                           
1. Garcia-Morales, Jimenez-Barrionuevo, & Gutierrez-Gutierrez 
2. Sook Eo, Kim & Le 
3. Boamah, Laschinger, Wong, & Clarke 
4. self- regulatory 
5. Para & Jiménez & Lorente 

6. Caniëls, Semeijn, Renders 
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، پرداخته ارک در( مشارکت) درگیری و آفرینتحول رهبری، کارمحافظه شخصیت بین رابطه

 را مشارکت با گراتحول رهبری و 1کارمحافظه شخصیت بین معنادار و مثبت روابط وجود

 هیشگیرانپ شخصیت بین ارتباط که است آفرینتحول رهبری، این بر عالوه. است داده نشان

 (1719) 1و همکاران کوسک پژوهش در. کندمی تعدیل را کار در مشارکت و( کارمحافظه)

 و المتیس برای منابعی منزلۀبه خانوادگی حمایت بر نظارت و گراتحول رهبری موضوع با

 از هانآ که است این نشانگر ناظرانشان گزارش که کارکنانی، داد نشان نتایج، عملکرد

 نظارت از تریباال سطوح بیشتری احتمالبه، کنندمی استفاده آفرینلتحو رهبری هایسبک

 و دهدمی لوهج ترمثبت شغلی منابع که ایگونهبه، گیرندمی نظر در را خانوادگی حمایت بر

 .دهدمی افزایش را شغلی سالمت

 با و تبادلی آفرینتحول رهبری هایسبک که دهدمی پژوهش نشان ادبیات مطالعۀ

، برای نمونه .دارد اطارتب سازمانی عملکرد مانند کارکنان شغلی رفتارهای و هاگرشن برخی

 آفرینتحول بین رهبری هم، مثبتی رابطۀ، فراتحلیل چندین، شد بیان ترپیش طور کههمان

 با(. 1771، کولو پی و جودگ) است داده نشان عملکرد کارکنان با تبادلی رهبری هم و

، هارسشپ، مدل، نظری پیشینه به توجه با و عملکرد میزان در ریرهب سبک اهمیت به توجه

 یهاهداد تایجن با هاآن تأیید نبود و تأیید که است شده ارائه پژوهشگر یاز سو زیر یهاهفرضی

 .گرفت خواهد قرار آزمون مورد افزارنرم خروجی

 

 پژوهش پیشنهادی مدل .1 شکل

                                                           

1. proactive personality 
2. Kossek et al. 

 عملکرد سازمانی

 رهبری

 آفرینتحول

 ایمبادله رهبری
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 از قرار زیر است: پژوهش هایپرسش

 است؟ چگونه پژوهش این در سازمانی عملکرد ابعاد توضعی .1

 است؟ چگونه پژوهش این در تحولی رهبری سبک ابعاد وضعیت .1

 است؟ چگونه پژوهش این در ایمبادله رهبری سبک ابعاد وضعیت .2

 .دارد رابطه سازمانی عملکرد با آفرینتحول رهبری سبک .1

 .دارد رابطه سازمانی عملکرد با ایمبادله رهبری سبک .0

 کند؟می بینیپیش را سازمانی عملکرد، ایمبادله و تحولی رهبری سبک .9

 روش

 و ایکتابخانه – میدانی نوع از هاهداد گردآوری حیث از و کاربردی، هدف ازنظر پژوهش

 کارکنان شامل آماری جامعه. است( زمانهم رگرسیون) همبستگی نوع از روش ازنظر

 1کهن و کرجسی، مورگان جدول وسیلهبه نمونه حجم هک هستند نفر 117 تعداد به قم دانشگاه

 ابانتخ یاچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش به که شد برآورد 172 تعداد به

 :است استاندارد پرسشنامه نوع دو شامل حاضر پژوهش در مورداستفاده ابزار. شدند

 گویه 17 شامل که( 1777) آولیو و بس( MLQ) 1چندعاملی رهبری پرسشنامۀ( الف

 است. آفرینتحول سبک به مربوط گویه 17 و ایمبادله سبک به مربوط گویه 17 که است

 نفوذ و بخشالهام انگیزش، ذهنی ترغیب، فردی مالحظه بُعد چهار دارای پرسشنامه این

 در ابزار این پایایی. است شده تنظیم لیکرت ایگزینه پنج مقیاس بر اساس و است آرمانی

در پژوهش (. 1261، یوزباشی و شاطری، میرکمالی) است تأیید شده مختلف ایهپژوهش

 ضریب روش با را آن پایایی و است شده استفاده( 1296) شریفی و استیری، رایج، حسینی

 مرادزاده و جناابادی، نژاد عزیزی همچنین. اندکرده برآورد 672/7 میزان به کرونباخ آلفای

 .است کرده برآورد 96/7 را آن پایایی، (1262)

                                                           
1. Morgan, Kerjcie & Cohen 
2. multifactor leadership questionnaire 



 

21 

 

 79، تابستان 61شماره ، چهارمسال  فصلنامه
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 1گلداسمیت و هرسی( Achieve) اچیو مدل بر مبتنی سازمانی عملکرد پرسشنامه( ب

 پورعباس طتوس، آن پایایی که است لیکرت ایگزینه پنج طیف با پرسش 11 دارای، (1697)

، کمک، وضوح، توانایی :مؤلفه هفت که شد محاسبه 62/7 مقدار به( 1296) باروتیان و

، آن کرونباخ آلفای ضریب همچنین .سنجدمی را عملکرد محیط و اعتبار، بیارزیا، مشوق

 قراردادن از پیش. شد برآورد 99/7 میزان به، (1262) مرادزاده و جناابادی، نژاد عزیزی توسط

 از استفاده اب که کرد حاصل اطمینان ابزار روایی از باید منتخب نمونه اختیار در هاهپرسشنام

 برای عالوهبه. شد انجام نظرانصاحب و استادان، متخصصان مثبت نظر بکس و نظری مبانی

 اعتبار زا صورتی عاملی اعتبار. است شده استفاده عاملی اعتبار از هاپرسش روایی سنجش

 در که است آماری فنی عاملی تحلیل. آیدمی به دست عاملی تحلیل از طریق که است سازه

 که ییهاهاخش در عاملی تحلیل از استفاده، درحقیقت دارد فراوانی کاربرد انسانی علوم اکثر

 تاس ضروری باشند مکنون نوع از متغیرها و شود استفاده آزمون و پرسشنامه از هاآن در

 املیع تحلیل تکنیک از استفاده با پژوهش این در(. 1296، شریفی و استیری، رایج، حسینی)

 لتحلی این در. اندشده بررسی زمانیسا عملکرد، رهبری سبک متغیر عوامل، تأییدی

 کفایت نشانگر مقادیر این که شد حاصل 90/7، 90/7 با برابر هاآن ترتیب به 1KMOمقدار

 بیانگر و بودند 0/7 باالی عاملی بارهای تمام و است گفتهپیش متغیرهای برای گیرینمونه

 هارسشپ همسو بودن و پرسشنامه تأیید برای برازش نیکویی هایشاخص است. همگرا روایی

 ت.اس پژوهش یهاهپرسشنام تأیید نشانگر که است شده آورده( 2) جدول در نظری سازه با

 سازمانی عملکرد و ایمبادله، آفرینتحول رهبری پرسشنامه برازش نیکویی هایشاخص .3 جدول

 هایشاخص

 برازش

df Chi 

square RMSEA NFI GFI AGFI 

 درجه

 آزادی

 شاخص

 مجذور

 یخ

 برآورد جذر

 خطای واریانس

 تقریب

-بنتلر شاخص

 بونت

 شاخص

 نیکویی

 برازش

 شاخص

 شدهتعدیل

 برازش

 7361 7361 7361 73716 062310 90 آفرینتحول رهبری

 7361 7362 7361 73700 122319 90 ایمبادله رهبری

 7361 7361 7361 73720 222319 00 سازمانی عملکرد

                                                           
1. Hersey & Goldsmith 
2. Kaiser-Meyer- Olkin 
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 سایر برای SPSS افزارنرم و مدل برازش برای Amos افزارنرم از استفاده با هاهداد تحلیل

، 1SEMرد برازندگی بهترین پارامترهای برآورد برای روش ترینمتداول. شد انجام هاتحلیل

 آن در که است تکرارشونده فرایند یک روش این. دشویم نامیده 1احتمالی بیشینه روش

 رازندگیب تابع نام به تابعی اولیه برآورد این پایه بر. دشویم برآورد پارامترها از ایمجموعه

 هاهداد اب را پارامترها برازندگی که است ضرایبی دارای در اصل تابع این د؛شویم محاسبه

 برازندگی عتاب تا آیدمی به دست برآورد نخستین بر اساس برآورد دومین .کندمی توصیف

 هایشاخص از توانیم آن ازندگیبر برای صورت نیا در. شود حاصل یترکوچک

 .کرد استفاده شدهنییتع

 هاهیافت

 آماری نمونه در پژوهش متغیرهای نرمال بودن بررسی .4 جدول

 معناداری سطح zS -K آماره استاندارد انحراف میانگین متغیر

 7360 7319 7319 2377 آفرینتحول رهبری

 7366 7311 7390 2371 ایمبادله رهبری

 7309 7306 7301 2371 سازمانی عملکرد

 تمامی در که داد نشان 1 جدول در اینمونه تک اسمیرنف -آزمون از حاصل یهاهیافت

 ربراب آفرینتحول رهبری متغیر برای pمقدار  که است 70/7 از بیش معناداری سطح متغیرها

60/7 (60/7p =) ،66/7 برابر ایمبادله رهبری متغیر برای (66/7p= )عملکرد متغیر برای و 

 ؛دشویم رد هاهداد توزیع بودنطبیعی نبود فرض که است( = 09/7p) 09/7 برابر سازمانی

 .دارند نرمال توزیع هاهداد بنابراین
 

                                                           
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. maximum likelihood 
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 (اینمونه تک t آزمون) سازمانی عملکرد غالب بُعد .5 جدول

 معناداری سطح t آزادی درجه معیار انحراف میانگین  متغیر

 73771 0301 171 11300  111370  یسازمان عملکرد

 73771 11301 171 1321 10321  نقش وضوح

 73771 21309 171 1302 10370  سازمانی حمایت

 73771 19361 171 2316 10321  کارکنان انگیزه

 73771 27301 171 2311 10320  گیریتصمیم در مشارکت

 73771 21311 171 2310 19321  کارکنان ارزیابی

 73771 27326 171 1369 19310  سازمانی طمحی

 73771 10300 171 1306 10311  کارکنان توانایی

 .است بوده( 11) نمرۀ، طیف مفهومی میانگین

، (0) جدول یهاهداد طبق سازمانی عملکرد یهاهمؤلف برای اینمونه تک t آزمون نتایج

 ستا مفهومی میانگین از ترباال حدودی تا سازمانی عملکرد میانگین مقدار که داد نشان

(11M >)است خوب و متوسط حد در سازمانی عملکرد میزان گفت توانیم بنابراین ؛ .

 مربوط آن ترینپایین و 21/19 مقدار با کارکنان ارزیابی مؤلفه به مربوط آن میزان باالترین

 است. 70/10 مقدار با سازمانی حمایت مؤلفه به

 (اینمونه تک t آزمون)آفرین تحول رهبری غالب بعد. 6 جدول

 معناداری سطح t آزادی درجه معیار انحراف میانگین  متغیر

 8.881 6.62 282 18.45 10.81  آفرینتحول رهبری

 8.881 23.11 282 5.34 13.81  آرمانی نفوذ

 8.881 28.56 282 3.33 13.34  ذهنی ترغیب

 8.881 30.52 282 3.83 14.31  بخشالهام انگیزش

 8.881 38.08 282 2.81 16.35 فردی مالحظه

 .است بوده( 12) نمره، طیف مفهومی میانگین

 جدول یهاهداد طبق آفرینتحول رهبری یهاهمؤلف برای اینمونه تک t آزمون نتایج

 فهومیم میانگین از باالتر حدودی تا آفرینتحول رهبری میانگین مقدار که داد نشان، (9)
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 .است خوب حد در آفرینتحول رهبری میزان گفت توانیم راینبناب ؛(< 12M) است

 به مربوط آن ترینپایین و 20/19 مقدار با فردی مالحظه مؤلفه به مربوط آن میزان باالترین

 است. 70/12 مقدار با آرمانی نفوذ مؤلفه

 (اینمونه تک t آزمون) ایمبادله رهبری غالب بعد .1 جدول

 معناداری سطح t آزادی درجه عیارم انحراف میانگین  متغیر

 8.881 9311  171 6311 12300  ایمبادله رهبری

 8.881 11366  171 0371   0311  مشروط هایپاداش

 8.881 27309  171 9392 1320 فعلمن استثنای مبنای بر مدیریت

 8.881 19301  171 1322 1371 عالف استثنای مبنای بر مدیریت

 .است بوده( 1) نمره، فطی مفهومی میانگین

، (0)جدول  یهاهداد طبق ایمبادله رهبری یهاهمؤلف برای اینمونه تک t آزمون نتایج

 1M) ستا مفهومی میانگین از باالتر حدودی تا ایمبادله رهبری میانگین مقدار که داد نشان

 آن یزانم ینباالتر. است متوسط حد در ایمبادله رهبری میزان گفت توانیم بنابراین ؛(<

 نایمب بر مدیریت به مربوط آن ترینپایین و 11/0 مقدار با مشروط هایپاداش مؤلفه به مربوط

 است. 71/1 مقدار با فعال استثنای

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس .0 جدول

 سازمانی عملکرد ایمبادله رهبری آفرینتحول رهبری سازه

   1 آفرینتحول رهبری

  1 7310  ایادلهمب رهبری

 1 7310 * *7321  سازمانی عملکرد

7370 P <* 

 سبک بین که داد نشان( 9) جدول به توجه با پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس

 که = 70/7p < ،21/7(r) دارد وجود مثبت رابطه سازمانی عملکرد و آفرینتحول رهبری

 طهراب سازمانی عملکرد و ایمبادله ریرهب سبک بین و است معنادار 60/7 اطمینان سطح در
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 بنابراین است؛ معنادار 60/7 اطمینان سطح در که (= 70/7p < ،10/7r) دارد وجود مثبت

 .شد تأیید پژوهش پنجم و چهارم فرضیه

 رگرسیون تحلیل و مدل خالصه .3 جدول

 مدل

 ضریب

 همبستگی

 چندگانه

 ضریب

 تعیین
Adj 

 منبع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

1 019/7 012/7 121/7 

 16/01012 1 16/01012 رگرسیون

 97/1107 171 01/101296 باقیمانده 771/7 71/11

  171 71/272612 کل

 012/7 با برابر، تعیین ضریب و 019/7 برابر چندگانه همبستگی ضریب، 6 جدول طبق

 رهبری و تحولی رهبری توسط سازمانی عملکرد واریانس از درصد 2/01، یبه عبارت. است

 معنادار ازمانیس عملکرد بینیپیش در شدهاستفاده مدل همچنین. است بینیپیش قابل ایمبادله

 قادرند (ایمبادله رهبری سبک و آفرینتحول رهبری سبک) بینپیش متغیرهای و است

، F(1 و 171=)p ،71/11= 771/7) کنند تبیین را (سازمانی عملکرد) مالك متغیر از 012/7

012/7=  2R.) 

 سازمانی ردعملک تبیین در ایمبادله و تحولی رهبری سبک سهم بینیپیش رگرسیونی ضرایب .18 جدول

 معناداری سطح β t ضریب B ضریب بینپیش متغیرهای مالك متغیر مدل

 سازمانی عملکرد 1

 771/7 00/0 - 10/211 ثابت مقدار

 771/7 99/2 29/7 19/1 آفرینتحول رهبری

 771/7 20/2 11/7 11/1 ایمبادله رهبری

 بینیپیش معادلۀ= 19/1( آفرینتحول رهبری+ ) 11/1( ایمبادله رهبری+ ) 10/211

 رهبری سبک که داد نشان، (17) جدول یهاهداد طبق زمانهم رگرسیون آزمون نتایج

 بینیپیش ار سازمانی عملکرد ندتوانیم معناداری طوربه ایادلهمب رهبری سبک و آفرینتحول

 ددهیم نشان مقدار این. است 29/7 برابر و تربزرگ آفرینتحول رهبری برای بتا مقدار. کنند

( سازمانی ردعملک) مالك متغیر بینیپیش در را تریقوی یگانۀ سهم آفرینتحول رهبری که
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 سبک معناداری سطح چون همچنین. است 11/7 برابر ایبادلهم رهبری برای بتا مقدار. دارد

 ؛(P=  771/7) است درصد 1 از ترکوچک ایمبادله رهبری سبک و آفرینتحول رهبری

 متغیر) سازمانی عملکرد بر ایمبادله رهبری سبک و آفرینتحول رهبری سبک، بنابراین

 سبک در یرتغی واحد یک یبه ازا کهطوریبه دارند بینیپیش قدرت و گذاشته تأثیر( مالك

 متغیر در تغییر واحد 11/7 و 29/7 بیبه ترت، ایمبادله رهبری سبک و آفرینتحول رهبری

 .داشت وجود( سازمانی عملکرد) مالك

 گیرینتیجهبحث و 

 سازمانی کردعمل وضعیت داد نشان قم دانشگاه کارکنان سازمانی عملکرد ابعاد بررسی نتایج

 ارزیابی به مربوط آن باالترین که( M>11) است باال حد در و مفهومی نگینمیا از باالتر

 ابعاد بقیه و است( 70/10) سازمانی حمایت به مربوط آن ترینپایین و( 21/19) کارکنان

 ابعاد وضعیت، متعدد هایپژوهش در، درمجموع. است هم به نزدیک و متوسط از باالتر

 بر اکمح متفاوت مدیریتی جو و شرایط به دلیل و ایناست  نوسان حال در سازمانی عملکرد

 یارزیاب است؛ قم دانشگاه، موردنظر سازمان که پژوهش این در، است. برای نمونه هاسازمان

 دینها دانشگاه چون شودمی محسوب سازمانی عملکرد در شاخص ترینمهم جزء کارکنان

 ارگان این کارکنان، راستا این در و دارد خدماتی و پژوهشی، آموزشی وظایف که است

به  را ودخ وظیفه تا بگیرند قرار عملکردی سنجش و ارزیابی مورد مداوم صورتبه باید مهم

 از مدیران نآفریتحول رهبری سبک ابعاد وضعیت بررسی نتایج. رسانند انجام به احسن نحو

 میانگین زا باالتر آفرینتحول رهبری سبک که شد مشخص قم دانشگاه کارکنان دیدگاه

 و( 20/19) امتیاز باالترین فردی مالحظه بُعد است که متوسط حد در و M)>12) مفهومی

 مطابق ازآنجاکه .داشت را امتیاز ترینپایین( 70/12) ذهنی ترغیب و آرمانی نفوذ

 آرمانی نفوذ عامل( 1261) مالحسینی و کارنما، اکبری مانند پیشین پژوهشگران هایپژوهش

 این توسعه برای، است عملکرد افزایش با رابطه در وافری اهمیت دارای ذهنی ترغیب و

 :ورزید مبادرت زیر امور به توانمی عامل
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 اندازچشم یک ایجاد از طریق رهبران با پیروان بیشتر مشارکت و همکاری تسهیل

 گراییجمع روحیه تقویت، هدف به نسبت قوی تعهد داشتناهمیت بر تأکید و مشترك

 مشارکت و همکاری پایه بر پاداش ارائه و کاری یهاگروه ایجاد با ردگراییف جایبه

 به توجه با .شود منجر اعضا میان انسجام افزایش به تواندمی امر این که هاگروه این اعضای

 رسالت که هاییسازمان ویژهبه، امروز هایسازمان اداره برای مناسب رهبری سبک اهمیت

 رهبران و مدیران که است ضروری، مردم به خدمات دادن و هشپژو، آموزش هاآن اصلی

 سبک جرایا برای ریزیبرنامه به بنابراین کنند؛ انتخاب مناسبی رهبری سبک هاسازمان این

 استفاده دهشپژوهش هایسازمان مدیران بیشتر که رایج سبکی مثابهبه آفرینتحول رهبری

 بررسی نتایج. شود سازمان عملکرد تقویت اعثب تا شود توجه ویژه طوربه باید کنندمی

 که شد مشخص قم دانشگاه کارکنان دیدگاه از مدیران ایمبادله رهبری سبک ابعاد وضعیت

 بُعد که است متوسط حد در و (M> 1) مفهومی میانگین از باالتر ایمبادله رهبری سبک

 ترینپایین( 71/1) فعال ستثنایا مبنای بر مدیریت و( 11/0) امتیاز باالترین مشروط هایپاداش

 رابطه شغلی عملکرد با ایمبادله رهبری که داد نشان پژوهش نتایج همچنین. دارد را امتیاز

 کیمل و احمدی، زادهعباس یافته با یافته این که (= 70/7p < ،10/7r) دارد معناداری و مثبت

 جادای برای مادی مشوق با و مشروط صورتبه ایمبادله رهبری سبک است. سوهم (1262)

 تالش سبب یزندگ مایحتاج تأمین برای مالی پشتوانه یک داشتن خاطر به کارکنان در انگیزه

 نشان وهشپژ یهاهیافت نتایج. شودمی او کارآیی افزایش و خود عملکرد در کارمند بیشتر

  اردد ودوج معناداری و مثبت رابطه سازمانی عملکرد با آفرینتحول رهبری بین که داد

(70/7p < ،21/7r =  )اکبری، (1262) ملکی و احمدی، زادهعباس یهاهیافت با یافته این ،

 رحیمیان و، (1261) فرد مژدهی و شکاری، الری طاهری، (1261) مالحسینی و کارنما

 کات هان، (1771) کولو پی و جودگ، (1771) اندرسون و کندی مککال، (1261) هدایتی

، (1711) گوتیرز و خیمنز، مورالس گارسیا، (1779) دنیسین و سمیگرزا، نگونی، (1770)

، (1710) کالرك سن، الشینگر اسپنس ك هیثر، بوما الف شیال، (1711) لی و کیم، او سوك

 و سمیجین، کنیلز، (1719) لورنت و خیمنز، پارا، (1710، دیک ون، کاتز، کارك، دلگاچ)

 آفرینتحول رهبری سبک است. سوهم، (1719) میشل، هامر، بوندر، کوسک، (1719) رند
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 و بهتر ردعملک به هاآن سوق سبب کارکنان به بخشالهام نیروی و انگیزه دادن با مدیر یک

 انشگاهد کارکنان دیدگاه از که داد نشان زمانهم رگرسیون نتایج. شودمی کار در اثربخشی

 ندک بینیپیش و تبیین را انیسازم عملکرد از درصد 01 حدود است قادر رهبری سبک، قم

(012/7=2R  ،019/7r = )بتای بضری با آفرینتحول رهبری سبک به مربوط آن باالترین و 

29/7 (29/7=β )رقم، مقدار این سو است.هم( 1771) کوو آلن یافته با یافته این، است 

 در. رددا موردنظر سازمان در مدیر رهبری سبک اهمیت از نشان و است ایمالحظهقابل

 به ادرق مقدار این تا رهبری سبک، شد اشاره به آن بحث ابتدای در که پیشین هایپژوهش

 این رد برآوردشده رقم مقدار از کمتر بسیار هاآن رقم و نیست سازمانی عملکرد تبیین

 هایسازمان از بیش رهبر و مدیر نقش، دانشگاه در که آن این است دلیل، است پژوهش

 نمدیرا حساس نقش صحت پژوهش این انجام است و حساس و پرخطر ینقش و مهم دیگر

، ایادلهمب و آفرینتحول رهبری سبک دو بین از ضمن در. کرد اثبات را موردنظر سازمان در

 یافته با یافته این، است مؤثر عملکرد افزایش در ایمبادله رهبری از بیشتر آفرینتحول رهبری

، ینشب از برخورداری با آفرینتحول رهبری. است سوهم شدهگفته پیشین هایپژوهش

 یردستانز در را روحیه و هاارزش، انگیزش تواندمی فرهمند شخصیتی هایویژگی و بصیرت

 هاواناییت نهایت که کندمی تحریک را هاآن، زیردستان توانمندسازی با، درواقع. کند ایجاد

 و عملکرد بهبود در توانندمی طریق ینا از و کنند آشکار سازمان برای را خود تالش و

 رهبری سبک که داد نشان هاآن دربارۀ بحث و هایافته نتایج. باشد مؤثر سازمان اثربخشی

 نتیجه نابراینب کند؛ بینیپیش و تبیین را سازمانی عملکرد از نیمی از بیش است قادر، مدیران

 ارتقای سبب تواندمی گاهدانش مدیران توسط مناسب رهبری سبک انتخاب که گیریممی

 هک شد مشخص همچنین. شود عملکرد مطلوب و آلایده حد به رسیدن و سازمانی عملکرد

 است خشبالهام انگیزش و آرمانی نفوذ، آن ابعاد ترینمهم از که آفرینتحول رهبری سبک

 تواندیم است مشروط هایپاداش و مالی هایمشوق پایه بر که ایمبادله رهبری سبک از بیش

 بایستی مدیران، سازمانی عملکرد ارتقای برای، صورتنیبددهد؛  ارتقا را سازمانی عملکرد

 داشته ویژه توجه سازمانی عملکرد حتی و ایمبادله رهبری، آفرینتحول یابعاد رهبر به

 مدیران کردنآگاه با هم و باشد برخوردار الزم کارایی و وریبهره از سازمان هم تا باشند
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 اتالف از دانشگاه در هاآن هدفمند و صحیح کارگیریبه و مهم هایمؤلفه این با ارکنانک و

 مدیران، آموزشی هایدوره و هابرگزاری کارگاه با توانمی همچنین .کرد جلوگیری منابع

 گام دانشگاه عملکرد ارتقای راستای در و کرد آشنا مهم هایمقوله این با را کارکنان و

 متغیرهای بررسی به توجه با .داشته باشند باالتری اثربخشی و کارایی با مانیساز تا برداشت

 هاتوانمندی شناسایی با آفرینتحول رهبران که شد مشخص آن از حاصل نتایج و پژوهش

 به استقالل دادن نیز و گیریتصمیم و اجرایی امور در هاآن از استفاده و افراد هایقابلیت و

. باشند خود سازمان در سازمانی عملکرد افزایش شاهد توانندمی ایفوظ انجام در کارکنان

 پرورش را یافتهتوسعه و حمایتی، صمیمانه، نزدیک روابط آفرینتحول رهبران کهیوقت

 منفی پیامدهای کاهش به و فراهم سازمان در سازنده و باز ارتباطات ایجاد زمینه، دهند

 تحولی رهبری سبک که دهدمی نشان هایافته. شودمی منجر پایین سازمانی عملکرد از ناشی

. کنند بینییشپ را سازمانی عملکرد توانندمی معنادار و مثبت صورتبه تبادلی رهبری سبک و

 مبادله ندفرای وارد طرفین، تبادلی رهبری در که گفت توانمی مطلب این دیگر توجیه در

 آگاهی همدیگر هایدیدگاه و قدرت ابعمن از طرف دو هر مبادله فرایند این در شوند؛می

 را هااستاندارد، رهبر، سبک این در. کنند حداکثر را خود منافع دارند سعی هرکدام و دارند

، یابند تدس سازمانی هایپاداش به توانندمی هاآن تحقق برابر در کارکنان و کندمی تعیین

 لالعمعکس از اجتناب. شد دخواهن روروبه مدیر منفی العملعکس با این صورت غیر در

 و نکرده انیب را دانشگاه مسائل که کند ایجاد کارکنان در را انگیزه این تواندمی مدیر منفی

، فکارا کشیدنچالش به با تحولی رهبری ذهنی ترغیب بُعد. کنند حل را هاآن کنند سعی

 ملکردع افزایش در تواندمی افراد سایر از سوی مختلف یهاشنهادیپ به توجه و تصورات

 بلکه، گیردنمی قرار موردانتقاد پیروان اشتباهات تنهانه حالتی چنین در .باشد مؤثر سازمانی

از  هاایده بیان در تواندمی موضوع همین و شوندمی تشویق جدید هایایده ارائه برای هاآن

 آفرینحولت رهبری سبک. باشد داشته ییبسزا نقش هاآن عملکرد افزایش و کارکنان سوی

 کوتس شکست عامل جدید هایایده و نظرات ارائه برای کارکنان تشویق و انگیزه دادن با

 و خالقیت سبب، ارزنده نظرات ارائه با و نکنند سکوت کارکنان که زمانی، است آنان

 نتایج. یابدیم افزایش و بهبودیافته نیز سازمانی عملکرد مراتببه، شوند سازمان در پیشرفت
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 رینآفتحول رهبری سبک با سازمان عملکرد، رهبری سبک دو بین از داد نشان شپژوه

 در آفرینحولت رهبری سبک مؤثربودن به توجه با. است مؤثرتر و بیشتری داشته ارتباطی

 از نآفریتحول رفتارهای عمالً سازمان ارشد مدیران که شودمی پیشنهاد سازمانی عملکرد

 رفتارهای برای ایزمینه تا شوند معرفی زمینه این در الگو و رمشقس مثابهبه و دهند بروز خود

 تلفمخ هایروش با توانمی همچنین. شود فراهم نیز سازمان پایین سطوح در آفرینتحول

 را مختلف سطوح در مدیران بین اثربخش رهبری رفتارهای تقویت زمینه، آموزش مانند

 تفادهاس و پرسشنامه هایپرسش به مناسب یهاپاسخ دادن در کارکنان صداقت. کرد فراهم

 هایمحدودیت از پژوهش هایپرسش و هافرضیه جواب به رسیدن برای پرسشنامه ابزار از

 است. پژوهش اصلی

 افزایش در نآفریتحول رهبری سبک بیشتر تأثیر به توجه با شودمی پیشنهاد پایان در

 ثابهمبه و دهند بروز خود از آفرینتحول رفتارهای عمالً دانشگاه مدیران، سازمانی عملکرد

 سطوح رد آفرینتحول رفتارهای برای ایزمینه تا شوند معرفی زمینه این در الگو و سرمشق

 قویتت زمینه، آموزش مانند مختلف هایروش با توانمی همچنین. شود فراهم نیز سازمان پایین

 همیتا به توجه با. کرد فراهم را مختلف سطوح در مدیران بین اثربخش رهبری رفتارهای

 اصلی رسالت که هاییسازمان ویژهبه امروزی هایسازمان اداره برای مناسب رهبری سبک

 مدیران که است ضروری دانشگاه؛ مانند است مردم به خدمات دادن و پژوهش، آموزش هاآن

 اجرای رایب دقیق ریزیبرنامه با و کنند انتخاب مناسبی رهبری سبک، هاسازمان این رهبران و

 استفاده شدهپژوهش هایسازمان مدیران اکثر که رایج سبکی مثابهبه آفرینتحول رهبری سبک

 .شود دانشگاه عملکرد تقویت باعث تا شود توجه ویژه طوربه باید کنندمی

 منابع

 ۀنامپایان .یسازمانفرهنگ و آفرینتحول رهبری متقابل رابطۀ بررسی(. 1291) .عسل، آغاز

 .تهران دانشگاه مدیریت دانشکدۀ .دولتی مدیریت ارشد کارشناسی
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 رهبری بین رابطه بررسی(. 1261) .علی، مالحسینی و اسداهلل، کارنما، مینا، اکبری

، (کرمان استان دولتی هایسازمان: پژوهینمونه) سازمانی عملکرد و آفرینتحول

 .99-92، 10، پلیس یسازمانتوسعه

 ارتباط بررسی(. 1296) .مهدی سید، شریفی و مهرداد، استیری، حمزه، یجرا، فرشید، حسینی

 شریهن، پیرو -رهبر مبادله و آفرینتحول رهبری هایسبک و یسازمانفرهنگ میان
 .01-00، (1)1، دولتی مدیریت

 بدون و گراعمل، گراتحول) رهبری هایسبک بین ارتباط(. 1290) .شعله، خدادادکاشی

 کارشناسی نامۀپایان .تهران شهر بدنیتربیت هایدانشکده سازمانی تعالی و( رهبری

 .تهران دانشگاه بدنیتربیت دانشکدۀ .بدنیتربیت رشتۀ ارشد

 ردعملک و کارکنان کاری زندگی کیفیت بین رابطه(. 1299) .رحیمه، رستمی باورخوش
 اسالمی زادآ دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپایان، آموزشی سازمان در وریبهره

 .ساری

: مدارس در تحول رهبری هایپژوهش بر مروری(. 1261) .فرشته، هدایتی، حمید، رحیمیان

، (00)0، مدیریتی مهندسی ماهنامه .مرتبط نتایج ترکیب از مفهومی چهارچوب ارائه

27-26. 

 .سمت: تهران، مدیریت و سازمان اصول(. 1291) .علی، رضائیان

 رابطه بررسی(. 1261) .شهنام، عرشی و ایمان، عموزاده، ریماف، محمدی، محمدحسین، صافی

 کزمر مجله، کارکنان شغلی فرسودگی و رضایت با مدیران رهبَری سبک بین

 .19-10، (1)1، سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات

 رابطه بررسی(. 1261) .هادی، فرد مژدهی و عباس غالم، شکاری، مسعود، الری طاهری

 شهرداری در سازمانی تغییر مدیریت فرایند با تبادلی و آفرینتحول رهبری بین

: قم، اقتصادی توسعه و کارآفرینی، مدیریت المللیبین کنفرانس نیدوم .مشهد

 .نور پیام دانشگاه
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 عملکرد و رهبری سبک بین رابطه بررسی(. 1296) .سعید، باروتیان و ابراهیم، پورعباس

 ،فرهنگی مدیریت، مدیریت دوره دو در تهران یشهردار هنری و فرهنگی سازمان

2(1) ،20-00. 

 عملکرد و اثربخش ارتباطات رابطه بررسی(. 1296) .هدی، باروتیان و عباس، پورعباس

 سال در ایران گاز ملی شرکت ستادی واحدهای در( اچیو مدل اساس بر) سازمانی

 .(17)1، نفت صنعت در انسانی منابع و مدیریت فصلنامه، 1299

 ایمبادله رهبری رابطه بررسی(. 1262) .صابر، عبدالملکی و حسن، احمدی، ناصر، زادهعباس

 تمدیری هاینوآوری، تهران شهر ابتدایی دولتی مدارس معلمان سازمانی عملکرد با

 .00-91، (2)6، آموزشی

 أثیرت مدل طراحی(. 1262) .عبدالباسط، مرادزاده و حسین، جناابادی، بهاره، نژاد عزیزی

 روش زا استفاده با سازمانی عملکرد و هدفمند سازمانی فراموشی بر رهبری سبک

 .69 -00، (10)0، عمومی مدیریت هایپژوهش، ساختاری معادالت یابیمدل

 تخالقی با سازمانیفرهنگ و رهبری سبک بین ارتباط(. 1291) .کوروش، تبریزی قهرمان

 دانشکدۀ ،دکتری رسالۀ، کشور سراسر در بدنیتربیت هایگروه علمیهیئت اعضای

 .تهران معلمتربیت دانشگاه بدنیتربیت

 رکنانکا کار نیروی وریبهره با استخدام نوع بین رابطه بررسی(. 1267) .عاطفه، افشانیگل
، ارشد کارشناسی نامهپایان، ساری منطقه ایران نفتی هایفرآورده پخش ملّی شرکت

 .ساری اسالمی آزاد دانشگاه

، ایران اداری هایسازمان در آفرینتحول رهبری الگوی طراحی(. 1291) .رضاعلی، موغلی

 .177-00، 91 ،مدیریت دانش

 مطالعات، (MLQ) آن سنجش ابزار و آفرینتحول رهبری(. 1292) .رضاعلی، موغلی
 .111-69، (12-11)، مدیریت

 رهبری نقش تبیین(. 1261) .رضاعلی، یوزباشی و کریم، شاطری، محمد سید، میرکمالی

، آفرینیارزش و نوآوری فصلنامه دو، سازمانی خالقیت به گرایش در آفرینتحول

1(0). 
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 و شناختیسبک رابطۀ بررسی(. 1291) .محمد، سرخابی دوزییمنی، نسرین، نورشاهی

 فصلنامۀ، عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه رؤسای میان در رهبری سبک

 (،11)10، عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش

 کردعمل و رضایت بر صف فرماندهان رهبری سبک تأثیر بررسی(. 1262) صدیقه، هاشمی

 .110 -110 (،02)11 ،نظامی مدیریت فصلنامه. دانشجویان

 .کبیری قاسم: مترجم، سازمانی رفتار مدیریت .(1291) .آج کنت، بالنجارد و پاول، هرسی

 .ششم چاپ. دانشگاهی جهاد انتشارات مؤسسه: تهران

 رهبری بین رابطه بررسی(. 1296) .عالمه، کیخا و مجید، مقدمی، نورمحمد، یعقوبی

 (.1)1 ،تحول مدیریت نامهپژوهش. کارکنان سازمانی شهروندی رفتار و آفرینتحول

 رد اولیا مشارکت میزان با مدیران مدیریت یهاسبک بررسی(. 1262) .آذر، ارالو نیا یوسف
 نامهپایان. تهران شهر وپرورشآموزش 16 منطقه ابتدایی دوره خترانهد مدارس

 .مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی
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