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 مدیران توجه به نوآوری بررسی نقش سبک های رهبری برعملکرد سازمانی با
The Role of leadership styles on organizational performance with respect to  

innovation managers 
 

 3خواه ماسوله. عادله رحمتی2.  جلیل فرخی لیفشاگرد 1سید دامون رضازاده فشخامی

 

 

 چکیده

دنیای سازمانی نوین یکی از مهمترین شاخص های تاثیر گذار بر جوامع عنصر مدیریت است، که شکل در 

 بین طتباار تعیین فهد با تحقیق ینا ، ستارا همین در .مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می شود

کارکنان شرکت های تولیدی  در برعملکرد سازمانی با توجه به نوآوری رهبران یگرا وتحول یتعامل یرفتارها

های  شرکت مدیران کلیه ریماآ جامعههمبستگی و  - توصیفی عنو از حاضر هشوپژ. گرفت منجاا استان گیالن

 انعنو به فرمول کوکرانبا استفاده از  فیدتصا رتصو هـب رنف 140اـنهآ ینـب از که بودند استان گیالن تولیدی

 عملکرد سازمانیو محقق ساخته رهبری های  پرسشنامه از دهستفاا با ها داده .شدند بنتخاا مطالعه ردمو نمونه

و  spss  ریامآ ارزفا مرن از دهستفاا با ،روش مدل سازی معادالت ساختاری  با و آوری جمع (2440هسو،)

lisrel اکتشافی نوآوری  بین رهبری تحول گرا و که دهدتحلیل نشان می نتایج تجزیه و .گرفتنداررق لتحلی ردوم

رابطه مثبت ، اما بین رهبری تحول گرا و نوآوری بهره جویانه رابطه منفی وجود دارد و بین رهبری تعاملی و 

در نهایت اینکه  .نوآوری بهره جویانه رابطه مثبت وجود دارد نوآوری اکتشافی رابطه منفی و بین رهبری تعاملی و

 .ارتباط معناداری دارد نوآوری اکتشافی و بهره جویانه با عملکرد سازمانی

 سازمان عملکرد آفرین،رهبری تعاملی، تحول سبک های رهبری،رهبری کلید واژه ها :

 

 

 

 
                                                           

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی دانشگاه آزاد واحد آستارا 1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی دانشگاه آزاد واحد آستارا 2

 الهیجان آزاد دانشگاه مالی گرایش بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی.  3
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Abstract 
In the modern corporate world is one of the most important factors affecting the management 

element communities, which are deemed desirable form of management and 

leadership.Therefore, this study aimed to determine the relationship between interactive and 

transactional leadership behaviors on organizational performance with respect to innovation in 

Gilan province were employees of manufacturing companies.The study was a descriptive - 

correlation and statistical population was all managers of manufacturing companies in Guilan 

province.Among them, using a sample of 104 randomly selected as the sample. 
Using a questionnaire developed by the researchers leadership and organizational performance 

(Hsu, 2008) were collected using structural equation modeling, using statistical software spss and 

lisrel were analyzed.The analysis results show that exploratory positive relationship between 

transformational leadership and innovation, but a negative relationship between transformational 

leadership and innovation imperialistic there Interactive and exploratory negative relationship 

between leadership and innovation and interaction between leadership and innovation 

imperialistic there is a positive relationship.Finally, the exploration and exploitation of 

innovation-seeking significant relationship with organizational performance. 
 
Keywords: style of leadership, transformational leadership, interactive leadership, 

organizational performance 
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 مقدمه

موفق به رهبرانی نیازمند هستند که با امروزه مدیران با چالشهای متعددی مواجه اند، بنابراین سازمانهای 

نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ژرف

 عصر این در می توانند هایی سازمان به عبارت دیگر (.1800)الوانی ، ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند

 با ها را سازمان بتوانند ها آن تا گیرند می قرار شایسته رهبران و مدیران مدیریت تحت که حیات دهند ادامة

یکی از دغدغه های سازمان ها و  (.در این میان1800نمایند)سیادتی و مختارپور، سازگار تحوالت و تغییر

دی از معیارهای ی پیش، رهبری بوده است و تالش بر آن بوده که این پدیده را با تعداپژوهشگران در چهار دهه

رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در  .(2442)دلویز و هیکس،دانشگاهی عملی کنند

افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد. سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای 

صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار  حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها،

عامل نظام ارزشها، اعتماد به کارمندان، تمایالت رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد 

به طور کلی واژه ی رهبری از دو رویکرد تعریف شده است. رویکرد اول، رهبر را فردی می  (.1801)مصدق راد، 

جایگاه رهبری برای انجام برخی از وظایف از پیش تعیین شده و هدایت یک یا چند گروه داند که در مقام و 

کاری انتخاب می شود. این فرد ویژگی های یک رهبر واقعی را ندارد و بهتر است که او را صرفاً یک مدیر اجرایی 

فعال با زیردستان خود برای )نه رهبر( بدانیم. در رویکرد دیگر، رهبر فردی توصیف  می شود که به صورت پویا و 

انجام تغییر و تحول آمیخته می شود. این فرد با نفوذ در زیردستان، آن ها را در جهت تحقق تغییرات تحت تأثیر 

نقش موثر مدیران و رهبران در تغییر و تحوالت بنیادی در سازمان   بنابراین (.1801قرار می دهد.)زین آبادی، 

ی ی ادارههای جدیدی را در نحوههای جدید رهبری سازمان هر روز افقظریهن. چنانکه اجتناب ناپذیر است

گشایند و به مدیران و رهبران آگاهی الزم را جهت رویارویی با سازمانها و حرکت آنها در مسیر رشد و توسعه می

بوده است.  رهبری در طول تاریخ یکی از ارکان جوامع  بشری(. 1808)موغلی،دهندتغییر و تحوالت محیطی می

وقتی رهبری به عنوان یک کارکرد مدنظر قرار می گیرد جزء مهمی از مدیریت محسوب می شود و حضور و 

موجودیت آن در گرو اعمال تعدادی مهارت است که این مهارت ها را می توان به عنوان راه ها یا سبک های 

پیشرفت های اخیر در چنانکه (.1800رهبری افراد در جهت رسیدن به اهداف خاص تلقی نمود )نورشاهی،

نظریه های رهبری به نوعی گذار از رویکردهای کالسیک به سبک های رهبری فرمندی نوین را نشان می دهد. 

در سایه ی این نظریات دیگر به زیردستان به عنوان افرادی منفعل و وابسته به رهبر نگریسته نمی شود. رهبری 

ن است که با توجه به بهرمندی از زیردستان پویا از سایر سبک ها تحول بخش یکی از سبک های رهبری نوی

گفتنی است که نظریه رهبری تحول آفرین حوزه پژوهشی مهمی در علوم . (1801متمایز می شود)زین آبادی،

رهبر (.2411سازمانی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است)ساوازوت و دیگران،
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آفرین باتوجه به آمادگی تغییر و تحول سازمانی در کارکنان سازمان خود از سبکها با راهبرد مناسب برای تحول 

پویایی ببخشد و آن را در برابر تغییرات  ایجاد تحول در سازمان استفاده می کند تا بدین وسیله به سازمان ،

 نیازهای بهبود و و انگیزش زیردستان انیازه به تحول آفرین رهبر (.1808)زالی،محمدرضا،محیطی حفظ کند 

 فرصتهایی کار دادن انجام برای مؤثر های روش منظور شناسایی به کند و می توجه سازمانی و شخصی،گروهی

بر اساس نظریه ی رهبری تحول آفرین، یک  (.2411کند)اصفهانی و قزسفلو، می فراهم سازمان برای جدید

داخلی جهت انجام وظایف الزم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست رهبر، نیازمند استفاده از بازیگران 

،هدف رهبری تحویل آفرین آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف، به وضوح از  یابد. در این زمینه

سوی بازیگران داخلی درک شده است، موانع بالقوه ی درون سیستم را برطرف، و بازیگران را در رسیدن به 

 از پویاتر سازمانها پیروان محیط که آنجا از (.1800هداف از پیش تعیین شده ترغیب کند)یعقوبی و همکاران،ا

 به آفرین تحول رهبری نمایند حرکت تحول سمت به باید به موفقیت رسیدن برای سازمانها و است شده قبل

 برانگیختن توان با امروزی متالطم محیط در سازمان عملکرد ارتقای برای پارادایم های رهبری از یک مثابه

 بینی دنبال پیش به شود، تلقی رفتاری هنجار آن در اخالقی های رویه که سازمانی فرهنگی و ایجاد کارکنان

 و گروهی فردی، سطح رهبردر عملکرد و اثربخشی در آفرین تحول رهبری مثبت است.آثار محیطی تغییرات

 در کاری عملکرد و شهروندی رفتارهای ازرضایت، زیاد میزانی آفرین تحول است.رهبران شده مشاهده سازمانی

در مقابل سبک رهبری تحول گرا، رهبر با ایجاد پیوند  (.2411کنند)هور و همکاران، می ایجاد خود پیروان

 عاطفی با پیروان، آنها را به کار برانگیخته و تشویق می کند تا به حداکثر توان بالقوه خود دست یابند. این

رهبران باعث می گردند که پیروان طالب ارضای نیازهای سطوح باالتر )موفقیت و خودشناسی( و دستیابی به 

 ، کارمندان یشخص قیعال به توجه قیطر از یتعامل یرهبر(. 1800اهداف گروهی باشند )زردشتیان و همکاران،

 جادیا را زهیانگ نیا معامله ندآیفر قیطر از تا ستا نیا بر آن قواعد و اصول.  کند یم جادیا نانآ در را زهیانگ

 ییها ییوتوانا قدرت  صاحب آنها که دنآور بوجود خود روانیپ افکار در را شهیاند نیا تا دنکوش یم آنان. سازد

 و ها هیزاو از دیبا بلکه ، کنند نگاه امور به دیجد دگاهید از و بپردازند یجار مسائل به دیبا تنها نه و هستند برتر

در این  .(1800،یاسد) دهند یم قرار توجه مورد را مسائل ، کند یم نگاه امور به رهبر که یا ژهیو  یها دگاهید

 با خود ساختار دیتجد به ازین ، بازار راتییتغ با یریپذ انعطاف و رقابت دیتشد یبرا یدیتول یها شرکتزمینه 

 شرکت ازین طرف کی از(. 2448و همکاران، )لی دارند دیجد یها اکتشاف و موجود یها تیظرف از یبردار بهره

 ینوآور در شدن ریدرگ توسط دیجد یبازارها جادیا و دیجد محصوالت توسعه ای دیجد دانش افتیدر یبرا

 خدمات و محصوالت گسترش و موجود دانش گسترش یبرا ازین گرید یسو از و است ریپذ امکان یاکتشاف

 دیجد دانش به ازین یاکتشاف ینوآور. است ریپذ امکان انهیجو بهره ینوآور قیطر از موجود انیمشتر یبرا موجود

 گسسته و داریناپا یتیماه از که است یدیجد یها حل راه کردن تجربه مستلزم و داشته یفعل یاطالعات منابع از

  یاکتشاف ینوآور به عالقمند یها سازمان .دارند کار و سری ریپذ انعطاف ،یگر شیآزما با اغلب و است برخوردار
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)بنر و هستند دیجد انیمشتر و بازارها یبرا خدمات و دیتول یطراح و دیجد اطالعات ییشناسا صدد در

)لی و نوآوری اکتشافی قدرت رقابت را دردرازمدت افزایش داده و به درآمد های آتی می افزاید  (.2448توشمن،

 ظهور حال در بازارهای یا مشتریان نیازهای به پاسخگویی برای یاکتشاف های نوآوری نیبنابرا .(2414همکاران، 

 و اصالح با مرتبط یفعل دانش و ها مهارت گسترش به منجر انهیجو بهره ینوآور گرید یسو از .اند شده طراحی

 به عالقمند یها سازمان (.1111)مارچ، ندا مرتبط تمرکز و ییکارا با اغلب و شود یم کیتکنولوژ یها تیقابل

 در خدمات و داتیتول گسترش و شرفتهیپ یاطالعات منابع یزیر هیپا به یادیز لیتما  انهیجو بهره ینوآور

  .(2442)جانسون و همکاران،دارد یمحل یبازارها

. شناخت نوآوری و تاثیر آن باشد یم ینوآور از تیحما در یضرور یها مولفه جمله از یرهبر مختلف یرفتارها

بر عملکرد سازمانی می تواند تضمین کننده رشد، کارایی و اثربخشی باالتر بوده و نهایتا رشد اقتصادی رابه دنبال 

 به کسانی کردیرو باسازمان ها  ،رقابت در بازار لیدل به امروزه(. چرا که 2442داشته باشد)برسون و همکاران،

 ن،یبنابرا .ابدیب دیجد یها دهیا جادیا یبرا ییها فرصت ستیبا یم و کند دایپ ابق درآن تواند ینم ینوآور

 خود عملکرد مستمر بهبود به یرقابت عرصه در شرفتیپ و خود یبقا حفظ منظور به یستیبا یدیتول یشرکتها

)لی و  اند کرده فیتعر رسند یم کارشان و کسب اهداف به ها شرکت که یا درجه را یسازمان عملکرد .بپردازند

 موضوعی ادبیات برخی مربوط است.در اهداف به یابی دست میزان به تعاریف عملکرد از برخی (.2448چویی،

انعطاف  چون مواردی البته که است، شده انعطاف پذیری استفاده و انطباق توان توسعه، بر تأکید چون ابعادی

در  (.2448دهد)بریانت،می قرار تأثیر تحت را آن بلکه کند، نمی را اندازه گیری عملکرد انطباق پذیری و پذیری

 یا سازمان تحقق اهداف چگونگی که است شاخصی سازمان عملکرد است کرده عرضه (2440هو) که تعریفی

 را برای آن تعبیر ساده ترین شاید که است پیچیده پدیده ای سازمان عملکرد نماید. می اندازه گیری را مؤسسه

 از سازمان عملکرد که درباره دانست. هنگامی سازمان اهداف بر دستیابی به مربوط فعالیتهای مجموعة بتوان

 اهداف تناسب به نیز متفاوت عملکردی الگوهای ارزیابی شود می پژوهش متفاوت اهداف با مختلف و های دریچه

 های بگیرد.شاخص صورت مناسب های شاخص اساس بر باید ها عملکرد سازمان گیری اندازه شود. می استفاده

های  شاخص از مثال هایی بازار و مالی نتایج و سازمان کارایی، اثربخشی مشتریان، کارکنان ،رضایت رضایت

 رفتار در توانند می رهبران که آنجا است؛ اجتماعی تعامالت از فرایندی رهبری (.2442است)سیال، عملکردی

 که آنجا (. از2442)کر و همکاران، درآورند کنترل تحت را عملکرد نتایج توانند می قویاً  کنند نفوذ پیروان خود

 حرکت تحول سمت به باید به موفقیت رسیدن برای سازمانها و است شده قبل از پویاتر سازمانها پیروان محیط

 محیط در سازمان عملکرد ارتقای برای پارادایم های رهبری از یکی مثابه به آفرین و تعاملی تحول رهبری نمایند

 رفتاری هنجار آن در اخالقی های رویه که سازمانی فرهنگی و ایجاد کارکنان برانگیختن توان با امروزی متالطم

 سطح رهبردر عملکرد و اثربخشی در رهبری مثبت است.آثار محیطی تغییرات بینی دنبال پیش به شود، تلقی
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 کاری عملکرد و شهروندی رفتارهای از رضایت، زیاد است.رهبران، میزانی شده مشاهده سازمانی و گروهی فردی،

 (.2411کنند)هور و همکاران، می ایجاد خود پیروان در

عملکرد سازمانی صورت پذیرفته است   تاکنون تحقیقات زیادی درخصوص رابطه سبک های رهبری و نوآوری و

ها را مورد بررسی قرارداده دراین راستا ادبیات اخیر نشان می دهد که محققان مختلفی ارتباط میان این متغیر

 و انهیجو بهره و یاکتشاف ینوآور( ، بیان نموده اند که بین 2442) جانسن( ،  2414ی و همکاران )لاند . 

 رهبران یرفتارهاکه دریافتند  (2442)دارد . همچنین جانسن و همکاران  رابطه مثبت  وجود یسازمان عملکرد

ارتباط  انهیجو بهره یها ینوآور با تعاملی رهبران یرفتارها و ی دارداکتشاف ینوآوردر  ییبسزا نقش گرا تحول

درکلیه  رهبری تحول گرا ، اشاعه بازخوردهای متفاوت را نیز در تحقیق خود بیان کرد که (2440)باس دارد.

بازده بنابرابن رهبری تحول گرا با  منجر به نهادینه سازی فرآیند یادگیری می شود. پی داشته و سازمان ها در

( نیز در تحقیقی که با 1812اکبری و همکاران ) .یادگیری سازمانی یعنی نوآوری اکتشافی رابطه مثبت دارد

 و مثبت ای رابطه سازمانی انجام داد، بیان می کند که عملکرد و آفرین تحول رهبری هدف بررسی رابطه بین

 مالها انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، رفتار آرمانی، آن)ویژگی مؤلفه های و آفرین رهبری تحول بین معنادار

تعیین ( در تحقیق خود با هدف  2442مصدق راد) دارد. سازمانی وجود عملکرد و فردی مالحظات و (بخش

سبک رهبری نشان داد که رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان 

اثر بخشی، کارایی و در نهایت بهره وری سازمانها می باشد. تعهد و ثبات  مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش

مدیریت، توجه به بلوغ سازمانی کارکنان، فراهم نمودن پیش زمینه های مدیریت مشارکتی و آموزش مدیران در 

برای این زمینه می تواند منجر به بکارگیری صحیح این سبک مدیریتی یا انتخاب بهترین سبک مدیریت مناسب 

 به باید ابتدا ،اثربخشی و کارایی عدم دالیل و عوامل شناسایی و وری بهره ارتقای منظور به بنابراینسازمان گردد.

. کنند انتخاب خود سازمان برای را مناسب رهبری سبک تا شود داده کافی و الزم آگاهیهای و آموزشها ،مدیران

 سکوت با مدیران تبادلی –های رهبری تحولیتعیین رابطه سبک هدف با (1812دستی) های تحقیقیافته

سبک های رهبری تحولی و تبادلی مدیران  -1نشان داد که : ری، شهرستان راهنمایی مقطع دبیران سازمانی

های سبک رهبری همچنین از بین مولفه -2درصد از سکوت سازمانی دبیران است. 14قادر به پیش بینی 

های از بین مولفه -8مولفه ترغیب ذهنی با سکوت سازمانی دبیران رابطه منفی و معنی داری داشت.تحولی، تنها 

سبک رهبری تبادلی نیز تنها مولفه مدیریت برمبنای استثنای منفعل با سکوت سازمانی دبیران رابطه مثبت و 

 یها سبک سهیمقاهدف نیز در تحقیقی که با  (1802) یزرند یسلطان پور نیحسهمچنین معنی داری داشت.

 کهبه این نتیجه رسید  .داد انجام النیگ استان یورزش یها أتیه نیمسئول یگرا عمل و گرا تحول یرهبر

 به یکمتر لیتما زنان و دارد وجود تیجنس با تیخاص یب و گرا تحول یرهبر سبک نیب یدار یمعن ارتباط

 و مثبت ارتباط نیهمچن.داشتند گرا تحول یرهبر سبک با سهیمقا در تیخاص یب یرهبر سبک از استفاده

 گرا عمل یرهبر سبک و سن نیب یفیضع و یمنف ارتباط و تیخاص یب یرهبر سبک و سن نیب یفیضع
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 سیرئنائب  و سانیرئ از شتریب اغلب تیخاص یب یرهبر سبک از أتیه رانیدب گرید ازطرف.دیگرد مشاهده

تعهد  و تیم محوری مؤلفه های گری میانجی اثر خود پایان نامة در نیز (1801قسیم) بابک .کردند یم استفاده

 و تحقیق بازاریابی سازمانهای بخش در را سازمانی عملکرد و آفرین تحول رهبری بین رابطة بر کارکنان سازمانی

 به تحول آفرین رهبری اگرچه که داد او نشان تحقیق از حاصل یافته های کرد. بررسی ایران نفت صنعت توسعه

 میانجی نقش ایفای با رابطه ، این نگذاشته مثبت تأثیر این سازمان کارکنان سازمانی عملکرد بر مستقیم صورت

توسعه  و تحقیق سازمانهای عملکرد ارتقای در متغیر این به توجه ضرورت شده است؛ پررنگ بسیار تیم محوری

 از طریق سازمانی عملکرد بر آفرین تحول رهبری تأثیر (2411همکارانش) و مورالس گارسیاشود.  تبیین می ای

 به سازمانها و که شرکتها بود این به دست آمده نتیجة کردند. بررسی را نوآوری و یادگیری پویای قابلیتهای

 دهند واقعی بهبود زندگی در و کار کسب تغییرمحیط منظور به را خود عملکرد تا دارند نیاز تحول آفرین رهبری

 بر زمان هم طور به سازمانی یادگیری و نوآوری طریق از آفرین رهبری تحول سبک که می دهد نشان نتایج

تحت عنوان  2244در سال  4این تحقیق در ادامه تحقیق جانسندر این راستا  تأثیرمی گذارد. سازمان عملکرد

 انیرابطه م انگررابطه رهبری استراتژیک و نوآوری اکتشافی و بهره جویانه انجام شده است و یافته های تحقیق بی

دهد که ینشان م بهره جویانه است و و اکتشافی ینوآور و کیرهبران استراتژ  یوتحول گرا یتعامل یرفتارها

 یم فایا اکتشافی یبه دنبال آن نوآور تفکر سازنده و انطباق با در را ییسزاه رهبران تحول گرا نقش ب یرفتارها

با توجه به تحقیقات صورت گرفته و موارد ذکر شده، تحقیق حاضر در پی پاسخ به فرضیه های .به طور کلی کند

 زیر می باشد: 

 بر عملکرد سازمانیفرضیه اول : تاثیر رهبری تحول گرا با نوآوری اکتشافی و بهره جویانه 

 سازمانیبر عملکرد فرضیه دوم : تاثیر رهبری تعاملی با نوآوری اکتشافی و بهره جویانه 

 عملکرد سازمانی برفرضیه سوم: تاثیر نوآوری اکتشافی ، بهره جویانه 

 

 پژوهش روش

 یجامعـه .مـی باشـد کـاربردی هدف، نظر ازو باتاکید برمدل علی است  توصیفی؛ ماهیت، نظر از حاضر پژوهش

و بـه  فرمـول کـوکرانگیالن بودند که با استفاده از های تولیدی استان شرکت  مدیرانکلیه  پژوهش این آماری

نامه از پرسـش سبک هـای رهبـریبرای سنجش متغیر  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 140صورت تصادفی 

بـرای سـنجش متغیـر  گویه اسـتفاده گردیـد. 22و  )رهبری تحول گرا و تعاملی(مؤلفه 2، شامل  محقق ساخته

 33تـا22اکتشافی و بهره جویانه( کـه سـواالت  شامل دو مولفه) نوآوریمحقق ساخته  نوآوری نیز از پرسشنامه

هفت آیتمی که توسـط هسـو نامه نیز از پرسش عملکرد سازمان پرسشنامه را شامل می شود استفاده شده است.

که دربر گیرنـده سـواالت ( توسعه یافته بود ، سنجیده شده است. 2991( که برگرفته از مدل خاندواال )2222)
                                                           
 1. justin jansen 
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 انسـانی، منـابع مـدیریت یحـوزه خبرگان یوسیله به هاپرسشنامه روایی .باشد  پرسشنامه حاضر می 33تا 33

بـه  کرونبـا  آلفـای از استفاده با پرسشنامه سؤاالت پایایی.گرفت قرار تأیید مورد دولتی مدیریت و سازمانی رفتار

نـوآوری ، (08/4جویانـه)نـوآوری بهـره (،  14/4)رهبری تعاملی (،02گرا ) تحول رهبری متغیرهای ترتیب برای

در ابتدا با استفاده از نـرم افـزار  پس از گردآوری داده ها، .شد تعیین (02/4)عملکرد سازمانی (و02/4)اکتشافی

spss  هرمتغیردر قالب جداول وشاخص های آماری ، توصیف شد و سپس جهت تجزیه وتحلیل داده ها ، آزمون

فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایح از نمونه به جامعه آماری ازروش مدل سازی معادالت ساختاری بـه وسـیله 

 استفاده شده است.  lisrel  نرم افزار 

 ی تحقیقیافته ها 

 ی مربوط به متغیررهبری تحول گرا(  داده ها1جدول )

 واریانس انحراف معیار میانگین عوامل
 .224 .00021 832084  سازمان در تغییر ایجاد  

 .202 .22242 831222  سازمان در فرصت  ایجاد 

 .128 .10111 830020 کارکنان زندگی نیازهای به توجه 

 .100 .12102 832208  مدت بلند اهداف تفکردرباره 

 .121 .12122 832882  کارکنان میان در آرزوها و انتظارات امیدواری، ایجاد توان 

 .112 .11222 838222 نقش معلمی مدیران در سازمان  

 13412 1344012 830404 کارکنان   به نسبت  اخالقی اصول رعایت 

 .124 .12021 830228  کار انجام برای خود پیروان ازانگیزش لذت

 .021 .18842 832482 بخش  رفتارهای الهاممیزان 

 .042 .01282 832212  شخصی توانایی از ناشی دیگران در نفوذ میزان 

مربوط به عامل ایجاد فرصت درسازمان و کمترین  8312باتوجه به جدول فوق ، بیشترین میانگین برابربا 

 سازمان می باشد .مربوط به عامل نقش معلمی مدیران در  8382میانگین برابربا

 تعاملی یررهبریمتغ به مربوط یها داده(2)جدول

انحراف  میانگین عوامل

 معیار

 واریانس

 .002 .11128 832041  سازمان در ثبات و پایداری حفظ 

 .220 .02812 832102  سازمان ایجاد فرصت در

 .280 .02222 832082 پرداخت منصفانه پاداش به کارکنان  

 .200 .00201 832024  مدت کوتاه اهدافتفکردرباره 

 .222 .02020 832282 دارند ارتباط یکدیگر با حال عین در و بوده منفک یکدیگر از که اهدافی اداره توان 
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 .284 .02022 830028  کنندگی تسهیل میزان وظیفه

 .122 .10810 830820  کارکنان ودریک سطح قرارگرفتن با سازمان در اخالقی اصول رعایت

 .041 .01122 830228  خوب کار انجام کارکنان بخاطر به دادن پاداش از میزان لذت

 .222 .02242 830221 نقش عملگرا ی مدیران 

 .221 .02202 830201 مدیران درنفوذ دردیگران   پست و موقعیت تاثیر میزان

نقش عملگرای مدیران وکمترین میانگین   مربوط به عامل 8302باتوجه به جدول فوق ، بیشترین میانگین برابربا 

 مربوط به عامل میزان تاثیر موقیعت وپست مدیران در نفوذ در دیگران می باشد. 8302برابربا

 

 نوآوری اکتشافیریمتغ به مربوط یها داده(8) جدول

 واریانس انحراف معیار میانگین عوامل
 .200 .02214 838212 تقاضا برای محصوالت جدید  

 .214 .00142 838222 کاالها وخدمات جدیدخلق 

 .208 .02222 832210 تجربه کاالها وخدمات جدیددربازار محلی

 .084 .11182 830000  وخدمات جدید  تجاری کردن کاالها 

 .200 .02200 832288  ها فرصت استفاده از

 .042 .01220 832142  جدید توزیع های کانال از استفاده منظم سازمان

 .011 .14012 832122  جدید دربازارهای جدید مشتریان یافتن ونزدیک شدن به

مربوط به عامل استفاده منظم سازمان از کانال های  8321باتوجه به جدول فوق ،  بیشترین میانگین برابربا 

محلی می مربوط به عامل تجربه کاال وخدمات جدید در بازارهای  8322توزیع جدید وکمترین میانگین برابربا

 باشد.

 نوآوری بهره جویانهریمتغ به مربوط یها داده(0)جدول

 واریانس انحراف معیار میانگین عوامل
 .144 .10011 830028 موجود وخدمات کاالها اصالح 

 .001 .18002 832412 موجود درمحصوالت  سازگاری منظور کوچک به تغییرات ایجاد

 .222 .20022 831802 معرفی محصوالت برتر دربازارهای محلی 

 .210 .08214 830020 کمترین هزینه متوسط برای کاال

 13442 1344804 831802 افزایش خدمات برای مشتریان موجود 

 .280 .02224 831124 کاهش هزینه فرآیندهای داخلی

 برای کاال ومربوط به عامل کمترین هزینه متوسط  8300باتوجه به جدول فوق ، بیشترین میانگین برابربا 

مربوط به عامل معرفی محصوالت برتر دربازارهای محلی وعامل افزایش خدمات  8318کمترین میانگین برابربا

 برای مشتریان موجود  می باشد.
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 عملکردریمتغ به مربوط یها داده(2) جدول

 واریانس انحراف معیار میانگین عوامل
 .020 .18202 831212  رقبا به نسبت سودآوری بیشتر 

 .001 .11220 832281  رقبا به نسبت رشد فروش بیشتر

 .200 .00200 830210 باالی کارکنان  شغلی رضایت 

 .221 .02218 832482  بهروری باالی کارکنان

 .020 .12210 838011 خوشنام تربودن شرکت نسبت به رقبا 

 .111 .11221 840128  کیفیت نسبت به رقبا  با وخدمات ارائه محصوالت 

 13412 1344212 830801 جذب مشتریان خوب  

 مربوط به  عامل رشد فروش بیشترنسبت به رقبا و 8322توجه به جدول فوق ، بیشترین میانگین برابربا  با

 مربوط به عامل سودآوری بیشتر نسبت به رقبا می باشد. 8312کمترین میانگین برابربا

 

 آماره توصیفی مربوط به متغیر های سبک های رهبری ، نوآوری  و عملکرد سازمانی (2)جدول 

تعداد  متغیرها

 نمونه

انحراف  میانگین

 استاندارد

 واریانس

 822/4 24220/4 2022/8 140 تحول گرا رهبری

 000/4 22148/4 2228/8 140 رهبری تعاملی

 812/4 22212/4 2222/8 140 نوآوری اکتشافی

 814/4 22022/4 2221/4 140 بهره جویانهنوآوری 

 022/4 20120/4 0282/4 140 عملکرد سازمانی

مربوط به  متغیر  2022/8بیشترین میانگین با در ارتباط با ابعاد سبک های رهبری با توجه به نتایج جدول باال،

مربوط به مولفه  2222/8بیشترین میانگین  با  نوآوریمی باشد. همچنین در ارتباط با ابعاد  رهبری تحول گرا

 بوده است. نوآوری اکتشافی

دراین بخش قسمت نتایج حاصل از کاربرد روش های استنباطی براساس مدل علی تحقیق ارایه شده است . به 

طوری که در ابتدا مدل اولیه براساس ضرایب معنی داری آزمون ارایه شده سپس به آزمون فرضیه های تحقیق 

 پرداخته می شود.

 

 

 

 

4 

نوآوری 

 اکتشافی

رهبری تحول 

 گرا

08/4  

21/4  
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 (استانداردحالت ، مدل آزمون شده )آزمون مدل علی تحقیق درحالت استاندارد (1نمودار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5آزمون مدل علی تحقیق درحالت اعداد معنی داری( 2نمودار )

 ([T-valueمدل آزمون شده ])

Chi – Square 3748.64 , df = 733 , P – Value = 0.00000, RMSEA = 0.075 
 

 براساس مدل تحقیق نتایج آزمون فرضیه های مدل ساختاری درقالب جدول زیر می باشد :

 ( نتایج مدل ساختاری2جدول )

 نتایج آزمون tکمیت  میزان اثرمستقیم فرضیه ها ردیف

                                                           
  1. T-value 

08/4

- 

22/4  

22/4-  

22/4  

رهبری 

  تعاملی

 

نوآوری 

 اکتشافی

عملکردساز

 مانی

نوآوری 

بهره 

 جویانه

 

رهبری تحول 

 گرا

21/12  

28/2 

- 

20/1-  

12/8  

22/8  

28/0  
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 قبول 28/0 21/4 اکتشافیسازمانی و نوآوری  عملکرد 1

 قبول 22/8 22/4 سازمانی ونوآوری بهره جویانه عملکرد 2

 قبول 21/12 08/4 نوآوری اکتشافی و رهبری تحول گرا 8

 رد -28/2 - 08/4 ونوآوری بهره جویانه رهبری تحول گرا 0

 رد -20/1 -22/4 نوآوری اکتشافی رهبری تعاملی و 2

 قبول 12/8 22/4 بهره جویانهرهبری تعاملی ونوآوری  2

( متغیر نوآوری اکتشافی و عملکرد سازمانی، مقدار 28/0) با توجه به نتایج جدول باال با مقدار معناداری

درنتیجه می توان گفت بین نوآوری ، ( دو متغیر نوآوری بهره جویانه و عملکرد سازمانی 22/8) معناداری

 سوی دیگر با توجه به مدل تحقیق در ازوجود دارد و مثبتی  تاثیرسازمانی  اکتشافی و بهره جویانه با عملکرد

و میزان تاثیرمتغیرنوآوری  21/4با   حالت استاندارد میزان تاثیر متغیر نوآوری اکتشافی برعملکرد سازمانی برابر

ل باال با مقدار همچنین با توجه به نتایج جدو می باشد.  22/4سازمانی برابراست با  بهره جویانه برعملکرد

( دو متغیر رهبری -28/2) ( دو متغیر رهبری تحول گرا و نوآوری اکتشافی ، مقدار معناداری21/12) معناداری

می باشند، درنتیجه می توان گفت بین رهبری تحول 12/1تحول گرا و نوآوری بهره جویانه که هر کدام باالتراز

مثبت و بین دو متغیر رهبری تحول گرا و نوآوری بهره جویانه  تاثیرگرا و نوآوری اکتشافی با عملکرد سازمانی 

از سوی دیگر با توجه به مدل تحقیق در حالت استاندارد میزان تاثیر میزان تاثیرمتغیر  .منفی وجود داردتاثیر 

جویانه  متغیر رهبری تحول گرا بر نوآوری بهره  و میزان تاثیر 08/4رهبری تحول گرا بر نوآوری اکتشافی برابربا 

( دو متغیر -20/1) همچنین با توجه به نتایج جدول باال با مقدار معناداری می باشد. -4/ 408برابراست با 

و نوآوری بهره جویانه که  تعاملی( دو متغیر رهبری 12/8) ، مقدار معناداری اکتشافیو نوآوری  تعاملیرهبری 

و نوآوری اکتشافی با عملکرد  تعاملیبین رهبری می باشند، درنتیجه می توان گفت 12/1هر کدام باالتراز

. از سوی دیگر با وجود داردمثبت تاثیر تعنلی و نوآوری بهره جویانه و بین دو متغیر رهبری  منفی تاثیرسازمانی 

و   -22/4توجه به مدل تحقیق درحالت استاندارد میزان تاثیرمتغیر رهبری تعاملی برنوآوری اکتشافی برابربا 

 می باشد. 22/4یر متغیر رهبری تعاملی بر نوآوری بهره جویانه برابراست با میزان تاث

 (محاسبه اثرات  غیر مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر 0جدول) 

 اثرغیرمستقیم اثر نوآوری بهره جویانه اثر نوآوری اکتشافی نام متغیر
 2042/4 (-08/4()22/4) (08/4()21/4) رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

 4221/4 (22/4()22/4) (-22/4()21/4) رهبری تعاملی بر عملکرد سازمانی

 

 بحث و نتیجه گیری 

 و بهره جویانه توجه به نوآوری اکتشافی عملکرد سازمانی با برسبک های رهبری  نقشبررسی پژوهش حاضر به 

داده ها در متغیر رهبری با توجه به بررسی نتایج توصیفی در شرکت های تولیدی استان گیالن پرداخته است.  
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مربوط  82/8مربوط به عامل ایجاد فرصت در سازمان و کمترین میانگین با 12/8با ، بیشترین میانگین تحول گرا

مربوط به  02/8به عامل نقش معلمی مدیران در سازمان و در متغیر رهبری تعاملی ، بیشترین میانگین برابربا 

پست مدیران در  مربوط به عامل میزان تاثیر موقیعت و 02/8کمترین میانگین با نقش عملگرای مدیران و عامل 

مربوط به عامل  21/8بیشترین میانگین با  نفوذ در دیگران می باشد. همچنین در متغیر نوآوری اکتشافی،

 مربوط به عامل تجربه کاال و 22/8 کمترین میانگین با وسازمان از کانال های توزیع جدید  استفاده منظم

مربوط به عامل  00/8با  خدمات جدید در بازارهای محلی ، در متغیر نوآوری بهره جویانه، بیشترین میانگین برابر

مربوط به عامل معرفی محصوالت برتر  18/8با کمترین هزینه متوسط برای کاال و کمترین میانگین برابر

ت برای مشتریان موجود بوده است. در متغیر عملکرد سازمانی نیز ، عامل افزایش خدما دربازارهای محلی و

 12/8با  نسبت به رقبا و کمترین میانگین عامل رشد فروش بیشتر مربوط به 22/8بیشترین میانگین برابربا 

 مربوط به عامل سودآوری بیشتر نسبت به رقبا می باشد.

حول گرا با نوآوری اکتشافی و بهره جویانه نشان می دهد بررسی نتایج فرضیه اول تحقیق مبنی بر تاثیر رهبری ت

مثبت و بین تاثیر ( 21/12) عملکرد سازمانی با مقدار معناداری برکه ، بین رهبری تحول گرا و نوآوری اکتشافی 

منفی  تاثیر(  -28/2) عملکرد سازمانی با مقدار معناداری بردو متغیر رهبری تحول گرا و نوآوری بهره جویانه 

وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به مدل تحقیق در حالت استاندارد میزان تاثیر متغیر رهبری تحول گرا بر 

می  -4/ 408متغیر رهبری تحول گرا بر نوآوری بهره جویانه برابر با  و میزان تاثیر 08/4نوآوری اکتشافی برابربا 

 ( همخوانی دارد.2411وراس و همکاران)( و گارسیا م2440این نتایج با تحقیقات باس)باشد. 

تحقیق مبنی بر تاثیر رهبری تعاملی با نوآوری اکتشافی و بهره جویانه نشان می دهد  دومبررسی نتایج فرضیه 

منفی و بین دو  تاثیر ( -20/1) با مقدار معناداری بین رهبری تعاملی و نوآوری اکتشافی با عملکرد سازمانی

مثبت وجود تاثیر   ( 12/8) با مقدار معناداری با عملکرد سازمانی آوری بهره جویانهلی و نواممتغیر رهبری تع

نوآوری  دارد. از سوی دیگر با توجه به مدل تحقیق درحالت استاندارد میزان تاثیرمتغیر رهبری تعاملی بر

 می باشد. 22/4بر با و میزان تاثیر متغیر رهبری تعاملی بر نوآوری بهره جویانه برا  -22/4با  اکتشافی برابر

با توجه به بررسی نتایج فرضیه سوم تحقیق مبنی بر تاثیر نوآوری اکتشافی ، بهره جویانه با عملکرد سازمانی می 

بین نوآوری  ( و28/0) با مقدار معناداری توان گفت که بین نوآوری اکتشافی و بهره جویانه با عملکرد سازمانی

و از سوی دیگر با توجه به  مثبتی وجود دارد  تاثیر( 22/8بهره جویانه با عملکرد سازمانی با مقدار معناداری)

و میزان  21/4مدل تحقیق در حالت استاندارد میزان تاثیر متغیر نوآوری اکتشافی برعملکرد سازمانی برابر با  

که این نتایج با تحقیقات لی و می باشد.  22/4انی برابراست با تاثیرمتغیرنوآوری بهره جویانه برعملکرد سازم

 ( همخوانی دارد.2442( و جانسن)2414همکارا)

آزمون مدل علی تحقیق نشانگرآن است که به طور کلی با توجه به نتایج و بررسی بعمل آمده در این تحقیق 

 رهبران یرفتارهابهبود بخشد .  زمان رانوآوری سازمانی می تواند عملکرد سا ارتباط میان سبک های رهبری و
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. نوآوری  کند یم فایا یاکتشاف ینوآور آن دنبال به و سازنده تفکر با انطباق در را ییبسزا نقش گرا تحول

برابر تمایالت محیطی از طریق  با هدف پاسخگویی در و زیر سوال می برد اکتشافی فرآیند یادگیری نهادین را

واقع آن ها از فعالیت های  در می آید . بازارهای جدید درسازمان ها به مرحله اجرا در خلق فناوری های نوآور و

طریق افزایش  از سایر تحوالت به وجود می آیند و مختلفی همچون تحقیق ، انعطاف پذیری ،ریسک پذیری و

منجر به  تیفیک با خدمات و محصوالت ارائه سودآوری ، افزایش رشد فروش ، افزایش رضایت شغلی کارکنان و

فرضیات همراه است  ایجاد چالش در با ریسک پذیری و بهبود عملکرد سازمان می شوند. رهبری تحول گرا که با

درتشخیص ایده  رهبران تحول گرا نقش بسزایی را اجرای نوآوری اکتشافی فراهم می کند. در بستر مناسبی را

 تحول یرهبر ایفا می کنند. سازمان را ری اکتشافی درپایه ریزی نوآو های نوآور، شناسایی مسیرهای عملیاتی و

 ینوآور سطح شیافزا باعث زشیانگ سطح شیافزا با و برند یم بهره بخش الهام زشیانگ و یذهن بیترغ از نیآفر

 رهبران یرفتارها ، گرید یسو از. به بهبود عملکرد می شود منجر یسازمان سطح در چه و یفرد سطح در چه

. رهبری است انهیجو بهره یها ینوآور با ارتباط در و داشته همراه ابه ر یفعل دانش توسعه و بهبود یتعامل

دانش موجود می باشد .  روش های آموزشی فعلی و تعاملی ، تقویت کننده نوآوری بهره جویانه با استفاده از

بهبود  سازی ، تقویت وهدف آن اصالح ، یکپارچه  پایه دانش موجود به وجود آمده و نوآوری بهره جویانه بر

 و اصالح با مرتبط یفعل دانش و ها مهارت گسترش به منجر انهیجو بهره ینوآورمهارت جدید است .  دانش و

 بهره ینوآور به عالقمند یها سازمان.   مرتبطند تمرکز و ییکارا با اغلب و شود یم کیتکنولوژ یها تیقابل

 یمحل یبازارها در خدمات و ات دیتول وگسترش شرفتهیپ یاطالعات منابع یزیر هیپا به یادیز لیتما  انهیجو

. رهبران تعاملی تمایل زیادی به حفظ وضعیت فعلی نشان می دهند و مسئو لیت هایی همچون نقش دندار

 مسیرهای نوآوری را اصالحات تدریجی در افزایش کارایی و بر نگهداری ، تقویت استراتژی های فعلی ، تمرکز

د زمینه الزم برای تقویت نوآوری بهره جویانه از طریق کسترش مهارت ها ودانش فعلی ند و  می تواننبرعهده دار

 د. نسازمان می شو د واز این طریق منجربه بهبود عملکردنایجاد نمای را

 

 پیشنهادهای تحقیق 

بوط به  عامل تجربه مر 8322کمترین میانگین برابربا که در متغیر نوآوری اکتشافی نتایج تحقیقباتوجه به  -1

 توسعه ای دیجد دانش افتیدر یبرا شرکت ازین بنابراین خدمات جدید در بازارهای محلی می باشد. کاال و

. این درحالی است ریپذ امکان یاکتشاف یدرنوآور شدن ریدرگ توسط دیجد یبازارها جادیوا دیجد محصوالت

، تمرکز برروی نوآوری اکتشافی یعنی توجه به  2442است که طی تحقیقات انجام شده توسط جانسن درسال 

ارائه کاال وخدمات جدید به بازارهای جدید بدون توجه به بازارهای فعلی می تواند اثرمعکوسی برروی 

 عملکردداشته باشد. اکتشاف می تواند توانایی یک شرکت رابه طور مستمر افزایش دهد اما می تواند سازمان را

 بنابراین بقای بلندمدت سازمان بستگی به توانایی بنگاه جهت خودداری از تله شکست و. در دام شکست بیندازد 
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ارائه خدمات جدید به بازارهای محلی نیز دارد درواقع آن ها از  بهره برداری به اندازه کافی از منابع موجودو

 از ود می آیند ووسایر تحوالت به وج فعالیت های مختلفی همچون تحقیق ، انعطاف پذیری ،ریسک پذیری 

 دو در برنوآوری اکتشافی تیریمد تمرکز .بهبود می بخشند سازمان را طریق افزایش سودآوری ، عملکرد

 شیآزما قیطر از دیجد یها فرصت جادی،اینه های ایجاد فرصت از طریق اکتشاف زم ییشناسا:  ریز یندهایفرآ

  می تواند عملکرد سازمان رابهبود بخشد .

مربوط به عامل  8318با کمترین میانگین برابر و اینکه ، در متغیر نوآوری بهره جویانه نتایج تحقیقباتوجه به  -2

باشد.  پیشنهاد می میفزایش خدمات برای مشتریان موجود عامل ا بازارهای محلی و معرفی محصوالت برتر در

سی به خط تولید پیشرفته ، شود، با بهبود طرح های موجود ، گسترده تر شدن دانش موجود ، افزایش دستر

برای مشتریان فعلی در بازار محلی فراهم  اثربخشی کانال های توزیع فعلی،  خدمات بهتری را افزایش کارایی و

حلیل  کارهای ضروری به منظور تعامل ، گردآوری داده ها وت و فعال کردن ساز و ایجادنیز الزمه این کار  شود.

انتظارات مشتریان فعلی است. بحث مستقیم بامشتریان ، دریافت  و نیازصحیح از  آن ها برای درک عمیق و

بازخورد از کارکنان شرکت ، تجزیه وتحلیل شکایات واظهارنظرهای مشتریان ، تحقیق درباره شرایط بازار ، 

بازدید  اجرای برنامه های کارشناسی ،بحث باگروه های حمایت ازمصرف کننده ، بررسی نگرش های مشتری و

 راستای معرفی محصوالت در سازمان، برگزاری نمایشگاه جهت معرفی محصوالت برتر،  هریک در ری ازمشت

 مفید است .  و افزایش خدمات موثر بازارهای محلی و

مربوط به عامل  8312بیشترین میانگین برابربا  و اینکه ، در متغیر رهبری تحول گرا نتایج تحقیقباتوجه به  -8

سازمان می باشد. بنابراین تمایل بیشتر به سمت این عامل است که باید به عامل های دیگر به  ایجاد فرصت در

سازمان که از کمترین میانگین برخورداراست توجه بیشتری صورت  خصوص عامل نقش معلمی مدیران در

 می گردد:پیشنهادهای ذیل جهت تقویت هرچه بیشتر نقش معلمی مدیران دربین کارکنان ارائه  لذا پذیرد.

  توجه به نیازهای زندگی کارکنان 

 دادن پاداش وتشویق درجمع 

 ومهم جلوه دادن نقش آن  انتخاب در آنان استقالل احساس و کارها در کارکنان درگیرکردن

 هادرسازمان 

  همکاری روحیه و مثبت جو ایجاد 

 کار انجام برای کارکنان توانایی درمورد اعتماد اظهار 

  کنند.به نیازها ، توانمندی ها و خواسته های هر کدام از کارمندان توجه  

  کنند.ها توجه  وبه موقعیتهای آنباشند  مقابل هرکارمند ، مهربان ، قدردان ، جوابگو در 
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 یآراستگ نظم، ،یدرستکار ،یوفادار مانند یا ژهیو و مشخص یرفتارها همچنین مدیران می توانند، 

 یمثبت اثر رفتارها نیا شینما با توانند یم مدیران. نمایش دهند سازمان افراد یبرا را... و بودن یاجتماع

 .بگذارند سازمانکارکنان  یرو بر

 میزان عامل به مربوط 8302برابربا میانگین کمترین اینکه و تعاملی رهبری متغیر ،در تحقیق نتایج به باتوجه -0

 د را خود وظایف شرح مدیران شود می پیشنهاد. باشد می دیگران در نفوذ در مدیران پست و موقیعت تاثیر

 و توانایی مبنای بر عملگرا رهبری شد اشاره قبال طورکه همان. کنند حاصل اطمینان و نمایند درک رسازمان

 تنبیهات اتخاذ و ها پاداش دادن به و شود می متمرکز وظیفه دادن انجام بر و است شده بنا بوروکراتیک اقتدار

 در پاداش مبادله به تنها رهبران این. باشند برخوردار اقتضایی پاداش قدرت بایداز عملگرا رهبران. است متکی

 باید ای مراوده رهبران بنابراین. کنند می تعیین را اهداف به دستیابی میزان و پردازند می خوب عملکرد برابر

.  انگیزانند بر یا کنند  راهنمایی ها، هدف به دستیابی جهت در کار و نقش الزامات تبیین وسیله به را پیروانشان

 و قوانین معیارهای، از انحراف یعنی کنند  استفاده( فعال طور به) استثنا مبنای بر مدیریت از باید عملگرا رهبران

 شیوه عملگرا رهبران همچنین. دهند  انجام اصالحی اقدام اساس این بر و کنند  کنترل و وجو جست را مقرارت

 که کنند اعمال را اصالحی اقدامات هنگامی تنها یعنی گیرند  کار به(  منفعل طور به) استثناء مبنای بر مدیریت

 .نگردند موفق سازمانی اهداف به رسیدن در زیردستان

 نوآوری تدریجی به ویژه در حمایت ازیادگیری و سطوح متعادل رهبری تحول گرا ،نقش بسزایی در رهبران با -2

زمینه ساز نوآوری بهره جویانه است . این رهبران  این خود میانی سازمان ایفا میکنند و سطوح پایینی و مدیران

نیز اجرای دانش  حوزه های فعلی و اصالح قابلیت های فعلی در اعضای سازمانی و باید به منظور برقراری رابطه با

روش  استفاده از به افزایش فرصت یادگیری و منجرکارایی تبادل اطالعاتی که  بهبود فعلی ، افزایش ارتباطات و

این طریق  از ودل رهبری تحول گرا استفاده کنند های بهینه درمیان اعضای سازمان می شود از یک سطح متعا

برای اعمال نوآوری همچنین  میان اعضای سازمان ایفا کنند. انتشار منابع اطالعاتی جدید در نقش مهمی در

 سازنده و تاکید برفرآیندهای تفکر کاوشی و به چالش انگیزی روش یادگیری نهادین و سازمان و اکتشافی در

 سبک رهبری تحول گرا دیجد انیمشتر و بازارها یبرا خدمات و دیتول یطراح و دیجد اطالعات ییشناسا

 پیشنهاد می شود.
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رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد (.بررسی 1812مالحسینی،علی) و کارنما ، اسداهلل مینا؛ اکبری، -

 .28-02، صص0سازمانی)نمونه پژوهی:سازمان های دولتی استان کرمان(.توسعه سازمانی پلیس، شماره 

(، مقایسه سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرای مسئولین هیأت های 1802پورسلطانی زرندی، حسین، ) -

 . 24،ص 11ورزشی استان گیالن، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 

بررسی سبک رهبری مدیران با سکوت سازمانی در مدارس دوره راهنمایی شهرستان » (.1812مرضیه) ،دستی -

 .رشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی، رشته مدیریت آموزشینامه کا؛ پایان«ری

آموزان مدارس ابتدایی پسرانه نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش» (.1801)آبادی ح. ر. و دیگرانزین -

 ، سال نهم.80، شماره های آموزشیفصلنامه نوآوری، «شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبری تحولی

 رهبری سبک بین ارتباط(. ۸۸۱۱) محمد خبیری، فریده،  زردشتیان، شیرین، تندنویس، فریدون؛هادوی، -

 و حرکتی علوم ایران، بسکتبال برتر لیگ بازیکنان شکست از اجتناب انگیزش با مربیان گرای عمل و گرا تحول

 ۸۸۸٫-۸۲۱: صص ،(۷)۸۸ ورزش،

 22، فصلنامه مصباح ، شماره ( ، رهبری تحول آفرین 1808زالی محمد رضا ) -

-142شماره  مدیریت، مدیریت و رهبری با هوش احساسی. (.1800مرضیه) سیدعلی و مختارپور، سیادتی، -

 . 02-00صص ،142

 بین بر رابطة کارکنان سازمانی تعهد و تیم محوری مؤلفه های گری میانجی اثر (. بررسی1801بابک) قسیم، -

 صنعت توسعه و تحقیق بازاریابی سازمانهای بخش در موردی مطالعة : سازمانی عملکرد و تحول آفرین رهبری

 .تهران بازاریابی، دانشگاه رشتة گرایش در  MBAارشد کارشناسی پایان نامة ، ایران نفت

(، رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 1808موغلی، علیرضا، ) -

 .10،ص22

(رفتار سازمانی.ترجمه سید مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده. تهران. انتشارات 1800مورهد.گریفین. ) -

 .824مروارید. ص

 دانشگاهی بیمارستانهای کارایی و مدیران رهبری  بررسی رابطه بین سبکهای (.2442مصدق راد,علی محمد) -

 0مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال هفدهم، شماره  اصفهان. شهر

 تشارات دیباگران تهران.ان درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت کلیات  (.1801مصدق راد، علی محمد. ) -

(، بررسی رابطه پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول گرا در میان روسای 1802نورشاهی، نسرین، ) -

 .12،ص14دانشگاهها و موسسات آموزش  عالی شهر تهران، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 

(، بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک 1800یعقوبی، نورمحمد، اورعی یزدانی، بدرالدین، مقدمی، مجید، )  -

 .81، ص 88رهبری تحول آفرین، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره
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