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 چکيده

امروز  واقعي دنياي مسأله قدرت. است قدرت از استفاده به ناگزير ديگران اعمال و افكار بر تأثيرگذاري براي مدير يا رهبر

 كار به را آن يا دانند نمي كه كساني از ببرند، كار را به آن چگونه دانندمي و شناسندمي را قدرت كه رهبراني و است

گيري رفتار نفوذ و منابع قدرت مورد استفاده مديران در  عوامل متعددي در شكل. كنند عمل مي تراثربخش برند،نمي

تاثيري عميق بر  زش افراد هستند،انگيها و نگرش ه و اساسها تشكيل دهنده پاياز آنجايي كه ارزش. ها مؤثر است سازمان

هاي شوارتز و مدل  گيري از مدل ارزش در تحقيق حاضر، با بهره .هدايت سازمان و چگونگي اعمال قدرت رهبران دارند

بر منابع قدرت مورد استفاده ايشان مورد بررسي ( مديران) هاي رهبران سازمان منابع قدرت هرسي و بالنچارد تاثير ارزش

از كاركنان دفتر مركزي و  نفر 861 تعداد آماري جامعه و پيمايشي  -توصيفيتحقيق از نوع . قرار گرفته استو تحليل 

در تجزيه و  بوده پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار .اند كه به صورت تصادفي انتخاب شده استپارس پتروهاي شركت  كارگاه

و  هاي توصيفي شامل جداول فراواني آماره. شده استماري استفاده مباحث استنباطي و توصيفي آ از ها و تحليل پرسشنامه

ل ير و تحليل مسيو تحل يديتائ يل عامليشامل تحل ياز مدل معادالت ساختارو در سطح استنباطي نيز  باشد يم ميانگين

، ارزش  (t=2.91)نتايج تحقيق نشان داد بين ارزش موفقيت و منبع قدرت اطالعات . انس استفاده شده استيوار

، (t=4.18)و مشروعيت ( t=9.94)، ارزش استقالل و منبع قدرت تخصص (t=2.31)استقالل و منبع قدرت مرجعيت 

، ارزش سنت و (t=2.09)، ارزش برانگيختگي و منبع قدرت پاداش (t=3.36)گرايي و منبع قدرت مرجعيت  ارزش جهان

، ارزش امنيت و (t=3.71)ايي و منبع قدرت مشروعيت، ارزش همنو(t=3.31)و پاداش ( t=3.86)منبع قدرت اجبار 

در پايان پيشنهادهايي به . داري وجود دارد رابطه مثبت و معني (t=3.28)و ارتباطات( t=1.96)منبع قدرت اطالعات 

 .پارس ارائه گرديدپترومنظور بهبود نفوذ مديران بر كاركنان شركت 

 

 ها واژه كليد

 ، رهبريبالنچارد-شوارتز، مدل هرسي هاي فردي، منابع قدرت، مدل ارزش
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 موضوع و اهميتمساله  بيان

 ،نفوذ بر افراد ضرورت دارد تا آنها تقاضاها را اجابت كنند ٬براي موفق بودن در نقش يک رهبر. نفوذ اساس و بنياد رهبري است

اين مساله كه افراد چگونه مي توانند در  براي درک و فهم .يشنهادات حمايت به عمل آورند و تصميمات را به اجرا بگذارند پ از 

 (.8۸1۱و  8۸18؛ ففر 8۸1۱ ٬مينزبرگ)شناخت مفهوم قدرت بسيار مفيد است  ٬ها بر همديگر نفوذ كنند سازمان

قدرت عبارت است از توان (. 8۱۸8 ٬زاده غالم)دارد ( هدف)براي نفوذ بر طرف ديگر ( عامل)قدرت ظرفيتي است كه يک طرف 

دارد تا كاري را انجام دهد ـ كه اگر غير از اين بود چنين  اي كه ب را وا مي الف دارد تا بر رفتار ب اثر گذارد؛ به گونه اي كه بالقوه

 (.8۱۱۱، رابينز)كردـ  نمي

ها تشكيل دهنده پايه و اساس درک از آنجايي كه ارزش. باشدمي  "ارزش"توان از آن ياد كرد مولفه ديگري در بحث رهبري مي

. ها و انگيزش افراد هستند و نقشي اساسي در ساخت روان شناختي اشخاص بازي مي كنند، تاثيري عميق بر رهبري دارندشنگر

دهند نفشي كليدي بازي هايي كه رهبران انجام ميها در انتخابابتدا و در وهله نخست درک اين نكته حائز اهميت است كه ارزش

هايي بايد توسط رهبران مورد بازبيني قرار گيرد و نيز نحوه تعريف مسائل ن زمينه چه دادهدر اي(. 8۸۱1انگلند و لي، )كنند مي

 .شوندترين تعيين كننده محسوب ميها اصليتوسط آنان، ارزش

شوند هاي عمومي و رايج، يا بيان قضايا و مطالبي هستند كه براي افراد مهم تلقي ميهايي هستند كه معرف رفتارها سازهارزش

برتر ( نسبت به رفتار محالف)گر عقايد اصولي هستند كه از نظر فردي يا اجتماعي نوعي رفتار  ها نمايان ارزش(. 8۸۱1گوردون، )

  (.۱222رابينز، )شمرده مي شود 

هاي مديران و منابع قدرت مورد استفاده ايشان در سازمان صورت نگرفته تاكنون تحقيقات جامعي در خصوص رابطه بين ارزش

هاي رهبران ما را بر آن داشت تا تحقيقاتي در اين خصوص به بكر بودن اين موضوع و كشف رابطه بين منابع قدرت و ارزش. است

 . لعه قرار دهيمعمل آورده و نتايج حاصل را مورد مطا

هاي متفاوت از چه روشي جهت اعمال قدرت بر زيردستان خود استفاده  باشد كه رهبران با ارزش اكنون اين پرسش مطرح مي

 .نمايند مي

 پژوهش ادبيات

 ها ارزش

، برازندگي و در زبان فارسي از اسم مصدر ارزيدن و به معناي قدر، مرتبه، استحقاق، لياقت، شايستگي، زيبندگي "ارزش"ژه  وا

به  "Valeur"به معني قدر، گرامي داشتن، اهميت دادن و در زبان فرانسوي برابر   "Value"قابليت و در زبان انگليسي معادل 

 ..ها داللت دارند اي از نگرش ها به تنهايي به گستره شناسي اجتماعي، ارزش از ديدگاه روان. معني قيمت، قدر، مقدار و ارز آمده است

اموري كه مطلوب و ارزنده باشند . گيرند گيري قرار مي هاي شخصيتي هستند و معيار انتخاب و تصميم گيري ا جهته  ارزش

توان بررسي  ها را همانند ساير خصائص انساني مي ارزش. ها متنوعند و از فردي تا فرد ديگر تفاوت دارند ارزش. شوند ارزش ناميده مي

آنها معيارها و راهنماييهايي براي ادراک، رفتار و . وظايف مهمي براي هر انسان به عهده دارند ها ارزش (.سليماني)و ارزيابي نمود 

آنها چارچوبي  (.8۸۸1موزاپ، )و ( 8۸1۱شوارتز و بيلسكي، )، (8۸۱1انگلند و لي، )، (8۸۱۱راكيج، )ها هستند  گيري انسان تصميم

 (.8۸12هيندل و گردون، )، (8۸۱1فدر، )دهند  ارائه ميبه منظور خود شناسي و قضاوت در مورد رفتار هر فرد 
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 هاي ارزش تئوري

ها، اعتقادات خاص و كلي، نيات و رفتارهاي  شناسي مطالعات گوناگوني درباره چند و چون ارتباط ميان ارزش در حوزه روان

انجام شده است  "راكيج"بر ديدگاه تعداد قابل توجهي از اين مطالعات بر اساس سنجش ارزش مبتني . اجتماعي، صورت گرفته است

هاي ارائه شده در  در ادامه به مهمترين تئوري. نامه ارزش، حاصل از مطالعه شوارتز بوده است و يا مطالعات اخير كه بر مبناي پرسش

 .شود اشاره مي "ارزش"مورد 

 تئوري ارزش از ديدگاه شوارتز

نشاْت گرفته و در نهايت منجر به تحقيق ( 8۸6۱)ر پژوهشي راكيج شناسان اجتماعي، از نتيجه كا تحقيقات گروهي از روان

به ارائه  "راكيج"ها خصوصا چارچوب كار هاي قبلي انجام شده در زمينه ارزشبا تكيه بر كار "شوارتز". شده است( 8۸۸۱)شوارتز 

بعد از  . در قالب كيفيتي ذاتي در خود اشياء كار مي بريم نهها را به صورت معيار بهوي معتقد است ما ارزش. پردازدنظيريه خود مي

 (.Schwartz, 1994)تغييرات در نظريه اوليه و اصالحات به عمل آمده ده گونه ارزشي استخراج شدند 

 
 هاي شوارتز ارزش .8

 منابع گونه مثالي تعريف گونه ارزش

 قدرت
پايگاه و موفقيت اجتماعي، كنترل و تسلط 

 بر افراد و منابع
 اجتماعي، اقتدار، ثروتقدرت 

كنش متقابل، 

 گروه

 موفقيت
توفيق فردي از طريق رقابت مبتني بر 

 معيارهاي اجتماعي
 موفق، جاه طلب، توانا، ذي نفوذ

كنش متقابل، 

 گروه

 ارگانيستي رضايت و لذت بردن از زندگي احساس رضايت، كاميابي در زندگي لذت طلبي

 طلبي در زندگيهيجان، نوآوري، مبارزه  برانگيختگي
شهامت داشتن، زندگي متنوع، زندگي هيجان 

 انگيز
 ارگانيستي

 استقالل
تفكر و انتخاب عمل مستقل، خلق كردن، 

 كشف كردن

آزادي، استقالل، كنجكاوي، انتخاب  خالقيت،

 هدف خود

كنش متقابل، 

 ارگانيستي

جهان 

 گرايي

فهم، قدر داني، تحمل، حمايت از رفاه همه 

 افراد و طبيعت

وسعت نظر، خرد، عدالت احتماعي، برابري، 

صلح جهاني، جهاني سرشار از زيبايي، اتحاد با 

 طبيعت و حفظ طبيعت

گروه، 

 ارگانيستي

 خيرخواهي
حفظ و تقويت رفاه افرادي كه فرد در 

 تماس مستقيم با آنهاست
 بخشنده، وفادار و مسئول، مفيد، درستكار

ارگانيستي، 

گروه و كنش 

 متقابل

 سنت

احترام، تعهد، پذيرش، آداب و رسوم و 

انديشه هايي كه از فرهنگ يا مذهب سنتي 

 ناشي مي شود

خاضع، فروتن، پذيرش قسمت و سهم خود از 

 زندگي، دينداري، احترام به سنت و اعتدال
 گروه
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 منابع گونه مثالي تعريف گونه ارزش

 همنوايي

محدوديت اعمال و تمايالت و انگيزه هايي 

كه محتمل بر صدمه زدن به ديگران و تعهدي 

 هنجارها و انتظارات اجتماعي استاز 

مودب بودن، مطيع بودن، نظم فردي، احترام 

 به والدين و بزرگترها

كنش متقابل، 

 گروه

 امنيت
سالمت، هماهنگي و ثبات جامعه، روابط و 

 خود

امنيت خانواده ها، امنيت ملي، نظم اجتماعي، 

 نظافت و مبادله منافع

ارگانيستي، 

گروه و كنش 

 متقابل

دهند كه مرتبط بهم را تشكيل مي( Motivational Goals)هاي انگيزشي هاي ارزشي ده گاه شوارتز، پيوستاري از ارزشگونه

  .شودمي "هاشساختار مدور ارز"اين خود باعث 

 

 
 (8۸۸1-۸6شوارتز، )هاي شوارتز مدور ارزش .۱

 

 :گرندپوشي با يكدي شوارتز معتقد است ده گونه ارزشي در توافق و هم

 .دهندقدرت و موفقيت هر دو برعزت و برتري اجتماعي اهميت مي .1

 .موفقيت و لذت طلبي كه هر دو بر خودكامرواسازي تاكيد دارند .2

 .لذت طلبي و برانگيختگي كه هر دو دربردارنده ميل يا محرک مطلوب و كارآ هستند .3

 .خواهي، تسلط و مهارت هستندبرانگيختگي و استقالل كه هر دو دربردارنده مشتركات اساسي در تو  .4

 .اندگرايي كه هر دو نشانگر تكيه بر قضاوت خود فرد و آرامش در قبال تنوعاستقالل و جهان .5

 .گرايي و خيرخواهي كه هر دو با توجه بيشتر داشتن به ديگران و انديشيدن به فراتر از منافع خود مرتبط هستندجهان .6

 جهان گرايي

 خيرخواهي

 هم نوايي

 امنيت

 قدرت

 موفقيت

 لذت طلبي

 برانگيختگي

 استقالل

 سنت
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ها در هاي هنجاري تاكيد دارند و رفتارهاي هنجاري  نيز خود باعث همبستگينوايي كه هر دو بر رفتارخيرخواهي و هم .7

 .شوندروابط مي

 .دهندخيرخواهي و سنت كه هر دو ايثار و فداكاري نسبت به گروه خود را افزايش مي .8

 .نوايي و سنت كه هر دو مستلزم همراهي با انتظارات تحميل شده جامعه هستندهم .9

 .دهند تاكيد دارندحفظ مقررات اجتماعي موجود كه نظمي خاص به زندگي مي سنت و امنيت مه هر دو بر .11

بيني به وسيله كنترل نوايي و امنيت كه هر دو بر ممانعت يا غلبه بر تهديدات نامشخص و غيرقابل پيشهم .11

 (Schwartz, 1995,96)روابط و منابع اصرار دارند 

 منابع قدرت 

 به نياز آن يمعن فهم يبرا كه نكند احساس يكس اما، باشد ها سرزبان بر همه نيا كه افتي توان يم قدرت نظير يا كلمه كمتر

 .است بشر يآرزو نيواالتر همچنان "قدرت" است معتقد راسل برتراند .دارد تأمل و تفكر

 نيا به قدرت وضوعم اما است، "گريد يجمع بررفتار فرد اراده تحميل امكان" كنند يم درک قدرت از مردم عامه كه يمفهوم

 :كنيم جهت روشن شدن مفهوم قدرت به چند تعريف از قدرت اشاره مي. نيست هم يسادگ

. كند اعمال ديگران بر را آن تواند مي آن كه دارندة اي بالقوه نفوذ و عمل از است عبارت ، قدرت(۱222)راون  و فرنچ زعم به

 تغيير رفتار، تغيير در بالقوه توانايي از است عبارت قدرت" :كنند مي تعريف چنين را قدرت خود كتاب در( ۱226)فلمينگ  و سنيور

 ."دادند نمي انجام بود، اين از غير اگر كه كارهايي انجام به رسيدن و بر مقاومتها غلبه اتفاقات، جريان

 قدرت، از ها بندي طبقه مهمترين از  يكي .اند داده ارائه قدرت منابع از متعددي هاي بندي تقسيم مختلف نظران صاحب

 انساني روابط انواع در قدرت هايجنبه اين .ه اند كرد شناسايي را پايگاه قدرت يا منبع پنج آنها .است راون و فرنچ بندي طبقه

 (.8۱11فخيمي،)دارد  وجود

 توانند مي كه افرادي بنابراين .تكيه دارد فرد رسمي جايگاه بر و گيرد مي نشات سازماني منصب از قدرت اين قانوني؛ قدرت

(. 8۱16 رضائيان،) دارند قانوني قدرت نمايند، جلب را ديگران رسمي، همكاري اختيارات از برخورداري علت به و عمده طور به

،  گريفين و مورهد)كند  مي تغيير سازمان نوع برحسب قانوني قدرت ميزان و است سازمان قدرت، اين بنابراين منشاء ايجاد

8۱16). 

 هايويژگي كاركنان، هرگاه .گويند آن فرد مرجعيت قدرت را خاص فرد با تعامل بودن جاذب از افراد، ادراک مرجعيت؛ قدرت

 .(8۱16 رضائيان،) دارد مرجعيت قدرت رئيس شود، مي گفته دهند، نسبت رئيس خود به را رازداري و امانت صداقت، مانند خوبي

 تعهد و وفاداري شيفتگي، و مجذوبيت حالت نوع قدرت، اين اعمال با ارتباط در كاركنان و است احساسي ماهيت داراي قدرت اين

 (.8۱11مشبكي، )دارند  رئيس به نسبت

 كه است قضاوتي يا تجربه دانش، طريق داشتن از ديگري رفتار كنترل توان از عبارت مهارت، يا تخصص قدرت تخصص؛ قدت

باشند،  محدودتر اطالعات آن كسب براي جايگزين منبع و تراهميت با اطالعات قدر هر( 8۱11 رضائيان،) دارد نياز ولي ندارد، وي

 .(8۱16 ، گريفين و مورهد) بود خواهد بيشتر تخصص قدرت

 واقع مؤثر دارد، نظارت به احتياج كمتري كارهايي كه در و است مربوط كاري ماهيت به و ندارد شخصي جنبة تخصص قدرت

 (.8۱11مشبكي، )سازد  كم اهميت را به نظارت احتياج مرور به است ممكن و شود مي

 قدرت، اين( 8۱16رضائيان،) باشند دارند داشته دوست افراد كه است چيزهايي آوردن فراهم توان از عبارت پاداش؛ قدرت

 .(8۱16،  گريفين و مورهد) شود مي سنجيده هستند، ارزش با ديگران براي كه هايي پاداش :بر  شخص يک كنترل درجه برحسب
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 و آورد مي وجود به را تعهد تاحدودي كه شود افراد مي سادة پذيرش به منجر پاداش ، قدرت(8۸۸1)ريون  و فرنچ ديدگاه از

 به فضاي پاداش آمدن وجود به باعث كاركنان سادة مقاومت عدم و رسد مي حداقل به قدرت پاداش برابر در نيز كاركنان مقاومت

 . شود مي باز فضاي نسبتاً آمدن وجود به باعث كاركنان سادة مقاومت عدم و رسد مي حداقل

 (.8۱12بالنچارد،  و هرسي)مدير ببينند  در را پاداش دادن توانايي افراد كه شد خواهد تقويت زماني پاداش قدرت

 رواني يا جسمي يلطمه آوردن وارد و يا تنبيه توانايي از شخصي كه آيد مي وجودبه زماني اجبار، يا تنبيه قدرت ؛اجبار قدرت

 ترس آن مبناي و دارد قرار كاركنان وحشت و ترس پايهي بر قدرت، اين كه توان گفت مي بنابراين، .باشد برخوردار ديگر شخص به

 .(8۱16 رابينز،)تهديد است  يا

 سازمان، در عملكرد و كارايي آوردن پايين در نهايت و يأس ترس، دلسردي، باعث مداوم و مستمر طور به اجبار قدرت اجراي

 (.8۱11مشبكي، )شد  خواهد سازماني ترک و نارضايتي

 ,Carson & Carson, & Roe, 1993; Finkelstein) بسياري از محققان اين پنج منبع قدرت مورد مطالعه قرار داده اند

1992; Podsakoff & Schreisheim, 1985.) 

هاي بعدي انجام شده درباره قدرت را تحت تاثير قرار داده است وليكن همه منابع قدرت مرتبط با تحقيقات فرنچ و راون پژوهش

، 8۸۱۱پتي گريو، )ياشد به عنوان مثال  كنترل اطالعات هم يک منبع قدرت مرتبط براي مديران مي. مديران را شامل نشده است

 .كه در طبقه بندي مذكور اشاره نشده است( 8۸۸8يوكل و فالب، 

ون معرفي نمودند دو منبع قدرت ار و فرنچبندي كه توسط هرسي و بالنچارد صورت گرفت عالوه بر پنج منبعي كه در تقسيم

 : ديگر نيز اضافه گرديد

شود، قدرت افراد ديگر به عنوان اطالعات با ارزش يا قابل توجه شناخته مياز نظر دسترسي به  اطالعاتي كه  قدرت اطالعات؛

 .(Hersey & Blanchard, 1993)شود ميده مياطالعات نا

منبعي از قدرت مي باشد كه از دسترسي مستقيم به افراد با سمت باالتر در ساختار سازماني و يا دسترسي  قدرت ارتباطات؛

 .شودهاي باال و قدرت سياسي در بيرون از سازمان ناشي ميبه افراد داراي سمت

 داشته يبيشتر يآگاه سازمان اطالعات از دليل همين و به باشد نزديک يارتباط يها شبكه مركز به سازمانش در فرد هرچه

 .است باشد، قدرتمندتر

 قيتحق يمدل مفهوم

ق يتحق يّها هيفرض.  باشد يبالنچارد م-ين مدل منابع قدرت هرسيدهگانه شوارتز و همچن يبر مدل ارزشها يق مبتنيمدل تحق

 .شده استن مدل به آزمون گذاشته يبر اساس ا
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شوارتز اتخاذ شده گانه  مدور دهرهبران سازمان از مدل  يها ارزش يدهد، ابعاد اصل ينشان م (1)همانطور كه در شكل شماره 

منابع قدرت با .ف شده استيو بالنچارد انتخاب و تعر يقات هرسيج تحقيبا توجه به نتا( منابع قدرت)ر وابسته مدل فوق ياست و متغ

 .قرار گرفته است يق حاضر مورد بررسيتحقهفت مولفه  در 

 

 
 مدل مفهومي تحقيق .۱

 

 هاي تحقيق فرضيه

 :فرضيه اصلي

 .معناداري وجود دارد هاي رهبران و منابع قدرت مورد استفاده ايشان ارتباطبين ارزش

 :هاي فرعي فرضيه

 .بين ارزش قدرت و منبع قدرت اجبار ارتباط وجود دارد .8

 .قدرت پاداش ارتباط وجود داردبين ارزش قدرت و منبع  .۱

 .بين ارزش قدرت و منبع قدرت مشروعيت ارتباط وجود دارد .۱

 .بين ارزش لذت طلبي و منبع قدرت مشروعيت ارتباط وجود دارد .1

 .بين ارزش استقالل و منبع قدرت مشروعيت ارتباط وجود دارد .1

 .بين ارزش برانگيختگي و منبع قدرت پاداش ارتباط وجود دارد .6

 .سنت و منبع قدرت اجبار ارتباط وجود دارد بين ارزش .۱

 .بين ارزش سنت و منبع قدرت پاداش ارتباط وجود دارد .1

 .نوايي و منبع قدرت اجبار ارتباط وجود داردبين ارزش هم .۸

 .نوايي و منبع قدرت پاداش ارتباط وجود داردبين ارزش هم .82

منابع قدرت محل قدرت

قدرت اجبار

قدرت پاداش

قدرت مشروعيت

قدرت ارتباطات

قدرت اطالعات

قدرت مرجعيت

قدرت تخصص

قدرت شخصي

قدرت پست 

سازماني ت
قدر

جهان گرايي

خيرخواهي

هم نوايي

امنيت

قدرت

موفقيت

لذت طلبي

برانگيختگي

استقالل

سنت
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 نوايي و منبع قدرت مشروعيت ارتباط وجود داردبين ارزش هم .88

 تحقيق روش

يک شركت  كاركنان آماري جامعه. است يشيمايپ-يفيت و روش توصيو از نظر ماه يق حاضر از نظر هدف، كاربرديتحق

براي  تصادفي نمونه گيري از .است نفر ۱22 آماري جامعه تعداد حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در تهران و پيمانكاري فعال در 

 در نمونه حجم برآورد عنوان فرمول به)كوكران  گيري نمونه فرمول اساس بر آماري نمونه تعداد  .شد استفاده نمونه ها گزينش

پرسشنامه  حذف و بررسي جمع آوري و از پس و توزيع ها نمونه بين پرسشنامه ۱22 كه باشد مي نفر 861( كيفي متغيرهاي

 تعريف از بعد. گرديد استفاده تحليل و تجزيه براي همين تعداد و ماند باقي پرسشنامه 861 ها، نمونه افت همراه به ناقص هاي

متغير  به مربوط محور اول آن كه گرديد تنظيم محور دو در پرسشنامه. گرديد طراحي متغيرها، پرسشنامه از يک هر هاي شاخص

پرسشنامه  براي سنجش محور اول از. است( منابع قدرت)و محور دوم مربوط به متغير وابسته ( هاي مديران  ارزش) مستقل 

 .اي طراحي گرديده است هاي شوارتز استفاده شد و به منظور تعيين منابع قدرت در سازمان، پرسشنامه استاندارد سنجش ارزش

داد و به هر نفر يک  هاي فردي را مورد سنجش قرار مي گانه ارزش سوال است كه ابعاد ده ۱8هاي شواترز شامل  پرسشنامه ارزش

 . كار گرفته شد دست وي، به هاي مدير از نظر فرد زير نسخه از اين پرسشنامه جهت سنجش ارزش

م استفاده يخيت از پرسش نامه شرايت، تخصص و مرجعيوعپاداش، اجبار، مشر يهاينامه منابع قدرت جهت گو پرسش يدر طراح

نامه  ده است كه مجموعا پرسشيگرد يسوال طراح ۱ه ارتباطات يسوال و جهت سنجش گو 1ه اطالعات يد و جهت سنجش گويگرد

 .باشد يپرسش م ۱۱شامل 

 :نامه پرسش ييايو پا ييروا

 يال 23۱6ن يب آلفا در پرسش نامه شوارتز بيضر. شد كرونباخ استفاده آلفاي ضريب از پرسشنامه شوارتز ييايپا تعيينبه منظور 

ه ها ين بودن آن كم بودن تعداد گوييل پايشوارتز دل يرسد مطابق نظر آقا ين به نظر مييب آلفا پاينكه ضريرغم ايعل. باشد يم 23۱

 .ده شده استيمعتبر سنج يق هايباشد و اعتبار پرسش نامه در تحق يم

اي كه توسط محقق طراحي گرديده  منابع قدرت مورد استفاده مديران، از پرسشنامهمحور دوم، يعني  يايسنجش پابه منظور 

ن صورت كه تعداد يشده است بد كرونباخ استفاده آلفاي ضريب ز ازيمنابع قدرت ن پرسشنامه اعتبار تعيين براي. است استفاده شد

  23۸11 يال 23۱22ن يكرونباخ در پرسش نامه منابع قدرت ب آلفاي ضريب. شد يع و گردآوريتوز يپرسشنامه در جامعه آمار ۱1

 .بود

پرسشنامه به دو  ينكار در طراحيا يبرا. آزمون شد يو براساس نظر خبرگان علم يمحتو ييها با استفاده از روا نامه پرسش ييروا

و متخصص  ينامه موجود و مرتبط با موضوع و دوم طرح سوال و مشورت با خبرگان علم صورت عمل شد، نخست مراجعه به پرسش

 .پرسشنامه كمک نمود يينان از روايچندباره پرسشنامه ها با خبرگان به اطم يساده و بررس يها م و جملهياستفاده از مفاه. بود

 هاي تحقيق يافته

 جزيه و تحليل آمار توصيفيت

سال، ۱2در دامنه كمتر از  درصد 131پاسخ دهنده  861دهندگان نشان داد كه از  پاسخ يع سنيج به دست آمده در مورد توزينتا

 سال، 11 يال 18درصد در دامنه  8۱3۱ ، 12 يال ۱6درصد در دامنه  ۱231سال قرار دارند و  ۱1 يال ۱2 يدر دامنه سن درصد 1831

 .باشند يدرصد مرد م 6۱3۸درصد زن و  ۱638 دهنده نفر پاسخ 861از تعداد . باشند يمسال  11باالي درصد در دامنه  ۱3۱و 
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 يدرصد دارا 113۸ن ين تا كمتريشتريب از بيدهندگان نشان داد به ترت الت پاسخيزان تحصيدست آمده در مورد م ج بهينتا

 .پلم هستنديمدرک د يدرصد دارا ۱36و  يمدرک كاردان يدارا 638ارشد،  يمدرک كارشناس يدرصد دارا ۱131،  يمدرک كارشناس

 اساس مدل معادالت ساختاري ها بر تجزيه و تحليل داده

روش پس از اين  در .شد عاملي استفاده تحليل از مطالعه، مورد هاي مولفه مسير تحليل براي نياز مورد هاي نمره ايجاد براي

 .شود يره مير ذخيل مسياستفاده در تحل يها برا د آنها، نمرهييق و تايتحق يها ل مولفهيو تحله يو تجز يبررس

، ييگرا جهان يريگ اندازه يها ران با شاخصيكاركنان و مد يها ر مستقل ارزشيمتغ يبرا يفيآمار توص: يفيجدول آمار توص

ر وابسته منابع يشد و متغ يريگ و استقالل اندازه  يختگي، برانگيت، لذت طلبيت، قدرت، موفقي، امنيي، سنت، همنوايرخواهيخ

 . قرار گرفت يت، تخصص، ارتباطات و اطالعات  مورد بررسيت، مشروعيپاداش، اجبار، مرجع يها قدرت رهبران با شاخص

 

 منابع قدرتها و  ارزش يرهايمتغ يفيآمار توص .1

 كشيدگي چولگي ماكزيمم مينيمم مد ميانگين ابعاد متغير

ان
ير

مد
ي 

ها
زش

ار
 

 -832۱ 232۱8 6322 8322 ۱3۱۱ ۱311 جهان گرايي

 -231۱1 -2381۱ 6322 8322 ۱322 ۱368 خيرخواهي

 23۸26 232۱8 6322 ۱322 ۱322 ۱3۸2 سنت

 -8322 -23861 6322 8312 1322 ۱3۸1 همنوايي

 238۱۱ -23۱۱۱ 6322 ۱322 1322 1362 امنيت

 -23821 -2316۱ 6322 8312 1322 13۱۸ قدرت

 23۱۱۱ -23621 6322 8312 1322 1368 موفقيت

 -23۱82 -23۱18 6322 8322 1322 ۱3۸۱ لذت طلبي

 -23۱۱1 -232۱1 6322 8322 1322 ۱3۱۱ برانگيختگي

 -2381۱ -23621 6322 ۱322 1322 13۱6 استقالل

ت
در

ع ق
ناب

م
 

 -23126 -23116 13۱۱ 83۱۱ ۱3۱۱ ۱3۱۱ مشروعيت

 -23۱11 238۱۱ 1322 83۱1 ۱322 ۱38۱ اجبار

 -23161 23۱۱۸ 1322 8322 ۱322 ۱31۱ پاداش

 -23111 -238۱6 1322 83۱۱ ۱322 ۱3۱1 ارتباطات

 2322۸ -2321۱ 13۱1 8312 ۱3۱1 ۱3۱۱ اطالعات

 -231۱1 232۱۱ 1322 8322 ۱322 ۱31۸ مرجعيت
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 كشيدگي چولگي ماكزيمم مينيمم مد ميانگين ابعاد متغير

 -23۱16 -232۸1 13۱1 8322 ۱322 ۱3۸1 تخصص

 رنوفياسم –ق با آزمون كولموگروف يتحق يرهايمتغ يمعنادارن سطح ييتع

اي به مقايسه تابع توزيع تجمعي مشاهده شده با تابع توزيع تجمعي مورد انتظار در يک  اسميرنوف تک نمونه-آزمون كولموگروف

يابي معادالت ساختاري استفاده نمود و چنانچه  توان از مدل چنانچه داده ها داراي توزيع نرمال باشند مي. متغير ترتيبي مي پردازد

( Sig)چنانچه سطح معناداري متغيرهاي تحقيق  . توان از آمار ناپارامتريک استفاده نمود مال نباشند ميداده ها داراي توزيع نر

 .باشد، فرض صفر تائيد و ادعاي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق پذيرفته مي شود 21/2بزرگتر از 

 قيتحق يرهايمتغ يرنوف برايآزمون كولموگروف اسم يدار يسطوح معن .1

 متغير
سطح 

 داري معني
 وضعيت نرماليته

 نرمال 23۱16 جهان گرايي

 نرمال 23۱۱1 خيرخواهي

 نرمال 232۸8 سنت

 نرمال 2321 همنوايي

 غير نرمال 23286 امنيت

 غير نرمال 23218 قدرت

 غير نرمال 232۱8 موفقيت

 نرمال 238۸۱ لذت طلبي

 نرمال 2381۱ برانگيختگي

 متغير
سطح 

 داري معني
 وضعيت نرماليته

 غير نرمال 23221 استقالل

 نرمال 23۱۱1 مشروعيت

 نرمال 23۱6۱ اجبار

 نرمال 231۱۸ پاداش

 نرمال 23181 ارتباطات

 نرمال 23۱61 اطالعات

 نرمال 23۱8۱ مرجعيت

 نرمال 236۱6 تخصص

 متغير تحقيق غير نرمال بوده و ساير متغيرها داراي توزيع نرمال هستند 1توزيع داده هاي مربوط به   ( 6)با توجه به جدول 

 KMOت بارتلت و آزمون يآزمون كرو

مقدار  كه يينشان داد از آنجا KMOت بارتلت و آزمون يها با استفاده از آزمون كرو ل دادهيه و تحليدست آمده از تجز ج بهينتا 

ل يتحل ياست، تعداد نمونه برا 81۱۱ يو درجه آزاد ۱82۱3۸و آماره آزمون بارتلت ( 23۱ يباال)  23128برابر  KMOشاخص 

است ( درصد 1كوچكتر از )آزمون بارتلت صفر  sigن مقدار يهمچن. باشد يم يكاف ير با مدل معادالت ساختاريل مسيو تحل يعامل

 . مناسب است يمدل ساختار ييشناسا يبرا يل عامليرها وجود دارد و تحلين متغيب يدار يدهد ارتباط معن يكه نشان م

 هاي مدل معادالت ساختاري  يافته

 ييل  حداقل مربعات جزيه و تحليجزاساس آزمون ت ها بر تجزيه و تحليل داده - يآمار استنباط

دليل استفاده از روش . مربعات جزئي استفاده شده استها از تجزيه و تحليل حداقل در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيه

 مدل. شود مي آزمون مدل دو PLS هاي مدل در. باشد حداقل مربعات جزئي در اين پژوهش نرمال نبودن توزيع برخي متغيرها مي

منظور از سه شاخص مهم پردازد و براي اين  است كه به بررسي اعتبار و پايايي پرسشنامه مي گيري اندازه مدل يا بيروني مدل اول

 ساختاري مدل يا دروني مدل دوم، مدل .، بار عاملي(CR)، پايايي مركب (AVE)شده متوسط واريانس استخراج: گيريم كمک مي
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 پژوهش هاي فرضيه بررسي به توان مي دروني مدل از استفاده با .است پژوهش مكنون متغيرهاي بين ارتباط نشانگر است كه

 .پرداخت

 بيروني مدل+  دروني مدل= جزئي مربعات حداقل

 (يرونيمدل ب) يريگ ون مدل اندازهآزم

 شود مشخص تا گرفته قرار مطالعه مورد  سازه روايي تا است الزم ساكن به ابتدا ساختاري، معادالت مدل شناسي روش در

 گيري اندازه براي سؤاالت آيا يعني. هستند برخوردار الزم دقت از خود نظر مورد هاي سازه گيري اندازه براي شده انتخاب نشانگرهاي

 بار كه شكل اين به. شود مي استفاده(  CFA) تائيدي عاملي تحليل از منظور اين براي خير؟ يا اند شده انتخاب درست متغيرها

  -83۸6و  83۸6از بازه  باشد يعني مقدار آن خارج درصد 1 سطح خطاي در دار معني t مقدار داراي خود سازه با نشانگر هر عاملي

درصد از واريانس متغير  ۱1در اين صورت اين متغير حداقل )باشد  2312همچنين بار عاملي هر نشانگر با سازه خود باالتر از  باشد،

 و نانالي) است برخوردار مكنون صفت يا سازه آن گيري اندازه براي الزم دقت از نشانگر اين ، آنگاه(گيري كرده است پنهان را اندازه

از  ۱از سازه امنيت، سوال  1سوال . هاي پرسشنامه صورت گرفتبدين منظور تحليل عاملي تاييدي بر روي گويه(. 8۸۸1برنسترين، 

 2312از سازه اطالعات داراي بار عاملي كمتر از  ۱1و  8۱از سازه اجبار، سواالت  82از سازه استقالل، سوال  88سازه قدرت، سوال 

هستند و دقيقا  83۸6و مقادير معناداري باالي  231ساير سواالت داراي بار عاملي باالي . تحليل حذف گرديدند بودند، لذا از

گيري متغيرهاي تحقيق را در دو حالت  در ادامه مدل اندازه. كنند گيري ميبيني شده در پرسشنامه را اندازهمتغيرهاي پيش

 نماييد معناداري و ضرايب استاندارد مشاهده مي
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 استاندارد در حالت  يريگ مدل اندازه .6

 
  يدار يدر حالت معن يريگ مدل اندازه .۱

اين نوع اعتبار بيان مي كند . هاي اعتبار دروني است به اين معنا كه ابزار موردنظر فاقد منابع خطااست اعتبار سازه يكي از روش

. هايي كه آزمون بر محور آنها تدوين شده است، تناسب دارد نظريه گيري تا چه حد با كه نتايج بدست آمده از كاربرد يک ابزار اندازه

ها  براي تمامي سازه AVEمقادير محاسبه شده   (1)بر اساس جدول  .گيرد اين ارزيابي به كمک اعتبار واگرا و همگرا صورت مي

 را خود به مربوط هاي سازه از واريانس% 12 از بيش ها گويه هستند، لذا 231 از داراي مقادير ميانگين واريانس استخراج شده باالتر

همچنين طبق جدول  .دارد رفته بكار هاي آزمون در همگرا اعتبار وجود از بودن مقادير اين شاخص نشان مطلوب. كنند مي تبيين

دهد هيچ دو  هاست كه نشان مي ها كمتر از مقدار مجذور ميانگين واريانس استخراج شده هر يک از سازه همبستگي بين سازه (۸)

. اند شده تفكيک يكديگر از خوبي به ها سازه تمام است كه گونه اي ها به گويه تركيب متغيري با يكديگر همبستگي كامل نداشته و

لذا ابزار  .ديگر متغيرهاي با تا دارند بيشتري همبستگي متغير آن خود با هرمتغير به مربوط سواالت( ۸)همچنين طبق جدول 

 .گيري اعتبار واگرا دارد اندازه

 

 گيري پارامترهاي مدل اندازه .1

شماره 

 سوال
 متغير

بار 

 عاملي

مقدار 

 معناداري
CR AVE 
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شماره 

 سوال
 متغير

بار 

 عاملي

مقدار 

 معناداري
CR AVE 

۱ 

 گرايي جهان

231۱ ۱838۱ 

2311 23۱ 1 23۸ 123۱8 

8۸ 23۱۸ 8۱32۱ 

8۱ 
 خيرخواهي

23۸۱ 113۸1۸ 
23۸ 231۱ 

81 23۸ ۱1388 

۸ 
 سنت

23۱۱ ۸311 
23۱6 2368 

۱2 2311 1361 

۱ 
 نوايي هم

23۱1 ۱3۱۱ 
23۱۱ 236۱ 

86 231 ۸31۱ 

1 
 امنيت

 حذف حذف
8 8 

81 8 2 

۱ 
 قدرت

 حذف حذف
8 8 

8۱ 8 2 

1 
 موفقيت

2311 8۱38۸ 
2316 23۱1 

8۱ 2311 8۸3۱ 

82 
 لذت طلبي

23۸1 ۱318 
23۱8 2311 

۱8 2361 1 

6 
 برانگيختگي

231۸ ۱1316 
231۱ 23۱۱ 

81 231۱ 8136۸ 

8 
 استقالل

8 2 
8 8 

 حذف حذف 88

1 

 مشروعيت

2361 ۱311 

231 2318 
86 23۱6 8۱3۸۸ 

۱۱ 23۱۸ 8632۱ 

۱1 236۱ 6381 

۱ 

 اجبار

2318 13۱ 

231۱ 2368 
 حذف حذف 82

8۱ 231 8۱326 

81 23۸8 ۱۱3۸۸ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

شماره 

 سوال
 متغير

بار 

 عاملي

مقدار 

 معناداري
CR AVE 

8 

 پاداش

231 813۱1 

23۸8 23۱8 
81 231۱ ۱636۱ 

8۸ 2318 8۱3۱۸ 

۱8 231۸ ۱1321 

۱ 

 ارتباطات

23۱8 1316 

231۱ 236۱ ۱2 2316 823۱ 

۱6 231 131۱ 

8۱ 

 اطالعات

 حذف حذف

23۱1 2361 
81 231۸ 8131۱ 

 حذف حذف ۱1

۱۱ 23۱ ۱31۱ 

۱ 

 مرجعيت

23۱1 8۱321 

23۸8 23۱8 
1 2311 ۱13۱۱ 

6 2311 813۸۱ 

1 231۸ 1۸38 

۸ 

 تخصص

231۱ ۱۱31۱ 

2311 2366 
88 2311 ۱63۱6 

8۱ 2361 ۱3۱ 

۱۱ 231۱ ۱131۱ 

 

 

 

 

 

 

 AVEمجذور  مقادير با آنها مقايسه و ها سازه بين همبستگي ضرايب .۸

 خيرخواهي موفقيت سازه ها
لذت 

 طلبي
 استقالل امنيت قدرت همنوايي

بر 

 انگيختگي
 سنت

  جهان

 گرايي
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                   231۱ موفقيت

                 23۸ 23۱8 خيرخواهي

               23۱۱ 23۱۸ 23۱۸ لذت طلبي

             23۱۸ 23۱8 231۱ 23۱6 همنوايي

           8 23۱۱ 2381 23۱ 2311 قدرت

         8 23۱6 23۱۸ 23۱1 2311 231۱ امنيت

       8 23۱1 23۱6 231۸ 2381 231۱ 2386 استقالل

     2311 231۱ 23۱1 238۱ 231۱ 2386 231۱ 23۱۱ برانگيختگي

     231۸ 2316 2311 23۱1 2311 23۱۸ 236۸ 23۱1 سنت

   23۱1 2311 2318 2311 238۱ 236 23۱ 236۱ 238۱ گرايي جهان

 

 پاداش مرجعيت اطالعات تخصص ارتباطات مشروعيت اجبار سازه ها

             23۱1 اجبار

           23۱8 -23۱1 مشروعيت

         23۱۸ 23۱۱ -232۸ ارتباطات

       2318 23۱1 2366 -2318 تخصص

     231 23۱۱ 23۱۱ 23۱۱ -2382 اطالعات

   2311 23۱6 231 23۱۱ 2361 -231۸ مرجعيت

 2311 23۱6 2311 23۱1 2316 231 -231۱ پاداش

 

 (مسيرتحليل )مدل دروني 

كند كه چه ميزان از واريانس  پردازد و مشخص مي به تشريح روابط بين متغيرهاي نهفته مي( مدل ساختاري)يک مدل دروني 

هاي منظمي جهت آزمون استفاده براي ارزيابي مدل از شاخص. شود يک متغير نهفته توسط ساير متغيرهاي نهفته تبيين مي

روش  از بتا همان يا مسير ضريب داري معني بررسي منظور به. ضرايب بحراني هستند، ضرايب مسير و R2شود كه شامل مي

 در دهد مي نشان نتايج كه شد استفاده نمونه 122 و ۱22 ،822 حالت سه در سرگيري از منظور اين براي كه شد استفاده سرگيري 

 توان مي لذا. هستند دار برخور محكمي اعتبار از نتايج و نشده ايجاد تغييري پارامترها بودن معني بي يا بودن دار معني حالت سه هر

مدل دروني تحقيق را براي فرضيات اصلي در  82-1و  ۸-1در نمودارهاي  .نمود آزمون را تحقيق فرضيات رگرسيوني مدل قالب در

 .كنيد ري و استاندارد مشاهده مي دو حالت معنادا
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 مدل دروني در حالت معناداري .82
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 حالت استاندارد در درونيمدل  .88
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مطرح شد،  ۱221براي بررسي برازش مدل در حداقل مربعات جزئي، از معيار كيفيت جهاني كه توسط آماتو و همكاران در سال 

 .كنيماستفاده مي

GOF =  

 
 يمحاسبه برازش مدل درون .8۱

Communality R متغير
2

 

  23۱2 جهان گرايي

  231۱ خيرخواهي

  23۱1 سنت

  23۱۸ همنوايي

  8322 امنيت

  8322 قدرت

  23۱1 موفقيت

  2311 لذت طلبي

  23۱۱ برانگيختگي

  8322 استقالل

 2311 2318 مشروعيت

 23۱۱ 2368 اجبار

 23۱۱ 23۱8 پاداش

 232۸ 236۱ ارتباطات

 23۱2 2361 اطالعات

 2311 23۱8 مرجعيت

 23۱1 2366 تخصص

 GoF= 2311 شاخص نيکويي برازش

 

2Rycommunalit 
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است كه نشان از برازش كلي قوي  2311نماييد، مقدار شاخص نيكويي برازش معادل  مشاهده مي 81-1در جدول همانطور كه 

توان به لحاظ آماري صد  يعني مدل دروني قدرت كافي براي آزمون فرضيات را دارد و نتايج آزمون را مي. براي مدل ساختاري است

 .در صد قابل اتكا دانست

اين معيار فقط براي . يا ضريب تعيين نشان از تاثيري دارد كه متغيرهاي برونزا بر يک متغير درونزا دارند R2همچنين معيار 

هرچه مقدار ضريب تعيين يک مدل بيشتر .  هاي برونزا مقدار آن برابر صفر است شود و در مورد سازه هاي درونزا محاسبه مي سازه

را به عنوان مقدار مالک براي مقادير ضعيف،  236۱و  23۱۱، 238۸سه مقدار ( 8۸۸1)چين . باشد، نشان از برازش بهتر مدل دارد

 R2هاي مشروعيت، مرجعيت، تخصص و اجبار داراي مقدار  بر اساس نتايج به دست آمده، سازه. كند متوسط و قوي معرفي مي

 .ضعيف است R2متوسط و سازه هاي پاداش، اطالعات و ارتباطات داراي مقدار 

 گيري يجهنتبحث و 

عليرغم جستجو و تحقيقات فراوان در منابع باشد كه  هاي ساير پزوهشگران اين نكته حائز اهميت مي در خصوص مقايسه با يافته

 .معتير تحقيق يا پژوهشي مشابه كه داراي هر دو متغير اين تحقيق باشد يافت نشد

 :هاي تحقيق اساس فرضيه بررسي نتايج بر

 فرضيات رد يا تائيد براي. پردازيم آمده از آزمون فرضيات تحقيق، به بررسي تاييد يا رد فرضيات ميبر اساس مدل دروني بدست 

 باشد( درصد 1در سطح خطاي ) -83۸6 از كمتر يا 83۸6 از بيشتر t آماره چنانچه كنيم، مي استفاده( t آماره) داري معني ضريب از

 .شود مي حاصل پنهان متغير دو بين معنادار رابطه و شده تائيد فرضيه

 

 نتايج تجزيه و تحليل حداقل مربعات جزيي براي فرضيات تحقيق .8۱

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 :شنهاداتيپ
 . باشد بدان اعتقاد دارند بر منابع قدرت مورد استفاده ايشان اثرگذار مي

هاي سازماني از روي منابع قدرت مورد استفاده  مديران سازمان و ميزان پايبندي ايشان به ارزش يگردد، نظام ارزش پيشنهاد مي

 .توسط ايشان شناسايي گردد

 ت ين ارزش استقالل و منبع قدرت تخصص و مرجعيارتباط ب

شماره 

 هيفرض
 هيفرض

ب يضرا

 ريمس

مقدار 

 معناداري

آزمون 

 هيفرض

H1 رد 23۱۱ 2321 .ارزش قدرت بر منبع قدرت اجبار اثرگذار است 

H2 رد 83۱1 238۱ .ارزش قدرت بر منبع قدرت پاداش اثرگذار است 

H3 رد 2368 -2321 .ارزش قدرت  بر  منبع قدرت مشروعيت اثرگذار است 

H4 رد 83۱8 -2388 .ارزش موفقيت  بر منبع قدرت تخصص اثرگذار است 

H5 تاييد ۱3۸8 23۱2 .ارزش موفقيت  بر منبع قدرت اطالعات اثرگذار است 

H6 رد 23۸۱ 2382 .ارزش لذت طلبي  بر منبع قدرت مشروعيت اثرگذار است 

H7 تاييد ۱3۱8 23۱۱ .ارزش استقالل  بر منبع قدرت مرجعيت اثرگذار است 

H8 تاييد ۸3۸1 236۱ .ارزش استقالل  بر منبع قدرت تخصص اثرگذار است 

H9 تاييد ۱3۱6 23۱۸ .گرايي  بر منبع قدرت مرجعيت اثرگذار استارزش جهان 

H10 رد 8318 2386 .ارزش خيرخواهي  بر منبع قدرت مرجعيت اثرگذار است 

H11 تاييد 1381 2311 .ارزش استقالل  بر منبع قدرت مشروعيت اثرگذار است 

H12 تاييد ۱32۸ 23۱۱ .ارزش برانگيختگي  بر منبع قدرت پاداش اثرگذار است 

H13 تاييد ۱316 -2311 .ارزش سنت  بر منبع قدرت اجبار اثرگذار است 

H14  تاييد ۱3۱8 23۱1 .اثرگذار استارزش سنت  بر منبع قدرت پاداش 

H15 رد 23۸۱ -238۱ .نوايي  بر منبع قدرت اجبار اثرگذار استارزش هم 

H16 رد 232۱ 2328 .نوايي  بر منبع قدرت پاداش اثرگذار استارزش هم 

H17 تاييد ۱3۱8 23۱۱ .نوايي  بر منبع قدرت مشروعيت اثرگذار استارزش هم 

H18  تاييد 83۸6 23۱8 .قدرت اطالعات اثرگذار استارزش امنيت  بر منبع 

H19 تاييد ۱3۱1 23۱۸ .ارزش امنيت  بر منبع قدرت ارتباطات اثرگذار است 
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ه يت خود تكيمرجعشتر بر قدرت تخصص و يردستان خود بينفوذ بر ز ين، رهبران مؤثر برايشيقات صورت گرفته پيبراساس تحق

قات نشان داده است كه استفاده يتحق(. 8۸۸8ن، پودساكوف، ينكيم، هيخي، شرا8۸1۸م، ي؛ رح8۸1۸م،يشين و شراينكيه)كنند يم

منابع  يياز شناسا يينكه هدف نهايبا توجه به ا. شود يردستان و بهبود عملكرد آنها ميت زيش رضاين منابع قدرت موجب افزاياز ا

ران سازمان يمد يها گردد ارزش يشنهاد ميجاد تعهد در كاركنان سازمان است، لذا پيردستان و ايقدرت رهبران، بهبود نفوذ آنان بر ز

ر يت تاثيكه بر منابع قدرت تخصص و مرجع ييگرا استقالل و جهان يها شده و ارزش ييشناسا يعلم يها وهياز ش يريگ با بهره

 .ت گردديان تقوريمثبت دارند در مد

 ن ارزش سنت و منبع قدرت اجباريارتباط ب
شتر بر يهاي امروزي استفاده از منبع قدرت اجبار و قهريه و ايجاد محيط نامطلوب براي كاركنان نه تنها باعث نفوذ ب در سازمان

شود ارزش سنت كه بنا بر  پيشنهاد ميدهد، لذا  وري را كاهش مي شود، بلكه انگيزه را از آنها سلب نموده و بهره ردستان نمييز

 .هاي پژوهش رابطه معكوس با منبع قدرت اجبار دارد در مديران سازمان تقويت شود يافته

 ارزش سنت و منبع قدرت پاداشن يارتباط ب
شود قدرت كار گرفته  ماهرانه به يا گونه كند و اگر به يل ميردستان را تسهيق رابطه مبادله با زيو تعم قدرت پاداش توسعه

عالوه بر . شود يه ميت ارزش سنت در رهبران مجددا  توصين، تقويبنابرا(. 8۱۸8غالم زاده، )دهد  يش ميز افزايت رهبر را نيمرجع

نكه ياما با توجه به ا. شود يقدرت پاداش م يريكارگ ز موجب بهين پژوهش، ارزش برانگيختگي نيحاصل از ا يها افتهيآن، براساس 

ت يشود، تقو يردستان ميو سبب سوء استفاده آنان از ز( 8۸۱۱س، يپ نيك)كند  يرهبران را آسان م يريد فسادپذايقدرت پاداش ز

 .شود يه نميعوامل مؤثر بر آن توص

 ن ارزش امنيت و منبع قدرت اطالعات و ارتباطاتيارتباط ب
رهبر به همراه  يت را براين مزيا يتيوضعن يچن. كند يل ميرهبر را تكم يبر مهارت فن يكنترل اطالعات، قدرت تخصص مبتن

. غ كنديقات خود را تبليز توفيشود تا اشتباهات خود را پوشش داده و ن يز قادر ميدارد كه بتواند مسائل مهم را حل و فصل كرده و ن

ت يتقو يت در ويت و موفقيشود كه ارزش امن يشنهاد مير به سمت استفاده از منبع قدرت اطالعات برود، پينكه مديا يپس برا

 شود، يتر م ران پررنگين مديز در بيت در سازمان، در كنار قدرت اطالعات، قدرت ارتباطات نيت ارزش امنيدر صورت تقو. گردد

 يقات بعديتحق يبرا ييشنهادهايپ 5.2.1
بايد در گيري رفتار در فرد شود موضوعات حساسي هستند، به همين دليل  تواند موجب شكل ها و آنچه كه مي فرهنگ، ارزش

هستند و شايد نتوان  يها معلول عوامل متعدد يژگين ويتعميم نتايج حاصل از اينگونه تحقيقات احتياط الزم را مبذول داشت، زيرا ا

هاي صنايع  تواند زمينه را براي انجام مطالعات آينده در شركت اين شكاف مي. ط ها تعميم داديها و مح به ساير سازمان يبه سادگ

ها،  شود كه تحقيق حاضر در سازمان بنابراين، پيشنهاد مي. ظور توسعه چارچوب واقعي روابط علي و معلولي محيا سازدمختلف به من

هاي فرهنگي فرامرزي نيز  صنايع و حتي كشورهاي ديگر نيز انجام شود و نتايج آن با نتايج اين تحقيق مقايسه گردد تا تاثير تفاوت

 . مورد بررسي قرار گيرد

مثال ميزان قدرت مشروع به دامنه اقتدار شخص )تواند متفاوت باشد  ينكه منابع قدرت در سطوح مختلف سازمان ميبه ابا توجه 

با در  يقات آتيشود در تحق يشنهاد مي، پ(تر است ناالتر بيشتر از مديران سطوح پاييشود و سطح اقتدار مديران سطوح ب مربوط مي

 .رديقرار گ ير ارزش ها بر منابع قدرت مورد بررسي، تاث...(و  يانير ميارشد، مدر يمد)رانيمد ينظر گرفتن سطح سازمان
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ز پرسشنامه يران و نين صورت كه پرسشنامه ارزش مديانجام شد، بد ياطالعات به صورت مفعول يدر پژوهش حاضر جمع آور 

رشان و منابع يمد يتا در مورد نظام ارزشع شد و از آنان خواسته شد يتوز( ردستانيز) ها ن پرسنل بخشيران بيمنابع قدرت مد

ز در ين يمفعول -ين پژوهش به روش فاعليگردد ا يشنهاد ميپ. رد اظهارنظر كننديگ يشان مورد استفاده قرار ميكه توسط ا يقدرت

مورد  ران از خودشان سوال شود و در مورد منابع قدرتيمد ين صورت كه در مورد نظام ارزشيتكرار شود به ا يگريسازمان د

 .ردستانشان پرس و جو گردديشان از زياستفاده ا
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