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چکی ه
این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده دشواری هدف در رابطه بین رهبری تحولگررا
با رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی به مرحله اجرا درآمد .جامعه آماری پرژوهش
را کارکنان هولدینگ صنایع و معادن شرکت احیاء سپاهان تشکیل دادند کره از برین آنهرا 923
نفر به شیوه ی نمونه گیری دو مرحلره ای انتاراش شردند .پرسشرنامه هرای پرژوهش شرامل
پرسشنامه  22سوالی رهبری تحولی (با چهار زیر مقیاس موسوم به اهداف گروهری حمایرت
 دريافت مقاله88/7/92 :

 پذيرش مقاله29/1/61 :

شاصی الگوی نقش هوشمندانه و انتظارات عملکرد باال) پرسشنامه  8سوالی تعهرد عراطفی
پرسشنامه  3سوالی رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه  4سوالی دشواری هدف بودنرد.
داده های حاصل از پرسشنامه ها از طریق همبسرتگی پیرسرون و تحلیرل رگرسریون سلسرله

Scientific-Research
Journal of
Shahed University
Eighteenth Year
No. 50
Dec.Jan 2011-12

مراتبی تعدیلی (در این تحلیل ابعاد رهبری تحولی بعنروان متییرر پریشبرین دشرواری هردف
بعنوان متییر تعدیل کننده و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی بعنوان متییرهای مالك
در نظر گرفته شده اند) مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیلها نشران داد کره دشرواری هردف
رابطه دو بعد از رهبری تحولی یعنی حمایت شاصری و انتظرارات عملکررد براال را برا رفترار
شهروندی سازمانی تعدیل می نماید .اما در حوزه رابطه برین ابعراد رهبرری تحرولی برا تعهرد

دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال هجدهم  -دوره جديد

عاطفی دشواری هدف فقط رابطه حمایت شاصی را با تعهد عاطفی تعدیل مری نمرود .تعردیل
های مورد اشاره بدین معنی است که در دو گروه دشواری اهداف باال و پرائین رابطره ابعراد
رهبری تحولی یاد شده با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی متفاوت است.

شماره 05
دي 0935

واژه فاه کلی ه :رهبری تحولی دشواری هدف رفتار شهروندی سازمانی تعهد عاطفی.
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دانشور

رابطهه دشههراره فهه

و رفبهه ه

رابطه دشواری هدف و رهبری تحولگرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

حسنس تج نمنر ر در کنرکنن تحس دی ین رهبی بنال

مق م
درریییس سیپیسران

ز زدری

داغییهنیی سس که به سطه ثی ت قنبل ترجهیی کره بری

رهبرری تحررجل ارری برره نینزهررن خررند کنرکنررن خررجد

سنزدننی به هرن دری ارد رد

غلررب تکررن یفی ر برره

پیندرهن دخالف فید

ز نریشمنر

دجرد تجهه بسینر

تجهیررنت یررژ
کنرکنن

دحققن حرجز هرن

اد ر دی کننر که بن تج ننئی هرن نینزهرن آنیرن

تننسب د رد ).(5 4

دخالف دریییس ر نشننسی قی ر ایفاه سس .بی سنس

دن آنچه در کننر دشخصه هن رهبی تحجل ای د ر

(Whittington,

نظی یاینگاررج اررجد ین دررجر

درری نمنینررر

) Goodwin a Murrayیکی ز ین سربکین کره بطرجر

همیس سس پیندرهن دخالفی سس که ین دشخصه هرن

هر در فیهنگین نمجنه هن دخالف بن پیندرهن دثبس

بی

فی د سنزدن دحل کنرشن در پی د رد .بری سرنس

داعرد دیتبط از رش شر سس سبک رهبری تحرج ی

پیشینه

) Transformational leadershipسرس [ .]1سربک

سرربک رهبرری تحررجل ارری رفاررنر شرریی نر سررنزدننی

رهبی تحج ی که بی

که دی ر خج هر شر د پیندر قنبل رریح بری

)(Organizational citizenship behaviors

رین برنر تجسرط برنس )(Bass
چنر دشخصه صلی سس .ین

تعیررر عررنرفی ) (Affective commitmentسررس.

ثیارد ر دثبرس

رفانرهن شیی نر سنزدننی شکلی ز رفانرهن فی تی ز

ین نجع سبک رهبی هسانر .ین دشخصه درجرد تککیرر

نقش رسمی هسانر که در شیح ظنیف شغلی فی د نرندی

در سررربک رهبررری تحرررج ی تحییرررک هجشرررمنر نه

ز آنین بید نشر سس

ی فری د بره خایرنر خرجد برن

) (Intellectual stimulationسرررس .در تحییرررک

آز د عمل کندل در ین نجع رفانرهرن درایری دری شرجنر.

هجشمنر نه رهبی تحجل ای کنرکنن خجد ر تشجیق دی

علی ) (Bukhari&Aliبی سنس دری ر کره

دعیفی ایدیر [ ]3 2د ر

دشخصه هن به یژ عندال صلی بری

کننر تن کنرهن دشنغل خجد ر به اجنه

بخنر
بی پیشینه

دافرن ت تری ز

رفانرهررن شرریی نر سررنزدننی ر د ر

آنچه که دی بیننر بنگینر .به عبنرت دیگری ز رییرق خرجد
دخانر

پژ هشرین صرجرت ایفاره ن رنم د د نرر
کنرکیدهررن

دخالفی ز هملره :حفنظرس دفرنع ز سرنزدن در دقنبرل

آز د عمل رهبی تحجل ای تالش دی کننرر

تن کنرکنن خجد ر بن رشرر تعرن ی تج ننئییرن دینرتیرن

ناقند ت حمالت دیگی سنزدننین ین فی د فری هم سرنز

خجد دج هه سنزنر .د دین یژای دطیح در سبک رهبری

فضررن هررج کررنر دطبررجع خجشررنینر زدینرره سررنز

گج نقش بجد سس .رهبی

همکرررنر دطلرررجث درررجثی برررین کنرکنرررن سرررنزدن

تحجل ای ینم بخشی

تحجل ای ز رییق رفانرهن خجد گج نقشری دننسربی

دعیفینمجد نر [ .]6-11در سطح هزئی نیز دری ترج بره

بی

کنرکنن هسانر .در قع ینگجنه رهبی زدینه الزم ر

ز یرن رفانرهرن نظیری نجعر سرای

بی

حرنل آینرر

ترالش کنرکنرن در ر سران

هرر

شکنل دلمرجس تری

) (Altruismینر رسرننی ) (Helpingهرج نمید

سنزدن فی هم دی سنزنر .ین یرنم بخشری )(Inspiring

ادشرررس ) (Sportsmanshipفضرررنیل شررریی نر

دجهب دی شجد تن کنرکنن در دشنغل خجد حسرنس دعنرن

) (Civic virtueشنر کید [ .]12 11بی سرنس شرج هر

دیگی سطح همنننر سنز آنین ر

داقن دکیر حنصرل ز پژ هشرین دخالرف رفانرهرن

بن تکن یف کنر شن بنال دری برید .دشخصره هرن دیگری

شیی نر سنزدننی به شکنل دخالف سطح ثری بخشری

همیس کننر

ز ری

ای هرری

عملکررید سررنزدننی ر بررنال درری بینررر [ .]1در کنررنر رفاررنر

(Personal

شررکنل

رهبرری تحررجل ارری در سررنزدننین نظیرری هررر
) (Group goalsحمنیرررس شخصرری
)support

ناظررررنر ت عملکررررید بررررنال

شرریی نر سررنزدننی تعیررر سررنزدننی کرره د ر
چنراننه

(High

در

) performance expectationsنیز به شکنل دخالفی
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سبک رهبری

درریی

دی بینر .بی

نمجنه ز رییق تجهه حمنیرس شخصری

دکتر محسن گل پرور و همكاران

حسنس بساگی فید به سنزدن

هر

شجد .یکی ز شکنل تعیرر کره هنبره عرنرفی هی رننی

ز

شیی نر سنزدننی تعیر عرنرفی تحقیقرنت چنرر
بیخی داغییهن در ر بطه بین رهبری

بخجد دی ایید تعیر عرنرفی سرس .تجهره سرنزدننین بره

نقش تعریل کننر

شکنل دخالف تعیر سنزدننی بیشای ز آ ر بجد که هری

تحجل ای بن د داغیی یند شر سخن بره دیرن آ رد نرر.

بنال رفانر شیی نر سنزدننی برنال حمنیرس کنرکنرن ز

حمنیررسهررن چنررر

سررس هررر

سنزدن در شی یط دخالف دی ن ندنر ( 15ر .) 13

) settingدشج ر هر

دبننی نظی

پژ هشی ر بطه دین داغییهن پژ هش

غلب نظییه پید ز
رهبی

نریشمنر حرجز هرن سربکین

دریییس بی ین بن ر نظی تککیر نمجد نرر کره

در صجرتی که رهبی

اررد ر

) (Goal difficultyسرس.

ز حن پیشینه نظی دجهجد دشج ر هر
نگیز

(Goal

ظنیف دحج ه به فی د

بن چرن ش

نگیزش پیشیفس پیجنر

نزدیک د رد .به ین دعنی که قای فی د تمنیل به پیشیفس
تیقرری د رنررر بطررجر هررر ترری

دریی در سنزدننین خج هن آننرر

هررر

عملکررید

که بی کنرکنن خجد ثی دثبس به هن بگد رنر الزم سس تن

رفانر پیچیر تری دشرج رتی ز حرر دعمرجل ر تریهیح

دشخصرره هررن رهبرری دشررنرکای )(Participalive

دیدهنر .بجیژ دک کله نر ( ) Mc Clellandدر حرجز

فیهمنر نه ) (Charismaticر همی بن تجهه به عالیق

نگیز پیشیفس بی ین بن ر سس که قای فری د بره ررجر

نینزهن کنرکنن در خرجد تقجیرس نمنینرر ( .)11 16یرن

هر خج هن پیشیفس تیقی خجد هسرانر دشرج ر

دشخصه هن غلب همن دشخصههنیی هسانر که در سبک

چررن ش نگیررز

رهبی تحجل ای نیز هجد د رنر .بری سرنس ینفاره هرن

همیاش فز یش دی ینبر .ین فز یش همیس بیشای ز ین

تحقیقنتی از رش شر رهبی تحجل ای بن فی هم سنخان

هیس سس کره تکرن یف دشرج ر چرن ش نگیرز ز یرک

زدینه فضن کنر الزم چه ز رییق رفانرهرن دشریجد

ررری

ناظررنر ت فررید ز خررجد برررنبنل آ ناظررنر ت

خجد چه ز رییق ناظنر تی که در رفانر خجد به کنرکنن

دیگی (بجیژ سیپیسان

دناقل دی کننر بنعث ی ند حس غری ر حاری م تسرییل

بیآ رد دیسنزد ( .)12بی سنس نظری هرن س )(House

نظی ت خالقننره
اشرراه

نیز هر

یرنم بخشری ر هنمرنیی در کنرکنرن

ز یررن رییررق بنعررث رتقررنت سررطح رفانرهررن

برری

دشج ر چرن ش نگیرز کرنر داغیری دریتبط

حنالت عنرفی رفانر کنرکنن سس  .دنطق نظی

همکررنر ( )1بررین تحییررک

یرن

ر بطه در ین قعیس نیفاه سس که رهبری تحرجل اری

هجشررمنر نه تجهرره شخصرری یررنم بخشرری رهبرری
فیهمنر نه کره ز دشخصره هرن

دریی در دحیط هرن کرنر) ر

تعریل کننر در ر بطه بین دریی فیهمنر تحجل ای برن

شیی نر سنزدننی تعیر عنرفی در کنرکنن دی شرجنر.
نمجنرره یاینگاررج

هررر

عملکررید

کررنر برری

آنیررن

دنهیا رند د ر

صرلی رهبری تحرج ی

ناظررنر عملکررید بررنالیی ز کنرکنررن تحررس

سیپیسای خجد هسانر ( .)11 21یرن ناظرنر ت برنال در
عملکید بنعث بنال رفان پیچرای دشج ر

هسررانر بررن رفاررنر شرریی نر سررنزدننی تعیررر عررنرفی

هر

کنر

همبساگی دعنند ر  1/22تن  1/45ر از رش نمجد نر .ین

کنرکنن دی شجد .ین دشج ر

همبساگی هن در تحقیقنت داعرد دیگی نیز برسس آدرر

چیخه تقجیس کننر دجهب تجهه حمنیس هی چه بیشای

کلری

سیپیسس ین دریی تحجل ای به کنرکنرن خرجد دری شرجد.

نر .ین دحققن برین سربک رهبری تحرجل اری

پیچررای نیرز رری یرک

(صیفنظی ز بعند ین دشخصره هرن هزئری آ ) برن رفارنر

بارره در چنررین شرری یطی سیپیسررس یررن دررریی نینزهررن

شیی نر سنزدننی تعیرر عرنرفی همبسراگی  1/34ترن

تج ننئیین کنرکنن ر نیرز در نظری دری ایرید .بییحرنل ز

 1/46ر از رش نمجد نر (.)1

رییق تجهه حمنیس رهبی تحجل ای به کنرکنن خجد
حسنس رمینن
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آ دیبجط دری

فی تی ز ر بطه سند بین رهبری تحرجل اری برن رفارنر

رابطه دشواری هدف و رهبری تحولگرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

دیگی به بن ر آ یج ) (Avolioرهبی تحجل ای ز رییق
ر بی

کنرکنن تیسیم دی کننر کره دثبرس برن دعنرن

چن ش نگیز سرس ( .)4یرن دعنرن چرن ش نگیرز
همن دشج ر

پیچیرای هرر

نمجد دی ینبر .ز ری

کرنر بری

فیضیه ل :دشج ر هر

در

کنرکنرن

دیگی رهبی تحجل اری ز رییرق

ناظنر ت عملکید برنال
هررر

پژ هش در نظی ایفاه شر نر.
(شندل هر

ای هی حمنیرس شخصری گرج نقرش

هجشمنر نه

ناظنر ت عملکید بنال) ر بن رفانر شریی نر

سنزدننی تعریل دی نمنیر بگجنه

فرز یش سرطح نسربی دشرج ر

دکدجریایررن شررغلی کررنر

ر بطه برین رهبری تحرج ی

که در دشج ر هر

بنال ر بطه رهبی تحرج ی برن رفارنر شریی نر سرنزدننی
نیی دنرتی ز ین ر بطه در دشج ر هر

برره اجنرره

فیضیه د م :دشج ر هرر

هجشمنر نه کنرکنن خجد ر تحییک به فز یش سطح نسبی

پنئین سس.

ر بطره برین رهبری تحرج ی

دینرتین تج ننئیین دی نمنینر .ین فز یش سطح تج ننئیین

(شندل هر

ای هی حمنیرس شخصری گرج نقرش

دینرتین

فی د که در پنسر بره فرز یش سرطح دشرج ر

هجشمنر نه

ناظنر ت عملکید برنال) ر برن تعیرر عرنرفی

هر

دکدجریاین کنر به هجد دی آیر زدننی که برن

تعریل دی نمنیر بگجنه

حمنیس تجهه شخصری سیپیسرس درریی همری دری

ر بطه رهبی تحج ی برن تعیرر عرنرفی نیی دنررتی ز یرن

شجد دجهب فرز یش سرطجح عملکرید در کنرکنرن دری
ایدد .بخشی ز یرن فرز یش عملکرید ترن نرر ز

کره در دشرج ر هرر

برنال

ر بطه در دشج ر هر

پنئین سس.

در

رفانرهن شیی نر سنزدننی تعیر عرنرفی بره سرنزدن

روش شناسی تحقیق

نمجد خجد ر بی هن دی اد رنر ( .)1بنرنبی ین بنظری دری

پژ هش حنضی ز نجع پژ هش

همبساگی دحسجث دی

ر بطره برین

شجد .هندعه آدنر پژ هش ر کلیه کنرکنرن کنرخنن رنت

دشخصه هن رهبی تحج ی بن رفانر شریی نر سرنزدننی

هج رینگ صننیع دعند شیکس حینت فرجالد سرپنهن در

تعیر عنرفی نیز نیی دنرتی دی شجد .ین پریر در قرع

تنبسان  1322تشکیل د د نرر .تعرر د کرل کنرکنرن یرن

در ر بطره برین

زدننی تحقیرق  2511نفری برجد .ز

رسر که برن فرز یش سرطح دشرج ر هرر

همن نقش تعریل کننرای دشج ر هرر

کنرخنن نت در د ر
ین هندعه آدنر

رهبی تحج ی بن رفانر شیی نر سنزدننی تعیر عرنرفی
نقررش

هندعه آدنر تعرر د 321نفری ز کنرکنرن هفرس کنرخننره

در ر برط فرجو شرج هر بره

نمجنره

سررس .در پ رژ هش یاینگاررج
تعریل کننر دشج ر هرر

همکررنر برری

دیبجط به هج جینگ صرننیع دعرند بره شریج
ایی د دیحله

نسبس حمنیس کننر فری هم آدرر سرس ( .)1بری سرنس
ینفاه هن

بی سنس تننسب ح م نمجنه بن ح رم

یرن دحققرن دشرج ر هرر

ر بطره

شنر شر بری

برین

ناخنث شرنر .در ین پژ هش چنننچه
تعیرین ح رم نمجنره ز فیدرجل خنصری

رهبی تحج ی ر بجیژ بن تعیر عنرفی تعریل دری نمنیرر.

سافند نشر بلکه بی سنس هر ل ح م نمجنره داننسرب

ر بطره

یک هندعره آدرنر 2611

به ین دعنی که بن فز یش سرطح دشرج ر هرر

بن ح م هندعه آدنر
نفی

رهبی تحج ی بن تعیر عنرفی نیی دنرتی دی شجد .بننبی ین
بی پنیه دبننی نظی

بی

پژ هشی دری ر شرر دسرلله درجرد

بیرسی در ین پژ هش ین بجد که آین دشج ر هر

که بی

ح م نمجنه  335نفی ر پیشرنیند د د نرر  321نفری
هندعره آدرنر  2511نفری

ایفاه شر (21؛  .)311شیج

قندر

یرن پرژ هش در نظری

نمجنه ایی به ین تیتیرب

سس ر بطه رهبری تحرج ی ر برن تعیرر عرنرفی رفارنر

بجد که ز سه د مجعه کنرخننه بزرگ داجسط کجچرک

شیی نر سنزدننی تعریل نمنیر ین خیی؟ بی سنس پیشرینه

(بی سنس تعر د کنرکنن هی کنرخننه یرن کنرخنن رنت برن

همچنرین بری پنیره دبرننی

همنهنگی دفای دیکز شیکس حینت فجالد سپنهن بره سره

پژ هشی در خنرج ز یی

نظی دی ر شر بنظی دی رسر که پنس

اری یرند شرر تقسرریم شررنر) د کنرخننره بررزرگ د

ین سج ل دثبرس
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نگیزش دبنی بی ینم بخشی

بنشر .بی همین سنس د فیضیه هیس د ر زیی بری

گج نقش برجد آینرر

یرن

دکتر محسن گل پرور و همكاران

کنرخننه داجسرط سره کنرخننره کجچرک در دیحلره ل

د م بن چینر سج ل هرر

ناخنث نمجنه نینیی فی د ناخنث شررنر .در دیحلره

عندل سجم بن د سج ل حمنیس شخصری (برن رزش یرژ

د م ز ین هفس کنرخننه بن رعنیس نسبس فی د ناخرنث

 )1/21عندل چینرم بن سه سج ل ناظنر ت عملکرید برنال

شر ز هی کنرخننه در نمجنه بن نسبس کنرکنن هی کنرخننه

(بن رزش یژ  )1/141نندیر شرنر .سکی پرالت قنبرل

به د مجع کل کنرکنرن هفرس کنرخننره ز ر

فییسرس

چینر عندل ساخی ج شرر ز پیسشرننده رهبری تحرج ی

تصندفی سند نمجنه 321نفری

( هررر

ناخنث شرنر.
سررن ش داغییهررن پ رژ هش

ز بز رهررن زیرری برری

هجشمنر نه

سافند بعمل آدر.

ناظرنر ت عملکرید برنال) بره تیتیرب 1/13

 ( 1/63ین عرد همبساگی د اجیه دیبجط ر بره حمنیرس

)1رهبری تحولی(تحوو رورا) :بری

شخصی سس که در سطح  P< 1/111دعنند ر دی بنشرر)

سرن ش رهبری

 1/13 1/15برسس آدرنرر .دؤ فرههرن کلیرر

تحررج ی ز پیسشررننده  22سررج ی دعیفرری شررر تجسررط
پجدسنکف همکنر

ای هرری حمنیررس شخصرری گررج نقررش

هرر

سرافند بعمرل آدرر ( .)22یرن 22

ای هی شندل کرنر تیمری ای هری تشرجیق همکرنر

ای هری

دشرای

سج ل در فیم نگلیسی خجد شش حرجز هرر

تککیر بی همکنر تیمی کنرکید بری

هرر

(4سررج ل) حمنیررس شخصرری ( 4سررج ل) گررج نقررش

دؤ فه هن کلیر حمنیس شخصی تجهره بره حسنسرنت

دننسررب ( 3سررج ل) تحییررک هجشررمنر نه ( 3سررج ل)

شخصرری کنرکنررن

حسنسررنت شخصرری

ناظنر ت عملکید بنال ( 3سرج ل) صرجرت بنرر چشرم

کنرکنن تجهه به نینزهن شخصری کنرکنرن دؤ فرههرن

نر ز ( 5سج ل) ر دجرد سن ش قی ر دری دهرر دقیرنس

ناظنر عملکرید برنال شرندل تککیرر بری عملکرید دطلرجث

یکیت (کندالد دخن فم= 1تن

کنرکنن تجسرط سیپیسرس عررم حمنیرس ز کسرننی کره

پنسخگجیی آ هفس درهه

کندالد دج فقم= )1سس .ین پیسشننده بی

عملکید بر ضعیفی د رنر ناقنل ناظنر بنال به کنرکنن ز

ین بنر بری

نظی عملکید

سافند در ین پژ هش تیهمه (ری فی ینر د دیحلره
تیهمه تطنبق دحاج یی دقیق تجسط فری د داخصر

حارری م برری

گج نقش هجشمنر نه شرندل دؤ فرههرن

کلیر ر هنمنیی هر یس بن عملکید نه بن کالم ر هنمنیی

)

آدند هی ایدیر .شج هر دیبجط به ر یری پنیرنئی فریم

بن دثنلهن عینی گج سیدشق بجد تکثیی هر یسای نره

نگلیسی ین پیسشننده در حر قنبل قبجل دطلجبی سرس

بی نظی ت کنرکنن نشن د د ر هین هریر حل دسرنئل

( .)22دن ز آن نیی که ین پیسشننده بی

تحییک کنرکنن تن به شیج

ین بنر بری

بینریشنر تیسیم آینر دطلجث ی ند نگیرز در کنرکنرن

ین پژ هش آدند ایدیرر برجد ز رییرق تحلیرل عرندلی
کاشررنفی

1

ینم بخشی به کنرکنن

بررن سررافند ز چرریخش داعندررر ز نررجع

ریمنکس 2ر یی سنز ین پیسشننده دجرد بیرسری قری ر

)2تعهد عاطفی :بی

ایفس .تحلیل عندلی کاشنفی در ین پرژ هش  22سرج ل
ین پیسشننده ر بی ر

چینر عندرل برن رزشرین

هریر دربنر

دسنئل کینره

دج رد

ز ین دسس سس.

سن ش تعیر عنرفی ز  2سج ل زیی

دقیررررنس پیسشررررننده تعیرسررررنزدننی آ ررررن دیرررری
) (Allen&Meyerکه دیز د بساگی تعلق عرنرفی

یرژ

بنالتی ز  KMO( 1در ین تحلیل بی بی بن  1/146آزدج

هی ننی کنرکنن ر به سنزدن دحل کنرشن دجرد سرن ش

کی یس بنر تلس بی بی برن  5165/16دعنرند ر P< 1/111

قی ر دی دهر سافند بعمل آدر ( .)23بر یل عرم دسایسی

برنالتیین رزش یرژ

پژ هش نیز

بجد) قی ر د د .عندرل ل کره د ر

به نسخه فنرسی ین  2سج ل در زدن هی
ری فی ینر د دیحله

()11/461بجد بن  13سج ل گج نقش هجشمنر نه عندرل

ز زبن نگلیسی تیهمره آدرند

هی ایدیر .پیسشننده آ ن دیی ز پیسشننده هن بسرینر
Exploratory factor analysis.
Varimax.

شننخاه شر در حجز

1
2

717

سن ش تعیر سنزدننی سس (در

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 21:06 IRDT on Friday March 22nd 2019

سندی کنرکنن به شیج

ساخی ج بجد چینر عندل ر تکییر نمجد .آ فرن کی نبرن

  Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.50دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /دی / 09سال هجدهم  /شماره 09

بی

ای هری ( رزش یرژ )1/54

رابطه دشواری هدف و رهبری تحولگرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

هن نر ) کره شرج هر ر یری پنیرنئی آ در خرنرج بره

عندلی کاشنفی بن چیخش ز نجع ریمنکس سافند بعمل

تفصیل بیرسی شر سس ( .)23بییحنل ز آن رنیی کره 2

آدر که نانیج آ نشن د د که تک عرندلی در نظری اریفان

یرن پرژ هش

دنطقی قنبل قبجل

سج ل ین پیسشننده بی
آدند هی ایدیر بی

ین چینر سج ل بعنج دشج ر هر
سس .به تیتیبی که آ فن کی نبن

ر یی سرنز آ ز تحلیرل عرندلی

یرن چیرنر سرج ل 1/1

کاشنفی چیخش ز نجع ریمنکس سافند بعمرل آدرر.

برسس آدر.

تحلیررل عررندلی کاشررنفی ررری د دیحلرره  2سررج ل یررن

کلیه پیسشننده هن پژ هش رری یرک دیحلره در خایرنر

یک عندل بن آ فن کی نبن  1/1قری ر

پنسخگجین ( عضن ای نمجنه) قی ر ایفاه ترن بصرجرت

پیسشننده ر بی ر

خجد از رش دهی پنس دهنر .پیسشننده هرن بره اجنره

د د.
)3رفتووار شووهردندی سووازمانی :برری

تنظیم شر بجد که عنن ین آنین قنبل تشخی

سررن ش رفاررنر

پنسخگجیی بی

شیی نر سنزدننی ز  1سج ل دعیفی شر تجسط بخرنر
علی ( )6که دبانی بری پیشرینه

نبنشر .زدرن

 11سج ل کرل پیسشرننده هرن  15ترن 21

دقیقه بجد سرس .د د هرن حنصرل ز پیسشرننده هرن برن

پژ هشری نظری در

تحلیرل رایسریج

بنث رفانر شریی نر سرنزدننی سرس ( )24 25سرافند

سافند ز ضییب همبساگی پییسج

بعمل آدر .ین  1سج ل نیز بی سنس فی ینر د دیحلره

سلسله دی تبی تعریلی درجرد تحلیرل قری ر ایفرس .برر یل

یرن پرژ هش تیهمره آدرند هری

سافند ز همرالت تعندرل در تحلیرل رایسریج سلسرله

آ هفرس

دی تبی د د هن به صجرت سراننر رد شرر ( )21در آدرر

(کندالد دخن فم= 1تن کندالد دج فقم= )1بجد سس.

نر .نحج تحلیل د د هن یعنری رایسریج سلسرله دی تبری

 1سررج ل دطرریح در یررن پیسشررننده رفانرهررن دخالررف

تعریلی برین تیتیب بجد که بارر بعرند رهبری تحرج ی

نجعر ساننه همکنر نه فی تی ز نقشین رسمی فری د کره

ای هرری حمنیررس شخصرری گررج نقررش

ین بنر بی

بی

ایدیر دقینس پنسخگجیی دجرد سافند بری
درهه

به فی د سنزدن هی د دعطج

( هررر

هجشمنر نه

سرس ر درجرد سرن ش

بی

قی ر دی دهر .شج هر ر یی پنینئی  1سج ل نگلیسری آ
بی

بیرسی ر یی سنز یرن  1سرج ل ز تحلیرل عرندلی

کاشنفی چیخش ز نجع ریمنکس سافند بعمل آدر
همسج بن از رش بخنر
ر

بن چینر سج ل بکنر ایفاه شر در پرژ هش

تعندل بعند رهبی تحج ی بن دشج ر هر

در بلج د م

 Fدعنند ر اشاه بی

یک عندل بن آ فن کی نبن  1/115قی ر ایفس.

)4دشواری هدف :بی

بیرسی نقش تعریل کننرای دشج ر هر

بجد همالت

رد دعندالت پیشبینی شر نرر .در یرن دیحلره چنننچره

علری ( )6هری  1سرج ل آ بری
سن ش دشج ر هرر

پیشبینی رفانر شیی نر سرنزدننی تعیرر عرنرفی

رد دعندالت پیشبینی شر نر سپس ز آن نیی که هر

علی ( )Bukhari & Aliدجهجد سس (.)6

در بخنر

ناظنر ت عملکرید برنال) دشرج ر هرر

در

همسرج

ضییب رایسیج (شیب خط) دعنند ر برجد نرر بری

دبنن دشج ر هر

یاینگارج

هی یک ز همرالت تعندرل کره

بنال پنئین تحلیل رایسیج تعقیبی

دطریح در پرژ هش

تحلیل سند شیب خط بی

ین دحققن ( 4 )26سرج ل برن دقیرنس پنسرخگجیی هفرس

در

همکنر ( )1داننسب بن پیشرینه

تعندل بن دشج ر هر

بعر رهبی تحرج ی کره در
تج پیشبین دعنند ر بری

یرن

رفانر شیی نر سرنزدننی تعیرر عرنرفی برجد صرجرت

دحارج یی یرن

ایفاه سرس .یرن تحلیرل رایسریج تعقیبری بری سرنس

 4سج ل تجسط تنی چنرر ز داخصصرن بیرسری تکییرر

تجصیه هن دطیح کنجنی بصجرت نمجد ر در ین پرژ هش

درهه

(کندالد دخن فم = 1تن کندالد دج فقم  )1بری

پژ هش آدند هی ایدیر .ر یی صجر
ایدیر .دحاج
دشج ر

هر

ر ئه شر نر (.)21

صلی ین  4سج ل بی دحرجر پیچیررای
شغلی کنر فرید در سرنزدن د ر دری
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سره زیرری دقیررنس تعیررر دسررامی تعیررر عررنرفی تعیررر

زنر .بی

رین برنر بری

بیرسی ر یی سرنز یرن پیسشرننده ز تحلیرل

دکتر محسن گل پرور و همكاران

ز کل نمجنه 321نفری  11نفری ز (دعرندل 5/2درصرر)

فی د نمجنه در دشنغل غیی دریییای (حرر د  11درصرر ز

312نفی دید ( 14/2درصرر) بجدنرر .کثییرس فری د نمجنره

نمجنه به نجعی در یکی ز دشرنغل درریییای سیپیسرای

داکهل (حرر د 15درصرر) حرر د نیمری دعرندل 54/4

دشغجل به کنر بجدنر) دشغجل به کنر بجدنر .دیننگین سرنی

درصر (دعندل 111نفی) ر فی د د ر

عضن نمجنره  36/13سرنل (برن نحری

تحصیالت ترن د ر

دعیرنر )2/12
هررن تجصرریفی

 ) 1/12بررجد .در هررر ل  1شررنخ

همبساگی در نی بین داغیی هن پژ هش ر ئه شر سس .
جدد  . 1ميانگين  ،انحراف معيار د همبستگی دردنی بين متغير های پژدهش

ردیف
1
2
3
4
5
6
1

داغیی هن پژ هش

دشج ر هر
تعیر عنرفی
رفانر شیی نر
سنزدننی
ای هی

هر

دشج ر

تعیر

دعین ر

هر

عنرفی

1/21

3/11

-

41/34

1/61

*-1/126

11/52

1/14

**1/541

21/55

5/1

-1/113

1

3/51

-1/152

65/1

16/15

-1/16

15/2

3/31

دیننگین

حمنیس شخصی
گج نقش
هجشمنر نه
ناظنر ت عملکید
بنال

نحی

**532
**311
**654
1/

**1/232

**331

-

1/

-1/24

1/12

1/
**

-1/222

**-1/214

**1/312
**

1/166

**1/451

**

1/426

**1/111

**1/431

P< 1/15
()r =1/331د ر

ر بطه دثبرس دعنرن د ر سرس  .رفارنر

شریی نرر سرنزدرننی بن هرر

اری هی ()r =-1/24

گج نقش هجشمنر نه ( )r =-1/222بن ناظنر ت عملکید
بنال ( )r =-1/214د ر

ر بطه دثبس دعنرن

د ر سس  .تعیر عنرفی نیز بن رفارنر شریی نر سرنزدننی
( )r =-1/325د ر

**

1/

ر بطه دنفی دعنرن د ر ری برن رفارنر

ر بطه دنفی

ای هی

شخصی

هجشمنر نه

-

- 1/

بن تعیر عنرفی ( )r =-1/126بن ناظنر ت عملکرید برنال

ی برن هرر

سنزدننی

**325

چنننچه در هر ل  1دشنهر دی شجد دشج ر هرر

شیی نر سنزدننی ( )r=1/541د ر

شیی نر

-

** P< 1/11

( )r=-./232د ر

رفانر

هر

حمنیس

گج نقش

ر بطه دنفی دعنن د ر سس  .بین

بعند رهبری تحرج ی شرندل هرر
شخصی ناظنر ت عملکید بنال

ای هری

ای هری حمنیرس
گج نقش هجشمنر نه

( )r =1/532بن حمنیس شخصی ( )r =1/311برن گرج

نیز ر بط دثبس دعنن د ر هجد د شاه سس .دن همننطجر

نقررش هجشررمنر نه ( )r =1/654بررن ناظررنر ت عملکررید

که در هر ل  1قنبل دشنهر سس بین دشج ر هر
711
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دیننگین سنبقه شغلی آنین نیز  11/21سنل (بن نحی

داجسطه بنقیمننر ر فی د (حر د 45/6درصر)د ر

دعینر
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نتايج تحقیق

تحصیالت دیپلم بنالتی تشکیل د دنر .همچنرین کثییرس

رابطه دشواری هدف و رهبری تحولگرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

بررن هررر

ارری

گررج نقررش

حمنیررس شخصرری

شخصی ر بطه دعنن د ر

هجد نر شاه سرس (. )P>1/15

35
30

دشواری هدف پایين

25
20

دشواری هدف باال

رفتار شهردندی

15
10
5

حمایت شخصی

0
2

3

0

1

تصویر  . 1رابطه حمایت شخصی با رفتار شهردندی سازمانی در رردههای دشواری هدف باال د پائين

30
25

دشواری هدف پایين

20

دشواری هدف باال

15

رفتار شهردندی

10
5

انتظارات عملکرد باال

0
3

1

2

0

تصویر  . 2رابطه انتظارات عملکرد باال با رفتار شهردندی سازمانی در رردههای دشواری هدف باال د پائين

50
45
40

دشواری هدف پایين

35
30

دشواری هدف باال

تعهد عاطفی

25
20
15
10
5

حمایت شخصی

0
3

1

2

0

تصویر  . 3رابطه حمایت شخصی با تعهد عاطفی در رردههای دشواری هدف باال د پائين
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هجشمنر نه بین رفارنر شریی نر سرنزدننی برن حمنیرس

دکتر محسن گل پرور و همكاران

جدد  .1نتایج تحليل رررسيون سلسله مراتبی تعدیلی برای پيش بينی رفتار شهردندی سازمانی از طریق رهبری تحولی د دشواری

بلج

داغییهن

داغیی

پیش بین

دال

هر

شخصی

هجشمنر نه
ناظنر ت
عملکید بنال
دشج ر
هر

**1/251

1/162

*-1/411

-1/121

1/111

1/123

**4/151

1/536

1/511

1/351

R

**36/226

-

-

1

گج نقش

رفانر شیی نر -سنزدننی

حمنیس

1/152

-1/123

F

هر
ای هی×

-1/2

دشج ر

-1/116

هر
حمنیس
دشج ر
2

هر
گج نقش
هجشمنر نه×
دشج ر

رفانر شیی نر -سنزدننی

شخصی×

**2/23

1/3
1/614

1/151

1/454

1/114

**21/442

**13/11

1/111

هر
ناظنر ت
عملکید بنال×
دشج ر

*1/111

1/113

هر

** P< 1/11
چنننکه در هر ل  2دیرر دری شرجد در بلرج

* P< 1/15
حمنیس شخصی ناظنر ت عملکرید برنال

ل3

داغیرری حمنیررس شخصرری ( )  =1/162گررج نقررش
هجشمنر نه ( )  =1/121دشج ر هرر

در

هجشمنر نه) بن دشج ر هرر

()  =1/536

تج پیش بین دعنند ر بن تج تبیرین ریرننس 35/1

درصر بی

رفانر شیی نر سنزدننی بجد نرر .در بلرج

د م که تعندل چینر بعر رهبی تحج ی ( هرر

رد شرر نرر د تعندرل

حمنیس شخصی × دشج ر هرر
بنال× دشج ر هر

ای هری
711

ناظرنر ت عملکرید

برن ترج تبیرین ریرننس نحصرنر

فررز د 1/4درصررر بررن ضرری یب باررن
 1/113به تیتیب د ر

گرج نقرش

سرراننر رد 1/3

تج پیش بین دعنند ر بری

رفارنر
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هدف

رابطه دشواری هدف و رهبری تحولگرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

شیی نر سنزدننی بجد نر .تعندلین دعنند ر ددکجر برین

غیرری سرراننر رد  6/32باررن

دعنند ر  )P<1/11سس .نانیج تحلیل سرند شریب خرط

ر بطره حمنیرس شخصری

در تصجیی  1ر ئره شرر سرس .نارنیج تحلیرل رایسریج

ناظنر ت عملکرید برنال ر برن رفارنر شریی نر سرنزدننی
تعریل دی نمنیر .نانیج تحلیل رایسیج تفکیکی د ای
دشج ر هر

بنال پنئین (یک نحری

تفکیکی بی
نحی

دعیرنر برنالتی

پنئین ز دیننگین) بی سنس آنچه در نمجد ر  1دیر دیشجد
حنکی ز آ بجد که در ای دشج ر هر

باررن

سرراننر رد  1/122غیرری دعنررند ر) رری در ارری

دشج ر هر

 -1/311باررررن

ر بطرررره

سرررراننر رد  )-1/112د ر

نیی دنرتی نسبس به همین ر بطه در ای دشج ر هر
بررنال (بررن باررن غیرری سرراننر رد  1/166باررن

بنال حمنیس شخصی سیپیسس ز کنرکنن

بن رفانر شیی نر سنزدننی آنین د ر

پرنئین ناظرنر ت عملکرید

بنال بن رفانر شیی نر سرنزدننی (برن بارن غیری سراننر رد

شخصی سیپیسس بن رفانر شیی نر سنزدننی در کنرکنن
در

دعینر پنئین) حنکی ز آ

بجد که در ای دشج ر هر

پنئین حمنیس

ر بطه دعنند ر نیسس (بان غیری سراننر رد 1/114

ای هین دشج ر هر

دعینر بنال یک نحی

بنال پنئین (یرک

سرراننر رد

 )1/115سس .نانیج تحلیل سند شیب خط دیبجط به یرن
دجرد نیز در تصجیی  2ر ئه شر سس.

ر بطه دعنند ر (بارن

جدد  . 3نتایج تحليل رررسيون سلسله مراتبی تعدیلی برای پيش بينی تعهد عاطفی از طریق رهبری تحولی د دشواری هدف
بلج

داغییهن پیش بینی

B

B

ای هی

1/634

1/166

حمنیس شخصی

**1/31

1/142

**5/123

1/523

1/344

1/136

-1/113

-1/113

1/241

1/121

-1/122

-1/111

هر

گج نقش هجشمنر نه

دال

تعیر عنرفی

1

داغیی

ناظنر ت عملکید بنال
دشج ر هر
هر

ای هی× دشجر
هر

2

هر
گج نقش هجشمنر نه×

تعیر عنرفی

حمنیس شخصی× دشج ر

دشج ر هر
ناظنر ت عملکید بنال×
دشجر

هر

1/614

1/622
1/261

1/121

-1/162

-1/115

** P< 1/11
چنننکه در هر ل  3دشنهر دری شرجد در بلرج

R

R2

1/454

1/465

2

R

__

1/11

F

**53/212

**31/112

F

__

1/54

* P< 1/15

حمنیس شخصری ( )  = 1/142د ر

ل

د داغیرری گررج نقررش هجشررمنر نه ()  =1/523

ترج پریش برین

دعنند ر تج تبیین ریننس  45/4درصرر بری
711

پریش
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دعنی سس که دشج ر هر

سرراننر رد  1/432سررطح

دکتر محسن گل پرور و همكاران

بینی تعیر عنرفی بجد نر .در بلج
تحررج ی (شررندل هررر

ای هرری حمنیررس شخصرری

رفانر شیی نر سنزدننی دیشرجنر .فیضریه د م پرژ هش

ناظنر ت عملکید بنال

گج نقش هجشمنر نه) در تعندل

بن دشج ر هر

نیز فقط در حجز

رد دعندالت پیش بینی شر نر تعندل

حمنیس شخصی × دشج ر هر

در

عنرفی ز رییق دشج ر هر

ترج پریش برین

بنال پنئین تحلیل سند شریب خرط حرنکی ز آ

بجد که در ای دشج ر هرر

ر بطره

پرنئین حمنیرس شخصری

سیپیسررس بررن تعیررر عررنرفی د ر

ر بطرره برره نسرربس

حمنیس شخصی سیپیسان ز کنرکنن بن تعیر عنرفی آنین

نیی دنرتی نسبس به ای دشرج ر هرر

ر بن حامنل زیند دچنر تعرریل دری نمنیرر .نارنیج تحلیرل

ین خصجد نیز به بیننی دریییای دیترج افرس قاری

رایسیج تفکیکی ن نم شر حنکی ز آ بجد که در ای
پرنئین (یرک نحری

دشج ر هرر

سطح دشج ر تکن یف

دعیرنر پرنئین تری ز

ظرنیف دحج ره بری

دررریی

ز

کنرکنن بنعث تعیر عرنرفی هی رننی آنیرن بره سرنزدن

سرراننر رد  1/411در سررطح

دیشجد .نانبج در سطح ر بط سند بین بعند ین دشخصره

ر بطرره دعنررن

(هر ل

 )P<1/11بررن تعیررر عررنرفی کنرکنررن د ر
د ر سررس دررن در ارری دشررج ر هررر
غیی ساننر رد  2/44بان

کنرکنرن

پررنئین سررس حمنیررس شخصرری سیپیسرران

دی رننگین) حمنیررس شخصرری سیپیسرران (بررن باررن غیرری
سرراننر رد  3/21باررن

بنالسرس .در

هن رهبی تحج ی (تحجل ای ) دشج ر هر

 )1بن رفانر شیی نر سنزدننی تعیر عنرفی تن نر ز

بررنال (بررن با رن

ساننر رد  1/224غیی دعنند ر)

همسج بن نانیج حنصل ز تحلیل رایسیج بجد بره تیتیبری

ین ر بطه دعنن د ر نیسس .نانیج تحلیل سند شیب خرط در

که دشج ر هر

ر بطه

تصجیی  3ر ئه شر سس.

دثبس بن تعیر عنرفی د ر

بن رفانر شیی نر سنزدننی د ر
ر بطه دنفی

بعرند رهبری

تحج ی نیز بن تعیرر عرنرفی رفارنر شریی نر سرنزدننی
بحث و نتیج گی ه

(ب ز ر بطه حمنیس شخصی بنر رفانر شیی نر سرنزدننی

بی سنس نای ه حنصرل ز تحلیرل د د هرن شریح بیرسری

که دعنن د ر نبجد) د ر

فیضریه هررن پررژ هش بررین تیتیررب سررس :فیضرریه ل

شج هر حنصل ز ین پژ هش بن نانیج حنصل ز تحقیقنت

پژ هش فقط در حجز

تعریل ر بطه حمنیس شخصی

نظی ت دحققن چنر

ناظنر ت عملکید بنال بن رفانر شیی نر سنزدننی ز رییق
دشج ر هر

( )1کج

دجرد تکییرر قری ر ایفرس .بره تیتیبری کره

هر

ز همله

یاینگاج

همکرنر

بنکس ( )13البنت دررین همکرنر ()14

همسجیی نسبی نشن دی دهر.

شج هر حنصل ز رایسیج تفکیکری ای هیرن دشرج ر
بنال پنئین (یک نحی

ر بطه دثبس بجدنرر .بره هری حرنل

یاینگاج

که تحقیقی به نسبس دشنبه ر بی ر

همکنر ()1

 211نفی ز درریی

دعینر بنالتی پنئین تری ز

کنرکنن آنین ز  12سنزدن دخالف به ن نم رسننر نرر

دیننگین) همی بن تحلیل سند شیب خط حنکی ز آ برجد

برنال ر بطره

کرره در ارری دشررج ر هررر

به ین نای ه رسیر نر که در دشج ر هر

بررنال حمنیررس شخصرری

رهبی تحج ی (به صرجرت نمری ت کرل د مجعره خرید

ناظنر ت عملکید بنال بن رفارنر شریی نر سرنزدننی د ر

دقینسین نه در سطح تک تک خید دقینسرین آنگجنره کره

ر بطه نیی دنر تی

سس .به بین دریییای دریترج افرس

قای سطح دشج ر تکن یف
بنالسس سیپیسران

سند تی ر حرستری دامنیرل بره رفارنرهرن یرنر رسرننی

ظنیف دحج ه به کنرکنرن

نجعر سای هج نمید

درریی در سرنزدننین ز کنرکنرن

خجد حمنیس شخصی الزم ر بعمرل دریآ رنرر

دثنل آ بعنج دؤ فههن

صلی

در پژ هش حنضی صجرت ایفاه سس) بن تعیر عنرفی در

ز آنیرن

ای دشج ر هر
711

بنال نیی دنر تی ز ین ر بطه در اری
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هر

پیش بینی تعیر عنرفی بجد سس .دعنن د ر دریز

ین تعندل برین دعنری سرس کره دشرج ر هرر

دجرد تکییر قی ر ایفس .به

تیتیبی که تحلیل رایسیج تفکیکری ای هیرن دشرج ر

دعنن د ر دیز بن تج تبیین ریرننس فرز د  1درصرر
بی

تعریل ر بطه حمنیس شخصی بن تعیر
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د م که بعند رهبری

ناظنر ت عملکید بنالیی ر د رنر کنرکنن تحس دری آنیرن

رابطه دشواری هدف و رهبری تحولگرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

دشج ر هر

یرن

پنئین سس .در عین حنل ینفاره هرن

سرنزدن خرجد

نر ز هن ر به رشر اسایش که بری

تعرریل

د رنر .ین ناظنر عملکید بنال قاری برن حمنیرس تجهره

رفانر شیی نر سنزدننی ز رییق دشج ر هرر

شخصی همی دری شرجد شری یط کرنر شرغل ر بری

نمی شجد .ز آن نیی که پژ هشگی پرژ هش حنضری هری
یک ز دشخصه هرن رهبری تحرجل اری در سرنزدن ر
در

نمجدهن

به هن

کنرکنن بن دعنن چن ش نگیز دی کنر .ز ری
رجر ربیعی قای کنرکنن در ظنیف کنر

ثی ت دافن تی دید نسانر در ین پژ هش

داینز ت کلی رهبی تحج ی (تحرجل اری ) بری

سافند در تحلیل رایسیج

که در دشج ر هر

داینز ت ای نمجنره در هری

نمجد دی ینبر د ر

دیگری بره
شغلی خرجد

شی یط پیچیرر

دشررج ر هسررانر ناظررنر ت عملکررید بررنال ز ررری

یررک ز چیررنر دشخصرره رهبرری تحررج ی یعنرری هررر

سیپیسان همی بن حمنیس شخصری آنیرن کنرکنرن ر در

ای هی حمنیرس شخصری گرج نقرش هجشرمنر نه

ر سان عملکید دجثی تی سطح بنالتی که بخشرینیی ز آ

ناظنر ت عملکید بنال به تفکیک دجرد سافند قی ر ایفس

در رفانر شیی نر سنزدننی به عنرج شرکلی ز عملکرید

تن به صجرت دقیق تی دشخ

زدینه

ایدد که دشج ر هرر

نمجد دی ینبر .ز ین دنظی نیز نقش تعریل کننر

ر بطه کر دیک ز بعند ین دشخصه هن رهبری تحرج ی ر

دشج ر هرر

بن رفانر شیی نر سرنزدننی تعیرر عرنرفی تعرریل دری

عملکید بنال بعنج د دشخصه

نمنیر .بننبی ین بن حامنل زیند بیخی ز نرن همسرجیی هرن

رفانر شیی نر سنزدننی بخجبی قنبل تجضیح سرس چری

به دسس آدر در نانیج ین تحقیق برن تحقیقرنت دحققرننی
چج

یاینگاج

که هی چه دشج ر هر

همکنر ( )1ننشی ز همرین بیرسری

هن هزئی تی در پژ هش حنضری دریبنشرر .همچنرین در
پیجنر بین ینفاههن

نانیج به دسس آدر بی

همررین درری بنعررث

ای دشج ر هر

ظرنیف

در

شیی نر ر فی هم سنزد همسجییهنیی ر نشن دیدهرر.

دشج ر

هر

هر

پیچیرای دشج ر

سرس کره ز آ

بنال حمنیس شخصی بن تعیر عنرفی

ر بطه نیی دنرتی بجد .شج هر حنصل ز ین بخرش
در ر بطه بین رهبی تحج ی بن پیندرهن نگیشری

دطیح دی نمنیر .تعیرر عرنرفی کره د ر

فرز یش پیچیررای

سنزدن ر به سنزدن دابجعشن نشرن دری دهرر ز زدری

به هلج زدینرهسرنز فرز یش سرطح تج نمنرر کنرکنرن

نگیشین حیفه

برنبنل آ تمنیل به رفانرهن شیی نر ر فی هم دیسنزد.

سنزدننی بیشای هنبه

دشخ

برنر عرنرفی

هی ننی سرس دیرز تعلرق د بسراگی کنرکنرن یرک

کنر خجد در یک چیخه ر

به هی حنل آنگجنه که در دبننی نظی

پرنئین بره هرن

رفانر نظیی تعیرر عرنرفی رفارنر شریی نر سرنزدننی

کنر ر فی هم دیسنزنر در یرن برین
هر

رفانر شریی نر سرنزدننی برجد.

یک تمنیز حامن ی ر در حجز نقش تعریل کننر دشج ر

در عین حنل آ یج ( )4نیز دعاقر سس که یرنم بخشری
رییق رهبی تحجل ای زدینره سرنز

نارنیج حنصرله عکرس

برین تیتیب که در ای دشج ر هرر

کنرکنرن زدینره فرز یش تعیرر رفانرهرن

گج نقش بجد نیرز ز زدری درج رد

ر بطره نیی دنررتی

تعیر عرنرفی دافرن ت برجد

نقش تعریل کننر دشج ر هرر

ینکه رهبی تحجلای ز کنرکنن تحرس سیپیسرای خرجد

دحج ه بری

بجد به همن دیز حمنیس شخصی

ناظنر ت عملکرید

سس .در ر بطه بین حمنیس شخصری برن تعیرر عرنرفی

نظی ت ینفاههن هرن س ( )11برن س ( )21دبنری بری

دی شجد تن سطح دشج ر

در دشنغل

درجر فری د برنالتی

بجد سس .دن ضعیس بی

پیشین دیتج افس که ینفاههن حنصل ز ین پژ هش برن

پیچیرای تکرن یف

رهبی تحرجل اری برن

بنال بن رفانر شیی نر سنزدننی د ر

ین پرژ هش برن ینفارههرن پژ هشری

ناظررنرت عملکررید بررنالیی د رنررر

در ر بطره حمنیرس شخصری

ناظرنر ت

ر ئه شر در دقردره

 شغلی سرس درن رفارنر شریی نررفانر د رد .بننبی ین تمنیز

حامن ی دطیح ین سس که دشج ر هر
پیندر دجرد بیرسی د ر

ایدیر رهبی تحرجل اری بره سرطه چشرم
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بساه به داغیری

نقشین تعریل کننرای دافرن تی
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دحققن حنکی ز آ سس که ر بطه رهبی تحج ی کلی برن

داصجر هسانر ز کنرکنرن خرجد ناظرنر عملکرید برنال ر
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دکتر محسن گل پرور و همكاران

سنزدننی دیتج نر سطح تعیر عنرفی کنرکنن ر نیز تقجیس

 نظری.در ر بطه رهبری تحرج ی برن یرن داغیری هرن سرس

.نمنیر

پژ هشگی پژ هش حنضی آ سس که در بنفاین شی یط
کنر شغلی فی د بنیر ز داغیی هرن تعرریل کننرر د ر

فه ست منابع
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بی

هر

بنر عنرفی هی ننی شننخای رفانر
 چنننکره ینفاره.نقش یکسننی نیسس

نظیی دشجر
رفانر که د ر

دافن تی هسانر د ر

ین پژ هش حنکی ز آ سس کره دشرج ر هرر

هن

داغیی نگیشی برن برنر عرنرفی هی رننی نسربس بره

بی

داغیری رفاررنر بررن بررنر هی رننی عررنرفی کمارری ناررنیج
 در حرجز تعیرر عرنرفی قاری.دافن تی ر ببنر دی آ رد
حمنیس شخصی سیپیسس بنالسس در صجرتی که فی د بن
در تکلیف شغلی ر به پنئین دج هه بنشنر در آ
ی در دشرج ر

دشجر

صجرت سطح تعیر عنرفی بنال دی ر د

 به هی حنل بنیر در تفسیی.بنال چنین تفنقی نمی فار

هر

تعبیی نانیج به ین دحرر دیس تجهره د شرس کره اری
فلز ت بجد

نمجنه پژ هش ز ای صننیع تج یر دعند

نر د در تعمیم نانیج به اری صرننیع سرنزدننینیی برن
.سرنخانر دافرن ت بنیرر برن حایرنط عمرل شرجد

هر

دحر دیس دیگی پژ هش ینکه رفانر شریی نر سرنزدننی
در یررن پررژ هش برره هررن اررز رش دهرری سیپیسررس یررن
به صجرت خرجد ارز رش دهری سرن ش شرر
کرنربی (برجیژ

همکنر

 رهنمجدهرن عملری دطریح بری.سس

ین پژ هش بی تجهره هرر

سنزدننین) بی سنس ینفاههن

به نقش دؤ فههن رهبی تحج ی (تحجلاری ) دشرج ر
تعیرر عرنرفی رفارنر شریی نر سرنزدننی

بری

هر

2  بی پنیه ینفاههن از رش شر در هرر ل.دامیکز سس
گررج نقررش هجشررمنر نه

آدررجزش حمنیررس شخصرری

تحجل ای یعنی آنگجنه که در رهبری تحرجلاری دطریح
سس همی بن فرز یش سرطح دشرج ر تکرن یف در حرر
تج ننئیین دینرتین بن فعل کنرکنرن در سرنزدننین بخرجبی
قندر سس تمنیل به رفانرهن شیی نر سنزدننی که بی
 آدجزش در.ثی بخشی سنزدننی الزم سس ر تقجیس نمنیر
حجز هن رهبی تحج ی دجرد شنر (حمنیس شخصری
گج نقش هجشمنر نه) عال بری رفانرهرن شریی نر
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