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 المللی امام خمینی )ره( قزوین عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین.2
 
 

 چکیده
شدیم تا با  ها رهبران، برآن ها در جوامع امروزی و در راس هرم مدیریت و ایجاد آن با توجه به نقش تاثیرگذار و بسیار حیاتی سازمان

گرا به  های صورت گرفته در این حوزه مروری بر انواع سبک رهبری داشته باشیم. در این بین رهبری تحول گردآوری مقاالت و پژوهش
ها و عوامل مختلف در سازمان دارد را برای بررسی در این مقاله انتخاب نموده و با  ای که بر بخش اثیرات موثر و گستردهها و ت جهت ویژگی

ایم. در این  و کلی، نسبت به گذشته تحقیق نموده  های صورت گرفته در مورد این سبک رهبری به شکلی تخصصی گیری از پژوهش بهره
رقابتی،  مزیتسازمان،  خدمات، یادگیری های مختلف سازمان از جمله: نوآوری های متفاوت در حوزه زمینه با مرور مقاالت و پژوهش

 ایم. سازمانی تاثیرات این نوع رهبری را مورد بررسی قرار داده سازمانی و تعهد سازمانی، فرهنگ نوآوری
 سازمانی سازمانی، تعهد فرهنگ رقابتی، مزیتسازمان،  خدمات، یادگیری نوآوری گرا، واژگان کلیدی: رهبری تحول

 

  مقدمه
دارند.  یادیز یدسطوح اجرائی ، تأک ینرهبران در تمام سطوح، از سرپرستی سطح اول تا باالتر ینشامروزه سازمان ها به مسأله گز
آن وابسته است.  یرانمد یفیتسازمان به طور گسترده به ک یکو شکست  یتاند که موفق برده نکته پی ینروانشناسان صنعتی/سازمانی به ا

بازرگانی تازه  های از مؤسسه یمیشود. ن می یفو رهبری تعر یریتغالباً بر حسب مد یرموفقسازمان موفق و غ یکن یاتفاوت اساسی م
 .آورند سوم آنها تا پنج سال دوام می یکشوند و فقط  با شکست مواجه می یهدر دو سال اول یستأس

 یفهوظ ینشک ا هاست. و بی مرگ سازمان یارشد و بالندگی و  یات،عامل در ح ینتر مهم یریتاند و مد کنونیها رکن اساسی اجتماع  سازمان
ای  یندهآ ایجاد برای لحظه رھکنند و در  یتاست که با توجه به اهداف سازمانی، روند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدا یرانمد

  (1392، و صفرزاده یانمرعش)دنباش اپوبهتر در تک
رهبران موفق در  یاتها و خصوصیژگیکشف و یدر پ یریتو محققان مد یشمندانباعث شد که اند هادر سازمان یموضوع رهبر یتاهم

مکاتب  یراخ یها در دهه هاتالش ینا یدر پ همواره در تالش باشند تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذکر کنند. یند وها برآسازمان
در  توانیرا م یدرباره رهبر هایدگاهد ینشده است. نخست یمعرف یشکل گرفته و به جامعه علم یرهبر ینهزم در یمتعدد یاتو نظر یرهبر
خوب را مستلزم  یمتن، رهبر ین. ایافت نوشته شده است، یالدقبل از م 1120 احتماال در سال که "برنامه بزرگ" با عنوان ینیمتن چ یک

که  کند یاعالم م ینهمچن شود، یقدرت اعمال م یا با یبا مهربان یط،و با توجه به شرا یطبر مح یکه مبتن ددان یم یداشتن قواعد روشن
 .نمونه در عمل باشند یدرهبران با

شناسد.  که از وجود آن آگاه است و آن را می یابد انسان در می یدن،کرد، ولی هنگام د یفتوان آن را تعر است. نمی یباییهمانند ز رهبری
را به عنوان  یگراندهد و د انداز انجام می به آن چشم یدنو اقدامات الزم را برای رس یندب چشم انداز را می یکرهبر شخصی است که 

 ( وعمل)توان، داشتن چشم انداز، اقدام رهبر را می یکهای اساسی  یژگیو (2004لوب، )کند  همراه می ییرو انجام تغ یبدر تعق یکشر
و  یوندندمقصود مشترك به هم می پ یقاز طر یروانآن رهبر و پ یقداری است که از طر هدف ییرتغ یندفرا یزست. رهبری نهمراهی دان

 .(همان منبع)کنند حرکت به سمت چشم انداز را آغاز می
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رهبری شخص الگوی  سبکیگران. د یتدادن فعال های مورد استفاده جهت اعمال نفوذ و جهت یکرفتار رهبری عبارت است از تکن یاسبک 
. تئوری یدآ می یگرانگونه که به چشم د دهد آن نفوذ کند از خود نشان می یگراند یترفتاری است که شخص هنگامی که سعی دارد بر فعال

 ییااقتض یهاظهار نظر کند. در نظر یتموقع یچیدگیرهبر و پ یتشد، تا بتواند همزمان درباره شخص یانب یدلرف وسیلهرهبری به  ییاقتضا
و  یزشیهای انگ یژگیعوامل عبارتند از و یندو عامل متکی است. ا ینتعامل ب یاشود که اثربخشی رهبر بر کنش متقابل  رهبری گفته می

رهبری اثربخش، وابسته به سازگار بودن  یگر،تحت نظارت خود دارد . به عبارت د یتکه رهبر بر موقع ینفوذ یارهبر و کنترل  یتیشخص
 . (1998، ساعتچی)کند  می یفااست که در آن رهبر نقش خود را ا یتیموقع رهبر و یزشانگ

اعتماد و عالقه افراد گروه به  یزانم یادرجه  رد،دا یتفرد اهم یکموثر بودن رهبری  یینعواملی که در تع یناز مهم تر یکی یدلربه اعتقاد ف
رهبر  یتعامل موفق ینهای وی هستند. دوم ییاز دستورات و راهنما یرویبه پ یلنکته است که افراد گروه تا چه اندازه ما ینا یزاو و ن

عامل قدرت  ینشود و سوم گفته می یا لیلمرحله به مرحله برای افراد گروه تح یفاست که وظا یزانیم یااست. منظور درجه  یفهساختار وظ
او کار خود را با  ینرهبری است. بنابرا یتد عامل اصلی موفقسبک رهبری فر یا یوهباور بود که ش ینبر ا یدلررهبر است. ف یتناشی از موقع

 (.1999یل، بو)سبک رهبری آغاز کرد  یا یوهش یتماه یینتع
 یل(و تما ییتوانا)با توجه به سطح بلوغ  یدبا یرشود که مد گفته می رهبری است ییکه از دسته الگوهای اقتضا را در الگوی رهبری وضعی
از  یزانیهای رهبری مختلف است که بر اساس م سبک یانگرقسمت ب یک ،شده است یلالگو از دو قسمت تشک ینکارمند با او رفتار کند. ا

های  . سبکیردگ آن قرار می یرواست که درجات مختلف آمادگی پ یوستاریپ یگرشوند و قسمت د می یینتع یتیحما رفتارو  یتیرفتار هدا
الگو  یند. مبنای انشو خالصه می یضی، مشارکتی و تفو(متقاعده کننده)در چهار سبک دستوری، قبوالندنی یرط مدرهبری انتخابی توس

تفاوت در  ینهای مختلف رفتار شود و ا یوهچون افراد با هم متفاوتند پس الزم است با آنها به ش یدگو میالگو  ینافراد است. ا یانتفاوت م
 (.1997 و همکاران، ینکاو)گردد  ز میبا یزسازمان ن یترفتار به موقع

 

 گرا رهبری تحول

شده  تعریف یدهدارتقا م یزمانواع مکان یقرا از طر یردستانو عملکرد ز یهروح یزه،که انگ یسبک رهبر یکبه عنوان  گرا تحول یرهبر
 (1394مفروضاتشان )صوابیه،  دستان و باورها و یرز یدنلش کشاو چشم انداز، و به چ یتحس مامور یکاست، به عنوان مثال، ارائه 

 یهادارایی از منابع و ینهاست که با استفاده به یدیمتفاوت و جد یامروز مستلزم سبک رهبر یایشدن در دن یگسترده و جهان ییراتتغ
 یدتریناز جد گرا تحول یرهبر ها باشد.ها و استفاده از آنیتو قادر به توسعه ظرف یدهاهداف سازمان را تحقق بخش ی،و انسان یماد

 یافراد، برقرار یزشانگ ی،فراهم ساختن چشم انداز راهبرد ینقش رهبر. مورد توجه قرار گرفته است یرااست که اخ یرهبر یها سبک
 (2011)میرکمالی، است  یطرح دانش یساز یادهمناسب عمل و پ یالگو یگری،مرب ییر،نقش به عنوان عامل تغ یفایارتباطات موثر، ا

 و انگیزش معنوی خود پیروان برای و هستند الهی موهبت دارای رهبران آن در که گردد می اطالق رهبری نوعی به آفرین تحول رهبری
 اغلب که کنند می سازمانی خلق پویای انداز چشم یک آفرین تحول رهبران. کنند می هدایت را ها آن قلبشان، در نفوذ با و فراهم ویژه توجه
 یک برقراری دنبال به همچنین تحول آفرین رهبری. سازد می ضروری را بیشتر نوآوری انعکاس برای فرهنگی های ارزش در دگرگونی یک

اژدری،  و پور رجایی سورکی، بدهد)صادقیان را اهداف متعالی برای کردن کار اجازه زیردستان به تا است جمعی و فردی عالئق بین رابطه
1390) 

 عنوان به را گرا تحول رهبری .دارند می وا تالش و چالش به استثنایی کارهای انجام برای را دیگران و بوده بینش صاحب گرا تحول رهبران
 آفرین تحول رهبری .است کرده تعریف دهند می ترقی انگیزه و اخالق از باالتری سطح به را همدیگر پیروان و رهبران ان در که فرایندی

میابد)مخبر و  تحقق شناخت شخصی و بخش الهام انگیزش ذهنی، ترغیب ، آرمانی نفوذ عامل چهار براساس بس برنارد مدل طبق بر
 (2011همکاران، 

 حس باشد، گرا تحول رهبر یک چه چنان. میکنند عمل پیروان برای قوی هایی مدل عنوان به که دهد می شرح را رهبرانی: آرمانی نفوذ-1
 سازمان های رسالت به جهت رسیدن قوی تعهد داشتن اهمیت بر و کرد خواهد ایجاد خود پیروان میان در را وفاداری و تحسین احترام،
 .نمود خواهد تأکید

 را آنها آینده تعهد انداز چشم ترسیم در پیروان دادن مشارکت ازطریق که است رهبرانی کننده توصیف عامل این: بخش الهام انگیزش-2
 .نمایند می انگیزه ایجاد و داده افزایش
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 سازنده های خالقیت و ها عمل ابتکار به رسیدن برای را آنان رهبر، که شود می حاصل زمانی پیروان فرهیختگی تحریک: ذهنی تحریک-3
 ( 2002،  )سیلیس و همکاران دهد یاری

 رشد به منظور دستیابی به پیروان نیاز مراتب به کافی توجه رهبر که رسد می ظهور به زمانی گرا توسعه های حمایت: شخصی شناخت-4
 که گذارد می پیروان عهده را بر تکالیفی رهبر اساس، براین. نورزد دریغ خصوص این در حمایت و راهنمایی گونه هر از و دارد مبذول بیشتر

 (2008 باشد)لیمسیال و اوگوالنا، ها آن رشد متضمن گوناگون جهات از
 اما. باشد می مدیران بریھر سبک انتخاب بر تأثیرگذار عوامل جمله از مدیر شخصیت و انتظار ارزش، دانش، ها، تجربه نظری مبانی طبق

 از شده ارسال های نامه بخش و ها نامه آیین قوانین، ها، دستورالعمل اداری، بروکراسی و متمرکز نظام حاکمیت دلیل به کنونی های در سازمان
 نادیده سازمان اصلی عنصر عنوان به را انسان بروکراسی تر ساده عبارت به. است افراد وظایف و امور روند و مشی خط تعیین کننده باال
. شود می نگریسته پیشرفت نیازمند و احساس با انسانی عنوان به نه و تولید عامل و روح بی شیء عنوان به به انسان نظام این در. گیرد می
 پرورش مانع همچنین و گردد می فکری خالقیت ظهور کاهش سازمان، به افراد عالقه بودن و پایین جذابیت کاهش موجب عامل این

. (1380 متین، )زارعی شود می مدیریت استعدادهای جایگزین دقیق مقررات و قوانین شود و می افراد اجتماعی رشد حتی و انسانی شخصیت
های  ساعت. کنند پیاده سازمان در راحتی به را خود تفکرهای و نظرها ها، ایده نتوانند مدیران که شود می باعث اداری متمرکز نظام حاکمیت
 قراری بی و عصبانیت عصبی، فشار اضطراب، ایجاد مدیران در ها دستورالعمل و قوانین اجرای در الزام و االجل ضرب دلیل به کار طوالنی

گردد که سازمان برای  می کارکنان در وری بهره کاهش باعث و شود می مدیران در هدایتی رهبری سبک ساز زمینه مذکور موارد .نماید می
نماییم)توسلی،  های مختلف سازمان بررسی می باشد که در ادامه اثرات آن را بر حوزه گرا می تقابل با این سبک، نیازمند نوعی رهبری تحول

1394) 
 

 نوآوری خدمات
 یکگرا را به عنوان  تحول یگذشته رهبر یقاتتحقکنیم که  گرا، مشاهده می با بررسی مطالعات و مقاالت در مورد تاثیر رهبری تحول

 یرهبرکه  یفرض اساسین با اقتباس از ا ند اما با گذر زمان و انجام تحقیقات بدیع ودر نظر گرفته بود یعملکرد نوآور ینی مقدماتیب یشپ
 کردند یم یکتحر یخدمات یها در شرکت یانمشتر یارزش برا یجاددر ا شوقو  یبه همکار کارکنان را رهبران،ر آن دکه  گرا تحول

نشان .، کنند یم یقارزش تشو یجادخدمات در راه ا ماتبه الزا ییپاسخگو یبرا را که در آن رهبران کارکنان (2010یائو، چوانگ و ل)
 ینوآور یتقابل یندر شکل دادن به ارتباط ب یدینقش کل یتحول رهبری ندارد.. در عوض، یبر نوآور یماثر مستق گرا تحول یرهبردهند  می

در  یزشیانگ یرویکارکنان و ن ی. رهبران نقش مدل براکند یم یباز یانمشتر برای ارزش برتر یجادا در خود ییخدمات شرکت و توانا
کند  یجادا یانمشتر یتواند ارزش برتر برا یرفتار خالق و نوآورانه م ینرند. اخدمات دا ینوآور و شرکت یتشکل دادن به کارکنان، خالق

 یکها  یافته ین،. عالوه بر اکند یم یارزش را باز یجادا یرفتارها از کارکنان در یعیوس یهآرا یکبردن  باال ، نقشگرا تحول یرهبر یراز
 کار مربوط به یانجر در رشد یستگیبه اضافه شا یبر مشتر یبا عملکرد مبتنارائه و درك ارزش  و ین قابلیت نوآوری خدماترابطه معنادار ب

 (.2001، هولت و کتچندهد) یرا نشان م ادبیات
 

 یادگیری سازمان
را بهبود  یسازمان یادگیریدانش،  یریتنوآورانه همچون مد یها یستمس ییر،تغ آیندهایو فر یساز از گروه یتبا حما ینتحول آفر یرهبر
 یوهبه عنوان ش یسازمان یادگیریشود.  یاعتماد به نفس در کارکنان م یشو افزا یو نوآور یتخالق ی،فکر یختگیسبب برانگو  یدهبخش

 (1390و همکاران،  یرکمالیم)مبدل شده است یریتیمباحث مد ینتر یتاز با اهم یکیبه  یطیمح یها به محرك ییگو پاسخ یبرا یننو
رشد  یفرصت برا یجادو ا یشناخت مساعدت فرد ی،سازمان یتماس و ارتباط مستمر با اعضا یجاداز راه ا یادگیری، یرهبران حام ینهمچن

 .نفوذ کنند، موثر نخواهند بود یسازمان یها یهنتوانند در همه ال یسازمان یادگیری یها د. اگر طرحنکن یو پرورش آنها را دلگرم م
 حقیقت در .دارد تاثیر سازمانی یادگیری بر %60 میزان به آفرین رهبری تحول و داشته مثبت رابطه سازمانی یادگیری با گرا تحول رهبری
 این. یابند دست خود بالقوه توان حداکثر به تا نمایند می تشویق و برانگیخته کار به را کارکنان پیوند عاطفی، ایجاد با گرا تحول رهبران
ارضای  خواستار که کنند می ایجاد خود پیروان در را تمایل این و نموده فراهم را عملکرد بهبود و مدت طوالنی موجبات موفقیت رهبران
 (1394)عارفی و همکاران، باشند گروهی اهداف به دستیابی و خودشناسی( و )موفقیت باالتر سطوح نیازهای
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 مزیت رقابتی
 دیگر از(. 2005)ترنر و مولر، دارد مهم و اساسی نقشی پروژه موفقیت در رهبری سبک و پروژه مدیریت شده، انجام مطالعات اساس بر

 تأثیرگذاری ی نحوه از جامعی یمطالعه گوناگون صنایع میان در وجود این با. نمود اشاره گروهی کار به توان تأثیرگذار می های عامل
 را گروهی کار و رهبری سبک میان ی رابطه ی زمینه در موجود مطالعات عمده طرفی، از. نشده است انجام پروژه خروجی بر کارگروهی

 در رهبری مزیتهای مورد در اطالعات فقدان این. دارد وجود اندکی عملی های -روش میان این در و شوند می شامل تجربی غیر مطالعات
 است. گرا شده تحول رهبری سبک با شدن سازگار و به فراگیری مدیران میلی بی باعث ، کارگروهی قطعی غیر رقابتی مزیت کنار

 بر عوامل این پویای اثرات بررسی با تا کنیم ایجاد را عوامل این از پویایی سیستم ایم توانسته پروژه موفقیت در مؤثر عوامل بررسی در
کنیم)معادی و  شناسایی را پروژه در موفقیت کاهنده و منفی عوامل همچنین و پروژه در موفقیت تقویت روند آنها تحلیل و یکدیگر

 موفقیت همچنین و رقابتی مزیت ایجاد بر آن تأثیر و سازمان در گرا رهبری تحول به مربوط های حلقه تحلیل با ادامه در (1394همکاران، 
 مثبت عوامل بیشتر هرچه شناخت با تا کنیم ایجاد پروژه مدیران برای را اجرا قابل و عملی روشی تا سعی داریم سازمان های پروژه در بیشتر

 .کنیم کمک سازمانها به رقابتی مزیت ایجاد و پروژه موفقیت نهایت در و پروژه عملکرد و کارگروهی و رهبری بر گذار اثر منفی و
 

 
 قبال در مسئولیت و تعهد حس دستان زیر در توان می گرا، رهبری و به خصوص رهبری تحول سبکهای از کدام هر در موجود روشهای طبق

 همانطور که باشد می قویتر حس این ایجاد باشد بهتر پروژه مدیریت رهبری هرچقدر یعنی. کرد ایجاد پروژه کیفیت و هزینه زمان، محدوده،
 بیان برای را مشترك زبان یک تواند می رهبری دیگر طرف از. است شده داده نشان مثبت عالمت با رابطه این شود دیده می شکل در که
 پروژه اجرای مراحل سایر در حتی و ها مسئولیت ایجاد و پروژه منشور تشکیل ی مرحله در مشترك کند. زبان ایجاد پروژه در ذینفعان نیاز

 خواهد بیشتر آنها رضایت و شده بیان تر راحت داران سهام نیاز باشد تر جامع مشترك زبان این آورد. هرچه می همراه به را سهامداران رضایت
 و تعهد رهبری که فهمیدیم دیگر طرفی از .شد خواهد پروژه عملکرد رفتن باال باعث باشند تر راضی داران سهام هرچه ادامه در و شد

 و دهد می افزایش را کارکنان بین هماهنگ ارتباط و یکپارچگی میزان مسئولیت و تعهد این و آورد می وجود به دستان زیر در مسئولیت
 شرکت گروهی کارهای در افراد بیشتری پروژه و سازمان به نسبت تعهد و مشترك پذیری مسئولیت حس یک حول در شود می باعث

 مناسب زمانبندی و کار کیفیت رفتن باال باعث پروژه به نسبت آنها تعهد و گروهی کارهای در افراد (. شرکت1390کنند)یانگ و همکاران، 
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 شکل در منفی عالمت مییابد)با کاهش پروژه اجرای های هزینه مناسب، زمانبندی و کیفیت افزایش شود)همان منبع(. با می پروژه اجرای
 در موفقیت پروژه عملکرد افزایش با .شود می پروژه عملکرد و تیمی عملکردهای افزایش و بهبود باعث هزینه کاهش.است( شده داده نشان
 کند. کسب رقبا بین در رقابتی مزیتی تواند می باشد موفق ها پروژه اجرای در بتواند اجرایی تیم هرگاه و نیست تصور از خارج امری پروژه

 

 نوآوری سازمانی
کند.  یدا میپ یتر شیب همیتا هبریتمرکز بر ر ،شوند یده میبه چالش طلب تیط رقابیمح وسیله به یندهبه طور فزا ها نکه سازما یدر زمان

ب در صنعت خود غالت یموقع ظرا قادر به حف ازماناست که س هبریر ینشوند اما ا یطراح یی عملیاتیکارآ یجادا یتوانند برا یم ها تمسیس
 (1389 ،منتظرین و معمار یروانیش)کند یم

ش یاز پ یکی نعنوا رین بهآف تحول هبرینه ریزم همیناست، در  تهصورت گرف یسازمان ینوآور ینب شیپ تغیرهایحول م یاریقات بسیتحق
کند که با  یم ککم یخارج طالطمط میدر برخورد با مح نبه سازما ننوآور بود. باشد یم یسازمان یر بر نوآورثو عوامل مو ها شرط

دارند، قادرند که به  یت نوآوریکه ظرف هایی شرکت یطی،شرا ینکند. در چن مقابله است یشکه به سرعت در حال افزا یرغییو ت یدگیچیپ
بدست  یفاقد نوآور های نسبت به شرکت هتریبازار ب های کنند و فرصت استخراج را یدیمحصوالت جد هند و یاتر پاسخ د یعچالش سر

 .آورند
در شومپتر  بار ینمفهوم را اول یناجانگ( -ی)دیرا به خود جلب کرده است. مطابق نظر محقق ناز محققا یادیتعداد ز ی توجهمفهوم نوآور

 تصادیاق ی بر توسعه نآ تأثیر و یندهافرآ ،اتمحصوالت، خدم ید،جد ینام تجار یجادا یندفرآ نمطرح کرده است.که به عنوا 1943سال 
 یاند و نوآور تهپرداخ ها سازمان مدت یطوالن یبقا یمفهوم برا یناز ا تفاوتیم یحبه تشر تلفیمخ نبه بعد دانشمندا نمطرح شده است. از آ

 یدها ذاخ آیندفر ی،نز، نوآوریراب تیفن پیاز نظر اس(. 1388)خان و همکاران، شده است تهدر نظر گرف ندر سازما یار مهمیعامل بس نبه عنوا
 (.1388یی، سخا جوانمرد و)ات استیعمل یدجد های به محصول، خدمات و روش نآ یل، و تبدقخال

دارد  نبه کارکنا ترامد بر ارزش و احیتاک هبری کهر کسب ینباشد و ا یم یسازمان ینوآور یرو تیبثرات مثیتا یدارا گرا تحول هبریر
 یحرکت را تا جا ینحرکت درآورد و ا به را یسازمان ینوآور توانب نآ ی یهشود تا در سا یه میتوص نو دست اندرکارا رانیبه مد یداًشد

 یذهن یبالهام بخش، ترغ یزشانگ وذ آرمانی،نف چون اییه یژگیبا استفاده از و گرا تحول یسبک رهبر یشتر،ادامه داد. جهت شرح ب نممک
را فراهم نموده و از  یسازمان ین نوآورینچو هم نانکارک اتو ادراک اه رشدر نگ یادینبن ییراتقادر خواهد بود موجبات تغ یو مالحظه فرد

 سازمان را ارتقاء دهد. یقدر جهت توف یازمورد ن یها یتقابل یقطر ینا
 (.1394ارد)خادم، درصد تاثیر مثبت بر نوآوری سازمان د 43طبق پژوهش های صورت گرفته رهبری تحول آفرین 

 

 فرهنگ سازمانی
 که کند یرا مشخص م نسازما یک های یژگیکه و هایی یکردرات در رویمفروضات، تفس ی،اصل های عبارت است از ارزش یسازمان هنگفر

در  (1388ی، کاوس)باشند  یبازار و سلسله مراتب م ی،ساالر یژهو ی،چهارگونه شامل قوم ینشود. ا یم یاننما یسازمان هنگدر چهارگونه فر
قبول به حساب  رقابلغیشوند و اقداماتى که  میکنند تا آنها نسبت به اقداماتى که قابل قبول تلقى  مىک به اشخاص کم نداخل سازما

 (.1383جانگ، -)دیشوند یم تقلمن ینماد هاىابزار یرها و سا نتاداس یقاز طر ها ارزش ینلب اغا .دا کننندیمعرفت پ یند،آ مى
 ها، نمادها، ، ارزشنسازما هردر  .هدد یر قرار مثیرا تحت تأ ها نآ تاراست که رف یسازمان یاعضا تركنگر ادراك مشیانما یسازمان فرهنگ

 نچگونه جهان کارمندا کنند که یم معین تركمش های ارزش ینا کنند. یر مغییت نما در طول زمائوجود دارند که دا هایی مراسم و اسطوره
 (.1385دهند)رابینز،  یپاسخ م نه و به آخود را درك کرد

 درك، ها،از ارزشها، باور ایی همجموع ی،سازمان هنگاست. فر نط سازمایدر مح تمادت و اعیامن ی،سازمان هنگمفروضات فر ینتر یاز اصل
 اما محسوس تهبخش نانوش نآ گر یاندارند و نما تركدر آنها وجوه مش نسازما یاست که اعضا یشیدنتفکر و اند های وهیش استنباط،
و  ها هدف ترك،مش نآرما یت،است که در جهت مأمور هنگیفر (بتثم)مناسب  یسازمان هنگفر (1383تی، معرف)است سازمان

له آنها یبه وس توانشوند که ب یم یتتقو یا ییدتأ هاییو باور هنجارها نکه در آ ذیرپ انعطاف هنگیحرکت کند، فر نسازما های تراتژیاس
 یناناز کارآفر ی،سازمان هنگ. فر(1383، نژاد یامام)داد  نر کرد و واکنش مناسب از خود نشایو تفس ییط را شناسایدر مح موجود میعال
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 ،وقو ش انجیبا ه امو کار مفرح تو تقابلم تمادصداقت و اع هی،کارگرو یی،گرا یندهآ ی،سازمان یادگیری ذیری،خطرپ ی،و نوآور تغییر درباب
 (.1384 )هزارجیبی،کند یم یتحما ییگرا تریمش و نبود تیرقاب
 یجادکسب تجربه، ا یبرا یو دادن آزاد یادگیری یبرا یتبه قبول مسئول یبو ترغ یتون؛ حماچهم ییها یژگیبا و گرا ران تحولرهب ودوج

کردن  دوستانه در سازمان، فراهم یجو و فضا یجادآنان، ا یها ییکمک به کارکنان جهت بسط و گسترش توانا رای یادگیری،ب اییه تفرص
 بمناس یارتباط یها کانال یجاداعضاء سازمان، ا ینب یمناسب جهت همکار یطمح یجادا ی،شغل یتو امن ت اطمینانجه بمناس ایه ینهزم
 .گردند یم یفرهنگ سازمان یشافزا موجب ز واس ینهو .... زم انکارکن ینب

 

 تعهد سازمانی
 یدر اثربخش یتیو نقش پر اهم شود یم یو مهم تلق یاساس یفاز وظا یکی یرمد یفوظا یرسازمان در کنار سا یرهبر یریت،در دانش مد

 یریت،مد یدجد های یهها است. بر اساس نظر آن یتحت سرپرست یانسان یروین یتدر توان هدا یرانمد یتو رمز موفق کند یم ایفا سازمان
 یدبا یرکه مد شود یم یاز آنجا ناش یو ضرورت رهبر یتبا مرئوسان است. اهم یو شامل روابط متقابل رهبری در مقام یرنقش مد

و  یصراصفهان)ناستوار است یدو تول یتعال یهبر دو پا یرا با مقاصد سازمان وفق دهد و رسالت و افراد یو اجتماع یروان های یازمندین
 (.1388ی ساالر
و  یوفادار یزانم کننده یینتب یو الزام فرد به ادامه خدمت در سازمان و به عبارت یازن یل،تما ی بوده که نشاندهنده یحالت روان یکتعهد 

 وفادار، یانسان یروین یراز ید،آ یم از عوامل نامحسوس مؤثر بر عملکرد کارکنان به شمار یکی یتعهد سازمان. سازمان است به تعلق فرد
در  یرویین ینوجود چن. کند یتمقرر در شرح شغل، فعال یففراتر از وظا یحتحاضر است  ی،سازمان یها و سازگار با اهداف و ارزش متعهد

و ترك خدمت همراه است و اعتبار سازمان را در اجتماع، مطلوب جلوه  یرتأخ یبت،غ یزانآمدن م یینباال رفتن سطح عملکرد و پا با سازمان،
 یراست که از د یموضوع یرهبر یگر،از طرف د .(1378 ی،فراهان یآباد دولتآورد) یرشد و توسعه سازمان فراهم م یرا برا زمینه دهد و یم

اسرار  یاربس یندیفرآ ی،باشد که رهبر ینا یگسترده رهبر یتعلت جذاب یدمردم را به خود جلب کرده است. شا عموم باز نظر محققان و
 ها، ییتو انا ها، یژگیتا بدانند بر اساس چه و اند یدهکوش یارهمه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتی است که در زندگ یزآم

 یینتع توان یرا م یو تحقق اهداف گروه یروانبر پ یرتوان رهبر در تأث یت،از موقع ییها بر چه جنبه یهبا تک یارفتارها، منابع قدرت 
 (.1385و همکاران،  یرکبیریام)کرد
به  ی موارد مذکور به نوعی شود. همه یتعهد درکارکنان م یجاداست که باعث ا یکارکنان توجه به مسأله رفاه آنان از جمله عوامل یبرا

 نگرش ی و نحوه یرانمد یسبک رهبر رسد یبه نظر م یندارد. بنابرا یبستگ یانسان یرویها به ن نگرش آن ی و نحوه یرانمد یسبک رهبر
مناسب و نگرش آنها به  ینوع سبک رهبر یینکه مطرح است، تع یا اما مسئله دارد، یرکارکنان تاث یبر تعهد سازمان ینانسا یرویبه ن ها آن

 .باشد یم یانسان یرویتعهد ن یارتقا یبرا یروی انسانین
و تعهد  یرابطه سبک رهبربا عنوان  یا مطالعهای که در مناطق و شرایط متفاوت صورت گرفته از جمله  ها و مطالعات گسترده طبق پژوهش

 ینب ی ای با عنوان رهبری و تعهد، رابطه و یا مطالعه 2013پوماالنگا توسط مک الگان و همکاران در سال  یالتدر صنعت معدن ا یسازمان
با عنوان رابطه  ای و همچنین به عنوان نمونه داخلی مطالعه توسط ارگانو انجام گرفت 2012در سال  یو تعهد سازمان یرهبر های یژگیو

رابطه سبک  بررسی و همکاران با هدف نیا یتوسط رضا کرم 1389در سال  ینظام یروهایدر ن یبا فرهنگ و تعهد سازمان یسبک رهبر
 یتعامل رهبری از نظر کارکنان سبک مدیرانمورد استفاده  ینشان داد که سبک رهبر یجنتا ،انجام گرفت یبا فرهنگ و تعهد سازمان یرهبر

 ین سبکتعلق گرفت. ب یفیبه تعهد تکل یتعهد سازمان یانگیننمره م ینبود. باالتر ییغالب فرهنگ عقال یبود. فرهنگ سازمان یبادلت یا
 فرهنگ با (آزاد)عدم مداخله  یسبک رهبر ینبو وجود داشت یدار و مثبت یارتباط معن یبا فرهنگ و تعهد سازمان یو تبادل گرا تحول یرهبر

همچنین نتایج نشان داد که بین رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی رابطه معناداری  دار و معکوس وجود داشت یارتباط معن یو تعهد سازمان
 (1395وجود دارد)کرده و همکاران، 

 
 نتیجه گیری

 ییها یژگیاده از وبا استف گرا تحول بک رهبریسای در سازمان دارد. از طرفی  گرا عالوه بر خلق سازمان تاثیرات گسترده رهبری تحول
ها و ادراکات  در نگرش یادینبن ب تغییراتموج ودب دخواه ادرق یدرف اتمالحظی و ذهن یببخش، ترغ الهام یزشانگ ی،آرمانذ ون نفوچهم

سازمانی،  رقابتی، نوآوری ، مزیتسازمان یادگیری خدمات، نوآوری های مختلف سازمان از جمله ای در حوزه متعاقبا تاثیرات گستردهکارکنان و 
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و  موفقیتکسب  یسازمان را در راستا ورد نیازم ایه یتها و ظرف یتقابل یقطر ینرا فراهم نموده و از اسازمانی و تعهد سازمانی  فرهنگ
 .فراهم سازد جایگاه ارتقاء

های میدانی بررسی و تاثیر این  پژوهشهای  های مذکور با استفاده از داده گرا در حوزه ایم رهبری تحول همانطور که در شرح مقاله آورده
ها محاسبه گردیده و مشاهده شده که این سبک رهبری تقریبا بر تمام این عوامل تاثیر معناداری  سبک رهبری بر هر یک از این حوزه

انی متفاوت و با های منتسب به این سبک از رهبری سازم تواند با استفاده درست از روش گرا می داشته است. در نتیحه یک رهبر تحول
ای داشته باشند و در آینده تاثیرات این سبک  گران به این سبک رهبری توجه ویژه های خاص شکل دهد. امید هست که پژوهش ویژگی

 ها و عوامل دیگر در سازمان و حتی فرا سازمان را مورد بررسی قرار دهند. رهبری بر حوزه
 

 بعامن
 عوامل موثر بر نوآوری خدمات(، بررسی و شناسایی 1394صوابیه، شیوا)

 با یو منابع انسان یرهبر یسبک ها ینرابطه چندگانه ب ی. بررس(1390ی، )پور و اژدر ییرجا ی،سورک یانصادق
 .46-29، صص13شماره  ی،دانشگاه اصفهان، نامه آموزش عال یعلم یئته یاعضا یدگاهاز د یتعهد سازمان

 : همطالع وردم ازمانیس یادگیریبا  ینتحول آفر یرابطه رهبر ی. بررس(1390)ف.  ی،ف. و اعالم ی،ثان یم. نارنج یرکمالی،م
 .27-1ص ، ص6 تحول، شماره یریتپژوهش نامه مد یپا،شرکت سا

 (. نقش رهبری تحول آفرین بر توسعه یادگیری سازمانی1394عارفی، گودرزی و گروسی، )
ینی خودکارآمدی شغلی و کارآفر ینیب یششغلی در پ یزشسازمانی و انگ رییادگینقش  (.1392)سادات و صفرزاده،سحر؛ یان،فاطمهمرعش

 .29 شماره سال هشتم، کارکنان،مجله روانشناسی اجتماعی، سازمانی
 .، موسسه انتشارات، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اولیی((اقتضا یکردرو یتسازمان و مدر)) (1380)، حسن  ینزارعی ، مت

 (، بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران در شرکت سیمان قاین1394توسلی، امیرداریوش )
(، بررسی ارتباط سبک رهبری مدیر پروژه، کارگروهی و موفقیت پروژه با رویکرد سیستم 1394معادی، حقیقی بردینه، مصطفایی و جاویدنیا)

 دینامیکی
معرفت در  یه، نشر(عی)و امام عل یپردازان غرب یهنظر یدگاهخدمتگزار از د یرهبر یسهمقا .(1388ی)، علینصر اصفهان یه وسم ،یساالر

 1388 ییز، پا3شماره  ،یزدهم، سال سیدانشگاه اسالم
 ینآن بر عملکرد شاغل یرو تاث یدولت یدر سازمانها یتعهد سازمان (. بررسی1387ی، رضا)فراهان یدولت آباد
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