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Extented Abstract
Abstract
Transformational organizational performance is one of the important
prerequisites for achieving organizational flexibility and innovation.
Accordingly, the purpose of this study is to investigate the impact of
transformational leadership on organizational performance. The method of the
present research is practical based on the purpose of study and in terms of
nature and methodology is among the causal researches. To select the sample, a
simple random sampling method and the standardized questionnaire
measurement tool in Cui et al., (2020) study were used to collect data. Thus, the
sample size was determined 227 employees of Firooz Hygienic Group as the
statistical population of the study based on Cochran's formula. Formal and
structural validity were used to determine the validity of research and
Cronbach's alpha coefficient was calculated to assess the reliability of the
questionnaire. The required research data were completed and collected using
the descriptive statistics techniques with SPSS22 software and inferential
statistics techniques with Smart PLS3 statistical software through structural
equation modeling. Research findings indicate that transformational leadership
has a positive effect on organizational performance. As a result, it is suggested
that the company managers should provide conditions for managers to move
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from traditional management styles to transformational styles and improve
employee performance in today's changing world.

Introduction
Transformational leadership is one of the newest leadership styles that has been
considered recently (Mortazavi and Nazemi, 2005: 171). Transformational
leadership can be defined as a style of leadership that promotes collective
interests among members of the organization and helps them. To achieve
common organizational goals (Bass and Avolio, 2000: 49). Transformational
leadership strives to build an emotional connection with its followers and
inspire more value creation. In fact, transformational leadership theory is a
causal theory for organizational change designed to create a learning
organization with internal motivation. In transformational leadership theory,
leaders are fully aligned in using the capabilities of their followers in today's
changing environment and look at leadership from a new perspective. The
emergence of transformational leadership theory is a re-approach to the theory
of leadership traits with respect to contingent conditions and features such as
insight, attraction, ability to inspire, better relationships with superiors, referral
power, mental stimulus, attention to differences Individual and the desire to
make fundamental changes is formed (Zali, 2005). Therefore, the goal of
transformational leadership is to foster dialogue and collaboration among team
members through intellectual arousal, inspirational innovation, openness, trust
and open relationships, and thus improve organizational windfall (Mavrinac,
2005).

Case study
This article examines the moderating role of organizational learning in relation
to transformational leadership and organizational performance.
Theoretical framework
Research by Keeble-Ramsay and Armitage (2010) has shown that the
fundamentals of management form the basis of outstanding performance work.
They identified three underlying issues for the concept of a performance-based
work system: 1) An open and creative culture that is inclusive and individualcentered, and within which decision-making in the organization is participatory.
2) Investing in people through formal and in-service training improves honesty
and trust between work units, increases employees' internal job satisfaction, and
thus expands the level of organizational commitment. Studies show that
transformational organizational performance is performance at high or
prominent organizational levels with a transformational leadership approach
(Carreiro and Oliveira, 2019).

65

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی

Methodology
The method of the present research is based on the purpose of the research and
is applied in terms of nature and method. In this regard, the statistical technique
of structural equations, which basically examines the causal relationship
between variables, has been used. In the present study, the statistical population
includes all employees of Firooz Health Group. In this research, simple random
sampling method has been used to select the sample. Thus, the sample size was
determined based on Cochran's formula of 227 people and was used for final
analysis. In this study, data were collected by field method. In the field method,
questionnaire is one of the most common ways of collecting information. In
order to collect information and achieve the goals, a questionnaire was used
which was completed by the customers of Firooz Health Production Company
in Tehran. In this research, a questionnaire measurement tool has been used to
collect data. For this purpose, a standardized questionnaire in the research of
Cui et al. (2020) has been used.

Discussion and Results
According to the mean variance index of AVE extracted values higher than 0.5
indicate the appropriate validity of the structure under study. To determine the
reliability of structures in this study, the CR composite reliability method was
used. If the CR value for structures is greater than 0.6, they show acceptable
reliability, and the closer this value is to a structure, the greater the reliability of
that structure. In this part, Cronbach's alpha index was used to evaluate the
reliability of structures. The value of the mean index of variance of the extracted
AVE for all variables is more than 0.5, ie the variables have internal validity.
The composite reliability index is more than 0.7 which indicates the internal
consistency of the reflection measurement models of the research. Therefore,
each of the model constructs has the desired validity and reliability to measure
research variables. To test the accuracy of the theoretical research model and
calculate the impact coefficients, the structural equation modeling method with
partial least squares (PLS) approach has been used by Smart PLS3 software.
The PLS technique simultaneously evaluates the validity and reliability of the
measurement model of theoretical structures and is also used to evaluate the
structural model with multi-index structures with direct and indirect effects
(Hejazi and Ramsheh, 2013). Therefore, in this research, PLS method has been
used to evaluate the path model and test the hypotheses. In the PLS model, the
relationship between the observed variables and the corresponding structures in
the measurement model and the relationships between the structures in the
structural model are evaluated.
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Conclusion
Using the analyzes performed and the results obtained, the hypotheses are tested
and the following results are obtained: The statistical significance between the
ideal influence on organizational performance is equal to (3.12), which is
greater than the value (1.96) and indicates that the ideal influence on
organizational performance at the level of confidence (95%) is significant. It is.
Also, the path coefficient between these two variables is equal to (0.90).
Therefore, the first hypothesis of the research is confirmed. The statistical
significance between the ideal influence on organizational performance is equal
to (8.218) which is greater than the value (1.96) and indicates that mental
motivation on organizational performance at the level of confidence (95%)
means It is. Also, the path coefficient between these two variables is equal to
(0.30). Therefore, the second hypothesis of the research is confirmed. There is a
significant statistic between inspirational motivation and organizational
performance equal to (1.96) which is greater than the value (1.96) and indicates
that inspirational motivation affects organizational performance at the level of
confidence (95%). It is meaningful. Also, the path coefficient between these two
variables is equal to (0.27). Therefore, the third hypothesis of the research is
confirmed. The statistical significance between mental interaction on
organizational performance is equal to (2.26) which is greater than the value
(1.96) and indicates that mental interaction on organizational performance at the
level of confidence (95%) is significant. It is. Also, the path coefficient between
these two variables is equal to (0.19). Therefore, the fourth hypothesis of the
research is confirmed.

Keywords: Transformational Leadership, Performance and Learning,
Moderation and Flexibility, Organizational Innovation.
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بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی (مورد
مطالعه :شرکت گروه بهداشتی فیروز)
ودود جوان امانی ،1حمید اکبری

*2

چکیده :عملکرد سازمانی تحول آفرین یکی از پیش شرطهاي مهم در راستااي تحقتا انافتاذ پت یري و
نوآوري سازمانی است .بر این اساس ،هدذ مفالاه حاضر بررسی تتث یر رهبتري تحتول آفترین بتر عملکترد
سازمانی است .تحقیا حاضر بر مبنتاي هتدذ از نتوک رتاربردي استت و از لحتا ماهیتت و روش در زمتره
تحقیقات علّی میباشد .براي اناخاب نمونه از روش نمونه گیري تصادفی ساده و جهتت گتردآوري دادههتا از
ابزار پرسشنامه اسااندارد روي و همکاران ( )2020اسافاده شده است .حجم نمونه بر پایته فرمتول رتورران
تاداد  227نفر از راررنان شررت گروه بهداشای فیروز تایین گردید .براي تایین روایی از روایتی صتوري و
سازه اسافاده شد و براي سنجش پایایی پرسشنامهها ضتریب آلفتاي ررونبتا متورد محاستبه ترار گرفتت.
دادههاي مورد نیاز تحقیا با اسافاده از فنون آمار توصیفی با نرم افزار  SPSS22و فنون آمار اسانباطی بته
رمک نرم افزار آماري  Smart PLS3از طریا روش مدل یابی ماادالت ستاتااري تکمیتل و جمت آوري
گردید .یافاههاي تحقیا فالی حاری است ره رهبري تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تث یر مثبتت دارد .در
نایجه ،پیشنهاد میگردد ره مسئولین شررت باید شرایفی را فراهم رنند تا مدیران از ستبکهاي متدیریت
سنای به سوي سبک تحول آفرین حررت رنند و موجبات بهبود عملکرد راررنان در دنیاي ماحول و ماغیر
امروزي را فراهم آورند.
واژگان كلیدی :رهبری تحول آفرین ،عملکرد ،تعدیلگری ،انعطاف پذیری ،نوآوری.

 .1اساادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزروه ،تهران ،ایران.
 .2نویسنده مسئول  -رارشناس ارشد مارجمی زبان انگلیسی ،گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه بین المللی امام رضا (ک)،
مشهد ،ایرانhamidakbari85@yahoo.com .
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مقدمه
تغییرات مهم در محیط رسب و رار ،از مشخصههاي اصلی رن حاضر است ،تغییرات ستری
محیط ،صتنات ،مشتاریان ،اربتاب رجتوک ،ر بتا ،همکتاران ،محصتوالت و تتدمات ،همگتی
نیروهایی هساند ره بر سازمان ا ر میگ ارند و نیاز به برتتري را موجتب میشتوند ( Sing,
 .)2008در این بتین ،شتناتت محتیط ،تشتخید و درو تحتوالت و آگتاهی از فرصتتها،
تهدیدها ،محدودیتها و امکانات ،ره از ضروریات سازمانهاي جدیتد محستوب میشتوند ،از
طریا رویکردهاي سنای مدیریت امکان پ یر نیست .تغییرات گستارده و جهتانی شتدن در
دنیاي امروز مسالزم وجود سبک رهبري مافاوت و جدیدي است رته بتا استافاده بهینته از
مناب و داراییهاي مادي و انسانی ،اهتداذ ستازمان را تحقتا بخشتیده و تادر بته توستاه
ظرفیتها و اسافاده از آنها باشد .امروزه سازمانها نیازمند رهبرانتی هستاند رته بتا تلتا
چشم اندازهاي نوین ،تدوین و توساه بینشها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوري شتده و
با برانگیخان پیروان و ایجاد تاهد و مسئولیت پ یري و هماهنگی در آنهتا ،عوامتل و عناصتر
سازمانی را به گونهاي بکار میگیرند ره هم بقاي سازمان را تضتمین رترده و هتم موجبتات
رشد آنها را فراهم سازند ( .)Mirkamali & Choupani, 2011چنین رهبرانی را رهبران
تحول آفرین مینامند .رهبري تحول آفرین از جدیدترین سبکهاي رهبري است رته اتیتراً
مورد توجه ترار گرفاته استت ( .)Mortazavi & Nazemi, 2005رهبتري تحتول آفترین
میتواند به عنوان سبکی از رهبري تاریف شود ره مناف جمای را میان اعضاي سازمان بتاال
برده و به آنها رمک میرند تا به اهداذ مشارو سازمانی دستت پیتدا رننتد ( Avolio et
.)al., 2004
رهبري تحول آفرین تالش میرند تا یک ارتباط عاطفی با پیروان تود ایجتاد رنتد و الهتام
بخش ارزش آفرینی بیشار باشد .در حقیقت ،نظریه رهبري تحول آفترین یتک نظریته علّتی
براي تغییرات سازمانی است ره به منظور ایجاد سازمان یادگیرنده و داراي محرو درونی به
وجود آمده است .در نظریه رهبري تحولی ،رهبران در به رارگیري ابلیتهاي پیتروان تتود
در محیط ماغیر امروزي رامالً همساز بوده و به رهبتري از دیتدگاهی نتوین نگتاه میرننتد.
ظهور نظریه رهبري تحولی ،رویکرد دوبارهاي به نظریه صتفات مشخصته رهبتري همتراه بتا
توجه به شرایط ا اضایی بوده و از ویژگیهایی مانند بصیرت ،جاذبه ،توانایی الهام بخشتیدن،
بر راري روابط بهار با مدیران مافوق ،درت ارجاعی ،محترو ذهنتی ،توجته بته تفاوتهتاي
فردي و تمایل به ایجاد تغییرات بنیتادي تشتکیل شتده استت ( .)Zali, 2004لت ا ،هتدذ
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رهبري تحتول آفترین آن استت رته از طریتا برانگیخاگتی فکتري ،نتوآوري الهتام بختش،
گشتودگی ،اعامتاد و روابتتط بتاز ،گفامتتان و همکتاري را بتین اعضتتاي تتیم پتترورش داده و
بدینترتیب یادگیري سازمانی را بهبود بخشد (.)Mavrinac, 2005
یادگیري سازمانی جزء اصلی در هر تالشی جهت ارتقاء عملکرد سازمانی و تقویت مزیتت
ر ابای میباشد؛ توساه دانش جدید ،از یادگیري سازمانی ناشی میشود ،یادگیري ستازمانی
ماموالً ماناي ضمنی مثبت دارد ،چرا ره این شکل از یتادگیري بتا توستاه عملکترد همتراه
میشود ( .)Argyris, 2010مفالاات بلی مدعی رابفه میان رهبتري و یتادگیري ستازمانی
هساند .رهبري تحول آفرین تیم سازي میرند و به آنهتا جهتت و انتر ي میدهتد و بتراي
فرایند تغییر و یادگیري سازمانی آنها را حمایتت میرنتد .ایتن ستبک بته ستازمان اجتازه
میدهد ره یادگیري را از طریا آزمتایش ،رتاوش ،ارتباطتات و گفتت و شتنود رستب رنتد
( .)Zomorodian, 2020از طرذ دیگتر پیشتبرد برنامتههاي تحتول و بته دنبتال آن بهبتود
عملکرد سازمانی ،در گرو برپایی یک سیسام رهبري رارآمد و فراگیر در سازمان است .شاید
هیچ مقولهاي در مدیریت به اندازه رهبري سازمان مورد پژوهش ،نقد و بازنگري رار نگرفاته
باشد ،و باز هم هیچ مقولهاي به این اندازه با ابهامها ،دیدگاههاي مامایز و حای ماضاد روبرو
نبوده است .با این ره در دهههاي اتیر حجم زیادي از تحقیقات گوناگون در زمینته بررستی
رابفه رهبري تحول آفرین و عملکرد سازمانی انجام گرفاه است ،اما هنوز حلقههاي مفقتوده
فراوانی در تبیین د یا این رابفه وجود دارد .در این میان پارامارهاي سازمانی از مهمتترین
موارد مفقوده در درو رابفه بین رهبري تحول آفرین و عملکرد سازمانی به شتمار میرونتد
( .)Mohammad Hosseini & Ghazipour, 2018لت ا ،درایتن مقالته بته بررستی نقتش
تادیلگري یادگیري سازمانی در رابفه با رهبري تحول آفرین و عملکترد ستازمانی پرداتاته
شده است.
مبانی نظری تحقیق
رهبري تحول آفرین به نوعی از رهبري اطالق میشود ره در آن رهبران داراي موهبت الهی
هساند و براي پیروان تود انگیزش مانوي و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بتر لبشتان آنهتا را
هدایت میرنند .رهبران تحولآفرین یک چشمانداز سازمانی پویا تلا متیرننتد رته ابلتب
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یک دگرگونی در ارزشهاي فرهنگی بتراي اناکتاس نتوآوري بیشتار را ضتروري متیستازد.
رهبري تحول آفرین همچنین به دنبال بر راري یک رابفه بین عالیا فردي و جمای استت
تا به زیردساان اجازه رار رردن براي اهداذ مااالی را بدهد ( Mirkamali & Choupani,
 . )2011رهبران تحول آفرین ادر به مااهد رردن پیروان تود با توجته بته تواناییشتان در
تغییر اهداذ و اعاقتادات پیروان هساند .آنها ارزشهتا و نگترشهتاي جتاري در ستازمان را
ایساا نمیدانند ،بلکه در جساجوي تغییر و تحول در راسااي اهتداذ و مثموریتت ستازمان و
ماناسب با شرایط محیفتی هستاند ( .)Yaghobi et al., 2016رهبتري تحتولگرا نقفته
مقابل رهبري عملگرا است .در رهبري تحولگرا پیوند بین رهبر و پیتروان از مقولته دیگتري
است .رهبران تحولآفرین ارتباط توبی با پیروان تتود دارنتد و نقتش رلیتدي را در ایجتاد
محیفی ره تال یت را در راررنان ارتقا بخشتد ،ایفتا میرننتد .رهبتر تحتولگرا بته دنبتال
انگیزههاي بالقوه در پیروان و ارضاء این نیازهاي باالتر آنان استت .رهبتران تحتولگرا رابفته
انگیزشی ماقابل بر رار میرنند ره پیروان را به رهبران تبدیل متیرنتد .بنتابراین ،رهبتري
تحولگرا ،تااملی و دوسویه است (.)Çekmecelioğlu & Özbağ, 2019
عملکرد به ماناي رفاارها و ناایج است .رفاارها از فرد اجرا رننده ناشی میشوند و عملکرد
را از یک مفهوم انازاعی به عمل تبدیل میرنند .رفاارها فقط ابزارهایی بر این ناایج
نیساند ،بلکه به نوبه تود نایجه به حساب میآیند .این تاریف از عملکرد به این نایجه
گیري منجر میشود ره باید هنگام مدیریت عملکرد گروهها و افراد ،هم وروديها (رفاار) و
هم تروجیها (ناایج) در نظر گرفاه شوند .اولین مفهوم مهم در تحول ،فرایند تغییر است.
ل ا ،عملکرد سازمانی تحول آفرین مفهومی است ره با اتکا بر سرمایههاي سازمانی اهداذ
تال یت و نوآوري را مورد توجه رار میدهد .اساراتژي عملکرد باال /برجساه یکی از
اساراتژيهاي حائز اهمیت در مدیریت مناب انسانی است .این اساراتژي مقاصد سازمان را
در زمینه رسیدن به مزیت ر ابای از طریا بهبود عملکرد توسط راررنان در بر میگیرد.
هدذ از این اساراتژي ،حمایت از دسایابی به اهداذ اساراتژیک سازمان است .این هدذ به
وسیله سیسامها ي راري عملکرد عالی یا برجساه» محقا میگردد ( Dehghani
.)Ghahnavieh & Naderi Bani, 2015
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بیکر و هازلید )2006( 1مااقدند ره هدذ چنین سیسامهایی «پدید آوردن چشم انداز
عملکرد برجساه» است ره در آن مدیران مناب انسانی و دیگر مدیران اجرایی ،مناب انسانی
را به عنوان سیسامینهفاه در درون سیسام بزرگ تدوین اساراتژي سازمان تلقی میرنند
( .)Becker & Huselid, 2006جانگ2و همکاران ( )2016میگویند ره «سیسامهاي راري
عملکرد باال برجساه را با عنوان عملیات راري مبانی بر عملکرد عالی یا برجساه نیز
میشناسند» ( .)Jeong et al., 2016تامپسون و هرون )200۵( 3از آنها به عنوان
سازمانهاي راري عملکرد برجساه یاد میرنند ره بر مهارتها و توانمنديهاي راررنان
سرمایه گ اري میرنند ،به طوري ره راررنان در رف

مشکالت مشاررت رنند و

محروهایی براي انگیزش راررنان در جهت به رارگیري تالشهاي داوطلبانه آنان ایجاد
میرنند .مرزهاي مشارو فراوانی بین عملیات موجود در سیسامهاي راري عملکرد
برجساه ،تاهد باال و مشاررت باال وجود دارد ()Thompson & Heron, 2005
تحقیقات انجام شده توسط ریبل رامساي و آرمیاا  )2010(4نشان داد ره مبانی مدیریت،
زیر بناي رار توام با عملکرد برجساه را تشکیل میدهد .آنها دو موضوک زیربنایی را براي
مفهوم سیسام راري مبانی بر عملکرد برجساه شناسایی رردند )1 :فرهنگ باز و تالق ره
فراگیر و بر محور یت افراد است و درون آن تصمیم گیري در سازمان به صورت مشاررای
است )2 .سرمایه گ اري بر افراد از طریا آموزش رسمی و ضمن تدمت ،صدا ت و اعاماد
بین واحدهاي راري را بهبود میبخشد ،رضایت درونی راررنان از رار را افزایش میدهد و
بدینترتیب سفح تاهد سازمانی را گسارش میدهد ( Keeble‐Ramsay & Armitage,

 .)2010مفالاات نشان از آن دارد ره عملکرد سازمانی تحول آفرین ،عملکرد در سفوح باال
یا برجساه سازمانی با رویکرد رهبري تحول آفرین است (.)Carreiro and Oliveira, 2019
با مفالاه پژوهشهاي ملی و بینالمللی پیشین در زمینه رهبري تحول آفرین و عملکرد
سازمانی ،تلفیا نظریهها و مدلهاي ذرر شده و اسافاده از روابط موجود بین ماغیرهاي
1

Becker & Huselid
Jeong
3 Thompson & Heron
4 Keeble‐Ramsay & Armitage
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پژوهشها ،ماغیرهاي این پژوهش در الب عوامل تا یر گ ار بر رهبري تحول آفرین شامل
چهار ماغیر نفوذ آرمانی ،تربیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش و مراوده ذهنی شکل دهنده
مدلاین پژوهش هساند ره در نمودار یک ارائه شده است.
نفوذ آرمانی
عملکرد سازمانی

ترغیب ذهنی
انگیزش الهام بخش
مراوده ذهنی

شکل  .1مدل مفهومیپژوهش

فرضیههای پژوهش
بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههاي پژوهش عبارتند از:
 )1نفوذ آرمانی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.
)2تربیب ذهنی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.
 )3مالحظه ذهنی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.
 )4انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.
پیشینه تحقیق
پوردهنده ( )1399به بررسی تث یر نوآوري سبز بر عملکرد محیفی :نقش رهبري تحول
آفرین سبز و مدیریت مناب انسانی سبز (مورد مفالاه :شررتهاي تولید پوشاو تهران)
پرداتاند .حجم نمونه با اسافاده از جدول مورگان  377نفر تایین شده است .در این
پژوهش براي بررسی ماغیرهاي پژوهش از پرسشنامههاي اسااندارد نوآوري سبز ،مدیریت
مناب انسانی سبز ،رهبري تحول گراي سبز و عملکرد محیفی اسافاده شده است .ناایج
پژوهش نشان داد ره نوآوري سبز بر عملکرد محیفی با توجه به نقش رهبري تحول آفرین
سبز و مدیریت مناب انسانی سبز تث یرگ ار است (.)Pourdehndeh, 2020
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فرهادي نژاد و همکاران ( )1398به بررسی تث یر رهبري تحولآفرین سبز بر رفاارهاي سبز
راررنان با نقش میانجی نگرش زیست محیفی در سازمان حفاظت محیط زیست اساان
ایالم پرداتاهاند .در این پژوهش  130نفر با اسافاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده به
عنوان نمونه آماري اناخاب شدند .جهت گردآوري دادهها از پرسشنامههاي رهبري
تحولآفرین سبز ،نگرش زیست محیفی و رفاار سبز اسافاده شد .ناایج حاصل از آزمون
مدل نشاندهنده برازش مناسب مدل میباشد .ناایج آزمون فرضیهها نشان میدهد ره
رهبري تحولآفرین سبز بر نگرش زیست محیفی و رفاار سبز تث یر مثبت و ماناداري دارد،
عالوه بر این ،نقش میانجی نگرش زیست محیفی در رابفه میان رهبري تحولآفرین سبز و
رفاار سبز تثیید گردید (.)Farhadi Nejad et al., 2019
ماله و جاوند ( )1394تحقیقی را با عنوان «نقش آفرینی رهبري اساراتژیک در بهبود
عملکرد سازمانی راررنان صنات برق اساان اصفهان» انجام دادند .ناایج نشان داد از بین
مؤلفه هاي رهبري اساراتژیک ،چهار مؤلفه مسیر اساراتژیک ،توساه مناب انسانی ،فرهنگ
همکاري ا ربخش و تثرید بر شیوههاي اتال ی سهم ماناداري در پیش بینی عملکرد
سازمانی راررنان دارند (.)Mullah & Ghojavand, 2015
گل محمدي و همکاران ( )1392در تحقیا تود با عنوان «سبکهاي رهبري و تفکر
اساراتژیک در سفح سازمانی در شررتهاي صناای فاال در بخش ب ایی و دارویی اساان
ایالم» بدین نایجه رسیدند ره بین سبکهاي رهبري و تفکر اساراتژیک در سفح سازمانی
در شررتهاي صناای اساان ایالم رابفه مثبت و ماناداري وجود دارد .همچنین رهبري
تحول آفرین بیشارین تث یر مثبت را نسبت به رهبري مبادله رهبر-پیرو بر تفکر اساراتژیک
دارد و می توان اظهار داشت ره رهبري تحول آفرین تفکر اساراتژیک در سفح سازمانی را
بهار تبیین میرند (.)Golmohammadi et al., 2013
اربري و همکاران ( )1392در تحقیقی تحت عنوان «تث یر رهبري تحول آفرین بر عملکرد
سازمانی در سازمانهاي دولای اساان ررمان» بهاین نایجه رسیدند ره رهبري تحول
آفرین با عملکرد سازمانی رابفه مانادار دارد .همچنین ناایجاین تحقیا نشان میدهد ره
رابفهاي مثبت و مانادار بین رهبري تحول آفرین و مؤلفههاي آن (ویژگی آرمانی ،رفاار
آرمانی ،تر بیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش و مالحظات فردي و عملکرد سازمانی وجود دارد
(.)Akbari et al., 2013
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رویی و همکاران )2020( 1به بررسی تال یت سبز راررنان با ا رات رهبري تحول سبز،
انگیزش درونی و بیرونی با روش تحقیا توصیفی پیمایشی پرداتاهاند .ناایج حاصل از
تحلیل دادهها نشان میدهد ره رهبري تحولآفرین بر انگیزش درونی سبز تث یر دارد و
انگیزش بیرونی رابفه بین انگیزش درونی و تال یت سبز را تادیل میرند ( Cui et al.,

.)2020
سینگ و سینگ )2019(2به بررسی نوآوري سبز و عملکرد محیفی با نقش رهبري تحول
آفرین سبز و مدیریت مناب انسانی پرداتاند .به نظر آنها ،رهبري تحول آفرین بر رویههاي
مدیریت مناب انسانی سبز ،رویههاي مدیریت مناب انسانی سبز بر نوآوري سبز ،نوآوري سبز
بر عملکرد محیفی ،رویههاي مدیریت مناب انسانی سبز بر عملکرد محیفی با نقش میانجی
نوآوري سبز و رهبري تحول آفرین سبز بر نوآوري سبز با نقش میانجی رویههاي مدیریت
مناب انسانی سبز تث یر دارد (.)Singh & Singh, 2019
اوزر و تینازتپ )2014(3تث یر سبک رهبري اساراتژیک بر عملکرد سازمانی در رشور ترریه
را بررسی رردند .ناایج این تحقیا نشان میدهد ره رهبري اساراتژیک به طور ماناداري بر
عملکرد سازمانی تث یر دارد (.)Özer & Tınaztepe, 2014
سمد )2012( 4به بررسی تث یر نوآوري و رهبري تحول آفرین بر عملکرد سازمانی در
شررتها ي لجسایک مالزي پرداتت .ناایج تحقیا حاری از آن است ره همه ابااد رهبري
تحول آفرین و نوآوري با عملکرد سازمانی رابفه مثبت و مانادار دارند و رهبري تحول
آفرین و نوآوري به شیوه مثبت و مانادار بر عملکرد سازمانی تث یر میگ ارند ( Samad,

.)2012

1
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گاماسو لو و ایلسو )2009(1ارتباط رهبري تحول آفرین ،تال یت و نوآوري سازمانی را مورد
بررسی رار دادند .جهت اندازه گیري نوآوري سازمانی با اسافاده از مدارو شررتها و
مصاحبه با مدیران ،از اطالعات فروش محصوالت داراین وآوري ،فروش رلی شررت و
هزینههاي انجام شده براي تولید محصوالت جدید و داراین وآوري اسافاده شد .ناایج نشان
داد ره رهبري تحول آفرین و نوآوري سازمانی ارتباط مثبت و ماناداري دارند
(.)Gumusluoglu & ILsev, 2009
گارسیا مورالس و همکاران )2008(2تث یر رهبري تحولآفرین را بر دانش عملکرد سازمانی
و نوآوري مورد بررسی رار دادند .این تحقیا با اسافاده از پرسشنامه و بر روي نمونهاي
ماشکل از  164شررت داروسازي انجام شد .ناایج تحقیا نشان داد ره رهبري تحول آفرین
رابفه ويتري با نوآوري و عملکرد در سازمانهایی با سفح یادگیري سازمانی باالتر نسبت
به سازمانهایی با سفح یادگیري پایینتر دارد (.)García‐Morales et al., 2008
جانگ و همکاران )2008( 3در تحقیا تود ا رات مساقیم رهبري تحول آفرین مدیران
اجرایی را بر نوآوري سازمانی بررسی رردند .دادههاي تحقیا با اسافاده از پرسشنامه
دریافای از  ۵0شررت تولید وسایل و تجهیزات الکاریکی تایوان جم آوري شد .ناایج این
مفالاه بر ارتباط مثبت و مساقیم رهبري تحول آفرین مدیران اجرایی و نوآوري سازمانی
داللت داشت (.)Jung et al., 2008
هنکات )200۵( 4در رساله دراري تود تحت عنوان «رابفه بین رهبري تحول آفرین و
عملکرد سازمانی در بزرگترین شررتهاي دولای رانادا» به این نایجه رسید ره رهبري
تحول آفرین ،سبک رایج رهبران شررتهاي دولای رانادا بوده و شررتهاي ضایفتر
رتبهاي پایینتر در رهبري تحول آفرین نسبت به رهبران سایر شررتها دارند ( Hancott,

.)2005
1
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النکو )2002(1آ ار رهبري بر عملکرد سازمانی در شررتهاي روسی را بررسی ررد .ناایج
این بررسی نشان داد ره رفاارهاي تحول آفرین مؤ رتر از رفاارهاي تبادلی براي بهبود
عملکرد سازمانی شررتهاي روسی هساند .در این تحقیا مشخد شد ره رهبران روسیه
بیشار ویژگیهاي راریزمایی ،مالحظات فردي و تربیب ذهنی را براي دسایابی به اهداذ
سازمانی از تود نشان میدهند (.)Elenkov, 2002
روششناسی تحقیق
روش تحقیا مجموعهاي واعد ،ابزار و راههاي ماابر ابل اطمینان و نظام یافاه براي
بررسی وا ایتها ،رشف مجهوالت و دسایابی به راه حل مشکالت است ).(Khaki, 2020
روش انجام تحقیا حاضر بر مبناي هدذ تحقیا از نوک راربردي میباشد ،از لحا ماهیت و
روش در زمره تحقیقات علّی رار میگیرد ،زیرا به رشف علت یا عوامل بروز یک رویداد در
شررت تولیدي بهداشای محصوالت رودو (گروه بهداشای فیروز) میپردازد .در این راساا
از تکنیک آماري ماادالت ساتااري اسافاده شده است ره اساساً به بررسی رابفه علی بین
ماغیرها میپردازد .تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش با اسافاده از نرم افزارهاي  SPSS22و
 Smart PLS3با روش مدل یابی ماادالت ساتااري انجام شده است.
جامعه آماری و روش نمونه گیری
در پژوهش حاضر جاماه آماري شامل رلیه راررنان شررت گروه بهداشای فیروز به تاداد
 1200نفر میباشد .بدینترتیب ،حجم نمونه بر پایه فرمول رورران  291نفر تایین گردید و
براي تجزیه و تحلیل نهایی مورد اسافاده رار گرفت.
ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش دادهها به روش میدانی جم آوري شده است .جهت جم آوري دادهها و
دسایابی به اهداذ ،از پرسشنامه اسااندارد رویی و همکاران ( )2020اسافاده شده است ره
توسط راررنان شررت تولیدي بهداشای فیروز در شهر تهران تکمیل گردید.
روایی و پایایی
روایی از وا ه روا به مانی جایزه و درست گرفاه شده است و روایی به ماناي صحیح و
درست بودن است .مقصود از روایی آن است ره وسیله اندازه گیري باواند تصیصه و ویژگی
مورد نظر را اندازه بگیرد ( .)Sarmad et al., 2019در تحقیا حاضر ،با رجوک به نظر
Elenkov
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ماخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیري در سنجش ماغیرهاي تحقیا اطمینان
حاصل شده است .بنابراین ،پرسشنامه مورد اسافاده به عنوان ابزار جم آوري دادههاي این
پژوهش داراي روایی مناسب بوده است.
براي اندازه گیري پایایی از شاتصی به نام ضریب پایایی اسافاده میرنیم .دامنه ضریب
پایایی از صفر تا مثبت یک است .ضریب پایایی صفر مارذ عدم پایایی و ضریب پایایی یک
مارذ پایایی رامل است .براي اطمینان از عدم ابهام در سئواالت و همچنین بومیرردن
مقیاسها و انفباق هر چه بیشار با جاماه آماري ،ا دام به انجام مفالاات اولیه و تایین
اعابار پرسشنامه گردید .بدین منظور ،پرسشنامه به طور آزمایشی بین  30نفر از افراد
جاماه توزی گردید .در این پژوهش به منظور سنجش اعابار پرسشنامه از ضریب آلفاي
ررونبا اسافاده شده است .با اسافاده از نرم افزار  SPSSضریب آلفاي ررونبا محاسبه
گردید ره مقدار آلفاي ررونبا به دست آمده ،در تمامی موارد در پرسشنامه بزرگار از 7
درصد است ره نشان دهنده این است ره این پرسشنامهها از اعابار باالیی برتوردار است.
تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش جهت پردازش دادهها از روش مدل سازي حدا ل مرباات جزئی اسافاده
شده است .رویکردهاي مخالفی در مورد مدل ماادالت ساتااري وجود دارد ره یکی از
پرراربردترین آنها ،اسافاده از روش شناسی مبانی بر واریانس به روش حدا ل مرباات
جزئی است ره در مقابل مدل هاي ساتااري رواریانس محور از انافاذ باالتري برتوردار
است .این روش زمانی ره براي هر سازه تاداد ماغیر زیاد و یا حجم نمونه رم است ،بسیار
مناسب میباشد .اجراي این تکنیک نرم افزارهاي تاص تود را دارد ره در این پژوهش از
نرم افزار  Smart PLSاسافاده شده است .تحلیل  PLS- SEMبر اساس مجموعهاي از
ماغیرهاي مساقل بکار گرفاه میشود ره بر مجموعهاي ماغیرهاي وابساه تث یر میگ ارند.
از مزایاي روش  PLS- SEMمیتوان به موارد زیر اشاره ررد:
 توانایی مدل رردن ماغیرهاي وابساه چندگانه بر اساس ماغیرهاي مساقل چندگانه. توانایی رنارل هم تفیهاي ماادد بین ماغیرهاي مساقل. یک روش مقاوم در مقابل دادههاي مفقود شده.ایجاد ماغیرهاي پنهان مساقل تث یرگ ار بر ماغیر(هاي) وابساه به منظور تایین پیشبینی رنندههاي ويتر.
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بررسی مدل اندازه گیری انعکاسی (روایی و پایایی سازهها)
با توجه به شاتد میانگین واریانس اساخراج شده  AVEمقادیر باالتر از 0/۵نشان دهنده
روایی مناسب سازه مورد بررسی است .براي تایین پایایی سازهها در این پژوهش از روش
پایایی مررب  CRاسافاده شد .در صورتی ره مقدار  CRبراي سازهها بزرگار از  0/6باشد،
پایایی ابل بولی را نشان میدهند و هرچه این مقدار براي یک سازه به یک نزدیکار باشد،
پایایی آن سازه بیشار است .در این سمت از شاتد آلفاي ررونبا  αبراي بررسی پایایی
سازهها اسافاده شد.
AVE = ∑λ2/ ∑λ2+∑δ

فرمول محاسبه پایاییترریبی به صورت مقابل است:

CR= (∑λ)2/ (∑λ)2+∑δ

 :CRپایاییترریبی
 λبار عاملی اساخراج شده براي هر نشانگر در الب تحلیل عاملی تثییدي و  δواریانس
تفاي اسااندارد شاتدها است.
در وا  ،فرمول پایاییترریبی گویاي این مفلب است ره ایده آلترین حالت زمانی به دست
میآید ره مقدار  CRبرابر یک شود و این زمانی است ره مقدار تفاي شاتد ( )δره در
مخرج رسر رار می گیرد به صفر نزدیک باشد .یانی هرچه تفا راهش یابد ،مقدار
پایاییترریبی افزایش یافاه و به مقدار یک (ایده آلترین حالت پایاییترریبی) نزدیک
میشود .مقدار پایاییترریبی بین صفر و یک در نوسان است ره مقدار پایاییترریبی باالتر
از  0/7ابل بول است .پس پایاییترریبی به دنبال بهبود پایایی پرسشنامه از طریا ح ذ
گویههاي افزایش دهنده مقدار تفاي شاتدها است .در این پژوهش در مرحله آزمون
مدل ،جهت تایین پایاییترریبی ( )CRاسافاده شد ،ره ناایج تحلیل عاملی تثیید و
شاتدهاي روایی و پایایی سازههاي اندازه گیري مدل در جدول شماره  1آورده شده است.
مقدار شاتد میانگین واریانسهاي اساخراج شده  AVEبراي رلیه ماغیرها بیشار از 0/۵
است یانی ماغیرها داراي اعابار درونی میباشند .شاتد پایایی مررب نیز از  0/7بیشار
است ره نشان از سازگاري درونی مدلهاي اندازه گیري اناکاسی تحقیا میباشد .بنابراین،
هر ردام از سازهها ي مدل از روایی و پایایی مفلوبی جهت اندازه گیري ماغیرهاي پژوهش
برتوردار هساند.
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جدول  .1مقادیر روایی و پایایی متغیرها
ضریب آلفای كرونباخ پیش
متغیرهای مکنون

آزمون

ضریب آلفای

ضریب

میانگین واریانس

پایاییتركیبی

استخراجی

( > CR

( > AVE

)0.7

)0.5

نفوذ آرمانی

0/90

0/81

0/93

0/79

تربیب ذهنی

0/78

0/89

0/79

0/۵3

انگیزش الهام بخش

0/88

0/90

0/92

0/76

مراوده ذهنی

0/79

0/91

0/93

0/77

عملکرد

0/79

0/89

0/87

0/۵3

كرونباخ

()Alpha > 0.7

بررسی روایی واگرا (تشخیصی) برای متغیرهای تحقیق
روایی تشخیصی یا واگرا ،توانایی یک مدل اندازه گیري اناکاسی را در میزان افاراق مشاهده
پ یرهاي ماغیر پنهان آن مدل با سایر مشاهده پ یرهاي موجود در مدل میسنجد .یکی از
روشهاي سنجش این روایی آزمون فورنل و الررر )1981( 1است و طبا این مایار یک
ماغیر پنهان در مقایسه با سایر ماغیرهاي پنهان ،باید پرارندگی بیشاري را در بین مشاهده
پ یرهاي تودش داشاه باشد تا باوان گفت ماغیر پنهان مد نظر روایی تشخیصی باالیی
دارد ( .)Fornell & Larcker, 1981جدول شماره  2ناایج بدست آمده براي ماغیرهاي
این تحقیا را نشان میدهد.
جدول  .2شاخص روایی تشخیصی یا واگرا
2

۳

4

متغیرها

1

نفوذ آرمانی

0/890

ترغیب ذهنی

0/397

0/732

انگیزش الهام بخش

0/261

0/32۵

0/872

مراوده ذهنی

0/441

0/439

0/348

0/882

عملکرد

0/۵61

0/421

0/399

0/821

0/4۵6

Fornell & Larcker

1
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جدول شماره  2نشان میدهد ره سازهها رامال ً از هم جدا میباشند ،یانی مقادیر فر
اصلی ( ریشه دوم ماوسط واریانس اساخراج شده) براي هر ماغیر پنهان از همبساگی آن
ماغیر با سایر ماغیرهاي پنهان اناکاسی موجود در مدل بیشار است.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی
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شکل  .۳مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

برازش مدل
براي آزمون صحت مدل نظري پژوهش و محاسبه ضرایب تث یر از روش مدلیابی ماادالت
ساتااري با رویکرد حدا ل مرباات جزئی ( )PLSبه وسیله نرمافزار  Smart PLS3اسافاده
شده است .تکنیک  PLSبه صورت همزمان روایی و پایایی مدل اندازهگیري سازههاي نظري
را ارزیابی میرند و براي ارزیابی مدل ساتااري با سازههاي چند شاتصی با ا رات مساقیم
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و بیرمساقیم نیز مورد اسافاده رار میگیرد ( .)HEJAZI & RAMSHEH, 2013ل ا،
در این پژوهش از روش  PLSبراي ارزیابی مدل مسیر و آزمون فرضیهها اسافاده شده است.
در مدل  PLSارتباط میان ماغیرهاي مشاهده شده و سازههاي ماناظر در مدل اندازهگیري
و روابط میان سازهها در مدل ساتااري ارزیابی میشود.
شاخصهای برازندگی مدل
شاتدهاي بهدستآمده در تروجی نرم افزار  ،PLSریفیت برازش را نشان میدهند .به
این مانا ره این شاتدها ،عددي بین یک و صفر میباشند و هرچه مقدار آنها به یک
نزدیکتر و از  ۵درصد بیشار باشد ،نشاندهنده برازش توب و رامل است .مایار رلی براي
روش حدا ل مرباات جزئی در نظر گرفاه شد ره این مایار GOF ،نام دارد ( Fang et al.,
)  .2009این شاتدها به ترتیب مفلا و نسبی و همچنین مدل بیرونی (اندازهگیري
ماغیرها از طریا تحلیل عاملی و روایی سازه) و مدل درونی (برازش مدل ساتااري) نامیده
میشوند ( .)Hulland, 1999ناایج برازندگی در جدول شماره  3ارائه شده است.
جدول  .۳شاخصهای برازندگی مدل
نوع شاخص

شاخص مدل

شاتد مفلا

0/741

شاتد نسبی

0/768

شاتد مدل بیرونی

0/791

شاتد مدل درونی

0/8۵4

در این تحقیا ،شاتد نسبی از شاتد مفلا باالتر است .مفالاات نشان میدهد ره
ارزش شاتد نیکویی برازش بیش از آن ره به مدل بیرونی بساگی داشاه باشد ،به مدل
درونی (ارزیابی مدل ساتااري) وابساه است .در این مفالاه ،همانطور ره در جدول باال
آمده است ،شاتد مدل درونی  0/8۵4است .با توجه به جدول ،میتوان به این نایجه
رسید ره مدل مفالاه به توبی برازش شده است .بنابراین ،باد از تثیید مدل ،میتوان ناایج
تحلیل مسیر را در آزمون فرضیهها به رار برد .تروجی ماادالت ساتااري و آزمون  Tنشان
می دهد تمام مسیري ره در بین ماغیرهاي مکنون مساقل و ماغیرهاي مکنون وابساه
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وجود دارند ،همگی مانادار هساند .جدول شماره  4به طور تالصه ناایج آزمون فرضیات را
نشان میدهد.
جدول  .4خالصه و نتایج مدل ساختاری
اولویت

فرضیات تحقیق

میزان تأثیر

اول

نفوذ آرمانی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.

0/90

دوم

تربیب ذهنی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.

0/30

سوم

مالحظه ذهنی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.

0/27

چهارم

انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.

0/19

نتیجهگیری و پیشنهادات
ارنون با اسافاده از تجزیه و تحلیلهاي انجام گرفاه و ناایج به دست آمده مفابا با جدول
شماره  4فرضیات مورد آزمون رار گرفاه و ناایج زیر حاصل گردیده است:
فرضیه  :1نفوذ آرمانی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.
همانگونه ره مشاهده شد ،آماره مانیداري بین نفوذ آرمانی بر عملکرد سازمانی برابر 3/12
میباشد ره بزرگار از مقدار  1/96است و نشان دهنده این است ره نفوذ آرمانی بر عملکرد
سازمانی در سفح اطمینان  %9۵مانیدار است .همچنین ضریب مسیر مابین این دو ماغیر
برابر  0/90است .بنابراین ،فرضیه تحقیا تثیید میشود .یافاههاي حاصل از این تحقیا با
آنچه ( )Kim et al., 2018( ،)Ferrell & Fraedrich, 2016و ( Khedrvaisi et al.,
 )2019در مفالاات تود بیان داشاهاند ،همخوانی دارد.
فرضیه  :2تربیب ذهنی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.
همانگونه ره مشاهده شد ،آماره مانیداري بین نفوذ آرمانی بر عملکرد سازمانی برابر
 8/218میباشد ره بزرگار از مقدار  1/96است و نشان دهنده این است ره تربیب ذهنی بر
عملکرد سازمانی در سفح اطمینان  %9۵مانیدار است .همچنین ضریب مسیر مابین این
دو ماغیر برابر  /30است .بنابراین ،فرضیه تحقیا تایید میشود .یافاههاي حاصل از این
تحقیا با آنچه ( )Kim et al., 2018( ،)Ferrell & Fraedrich, 2016و ( Khedrvaisi
 )et al., 2019در مفالاات تود بیان داشاهاند ،همخوانی دارد.
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فرضیه  :3انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.
همانگونه ره مشاهده شد ،آماره مانیداري بین انگیزش الهام بخش و عملکرد سازمانی
برابر با  1/96میباشد ره بزرگار از مقدار  1/96است و نشان دهنده این است ره انگیزش
الهام بخش بر عملکرد سازمانی در سفح اطمینان  %9۵مانیدار است .همچنین ضریب
مسیر میان این دو ماغیر برابر  0/27است .بنابراین فرضیه تحقیا تثیید میشود .یافاههاي
حاصل از این تحقیا با آنچه ( )Kim et al., 2018( ،)Ferrell & Fraedrich, 2016و
( )Khedrvaisi et al., 2019در مفالاات تود بیان داشاهاند ،همخوانی دارد.
فرضیه  :4مراوده ذهنی بر عملکرد سازمانی تث یر دارد.
همانگونه ره مشاهده شد ،آماره مانیداري بین مراوده ذهنی بر عملکرد سازمانی برابر
 2/26میباشد ره بزرگار از مقدار  1/96است و نشان دهنده این است ره مراوده ذهنی بر
عملکرد سازمانی در سفح اطمینان  %9۵مانیدار است .همچنین ضریب مسیر میان این دو
ماغیر برابر  0/19است .بنابراین ،فرضیه تحقیا تثیید میشود .یافاههاي حاصل از این
تحقیا با آنچه ( )Kim et al., 2018( ،)Ferrell & Fraedrich, 2016و ( Khedrvaisi
 )et al., 2019در مفالاات تود بیان داشاهاند ،همخوانی دارد.
پیشنهادات كاربردی
با توجه به ناایج این پژوهش مسئوالن سازمان باید شرایفی را فراهم رنند تا مدیران از
سبکهاي مدیریت سنای به سوي سبک تحول آفرین حررت ررده و موجبات بهبود
عملکرد راررنان در دنیاي ماحول و ماغیر امروزي را فراهم آورند .از سوي دیگر ،مدیران
باید سای رنند ره تود نمونه بارز انگیزه و عملکرد توب در سازمان باشند تا به عنوان
الگوي رفااري ،فاالیت و انگیزه راررنان را تحت تث یر مثبت رار دهند.
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