
 آفرین با مدل خود کارآمدی: نقش میانجی هوش اخلاقیتحلیل رابطه رهبری تحول دکتر سنجر سلاجقه و مجتبی نصراله پور:  
 

 461 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
1 ،

10
11

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

اه
وت

ک
 

 

 آفرین با مدل خود کارآمدی: تحلیل رابطه رهبری تحول 

 نقش میانجی هوش اخلاقی
 

 *2، دکتر سنجر سلاجقه 1مجتبی نصراله پور

 .رانیدانشگاه آزاد واحد کرمان،کرمان،ا ،یرفتار سازمان تیریمد یدکتر یدانشجو .1
 رانیدانشگاه آزاد واحد کرمان،کرمان،اگروه مدیریت،   .2

 (02/2/99، تاریخ پذیرش:02/0/99تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه با توجه به دگرگونی
هتا در محییتی (. ستامما 1چیز به شدت در حال تغییر و تحول است   

کاملاً شگف  انگیز باید اداره شوند. مدیرا  در چنتی  شتراییی صر ت  
ندارنتد و بایتد بیشتتری  ووت  و چندانی برای کنترل کارکنا  در اختیار 

نیروی خود را  رف شناسایی محیط داخلی و خارجی ستامما  کننتد و 
 (.2سایر وظایف روممره را به عهده کارکنا  بگذارند  

بسیاری ام رصتارهای انسا  با ساموکارهای نفوذ بتر ختود، برانگیهتته و 
مهمتتر و های نفوذ بر خود، هیچکدام شوند. در میا  مکانیسمکنترل می

(. خودکارآمدی، یکی 3شهصی نیس   1صراگیرتر ام باور به خودکارآمدی 
است  و در  2های کسب موصقیت  و ستامی یتاصتگیام مهم تری  مؤلفه

 گیرد. جای می 3حییه روا  شناسی مثب 
 
 

 
توانتد وظتایف به درجه ای که یک صرد متی 4خودکارآمدی یا شایستگی

 (. 4ی  آمیز انجام دهد، اشاره دارد  شغلی را با مهارت و به طور موصق
مشتتتش شتتده استت  و  5یشتتناخ  اجتمتتاع یتتهام نظر یخودکارآمتتد

 یتی تع ی صرد، نسب  به خود اس  و همچن 6ینانهخوشب یددهنده، دنشا 
پت  ام شکست  را  یدر برابر موانتع و بهبتود یاهداف، تلای، سرسهت

هتای نتد، هتدفکسانی که خودکارآمدی بالایی دار(. 5سامد  یم یلتسه
بیشتتر ام اینکته  د وگزیننتبرمتی خود ایچالش برانگیزتر و بالاتری را بر

های شهصیتی ام ویژگی تاثیرهای هوی باشد، تح  ویژگی تاثیرتح  
 8ختودرهبریو  گتر بتود تلای خودباور بود (،  7اعتماد به نف : جمله

 (. 6  ورار دارد
 ی و اجتماعی تتتنوادگدهد که خصو یات صردی، خاها نشا  میپژوهش

 

 چکیده
هوی  یانجیم یربا دخال  متغآصری  و رابیه آ  با مدل خود کارآمدی رهبری تحولای هدف ام پژوهش حاضر تبیی  نقش واسیهزمینه: 

 . ی در شرک  سهامی بیمه ایرا  اس اخلاو

  سهامی بیمه ایرا  در شهر کرما  بود که با روی جامعه آماری کارکنا  شرک .ه اس بود همبستگیتو یفی ام نوع روی پژوهش : روش

و هوی اخلاوی و پرسشنامه  آصری رهبری تحول، پرسشنامه ابزار پژوهش. به عنوا  نمونه تحقیش انتهاب شدند نفر 45۴ نمونه گیری تصادصی

استفاده شده  PLSبا استفاده ام نرم اصزار  ی، ام روی معادلات ساختاره هاتجزیه و تحلیل دادجه  . بودپرسشنامه خودکارآمدی محقش ساخته 
 .اس 

در ارتباط اس  و خودکارآمدی در شرک  سهامی بیمه ایرا   اب اخلاویبا نقش میانجی هوی  آصری تحولنشا  داد رهبری  هایاصته ا:ه یافته

 .بر آ  اثر غیرمستقیم دارد

شود. همچنی  به به طور مستقیم موجب اصزایش خوکارآمدی در شرک  سهامی بیمه ایرا  میصری  آرهبری تحولاصزایش  :یریگ نتیجه

و در پی آ  اصزایش خوکارآمدی در شرک  سهامی بیمه ایرا   اخلاویموجب اصزایش هوی  آصری رهبری تحولطور غیر مستقیم نیز اصزایش 
 شود.می
 

 اخلاوی ،هویآصری رهبری تحولخودکارآمدی،: کلید واژگان
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توانتتد در خودکارآمتتدی تتتسثیر بستتزایی داشتتته باشتتد کتته بتته ایتت  متتی
گویند. در کنار عوامل محاصظتی، نقش خصو یات، عوامل محاصظتی می

ها نشتا  داده است  کته پذیر اس  و نتایج پژوهشجنسی  نیز ملاحظه
دی را (. خودکارآمت7مردا  خودکارآمدی بیشتری نسب  به منا  دارنتد  

توا  ام طریش صر   های: تجارب موصقی  آمیز و مهتارت آمتومی، می
، ترغیب اجتمتاعی و بتامخورد مثبت ، 1۴و الگوگیری 9یادگیری جانشینی

 (.3و روا  شناختی و بهرومی توسعه داد   11برانگیهتگی صیزیولوژیکی
هتا اصتزایش یاصتته در جها  امرومی رواب  و جذب مشتری بی  سامما 

ها در اوتصاد دانشی به ستوی یتادگیری نتیجه، گرایش سامما  اس . در
ساممانی، نوآوری ساممانی، تعداد بیشتر مشتری و عملکرد بالای ساممانی 
بیشتر شده اس ؛ با توجه به ای  نکته که ای  مهم جتز بوستیله حرتور 

هتا، رهبترا  آصری  امکا  پتذیر نیست  و طبتش پتژوهشرهبرا  تحول
 (. 8شود  صزایش عملکرد ساممانی میآصری  موجب اتحول

هتا را بته ها نیام به رهبرانی دارند کته ستامما در شرایط امروم، سامما 
هایی با توانایی بیشتر برای رشد و تروتی و حتتی ادامته حیتات، سامما 

های تحول بدو  هیچگونه تردید در گروی متحول نمایند. پیشبرد برنامه
عوامل (. 9و صراگیر در سامما  اس    برپایی یک سیستم رهبری کارآمد

انتد کته مهتلفی در برانگیزانتد  نتوآوری در ستامما  شناستایی شتده 
ام آصتری  اس  چراکه رهبرا  تحول 12آصری مهمتری  آنها رهبرا  تحول

طریش ایجاد دیتدگاهی امیتدبهش کته باعتی تغییتر در شترایط کتاری 
 دهنتدکنا  پروری میشود، ارتباطات را طوری در میا  کارکارکنا  می

کنند که شغل مهیجی دارند و انگیزی ام طریش که کارکنا  احساس می
ایجاد بینشی امیدبهش موجب تحریک ذه  کارکنا  در ایجاد صکرهای 

 (. 9شود  نو و در نتیجه ایجاد نوآوری در سامما  می
ها جه  انیباق با دنیای متغیر و متحول امترومی ای ، سامما  بر هلاوع
در سامما ، باید وادر باشتند  13وی  و نوآوریلاای نهادینه کرد  جو خبر

استراتژیهایی را جه  هدای  و کنترل ایت  تغییترات بته متدد رهبترا  
آصری  با استفاده ام ترغیب اوع رهبرا  تحول. در وتحولآصری  ایجاد کنند

 ذهنی پیروانشا  و تحریک اصکار نوآور آنا  در کل سامما ، جو ساممانی
آورند که احساس کارکنا  را به چالش کشیده و می انعیاصپذیری بهوجود

جدید نوآورانه در شغلشا  های دارد که در جستجوی دیدگاهآنها را وا می
 (.1۴  باشند

عملکترد  یابیتهمه جانبه بته ارم شیام گرا س عبارت ا 14یهوی اخلاو
ر عملکترد و د  یتموصق یها، تلای بترااریمع  یتر یخود با توجه به عال

 زهیتانگ  یتهمراه اس . بتا ا یلیتحص  یموصق باکه  یام لذت یبرخوردار
، فیتتکل کیتزیآم  یترستاند  موصق ا یبه پا یاصراد تحرک لامم را برا

در کار خود بته  یستگیام شا ینیبه درجه مع یابیدست ایبه هدف  د یرس
به  یاخلاولامم را در جه  هوی   یکنند تا بلاخره بتوانند موصقیدنبال م
 (. 11  ندیکسب نما یلیتحص شرص یو پ یریادگیامر 

، داشتت  اعتقتاد  ام نادرس  و توانایی درک درس  هوی اخلاوی ظرصی
 شتودتعریف متی   حیح و درس  به آنها و رصتار در جه لووی و عم

 یچته عملت یاس  که در روابتط اجتمتاع یانگر آ ب یهوی اخلاو(. 12 

را درک کنتد،  یگرا صرد احساسات د اس ، نامناسب یمناسب و چه عمل
 .(13  مسئولی  کارهای خویش را بپذیرد و یدنما یهمدل یگرا با د
دارد و  15یهای اخلاودر ا ول و ارمی شهیانسا  ر یام رصتارها یاریبس

را با ا ول  شا یکارها شهیهم یشود، اصراد با هوی اخلاوام آ  متسثر می
 یریپذ  یتعهد و مسؤول شیخود باعی اصزا  یمنند که امی وندیپ یاخلاو

 . (14شود  می یو گروه یصرد ییبهبود کارا جهیدر اصراد و در نت
آصتری  و رهبتری تحتولای هدف ام پژوهش حاضر تبیی  نقش واستیه

ی در هوی اخلاو یانجیم یربا دخال  متغرابیه آ  با مدل خود کارآمدی 
، مدل مفهومی به ورار میر بر ای  اساس .شرک  سهامی بیمه ایرا  اس 

 .اس 

 
 : مدل مفهومی پژوهش4نگاره 

 روش

جامعته . است  همبستتگی -تو یفیای  تحقیش ام لحاظ روی، ام نوع 
 آماری عبارت اس  ام کارکنا  شرک  سهامی بیمه ایرا  در شهر کرما 
و حجم نمونه مورد بررسی برای ای  پژوهش، بر اساس صرمتول جامعته 

که با روی نمونه گیری تصادصی ام میا   محاسبه شدنفر  45۴نامحدود 
 . جامعه انتهاب شد

اده فوهش ام پرسشتنامه استتژدر ای  پجه  سنجش مشاهدات میدانی، 
بتاس ام پرسشنامه  آصری تحولوهش برای رهبری ژدر ای  پ شده اس .
اده فاست لیو ک کیام پرسشنامه لن اخلاویو برای سنجش هوی و آوالیو  
ام پرسشتنامه محتش  نیتزرای سنجش میزا  خودکارآمتدی . بشده اس 
  .اده شده اس  و به تسیید خبرگا  درآمدفساخته است

ها مورد تسیید ورار پرسشنامه روایینظر به استفاده ام پرسشنامه استاندارد، 
ها نیز با استفاده ام نسب  آلفای کرونبتا   بتا گیرد. پایایی پرسشنامهمی

 پرسشنامه برای 73/۴آصری ، تحولنامه رهبری پرسشبرای  81/۴مقادیر 
( متورد تسییتد وترار خودکارآمتدی پرسشنامهبرای  77/۴اخلاوی و هوی 
پرسشتنامه  4۴5هتای تومیتع شتده، تعتداد میتا  پرسشتنامه درگرص . 
 دهد.در دی را نشا  می 9که نر  بامگش   بامگش 
ت ساختاری بررسی مدل، ام روی معادلاتجزیه و تحلیل داده ها و جه  
 .استفاده شده اس  PLSاصزار در نرم

 

 یافته ها
وابل مشاهده  2نگاره در  PLSنتیجه بررسی مدل با استفاده ام نرم اصزار 

در الگوی نهایی،  96/1با تر ام  t مسیرهای ساختاری با مقداراس . 
با نقش میانجی هوی  آصری تحولباشند. بنابرای  رهبری معنی دار می
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خودکارآمدی در شرک  سهامی بیمه ایرا  تسثیرگذار اس . بر  اخلاوی
موجب اصزایش خوکارآمدی در شرک  آصری  رهبری تحولیعنی اصزایش 

شود. همچنی  به طور غیر مستقیم نیز اصزایش سهامی بیمه ایرا  می
و در پی آ  اصزایش  اخلاویموجب اصزایش هوی آصری  رهبری تحول

تر بالاشود. در مقایسه با ه ایرا  میخوکارآمدی در شرک  سهامی بیم
شود که ضریب بود  تاثیر دو مسیر مستقیم و غیر مستقیم مشاهده می

*  2۴/۴=  19/۴  ام ضریب مسیر غیر مستقیم 64/۴مسیر مستقیم 
 .باشد، بنابرای  اولوی  خواهد داش بیشتر می (95/۴

 

 
 قدار تی الگوی نهایی تحقیقم :2نگاره 

 

 بحث
 همهوانی داردی مورد بررسی تحقیقات برخیدس  آمده با نتایج  نتایج به

نماید که رهبتری بیا  می نویسنده، ه دیگریمیالع(. در 17و  16و  15 
در بهبتود خودکارآمتدی کارکنتا  در خودکارآمتدی نقتش  آصری تحول

ینی و بهای مثب  مانند امید، خوشتبسزایی دارد و موجب توسعه ظرصی 
 پتژوهش دیگتری. همچنتی  (18  گرددبه کار میداشت  نگری مثب  

را بتا  آصتری تحتولنمایند که یک صرآیند روانشناختی، رهبری تاکید می
گر هتوی تواند نقش میانجیدهد که ای  میرصتارهای پیروا  پیوند می

 (.15  را در بهبود خودکارآمدی کارکنا  توجیه نماید اخلاوی
دریاص  هرچه مدیرا  ام هوی توا  می اخلاویدر خصوص متغیر هوی 

تواننتد ستبک رهبتری تتر متیتری برختوردار باشتند راحت لتابا اخلاوی
چراکته بتا اصتزایش دانتش  ،را در سامما  خود اجرا نماینتد آصری تحول
ام و لیابند که چگونه ام رصتارها، کمدیرا  نسب  به پیروا ، درمی اخلاوی

و ایجاد بینش مشترک  در جه  برانگیهت  اخلاویدیگر ابزارهای هوی 
اده کنند و همچنی  در آنا  نسب  به هدف ایجتاد شتده فدر پیروا  است

 . مم را ایجاد نمایندلاتعهد 
خودکارآمتدی  ابت آصری تحولرهبری  رابیه شدر ای  تحقیبه طور کلی 
گرصتته  متورد تسییتد وترار اخلاویمتغیر میانجی هوی  شکارکنا  ام طری

 .اس 
خودکارآمدی کارکنا  یکی ام مهم تتری  عنا تر شایستتگی کارکنتا  

ها صراهم نمود  شرایط اس . یکی ام وظایف کلیدی مدیرا  در سامما 
باشتد. بترای مم جه  ایجاد و تقوی  خودکارآمتدی در کارکنتا  متیلا

 :خودکارآمد کرد  کارکنا ، مدیرا  باید

 .محیط کار را پرنشاط و صعال کنند

 ود  هدف اطمینا  داشته باشند.ام روش  ب
 احساس توانمندی را در کارکنا  اصزایش دهند. 

بتامخورد و تو تیف موصقیت ، کارکنتا  را  هبا صراهم آورد  ممینت
 نسب  به عملکردشا  آگاه کنند.

 رتتوا  ذکتیمتای آتی هشها به عنوا  پژور یرای مدهپیشنها همچنی 
 د:مون

 خودکارآمدی موصقی  شغلى اصراد بر  ثیرسبررسى ت
 کارکنا  بر خودکارآمدی  های صردیثیر مهارتسبررسى ت
 تعهد ساممانى بر خودکارآمدی کارکنا  تسثیر بررسى 
 بر تعهد ساممانى کارکنا   آصری تحولرهبری تسثیر بررسى 
 .بر عملکرد شغلی کارکنا  اخلاویهوی  تسثیر بررسى

 

 گیرینتیجه
شایستتگی انستا  است .  هدخودکارآمدی عتاملی مهتم در نظتام ستامن

های شتناختی، مهارت آ  وسیلهبای اس  که خودکارآمدی توا  سامنده
اجتماعی، عاطفی و رصتاری انستا  بترای تحقتش اهتداف مهتلتف، بته 

همچنی ، به سبب تسثیری که بتر  .شودای اثربهش سامماندهی میگونه
ارد، کارکردهای روا  شناختی ام جمله سیح انگیزی و عواطتف اصتراد د

دارای اهمی  اس . به ای  ترتیب، اصرادی که بته کارآمتدی ختود بتاور 
کننتد و ستیح انگیتزی بالتایی انگیز را انتهاب میدارند، اهداف چالش

دارند. نظریة خودکارآمدی، نظریه مفیدی برای محیط کاری اس . طبش 
ای  نظریه، انگیزه و عملکرد کارکنا  را با بالا برد  خودکارآمتدی آنتا  

رهبتری اصتزایش نتایج پژوهش حاضتر نشتا  داد  داد. توا  اصزایشمی
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شتود. به طتور مستتقیم موجتب اصتزایش خوکارآمتدی متیآصری  تحول
موجتب  آصتری رهبری تحتولهمچنی  به طور غیر مستقیم نیز اصزایش 

 شود.و در پی آ  اصزایش خوکارآمدی می اخلاویاصزایش هوی 
 

 های اخلاقیملاحظه
ا ذکر ارجاعات مورد استفاده و مجومهای لامم برای تومیتع ای  پژوهش ب
های اخلاوی و وانونی در تدوی  تحقیتش را رعایت  ها، شاخصپرسشنامه

 کرده اس . 
 

 هنام واژه
1.Self efficacy خودکارآمدی 

2.Compromise سامی یاصتگی 

3.Positive psychology  روانشناسی مثب 

4.Competence شایستگی 

5.Theory of social cognition نظریه شناخ  اجتماعی 

6.Optimism خوی بینی 

7.Self confidence  اعتماد به نف 

8.Self-leadership  خودرهبری 

9.Learn succession یادگیری جانشینی 
10. Modeling الگوگیری 

11.Physiological arousal برانگیهتگی صیزیولوژیکی 

12.Transformational leadership  رهبری تحول آصری 

13. Creativity and innovation خلاوی  و نوآوری 

14. Moral intelligence هوی اخلاوی 

15. Moral values ی های اخلاوی مار 
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