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چکیده:
هدف از این پژوهش ،تحلیل تأثیر رهبری استبدادی بر خالقیت کارکنان و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مبادله
میباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد ی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی
رهبر-عضو 
است .جامعه آماری این پژوهش را تعداد  920نفر از کارکنان بانک سپه استان یزد را شامل میشود .که با استفاده از فرمول
دادهها ،پرسشنامههای رهبری

کوکران  271نفر بهعنوان نمونه برای نیمه اول سال  1400انتخاب شدند .ابزار گردآوری
استبدادی ) ،Cheng et al (2004خالقیت کارکنان ) ،Yasini, (2013 عملکرد شغلی ) Williams & Anderson (1991و در نهایت مبادله
رهبر-عضو ) Liden & Maslyn (1998بود .روایی (همگرا و واگرا) و پایایی (بار عاملی ،ضریب پایایی مرکب ،ضریب آلفای کرونباخ)
اندازهگیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند .نتایج حاصل از آزمون

نامهها حاکی از آن هستند که ابزارهای


پرسش
نرمافزار  SMART-PLSو با استفاده از آماره آزمون  tو ضرایب مسیر ( ،)βنشان داد که رهبری استبدادی بر
فرضیات توسط 
مبادله رهبر-عضو تأثیر متوسط ،مستقیم و مثبت معنیدار و بر خالقیت کارکنان و عملکرد شغلی تأثیر متوسط،
مستقیم و غیرمستقیم ،و مثبت معنیدار دارد ،مبادله رهبر-عضو بر خالقیت کارکنان تأثیر متوسط ،مستقیم و معنیدار و
بر عملکرد شغلی تأثیر ضعیف ،مستقیم و غیرمستقیم و معنیدار و همچنین خالقیت کارکنان بر عملکرد شغلی تأثیر
ضعیف ،مستقیم و معنیدار در نهایت مبادله رهبر-عضو میتواند نقش میانجیگری را در تأثیرگذاری رهبری استبدادی بر
خالقیت کارکنان و همچنین در تأثیرگذاری رهبری استبدادی بر عملکرد شغلی ایفا کند .با وجود مدل طراحی شده میتوان
انتظار داشت که مدیران بانک در کوتاهمدت از طریق رهبری استبدادی به افزایش مبادله رهبر-عضو ،خالقیت و عملکرد
شغلی کارکنانش بپردازند و حتی قادر هستند تا خالقیت و عملکرد شغلی را با کمک نقش میانجی مبادله رهبر-عضو
بیشتر افزایش دهند ،اما اگر در بلندمدت بخواهند با چنین سبک رهبری استبدادی به روند کار بانکی ادامه دهند هرگز
نخواهند توانست و ضربه مهلکی را بر پیکره بانک نیز خواهند زد.

واژگان کلیدی :رهبری استبدادی ،خالقیت کارکنان ،عملکرد شغلی ،مبادله رهبر-عضو.

1

نویسنده مسئولpeymanakbari3537@pnu.ac.ir :

) بانک سپه استان یزد:عضو (مورد مطالعه-تحلیل تأثیر رهبری استبدادی بر خالقیت کارکنان و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مبادله رهبر

Analyzing the effect of Authoritarian Leadership on Employee Creativity and Job Performance with
emphasis on the mediating role of Leader-Member Exchange (Case study: Sepah Bank, Yazd Province)

Peyman Akbari2
Assistant Professor of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

Marzeye Deghanizade
Assistant Professor of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

Mahdi Akbari
M.Sc. in Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

Abstract:
The purpose of this study is to analyze the effect of authoritarian leadership on employee creativity
and job performance with emphasis on the mediating role of leader-member exchange. The present study is
applied in terms of purpose and in terms of nature and method, descriptive-survey of correlation type. The
statistical population 920 employees of Sepah Bank in Yazd province. Using Cochran's formula, 271 people
were selected as a sample. Data collection tools were questionnaires: authoritarian leadership Cheng et al
(2004), Yassini Staff Creativity (2015), Williams & Anderson (1991) job performance, and finally Liden & Maslyn
(1998) leader-member exchange. Validity and reliability The questionnaires indicate that the measuring
instruments have good validity and reliability. The results of testing the hypotheses by SMART-PLS software
and using t-test statistics and path coefficients (β ), showed that authoritarian leadership has a moderate,
direct and positive effect on leader-member exchange and on employee creativity and job performance.
Medium, direct and indirect, and positive effect has a significant, leader-member exchange has a moderate,
direct and significant effect on employee creativity and has a weak, direct and indirect and significant effect
on job performance, as well as employee creativity has a weak effect on job performance. , Direct and
meaningful Finally, leader-member exchange can play a mediating role in the influence of authoritarian
leadership on employee creativity and also in the influence of authoritarian leadership on job performance.
Despite the designed model, it can be expected that bank managers may be able to increase the leadermember exchange, creativity and job performance of their employees in the short-term through authoritarian
leadership, and are even able to mediate creativity and job performance with the help of a mediating role.
Increase leader-member exchanges further, but if they want to continue the banking process in the long run
with such an authoritarian leadership style, they will never be able to and will deal a fatal blow to the bank.
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تفکر ،جهدان بیندی و شخصدیت رهبدران نیدز اسدت.
مقدمه

چنانچده سدبک رهبدری بده طدور نامناسدبی انتخدداب

از رهبری مددیران در سدازمان ،بده طدور گسدترده بده

شددود از یددک سددو منجددر بدده کدداهش کددارایی افددراد و

عندوان عامددل اصدلی در تأثیرگددذاری بدر مولفددههددای

سازمان میشود و از سوی دیگر به عنوان عامل بده

همچون خالقیت کارکنان ،عملکرد شغلی و مبادلده

وجود آورند تنیددگی رواندی ناشدی شدغل و یدا فشدار

رهبدر-عضدو یداد مدیشدود( .)Qu et al, 2015بدا ایدن

رواندددی در کارکندددان عمدددل مدددیکندددد ( Mirzapour

وجدددود ،سدددبکهدددای مختلدددف رهبدددری همچدددون

2015).

 .Khalilizadeh, & Hakakzadeh,رهبددری

توانمندسدازی رهبدری و رهبدری تحدول آفدرین ،بددرای

استبدادی ،که بر کنترل مطلق کارمندان تأکیدد دارد،

اعمال صالحیت رسدمی و قددرت موقعیدت مددیران

یک شدیوه رهبدری اسدت کده بده شخصدیت رهبدران

استفاده میشود ،که تا حد زیدادی نقدش مثبتدی در

متکی است و مستقیما رابطه برتر و فرومایده بدین

تأثیرگدددذاری بدددر مولفدددههدددای سدددازمانی همچدددون

رهبران و زیردستان را نشان میدهد( Harvey et al,

خالقیت کارکندان ،عملکدرد شدغلی و مبادلده رهبدر-

 .)2007لذا با توجه به این واقعیدت اسدت کده گفتده

عضددو دارد( .)Zhang & Bartol, 2010امددا در سددال-

شده که رهبری استبدادی مدیتواندد ضدمن داشدتن

های اخیر بیشتر پژوهشهدا (Chan et al, 2013؛ Li

روابط روانشدناختی کارکندان بدا رهبدران و تدیمهدای

and Sun, 2015؛  )Schaubroeck et al, 2017جنبده

آنهددا بددر نتددایج خدداد از حاصددل از شددغل نیددز تددأثیر

تاریک یا مخرب رفتار رهبری "اسدتبدادی"را بده خدود

بگدددذارد( ،)Chen et al, 2014و چندددین ارتباطدددات

اختصدداد دادهانددد( .)Liao and Liu, 2016کدده در

روانشددناختی و عملکددردی در نهایددت بددر خالقیددت

بیشتر سازمانها ،از این واژه " استبداد" بده عندوان،

کارکنددان و عملکددرد شددغلی تدداثیرات منفی/مثبتددی

نوعی سبک رهبری برای کنترل زیردستان یداد کدرده-

خواهدد گذاشدت (،)Shalley & Perry-Smith, 2001

اندددد و از آنهدددا مدددیخواهندددد کددده کدددامال مطیددد

واسددطههددای بددالقوه روانشددناختی و عملکددردی کدده

باشدند() .)Cheng et al, 2004پژوهشدگران عرصده

رهبددری اسددتبدادی و خالقیددت کارکنددان و عملکددرد

سازمانی معتقدند چنین واژهای ،نوعی بدار منفدی را

شغلی کارکنان را به هم پیوند میدهند ،باید روشدن

در خالقیددت کارکنددان ()Guo et al, 2018؛ عملکددرد

شدوند( ،)Hiller et al, 2019و آن نیدز مبادلده رهبدر-

شدغلی ( )Shen et al, 2019و مبادلده رهبددر-عضددو

عضددو اسددت )2018( Wang & Guan .دریافتنددد کدده

( )Zhen et al, 2019دارد.

تددأثیرات رهبددری اسددتبدادی بددر کارکنددان بدده شددرایط
اهمیددت رهبددری در اداره

خاصدی همچددون مبادلدده رهبدر-عضددو بسددتگی دارد.

بددا وجددود شددرایط فددو

سددازمان بددر هددیچکد پوشددیده نیسددت .رهبددران

 )2011( Zhang et alنیز معتقد است که میتدوان از

سازمانی قدادر هسدتند تدا از طریدق اعمدال نفدو در

رهبری استبدادی نه تنها در جهت کداهش/افزایش

پیروان خود ،آنها را ترغیدب بده اعمدال کدار در جهدت

تمایددل و انگیددزه کارکنددان بدده منظددور فعالیددتهددای

رسیدن به اهداف سازمانی کنندد ( Rajabi, & Faraji,

خال

بهره برد ،بلکه میتوان از مبادلده رهبدر-عضدو

 .)2018هر چند سبکهای رهبری نه تنهدا بده عندوان

در جهددت کدداهش/افزایش خالقیددت کارمنددد یدداری

الگددویی رفتدداری کدده بیددانگر صددفات و خصوصددیات

جست Rajabi, & Faraji, (2018( .دریافت که مبادله

منفی یا مثبت مدیران میباشند بلکه نشان از طدرز

رهبر -عضو ،عاملي مؤثر بر رفتار كاركنان اسدت کده
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میتدوان در جهدت خالقیدت و عملکدرد شدغلی گدام

سلسدددله مراتدددب سدددخت و متمركدددز اجتمددداعی

برداشددت .مبادلدده رهبددر و عضددو ،کدده بدده عنددوان

شوند( .)Redding, 1990رهبری استبدادی منعکد

مکانیسددم اصددلی تبددادل اجتمدداعی ارائدده شددده بدده

کننده ویژگیهای فرهنگی روابدط خدانوادگی ،کنتدرل

کیفیدددت رابطددده رهبدددر بدددا زیردسدددتانش اشدددداره

پدرانه و تسدلیم در برابدر اقتددار اسدت( Farh et al,

دارد( .)Cropanzano and Mitchell, 2005مدیتواندد

 .)2018در سدددازمانهدددا ،رهبدددران غالبدددا ایدددن ارزش

به عنوان شمشیر دولبده در ایدن بدین عمدل کندد و

مردساالرانه را با ایجاد سلسله مراتبی عمدودی و بدا

مدیریت صدحی ایدن روابدط در سدازمان ،مدیتواندد

ایفددای نقددش پدراندده در سددبک رهبددری اسددتبدادی

محیط کاری سالمی را فراهم آورد تا سازمان با اتکا

اعمال میکنند ( .)Peng et al, 2001طبق تحقیقات

و

 ،)2000( Farh and Cheng,رهبری استبدادی چهدار

وفدادار ،در راسدتای تحقدق مأموریدت و چشدماندداز

نوع رفتار معمول دارد .نخسدت ،رهبدران اسدتبدادی

خدویش گدام بدردارد .هدر چندد کده .)2018( ،Gu et al

كنترل شدیدی بر زیردستان خود اعمدال مدیكنندد و

دریافددت کدده اگددر رهبددران اسددتبدادی بددیش از حددد

مستلزم تسلیم بدون چون و چدرا هسدتند .رهبدران

کارکنان خود را کنترل کنند نه تنهدا موجدب کداهش

اسدددتبدادی بدددرای حفدددس تسدددلط مطلدددق خدددود در

مبادله رهبر – عضو خواهد شد بلکه به دلیل تدرس

سازمانها تمایلی به توانمندسازی زیردسدتان خدود

کارمنددد از ضددررهای ناشددی از شکسددت ،خالقیددتش

ندارند .عالوه بر این ،رهبران مستبد بداالتر اطالعدات

کاسته شده و به تبد عملکدرد شدغلیاش کاهشدی

نسددبتا کمدی بددا کارمندددان بدده اشددترا

مدیگذارنددد و

میشود.

سبک ارتباطی از باال به پایین را در پدیش مدیگیرندد.

به مجموعه قدرتمندی از نیدروی کدار متخصد

بددا توجدده بدده مطالددب بیددان شددده در خصددود

دوم ،رهبددران اسددتبدادی معمددوال از پیشددنهادات و

اهمیت رهبری استبدادی و نقدش آن بدر خالقیدت و

کمکهای زیردستان چشم پوشدی مدیکنندد .چندین

عملکدرد کارکنددان و همچنددین تداثیر نقددش میددانجی

رهبراندی احتمداال موفقیدت را بده خدود نسدبت مدی-

رابطه مبادلده رهبدر-عضدو ،ایدن پدژوهش بده دنبدال

دهند و شکست را بده زیردسدتان نسدبت مدیدهندد.

پاسخ به این پرسش است که آیا رهبدری اسدتبدادی

سوم ،رهبران استبدادی تمرکز زیادی بدر عدزت خدود

بر خالقیدت کارکندان و عملکدرد شدغلی بدا تأکیدد بدر

دارند و همیشه اعتماد به نفد خود را نشدان مدی-

نقددش میددانجی مبادلدده رهبددر-عضددو تدداثیر دارد .در

دهند .چنین رهبرانی اطالعات را کنتدرل و دسدتکاری

ادامدده بدده بررسددی ادبیددات ادبیددات نظددری و پیشددینه

میکنند تا مزیدت فاصدله قددرت را حفدس کدرده و از

پژوهشها پرداخته خواهد شد.

طریق دستکاری تصویر خوبی از خود ایجداد و حفدس

رهبری استبدادی

کنند .چهارم ،رهبران کامال استبدادی خواسدتار ایدن
مدیشدود

هسددتند کدده زیردسددتانش دان بهتددرین عملکددرد را در

رهبری استبدادی به رفتدار رهبدری اطدال

کده اقتددار و کنتددرل مطلدق بددر زیردسدتان داشددته و

سازمان داشته و کلیه تصمیمات مهم تدیم خدود را

مطیدد بددیقیددد و شددرر را مددیطلبددد( Farh and

بگیرند .به عالوه ،چنین رهبرانی کارمندان را به دلیل

 .)Cheng, 2000رهبران استبدادی انتظدار دارندد كده

عملکرد ضعیف ،به شددت مجدازات مدیکنندد ( Jiba

زیردستانشان بدون اختالف نظدر از خواسدتههدای-

.)Gu et al, 2015

شان اطاعت كنند و بدرای پدذیرش و احتدرام بده ید

رهبری استبدادی و مبادله رهبر-عضو
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با استفاده از نظریده تبدادل اجتمداعی ()Blau, 1964

عملکرد تیم نیستند .بده عبدارتی رهبدران اسدتبدادی

مبادله رهبر-عضو به کیفیدت رابطده تبدادل دوگانده

معموال توصیههدا و مشدارکت زیردسدتان را نادیدده

بددین یددک رهبددر و یددک زیردسددت و میددزان حمایددت

میگیرند ،چرا که بیشتر به کنترل اطالعدات و حفدس

عاطفی و مبادله مناب با ارزش بین آنها اشداره دارد

سلسله مراتب اهمیت میدهند بده جدای اینکده بده

() .Liden & Maslyn, 1998بدر اسداس ایدن چداچوب،

زیردسدددتان در رسدددیدن بددده عملکدددرد بددداال کمدددک

روابط کدم کیفیدت بدا مبدادالت معدامالتی براسداس

کننددد( .)Farh and Cheng, 2000چهددارم و آخددرین

م دیشددود امددا روابددط بددا

شاید ،از آنجایی کده رهبدران اسدتبدادی و زیردسدتان

قراردادهددای کددار مشددخ

کیفیت بداال نیدز بدا تدأثیر ،وفداداری ،مشدارکت ادرا
شده و احترام حرفهای مشخ

آنها در

میکنند که دیگری کمک چندانی نمدیکندد،

میشود( Liden et

نمددیتواننددد صددادقانه نسددبت بدده یکدددیگر احتددرام

 .)al, 1997دالیل مختلفی وجود دارد کده چدرا رهبدری

بگذارند ،بنابراین منجر به پایین آمدن مبادله رهبدر-

اسددتبدادی بدده کیفیددت پددایین مبادلدده رهبددر-عضددو

عضدددو مدددیشدددوند ().)Liden & Maslyn (1998

ارتبار دارد .ابتدا شاید بخاطر ،آن باشدد کده رهبدران

بنابراین ،انتظار داریم یک رابطه منفدی بدین رهبدری

اسدددتبدادی رفتارهدددای اسدددتبدادی مانندددد کنتدددرل

استبدادی و مبادله رهبر-عضو وجود داشدته باشدد

اطالعددات ،حفددس سلسددله مراتددب دقیددق و فاصددله

همددانطور کدده پددژوهشهددای )2019( Wang et al؛

قدددرت بدداال ،نادیددده گددرفتن کمددکهددا و پیشددنهادات

)2018( Liang Guoa؛ )Rajabi, & Faraji, (2018؛

کارمنددددان و نسدددبت دادن زیدددان بددده زیردسدددتان و

) Seçil Bal, (2015و  Yazdani et al, 2018و

مجازات آنها را نشان مدیدهندد ،لدذا بدر ایدن اسداس

) Rahimi-No, & Baziar, (2014بده ایدن ندوع رابطده

کارمندانی که رهبری اسدتبدادی را در مدیکنندد بده

رسیدند .البته زمدانی کده سدازمانی بدا توجده بده ایدن

شدددت از آنهددا میترسددند ( .)Gu et al, 2018ایددن

شدددرایط بددداز هدددم رهبدددرانشدددان بخواهندددد چندددین

کارمندان از رهبران خود به دلیل نیاز به کار به جدای

برخوردی داشدته باشدند در آیندده نمدیتدوان انتظدار

تعهد عداطفی ،کده رابطدهای مبتندی بدر قدرارداد کدار

مثبتی برای رسدیدن بده اهدداف داشدت .لدذا انتظدار

است و منجر به پدایین آمددن مبادلده رهبدر-عضدو

داریم که:

م دیشددود ،پیددروی م دیکننددد .دوم شدداید ،زیردسددتان

فرضیه :1رهبری استبدادی بدر مبادلده رهبدر-عضدو

رهبران استبدادی ،کمتر با رهبدران و تدیمهدای خدود

تاثیر منفی و معنیدار دارد.

شناسایی میشوند زیدرا ایدن رهبدران هنگدام کنتدرل

مبادله رهبر-عضو و خالقیت کارکنان

اطالعات برای کسب بهترین عملکدرد بدر زیردسدتان

مبادله رهبر-عضو نشان دهنده کیفیت مبادالت در

خددود تمرکددز مددیکننددد .کارکنددان بدددون شناسددایی

حال توسعه بین پیروان و رهبران در سازمان اسدت

رهبران و تدیمهدای خدود ،بده سدختی مدیتوانندد بده

و در این صورت کارکنان مدیتوانندد خالقیدت خدود را

رهبددرانشددان وفددادار باشددند و انگیددزه کمتددری بددرای

بروز دهند و ایدههدای خدود را آزادانده بیدان کنندد .در

حفس روابدط بدا کیفیدت بداال بدا آنهدا دارندد ،بندابراین

چنددین شددرایطی اعتمدداد متقاب دل افددزایش یافتدده و

منجر به پایین آمدن مبادله رهبر-عضدو مدیشدوند.

کارکنان بهتر درگیر کدار خدود شدده و در مقابدل نیدز

سوم دلیل نیز شاید ،هدم رهبدران اسدتبدادی و هدم

رهبددران توجدده خدداد بدده نیازهددای منحصددر بدده فددرد

میکنند که دیگر قادر به کمک کردن

پیددروانشددان ،خواهنددد داشددت(.)Qu et al, 2015

زیردستان در
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مطالعددات قابددل تددوجهی از پژوهشددگرانی همچددون

رهبری اسدتبدادی از تحقیقدات مربدور بده شدرکت-

)Chen& Liao, (2018؛) Rajabi, & Faraji, (2018؛

های تایوان در دهه  1970آغاز شد و به عنوان بخدش

& Darvish

مهمی از رهبری به سبک مردسداالر پیشدنهاد شدده

)Golmohammadi et al, (2013؛

Farzaneh (2009),؛ )Elkins& Keller (2003؛

اسدت( .)Cheng et al, 2000رهبدری اسدتبدادی بده

)Tierney et al, (1999؛ )Scott & Bruce, (1994؛

عنوان یک سدبک رهبدری مسدتقل ،توجهدات علمدی

) Redmond et al, (1993به تداثیرات مبادلده رهبدر-

گسددتردهای را بدده خددود جلددب کددرده اسددت و توسددط

عضو و خالقیت کارکنان پرداختهاند .که نتایج حداکی

دانشددمندان سراسددر جهددان مددورد مطالعدده قددرار

از آن است که مبادله رهبر-عضو میتواندد خالقیدت

گرفتددده اسدددت( .)Kiazad et al, 2010رهبدددری

کارکندان تقویدت کندد( .)Pan et al, 2012لدذا انتظدار

استبدادی ،که بر کنترل مطلق کارمندان تأکیدد دارد،

داریم که:

یک شیوه نوع شیوه رهبری است کده بده شخصدیت

فرضیه :2مبادله رهبدر-عضدو بدر خالقیدت کارکندان

شخصی رهبران متکی اسدت ،کده مسدتقیما رابطده

تاثیر مثبت و معنیدار دارد.

برتددر و فرومایدده ب دین رهبددران و زیردسددتان را نشددان

خالقیت کارکنان و عملکرد شغلی

م دیدهددد( .)Zhang et al, 2015ای دن سددبک رهبددری

خالقیت و عملکرد شغلی یکی از موضوعات مهمی

عمدتا در جنبههای زیر به نمایش گذاشته میشود:

است که همدواره در طدول یدک قدرن اخیدر مدد نظدر



نظریهپردازان و دانشمندان مددیریت و روانشناسدی
بوده ( ،)RabieI et al, 2015بر همین اساس تعاریف

برای زیردستان؛


متعددددی از خالقیددت ،همچددون اینکدده خالقیددت را
شامل نظرهای جدیدی مدیدانندد کده سدبب بهبدود

کاهش توانایی زیردستان و ناآگاهی عمدی از
پیشنهادات و کمک های زیردستان؛



خدددمات و وظددایف اسددت بدده شددرطی کدده قابلیددت
کاربردی داشدته باشدد و گرنده خالقیدت را نمدیتدوان

سبک خودکامه و عدم افشای هیچ اطالعاتی

ایجاد تصویر تزئینی به منظور حفس کرامت
خود و برای کنترل اطالعات مربوطه؛ و



رفتار آموزشی ،زیرا رهبران برای عملکرد

متصور کرد ارائه شده است .خالقیت توان افدزایش

زیردستان یک الزام سختگیرانه دارند و

کدارایی و اثربخشددی را دارد .در ایددن صددورت مددیتددوان

زیردستانی را که عملکرد ضعیف دارند توبیخ

افدددزایش عملکدددرد را متصدددور شدددد ،دانشدددمندان

میکنند(.)Pellegrini and Scandura, 2008

مختلفی همچون )Atwongyeire, (2019؛ Brimani

تحقیقددات )Shaffi et al, (2020؛ Zhen Wang,

)& Alizadeh, (2018), Esmaili & Ghobadi, (2017

)(2019؛ )Wang, H., & Guan, (2018؛ ( & Rajabi,

؛)Hülya, (2011؛ ) Wang & Netemeye, (2004بدده

Faraji, (2018؛ )Schaubroeck et al, (2017؛ Jiba

تاثیرگذاری خالقیت بر عملکرد شغلی پی بردندد .لدذا

)Gu et al, (2015؛ )Newman et al, (2015؛ Nazari

انتظار داریم که:

) Aghajani & Shoghi, (2013)،et al, (2014و

فرضیه :3خالقیت کارکنان بر عملکرد شدغلی تداثیر

) Shoghi & Haj Fathali, (2011نشددان دادنددد کدده

مثبت و معنیدار دارد.

رهبری استبدادی نه تنها بدا خالقیدت مدرتبط اسدت

رهبری استبدادی و خالقیت کارکنان

بلکه با آن رابطه منفی دارد .با این وجود سازمان به
خالقیت که الزمه حیات سازمانی اسدت احتیدا دارد

تحلیل تأثیر رهبری استبدادی بر خالقیت کارکنان و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مبادله رهبر-عضو (مورد مطالعه :بانک سپه استان یزد)

چرا کده موفقیدت فدردی ،شدغلی و اجتمداعی بده آن

عملکرد باال را دنبال کرده و از رقبا پیشی بگیرند .اگر

وابسددته اسددت(Guo et al, .)Chan et al, 2013

زیردستان نتوانند به هددف مدورد نظدر خدود برسدند،

) (2018خالقیت را "میزان وقدت و تالشدی مدیدانندد

رهبران آنها را سخت مورد سدرزنش و مجدازات قدرار

که یک کارمند برای مشارکت در کدار خالقانده صدرف

میدهند .تأکید رهبران بر عملکدرد بداال و پیامددهای

میکند .بنابراین ،انتظار داریم یک رابطه منفی بدین

شدید احتمالی ،احساس ترس زیردستان را افزایش

رهبری استبدادی و خالقیت کارکندان وجدود داشدته

میدهد ( ،)Guo et al, 2018که برای بهبدود عملکدرد

باشد .لذا انتظار داریم که:

مضر است .به طور خالصه ،ما تصور مدیکندیم کده

فرضیه :4رهبری استبدادی بر خالقیت کارکنان

رهبری استبدادی با عملکدرد کارکندان رابطده منفدی

تاثیر منفی و معنیدار دارد.

دارد همددانطور کدده پژوهشددگران )Jing Du, (2019؛

رهبری استبدادی و عملکرد شغلی

)Wang, H., & Guan, (2018؛ ) Sahibzad, (2018و

همددانطور کدده بیددان شددد ،چهددار نددوع رفتددار معمدول

Darvishi, (2016).؛ & Mirzapour Khalilizadeh

رهبران استبدادی ،به عملکدرد کارکندان آسدیب مدی-

 Hakakzadeh, (2015).نیز بده ایدن نتیجده رسدیدند.

رساند .نخسدت ،رهبدران اسدتبدادی سدعی در حفدس

لذا انتظار داریم که:

سلسله مراتب سختگیرانده دارندد ،حاضدر نیسدتند

فرضیه :5رهبری استبدادی بر عملکرد شغلی تداثیر

اطالعددات را بددا پیددروان بدده اشددترا

بگذارنددد و س دبک

ارتباطی از باال به پایین را در پدیش مدیگیرندد( Farh
 .)and Cheng, 2000همه این رفتارهدا باعد

منفی و معنیدار دارد.
مبادله رهبر-عضو و عملکرد شغلی

ایجداد

عملکرد شغلی را به عندوان ندوعی کمیدت و کیفیدت

فاصددله و بددیاعتمددادی بددین زیردسددتان و رهبددران

دستاوردی میدانند کده توسدط فدرد یدا گدروه ایجداد

مددیشددود ،بنددابراین منجددر بدده عملکددرد ضددعیف

شده است( .)Schermerhorn et al, 2012از آنجا کده

کارمندان میگردد( .)Peng et al, 2001دوم ،رهبدران

دسددتیابی بدده بدداالترین سددط مشددارکت فددردی و

اسددتبدادی تمایددل دارنددد کدده مشددارکت پیددروان را در

گروهی یک عامل مهم برای سازمان است ،لذا مدی-

موفقیددت نادیددده بگیرنددد و شکسددت را بدده پیددروان

تددوان عوامددل محیطددی متعددددی همچددون (روابددط

نسبت دهند .ایدن رفتارهدا خودارزیدابی زیردسدتان را

کاری) را میتوان در این خصود دخیل دانسدت کده

بسیار تخریب میکند و برای بهبود عملکرد کارکنان

خواهد توانست مستقیما بر عملکرد شدغلی مدوثر

مضر است( .)Chan et al, 2013سوم ،برای رهبراندی

باشددد .یکددی از نظریددههددای مربددور بدده روابددط کدداری،

که دارای سبک رهبری اسدتبدادی هسدتند ،کنتدرل و

نظریه مبادله رهبر-عضو است .این نظریه بر نوعی

دستکاری اطالعات برای حفس مزیت فاصدله قددرت

رابطه دو طرفه (دو طرفه) بین رهبدر و اعضدای یدک

و ایجاد و حفس تصویر خوب معمدول اسدت .چندین

بخش یا سازمان متمرکز است و معتقدد اسدت کده

رفتارهایی الگوی بدی برای زیردسدتان اسدت و بدرای

تعامالت بین رهبران و زیردستان آنها به یدک رابطده

بهبود عملکدرد کارکندان مفیدد نیسدت( Chen et al,

منحصر به فرد منجدر مدیشدود کده کیفیدت آن بدر

 .)2018چهدددارم ،رهبراندددی بدددا سدددبک رهبدددری کدددامال

عملکدددرد افدددراد و سدددازمانهدددا تدددأثیر مدددیگدددذارد

استبدادی به شدت بر اهمیت عالی عملکدرد تمرکدز

Zia

مدیکننددد .بدده زیردسددتان دسددتور داده مدیشددود کدده

(.Sheikhul-Islami & Aghajanian, 2014؛
.Aldini, & Alirezaei, 2013؛

&

Graen
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 .)Schiemann, 1978از آنجا که رهبران؛ زمان ،قددرت

رهبدری اسدتبدادی ،مبادلده رهبدر-عضدو و عملکدرد

و مندداب محدددودی در سددازمان دارندد ،نمددیتواننددد از

شغلی

سبک رهبری یکسدانی بدا همده زیردسدتان اسدتفاده

همانطدور کده توسدط  Blau, 1964شدر داده شدد،

کنند .بنابراین ،مبادلده رهبدر-عضدو سدعی مدیکندد

تعهدددات مشددخ

نشددده در مبددادالت اجتمدداعی

نحوه استفاده رهبران از زمان ،قددرت و منداب خدود

بسیار مهم هستند .هنگامی که یک نفدر بده دیگدری

بددرای ایجدداد روابددط مختلددف بددا زیردسددتان خددود را

کمک میکند ،در آینده نه چندان دور انتظار مدیرود،

توضدددی دهدددد( .)Ugurluoglu& Ürek, 2019بددددر

که بهدش کمدک شدود .پدیش فدر

تئدوری مبادلده

اساس نظریه مبادله رهبر-عضو ،روابدط کداری بدین

اجتمدداعی ایددن اسددت کدده در یددک رابطدده دوگاندده (بدده

رهبر و گروههای مختلف زیردستان ممکن اسدت از

عنوان مثال ،رهبدر-پیدرو) ،چیدزی کده داده مدیشدود

کیفیت باال تا کیفیت پایین متفاوت باشد .در روابط

تعهدی را برای پاسخگویی با رفتداری ایجداد مدیکندد

مبادله با کیفیت باال ،رهبدران ارتباطدات نزدیدکتدری

که دارای ارزش برابر اسدت( Perugini and Gallucc,

برقدددرار مدددیکنندددد و توجددده بیشدددتری بددده برخدددی از

 .)2001طبق تئوری تبدادل اجتمداعی ،مبادلده رهبدر-

زیردستان ،به نام گروهی ،میدهندد کده آنهدا را بدرای

عضدو بدا کیفیدت بداال بده عندوان پداداش یدا مزایدای

عملیددات تجدداری مهددم مددیداننددد .بنددابراین ،رهبددران

رهبران برای کارمندان در نظر گرفته مدیشدود .ایدن

حمایتی فراتر از حد انتظدار از ایدن اعضدای گروهدی،

ممکن است تعهداتی را برای کارکنان ایجاد کندد کده

ارائه میدهند .چنین روابطی ممکن است منجر بده

با رفتارهای مثبت معادل برای حفس کیفیدت بداالی

چندددین مزیددت از جملدده "ارزیددابی عملکددرد مثبددت،

مبادله رهبر-عضو متقابل باشند .از آنجا که یکدی از

حمایددت از پیشدددرفت شدددغلی ،حمایدددت عددداطفی و

الزامات و انتظارات رهبران استبدادی ،عملکدرد بداال

اعتمدداد" بددرای زیردسددتان شددود .،در مقابددل ،رهبددران

اسددت() ، Cheng et al, 2004پددد بددا در مبادلدده

زیردستان وفادار و سخت کدوش بیشدتری دارندد .در

رهبر-عضو باال به عندوان دریافدت پداداش و مزایدای

مقابل ،رهبران با آن دسته از زیردستانی که در گدروه

رهبر ،در عدو

کارمنددان بدا مبادلده رهبدر-عضدو و

جایی ندارند ،روابط نسبتا پایینتری برقرار مدیکنندد.

کیفیت باال ،احتماال عملکرد بداال را بده عندوان راهدی

ایددن زیردسددتان خددار گروهددی نامیددده مددیشددوند و

برای تأمین نیازها و انتظدارات رهبدران در نظدر مدی-

عموما رهبران قدرت موضعی خود را بر آنها اعمدال

گیرند .در اینجدا ،ارز مبادلدهای کارکندان بدرای جبدران

میکنند ،که با وابستگی بی کیفیت ،حمایدت کمتدر،

پاداش و مزایای رهبدران آنهدا ،پیگیدری عملکدرد بداال

کدرد.

اسددت و تمایددل بدده تالفددی متقابددل ممکددن اسددت

در روابددط بددا کیفیددت پددایین ،رهبددران از زیردسددتان

زیردستان را برانگیزد تا در دستیابی بده عملکدرد بداال

انتظار دارند کده الزامدات رسدمی کدار کنندد و چندین

به تالش بیشتری بپردازند( .)Gouldner, 1960عدالوه

روابطددی بددا کیفیددت پددایین ممکددن اسددت منج در بدده

بر این ،با توجه به اصل دوسویه منفی ،که میگویدد

سط ضعیف عملکدرد شدغلی افدراد شدود( Yildiz,

کسانی که رفتار ندامطلوب دریافدت مدیکنندد ،مدی-

 .)2011لذا انتظار داریم که:

تواننددد پاسددخ رفتارهددای نددامطلوب را بدهنددد .زیددرا

فرضیه :6مبادله رهبر-عضو بر عملکرد شغلی

زیردستان رهبران استبدادی رفتار نامطلوبی مانندد

تاثیر مثبت و معنیدار دارد.

کنترل دقیق و اجباری برای اطاعت بدیقیدد و شدرر

تعامل کمتر و مناب ارزشمند کمتر مشدخ

تحلیل تأثیر رهبری استبدادی بر خالقیت کارکنان و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مبادله رهبر-عضو (مورد مطالعه :بانک سپه استان یزد)

دریافددت مدیکننددد ،ایددن زیردسددتان ممکددن اسددت بددا

مبادلددده "رهبدددر  -کارمندددد" ؛ تبدددادل عددداطفی بدددین

رفتارهای نامطلوب مانند جلوگیری از تالش خدود و

کارمندددان و رهبددران نیددز کدداهش م دییابددد .از طددرف

انجددام رفتارهددای انحرافددی در محددیط کددار پاسددخ

دیگدر ،مبادلده رهبدر-عضدو بده طدور گسدتردهای بده

دهند( .)Jiang et al, 2017به طور خالصده ،رفتارهدای

عنوان یک پیشینه مهم در خالقیت کارکنان در نظر

معمددول رهبددران اسددتبدادی ،منجددر بدده تولیددد بددی-

گرفته شده است ( .)Jiba Gu et al, 2015روابط رهبر

کیفیددت مبادلدده رهبددر-عضددو مددیشددود .در نتیجدده،

و کارمنددد بددا کیفیددت بدداال بدددان معنددی اسددت کدده

زیردستان احسداس تکلیدف و انگیدزه نمدیکنندد کده

کارمندان میتوانند مناب تیمدی و حمایدت رواندی از

برای انجام یک کار با کیفیت تالش کنند .مطدابق بدا

رهبران به دست آورند .طبق نظریه تبادل اجتمداعی،

اصل دوسویه منفی ،زیردستان حتی رفتار انحرافدی

زیردسددتان پدداداش مددیخواهنددد و اگددر پشددتیبانی،

در محددیط کددار انجددام مددیدهنددد و کیفیددت اجددرای

اعتماد و مناب دیگر را از رهبران کسب کنند ،سخت

وظیفدده کارکنددان کدداهش مییابددد .بنددابراین ،رهبددری

کار خواهند کرد ،فعالیدتهدای خالقانده انجدام مدی-

استبدادی احتماال بدا ایجداد مبادلده رهبدر-عضدو بدا

دهند و خالقیت باالیی از خود نشدان مدیدهندد( Xu

کیفیددت بدداال ،بدده اجددرای وظیفدده کارمندددان رابطدده

 .)et al, 2012لذا پشدتیبانی آنهدا در انجدام فعالیدت-

مثبتی ایجاد خواهند کرد .البته احتمال ایجاد رابطه

هدددای خالقانددده ضدددروری اسدددت .البتددده در مقابدددل،

منفی نیز منتفی نیست .لذا انتظار داریم که:

کارمندددان بددا مبادلدده رهبددر-عضددو پددایین فقددط بدده

فرضیه :7مبادله رهبر-عضدو در تاثیرگدذاری رهبدری

مبادالت بدا رهبدران مبتندی بدر قدرارداد کدار محددود

اسددتبدادی بددر عملکددرد شددغلی مددیتوانددد نقددش

مدیشدوند زیدرا آنهددا مایدل بده کددار بدا قدوانینی بددرای

میانجی داشته باشد.

جلددوگیری از خطددرات نددوآوری هسددتند و از خالقیددت

رهبری اسدتبدادی ،مبادلده رهبدر-عضدو و خالقیدت

کمدی برخدوردار خواهندد بدود(.)Volmer et al, 2012

کارکنان

همانطور کده ادبیدات رهبدری ادعدا مدیشدود ،رفتدار
است ،رهبری اسدتبدادی بدا

رهبری تأثیر مهمی در ایجاد رابطده مبادلده "رهبدر -

همانطور که مشخ

مبادله رهبر-عضو نوعی رابطه منفی دارد .بده طدور

کارمند" دارد .لذا کنترل و نیاز باالی کارمندان توسط

خاد ،یدک رهبدر مسدتبد تمایدل دارد کده کارمنددان

رهبران استبدادی موجب کمبود مبادله رهبر-عضو

براساس دستورالعملهای خود کار کند و کارمندان

و کمبددود مبادلدده رهبددر-عضددو منجددر بدده کدداهش

نافرمان را مجدازات کندد() .)Cheng et al, 2004ایدن

پدداداش کارمندددان خواهددد شددد .کارمندددان بدده دلیددل

رفتار کنترلی هیچ اختیاری به کارمنددان نمدیدهدد و

ترس از ضررهای ناشی از شکست که بیشدتر باعد

آنها را کامال مطی دستورات و الزامات رهبران مدی-

کاهش خالقیت میشدود ،تمدایلی بده ابدراز فعاالنده

کند .تحت ایدن شدرایط ،چندین رفتارهدای اسدتبدادی

ایدههای جدید ندارندد .لدذا بدا ایدن وجدود یدک رابطده

سیگنالی را به کارمندان منتشر میکند کده رهبدران

دوسددویه احتمددال ایجدداد رابطدده منفددی نیددز منتفددی

و کارمندان در یک رابطه برتر و فرومایده قدرار دارندد،

نیست .لذا انتظار داریم که:

ایجاد احساسات منفی در کارمنددان علیده

فرضیه :8مبادله رهبر-عضو در تاثیرگذاری رهبری

که باع

رهبران میشدود ،مانندد وحشدت و تدرس ،در نتیجده

استبدادی بر خالقیت کارکنان میتواند نقش

تمایددل کارکنددان بددرای پدداداش مبتن دی ب در در رابطدده

میانجی داشته باشد.

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال سوم ،شمار ٔه  ،1بهار 120-99 ،1401
ٔ
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) ،(1998کدده مشددتمل بددر  12سددوال اسددتفاده شددده

الگوی مفهومی پژوهش
با توجه به مبانی نظری و فرضیههای پژوهش،

دادههدددا

بودندددد ،بدددهعندددوان ابدددزار اصدددلی گدددردآوری

الگددوی مفهددوم پددژوهش بدده صددورت زیددر تدددوین

اندددازهگیددری نظرتددات

اسددتفاده شدددند .مقيدداس

شد(نمودار .)1ایدن الگدو نشدان دهندده تداثیرات بدین

براسدداس طيددف پ دنج گزتنددهای ليكددرت بددوده کدده

متغیرهای پژوهش است.

از"کامال مخالفم" شروع و به" کامال موافقم"ختم
شده ،نحوه نمرهدهدی بده سدواالت نیدز ،از نمدره  1تدا
نمره  ،5محاسبه شده است .براي تأتيدد رواتدي ابدزار
اندازهگیری از سه نوع روایی ارزتدابي اسدتفاده شدده،

روایددی محتددوا ،روایددی همگددرا و روایددی واگددرا .روایددی
محتدددوا بدددهوسدددیله اطميندددان از سدددازگاري بدددين
شدداخ

هددای اندددازهگیددری و ادبيددات موجددود ایجدداد

مددیشددود ،ایددن روایددی توسددط نظرسددنجی از اسدداتید
حاصل شد .روایی همگرا به اتن اصل بر میگردد كه
شکل :1مدل مفهومی پژوهش

شدداخ

هددای هددر سددازه بددا تكدددتگر همبسددتگي

انهای داشته باشدند .معیدار روایدی همگدرا بدودن
می 
روش تحقیق

این است که ميانگين وارتاندهدای خروجدي ()AVE

ایدددن پدددژوهش از نظدددر هددددف از ندددوع "تحقیقدددات

بیشدددتر از  0/5باشدددد .روایدددی واگدددرا نيدددز از طرتدددق

کاربردی" اسدت و از نظدر نحدوه گدردآوری دادههدا ،از

مقاتسدده جددذر  AVEبددا همبسددتگي بددين متغيرهدداي

نددددوع "تحقیقددددات توصددددیفی -پیمایشددددی از نددددوع

مكنون (جدول )2سنجيده شده و بدراي هدر كددام از

همبسددتگی" اسددت .از آنجددا کدده محققددین بددهدنبددال

سدددازههدددای انعكاسدددي جدددذر  AVEباتدددد بيشدددتر از

تعیین رابطه بدین متغیرهدای پدژوهش اسدت ،ایدن

ازههدا در مددل باشدد.
همبستگي آن سازه با ساتر س 

پدددژوهش از ندددوع "تحقیقدددات همبسدددتگی" اسدددت.

جهددت تعیددین پایددایی پرسشددنامه از سدده معیدددار

جامعه آماری در این پژوهش با توجه به متغیرهای

(ضددریب آلفددای کرونبدداخ ،ضددریب پایددایی ترکیبددی و

پژوهش ،کارکنان باندک سدپه اسدتان یدزد بودندد کده

ضریب پایایی مرکب) استفاده شدده اسدت .ضدرایب

تعداد آنها  920نفر بود .حجم نمونه  271نفر بود کده

آلفای کرونباخ تمدامی متغیرهدا در ایدن پدژوهش ،از

از طریددق فرمددول کددوکران بدسددت آمددده و انتخدداب

حداقل مقدار ( )0/7بیشتر اسدت .در ضدریب پایدایی

افدددراد بددده روش تصدددادفی سددداده بدددوده اسدددت .از

سازهها بده

ترکیبی حداقل مقدار ( )0/7به باال پایایی

Cheng et al

سدازههدا بدا

صورت مطلق ،با توجده بده همبسدتگی

)(2004که مشتمل بر  9سوال ،پرسشنامه خالقیت

یکدیگر محاسبه خواهند شد .پایایی مرکب بر خالف

کارکنان  .Yasini, (2013) Mکه مشتمل بر  17سوال،

مدیکندد هدر

پرسشدددنامه رهبدددری اسدددتبدادی

پرسشنامه عملکرد شغلی Williams & Anderson


آلفای کرونباخ که بهطور ضمنی فر
شاخ

وزن یکسانی دارد ،متکی بر بارهدای عداملی

)(1991کددده مشدددتمل بدددر  5سدددوال و در نهایدددت

حقیقی هر سازه اسدت؛ و بندابراین معیدار بهتدری را

پرسشدنامه مبادلده رهبدر-عضدو Liden & Maslyn

برای پایایی ارائه میدهد .پایایی مرکب بایدد مقدداری

تحلیل تأثیر رهبری استبدادی بر خالقیت کارکنان و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مبادله رهبر-عضو (مورد مطالعه :بانک سپه استان یزد)

بیش از  0/7را بدهدسدت آورد تدا بیدانگر ثبدات دروندی

متغیرهای نهفته مرتبط میکندد ،و تحلیدل مسدیر،

سازه باشد( .)Fornell and Larcker, 1988در جددول

كه امكدان ایجداد سیسدتمی از متغیرهدای نهفتده را

 1و  2نتددایج پایددایی و روایددی ابددزار سددنجش بددهطددور

فراهم میسازد .در ایدن روش ،پژوهشدگر بایدد ابتددا

کامل آورده شده است.

هدا را مشدخ

ساختار مدل و روابط شداخ

كندد.

رمافدددزار مدددورد اسدددتفاده  SMART-PLSاسدددت .و
نددد 
یافتههای تحقیق

مطابق نمودارهای ( )2و ( )3نتایج فو

بدست آمدد

در این پژوهش از روش حدداقل مربعدات جزیدی

تحلیددل هریددک از روابددط کدده در واقد نشددان دهنددده

استفاده شده است .روشی برای مدلسازی معادله

فرضدیههدای تحقیدق مدیباشدد بده صدورت مفیددد و


ساختاری است .در واق  ،این روش تركیبدی اسدت از

مختصر در جدول  3نشان داده شده است.

هددا را بدده

تحلیددل مؤلفددههددای اصددلی ،كدده شدداخ

جدول .1روایی همگرا و پایایی ابزار اندازه گیری

متغیرهای پژوهش

ضرتب ميانگين

ضرتب پاتاتي

بارهای عاملی

ضرتب پاتاتي

مركب
وارتاند استخرا شده ()AVE

ضریب مسیر

آلفاي كرونباخ

آزمونt

رهبری استبدادی()AL

1/000

-

-

0/89

0/820

مبادله رهبر-عضو()LME

0/580

-

-

0/846

0/759

تأثیر گذاری

-

0/799

20/037

-

-

وفاداری

-

0/710

12/078

-

-

مشارکت

-

0/825

22/042

-

-

احترام حرفهای

-

0/705

15/65
0

-

-

خالقیت کارکنان()EC

0/724

-

-

0/887

0/810

-

0/819

24/542

-

-

تفکر خال

-

0/867

41/303

-

-

انگیزش

-

0/867

39/657

-

-

عملکرد شغلی ()JP

1/000

-

-

0/82

0/850

تخص

جدول .2ماترید همبستگی و بررسی روایی واگرا

عملکرد شغلی()JP

مبادله رهبر

متغیر

رهبری استبدادی()AL

رهبری استبدادی()AL

1

عملکرد شغلی()JP

0/585

1

مبادله رهبر عضو()LME

0/578

0/555

1

خالقیت کارکنان ()EC

0/618

0/568

0/648

خالقیت کارکنان ()EC

جذر ()AVE

عضو()LME

1
1

0/76
1

0/85

نمودار .2ضرایب مسیر مدل

نمودار .3نتایج آزمون T
جدول :3خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات

ضریب مسیر

ارزش آزمون T

سط معناداری

ميزان تأثیر

متغيرها

0/578

9/492

معنادار

متوسط

0/437

5/499

معنادار

متوسط

0/227

2/422

معنادار

ضعيف

رهبری استبدادی

خالقیت کارکنان

0/366

4/698

معنادار

متوسط

رهبری استبدادی

عملکرد شغلی

0/314

4/049

معنادار

متوسط

0/227

2/503

معنادار

ضعيف

رهبری استبدادی
مبادله رهبر عضو
خالقیت کارکنان

مبادله رهبر-عضو

مبادله رهبر-عضو
خالقیت کارکنان
عملکرد شغلی

عملکرد شغلی
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که بر پایه نتایج حاصدل از

با ضریب مسدیر  0/366و مقددار  ،4/698 Tگدواه بدر

باتوجه به جدول فو

آزمدددون فرضدددیات پدددژوهش بدسدددت آمدددده اسدددت

این دارد که رهبدری اسدتبدادی بدر خالقیدت کارکندان

مددیتددوان عنددوان کددرد کدده :نتیجدده حاصددل از آزمددون

تأثیر معنادار و متوسط دارد .نتایج حاصل از آزمون

فرضددیه اول بددا توجدده بدده ضددریب مسددیر 0/578و

فرضددیه پددنجم بددا ضددریب مسددیر  0/314و مقدددار T

میدهد که رهبری استبدادی
مقدار  ،9/492 Tنشان 

 ،4/049گددواه بددر ایددن دارد کدده رهبددری اسددتبدادی بددر

بر مبادله رهبر عضو تأثیر معندادار و متوسدط دارد.

عملکرد شغلی تأثیر معنادار و متوسدط دارد .نتدایج

در آزمددون فرضددیه دوم بددا ضددریب مسددیر  0/437و

حاصددل از آزمددون فرضددیه ششددم بددا ضددریب مسددیر

مقدار  ،5/499 Tاین نتیجه حاصدل شدد کده مبادلده

 0/227و مقددددار  ،2/503 Tگدددواه بدددر ایدددن دارد کددده

رهبددر عضددو بددر خالقیدت تددأثیر معنددادار و متوسددط

مبادله رهبر عضو بر عملکرد شغلی تدأثیر معندادار

دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه سدوم بدا ضدریب

و ضعیف دارد .براي بررسي ميزان تأثير مستقيم و

مسیر  0/227و مقدار  ،2/422 Tگواه بر این دارد کده

غيرمستقيم متغيرهداي مسدتقل بدر وابسدته الزم

خالقیت کارکنان و عملکرد شدغلی تدأثیر معندادار و

است تا اثدرات کدل ،مسدتقيم و غيرمسدتقيم بدراي

ضعیف دارد .نتایج حاصل از آزمدون فرضدیه چهدارم

متغيرهاي درون زاي مدل ارائه شود (جدول .)4

جدول .4تفکیک اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

VAF

روابط

0/578

----

0/578

----

0/437

----

0/437

----

0/227

----

0/227

----

رهبری استبدادی

خالقیت کارکنان

0/366

0/252

0/618

0/41

رهبری استبدادی

عملکرد شغلی

0/314

0/131

0/585

0/29

0/227

0/099

0/326

0/30

رهبری استبدادی

مبادله رهبر عضو

خالقیت کارکنان

مبادله رهبر-عضو

مبادله رهبر-عضو

خالقیت کارکنان

عملکرد شغلی

عملکرد شغلی

همانطور که جدول  ،4نشان میدهد کده رهبدری

کارکندددان و عملکدددرد شدددغلی بددده ترتیدددب تدددأثیری

استبدادی بر مبادله رهبدر-عضدو تدأثیر مسدتقیم و

مستقیم ،غیرمستقیم و معنادار دارد که ایدن خدود

معنددادار دارد و ایددن نشددان دهنددده ایددن اسددت کدده

نیز نشان دهندده ایدن اسدت کده رهبدری اسدتبدادی

رهبری استبدادی قادر است مقدار  0/578از مبادله

قادر است مقدار  0/366از خالقیت کارکنان و مقدار

رهبر-عضو پیش بینی کند؛ مبادلده رهبدر-عضدو بدر

 0/314از عملکرد شغلی را پیش بینی کند .بدا توجده

خالقیددت کارکنددان تددأثیر مسددتقیم و معنددادار دارد و

یشود نتیجه گرفت که ،نقش
به نتایج گفته شده م 

این نشان دهنده این است کده مبادلده رهبدر-عضدو

میددانجیگددری مبادلدده رهبددر-عضددو در تاثیرگددذاری


قادر است مقدار  0/437از خالقیت کارکنان را پیش

رهبددری اسددتبدادی بددر خالقیددت کارکنددان و عملکددرد

بینددی کنددد؛ خالقیددت کارکنددان بددر عملکددرد شددغلی

شغلی مورد حمایت قدرار گرفتده اسدت بده عبدارتی،

تأثیری مستقیم و معنادار دارد و این نشدان دهندده

آزمددون سددوبل نیددز گویددای ایددن واقعیددت اسددت کدده

این اسدت کده خالقیدت کارکندان قدادر اسدت مقددار

مبادله رهبر-عضو میتوان بده مقددار ( 4/61رهبدری

 0/227از تمای دل بدده عملکددرد شددغلی را پ دیش بین دی

اسددددتبدادی و خالقیددددت) و مقدددددار ( 2/40رهبددددری

کنددد؛ و در نهایددت رهبددری اسددتبدادی بددر خالقیددت

اسدتبدادی و عملکدرد شدغلی) را میدانجیگدری کنددد،

|
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چدرا کده طبدق گفتده )Davari & Rezazadeh, (2016

برازش مدل

تست سوبل اگدر از  ،1/96بیشدتر باشدد بده احتمدال

معیددار  GOFمددرتبط بدده بخددش کلددی مدددلهددای

 0/95نقددش میددانجی تاییددد خواهددد شددد بدده عبددارتی

معادالت ساختاری است .و توسدط Tenenhaus et

دیگر با توجه با اثدر کدل ( 0/618رهبدری اسدتبدادی و

)al, (2004معرفی شد.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GOF
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ∗ 𝑅̅2

خالقیدددت کارکندددان و 0/585رهبدددری اسدددتبدادی و
عملکرد شغلی) ،میتوان نتیجده گرفدت کده رهبدری

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ نشانگر میانگین مقدادیر
طوری که Communalities

استبدادی بدا کمدک متغیدر میدانجی مبادلده رهبدر-

اشددتراکی هددر سددازه مددیباشددد و  𝑅̅ 2نیددز مقدددار

عضو دارای اثر پیش بینی کننده بهتری بر خالقیدت

میددانگین مقددادیر  R Squaresسددازههددای درونزای

کارکندان و عملکدرد شدغلی اسدت؛ بندابراین فرضددیه

مدل اسدتWetzles et al, (2009) .سده مقددار ،0/01

هفتم و هشتم این پدژوهش نیدز مدورد تاییدد واقد

 0/25و  0/36را به عنوان مقدادیر ضدعیف ،متوسدط

شدند .اثر واف که شدت متغیدر میدانجی رو بررسدی

و قددوی بددرای  GOFمعرفددی کددردهانددد .مقدددار معیدار

است کده شددت متغیدر میدانجی

 GOFمعددادل  0/50و از  0/36بیشددتر مددیباشددد کدده

میکند مشخ

نشانگر برازش قوی مدل کلی پژوهش است.

( 0/41رهبددددری اسددددتبدادی و خالقیددددت کارکنددددان و
0/29رهبددری اسددتبدادی و عملکددرد شددغلی) ،جزیددی

GOF = √0.58 ∗ 0.43 = 0.50

Communality

𝟐𝑹

GOF

متغیر های درونزا

میباشد.

1/000

0/439

عملکرد شغلی

0/304

0/334

مبادله رهبر عضو

0/433

0/509

خالقیت کارکنان

) Baziar, (2014انجام دادند ،همسویی ندارد .رهبدری
بح

و نتیجه گیری

استبدادی شاید بتواند در کوتاه مدت اثر ناچیزی بدر
مبادله رهبدر-عضدو داشدته باشدد امدا در بلندمددت

همانطور کده گفتده شدد هددف از ایدن پدژوهش،
تحلیل تأثیر رهبری استبدادی بر خالقیت کارکنان و
عملکرد شغلی بدا تأکیدد بدر نقدش میدانجی مبادلده
رهبر-عضو در بانک سپه استان یزد بود.
نتایج حاکی از فرضیه اول نشان نداد که رهبدری
اس دتبدادی بددر مبادلدده رهبددر-عضددو تددأثیر منفددی و
معنددادار دارد.ایددن نتیجدده بددا نتددایج بدسددت آمددده در
تحقیقاتی که محققدان )2019( Wang et al؛ Liang
)Guoa, (2018؛ (Rajabi, & Faraji, (2018؛ Seçil Bal
( )2015و ) Yazdani et al, (2018و & Rahimi-No,

حتما اثر نامطلوبی در هر سازمانی بده بدار مدیآورد،
عدم تایید این فرضیه نیز حاکی از آن است که رفتار
رهبددران اسددتبدادی علددرغم آثددار سددون آن در بانددک
توانسته در کوتاه مدت اثر مثبتی بدر جهدت مبادلده
رهبر-عضو داشته باشد اما م مطمئنا در بلندمددت
همین رفتار رهبران آثدار سدون ،شددیدی را بدر رابطده
مبادله ربر-عضو خواهدد گذاشدت کده باندک را دچدار
مشکالت عدیدهای خواهد کرد ،لذا باندک حتمدا مدی-
باید نظارت مستحکمی بدر رفتدار مددیرانش داشدته
باشد تا روشدن شدود کده چده عدواملی در تقویدت یدا
|
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عدم تقویت رفتار رهبری استبدادی دخیل بوده ،کده

نتددایج فرضددیه سددوم نیددز گویددای ایددن واقعیددت

مدیرانش بده رفتداری اسدتبدادی روی مدیآورندد ،بده

است که خالقیت کارکنان بدر عملکدرد شدغلی تدأثیر

نظددر بانددک بایسدددتی ،مدددیرانی را بددرای بلندمددددت

مثبت و معنادار دارد ،کهاین نتیجه با نتایج بدسدت

پددرورش دهددد تددا آنهددا بتواننددد رابطدده مبادلدده رهبددر-

آمدددددددددده در تحقیقدددددددددداتی کدددددددددده توسددددددددددط

عضو را طوری ارتقان دهند که مشدکالتی کده در ایدن

محققدددان )Atwongyeire, (2019؛ & Brimani

زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش یا کنترل کنندد.

)Alizadeh, (2018؛) Esmaili & Ghobadi, (2017؛

لذا بانک مربوطه حتما بایستی "رهبری اسدتبدادی"

)(2011

Wang

توجه کافی را داشته باشدد ،طبدق گفتده Harvey et

)(2004انجدددام شدددد ،مشدددابهت دارد .در تاییدددد ایدددن

) al, (2007رفتاری که از این نوع رهبدران ایجداد مدی-

فرضیه بایستی گفت که رهبدران باندک اگدر بتوانندد

شددود قددادر اسددت ضددربه مهلکددی بددر پیکددره مبادلدده

محیطددی آرام را بددرای کارکنددانشددان تددامین کننددد،

رهبر-عضو بزند.

کارکنددان قددادر خواهنددد بددود تددا خالقیددت خددود را در

Hülya,؛

Netemeyer,

&

نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است ،کده مبادلده

شغلشان بروز دهندد و بده تبد در چندین شدرایطی

رهبددر-عضددو بددر خالقیددت کارکنددان تددأثیر مثبددت و

عملکرد شغلی افراد نیز نه تنها تضممین میشدود

معنادار دارد .کهاین نتیجه با نتایج بدسدت آمدده در

بلکددده افدددزایش خواهدددد یافدددت ،بدددالعکد چندددین

تحقیقدداتی کدده توسددط محققددان Liao & Chen,

است .لذا بانک مربوطه ،باید به

)(2018؛ )(2018

Faraji,

قضایایی نیز صاد

&

Rajabi,؛

اهمیت نقشی کده خالقیدت کارکندان در ایدن زمینده

)Golmohammadi et al, (2013؛

& Darvish

دارد در جهت رسیدن به عملکدرد شدغلی بهتدر بکدار

Farzaneh, (2009),؛ )Elkins& Keller, (2003؛

گیرد.

)Tierney et al, (1999؛ )Scott & Bruce, (1994؛

نتایج فرضیه چهارم نیز نشدان ندداد کده رهبدری

)Redmond et al, (1993انجدام شدددند ،مشددابهت

اسدددتبدادی بدددر خالقیدددت کارکندددان تدددأثیر منفدددی و

دارد .مبادله رهبر و عضو ،به عنوان کیفیدت رابطده-

معنادار دارد ،کهاین نتیجه با نتایج بدسدت آمدده در

ای است که یک رهبر با یک زیردست دارد ،تاییدد ایدن

تحقیقاتی که توسط محققان پژوهشهای Shaffi

فرضیه گویای این واقعیت است که بانک بدا وجدود

)et al, (2020؛ )Zhen Wang, (2019؛ & Wang, H.,

تمامی شرایطی که حاکی از رهبری استبدادی است

)(2018

Rajabi,؛

اما تا حدی توانسدته رابطده کمدی را طبدق چدارچوب

)Schaubroeck et al, (2017؛ )Jiba Gu et al, (2017؛

سبک رهبریشان با زیر دست ایجاد کرده تا کارکنان

)Newman et al, (2015؛)، Nazari et al, (2014

بتوانند حددودا آزادی عملدی داشدته باشدند و از ایدن

) Aghajani & Shoghi, (2013و Shoghi & Haj

طریدق خالقیدت خدود را در کدار گسدترش دهندد ،لددذا

)Fathali, (2011انجددام شددد ،مشددابهت نددارد .لددذا در

بانک مربوطه بایدد بتواندد بده ایدن امدر توجده کدافی

عدم تایید این فرضیه بایسدتی گفدت رفتدار رهبدران

داشددته باشددد تددا بتوانددد ضددمت افددزایش خالقیددت

مددیتوانددد در کوتدداهمدددت اثددر افزایشددی بددر خالقیددت

کارکنددان ،مبادلدده رهبددر-عضددو را تقویددت کنددد .شدداید

کارکنددان داشددته باشددند( Herrmann and Felfe,

بتددوان گفددت یکددی از بهتددرین راههددا در جهددت ایددن

 .)2013اما در بلندمدت بسته به شناخت مکانیسم-

تقویتسازی ،بهدره جسدتن از نقدش دیددگاه تبدادل

هددای روانشددناختی دارد چددرا کدده چنددین مکانیسددمی

اجتماعی است چرا که ایدن دیددگاه ،ضدمن افدزایش

قادر است با توجه به رفتاری که رهبدران اسدتبدادی

در کارمندددان از رهبددرانشددان ،مددیتوانددد در جهددت

با کارکنانشدان دارندد ،تشدخی

دهدد کده ایدن ندوع

ارتقای مبادله رهبر-عضو گام بردارد.

رفتددار مددیتوانددد اثددر منفددی یددا مثبتددی بددر خالقیددت

Guan,؛ ((2018

Faraji,

&

کارکنددان داشددته باشددد .لددذا بانددک مربوطدده ،بایددد بدده
|
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اهمیت نقشی که مکانیسمهای روانشناختی رفتدار

بهددرهوری محسددوب

و از آنجددا کدده انسددان ،محددور

میتواند در جهت کاهش/افزایش خالقیت کارکنان

میشود ،لذا پدرداختن بده افدزایش عملکدرد شدغلی،


داشته باشد را شناسایی کند.

برای رهبران بانکی بایستی حایز اهمیدت باشدند .در

نتددایج فرضددیه پددنجم نیددز گویددای ای دن واقعیددت

این بین مددیران بدانکی مدیتوانندد از طریدق نظریده

است که رهبری استبدادی بر عملکرد شدغلی تدأثیر

تبددادل اجتمدداعی کدده رابطدده مبادلدده رهبددر-عضددو را

منفی و معنادار ندارد ،کهاین نتیجه با نتایج بدست

پیش میکشد در جهت افزایشی یدا کاهشدی شددن

آمدده در تحقیقداتی کده توسدط محققدان Jing Du,

عملکرد شغلی کارکندانشدان توجده وافدری داشدته

)(2019؛ )Wang, H., & Guan, (2018؛ Sahibzada,

باشند.

Mirzapour

نتدایج فرضدیه هفدتم نیدز بیدان کدرد کده مبادلده

) (2018و

)(2016

،Darvishi,

 Khalilizadeh & Hakakzadeh, (2015).انجام شدد،

رهبددر-عضددو در تأثیرگددذاری رهبددری اسددتبدادی بددر

مشددابهت ندددارد .لددذا در عدددم تاییددد ایددن فرضددیه

خالقی دت کارکنددان نقددش میددانجی را دارد .بددا تاییددده

بایستی گفت شداید رفتدار رهبدران بتواندد در کوتداه-

فرضیه دوم بایستی گفدت کده مبادلده رهبدر-عضدو

مدددت اثددر افزایشددی بددر عملکددرد شددغلی داشددته

موضوع نسبتا جدیدی در سازمان نیست ،اما آنچده

باشددند( .)Wu et al, 2012چددرا کدده در کوتدداهمدددت

کدده مشددخ

اسددت بانددک بددرای بقددای خددود بدده

کارکنان از روی ترس از اخرا و یدا جابجدایی و تندزل

کارکنانش وابسته اسدت اللخصدود کارکندانی کده

شغلی به رفتار ایدن رهبدران توجده مدیکنندد امدا در

سرآمد و دارای خالقیت میباشند .بر همین اسداس

بلند مدت همین افراد دیگدر اعتندایی بده رفتدار ایدن

بانددک بایسددتی محیطددی را فددراهم کنددد تددا هرگوندده

رهبددران ندارنددد و چنددین وضددعی بدده ضددرر سیسددتم

خدشده وارد شددن بده

شرایطی که مدیتواندد باعد

میشود را مرتف کرد .لذا با توجده بده

بددانکی اسددت .لددذا بانددک مربوطدده ،بایددد بدده اهمیددت

کارکنان خال

تأثیرات رفتار رهبران استبدادی بدر کارمنددان توجده

عدم تاییدد فرضدیه چهدارم پدژوهش ،باندک حتمدا از

کنند چندین شدرایطی مدیتواندد عملکدرد کارکندان را

طریق برگزاری جلسدات روانشناسدی ،رفتدار مددیران

تحدددت تددداثیر خدددوب (درکوتددداهمددددت) و بددددی (در

خود را در جهت مثبت سو دهند تدا بتوانندد اثدرات

بلندمدت) قرار دهد که جبرانناپذیر است.

سددو رفتددار اسددتبدادی مدددیران را در بلنددد مدددت بدده

نتددایج فرضددیه ششددم نیددز گویددای ایددن واقعیدت

نحوی کنترل یا کاهش داد .در نهایت بانک مربوطه،

است که مبادله رهبر-عضو بر عملکرد شغلی تدأثیر

باید به اهمیت نقش مبادله رهبر-عضدو نیدز توجده

مثبت و معنادار دارد ،کهاین نتیجه با نتایج بدسدت

کافی داشته باشد تا بتواند اثرات مثبت کوتاهمددتی

آمده در تحقیقاتی کده توسدط محققدان Sheikhul-

که رهبری استبدادی بر خالقیدت کارکندان داشدته را،

Islami & Aghajanian, (2014),؛ & Zia Aldini,

کنتدرل کننددد تددا در بلنددد مدددت بددا مشددکالت خاصددی

)Alirezaei, (2013؛ Schiemann,

&

Graen

روبرو نشوند.

)(1978انجددام شددد ،مشددابهت دارد .لدذا در تاییددد ایددن

نتایج فرضیه هشدتم نیدز بیدان کدرد کده مبادلده

فرضددیه بایسددتی گفددت کدده ،مبادلدده رهبددر-عضددو

رهبددر-عضددو در تأثیرگددذاری رهبددری اسددتبدادی بددر

میتواند خمیر مایه توسعه مناب انسانی در باندک-


عملکددرد شددغلی نقددش میددانجی را دارد .بددا تاییددده

هاست ،چرا که گاهی اوقات ،این عامل قدادر اسدت،

فرضیه ششم و عدم تاییده فرضیه پدنجم بایسدتی

عملکرد شغلی کارکنان را کاهشی یا افزایشدی کندد،

گفت که مبادله رهبر-عضو موضوع نسدبتا جدیددی
|
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 جهت کاهش یا کنتدرل آن گدام،حداقل در بلندمدت
.بردارند

اسددت

 امددا آنچدده کدده مشددخ،در سددازمان نیسددت

،بانک به عملکرد شغلی کارکنانش اهمیت میدهدد

در پایددان و بددا عنایددت بدده نتددایج حاصددل از مدددل

اما چیزی که برای مدیران بانک نامفهوم اسدت ندوع

میتوان گفت که مدل مفهومی
معادالت ساختاری 

رفتاری اسدت کده بدا کارکندان دارندد چدرا کده مددیران

بددهعنددوان مدددل تجربددی کدده
مددیتددوان 

 را،پددژوهش

بانک از طریدق رفتارشدان بده فکدر افدزایش عملکدرد

پژوهشهدای علمدی

میتواند راهنما و مبنایی برای


 بانددک حتمددا از، لددذا.شددغلی کارکنددانشددان هسددتند

 البتده بدا. در نظدر گرفدت،و عملدی آیندده قدرار گیدرد

 رفتددار،طریددق برگددزاری جلسددات تددوجیهی مدددیریتی

محددودیتی کده

توجه به نتدایج گفتده شدده در فدو

مدددیران خددود را در جهددت مثبددتتددر سددو دهنددد تددا

پژوهشگران در ایدن پدژوهش بدا آن روبدرو بودندد آن

بتواننددد اثددرات سددو رفتددار اسددتبدادی مدددیران را بدده

اسددت کدده کارکنددان (علمددی و اداری) از تددرس اینکدده

، و در ایدن بدین نیدز.نحوی در بلند مدت کنترل کنندد

مبادا پاسخ به سواالت اثرسویی بر وضد خددمتی و

 توجده،عضو-میتواند به اهمیت نقش مبادله رهبر

 ممکن اسدت سدواالت را بدا،آنها داشته باشد

حقو

کافی داشته باشد تا بتواند اثرات مثبتی کده رهبدری

.دید محافظه کارانه پاسخ داده باشند

،استبدادی بر عملکرد شغلی در کوتا مدت داشدته را
 افدزایش ندهندد و یدا،بیشتر از آن چیزی کده هسدت
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