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 دهیچک

یانجی گری این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری توزیعی و سرمایه روانشناختی با  تعهد به تغییر با م

نظر روش  خودکارآمدی تغییر در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. پزوهش از نظر هدف کاربردی و از

لی بودند کارکنان دانشگاه محقق اردبی ی( می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیهSEMتوصیفی از نوع همبستگی )

فر انتخاب شد. ن 180که با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به حجم 

هد به تغییر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری توزیعی، سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی تغییر و تع

انحراف استاندارد(  و روشهای آمار توصیفی )میانگین و  spssجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار استفاده شد. برای ت

استفاده  LISRELو روشهای امار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف( و نرم افزار 

دی تغییر اثر وانشناختی بر خودکارآمشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رهبری توزیعی و سرمایه ر

رند. همچنین نقش مثبت و مستقیم دارند و خودکارامدی تغییر نیز بر تعهد به تغییر کارکنان اثر مثبت و مستقیم دا

 یر معنی دار بود. ی خودکارامدی تغییر در رابطه بین رهبری توزیعی و هم سرمایه روانشناختی با تعهد به تغیواسطه

 رهبری توزیعی، سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی تغییر، تعهد به تغییرکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1-1

مدیریت آن، اصلی بنیادی با توجه به این که در محیط متالطم امروزی اجتناب از تغییر ممکن نیست، تغییر و 

در توسعه سازمانی و مدیریت کنونی محسوب می شود. زیرا هر سازمانی که تغییر را نادیده انگارد، خود را به طور 

تغییرات در حال تجربه ن ها در دهه های اخیر سازما (.2006، 1)سینگ و سورا جدی به مخاطره انداخته است

شرایط حاضر،  و می توان گفت در و بقای سازمان را تهدید می کند که موفقیتهستند ی چشمگیر و قابل توجه

رویکردها و راه حلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی 

افزایش  (.0122، 2، والنتینا، پوسامیاولیویرا) معاصر از دست داده و بهتر است رویکردها و دیدگاههای جایگزین شوند

سرعت تغییرات سازمانی ضرورت تطابق های پی در پی را ایجاب می کند که در صورت هدم تطابق اثربخشی 

مارهای متعدد نشان می دهد که موفقیت آ. (1382)پاریزی، ساسان گهر،  سازمانها را با تهدیداتی روبرو می کند

درصد بوده است. یکی از ضروریات انکارناپذیر برای  50تا  20های حاصل از مدیریت تغییر در سازمان ها بین 

ن توجه آموفقیت در ایحاد این تغییرات، وجود آمادگی و تعهد کارکنان به تغییر است که در بسیاری از موارد به 

وامل موفقیت تغییر همواره یکی از عآمادگی و نگرش کارکنان به تغییر  (.2005، 3و نیکوال)واکوال  کافی نمی شود

به ادارک افراد از توانایی که به تازگی در ادبیات مدیریت مطرح شده است  4خودکارآمدی تغییر .در سازمانهاست

بدون توجه به تغییرات محیطی  خود در اداره کردن تغییرات در موقعیتهای مختلف و عملکرد بهتر در انجام کارها

و بر اساس پژوهشهای انجام شده در پذیرش و میزان تعهد کارکنان نسبت به  (.2000، 5)ونبرگ، باناس اشاره دارد

 تغییر تاثیرات مثبت و باالیی دارد. 

رهبری به معنای توانایی در اعمال سبک رهبری به عنوان یکی عناصر سازمانی، سبک رهبری سازمانهاست. 

(. در مطالعات اخیر سبک رهبری 1388)پارسائیان و اعرابی،  نفوذ بر گروه جهت تامین هدف در تظر گرفته می شود

                                                           
1 - Singh, Shura 
2 - Oliveira, Valentina, Possamai 
3 - Vakola,  Nikolaou 
4 -Change Self efficacy 
5 - Wanberg, Banas 
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 .(2006، 2)اسپیالن به عنوان یک سبک رهبری نوین و تاثیر گذار در سازمان ها مورد توجه واقع شده است 1توزیعی

تعامل پویا بین رهبران، پیروان و فعالیت های رهبری وزیعی می تواند به واسطه در یک اصطالح کاربردی، رهبری ت

در این رویکرد به روابط انسانگرایانه مانند کار تیمی، مشارکت، توانمند سازی، ریسک پذیری، کنترل مشخص شود

در واقع رهبری  (.1391 ابوالقاسمی، قهرمانی، پرداختچی، )عباسیان،اندک روی دیگران تاکید و تمرکز می شود

کارکنان را به عنوان اهرم های تحقق اهداف در نظر می گیرد به گونه ای که خودشان، توان تصمیم گیری توزیعی، 

سبک رهبری سازمانی محققان رهبری به تاثیرات (. 2001، 3اسپیالن، کامبورن، پاریاصحیح و تشخیص امور را دارند)

انی، روحیه، استرس، مشارکت در سازمان، بر پیامدهایی همچون کارآمدی فردی و جمعی، رضایت شغلی، تعهد سازم

 (.2010، 4، پاتن، جانتزیدوولیت) اعتماد سازمانی اشاره کرده اند

در سالیان اخیر توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی مثبت گرا جلب شده، به گونه ای که این جنبش به 

سرمایه انسانی و اجتماعی، سرمایه روانشناختی حوزه مدیریت و رفتار سازمانی هم راه پیدا کرده است و امروزه پس از 

ارزیابی مثبت از شرایط و احتمال رسیدن به  را می توان به عنوان مبنای مزیت رقابتی در سازمان ها در نظر گرفت.

، 5لوتانز، نورمان، هواگ) موفقیت، مبتنی بر تالش انگیزه محور و همراه با پشتکار را سرمایه روانشناختی می نامند

(. سرمایه روانشناختی ار متغیرهای روانشناختی مثبتی همچون خودکارامدی، امیدواری، خوش بینی و تاب 2007

 (. 2007، 6آوری که قابل اندازه گیری، توسعه و پرورش هستند تشکیل شده است )لوتانز

به عنوان چالشی اساسی و عمده بر همه افراد و گروهها تاثیر گذاشته و در تعهد کارکنان به آن،  وپدیده تغییر 

(.  لذا محققان در مطالعات خود تالش 2005سالیان اخیر همواره مورد توجه محققان بوده است )واکوال و نیکوال، 

ا تعیین و شناسایی کرده اند تا عوامل موثر و پیش بینی کننده آمادگی برای ایجاد تغییر در افراد و سازمان ها ر

                                                           
1 -Distributed leadership 
2 - Spillane 
3 - Spillane, Camburn, Pareja 
4 - Leithwood, Patten, Jantzi 
5 - Luthans, Norman, Hughes 
6 - Luthans 
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کنند. مطالعات انجام شده در زمینه پذیرش و تعهد به تغییر در بین کارکنان نشان می دهد که عواملی همچون 

هدف سبک رهبری، سرمایه روانشناختی، نگرش به تغییر و خودکارآمدی تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر می گذارند. 

رهبری توزیعی و سرمایه روانشناختی با تعهد به تغییر با نقش میانجی  از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک

خودکارامدی تغییر در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی است و روابط بین این متغیرها به صورت یک مدل نظری 

  گردید.مطرح و ارزیابی 

 بیان مسئله -1-2

از مهم ترین عوامل موثر بر سازمانها و شکست و  امروزه در ادبیات پژوهشی مدیریت، موضوع تغییر سازمانی

(. تغییر پدیده ای ست که افراد و سازمانها هر روز با 2014، 1پالنتیا، مگنانو، تیزیانا پاولیلو،) موفقیت آنها می باشد

واکنش مناسب (. و سازمانها نیاز دارند تا برای بقا 2010، 2، گیلمارتین، پیچ، آلکساندر)باتیالنا آن مواجهه می شوند

(. تغییر پایدار در سازمان بیش از هر چیزی 2008، 3)مارتینز را نسبت به تغییرات محیطی مختلف داشته باشند

متکی بر پذیرش آن از سوی کارکنان است و چنانچه این پذیرش نباشد، تغییر عقیم می ماند، به همین دلیل تعهد 

(تعهد به  1992) 4(. کانر1387)زاهدی، و مرتضوی،  یاتی استکارکنان متاثر از تغییر به این تغییرات، امری ح

تغییر را به عنوان عاملی توصیف کرده است که بین افراد و اهداف تغییر، پیوستگی اساسی ایجاد می کند و معتقد 

(. مایر و 2012، 5)نینگ و جینگ است مهمترین عامل دخیل در شکست پروژه های تغییر، فقدان تعهد افراد است

( تعهد به تغییر را به عنوان نیرویی تعریف نمودند که فرد را در دوره های از عمل درگیر می کند 2001زکویتچ )هر

که برای اجرای موفق یک تغییر الزم است و منعکس کننده سه بعد الف( تمایل به ارائه حمایت از تغییر براساس 

زینه هایی باشد که همراه با شکست یا برای ارائه حمایت باور به مزایایی ذاتی تغییر باشد)تعهد عاطفی( ب( شناخت ه

                                                           
1 - Paolillo, Platania, Magnano, Tiziana 
2 - Battilana, Gilmartin, Pache, Alexander 
3 - Martins 
4 - Conner 
5 - Ning,  Jing 
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از تغییر وجود دارد)تعهد مستمر( ج( احساس اجبار برای ارائه حمایت از تغییر )تعهد هنجاری( می باشد. کامینگز و 

( نشان دادند فعالیت اساسی در هر نوع تالش جهت تغییر، شناسایی چگونگی کسب تعهد افراد است 1385اورلی )

را چنانچه تعهد نباشد، خروج از موقعیت قبلی بسیار دشوار خواهد بود و هیچ برنامه تحولی موفق نخواهد شد؛ مگر زی

تغییر مستلزم فعالیتهای آگاهانه و مبتنی  ایجاد و حفظ تعهد بهاینکه ازجانب کارکنان مورد درک و تعهد قرار گیرد. 

سازد. بنابراین الزم است  ز آنها تغییر را با موانع جدی روبه رو میا ریزی شده است و غفلت های برنامه بر اتخاذ رویه

های تغییر شکل و  افراد همسو با برنامه تا با اتخاذ رویکرد مناسب در مورد تغییر، تمهیداتی اندیشه شود که رفتار

ر سه دسته عوامل مطالعات نشان داده است که عوامل مؤثر بر تعهد به تغییر د (.87)زاهدی و مرتضوی،  جهت گیرند

گرایش  گانه، مستقل از یکدیگر بر اند که هر یک از این عوامل سه بندی شده ای و محتوایی طبقه زمینه فرایندی،

(. یکی از عوامل سازمانی موثر بر تغییر 1993، 1)آرمناکیس و بادیان دشون کارکنان نسبت به تغییر مؤثر واقع می

می باشد. رهبری عامل مهمی برای تحقق اهداف سازمانی است و می تواند به در سازمانها، رهبری رهبران سازمانها 

 .طور مثبت بر اثر بخشی سازمانی موثر باشد و با عملکردهای اثر بخش به سازمان به عنوان یک کل کمک می کند

مترین عوامل در این راستا یکی از جدید ترین نظریه ها رهبری توزیعی می باشد که شواهد نشان می دهد یکی از مه

و  1980(. ایده رهبری توزیعی در دهه 2006، 3، اسپیالن2006، 2)فوالن موثر بر تغییرات مثبت سازمانی است

(. رهبری توزیعی شکلی از رهبری است که مبتنی بر اعتماد و 1392)محمدداوودی، حسینی،  شکل گرفت 1990

(. در این سبک رهبری، 2011، 4)ایلز و فنگ استتفویض کامل وظایف با تاکید بر نقش اعضا در پیشبرد اهداف 

نقش رهبری در حد سرپرستان و ناظرانی است که تنها بر روند درگیر کردن کارکنان به منظور انجام فعالیت ها 

نظارت می کنند و کارکنان را به عنوان اهرم های تحقق اهداف در نظر می گیرد به گونه ایی که خودشان، توان 

(. مهمترین نکته مورد 2001، اسپیالن، کامبورن، پاریا ) و تشخیص نحوه انجام امور را دارند تصمیم گیری صحیح

)بنت و  تایید این سبک رهبری، تاکید بر مشارکت هر چه بیشتر کارمندان در پذیرش مسئولیتها و انجام آنهاست

                                                           
1 - Armenakis, Bedeian 

2 - Fullan 
3 - Spillane 
4 - Iles, feng 
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ت، چشم انداز و اهداف، ب(تصمیم ( رهبری توزیعی را شامل هفت بعد الف( ماموری2000) 1(. ایلمور2003همکاران، 

گیری مشارکتی، ج( رفتارهای رهبری، د(توسعه حرفه ایی، ه( فرهنگ مدرسه، ح(تعامل مبتنی بر اعتماد، ز(حمایت 

( نشان داد که 2005) 2(. تحقیقات هریس و موجیس1392همه جانبه می داند)نقل از زاهد بابالن و همکاران، 

های تصمیم گیری اشتراکی و گسترده می شود به طوری که مسئولیت ها به جای رهبری توزیعی باعث ایجاد فرایند

این افزایش مشارکت در تصمیم گیری از سوی تعداد بیشتری   انفرادی بودن به شکل گروهی پیاده و اجرا می شود.

یعی می توانند از اعضا به تعهد بیشتر نسبت به اهداف و استراتژیهای سازمان منجر می شود. محیط های رهبری توز

فرصتی را برای تعیین اهداف شغلی و رشد حرفه ایی در اختیار کارکنان قرار می دهد و فرصت هایی برای یادگیری 

)گرنت و  غیر رسمی، رسمی و مکمل فراهم می سازد و در نهایت باعث بهبود عملکرد شغلی کارکنان می شود

 (. 3،2011کارل

، )لوتانز دهد که سرمایه روانشناختی بر تعهد به تغییر کارکنان تاثیر داردمرور ادبیات پژوهشی موجود نشان می 

(. سرمایه روانشناختی روشی مهم برای افزایش قدرت رقابت سازمانها و حفظ مزیت های رقابت 2007، 4یوسف، اولیو

شناختی سازه ای (. سرمایه روان2015، 5)وانگ با سازمانها است که نقش مهمی در تغییرات سازمانی ایفا می کند

مثبت گراست که از رفتار سازمانی مثبت گرا ناشی می شود. که می تواند پیامدهای مثبتی همچون رضایت شغلی، 

احساس رفاه افراد و رفتار شهروندی افراد در سازمان به همراه داشته باشد از طرف دیگر رابطه ای منفی با استرس 

(. سرمایه روانشناختی در واقع به 2011، 6ریچارد، لوتانز، ماتری)آووی،  شغلی،بدبینی و قصد ترک خدمت دارد

بر یک مبنای توسعه ای و « و چه کسی می خواهید بشوید )خودممکن(« )خود واقعی( چه کسی هستید»مفهوم 

 کـهی وضعیت توانـد بـه عنـوان سـرمایه روانشـناختی مـی(. 2006)لوتانز، نورمن، هواگ،  رشد یابنده باز می گردد

 اعتقـاد فرد بر تواناییهایش برای بسیج منابع انگیزشی)نفــس چهــار مؤلفــه خودکارآمــدی/ اعتمــاد بــه شـامل

                                                           
1 - Elmore 
2 - Harris, Muijs 
3 - Grant, carl 
4 - Luthans, Youssef, Avolio 
5 - Wang 
6 - Avey, Reichard,Luthans, Mhatre 
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وضعیتی شناختی یا )امیدواری ،(آمیز وظایف خـاص موفقیت و شـناختی و راهکارهـای مـورد نیـاز بـرای اجـرای

بینـی را مـدون  برانگیز و قابـل پـیش واقعـی، امـاچالشسـازد کـه اهـداف  که افراد را قـادر مـی تفکری است

 انرژی و ادراک کنترل درونی شده دسـت یابنـد سپس به آن اهداف از طریق اراده معطوف بـه خـود، سـازند و

دائمی، شخصی و فراگیر و اتفاقات  که اتفاقات مثبت را به علل سبک تفسیری)خوش بینـی ،(1994، 1اسنایدر)

 ظرفیـت)پذیری انعطافو  (1998 ،2سـلیگمن) دهـد خارجی، موقتی و شرایط خاص نسـبت مـی ه علـلمنفی را بـ

بحــران و ریســک و  توانند به طور موفقیت آمیزی برای مقابله با تغییـر، می روانشناختی که به وسیله آن افـراد

 (.2007 ،، یوسف، آولیولوتانز) ( می داند3،2002اســتن و ریــد)م مشــکالت ازآن اســتفاده کننــد

عوامل متعدد دیگری می تواند در موفقیت یا عدم موفقیت اجرای تغییرات برنامه ریزی شده نقش داشته 

باشند. یکی از مهمترین عوامل که نقش حیاتی در اجرای فرایند تغییر ایفا می کند نگرش کارکنان نسبت به تغییر 

(. بر اساس ادبیات پژوهشی موجود نگرش و رفتار کارکنان  نقش 3201، 4جیمسون، آرمناکیس)رافرتی،  است

(. نگرش ها، قضاوت های ارزشی افراد هستند 2002)مایرز و هرسکوتیچ،  کلیدی در موفقیت تغییرات سازمانی دارد

رش )عاطفی و شناختی( حاصل می شوند. نگ که از انواع مختلف اطالعاتی که به لحاظ کیفی با یکدیگر تفاوت دارند

به تغییر به باور و تمایل کارکنان نسبت به تغییر اشاره دارد. کارکنان باید باور داشته باند که سازمان نیاز به تغییر 

 6، هلفریچ، هال، وینر(. هالت5،2010)بوکنوگ دارد و همچنین از عهده انجام موفقیت آمیز این تغییرات بر می آید

تغییرات را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصله حاکی از آن است که ( اهمیت آمادگی روانی برای اجرای 2009)

( معتقدند که پیام تغییر 2012) 7عیین موفقیت تغییرات دارد. راسلی، کارنر، سانآمادگی روانی، اثر معناداری در ت

نایی ایجاد تغییرات باید به گونه ای باشد که نوعی حس خودکارآمدی را در افراد ایجاد کند مبنی بر اینکه آنان توا

                                                           
1 - Snyder 
2 - Seligman 
3 - Masten, Reed 
4 - Rafferty, Jimmieson, Armenakis 
5 - Bouckenooghe 
6 - Holt, Helfrich, Hall, Weiner 

7 - Rusly, Corner, Sun 



8 
 

( خودکارآمدی را توان 2000) 1مورد نظر را دارند که به نوعی می توان آن را خودکارآمدی تغییر نام نهاد. باندورا

سازنده ای می داند که بدان وسیله مهارتهای شناختی اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف 

شود. محور اصلی این نظریه به باور افراد به تواناییهایشان اشاره دارد که می به گونه ای اثر بخش سازماندهی می 

خودکارآمدی تغییر به ادارک افراد از  یتهای مختلف نیز تعمیم پیدا کند.تواند در زمان تغییرات سازمانی به موقع

ها بدون توجه به تغییرات توانایی خود در اداره کردن تغییرات در موقعیتهای مختلف و عملکرد بهتر در انجام کار

( معتقد بود که 1992) (. در رابطه با اهمیت خودکارآمدی تغییر کانر2000، 2محیطی اشاره دارد)ونبرگ، باناس

( معتقد است که 2004) 3افرادی که به تواناییهای خود در هنگام تغییر اعتقاد ندارند عملکرد خوبی ندارند.  اسچنز

سازمانی که موقعیتهایی جدید، غیر قابل پیش بینی و استرس زا می باشد برجسته خودکارآمدی در هنگام تغییرات 

می گردد. به طور کلی سطح باالی خودکارآمدی با نگرش مثبت در جهت تغییرات سازمانی و سازگاری با آن و 

 (.2004سازگاری با تغییرات شغلی همچون تغییرات شغلی و یا از دست دادن کار رابطه دارد )اسچنز، 

تغییرات سازمانی معموال پیچیده هستند و در بیشتر اوقات می تواند منجر به شکست سازمان شوند زیرا به 

درصد از  70( معتقدند که 2000) 4جای حل مسائل موجود، مسائل جدیدی را نیز ایجاد می کند. نوهریا و بیر

ماد، تعهد به تغییر، منابع، مهارت مدیریت تغییرات به دالیلی همچون فقدان استراتژی، چشم انداز، ارتباطات، اعت

با توجه به اینکه، انکار ناپذیر بودن تغییر در دنیای امروز بر  به شکست مواجهه می شوند.تغییر و عوامل شخصی 

کسی پوشیده نیست. محققان فعال در عرصه تغییر در نوشته های خود بر اهمیت شناخت عوامل یا مقدماتی که 

یل و یا آن را توسعه و ارتقاء می دهند و یا آمادگی الزم برای ایجاد تغییرات سازمانی را در افراد ایجاد تغییر را تسه

(. جستجو برای شناخت این عوامل باید ادامه یابد تا عوامل تاثیر 2001، 5فراهم می سازند تاکید کرده اند. )وبر و وبر

گی برای تغییر را به شکل اثر بخشی طراحی و اجرا گذار شناسایی و تحلیل شوند و آنگاه می توان مداخالت آماد

                                                           
1 - Bandura 
2 - Wanberg, Banas 
3 - Schyns 
4 - Nohria, Beer 
5 - Weber, Weber 
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بررسی روابط بین رهبری توزیعی و سرمایه روانشناختی با تعهد  با هدفاین این پژوهش (. بنابر2003 ،کرد)مادسن

مدل مفهومی این پژوهش به شکل  انجام گرفتبه تغییر با میانجی خودکارآمدی تغییر در دانشگاه محقق اردبیلی 

 زیر است:

 

r 

(R ،رهبری توزیعی =S ،سرمایه روانشناختی =KH ،خودکارامدی تغییر =Tتعهد به تغییر =) 

 پژوهش اهمیت و ضرورت -1-3

یکی از برجسته ترین مشخصه هایی که سازمان های معاصر را توصیف می کنند تغییر است. پدیده تغییر 

همواره به عنوان چالشی عمده و اساسی که بر افراد، گروه ها و سازمان اثر می گذارد همواره مورد توجه محققان 

یط های خارجی سریع تر از سازمان های مختلف بوده است. بی شک در دنیای متالطم و رقابتی امروز که در آن مح

عامل در آن تغییر می کند و در صورتی که سازمان ها درصدد اصالح شیوه های تغییر خود برنیایند چندان دوام 

نخواهند آورد. از آنجا که بیشتر تغییرات سازمان ها برنامه ریزی نشده و تدریجی است آمادگی و تعهد کارکنان 
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( 2006) 1هامکانینگری با این تغییرات از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار خواهد بود. نسبت به پذیرش و سازگا

نشان داد که هنگامی که تعهد به تغییر بیشتر است، سازگاری با تغییر بیشتر می شود و تمایل به ترک شغل کاهش 

(  و 2008) 2ازمانی پریشمی یابد. تعهد به تغییر اثرات مثبتی بر اثر بخشی سازمانی همچون بهبود عملکرد س

( دارد. در زمان تغییر، تعهد کارکنان، ترک شغل 2007، 3، فیدور، کالدول، لیوهارولدموفقیت در اجرای تغییرات )

 (.2003، 4هارویو  دزوو، ویس)بنتین،  انان را کاهش میدهد

ی برخوردار اهمیت زیاداز طرف دیگر دانشگاها به عنوان مرکز آموزش نسل جوان و نیروی آینده از الویت و 

ه می کند و است. زیرا هم به سبب شرایط سازمانی و هم به سبب تعامل دوطرفه با محیط تغییرات زیادی را تجرب

شد تا بتواند انعطاف همواره برای تطبیق با تغییرات محیطی و سازگاری با آنها باید بتواند آمادگی الزم را داشته با

ناب ناپذیر می ی محیز و ذی نفعان خود داشته باشد. از آنجا که این تغییرات اجتپذیری الزم را به نسبت نیازها

گاری با تغییر دارد باشند و در این میان نیروی انسانی و تعهد آنها به تغییر نقش مهمی در پذیرش، مقابله و یا ساز

ار خواهد بود و زیادی برخورد اهمیت لذا شناسایی میزان تعهد به تغییر کارکنان و شناسایی عوامل پیش بین آن از

پژوهشهای  ضرورت انجام پژوهش جهت شناسایی عوامل موثر بران را ایجاب می کند. در این راستا و با توجه به

غییر با نقش تپیشین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی و سرمایه روانشناختی با تعهد به 

 گرفت.  میانجی خودکارآمدی تغییر انجام

 

 

 

                                                           
1 - Cunningham 
2 - Parish 
3 - Herold, Fedor, Caldwell, Liu 
4 - Bennett, Wise, Woods, Harvey 
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 اهداف پژوهش -1-4

 هدف کلی -1-4-1

 خودکارآمدی تغییربررسی رابطه بین رهبری توزیعی و سرمایه روانشناختی با تعهد به تغییر با نقش میانجی 

 اهداف جزئی -1-4-2

 رهبری توزیعی بر خودکارآمدی تغییر کارکنان دانشگاه محقق اردبیلیمستقیم تاثیر  بررسی میزان

 سرمایه روانشناختی بر خودکارآمدی تغییر کارکنان دانشگاه محقق اردبیلیمیزان تاثیر مستقیم بررسی 

 خودکارآمدی تغییر بر تعهد به تغییر خودکارکنان دانشگاه محقق اردبیلیمیزان تاثیر مستقیم بررسی 

 از طریق خودکارآمدی تغییر رهبری توزیعی بر تعهد به تغییر کارکنانبررسی میزان تاثیر  غیر مستقیم 

 از طریق خودکارآمدی تغییر بر تعهد به تغییر کارکنانسرمایه روانشناختی بررسی میزان تاثیر  غیر مستقیم 

 سئواالت پژوهش -1-5

 آیا رهبری توزیعی بر خودکارآمدی تغییر تاثیر دارد؟

 آیا سرمایه روانشناختی بر تعهد به تغییر تاثیر دارد؟

 خودکارآمدی تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر دارد؟آیا 

 ؟درآیا رهبری توزیعی از طریق خودکارآمدی تغییر بر تعهد به تغییر کارکنان اثر غیر مستقیم دا

 رد؟آیا سرمایه روانشناختی از طریق خودکارآمدی تغییر بر تعهد به تغییر کارکنان اثر غیر مستقیم دا
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 فرضیه های پژوهش -1-6

 کارکنان اثر مستقیم دارد.خودکارآمدی تغییر رهبری توزیعی بر فرضیه اول: 

 کارکنان اثر مستقیم داردخودکارآمدی تغییر سرمایه روانشناختی بر فرضیه دوم: 

 خودکارآمدی تغییر بر تعهد به تغییر اثر مستقیم دارد.فرضیه سوم: 

 ر تعهد به تغییر کارکنان اثر غیر مستقیم داد.رهبری توزیعی از طریق خودکارآمدی تغییر بفرضیه چهارم: 

 د.رسرمایه روانشناختی از طریق خودکارآمدی تغییر بر تعهد به تغییر کارکنان اثر غیر مستقیم دافرضیه پنجم: 

 یف مفاهیمتعر -1-7

 یتعریف مفهوم -1-7-1

کامل وظایف با تاکید بر نقش رهبری توزیعی شکلی از رهبری است که مبتنی بر اعتماد و تفویض : رهبری توزیعی

 (.2011اعضا در پیشبرد اهداف است)ایلز و فنگ، 

چه کسی هستید)خود »مفهوم روانشناختی سازه ای مثبت گراست که به  سرمایه روانشناختی: سرمایه روانشناختی

گردد)لوتانز، بر یک مبنای توسعه ای و رشد یابنده باز می « و چه کسی می خواهید بشوید )خودممکن(« واقعی(

 (.2006نورمن، هواگ، 

.  خودکارآمدی تغییر به ادارک افراد از توانایی خود در اداره کردن تغییرات در موقعیتهای  :خودکارآمدی تغییر

 (2000اشاره دارد)ونبرگ، باناس،  مختلف و عملکرد بهتر در انجام کارها بدون توجه به تغییرات محیطی

ر نیرویی است که فرد را در دوره های از عمل درگیر می کند که برای اجرای موفق تعهد به تغیی: تعهد به تغییر

 (.2001،مایر و هرزکویتچ ) و در سه شکل عاطفی، هنجاری و مستمر شکل می گیردیک تغییر الزم است و 
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 تعریف عملیاتی -1-8-1

( 2000مور )نمره ای است که کارکنان در پرسشنامه رهبری توزیعی ایل از رهبری توزیعی، منظور: رهبری توزیعی

 کسب می کنند.

روانشناختی  پرسشنامه سرمایهمنظور از سرمایه روانشناختی، نمره ای است که کارکنان در : سرمایه روانشناختی

 ( کسب می کنند.2007لوتانز )

دی تغییر است که کارکنان در پرسشنامه خودکاراممنظور از خودکارامدی تغییر، نمره ای : خودکارآمدی تغییر

  ( کسب می کنند.2001چن و همکاران )

 ایرز و هرسکویچممنظور از تعهد به تغییر، نمره ای است که کارکنان در پرسشنامه تعهد به تغییر : تعهد به تغییر

 کسب می کنند. (2001)

  توزیعیرهبری  -1-9

 از یکی ها رهبری سازمان و مدیریت موضوع اخیر، های دهه در سازمانها در افزون روز تغییرات به توجه با

 بیشتر .باشد می سازمانی مطالعات در حوزه صاحبنظران از بسیاری توجه مورد که است برانگیزی چالش های بحث

 باشد، می تغییرات به اثربخش پاسخ توانایی به وابسته دنیای کنونی در سازمان بقای که موضوع این با صاحبنظران

 سطوح تمام در اثربخش رهبری مهارتهای توسعه به وابسته آینده های موفقیت سازمان و بقاء دارند. نظر توافق

 .قرارداد بررسی مورد را گذار تاثیر عوامل از بسیاری می توان سازمانها اثربخشی افزایش منظور . بهباشن می سازمانی

، 1) برک و همکاران باشد می  کارکنانو عملکرد   سازمان اثربخشی بهبود در مهم عوامل از یکی سازمان رهبری

 (2،2003؛ کپلند1999

                                                           
1 .Bryk & et al 
2 .copland 
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 رهبری -1-10

 نظر در برانگیز اصطالح چالش یک بعنوان همیشه مدیریت دانشجویان و مدیریت صاحبنظران بین در رهبری

 در رهبری مفهوم از تعریف 130 کند می بیان رهبری مفهوم ( با بررسی کلمه1978)1 برنز .است شده گرفته

  (.1392به نقل از احمدی، )برنز  دارد وجود تحقیقی ادبیات

  ه عنوان رهبر برهبری توانایی نفوذ در گروه برای رسیدن به اهداف است. اگر منبع نفوذ شخصی باشد ، فرد

 (.1386تلقی می شود )رابینز، ترجمه ی پارسائیان،  

 بی به هدف ها و رهبری، قدرت جذب افراد و تأثیر و نفوذ در آنها آنچنان که افراد )پیروان(  برای دست یا

 (.1389ی،میرکمالبپذیرند )نیاز های خود بطور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معین 

 تاثیرگذاری فرایند رهبری که کنند می گیری نتیجه رهبری ( پس از ارائه تعاریف مختلف از1384) 2بوش 

 بر سازمانی( و گروهی فردی، مختلف سطوح در رهبران رفتاری شناختی،عاطفی، عملکرد )نظیر؛ رهبر

 توانند می ، باشند می دیگران در نفوذ بیشترین دارای که افرادی بنابراین .نفع است ذی گروهها یا افراد

 زیردستان سازمان در دیگران و شده قلمداد رهبر بعنوان فرد آن .نمایند ایفا در سازمان را رهبری نقش

 (.1390باشند ) به نقل از عباسیان، می

 یسبک های نوین رهبر  -1-11

 رهبری خصوص در جدید رویکردهای و تئوریها اخیر سالهای در ها سازمان در رهبری اهمیت خصوص در

 که است ساخته رهنمون نوین سازمانهای در رهبری سوی به را رهبری مطالعات جهت که است شده تدوین

 می آنها مهمترین ازتوزیعی  رهبری و  5مدرسه آموزش رهبری ، 4تحولی رهبری ،3مشارکتی رهبری تئوریهای

                                                           
1 .Burns 

2 - Bush 
3 . Shared leadership 
4 . Transformational leadership 

5 . Instructional leadership 
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با توجه به این که تعداد الگوهای رهبری زیاد و متنوعند و نیاز به بحث جامع دارند فقط برای کمک به درک  .باشند

 به بیان چند مورد به طور خالصه بسنده می کنیم. توزیع شده مفهوم اصلی مان یعنی رهبری 

 رهبری مشارکتی  -1-12

 اعضای متقابل نفوذ کیفیت بهو  بوده یکم و بیست قرن اوایل در رایج هنجاری رویکرد مشارکتی رهبری مدل

 سلسله در سنتی وظایف انجام گیری، تصمیم در فرایند مشارکت نظیر سازمان یک در رهبری فعالیتهای در تیم

 یک رویکرد این در دارد. اشاره ، گروه اهداف به نیل منظور به به یکدیگر تیم اعضای کمک و همکاری و مراتب

 کل بین ها فعالیت انجام منظور به پاسخگویی و پذیری مسئولیت برعکس و نبوده فعالیتهاکلیه  مسئول شخص

به نوعی می توان گفت که الگوی رهبری مشارکتی ریشه در (. 2007، 1)وود و فیلد اعضای  تیم توزیع می گردد

ری مشارکتی به عنوان میزان رهب اصل مشورت دهی و استفاده از ایده ها، پیشنهادات، اظهارات و عقاید دیگران دارد.

مشارکت زیردستان در فرایند تصمیم گیری تعریف شده است. به جای اتخاذ تصمیمات دلبخواهی، رهبر مشارکتی 

تالش می کند تا افراد را در فرایند تصمیم گیری در گیر کند. به هر حال، تصمیم گیری مشارکتی به این مفهوم 

( فرایند اتخاذ تصمیمات آموزشی SDM) 2ت است. تصمیم گیری مشترکنیست که هر کس درگیر در تمام تصمیما

با یک روش مبتنی بر همکاری در سطح مدرسه است و فرصتی را برای متخصصین مدرسه، والدین، اعضای جامعه 

فراهم می کند تا در طراحی اهداف  همکاری کنند و موفقیت توسعه یافته ی دانش آموز و اثربخشی معلم را ارتقا 

 (.2006، 3دهند )برونر

 

 

                                                           
1 - Wd, Fields 
2 . Shared Decision Making 
3. Darlene Y. Bruner 
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 تحولی   رهبری -1-13

گرفته   transformکلمه تحول  ،بکار رفت (1973) اصطالح رهبری تحول گرا برای اولین بار توسط دانتون

 رهبری قلببه معنی تغییر ماهیت ، عملکرد یا موقعیت جدید می باشد.   transformareشده از کلمه التین 

 تحولی رهبری دیگر تعبیری به  باشد. می سیستم یا سازمان تحول در ایجاد یا تغییر ایجاد به رهبر تعهد تحولی

 می تعریف سازد، می رهنمون انگیزش و اخالقیات باالی سطوح به را یکدیگر پیروان ، و رهبران که فرایندی بعنوان

می  شان محیط بهبود و نوآوری رشد، منظور به تغییر برای فرصت دنبال به تحولی رهبران (.2006، 1)رزوانا گردد

 ایشان و کرده اداره صورت اثربخش به را کارکنان بین ارتباطات و بوده شفاف جمعی انداز چشم رهبران اینباشند.

 بیان چنین توان می (.2،2006خالق باشند )پوندر و نوآور خود فعالیتهای انجام در که دارند می وا تحرک به را

 تعهد برای ایجادکننده و سازمان اعضای مفروضات و نگرش در عمده تغییرات تاثیر فرایند رهبری تحولی، که داشت

 طور به بلکه کند نمی مدیریت را صرفًا ساختار تحولی رهبری. باشد می استراتژی و اهداف در عمده تغییرات

 (.3،2000)هاپکینز باشد می تغییر آن منظور به مدرسه فرهنگ بر تاثیر دنبال به هدفمند

  یرهبری توزیع -1-14

ی یک روانشناس استرالیایی به نام ای نیست. این واژه برای اولین بار به وسیلهرهبری توزیعی، دیدگاه تازه

(. او تالش کرد که عمل 2009، 5، به نقل از مهرا، اسمیت، دیکسن و رابرتسن1954، 4گیب به کار برده شد )گیب

گذارد، بفهمد اما تفسیر امروزی های رسمی و غیر رسمی تأثیر میانواع گروه و پویایی فرایندهای نفوذ را که بر کار

                                                           
1 . Rezoana 
2 . Pounder 

3 - Hopkins 
4 . Gibb 

5 . Mehra, Smith, Dixon & Robertson 
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( فراهم شد. دیدگاه اسپیالن که تحت تأثیر روانشناسی شناختی قرار گرفت 2006توسط اسپیالن ) یاز رهبری توزیع

 (.(. 2009 به طور ویژه بر اساس شناخت توزیعی و نظریه فعالیت، ترسیم شد )به نقل از مهرا و همکاران،

بوده و  سازمانشکلی از عامل جمعی که هماهنگ کننده فعالیتهای تعدادی از افراد در » به عنوان  یرهبری توزیع

. اسپیالن استد (1،2004)هاریس تعریف شده است« هدایت کننده سایر معلمان در فرایند های تغییرات می باشد

»  اتفاق می افتد و هسته اصلی آن تعامل بین افراد می باشد سازمانالل می کند که رهبری از راههای گوناگون در 

هها یا سطح گروهی بهتر مورد استفاده قرار سازمانها در گرودانش و تجارب رهبران ، با توجه به وظایف ویژه رهبری

 یعیتوزرهبری  مفهومی چارچوب مبنای بنابراین (.2001اسپیالن و همکاران،)  «می گیرد تا در سطح فردی رهبران

 کاربردی اصطالح یک در است. متکی آموزشی سازمان یک در متفاوت توسط اعضای شده انجام رهبری فعالیت بر

رهبری رویکرد  شود. می مشخص ، رهبری های فعالیت و پیروان ،ن رهبرا بین پویا تعامل بواسطه رهبری توزیعی تر،

در شبکه رهبران، پیروان و موقعیت شان در بر را و سایر رهبران رسمی و غیر رسمی  تمرکز نداردبر مدیران توزیعی 

 باال به پایین صورت به نه و پایین به باال صورت به نه رویکرد این ، اسپیالن رهبری توزیعی رویکرد می گیرد. در

رغم  علی .گردد می ایفا متفاوت زمانهای در متفاوت افراد بوسیله رهبری های نقش بلکه شود گرفته می نظر در

 :دارند توافق رهبری توزیعی مفهوم زیربنایی اصل دو بر نویسندگان بیشتر توزیعی، رهبری مفهوم تعریف در تفاوت

 شکل به که متفاوت افراد تعامل از ب( رهبری باشد. می متفاوت افراد سوی از مشترک تاثیر فرایند رهبری الف(

 (.2009 همکاران، و 2 )ون آمیجد گردد می ناشی کنند، می فعالیت هم به گروهی

 

 

 

                                                           
1 - Harris 
2 . VanAmeijde 
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 ویژگی های رهبری توزیع شده  -1-15

عناصر رهبری توزیع شده به وسیله متخصصینی توصیف و تحلیل شده است که ویژگی های مهم چارچوب 

؛(. هم چنین 2،2000؛ لیث وود و جانتزی2004؛ هریس،2000، 1رهبری را شناسایی و یگانه ساخته اند )گراند

( در بررسی ادبیات رهبری توزیع شده عناصر مشخص ویژه ای را برای آن شناسایی کردند که شامل 2006) 3وودز

ویژگی های رهبری توزیع شده را  ادامهدر . می باشدویژگی ظهوریافته، باز بودن مرزها و رهبری مطابق با تخصص 

 به طور خالصه بررسی می کنیم. 

 

 

منظور از این مولفه در رهبری توزیع شده شبکه ی تعامالت افراد است. ارتباط های سیال . 4ویژگی ظهوریافته

و پویایی که توسط رهبران مختلف، در زمان های مختلف و تحت شرایط متفاوت شکل می گیرد. به نوعی حاکی از 

                                                           
1 - Grenda 
2 - Leithwood, Jantzi 
3 - Woods 
4. Emergent Property 

ویژگی های 
رهبری توزیع 

شده 

رهبری مطابق 
با تخصص

ویژگی 
ظهور یافته

باز بودن 
مرزها 

: ویژگی های رهبری توزیع شده۲-۲شمارهشکل   
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و پیروان است که می تواند به عنوان قابلیتی برای تغییر سازمانی در نظر گرفته شود. هم  بده و بستان بین رهبران

و  .چنین در این شبکه ی ارتباطی افراد )رهبران( تخصص و عمل شان را یکی می کنند تا به سازمان کمک کنند

. عالوه بر این در سازمان شاهد شودبازده یا انرژی شان از مجموع اعمال فردی بیشتر  باعث می شودموضوع این 

اثر گرد هم آوردن تعدادی از افراد را نشان می  شبکه ی اجتماعی، زیراظهور فلسفه ی هم افزایی )سینرژی( هستیم 

به طور کلی منظور از ظهور یافتگی این است که هر یک از اعضا می توانند با هم در ارتباط متقابل باشند یعنی دهد. 

 دیگر تاثیر بپذیرند و به نوعی بر هم افزایی )سینرژی( سازمانی بیافزایند.    بگذارند و از همدیگر تاثیر  بر هم

باز بودن مرزهای رهبری است. این موضوع به این معنی  ،رهبری توزیع شده از جمله ویژگیهای. 1بازبودن مرزها

توزیعی، رهبری منحصر به یک در مدل که رهبری منحصر به فرد است، دید گاه رهبری سنتی،  برخالفاست که 

را دربرگیرد. به طور کلی نمی توانیم رش پیدا کند و کل سازمان فرد نیست یعنی شبکه ی رهبری می تواند گست

ویژگی ظهوریافته، یعنی تعامالت بین  مرز مشخصی را برای رهبری توزیع شده تصور کنیم. هم چنین این بعد

می کند. پس باز بودن مرزها به تیم رهبری کمک می کند تا با تغییرات رهبران، پیروان، و موقعیت شان را کامل 

 (.2009، 2؛ جیمز2006، )وودز تطبیق پیدا کنند و بر طبق آن عضویت شان را گسترش دهند

منظور از این مولفه این است چون افراد قابلیت ها، توانایی ها و تخصص های مختلف . 3رهبری مطابق با تخصص

به طور کلی در رهبری  .توانند در جای مناسب و در زمینه ی مورد نظر به هم دیگر کمک کننددارند مسلما می 

توزیع شده مقوله ی تخصص حاکی از این است که در کنار تعامالت سازنده و باز بودن مرزها کارکنان می توانند از 

ه کنند و در جای مناسب به کاربرند و دانش، معلومات، اظهارات، پیشنهادات، ایده ها و قابلیت ها ی یکدیگر استفاد

 . (2009؛ جیمز، 2006)وودز ، عالوه بر این زمینه ی توسعه ی حرفه ای هم دیگر را فراهم کنند 

 

 

                                                           
1 . Openness of boundaries 
2 - Jaimes 
3. Leadership according to expertise 
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 های رهبری توزیعینظریه -1-16

 نظریه اسپیالن -1-16-1

رود، میفراتر  ،شناخت، مهارت، جاذبه و یا یتوانایی فرد لنز که ازبه رهبری از طریق یک  (2004اسپیالن )  

تعداد زیادی  توسطکه فعالیتی  به ،یک فردعملکرد فراتر از را رهبری  ،یمفهوم رهبری توزیعاو در مورد  .کندنگاه می

به جای مطالعه نقش  یک عملکرد عنوان بهرا  رهبری،گرایش جدیدتئوری این  .دهدگردد، بسط میانجام می از افراد

 زتعاملی ایک بافت توسط این محقق به عنوان محصول  رهبری .دهدمیرهبری، صفات، توانایی و شناخت تغییر 

از  بخشیفقط  سازمانتعامل کارکنان  .استشده شان تعریف و موقعیت ابزارهاها از استفاده آن مدرسه ون ابازیگر

 قبیلاز مختلف، آموزشی  هایاز ابزار کارکنانای که در آن است. شیوهی رهبری توزیع کرددر عمل اسپیالن نظریه

نظریه ز ناپذیر اقطعه جداییکنند، میاستفاده ها فرمها یا مشاهده ، راهنمای برنامه درسی، ارزیابی دادهگروهی جلسه

که چگونه چنین بر اینموابستگی به موقعیت رهبر و ه تمرکز بردر برابر ی رهبری توزیععملکرد  رهبری است.عملکرد 

 مدیریتاگر چه . متمرکز استکنند، با هماهنگی کار میبرای حل مشکل و یا رسیدن به هدف ها آن و پیروان انرهبر

. هنگامی که داندمرکزی نمی نقطهخودش را  اما مدیر، استرهبری  کردعمل و مؤثر درپیچیده قسمتی هنوز هم 

توزیع وظایف وابسته به ادراک مدیر است، او تشخیص  ،هستند یتوزیع رهبریدر حال اعمال  سازمانیک کارکنان 

 موفقیتمدرسه را در جهت  مصنوعات،توسعه و استفاده از با  دهد که چه کسی در توزیع شرکت خواهد کرد ومی

 خواهد کرد.  هدایت

 

 

 

 



21 
 

 نظریه گرون  -1-16-2

، استدالل کرد که اسپیالنمانند او پیشنهاد شد. ( 2002) 1توسط گرونی هبری توزیعر اهیمیکی دیگر از مف 

به معنای را رهبری یکرد، وبنا به زعم گرون این ر افتد متناقض است.اتفاق می سازمانآنچه در  ابشده  رهبری توزیع

یف به عنوان وظاگرون آن را که  استضروری در این نظریه قسیم کار ت کند.میریف تع سازماندر یک  یرهبری جمع

اجزاء از  اسپیالنمشابه گرون  مندان، مشخص کرد.رای تکمیل آن وظایف توسط کار، بآوریفناستفاده از و توانایی 

با  ،دستور کار جلسه، راهنمای برنامه درسیاجزاء محسوس، در برگیرنده . کنداستفاده می محسوس و نامحسوس

ای هجنبهشود. ها ترکیب می، با دانش آنسازمان هستند از توانایی فنی بخشید دارای افراآگاهی از این که 

 را رهبریدر ی الگوی توزیع ،تقسیم کار سازمان است. ادغام هر دو جنبه در اندازچشم و هانامحسوس شامل ارزش

یک مفهوم تازه را اضافه  "2آمیختههمبهاقدام "فلسفه  معرفی بای رهبری توزیع ( به2002گرون ). کندمی تعیین

 ها و تخصصطرحبا هماهنگی و متحد شدن در مردم هم آمیخته بیان کننده این مفهوم است که د. اقدام بهکر

م اقدا» سه نوعاو . ها بزرگتر استاقدامات فردی آنمجموع از  ،به طوری که نتیجههستند،  در حال کار یکدیگر

-های نهادینهو شیوه 4کار حسی، روابط 3خودجوشبه عنوان همکاری مشخص و ی رهبری توزیعدر  را« آمیختههمبه

میان دو یا  تعاملدهد که زمانی رخ می همانطور که از نامش پیداست،، خودجوش. همکاری گذاری کرد، نام5شده

استفاده یکدیگر حل مشکل یا تکمیل وظیفه  رایب شاناز تخصص در یک سازمان فعالیت و کهاز افرادی چند نفر 

 رایاعضاء ب اکثریا  نفر که دو دهدمیرخ  یدر طول زمان کار معموالً  حسی. روابط نیست ریزی شدهبرنامه کنند،می

های رهبری . شیوهکنندمییکدیگر تکیه  هب، الزم است نامعینی تشخیص آنچه که برای حل مشکل یا تکمیل کار  

مدرسه  توسط ساختارهای رسمی درهستند که  و یا برنامه سازمان سلسله مراتب شامل تکالیف نقش، شدهنهادینه

 . اسپیالن بنا شده استکار اساس بر « آمیختههمبهم اقدا» افزودن مفهوم باگرون چارچوب  .شوندمیدیکته 

                                                           
1 - Gronn 
2 .concertive action  
3. Spontaneous collaboration 

4. Intuitive working relations
 

5. 
Institutionalied practices 
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 نظریه المور -1-16

 ه وسیلهرا باسپیالن و گرون ی که مفهوم رهبری توزیع ( بیان شد،2000المور )نظریه سوم توسط ریچارد   

به  بهبود آموزش و عملکرد مدرسه توسعه داد. با استفاده از جنبش اصالحات مبتنی بر استانداردها اتصال آن به

که تئوری رهبری باید فراتر از  . او نشان داددشو پاالیشپیشنهاد کرد که رهبری باید المور عنوان یک راهنما، 

 کرد، حرکت کند. تفسیر "و کارگردانیهدایت "او به معنی  تر کهاصطالح گستردهسمت یک به  خصیصه،های تئوری

های فردی تاکید بر مهارت استفاده از منابع مختلف رهبری، گرون باو  اسپیالن اصول در المور نظریهپایه و اساس 

منابع  هدایت عنوانبه را ی رهبری توزیعالمور  .است نهفته ،به سوی هدف مشترک فعالیت هماهنگچنین و هم

به منظور بهبود آموزش  ،از طریق فرهنگ مشترک سازمان منسجمیک در افراد تخصص  زرهبری، استفاده امختلف 

و  هدایتاز که  یتبیین به وسیلهخود  نظریهدر  رای توزیعمفهوم رهبری  و. اکرده است تعریف و عملکرد مدرسه

نوع تخصص میان سطح و  تفاوت دراین تبیین تا حدی به سهیم بودن و تا حدی به  دهد.کند، شرح میرهبری می

اقدام به  ،که بهبود در مقیاس وسیع است حاصل این واقعیتی . به عبارت دیگر، رهبری توزیعکنداشاره می اشخاص

 . داردمختلف نیاز  یهای تخصصافراد با زمینه هماهنگ میان

 

  

منابع 
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 توزیعی

 نظریه رهبری توزیعی :2 -3شکل شماره
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The relationship between psychological capital, distributed 

leadership and commitment to change: The mediator  role of 

self-efficacy change 

Adel zahed babalan 

Ghaffar karimianpour  

Abstract 

The purpose of this study was to investtigate The mediator role of change self-efficacy in 

relationship between distributed leadership and psychological capital wit commitment to 

change in mohaghegh ardebily university personnel. Study is applied and study methods was 

descriptive (SEM). Statistical population of this study comprised of all mohaghegh ardebily 

university personnel, That among them based on morgan table and by using available 

sampling, 180 samples were selected and. For data collection distributed leadership 

questionnaire, psychological capital questionnaire, change self-efficacy questionnaire and 

commitment to change questionnaire were used. Data were analyzed by using spss software 

by descriptive statstical (mean and standard deviation) and Inferential statistics (Pearson’s 

correlation and kolmogorov smirnov) and LISREL software. Findings showed that 

Distributive leadership and psychological capital have a direct and positive effect on self-

efficacy change and Efficacy change will have a direct and positive effect on employee 

commitment to change. Also mediator role of self-efficacy changes in the relationship 

between distributed leadership and psychological capital with commitment to change was 

significant. 

Keywords: distributed leadership,  psychological capital, self-efficacy changes, commitment 

to change. 
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