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 دهیچك

 تیدر کسب موفقرا  یادینقش ز تواندیعملکرد انسان و نوع نگاه او م ،یوکار امروزکسب یایپو طیدر مح

را فراهم کنند تا  یطیشرا دیها بامنظور، سازمان نیهر سازمان داشته باشد. به هم یبرا یرقابت تیو مز

 نی. در اندنک بیو ترغ قینوآورانه تشو یآنان را به رفتارها ،یانسان یهاهیسرما یعالوه بر حفظ و نگهدار

از  یریگها در بهرهبه سازمان تواندیم یعضو و استقالل شغل -تبادل رهبر ،یاخالق یراستا، رهبر

و بلندمدت  داریرابطه پا یآنان برا لینوآورانه آنان کمک کند و تما یرفتارها شیو افزا یفکر یهاهیسرما

عضو در -و رهبر یاستقالل شغل یانجینقش م یپژوهش، بررس نیهدف ا نیبنابرا .دهد شیبا سازمان را افزا

پژوهش کارکنان اداره کل  نیا ینوآورانه کارکنان است. جامعه آمار یو رفتارها یاخالق یرهبر انیرابطه م

 نامهپرسشها داده یآور. ابزار جمعاستاستان تهران  یو گردشگر یدستعیصنا یفرهنگ راثیسازمان م

از  زیپژوهش ن یهاداده لیوتحلهیو تجز دش یبررس یعامل لیتحل قیسازه از طر ییو روا دهاستاندارد بو

. ه استانجام شد SMART PLSو  SPSS یافزارهابا استفاده از نرم یمعادالت ساختار یسازمدل قیطر

عضو -تبادل رهبر شیدر سازمان موجب افزا یاخالق یرهبر تیکه تقو دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی

نوآورانه را  یو رفتارها یاخالق یرهبر انیرابطه م تواندیعضو م-شد که تبادل رهبر تأییدعالوه، . بهشودیم

نوآورانه  یو رفتارها یاخالق یرهبر انیدر رابطه م یاستقالل شغل یگریانجیکند. اما نقش م یگریانجیم

 .نشد تأیید

 هاکلیدواژه
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  مقدمه

نیز ها ها، بلکه برای بقای آنتنها برای رشد سازماننوآوری در دنیای رقابتی امروز، نه

سریع و مداوم در  هایهای امروزی به نوآوریضرورتی انکارناپذیر است. سازمان

طور مستمر تواند بهمحصوالت، خدمات، فناوری و فرایندها نیاز دارند و سازمانی که نمی

به شکست خواهد بود.  محصوالت و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند، محکوم

کارکنان و  5های گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیستند و رفتارهای نوآورانهسازمان

های نوآور در پاسخ به تغییرات ها دارد. سازمانتأثیر زیادی در موفقیت آن مدیران،

یابی به عملکرد ها برای دستهای جدید که به آنچنین گسترش قابلیتمحیطی و هم

ها نیازمند نوآوری مستمر حال، سازماناین با ؛تر هستندکند، موفقباالتر کمک می

های سرعت باالی تغییر نیازها و رقابتتوجه به که اگر نوآور نباشند، با هستند. چرا

های رقابتی عمل کنند و از چرخه رقابت حذف توانند در کسب مزیتشدید، نمی

بریم که جهان (. اکنون در عصری به سر می5931شوند )قربانی جاجرم و همکاران، می

 ی خود را ازرا به یک دهکده تبدیل کرده است که زمان و مکان دیگر آن کارکردهای قبل

شک اهمیت بیشتری خواهد یافت. ای بیرهبری در چنین فضا و سده اند ودادهدست 

همه مسئله، که بسیاری از مسائل امروزی، دیروز اصالً مطرح نبود و وجود اینچه این

طلبد که با ظرافتی خاص ضمن توانایی مدیریت بر خود، دیگران و رهبرانی را می

های تولیدشده در جوامع و ها و داناییانتقال آگاهیوهای نقلراهابزارهایی که شاه

باشند، بتوانند سرعت تغییر و تحوالت محیطی را نیز سنجیده اداره کنند. ها میسازمان

تواند سازمان ه رشد میهای رهبری در عصر حاضر و تجارت روببا توجه به نظریه بنابراین

 (. 5931رساند )حکاک و همکاران،  یاری برد اهداف و رسالت خودرا در پیش

پردازی شده است. نظریهاخیراً توسط پژوهشگران  6در این راستا، نظریه رهبری اخالقی

ده است کرسازمانی را وادار  پیروانبرداری و رسوایی، های اخیر، کالهبا توجه به گزارش

شده بازسازی اعتماد تخریب ده و بهکرنظر  که در مورد رفتار اخالقی رهبرانشان تجدید

های سازمانی عنوان باالترین اولویتها به، اعتماد و اطمینان رهبران و سازمانعمومی

                                                                                                                   
1- Innovative behavior 
2- Ethical leadership 
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نتیجه، در چند سال  . در (6،6154؛ ژیاجون و گای6159، 5همکاران )انتایی و بپردازند

و  )نئوبرت گرفته است ها و پژوهشگران قرارتوجه سازمان اخیر رهبری اخالقی مورد

اند که رسیده(. تحقیقات بسیاری به این نتیجه 6154؛ ژیاجون و گای،6154، 9همکاران

مثبت زیادی بر سطح رضایت کارکنان، سطح تعهد آنان، ایجاد  رهبری اخالقی تأثیر

هویت اخالقی در آنان و توسعه رفتاری شهروندی سازمانی داشته است )هانسن و 

به استقالل، اخالقیات، رهبری اخالقی  (.6159؛ نئوبرت و همکاران،6159، 4همکاران

تواند رفتار میدارد که  تأکیدگرایی های اجتماعی و رابطهال، مسئولیتهای بالآهاید

بنابراین، این پژوهش تأثیر رهبری اخالقی بر  ؛بینی کندرا پیش نوآورانه کارکنان

ژوهش قصد دارد نقش عالوه این پکند. بهرفتارهای نوآورانه کارکنان را بررسی می

در رابطه میان رهبری اخالقی و رفتارهای نوآورانه را  1عضو-گری تبادل رهبرمیانجی

کنیم، نظریه تبادل های رهبری مقایسه میکه با دیگر نظریهد. زمانینککارکنان بررسی 

خاص بر ارتباطات میان رهبران  طورن متفاوت است که بهاز این نظر با سایرا عضو -رهبر

پذیرند )چن و گذر زمان تأثیر می که چگونه این روابط درو پیروان تمرکز دارد و این

توانیم فرض با استفاده از دالیل متفاوت می(. 6155 ،1؛ سیرز و هاکت6156، 1همکاران

د دارد امّا عضو و رفتار نوآورانه کارکنان  وجو -کنیم که رابطه مثبتی میان تبادل رهبر

دهد )هامود می شده است نتایج متناقضی را نشان تحقیقاتی که بر روی این رابطه انجام

(. که این 6156، 51؛ ولمر و همکاران6151، 3؛ لیااو و همکاران6155، 8و همکاران

های بیشتر دهد پژوهشدارد که نشان می تأکیدموضوع خود به شکاف پژوهشی 

 ی دیگری در این رابطه بپردازند.توانند به کشف متغیرهامی

تواند رفتار دارند که می تأکیدهای شغلی های اندکی بر چگونگی ویژگیپژوهش

های شغلی هاکمن و بنابراین، بر اساس مدل ویژگی ؛نوآورانه کارکنان را تشویق کند

                                                                                                                   
1- Ntayi et al 

2- Xiaojun & Guy 

3- Neubert et al 
4- Hansen et al 

5- Leader-Member Exchange (LMX) 

6- Chen et al 
7- Sears & Hackett 

8- Hammond et al 

9- Liao et al 
10- Volmer et al 
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عنوان به 6، این پژوهش تالش دارد تا بررسی کند که استقالل شغلی(5311)  5اولدهام

عضو و رفتار نوآورانه کارکنان ایفا -تغیر میانجی چه نقشی در رابطه بین تبادل رهبرم

شود که رهبری اخالقی، در فرایند تقویت کند. بنابراین در این پژوهش فرض میمی

ای از استقالل را در فرایند تبادل روابط با پیروان، رفتار نوآورانه کارکنان را که درجه

کند. در ها و مراحل انجام وظایف، دارند، تشویق میذیرش روشانجام نقش در کار و پ

عضو قوی، استقالل شغلی نقش مهمی در ایجاد اعتماد و حس  -محیطی با تبادل رهبر

کند که نهایتاً بر رفتار نوآورانه کارکنان پذیری در برابر شغل ایفا میمالکیت و مسئولیت

مقاله حاضر، یک مدل ترکیبی  (.9،6114وی)النگفرد و مگذارد خدماتی کارمند تأثیر می

و با ر توسعه رفتار نوآورانه کارکنان د که در آن نقش رهبری اخالقی دکنرا بررسی می

گری چنین نقش میانجیعضو و هم-گری تبادل رهبردر نظر گرفتن نقش میانجی

کارکنان  عضو و رفتار نوآورانه-استقالل شغلی را در تأثیر آن بر رابطه بین تبادل رهبر

عضو، -بنابراین این مطالعه، ادبیات مربوط به رهبری اخالقی، تبادل رهبر ؛کندبررسی می

ده و اهمیت رهبری اخالقی کراستقالل شغلی و رفتار نوآورانه کارکنان خدماتی را بیان 

 کند.در توسعه رفتار نوآورانه میان کارکنان را روشن می

 پژوهشچارچوب نظری 

صورت هنجاری در اعمال بری اخالقی نمایش رفتار مناسب بهره رهبری اخالقی:

ق ارتباط گونه رفتارها از طریبین شخصی و ترغیب پیروان به این شخصی و روابط

(. بر طبق این تعریف 5934گیری است )جباری و همکاران، دوجانبه، تشویق و تصمیم

نشان دادن رفتار »جزء اولین  ؛تواند به اجزای گوناگونی تجزیه شودرهبری اخالقی می

است که دربردارنده « نظر هنجاری از طریق اعمال شخصی و روابط بین فردی مناسب از

طور شوند الگوهای رفتاری دارند که بهاین است که رهبرانی که اخالقی تصور می

 های اخالقی مثل درستکاری، قابلشوند و دارای ویژگیهنجاری مناسب پنداشته می

حمایت از این اقدامات برای پیروان از طریق »دومین جزء  ،عدالت هستند اعتماد بودن و

کنند، صورت اخالقی رفتار میکند رهبرانی که بهاست که بیان می« ارتباطات دوطرفه

                                                                                                                   
1- Hackman and Oldham  

2- Job autonomy 

3- Langfred & Moye 



 

 

 

 
 
 231 ...رهبر یانجینوآورانه کارکنان: با نقش م یبر رفتارها یاخالق یرهبر ریتأث 

های رهبری اخالقی این صفات را در محیط اجتماعی نیز با تمایل به نشان دادن ویژگی

 و کننداره اخالقیات با پیروان برجسته میاز طریق رفتار اخالقی و صحبت کردن درب

کند رهبران، رفتارهای اخالقی را است که بیان می« تقویت رفتار اخالقی»سومین جزء 

چنین تأدیب پیروانی که استانداردهای از طریق پاداش دادن به رفتارهای اخالقی و هم

است که « یریگتصمیم»کنند. چهارمین جزء کنند، تقویت میاخالقی را رعایت نمی

های خود را در نظر ندیشند و نتایج تصمیمرهبران باید قبل از هر تصمیم بیکند بیان می

هایی دارند که عادالنه باشد و چنین این رهبران تمایل به اتخاذ تصمیمداشته باشند. هم

 اغلب پیروان را به رفتاری مشابه هدایت کند.

نظریه متفاوت ریشه دارد، نظریه یادگیری ( رهبری اخالقی در دو 6154)5از نظر فولر

کند که پیروان . نظریه یادگیری اجتماعی بیان می9و نظریه تبادل اجتماعی 6اجتماعی

چرا که  ؛تمایل دارند که از رفتار رهبران خود تقلید کنند و تحت تأثیر آن واقع شوند

گیرند. نظریه و یاد میکنند خوبی تمامی ابعاد رفتاری رهبرانشان را مشاهده میها بهآن

کند. تبادل اجتماعی، به درک روابط متقابل مشترک میان رهبران و اعضایشان کمک می

کنند؛ هبران خود را جبران میشیوه مناسبی رفتار رکند که پیروان بهنظریه بیان می این

وانش صورت عادالنه برخورد کند، در هنگام نیاز از پیرمثال، اگر یک رهبر بهعنوان به

هایی را برای حمایت کند، نگرانی خود را ابراز کند، کارکنان را تشویق کند و فرصت

ها فراهم سازد، پیروان نیز این رفتار رهبر را با رفتار مثبت خود جبران خواهند کرد. آن

گویی افراد در مقابل رهبری هر دو نظریه مورد اشاره به درک ما از نحوه پاسخبنابراین 

 (.6151، 4)دی هار کندمی اخالقی کمک

ادبیات نظری حاضر در خصوص رهبری اخالقی عمدتاً بر ابعاد اخالقی آن متمرکز 

 پژوهشهایی نظیر، های انگیزشی آن نداشته است. پژوهشبوده و توجه چندانی بر جنبه

ها و رفتار ( که به بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر نگرش6151) 1پیکولو و همکاران

یافتند که رهبران  اند، به این نتیجه دستپرداخته 1های ویژگی شغلیدر مدلکارکنان 

                                                                                                                   
1- fowler 

2- Social learning theory 

3- Social Exchange theory 

4- Dhar 

5- Piccolo et al 
6- Job characteristics model 
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ل، دارا سزایی در برانگیختگی پیروان برای عملکردی باالتر از حد معمواخالقی نقش به

شده خود تنها نگرش کارکنان به کار را از طریق رفتار تعریفهستند. رهبران اخالقی نه

هایی خالقانه را حلانگیزند تا تالشی مازاد داشته و راهرا برمیها بلکه آن ،دهندتغییر می

  (.6151گیرند )پیکولو و همکاران،  کاربه

چه مفاهیم خالقیت و نوآوری به یکدیگر مرتبط  اگر :رفتارهای نوآورانه کارکنان

عنوان تولید و خلق دارند. خالقیت به رد خاصی تکیهحال هر یک بر مواین هستند، با

نو برای  هایکارگیری ایدهمعنای بهکه نوآوری بهحالی شود. درهای نو تعریف میایده

تری اشاره دارد که هدف از آن ایجاد، رو نوآوری به فرآیند پیچیدهاولین بار است؛ از این

ترتیب نوآوری کارکنان در محیط این های جدید است. به انتقال، تغییر و واکنش به ایده

( 6( درک مسئله، 5شامل: را ای رفتاری پیچیده است که یک فرآیند سه مرحلهکار نیز 

منظور ای منطقی بهها و یافتن قاعدهلحها، راه( بهبود ایده9های نو، ها و ایدهحلارائه راه

های بسیاری به بررسی (. پژوهش5934فرد، کند )صالحی و داناییها طی میدفاع از آن

نتایج این  اند.ایط سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان پرداختهنقش سبک رهبری و شر

شده  ای ترسیمگونهدهد که وقتی شرایط سازمانی و سبک رهبری بهتحقیقات نشان می

ارتباطات نیز باز و شفاف  گر است وکننده و حمایتشناختی تقویتروانکه به لحاظ 

؛ مارتینز و 6118، 5بد )جیمز و همکارانیاباشد، رفتار نوآورانه در کار افزایش میمی

 (.6119، 6تربالنچ

در دهه اخیر، مطالعات زیادی  عضو: –رابطه میان رهبری اخالقی و تبادل رهبر 

بر نیز عضو  -شده است. اساس نظریه تبادل رهبرعضو انجام  -درباره مفهوم تبادل رهبر

کنند به چه میزان از یکدیگر حمایت می هااین مفهوم است که کارکنان و سرپرست آن

ای بنابراین، این نظریه ضرورتاً مبتنی بر رابطه ؛گذارندو منابع با ارزشی را به اشتراک می

بر مبنای تبادل اجتماعی میان سرپرست و زیردستان ایشان است. این بدین معنا است 

نتظار دارند تا این رابطه به تری با رهبران خود دارند، بیشتر اکارکنانی که رابطه اثربخش

 مرور تقویت شود. 

                                                                                                                   
1- James et al 

2- Martins & Terblanche 
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توانند موجب تقویت روابط تبادلی شوند. های مختلفی میرهبران اخالقی به روش

اعتماد بودن و هایی همانند صداقت، قابلرهبران اخالقی معموالً رهبرانی با ویژگی

ست، شناخته هایشان عمدتاً به نفع کارکنان، سازمان و جامعه اکسانی که تصمیم

دهند که به کنند که رهبرانشان، اقداماتی انجام میشوند. وقتی کارکنان ادراک میمی

دهنده کننده و انگیزشت مراقبتی، حمایتنفع همه اعضای سازمان است و این اقداما

ها اقدام بنابراین آن ؛ها متعهد هستندکنند که رهبرانشان به آنها باور میاست، آن

عضو با کیفیت باال منجر به سطح باالیی از ایمان و باور، -نند و تبادل رهبرکمتقابل می

شود. بنابراین پژوهشگران اشاره دارند به احساس تعلق و وفاداری کارکنان به رهبر می

ها بر مبنای کنند، روابط پیروان با آنکه رهبران اخالقی، از کارکنان مراقبت میدلیل این

شود. بنابراین، رهبران اخالقی قادر های عمل متقابل ایجاد میتبادل اجتماعی و هنجار

هستند تا رابطه تبادلی مستحکمی با پیروانشان ایجاد کنند که فراتر از توافقات مبادله 

 (.6151اقتصادی است )دی هار، 

بر  عضو، رهبری اخالقی، رفتار نوآورانه و استقالل شغلی:-رابطه میان تبادل رهبر

که رابطه سالمی با توان گفت کارکنان هنگامیماعی میدل اجتاساس نظریه تبا

، 5تری خواهند داشت )لیدن و همکارانعملکرد اثربخش ،سرپرستان خویش داشته باشند

گوید بستگی دارد که می« هنجارهای عمل متقابل»(. این موضوع عمدتاً به 5331

ایجاد پیوند عاطفی و احساس ها تمایل به که با کارکنان برخورد مناسبی شود، آنزمانی

تعهد نسبت به سرپرستان و سازمان خود خواهند داشت. پیامد این حالت ممکن است 

نقشی و رفتارهای جاد کند که منجر به رفتارهای فراانگیزش باالیی در کارکنان ای

رابطه  تأییدهای قبلی این بحث را با (. پژوهش6111،  6نوآورانه خواهد شد )چن و کانفر

های این اند. یافتهعضو و رفتارهای نوآورانه به اثبات رسانده-ت میان تبادل رهبرمثب

عضو -دهنده این مطلب است تبادل رهبرها به این دلیل با اهمیت است که نشانپژوهش

 نقش مهمی در نفوذ بر رفتار کارکنان در محیط کار دارد. 

چارچوب طراحی کار است از طرف دیگر، استقالل شغلی نیز یکی از اجزای مهم در 

ریزی کارشان، انتخاب تجهیزاتی که از آن که تا چه حد کارکنان در برنامهعنوان اینو به

                                                                                                                   
1- Liden et al 

2- Chen & Kanfer 
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کنند، اظهار عقیده هایی که از آن تبعیت میگیری درباره رویهکنند و تصمیماستفاده می

لی، دیگر استقالل شغ بیان(. به5315شده است )هاکمن و الولر، کنند، تعریفمی

توانند روش، مراحل و سرعت انجام وظایف را تعیین کنند، میزانی که کارکنان میبه

که اشاره دارد. استقالل شغلی با آزادی تفاوت دارد. آزادی به فرصت کارکنان برای این

ای باید انجام شود، اشاره دارد که چه وظیفهدر کار خویش قضاوت کنند و انتخاب این

(. در این پژوهش فرض شده است که به دو علت، استقالل 5،6156)ولمر و همکاران

عضو و رفتار نوآورانه خدمات کارکنان نقش مهمی  -شغلی در رابطه میان تبادل رهبر

های مهم شغل است که فرصت که، استقالل شغلی ازجمله ویژگیاول این ؛کندایفا می

، 6کند )وانگ و چنگمی های شغلی را فراهمهای متفاوت از روشپیدا کردن ترکیب

خود فراتر  روزمرهدهد تا از کار عالوه، استقالل شغلی به کارکنان اجازه می(. به6151

که، دوم این  ،(6114، 9های بهتر مسائل تالش کنند )شلی و گیلسونبروند و برای پاسخ

شود که مقدار بیشتری از استقالل شغلی، کارکنان را به مذاکره در مورد فرض می

)وانگ و چنگ،  کندنتظارات از شغل با سرپرستان درباره رفتارهای نوآورانه  ترغیب میا

کارکنان با استقالل شغلی بیشتر، سطح باالتر مسئولیت نسبت به شغل خود را  (.6151

بنابراین بیشتر محتمل است که رفتارهای نوآورانه را  ؛(5333، 4دارند )پارکر و اسپریگ

شود . پس فرض میل مناسب با رهبران خود نشان دهندل متقاباز خود بروز دهند و عم

عضو و رفتار نوآورانه خدمات کارکنان -که استقالل شغلی در رابطه میان تبادل رهبر

 گری ایفا کند. نقش میانجی

های پژوهش حاضر با توجه به د، مدل مفهومی و فرضیهشچه بیان با توجه به آن

گرفته در حوزه رفتارهای های صورتو پیشینه پژوهشنی نظری شده در مباتأییدروابط 

ها اشاره ل شغلی که به آنعضو، استقال-نوآورانه کارکنان، رهبری اخالقی، تبادل رهبر

 شده است:صورت زیر تدوینشد، به

                                                                                                                   
1- Volmer et al 

2- Wang & Cheng 

3- Shalley & Gilson 
4- Parker & Sprigg 
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 پژوهش: مدل مفهومی 2شكل شماره 

 ی پژوهشهافرضیه

 عضو تأثیر مثبت معنادار دارد. -رهبری اخالقی بر تبادل رهبرفرضیه اول: 

عضو در رابطه میان رهبری اخالقی و -ادراک کارکنان از تبادل رهبرفرضیه دوم: 

 گری دارد.رفتار نوآورانه کارکنان نقش میانجی

نه عضو و رفتار نوآورا-استقالل شغلی رابطه میان کیفیت تبادل رهبر فرضیه سوم:

به این معنی که این رابطه در افرادی با  ؛کندگری میخدمات کارکنان را میانجی

 تر است. استقالل شغلی بیشتر قوی

 پژوهشروش 

که به توصیف وضعیت نظر هدف، کاربردی است و با توجه به این پژوهش حاضر از

خالقی مدیران و بررسی رابطه آن با رفتارهای نوآورانه کارکنان، استقالل شغلی رهبری ا

شود. محسوب می بستگیهم -از نظر روش از نوع توصیفی ،پردازدعضو می-و تبادل رهبر

شده  گیری گردآوریها در یک مقطع زمانی از طریق نمونهجا که دادهعالوه، از آنبه

مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه است، پژوهشی پیمایشی از نوع 

است.  دستی و گردشگری استان تهران اداره کل سازمان میراث فرهنگی صنایعکارکنان 

 591استفاده قرار گرفت و بر اساس آن  برای تعیین حجم نمونه، جدول مورگان مورد

ابزار آوری شد. جمعاستفاده  قابل نامهپرسش 563ها توزیع و از میان آن نامهپرسش

استاندارد بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی بررسی  نامهپرسشها آوری دادهجمع

سازی معادالت ساختاری با استفاده های پژوهش نیز از طریق مدلتحلیل دادهوو تجزیه

برای سنجش روایی صوری  انجام شده است. SMART PLSو  SPSSافزارهای از نرم

ها از نظرات خبرگان استفاده شد و بر اساس آن اصالحات الزم صورت گرفت. نامهپرسش

 رفتار نوآورانه عضو-تبادل رهبر  رهبری اخالقی

 استقالل
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ها نامهپرسشهر متغیر نیز برای تعیین روایی سازه های عالوه، تحلیل عاملی گویهبه

 1/1انجام شد که در این مرحله یک گویه به علت دارا بودن بارهای عاملی کمتر از  

نیز با روش آلفای ها مربوط به هر یک از مؤلفه التها و سؤانامهپرسشحذف شد. پایایی 

را  پژوهش، پایایی متغیرهای مدل سطح اول شماره یکجدول د. شکرونباخ محاسبه 

دهد که را نشان می پژوهشنیز پایایی مدل سطح دوم  دودهد. جدول شماره نشان می

 گرفته است.  گر مورد بررسی قراردر آن نقش متغیر میانجی

 پژوهش: پایایی متغیرهای مدل سطح اول 2جدول شماره 

 منبع AVE CR ضریب آلفا سؤاالت متغیر

 (5388براون و همکاران ) 341/1 191/1 394/1 51 رهبری اخالقی

 (6113هیو و همکاران ) 811/1 164/1 851/1 1 رفتار نوآورانه کارکنان

 (5331)گرین و اچ بین  838/1 118/1 818/1 1 عضو-تبادل رهبر

 پژوهش: پایایی متغیرهای مدل سطح دوم 1شماره  جدول

 منبع AVE CR ضریب آلفا تعداد سؤال متغیر

 (5388براون و همکاران ) 341/1 191/1 394/1 51 رهبری اخالقی

 (6156پارک و سرکی ) 889/1 151/1 133/1 9 استقالل شغلی

 (6113و همکاران ) هیو 811/1 169/1 851/1 1 رفتار نوآورانه خدمات

 (5331گرین و اچ بین ) 838/1 118/1 818/1 1 عضو-تبادل رهبر

دهد که ، نتایج نشان میاست 1/1که بار عاملی کلیه متغیرها باالتر از با توجه به این

 مدل از پایایی الزم برخوردار است.

 دهندگانمشخصات جمعیت شناختی پاسخ : 3شماره  جدول

   جنسیت سابقهمیزان  سن تحصیالت
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 تعداد)نفر( 14 11 1 59 49 96 91 61 49 41 61 1 54 11 44

 درصد 4/11 1/46 3/9 5/51 9/99 8/64 3/61 1/51 9/99 1/91 1/51 1/4 3/51 4/11 5/94

شناختی که در عه با استفاده از متغیرهای جمعیتتوصیف آماری نمونه مورد مطال

دهندگان مرد بیش از شده است حاکی از آن است تعداد پاسخ ارائه سهجدول شماره 
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درصد( و بخش اعظمی از  1/46درصد در مقابل  4/11باشد )دهندگان زن میپاسخ

درصد(.  3/39سال در سازمان برخوردار هستند ) 1دهندگان از سابقه کار باالی پاسخ

 4/11دهندگان دارای تحصیالت کارشناسی هستند )عالوه بیش از نیمی از پاسخهب

 درصد(. 1/84سال سن دارند )  91دهندگان نیز باالی درصد( و اکثر پاسخ

های استفاده از آمار پارامتری و رگرسیون، نرمال بودن توزیع است. فرضی از پیشیک

اسمیرنوف استفاده کرد  -توان از آزمون کولموگروفبرای بررسی نرمال بودن توزیع می

 گیریم.صورت زیر در نظر میهای صفر و یک را بهاستفاده از این آزمون فرض برایکه 

H0:دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند  

H1:دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند 

تر از مقدار خطا باشد، فرض صفر )یعنی نرمال بودن اگر مقدار سطح معناداری بزرگ

تر از خطا باشد، که مقدار سطح معناداری کوچکگیریم و درصورتیتوزیع( را نتیجه می

گیریم. نتایج این آزمون برای فرض یک )یعنی غیر نرمال بودن توزیع( را نتیجه می

 آورده شده است. شماره چهارتمامی متغیرهای پژوهش در جدول 

 اسمیرنوف -: نتایج آزمون کولموگروف1 شماره جدول

 نتیجه فرضیه تأیید مقدار خطا سطح معناداری متغیر

 غیر نرمال 0H 11/1 146/1 رهبری اخالقی

 غیر نرمال 0H 11/1 113/1 استقالل شغلی

 غیر نرمال 0H 11/1 111/1 رفتار نوآورانه خدمات

 غیر نرمال 0H 11/1 191/1 عضو-تبادل رهبر

است، پس  11/1تر از که سطح معناداری برای کلیه متغیرها کوچکبا توجه به این

که شود و به دلیل اینمی تأییدفرض یک یعنی نرمال نبودن توزیع تمامی متغیرها 

 ها استفاده شد.وتحلیل دادهبرای تجزیه Smart- PLSافزار نرمال نیستند، از نرم هاداده

 پژوهشهای یافته

را بدون تغییر  پژوهشمدل  Smart- PLSافزار در این قسمت ابتدا با استفاده از نرم 

( و در مرحله بعد، با استفاده از نتایج پژوهشده )مدل سطح اول گر آزمومیانجی
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گر بر شدت و اثرگذاری متغیر میانجیبه PLSهای ساختاری در مدلآمده دستبه

 (. پژوهشها خواهیم پرداخت )مدل سطح دوم فرضیه

 مورد tدهنده روابط بین متغیرهاست که توسط مقادیر نشان شماره یکشکل 

که رابطه میان رهبری اخالقی و  دهندنشان می t بنابراین، مقادیر ؛اندگرفته بررسی قرار

 عالوه از(. به=181/3tشد ) تأییدعضو معنادار است و فرضیه اول -تبادل رهبر

عضو در رابطه میان -گری تبادل رهبردر رابطه که بر نقش میانجی  tکه مقدارجاییآن

 پس این رابطه ،است 551/8برابر با  ،رهبری اخالقی و رفتارهای نوآورانه اشاره دارد

 شد.  تأییدمعنادار است و فرضیه دوم نیز 

 
 گربدون متغیر میانجی پژوهشمدل سطح اول  -(tمقادیر تی ) :1شماره  شكل

 پردازد. ازبه ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرها می شماره دوچنین، شکل هم

 1/1یکی از سؤاالت مربوط به متغیر استقالل شغلی دارای بار عاملی کمتر از  کهجاییآن

طور که در مدل جدید ده و مدل دوباره آزمون شد. همانشبود، این سؤال از مدل حذف 

 باالتر هستند. 1/1شود، تمامی بارهای عاملی از مقدار متوسط مشاهده می
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 پژوهشو بارهای عاملی مدل سطح اول  هاضرایب مسیر فرضیه :3شماره  شكل

گر در عنوان متغیر میانجیقالل شغلی به، میزان و شدت متغیر است4شمارهدر شکل 

 tعضو و رفتارهای نوآورانه مورد بررسی قرارگرفته است. مقدار -رابطه میان تبادل رهبر

رانه را و و رفتارهای نوآوعض-دهند، استقالل شغلی رابطه میان تبادل رهبرنشان می

به این معنی که این  ،کمتر است 31/5زیرا از مقدار قدر مطلق  .کندگری نمیمیانجی

 تر نیست. رابطه در افراد با استقالل شغلی بیشتر، قوی

 
 (t)مقادیر تی  :1شماره  شكل
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 (پژوهشها و بارهای عاملی )مدل نهایی سطح دوم ضرایب مسیر فرضیه : 1شماره شكل 
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 یابی معادالت ساختاریمدل: 1شماره  جدول

مقدار  نتیجه
P 

آماره 
T 

ضریب 

 استانداردمسیر
 فرضیه جهت مسیر

 5 عضو-ادراک از رهبری اخالقی               تبادل رهبر 135/1 181/3 11/1 تأیید

 616/1 551/8 11/1 تأیید
عضو           رفتارهای -رهبری اخالقی          تبادل رهبر

 نوآورانه
6 

 -181/1 465/1 114/1 رد
 استقالل شغلی

 عضو             رفتارهای نوآورانه-تبادل رهبر
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 گیریبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر نوآوری در ارائه خدمات در حوزه 

نظر قرار دادن  ها در قالب سه فرض جداگانه و با مدجهت، بررسی گردشگری بود. بدین

اری، انجام شد. بنا عنوان جامعه آمدستی و گردشگری بهسازمان میراث فرهنگی، صنایع

مبنی بر تأثیر مثبت رهبری اخالقی بر تبادل  پژوهشآمده، فرضیه اول دستبر نتایج به

( در خصوص تأثیر 6151) 5د. این نتیجه در تطابق با ادعای دی هارش تأییدعضو  -رهبر

فقات اقتصادی با پیروان خالقی در ایجاد روابط تبادلی مستحکم و فراتر از توارهبران ا

گرایی، انصاف، هایی همانند مردمکه رهبران اخالقی دارای ویژگیبا توجه به این باشد.می

قش تسهیم قدرت با پیروان، صداقت، راهنمایی اخالقی، نگرانی برای ثبات و وضوح ن

باشند، قادر خواهند بود تا رابطه تبادلی مناسبی با می( 5934)دهقانان و همکاران، 

و منابع اطالعاتی و مالی را با آنان به  کنندپیروان برقرار کرده، از پیروانشان حمایت 

تری با بنابراین این رهبران به دلیل اخالقی عمل کردن رابطه اثربخش ؛اشتراک بگذارند

 پیروانشان خواهند داشت. 

عضو در ارتباط میان رهبری -گری تبادل رهبرنقش میانجی فرضیه دوم، مبنی بر

قرار گرفت. این موضوع  تأییداخالقی و رفتار نوآورانه نیز بر اساس پژوهش حاضر مورد 

( مبنی بر تأثیر مثبت رابطه سالم با سرپرست 5331راستا با نظر لیدن و همکارانش )هم

(، در خصوص تأثیر 6111انفر )چنین نتایج پژوهش چن و کبر عملکرد کارکنان و هم

نهایت بروز رفتار نوآورانه از سوی  مثبت برخورد مناسب با کارکنان بر تعهد، رضایت و در
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 تأکیدطور کلی هنگامی که رهبر سازمان بر بهبود روابط آزاد با پیروان ایشان است.  به

ود تا آنان شمی موجب ،کندمی ابتکاری تشویقهای کند و آنان را به ارائه ایدهیم

رابطه  تأیید (.6151، 5رفتارهای نوآورانه بیشتری را از خودشان بروز دهند )دی هار

توان از دو جنبه مورد مثبت میان رهبری اخالقی با رفتارهای نوآورانه کارکنان را می

بر اموری نظیر سطح باالی برونداد سازمانی و  تأکیدکه، تأمل قرار گیرد. نخست این

چنین ایجاد های ابتکاری و همود روابط آزاد، تشویق کارکنان به ارائه طرحاجتماعی، بهب

هایی برای بیان آراء و نظرات از سوی رهبر اخالقی برای استقالل شغلی و فرصت

(.  با افزایش نوآوری در محل کار همراه خواهد بود. 6111، 6کارکنان )تریوینو و براون

بیانی دیگر، به باشد. بهآموزشی در این زمینه میهای بر ارائه برنامه تأکیددوم، 

د در زمینه رفتارهای شوگردشگری توصیه می های خدماتی فعال در زمینهسازمان

های آموزشی بپردازند. در این خصوص، مطالعات پیشین سازی برنامهاخالقی به پیاده

موزش مدیران غافل دارند و از آ تأکیدها اغلب بر آموزش کارکنان نشان داد که سازمان

 (.5333، 9مانند )ویور، تروینو و کوچرانمی

گوی رو، بیش از همه باید به آموزش مدیران توجه داشت چرا که مدیران الازاین

 روند.شمار میرفتاری اصلی برای کارکنان به

-گر استقالل شغلی در رابطه میان تبادل رهبرفرضیه سوم، در تبیین نقش میانجی

های وانگ و د. بر این اساس، پژوهش حاضر با یافتهشنوآورانه کارکنان رد عضو و رفتار 

های شغلی و ( مبنی بر تأثیر استقالل شغلی بر ترکیب متفاوت از روش6151) 4چنگ

( مبنی بر تأثیر استقالل شغلی بر 6114) 1چنین نتایج پژوهش شالی و گیلسونهم

رود می عبارت دیگر انتظاریرت دارد. بههای بهتر مغاحلراهتالش کارکنان برای یافتن 

که مقدار بیشتری از استقالل شغلی کارکنان را به مذاکره در مورد انتظارات از شغل با 

کارکنان با  (.6151، 1کند )وانگ و چنگترغیب می پرستان درباره رفتارهای نوآورانهسر

ارند )پارکر و استقالل شغلی بیشتر، سطح باالتر مسئولیت نسبت به شغل خود را د
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بنابراین بیشتر محتمل است که رفتارهای نوآورانه را از خود بروز  ؛(5333، 5اسپریگ

دهند و عمل متقابل مناسب با رهبران خود نشان دهند. باید توجه داشت، استقالل 

خوبی مانند  بلکه پیامدهای ،شودتنها موجب بهبود نوآوری در ارائه خدمات میشغلی نه

، 9؛ تاریس و اس چرورس6156، 6دنبال دارد )پارک و سیرسیرا به رضایت کارکنان

که جامعه آماری شود این طور توجیه کرد که به دلیل اینمی (. رد این فرضیه را6113

دستی و گردشگری بوده است و این سازمان ، سازمان میراث فرهنگی، صنایعپژوهش

طور کلی دولتی کارکنان بههای شود و در سازمانمی دولتی محسوبهای جزء سازمان

و مقررات سازمان ها ها، رویهی ندارند و عمدتاً بر دستورالعملاستقالل شغلی مطلوب

تواند رابطه پایینی قرار دارد و بنابراین نمیشود پس استقالل شغلی در سطح تأکید می

رمجموع نتایج گری کند. دنوآورانه کارکنان را میانجیعضو و رفتارهای -میان تبادل رهبر

پژوهش حاضر، مؤید مطالعات پیشینی است که مدعی بودند رهبری اخالقی نقش 

چنین نگرش مثبت ایشان در محیط کار دارد سزایی در رفتار نوآورانه کارکنان و همهب

؛ 6155، 1؛ والومبوا و همکاران6159، 1؛ نئوبرت و همکاران6159، 4)هاسن و همکاران

 (. 6154، 1ایکسیاژون و گای

 هاپیشنهاد

حاضر، در جهت بهبود وضعیت نوآوری و  پژوهشآمده از دستبا توجه به نتایج به

دستی و گردشگری استان خالقیت از سوی کارکنان در سازمان میراث فرهنگی صنایع

 د:شومی تهران، پیشنهاد

قدرت  گرایی، انصاف، تسهیممردمهایی نظیر مدیران سازمانی به تقویت ویژگی -

برای ثبات و وضوح نقش، در خود با پیروان، صداقت، راهنمایی اخالقی، نگرانی 

عنوان خصایص کلیدی رهبری اخالقی پرداخته و از طریق برقراری رابطه به
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تبادلی مناسب با پیروان و تسهیم منابع اطالعاتی و مالی با ایشان، خالقیت و 

 نوآوری در کارکنان را افزایش دهند.

ر اموری نظیر سطح باالی برونداد سازمانی و اجتماعی، بهبود روابط آزاد، ب تأکید -

چنین ایجاد استقالل شغلی و های ابتکاری و همتشویق کارکنان به ارائه طرح

 هایی برای بیان آراء و نظرات از سوی رهبر اخالقی برای کارکنان.فرصت

دانش ایشان در  یتقاآموزشی برای مدیران سازمان در جهت ارهای برگزاری دوره -

یک رهبر اخالقی در برخورد با کارکنان و نحوه های خصوص رویکردها و ویژگی

 کارگیری تفکر خالقانه در اجرای امور.تشویق ایشان در به

ت بیشتر در این زمینه باید در نظر داشت که جامعه تحقیقادر انتها، برای پیگیری 

دستی کل سازمان میراث فرهنگی صنایعحاضر کارکنان ساختمان اداره  پژوهشآماری 

شود این پژوهش در بخش خصوصی بنابراین پیشنهاد می ؛و گردشگری استان تهران بود

ها و مراکز توریستی نیز ها، هتلوکارهای مرتبط با گردشگری نظیر آژانسو سایر کسب

آموزشی تکرار کرد. از سوی دیگر، بررسی تأثیر متغیرهای دیگر نظیر عوامل فرهنگی و 

ای جدید بر روی مطالعات حوزه تواند دریچهدر تقویت یا تضعیف رابطه مزبور نیز می

 رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در گردشگری بگشاید.  
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