فصلٌاهِ علوی-پژٍّطی علَم اجتواعی زاًطگاُ آساز اسالهی ٍاحس ضَضتز
سال سیشزّن ،ضوارُ سَم ،پیاپی ( ،)46پاییش 1398
تارید زریافت98/02/11 :

تارید پذیزش98/05/19 :

صص 97 – 106

جمعآوریوانتشاردانشدرشرکت

تحولگرابرکشف،

مطالعهیتأثیررهبری

ملیمناطقنفتخیسجنوب 


1

مسعودبخشیزاده ،قنبرامیرنصاد

 *2

1ـ گزٍُ هسیزیت پززیس علَم ٍ تحقیقات ذَسستاى زاًطگاُ آساز اسالهی اَّاس ،ایزاى ٍ گزٍُ هسیزیت ٍاحس
اَّاس زاًطگاُ آساز اسالهی اَّاس
2ـ عضَ ّیأت علوی گزٍُ هسیزیتٍ ،احس تْزاى جٌَب ،زاًطگاُ آساز اسالهی ،تْزاى ،ایزاى.

چكیذه 
ّسف اس ایي تحقیق تزرسی تأثیز رّثزی تحَلگزا تز کطف ،جوعآٍری ٍ اًتطار زاًص کارکٌاى ازارات ستازی
ضزکت هلی هٌاطق ًفتذیش جٌَب اًجام ضسُ است .جاهعِ آهاری ایي پژٍّص کلیِ هسیزاى ستازی ،هسیزاى هیاًی
ٍ رؤسای ٍاحسّای اجزایی ازارات ستازی ضزکت تِ تعساز ً 533فز هیتاضس کِ ً 223فز تِ عٌَاى ًوًَِ آهاری تا
استفازُ اس فزهَل کَکزاى ٍ تصَرت تصازفی اًتراب گززیسًس .اتشار گززآٍری زازُّا ،پزسطٌاهِ رّثزی تحَلی
تاس ٍ اٍلیَ ،پزسطٌاهِ ذالقیت کارکٌاى رًسسیپ هیتاضٌس .رٍایی اتشارگززآٍری اطالعات تا استفازُ اس تحلیل
عاهلی تاییسی تِ هیشاى هقسار  χ2تِ زرجِ آسازی  1/71هیتاضس .هیشاى ( RMSEAتزاتز تا  ٍ )0/067ضاذصّای
( GFIتزاتز تا ( AGFI ،)0/97تزاتز تا ( NFI ،)0/94تزاتز تا ( NNFI ،)0/98تزاتز تا ( CFI ٍ )0/99تزاتز تا )0/99
هَرز تاییس قزار گزفت .پایایی اتشار تحقیق تا استفازُ اس آسهَى آلفای کزًٍثاخ تِ تزتیة 0/89 ٍ 0/83هَرز تاییس
قزار گزفت .اطالعات تا استفازُ اس تزًاهِ آهاری  ٍ Spss ٍ Lisrelآسهَى آلفای کزًٍثاخ تحلیل ضسًس .تز اساس
یافتِّا رّثزی تحَلگزا تز کطف ،جوعآٍری ٍ اًتطار زاًص کارکٌاى ایي ضزکت تاثیز زارز.
واشگانکلیذی :جوع آٍری ٍ اًتطار زاًص ،رّثزی تحَل گزا ،کطف.
* ًَیسٌسُ هسإٍل

g.amirnejad@yahoo.com
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مقدمه 
مسائل امروز سازمانها با راه حلهای دیروز حلشدنی نیست و شرا یط محیطشی بشه حشدی
پیچیده و پویا و نامطمئن شده اسشت کشه سشازمانهشا دیگشر نمشیتواننشد بشدون نیشووری ،حیشات
بلندمدت خود را تضمین کنند (واعظی و همکاران .)1389،لذا سازمانها باید شرایطی را فراهم
کنند تا بتوانند به طور فردی یا گروهی فعالیتهای نوآورانه خود را به اجرا درآورنشد .در ایشن
میان ،نق مؤثر مدیران و رهبران در تغییشر و تحشول بنیشادی در سشازمان اجتنشابناپشذیر اسشت.
مدیران اداری با داشتن مهارتهای کلیدی رهبری میتواننشد موجبشات اثربخششی و کشارایی را
بوجود آورند( .واالپا و همکاران .)1395 ،رهبران تحول آفرین بشر ،ادراکشات و رفتشار پیشروان
تأثیرگذار باشند( .سلم و کاترا .)2015 ،سازمانها امروزه توانایی آن را دارند که برای انطباق با
محیطهای امروزی ،از رهبری تحول آفرین و ابعاد آن استفاده نمایند .در واقشع رهبشری تحشول
آفرین را شامل چهار بُعد (کاریزما ،انگیشزه الهشام بخش  ،ترغییشب ذهنشی و مالحظشات فشردی
میداند (کیم و کیم .)2015،
از طرفی دیگر ،انعطافپذیری واکن سریع در برابر شرایط متغیر محیطی ،استفادۀ بهتر از
منابع انسانی و دان موجشود در نشزد آنهشا و همچنشین اتخشاذ تصشمیمات بهتشر ،دسشتاوردهای
مدیریت دان برای سازمانهای امروزی است (میرفخرالدینی و همکشاران  .)1389،مشدیریت
دان در واقع حافظۀ گذشته سازمان است که به عنوان یک پیشگوییکنندۀ قابل اعتماد بشرای
رویارویی بشا تغییشرات مشداوم و مسشتمر محیطشی مشورد نیشاز اسشت (عباسشی و ملکشی.)1389 ،
مدیریت دان فرآیندی است که به سازمانها جهت پیدا کردن ،انتخاب ،سازمان دهی ،انتشار
و انتقال اطالعات مهم و داشتن مهارتهای الزم برای فعالیتهایی مانند حل مشکل ،یادگیری
پویایی ،برنامهریزی راهبردی و تصمیمگیری کمک میکند( .چیدام و سواروپرانی.)2015 ،
رهبر تحول آفرین کسی است که پیروان را به انجشام کشاری ترغییشب مشیکنشد کشه فراتشر از
روال و انتظار معمول است .اینگونه رهبران ،در جستجوی اتصشال میشان عالیشق فشردی و جمعشی
هستند تا از این طریق ،به زیردستان اجازه دهند تا برای اهداف متعشالی تشالش کننشد( .حسشینی و
همکاران.)1389،
از این رو با توجه به مطالب بیان شده به بیان نق و تاثیری که متغیشر مسشتقل تحقیشق یعنشی
رهبری تحولگرا بر متغیر وابسته یعنی مدیریت دان میتواند داشته باشد میپشردازیم .در ابعشاد
جهانی ،نق و تاثیری که رهبری تحولگرا مشیتوانشد بشر مشدیریت دانش داششته باششد ،بشدین
صورت بیان کرد که با توجه به اینکه رهبران جهانی ،برخالف رهبران داخلی ،افراد را در سشط
جهانی هدایت میکنند ،از این رو در ابعشاد زیشر بشر مشدیریت دانش تاثیرگشذار اسشت .کششف،
دان ش  .رهبششر تحششولگششرا ،براسششاس پای شه و اهششداف شششرکت بششا مششدیران و کارکنششان ،ارتبششا
برقرارمیکنند .این امر برای سازمانهای جهانی که تالش دارند کسب وکارهشای مختلفشی را بشا
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توجه به دان جدید کشف شده در گوشه کنار دنیا پخ شدهاند را یکپارچشه سشازند ،مششهود
است .جمعآوری دان  :رهبران تحول آفشرین جهشانی ،دیشدگاهی از آینشده ششرکت را توسشعه
داده و دیدگاهی که واض و عقالیی است و انتظارات باال را با تواناییهشای ششرکت هماهنش
سازد را توسعه میدهنشد .اجشرای دانش توسشعه دانش و جمشعآوری دانش  ،طبشق اسشتراتژی و
ماموریت اساسی ،و براساس مسئولیت رهبران انجام میگیرد.
انتشار دان در بعد جهانی ،انتشار دان بشا سشابقههشای گونشاگون در بخش هشای مختلشف
کسب وکار ،وظایف و مناطق جغرافیایی ،از مهمترین کارهاست .رهبری تحولگرا به مدیران و
کارکنان کمک نموده تا در کنار هم قشرار بگیرنشد و ماننشد یشک تشیم بشا هشم کشار کننشد .در
تفششاوتهششای فرهنگ شی و ک شار کششردن در کنششار افششرادی کششه از کشششورهای مختلششف هسششتند در
شرکتهای جهانی بسیار مهمتر از شرکتهای داخلی است .انتشار دان و توسعه آن و تمایشل
به حفظ وضع موجود موجب میشود که رهبری تحولگشرا در محشیطهشای جهشانی پویشا موفشق
عمل کند .از این رو میتوان بیشان نمشود کشه رهبشری تحشولگشرا در سشط جهشانی بشر کششف،
جمعآوری و انتشار دان تأثیر دارد و نق مهمی را ایفا میکند.
در ابعاد ملی نیز میتوان بیان کرد که رهبری تحول آفرین بشر کششف ،جمشعآوری و انتششار
دان تاثیر داشته و نق مستقیمی دارد .این موضوع بدین صورت بیان مشیششود کشه ،برقشراری
ارتبا فردی با کارکنان و اهمیت دادن به همه کارکنان و توجه به اینکه از دیدگاه رهبر آنهشا
برای سازمان مهم هستند .مالحظات فردی مرتبط بشا رفتارهشای رهبشری تحشولگشرا را در سشط
ملی ،در رابطه به رفتار با افراد ،به عنوان مشارکتکنندگان مهم دان و به کشارگیری مشدیریت
دان فراهم مینماید .رهبرانشی کشه از ایشن ششیوه رهبشری اسشتفاده مشیکننشد ،مالحظشاتی بشرای
نیازهای کارکنانشان نشان میدهند و آمادهاند تا توسعه رفتار دانشی در محیط کار در سط ملی
باشند.رهبرانکارکنان را تحریک میکننشد خالقیشت و پشذیرش دانش را بشه عنشوان بخششی از
کارشان تشویق میکنند .آنها شیوههای رفتار با انتشار دان  ،را در یک رفتار عقالیشی بشه کشار
میبرند .آنها در تمام مشکالت در یک شیوه آرام و محاسبهشده جمعآوری دان مشیکننشد و
از تکنیکهای حل مسأله برای رسیدن به تصمیمهایی استفاده میکنند که اتفاقنظر متقابشل بشین
رهبران و کارکنان را منعکس میسازد .نفوذ ،رفتاری است که پیروان را به استفاده از رهبرانشان
به عنوان الگوی دان پذیر تشویق میکند .در روابط فردی ،روابط میان فردی عاملی مهشم بشه
حسشاب مشیآیشد و تحقیقشات حشاکی از آن اسشت کشه ایجشاد رابطشه میشان کارکنان،کششف،
جمعآوری و انتشار دان تاثیر مثبتی بر همدیگر خواهند داشت .از این رو میتشوان گفشت کشه
نفوذآرمانی ،مالحظات فردی و انگیزش کارکنان و الهام بخشیدن به آنها بر که از ابعشاد رهبشری
تحولگرا هستند بر کشف ،جمعآوری و انتشار دان تأثیر دارد.
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در ابعاد سازمانی نیز رهبری تحولگرا بر کشف ،جمعآوری و انتشار دان تأثیر دارد و این
تأثیر را میتوان اینگونه بیان کرد که ،رهبرانی که در نفوذ یا کاریزما باال هستند ،همچنین حشس
قوی ثبات کنترل عاطفی دارند .آنها بشاور دارنشد کشه تغییشر و متحشول کشردن پیروانششان از راه
ارتباطات ،الگودهی نق و تشویق ،اسشتراتژیهشای مناسشب مشدیریت دانش بشرای رسشیدن بشه
مأموریت و هدفهای سازمان است .از این رو رهبران در سازمان از الگودهی ،ایجشاد و تششری
کشف ،جمعآوری و انتشار دان  ،مهم و معنیدار بودن ،حس هدفمندی ،اعتماد و اطمینشان بشه
پیروان ،عزت نفس ،حس کنترل عاطفی و خود سازمانی (خود تعیینی) استفاده نموده و موجشب
ارتقای سشازمان مشیششوند در واقشع ،بشر کششف ،جمشعآوری و انتششار دانش در سشایه رهبشری
تحولگرا احساس هویت و تعهد را در افراد تسهیل میکند و نیز ثبات سازمان را باال میبشرد .بشا
توجه به موارد گفته شده مالحظشه مشیششود کشه نفوذآرمشانی و مالحظشات فشردی و انگیشزش و
الهامبخشی رهبر تحول آفرین بر کشف ،جمعآوری و انتشار دان تأثیر دارد.
طاهری و سلطانی ( )1396در تحقیقی به تعیین رابطه بین رهبری تحشولآفشرین و مشدیریت
دان در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری پرداختنشد .روش پشژوه از نشوع
توصیفی -همبستگی بوده و جامعه آماری پژوه را کارکنان سازمان مذکور به تعداد  350نفر
تشکیل داده اند 185 .نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخشاب
شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرس نامه محقق ساخته استفاده شد .روایی پرس نامه بشا
استناد به مولفههشای علمشی و متشون معتبشر و اخشذ نظشر اسشتاد راهنمشا و صشاحبنظران بشه صشورت
محتوایی تایید گردید .پایایی پرس نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب بشرای
کل پرس نامه  ،0/87پرس نامه رهبری تحولآفرین  0/85و پرس نامه مشدیریت دانش 0/82
برآورد گردید .نتایج نشان داد که ،الزمه ایجشاد تحشول در نظشام اداری برخشورداری از رهبشران
تحولآفرین است.که با تسشهیم دانش در سشازمان و بشه حافظشه سشپردن دانش افشراد در حافظشه
سازمانی میتواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشد.
متقششی و شششعبان مششرادی ( )1395در تحقیششق خششود بششه بررس شی رابطششه می شان سششبک رهبششری
تحول آفرین با مشدیریت دانش پرداختشهانشد .فرضشیات ایشن پشژوه در نیشروی هشوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران بررسی شد .گردآوری دادههشا از طریشق پرسش نامشه صشورت گرفتشه و
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج نشان
میدهند بین تمام مولفههای رهبشری تحشولآفشرین و مشدیریت دانش رابطشه مثبشت و معنشاداری
وجود دارد .با توجه به یافتههای پژوه پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
شیرزاد و همکاران ( )1393در تحقیق به بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین با بکشارگیری
مدیریت دان در معلمان متوسطه شهرستان قرچک پرداختند .روش پشژوه توصشیفی از نشوع
همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران مدارس متوسشطه شهرسشتان قرچشک در
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سال تحصیلی  92-93به تعداد  620نفر بوده که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سشاده و
براساس جدول مورگان  237نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است .یافتههشای تحقیشق حشاکی از
آن بود که بین رهبری تحول آفرین با مدیریت دان در معلمان متوسطه شهرستان قرچک رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد .یافتهها نشان داد بین رهبری تحولآفرین با هر یک از مؤلفههشای
مدیریت دان (خلق دان  ،تسهیم دان  ،ذخیره دان وکاربرد دان ) رابطشه معنشیداری وجشود
داشت.
پششولیتس ( )2001در تحقیششق خششود نشششان داده اسششت کششه انششواع سششبکهششای رهبششری کششه بششا
ویژگیهایی نظیر رفتار مشارکتی ،اعتمشاد متقابشل و احتشرام بشه ایشدههشا و احساسشات زیردسشتان
توصیف میشود نسبت به سبک هایی که بشا ویژگشیهشایی نظیشر رفتشار اسشتبدادای و وظیفشهگشرا
توصیف میشوند ،با اکتساب دان رابطۀ قویتری دارند.
بنابراین مسئله اصلی در این پژوه مطالعه ی تأثیر رهبری تحولگرا بر کشف ،جمشعآوری
و انتشار دان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است .لذا سشؤال اصشلی ایشن تحقیشق ایشن
است که ،آیا رهبری تحولگرا بر کششف ،جمشعآوری و انتششار دانش کارکنشان ششرکت ملشی
مناطق نفت خیز جنوب تأثیر دارد ؟
روشتحقیق 
پژوه حاضر ،از نظر هشدف ،پژوهششی کشاربردی اسشت و از حیش روش پیمایششی ،قشرار
میگیرد .ابزار گردآوری دادهها ،پرس نامه رهبری تحولی بشاس و اولیشو ( ،)2000پرسش نامشه
خالقیت کارکنان رندسیپ ( )1997میباشند .پایایی ابشزار ایشن تحقیشق بشه کمشک روش آلفشای
کرونباخ محاسبه شد ،میزان آلفای کرونباخ برای کل پرس نامهها  0/83و 0/89میباشد ،که از
لحاظ آماری مورد تأیید ،است .به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمونهشای  Tو در نهایشت
به منظور بررسی برازش مدل پژوه از فن تحلیل مسیر استفاده گردید.

یافتهها 

یافتههایتوصیفی
الف -
پرس نامهها بین جامعهی آماری توزیع گردید ،پس از جمعآوری پاسشخنامشههشا و بررسشی
جمعیتشناختی مشخص شد که از نظشر جنسشیت 80/6 ،درصشد از پاسشخدهنشدگان را مشردان و
 19/4درصد آنها را زنان تشکیل میدهنشد؛ از نظشر وضشعیت تأهشل 89/8 ،درصشد از کارکنشان
پاسشخدهنشده مجشرد و  10/2درصششد متاهشل مشیباششند؛ از نظششر وضشعیت سشنی 11/2 ،درصششد از
پاسخدهندگان در گروه سنی  20تا  30سال 41/7 ،درصد از پاسخدهندگان در گروه سنی  31تا
 40سال ،و نهایتاً  47/1درصد از پاسشخدهنشدگان در گشروه سشنی  41سشال و بشاالتر از آن جشای
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میگیرند؛ از نظر سابقهی خدمت 14/1 ،درصد از کارکنان پاسخ دهنده دارای سابقهی خشدمت
 5سال و کمتر از آن هستند 14/6 ،درصد پاس دهندگان دارای سابقهای بین  6تا  10سال14/6 ،
درصد دارای سابقه بین  11تا  15سال 10/7 ،درصشد دارای سشابقه بشین  16تشا  20سشال و نهایتشاً
 46/1درصد از آنها سابقه خدمت  21تا  30سال داشتهاند؛ از نظر نوع کار 0/15 ،درصشد فنشی،
 8/7درصد عملیاتی 9/7 ،درصد خدماتی 5/3 ،درصد بازرگانی 19/9 ،درصد مالی 1/9 ،درصد
حقوقی و  39/9درصد اداری بودند.
یافتههایاستنباطی 
ب -
به منظور تعیین وضعیت توزیع نمونشه آمشاری ،از تطشابق توزیشع کولمشوگروف -اسشمیرنوف
استفاده شده است .سپس به منظور شناخت وضعیت فعلی متغیرهشای تحقیشق از آزمشون tیشک
نمونششهای اسششتفاده گردیششده اسششت .از تحلیششل عششاملی تأییششدی بششرای سششنج بششرازش ابزارهششای
اندازهگیری استفاده گردید و به منظور آزمون فرضیههای تحقیق نیز مشدل معشادالت سشاختاری
بکارگرفته شده است.
جدول نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
Sig

متغیرهایمستقل 


(سششششششششششششط
معناداری)
0/097
0/060
0/559
0/075
0/549
0/063
0/221
0/087
0/094
0/123

ترغیب ذهنی
نفوذ آرمانی
انگیزش الهام بخ
مالحظه فردی
اعتقادات و جو سازمانی
ابعاد ساختاری برای نوآوری
صالحیت منابع انسانی
استراتژی برای نوآوری
مکانیزم حمایتی برای نوآوری
کشف ،جمع آوری و انتشار دان

مقدار آزمون
1/028
1/009
0/888
0/863
0/861
1/021
1/124
0/987
0/889
0/963

با توجه به نتایج جدول  1وضعیت متغیر کشف ،جمعآوری و انتشار دان

مطلوب میباشد.


تکنمونهایمتغیرخالقیت 

جدول-1آزمونt
متغیر
کشف ،جمع آوری و انتشار دان

223

انحشششششششششراف میانگین خطای
میانگین
استاندارد
استاندارد
04955 .0
71274 .0 2005 .3

مطالعهی تأثیر رهبری تحولگرا بر کشف ،جمعآوری و انتشار دان /

آزمونیکراهه
Test Value = 3

متغیر
کششف ،جمشع آوری و
انتشار دان

T

.6
113

درج
ه آزادی
222

( 2)tailed

.001

 Sig.تفاضششل
میانگین
.22271

 %95فاصله اطمینان از
تفاضل
پایین تر

باال تر

.1022

.2246


آزمونفرضیهیتحقیق 

فرضیه :رهبری تحول گرا بر کشف ،جمعآوری و انتشار دان در شرکت ملی منشاطق نفشت
خیز جنوب تأثیر معنی داری دارد.
 H0رهبری تحول گرا بر کشف ،جمعآوری و انتشار دانش در ششرکت ملشی منشاطق نفشت
خیز جنوب تأثیر معنی داری دارد.
 H1رهبشری تحششولگشرا بششر کشششف ،جمشعآوری و انتشششار دانش در ششرکت ملششی منششاطق
نفتخیز جنوب تأثیر معنی داری دارد.


شكل-1مدلپژوهشدرحالتتخمیناستاندارد .
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شكل-2مدلپژوهشدرحالتاعدادمعناداری .
در اجرای مدل معادالت ساختاری برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق ابتدا خروجی نرم افشزار
نششششاندهنششششده مناسششششب بششششودن مشششدل سششششاختاری بششششرازش یافتششششه اسششششت (χ2/df=1/65؛
RMSEA=0/076؛ GFI=0/93؛ AGFI=0/91؛ NFI=0/97؛ NNFI=0/99؛
 .)CFI=0/99به عبارت دیگر ،دادههای مشاهده شده تا میزان زیادی منطبشق بشر مشدل مفهشومی
پژوه است .در نمودارهای نیز معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده از مدل ساختاری
پژوه نشان داده ششده اسشت کشه همشهی اعشداد بزرگتشر از  96 .1مشیباششند .بشر طبشق معادلشه
ساختاری به دست آمده در شکل های  1و  2و در سط معنی داری  0/05فرضیه صشفر رد ششده
است ،در نتیجه ادعای محقق با اطمینان  0/95مورد تایید قرار گرفته است و با میشزان خطشای %5
میتوان گفت که :رهبری تحولگشرا بشر کششف ،جمشعآوری و انتششار دانش در ششرکت ملشی
مناطق نفت خیز جنوب تأثیر معنی داری دارد .میزان ضریب مسیر برابشر 0/58 .و میشزان ضشریب
تی برابر  6/96میباشد.

نتیجهگیریکلی 

رهبری تحولگرا بر کشف ،جمعآوری و انتششار دانش در ششرکت ملشی منشاطق نفشتخیشز
جنوب تأثیر معنی داری دارد .بر طبق معادله ساختاری بشه دسشت آمشده و در سشط معنشی داری
 0/05فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با اطمینان  0/95مورد تایید قشرار گرفتشه
است و با میزان خطای  %5میتوان گفت که :رهبری تحولگرا بر کششف ،جمشعآوری و انتششار
دان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تأثیر معنی داری دارد .میزان ضشریب مسشیر برابشر.
 0/58و میزان ضریب تی برابر  6/96میباشد .در تبیین ایشن امشر مشیتشوان چنشین بیشان کشرد کشه
براساس نظریه باس ،ترغیب ذهنی رهبران را راغب و توانا میکند تا راههای جدید نگشاه کشردن

مطالعهی تأثیر رهبری تحولگرا بر کشف ،جمعآوری و انتشار دان /

به مسائل قدیمی را به کارکنانشان نشان دهند ،تا اینکشه ،آنهشا یشاد بگیرنشد کشه مششکالت را بشه
عنوان مسئله حل شده ببینند و بشر راهحشلهشای منطقشی تأکیشد کننشد و توانشاییهشا و قابلشتهشای
خودشان را توسعه بدهند .همچنین در ترغیب ذهنی ،رهبران دالیلی را بشرای پیشروان خشود ارائشه
میدهند تا ادرا خود شان را نسبت به انجام اعمال و ارزشهشا و نگشرشهشای خودششان تغییشر
دهند و جریانی از ایدههای جدید و چال برانگیز برای زیر دستان فشراهم مشیکننشد؛ پیشروان را
تحریک میکنند که درباره راههشای جدیشد فکشر کننشد و ارزشهشا و اعتقشادات قشدیمیششان را
دوباره ارزیابی کنند و بر حل مسئله تاکید کنند و از منطق و استدالل قبل از عمل استفاده کننشد.
نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقشات ،خلخشالی ( )1395میرکمشالی و همکشاران ( ،)1390مطهشر و
همکاران ( ،)2015مخبرو همکاران ( ،)2015ایمام آگلوا ( ،)2015بارزا و کان ()2012یویو.
ان و همکاران ( )2012همسو است.
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