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 کارکنان بررسی تأثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر اثر بخشی
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  چکیده:

 است. موفقیت تکنولوژیکیینده فزا ییراتو تغ سازيیجهان یچیدگی،پ ینان،عدم اطم یعصر کنون یژگیو ینترمهم

. هاستسازمان رهبري ویژه به و اداره و چگونگی سازمانی وظایف و هافعالیت در تغییر مستلزم شرایطی، چنین در

سازمان را مشخص سازند، افراد را به  یندهآ یرنگري، مسکه با ژرفنیازمندند  رهبرانی به موفق هايسازمان بنابراین

بنابراین این پژوهش با هدف  آورند. وجود به کارکنان در را و نوآوري تحول ایجاد انگیزه کنند و یتهدا یرآن مس

هاي رهبري تحول آفرین بر اثر بخشی کارکنان انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و بررسی تأثیر مولفه

جایی که این پژوهش به بررسی چنین از آنهم پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردي است. -روش توصیفی

ي آماري شامل تمامی کارکنان جامعه .باشدپردازد از نوع تحقیقات مقطعی مین میاي از زماهاي مرتبط با برههداده

نفر می باشد. نمونه آماري با استفاده از  379ها است که تعداد آن 8931سال  در نیمه اولبانک ملی استان اصفهان 

ند. به منظور جمع آوري نفر  بر اساس نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شد 672جدول کرجسی و مورگان، تعداد 

 پارسونز( و پرسشنامه اثر بخشی 6222) باس و آلیو تحول آفرینرهبري هاي پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد داده

( استفاده شد. روایی آن توسط خبرگان و اساتید هیات علمی دانشگاه تایید و پایایی آن توسط 6222و همکاران )

هاي موجود ها از روشضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. در بخش تجزیه و تحلیل داده

آوري شده توسط پرسشنامه درآمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار جهت بررسی و مقایسه اطالعات جمع

استفاده گردید و در بخش آمار استنباطی براي تبیین ارتباط بین متغیرها از روش آزمون رگرسیون استفاده شده 

بررسی نرمال بودن متغیرهاي اصلی پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. چنین جهت هماست. 

هاي رهبري تحول آفرین بر اثربخشی کارکنان بانک ملی د که کلیه مولفهها نشان دانتایج حاصل از آزمون فرضیه

 استان اصفهان تأثیر مثبت داشته است.
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