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Abstract
Aim: This study attempts to investigate the
relationship between Leadership-followership
styles and fear of metacognition assessment
(fear of positive evaluation (FPE) and fear of
negative evaluation (FNE)). Method: The
statistical population comprised all the graduate
and undergraduate students of faculty of
educational science and psychology in Shahid
Chamran University, out of which a sample of
150 individuals was randomly selected and the
data were analyzed using Kruskal Wallis test.
Results: Findings indicated that there exists a
significant relationship between leadership and
followership styles. Moreover, leadership style
is significantly correlated to fear of positive
evaluation. Whereas, no significant relationship
was observed between leadership style and fear
of
negative
evaluation.
Furthermore,
followership style and fear of negative
evaluation are significantly correlated to one
another. Whereas, no significant relationship
was observed between fellowship style and fear
of positive evaluation.
Keywords: Followership Styles, Leadership
Styles, Fear of Positive Evaluation (FPE), Fear
of Negative Evaluation (FNE).
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مقدمه

دانشجویان آینده سازان هر جامعهای هستند ،افرادی که در آینده نیروهای متخصص اجتماع خواهند بود .زندگی دانشجویی عالوه

یگیرد .دانشجویان در چارچوب تعامالت
شها تخصصی ،فرایندهای جامعه پذیری و آموزش روابط اجتماعی را نیز در بر م 
بر آموز 
تهای تحقیقاتی یا صنفی عهده دار نقشهای
یکنند به عنوان مثال ،در فعالی 
شهای اجتماعی زیادی را نیز تمرین م 
دانشگاهی ،نق 
یشوند و در عین حال در تعامل با ساختارهای آموزشی و خدماتی دانشگاه یا کار دانشجویی عهده دار نقشهای پیروی
رهبری م 
یگیرند که درک این تعامل
هستند .در این میان شخصیت و ویژگیهای فردی دانشجویان در تعامل با این نقشهای اجتماعی قرار م 
یتواند در برنامه ریزی برای کارایی و اثر بخشی نیروی متخصص آینده ،کاربرد فراوانی داشته باشد .چنان چه دانشجویان به فرا خور
م 
شهای اجتماعی مانند رهبری و پیروی توانمند سازی گردند ،در آینده این
شناخت از ویژگیهای شخصیتی موثر بر توانایی ایفای نق 
نیروهای متخصص ،رهبران و پیروان بهتر و اثر بخش تری در جامعه خواهند شد.
تعاریف مختلفی برای رهبری ارائه شده است که در ادامه به دو مورد از آنها اشاره می کنیم .رهبری عبارت است از تحت تأثیر
قرار دادن دیگران برای کسب هدف مشترک (رضائیان .) 1386 ،عسگریان (  ، 1373به نقل از نیاز آذری ،حسن زاده و اکبری) 1389 ،
رهبری را این گونه تعریف می کند :متوسل شدن به مبانی و اصولی برای هدایت یک اجتماع برای رسیدن به هدف مشترک .در طول
قرن گذشته ،بسیاری از نظریههای رهبری توسعه یافته و مورد مطالعه قرار گرفتهاند اما هیچ رویکرد خاصی به عنوان بهترین روش برای
تها شناسایی نشده است .ضروری است که بین رفتار رهبری و سبک رهبری تفاوت قائل شویم .رفتار رهبری عبارت
تمامی موقعی 
یبرد .این اقدامات عبارتند از تعیین
است از اقدامات مشخصی که رهبر در جهت دادن و هم آهنگ کردن کار اعضاء گروه به کار م 
روابط کار ،تشویق یا انتقاد کردن از اعضاء گروه و نشان دادن توجه به رفاه و احساسات آنها .از سوی دیگر سبک رهبری عبارت
یانگیزد .بنابراین ،سبک رهبری به مداومت اهداف و
است از زیر بنای ساختار نیاز فرد که رفتار او را در وضعیتهای مختلف بر م 
یکند ،در حالی که
یشود که رفتار رهبری از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر م 
تهای مختلف توجه دارد .مالحظه م 
نیازها در وضعی 
یباشد مداومت و ثبات دارد (فیدلر ،ترجمه خلیلی شورینی .) 1372 ،سبک رهبری هر فرد الگوی
ساختار نیاز او که انگیزه این رفتار م 
یدهد (هرسی و بالنچارد ،1ترجمه کبیری.) 1375 ،
تهای دیگران از خود نشان م 
رفتاری او است که به هنگام اقدام به نفوذ در فعالی 

کهای رهبری و تأثیر آنها بر متغیرهای گوناگون سازمانی را مورد بررسی قرار دادهاند اما
از لحاظ تاریخی ،مطالعات زیادی سب 

ًال ،وان دوِرِرن 1998 ،3؛
کهای پیروی 2را مورد مطالعه قرار دادهاند (مث ًال
کهای رهبری بر سب 
شها ،تأثیر سب 
تعداد محدودی از پژوه 

یباشد .نظریههای موقعیتی ،رهبری را به عنوان
کوالن ِجِجلو0 200 ،4؛ گایست .) 2001 ،5زمینه نظری این پژوهش نظریه رهبری موقعیتی م 
یبینند( .بورک.) 2009 ،6
مفهومی قابل اندازهگیری از طریق ساختارها و متغیرهای مربوط به وظیفه و رفتار م 

هرسی و بالنچارد ( )2891میزان بلوغ یا آمادگی کارکنان را به منزله یکی از متغیرهای حائز اهمیت موثر بر تعیین سبک رهبری در
یگیرند .منظور از آمادگی ،میزان توان و تمایل افراد برای انجام یک کار خاص است .در نظریه رهبری موقعیتی ،بر ضرورت
نظر م 
انطباق رفتار کاری (هدایت و راهنمایی) و رفتار رابطهای (حمایت احساسی و اجتماعی) «رهبر» یا میزان آمادگی «کارکنان» برای انجام
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یشود .بر این اساس ،بر حسب هر سطح از آمادگی کارکنان ،سبک رهبری خاصی تجویز میشود .بدین ترتیب چهار
کار تاکید م 
یشوند .1 :سبک دستوری برای موقعیتی که سطح آمادگی کارکنان کم و آنها ناتوان و بیمیل باشند .در این
سبک رهبری متمایز م 
یشود که «چه کاری» را «چگونه» انجام دهند؛  .2سبک مشارکتی برای موقعیتی که آمادگی کارکنان زیر
حالت به کارکنان گفته م 
متوسط است و افراد توان قبول مسئولیت ندارند ،ولی عالقهمندند و اعتماد به نفس دارند .در این حالت ضمن صدور دستور ،برای آنان
یشود؛  .3سبک حمایتی برای موقعیتی که سطح
یشود و برای حفظ شور و شوق کارکنان از ابزار تشویق استفاده م 
توضیح داده م 
آمادگی کارکنان باالی متوسط باشد و از توان کافی برای قبول مسئولیت برخوردار باشند ولی سطح تمایل و اطمینان آنها پایین باشد.
یکند؛  .4سبک تفویضی برای موقعیتی که سطح آمادگی کارکنان
در این حالت رهبر بر ارتباطات دو جانبه مبتنی بر اعتماد تکیه م 
زیاد است و توان و تمایل آنها در حد مطلوب است .در این حالت افراد نیاز ناچیزی به حمایت و هدایت دارند (رضائیان.) 1386 ،

آلکورن ) 199 2( 1پیروی را به صورت «داشتن ظرفیت و تمایل به عمل به گونهای که رهبری را کامل کند» تعریف مینماید و

ًال شایسته و همکارانی کامل در سازمان» توصیف کرده است.
کلی ) 1992 ( 2پیروی را «در نظر گرفتن پیروان به عنوان افرادی کام ًال

یتوانند وجود داشته باشند .قطع ًاًا در جهان تعداد
اغلب اظهار میشود که پیروی جوهره رهبری است و بدون پیروان ،رهبران نیز نم 
پیروان بیشتر از رهبران است و حتی بسیاری از خود رهبران نیز در سازمانها پیرو شخص دیگری هستند .پیروان الزمه فرایند رهبری

هستند (ماریون و اوهل-بین .) 2001 ،3مبادله رهبر-عضو به لحاظ ماهیت ،به کیفیت تعامالت و تبادالت رفتاری بین مدیران و رهبران

در محیط های کار مربوط می شود .وقتی مدیران و سرپرستان با کارکنان خود روابط تبادلی حمایت گرایانه ،مبتنی بر توجه و
راهنمایی و هدایت مقتضی را برقرار می کنند ،به اصطالح گفته می شود که رابطهی مبادله ای با کیفیت مطلوب بین کارکنان و
سرپرستان به وجود آمده است .در مقابل ،هر چه که رابطه و تبادل ارتباطی بین مدیر و سرپرست با کارکنان مبتنی بر غفلت ،بی
توجهی و بی ارزش سازی باشد ،به همان میزان کیفیت رابطه تبادلی بین رهبر-کارکنان (عضو) تضعیف می شود (گل پرور ،خاکسار
کهای
ًال به عنوان رابطه همبستگی با سب 
کهای پیروی معمو ًال
و غفوری ، 1387 ،به نقل از گل پرور ،جوادیان و حسین زاده .)0 139 ،سب 
رهبری همانند تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است.
یدهد .رهبری و پیروی دو طرف یک سکه هستند
یباشد؛ بدون پیروان رهبری نیز معنای خود را از دست م 
پیروی مکمل رهبری م 

(ویلیامز .) 2008 ،4پیروان به همان اندازه فرایند رهبری ،برای رهبران ضروری هستند (به عنوان مثال پک 2004 ،5؛ چاِلِلف 1995 ،6؛

هیوز ،گی ِنِنت و کورفی 2006 ،7؛ کلی 1992 ،؛ ماریون و اوهل-بین) 2001 ،؛ و همانگونه که اشاره میشود بسیاری از رهبران در

یکنندِ .لِکِک ِلی (  ) 1992از ترکیب دو ُبُبعد درگیری فعال و تفکر مستقل5 ،
موقعیت رهبری ،نقش پیروی را برای مقامات باالتر ایفا م 
یکند که عبارتند از .1 :نمونه و سرمشق :اغلب به عنوان افرادی دارای شایستگی باال ،خود آغازگر ،متعهد
سبک پیروی را شناسایی م 
یشوند .2 .از خود بیگانه :افرادی خود محور ،دارای نقش مدافع
به اهداف و دارای ارزشمندی باال برای سازمان و رهبران شناخته م 
شیطان در گروه ،مزاحم ،بدبین و منفی هستند .3 .تایید کننده :افرادی که در جستجوی محیطی هستند که در آن پیروی از دستورات از
ًال به عنوان افرادی که به آسانی پذیرای تکالیف واگذار شده هستند شناخته
یشوند که معمو ًال
متر باشد و تایید کننده نامیده م 
نتایج مه 
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یشوند .4 .کناره گیر :افرادی هستند که تنها زمانی که به آنها جهت داده شود اقدام به عمل میکنند و به میزان زیادی از نظارت نیاز
م 
لگرا :اغلب به عنوان افرادی چانه زن ،دارای شور و اشتیاق متوسط که وظایف خود را از راهی میانه و متعادل انجام
دارند؛ و  .5عم 
یشوند.
یدهند شناخته م 
م 
فرد نقطه پیوند رهبری و پیروی در تحقیق حاضر است .در بررسی پیشینه پژوهش به نقش شخصیت فرد و رابطه ویژگیهای

شخصیتی با پیروی و به صورت ویژه با رهبری تحقیقات زیادی صورت گرفته است به عنوان مثالِ ،لِهِه ِلر و وانتیل )2891( 1پیش بینی

تها و گزینههای مربوط به انتخاب نقش توسعه خواهند
شهایی تعاملی دیده شوند فرص 
کردند که اگر رهبری و پیروی به عنوان نق 
تها از خود مدار به انسان گرایی
یافت .همچنان که هیلمن ) 1996 ( 2اشاره میکند مسطح سازی سازمانها منجر به تغییر در شخصی 

یگردد .با استفاده از این دیدگاه ممکن است تشریک مساعی منجر به نفوذ بیشتر ،اعتماد و یک جهش هم در رهبری و هم
مت د ا ول م 
در پیروی گردد .در یک رابطه دو جانبه ،یک رهبر به صورت بالقوه در بعضی از شرایط خاص پیروی خواهد کرد و پیرو نیز در چنین
یگیرد.
شرایطی نقش هدایت کننده را بر عهده م 
در بافت روابط میان فردی نگرانی افراد از ارزیابی نامناسب دیگران از آنها به عنوان یک عامل بازدارنده درون فردی و بازتاب
آن در گسترهای از پدیدههای اجتماعی روانشناختی مانند هم رنگی ،رفتار حمایت کننده اجتماعی ،ابراز خود ،اسنادهای خود

یاری دهنده ،اضطراب اجتماعی ،خود ناتوان سازی ،تغییر نگرش و اطاعت اجتماعی درخور توجه است (اسچلنکر.)0891 ،3

از آن جا که مفاهیم ارزیابی مثبت و منفی مرتبط با حوزه فرا شناخت هستند ،به نوعی در سطح زیرین با بسیاری از سازههای

شناختی و رفتاری ،ارتباط منطقی پیچیدهای دارند ،سازهها و مشخصههایی مانند خجالتی بودن ،رفتارهای اجتماع یار( 4مانند توانایی

درک دیدگاههای دیگران و استدالل منطقی ،پیش بینی نتایج اعمال خود را بر احساسات دیگران و اجتماع ،درک و فهم تعامالت
اجتماعی) ،تأثیر مشاهده گر ،مجادالت اجتماعی ،5اضطراب اجتماعی ،کمال گرایی و ...

تهایی
یکنند ،در موقعی 
یتواند روشنگر باشد« :کسانی که احساس حقارت یا پایین دستی م 
جمعبندی نقل قول زیر از گیلبرت م 
یترسند یا از این که توان
که ممکن است موجب پیش دستی و ارجحیت آنها از دیگران بشود و آنها را از سایرین متمایز کند ،م 
حفظ این دستاوردها را در مواجهات بعدی در آینده نداشته باشند ترس دارند» ،این جمع بندی در مفهوم «ترس از اعمال درست و

یشود (گیلبرت 2001 ،6؛ به نقل از ویکز ،هیمبرگ ،فرسکو ،هارت ،تورک و اسچنایر.) 2005 ،7
کامل» سازمان داده م 

تهای اجتماعی که ممکن است در برگیرنده پیش دستی ،ارجحیت یا از طرف دیگر حقارت یا پایین
به روشنی یکی از موقعی 
یباشند که نقش متغیرهای ترس از ارزیابی منفی و ترس
دستی و منشاء رقابت یا مجادله باشد ،تعامالت مبتنی بر رهبری و پیروی فرد م 
از ارزیابی مثبت در این تعامالت تاکنون بررسی نگردیده است.
گیلبرت (  ) 2001سازه زیر بنایی ترس از ارزیابی منفی و ترس از ارزیابی مثبت (اضطراب اجتماعی) را به عنوان کارکردی تحولی،
در خدمت تعامل بین فردی و مبتنی بر عدم خشونت معرفی میکند که به صورت مستقیم با رفتارهای رقابتی و مجادلهای در تعامل بین
آحاد انسانی در ارتباط است.
1

. Heller & Van Til
. Hillman
3
. Schlenker
4
. Prosocial
5
. Agnoistic Threat Interaction
6
. Gilbert
7
. Weeks et al
2
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رکتور ،کوکوفسکی و رایدر ) 2006 ( 1اعالم داشتهاند که ترس از ارزیابی منفی نتیجه نگرانی از ایجاد ناراحتی برای دیگران است.

یدهند که این ترس به همان نسبت که دارای کارکرد در راستا و معطوف به الس ظفح  ممم ممممت 2ف سا در تت تتت ،به
آنها همچنین توضیح م 
حفظ سالمت دیگران نیز وابسته است.

ترس از ارزیابی مثبت 3عبارت از احساس ناراحتی و نگرانی ،نسبت به دریافت بازخورد اجتماعی مثبت از دیگران میباشد.

یافتههای کارکاشیان ،والتر ،کریستوفر و لوکاس )0 20 5( ،4و هیمبرگ (  ، 1996به نقل از کارکاشیان و همک ارا ننن )0 20 5 ،در تطبیق
با ماهیت روان نژندانه و غیر سازگارانه سطوح باالی ترس از ارزیابی منفی میباشد .تحقیقات دیگر (مانند بونو ،ساموئل ،کاستا ،رت ،ی

سهای فرا شناختی) با برون گرایی پ یا ینننتررر و
اتان و نستادت ) 2004 ،5نشان میدهد که اختالل اضطراب اجتماعی (سازهای اعم از تر 
روان نژندی بیشتر در ارتباط است و همچنین این اختالل با حساسیت (وجه دیگری از تفاهم) کمتر ،در ارتباط است.
یگیرند در اث زا سرت ر   
این در حالی است که گیلبرت (  ) 2001پیشنهاد میکند ،اضطراب در افرادی که مورد ارزیابی مثبت قرار م 

عواقب 6آن در تأثیر گذاری بر قضاوتی که از دیگران دریافت خواهند کرد ،تجربه میشود .این توجیه ریشه در پویایی شناسی سلسله
مراتب اجتماعی دارد که نشان داده است ،رفتار سلطهپذیری توسط افرادی که سرمایه اجتم نمشزرا یعا دد دددی 7ندارن  ثعاب د ب دزا ا یر    
یشود.
رفتار پرخاشگرانه نسبت به آنها توسط سایر اعضای گروه م 
به این ترتیب افراد از بهبود عملکرد خود به آن دلیل بیمناک هستند که باعث جلب توجه افراد گروه و به دنبال آن برانگیخته شدن
احساسات و رفتارهای رقابت جویانه در قبال آنها میشود (ویکز و همکاران ) 2005 ،و این اثری مستقل از ترس از ارزیابی منفی است
و تاکیدی دوباره بر لزوم توجه به سازه ترس از ارزیابی مثبت دارد.
کهای رهبری و پیروی در افراد است و عالوه بر این سبکهای عمل،
بر اساس این مقدمات موضوع تحقیق حاضر رابطه سب 
کهای پیروی را
ویژگیهای شخصیتی ترس از ارزیابی منفی ،ترس از ارزیابی مثبت و رابطه این مفاهیم با سبکهای رهبری و سب 
کهای رهبری و سبکهای پیروی افراد رابطه وجود
ینماید .به این ترتیب فرضیات پژوهش حاضر عبارتند از  .1:بین سب 
بررسی م 
دارد .2 .بین ترس از ارزیابی مثبت و ترس از ارزیابی منفی افراد و سبک رهبری افراد رابطه وجود دارد .3 .بین ترس از ارزیابی مثبت
و ترس از ارزیابی منفی افراد و سبک پیروی افراد رابطه وجود دارد.

روش تحقیق

این پژوهش از نوع رابطهای و همبستگی است و قواعد حاکم بر این گونه مطالعات برای آن به کار گرفته میشود .جامعه آماری را

کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران در نیمسال دوم سال تحصیلی  09-98تشکیل میدهند که حدود  0 1400نفر میباشند .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران با احتساب خطای اندازه گیری برابر با  ./ 08و فاصله اطمینان  ./ 95برابر با  148نفر محاسبه گردید.
نهایت ًاًا از میان جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونهای شامل  051نفر انتخاب شدند .از میان افراد نمونه گیری شده
 72 /7در سطح کارشناسی و  27 /3درصد در سطح کارشناسی ارشد در حال تحصیل بودند .در این پژوهش دادهها به روش میدانی و
توسط چهار پرسش نامه توصیف اثربخشی و تطبیق پذیری رهبری (هرسی و بالنچارد  ،)2891 ،پرسشنامه سبک پیروی ِلِکِک ِلی ( ،) 1992
1

. Rector, Kocovski & Ryder
. Well-being
3
). Fear of Positive Evaluation (FPE
4
. Karakashian et al
5
. Bienvenu et al
6
. Fear of Appraisal
7
. Social Investment Worthiness
2
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مقیاس ترس از ارزیابی منفی (لری ،3891 ،به نقل از نکویی ) 1387 ،و مقیاس ترس از ارزیابی مثبت (مارش ، 1996 ،به نقل از نکویی،
 ) 1387به شرح زیر گردآوری شد.

ابزارهای اندازهگیری

پرسشنامه توصیف اثربخشی و تطبیق پذیری رهبری

1

کهای رهبری هرسی و بالنچارد که شامل 12
کهای رهبری موقعیتی از پرسشنامهی سب 
در این پژوهش به منظور اندازهگیری سب 

سوال است استفاده شد .این پرسشنامه توسط هرسی و بالنچارد ( )2891ساخته شده است و به دفعات مرور و بازبینی شده است ،این
پرسشنامه  4سبک اصلی رهبری موقعیتی را اندازهگیری میکند که عبارتند از .1:آمرانه  .2متقاعد کننده  .3مشارکتی  .4تفویضی.
خها را به یکی از
نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس کلید انجام میگیرد که در هر سوال هر یک از چهار نحوه عمل ارایه شده در پاس 

یدهد .سبکی که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص میدهد به عنوان سبک ترجیحی فرد ،دامنه سبک 2و تطبیق
کها نسبت م 
سب 

پذیری سبک 3را مشخص مینماید .هرسی و بالنچارد ( )2891بر اساس تحلیل عاملی دو بعد وظیفه محوری و رابطه محوری اعتبار
این ابزار را مطلوب گزارش کرده و این ابزار به عنوان ابزاری استاندارد به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است.

ِک ِلِلی ( ) 1992
پرسشنامه نیرومندی پیروی رابرت ِک

در این پژوهش به منظور اندازهگیری نیرومندی پیروی از پرسشنامهی نیرومندی پیروی کلی که شامل  02سوال است استفاده شد.

کهای پیروی افراد را به عنوان دو بعد مرتبط به هم
این پرسشنامه توسط ِلِکِک ِلی در سال (  ) 1992ساخته شده است .این پرسشنامه سب 
یشود .متغیرهای
یدهد .اولین بعد ،استقالل در تفکر انتقادی میباشد .دومین بعد به دلبستگی فعال مربوط م 
مورد اندازه گیری قرار م 
کهای پیروی تمرکز میکنند .پنج سبک پیروی کلی عبارتند از نمونه و
مربوط به پیروی مبنایی برای چارچوب پیروی هستند و بر سب 
لگرا و انفعالی .نمرهگذاری این پرسشنامه بر روی مقیاس لیکرتی  6درجهای انجام میگیرد که از بندرت
منوا ،عم 
سرمشق ،بیگانه ،ه 
تا تقریب ًاًا همیشه ،متفاوت است .اعتبار این ابزار از روشهای مختلف شامل تحلیل عاملی تأییدی توسط تهیه کنندگان آن مطلوب
گزارش شده است .این پرسشنامه برای اولین بار توسط گروه حاضر ترجمه گردیده است و اعتبار صوری و محتوایی آن توسط فن
دلفی و ارایه به سه نفر از متخصصین مورد تایید % 85 ،قرار گرفت .پایایی این پرسشنامه نیز در تحقیق حاضر برای هر یک از ابعاد تفکر
مستقل و درگیری فعال بر اساس آلفا کرونباخ به ترتیب  98 6 0.و  732 .0محاسبه گردید.
مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی

4

این مقیاس توسط لری ( ،3891به نقل از نکویی ) 1387 ،به منظور سنجش ترس از ارزیابی منفی که یکی از نگرانیها و دل

مشغولیهای اصلی در هراس اجتماعی است ،تهیه گردیده است .این پرسشنامه یک مقیاس خود سنجی  12مادهای است که دارای
ًال در مورد من
یباشد هر ماده یا سوال بر اساس مقیاس لیکرتی  5درجهای ( .1این خصوصیات اص ًال
یک نمره کل در دامنه  12تا  16م 
درست نیست .2 .این خصوصیات به میزان کمی در مورد من درست است .3 .این خصوصیت تا حدی در مورد من درست است.4 .
این خصوصیت به میزان زیادی در مورد من درست است .5 .این خصوصیت به میزان بسیار زیادی در مورد من درست است) درجه
یباشد .این پرسشنامه برای اولین بار در
بندی میگردد .این ابزار دارای مزایایی چون کوتاه بودن ،سادگی و سهولت در نمره گذاری م 
ایران توسط ملیانی و همکاران (  ، 1386به نقل از نکویی ) 1387 ،از نظر ویژگیهای روانسنجی مورد تائید قرار گرفت .همسانی درونی
1

). The Leadership Effectiveness and Adaptability Description (LEAD
. Style Range
3
. Style Adaptability
4
. FNES-B
2
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با ضریب  αکرونباخ کل پرسشنامه  78 /8میباشد .شکری ،گراوند ،نقش ،طرخان ،پاییزی (  ) 1387نیز اعتبار و پایایی این مقیاس را بر
اساس تحلیلهای عاملی تأییدی و اکتشافی مورد تایید قرار دادهاند.
مقیاس ترس از ارزیابی مثبت:1

این یک مقیاس  01مادهای است که توسط مارش (  ، 1996به نقل از نکویی ) 1387 ،طراحی گردیده است هر ماده بر اساس مقیاس

ًال درست نیست) تا ( 9خیلی درست) درجه بندی شده است در اینجا  2سوال معکوس به منظور آشکار
لیکرتی  01درجهای از ( 0اص ًال
یشود .مقیاس ترس از ارزیابی مثبت از پایایی خوبی (آلفای
خهای سوگیری شده وجود دارد اما در نمره کل محاسبه نم 
کردن پاس 
کرونباخ=  ) 0.80برخوردار است و در طی  5هفته پایایی آن دوباره آزمایش شد (ضریب همبستگی  ) 70بعالوه در تحلیل عاملی ،ترس
از ارزیابی مثبت اعتبار عاملی قوی را نشان داده است .این ابزار برای اولین بار در ایران ترجمه گردیده و توسط ملیانی و همکاران
یهای روانسنجی مورد تائید قرار گرفت .اعتبار و پایایی این پرسشنامه به ترتیب عبارتند
(  ، 1386به نقل از نکویی ) 1387 ،از نظر ویژگ 
از %5.49 :و  . 81 5.0نکویی (  ) 1387نیز روایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ (همسانی درونی) در حدود  % 76برآورد گردید.

یافتههای تحقیق

پس از نمره گذاری پرسشنامه دادههای اولیه برای جمعیت نمونه حاصل گردید که در جدول  1گزارش شده است.
جدول  – 1توصیف نمرات متغیرهای پژوهش در جمعیت نمونه
متغیر

میانگین انحراف معیار

ترس از ارزیابی منفی

22.40

7.93

ترس از ارزیابی مثبت

17.65

2.74

دلبستگی فعال

37.04

10.14

تفکر مستقل

35.79

10.19

سبک دستوری

2

2

سبک حمایتی

5

2

سبک مشارکتی

4

2

سبک تفویضی

1

1

مترین نمرات را به خود اختصاص داده است ،همچنین سبک دستوری نیز نمرات
همانگونه که مشاهده میشود ،سبک تفویضی ک 
کها میباشد.
پایینی را به خود اختصاص داده است که نشان از پایین بودن تمایل مشارکت کنندگان به استفاده از این سب 

مطابق راهنمای پرسشنامه  LEADدر خصوص تعیین سبک برتر مشارکت کنندگان اقدام گردید که در این مرحله از آنجا که

دامنه رهبری ،کمکی به تعیین سبک و مقوله بندی مشارکت کنندگان نمینمود ،نسبت به حذف  02نفر از کسانی که سبک رهبری
کهای رهبری مشخص گروه بندی
برتر و متمایزی را برای خود مشخص ننموده بودند اقدام گردید و مابقی در چهار گروه با سب 
شدند.
همچنین مطابق راهنمای پرسشنامه نیرومندی پیروی کلی ،توزیع نمرات مشارکت کنندگان در دو بعد تفکر مستقل و دلبستگی
فعال در یک نمودار عمود برهم حاصل از آنها با حدود مشخص شده ،تعیین کننده سبک پیروی افراد میباشد .بر همین اساس نسبت
کهای پیروی اقدام گردید .نتیجه داده کاریهای انجام شده در جدول 2
جگانه سب 
به گروه بندی مشارکت کنندگان در گروههای پن 
ارایه گردیده است.
1

. FPES
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جدول  – 2توصیف توزیع فراوانی سبکهای رهبری و سبکهای پیروی در جمعیت نمونه
سبک پیروی
کناره گیر از خود بیگانه عملگرا تایید کننده
سبک رهبری برتر

نمونه

مجموع

دستوری

3

1

5

1

6

16

حمایتی

1

3

47

3

31

85

مشارکتی

0

1

21

0

4

26

تفویضی

0

0

3

0

0

3

مجموع

4

5

76

4

41

130

به منظور استنباط آماری در خصوص فرضیه  ،1با توجه به توزیع غیر نرمال و سایر شرایط از جمله کم بودن فراوانی در برخی از

گروه بندی سب 
کهای پیروی از آزمون غیر کمی ضریب فای استفاده گردید .ضریب فای 1معادل  )α=0.0 12 ( 544.0محاسبه گردید

و به این ترتیب فرضیه اول این تحقیق مورد تایید قرار میگیرد و چنین استنباط میگردد که بین سبک رهبری و سبک پیروی افراد
رابطه معنادار آماری وجود دارد.

2

به منظور استنباط آماری در خصوص فرضیات دو و سه نیز با توجه به شرایط پیش گفته از آزمون کروسکال والیس استفاده
گردید که نتایج آن در دو جدول  3و  4ارائه گردیده است.

کهای پیروی
کهای رهبری و سب 
جدول  - 3توزیع نمرات ترس از ارزیابی مثبت و ترس از ارزیابی منفی بین سب 
سبک پیروی

تعداد

میانگین رتبه

سبک رهبری

تعداد میانگین رتبه

ترس از ارزیابی مثبت

دستوری

83.81 16

کناره گیر

4

70.25

59.16 85

از خود بیگانه

5

38.90

حمایتی

عملگرا

76

64.31

مشارکتی

71.79 26

تایید کننده

4

105.25

تفویضی

93.00 3

نمونه

41

66.61

مجموع

130

کناره گیر

4

مجموع

130

ترس از ارزیابی منفی

11.00

دستوری

از خود بیگانه

5

16.20

حمایتی

64.99 85

عملگرا

76

66.82

مشارکتی

68.65 26

تایید کننده

4

60.00

تفویضی

71.00 3

74.91

مجموع

نمونه

41

مجموع

130

62.06 16

130

جدول  - 4آماره های آزمون کروسکال والیس برای رابطه ترس از ارزیابی مثبت و منفی با سبک رهبری و با سبک پیروی
ترس از ارزیابی مثبت ترس از ارزیابی منفی

متغیر
سبک رهبری خی دو
درجه آزادی
معناداری
سبک پیروی خی دو
درجه آزادی
معناداری

14 6 8.

0.396

3

3

035 .0

35 .0

7.207

729 . 19

4

4

0.125

.001 0

1

. Phi
. Kruskal Wallis
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بر مبنای این آزمونها همانگونه که مشاهده میگردد سبک رهبری با ترس از ارزیابی مثبت رابطه معنادار آماری دارد در حالی
که سبک رهبری با ترس از ارزیابی منفی رابطه معنا داری ندارد .به این ترتیب فرضیه دوم پژوهش در بخش اول تایید میگردد.
همچنین مشاهده میشود که سبک پیروی افراد با ترس از ارزیابی منفی رابطه معنادار آماری دارد در حالی که سبک پیروی با
ترس از ارزیابی مثبت رابطهای ندارد .به این ترتیب فرضیه سوم پژوهش در بخش دوم تایید میگردد.
بحث و نتیجهگیری

در خصوص توصیفهای نمرات میتوان این گونه به بحث پرداخت که در تباین با نمونههای مشابه بررسی رفتارهای رهبری (مانند

کهای
عریضی 1384 ،؛ آصف زاده ،محبی فر و شیر علی ) 1384 ،در جمعیت نمونه پژوهش حاضر تمایل کمتری برای استفاده از سب 
شهای پیشین (مانند نورشاهی ) 1385 ،تمایل به استفاده از
دستوری و آمرانه وجود دارد ،در حالی که همسو با برخی دیگر از پژوه 
کهای تفویضی و خنثی پایین است .تمایل عمده مشارکت کنندگان به سبک حمایتی و در مرحلهای پایینتر سبک مشارکتی ناشی
سب 
شهای رهبری را به عنوان نقشی رسمی کمتر تجربه کردهاند و آن
یتواند باشد که مشارکت کنندگان (دانشجویان) عمدت ًاًا نق 
از آن م 
ًال این افراد در آینده مطابق پیشینه
چه آنان ابراز نمودهاند حاصل تصور آنها از رهبری مطلوب میباشد .خود این موضوع که احتما ًال
کهای خود نشان میدهند و پویایی و سبب شناسی آن میتواند موضوع
پژوهش در محیط سازمانی ترجیحهای دیگری در سب 
شهای بعدی باشد.
پژوه 
کهای پیروی الزم به یاد آوری است که با وجود اهمیت مسأله تاکنون کار پژوهشی خاصی در داخل کشور انجام
در خصوص سب 
نگرفته است که با معرفی پرسشنامه نیرومندی پیروی رابرت ِلِکِک ِلی (  ) 1992امید آن است که ابزار مناسب برای تحقیقات بعدی فراهم
کهای پیروی به تقریب با آمارهای ارایه شده در پیشینه پژوهش خارجی
آمده باشد .همچنین یافتهها در خصوص توزیع افراد در سب 

(مانند آیرس ) 2008 ،1یکسان است .بیشترین توزیع در بین سبکهای پیروی ،پیروان عمل گرا و سپس پیروان نمونه هستند که البته در

تباین با برخی موارد (مانند بورک ) 2009 ،میباشد که پیروان نمونه را در مرتبه اول توزیع فراوانی نشان دادهاند.
در خصوص بخش استنباطی پژوهش نیز همسو با بورک (  ) 2009بین سبکهای رهبری و سبکهای پیروی رابطه آماری وجود
دارد که در خصوص پژوهش حاضر خود را به شکل ترجیح بیشتر برای همراهی سبک رهبری حمایتی با سبک پیروی عمل گرا بروز
داده است که دور از ذهن نبوده است .تبیین این رابطه به اینگونه است که افراد ویژگیهای شخصیتی خود را در رابطه با محیط
شهای رهبری و پیروی نیز جدا از این قاعده کلی نیست و این رابطه به شکل ضمنی به این مسأله اشاره دارد که
یسازند و نق 
نمایان م 
رفتارهای رهبری و پیروی از ویژگیهای شخصیتی یکسان یا هم پوش سرچشمه میگیرند.
کهای رهبری با ترس از ارزیابی مثبت این را همسو با نظر گیلبرت (  ،) 2001در خصوص پایین
همچنین در خصوص رابطه سب 
بودن احتمالی سرمایه اجتماعی ارزشمند در بین دانشجویان و ترس از عواقب ارزیابی مثبت تبیین نمود .به شیوه مشابه در خصوص
کهای پیروی با ترس از ارزیابی منفی میتوان چنین تبیین نمود که چنانچه پیروی را به نوعی در پیوند با اطاعت پذیری ،ابراز
رابطه سب 
خود و سایر کارکردهای اجتماعی مرتبط در نظر بگیریم ،همسو با اسچلنکر ( )0891رفتارها و سبک پیروی با ترس از ارزیابی منفی به
لحاظ نظری نیز مرتبط خواهند بود.
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یگردد که توانمند سازی اجتماعی دانشجویان امکان توسعه و بهبود تواناییهای رهبری و پیروی را
بر مبنای این یافتهها پیشنهاد م 
تهای مدیریت دریافت اجتماعی و دریافت و ارائه بازخورد که بیشترین همپوشی را با مفاهیم
فراهم میآورد ،خصوص ًاًا آموزش مهار 
ارزیابی اجتماعی دارا هستند.
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