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چكيده

توانمندسازی مفهومی است که به منظور بهبود روش استفاده سازمان از افراد خود به کار میرود .این ایدهای است

که ریشه در نظریهها و راهبردهای قدیمیتر سازمان دارد .رهبري تحول آفرين در بروز اين توانمندسازي نقش بسزاء و

غير قابل انكاري را دارد .در واقع رهبری تحول آفرین را روشی میدادند که رهبران توسط آن کارکنان را ترغیب به

عملکردی بیش از انتظارات میکنند .هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي رابطه ميان رهبري تحولآفرين و توانمندسازي

روانشناختي در كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر ميباشد .جامعه آماري اين تحقيق 76 ،نفر از

كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر ميباشند كه  56نفر به عنوان نمونه انتخاب ،و با جمعآوري دادهها با

استفاده از پرسشنامه ،به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شده است .يافتهها نشان میدهد كه ميان رهبري تحول آفرين و
ابعاد آن با توانمندسازي روانشناختي ارتباط معنيداري وجود دارد ،از ميان مولفههاي رهبري تحول آفرين ،مالحظات

فردي بهترين پيشگوي توانمندسازي روانشناختي بوده ،ولي ترغيب ذهني بر توانمندسازي روانشناختي تاثير معنيداري
نداشته است .با توجه به نتايج بايد گفت كه رهبران نقش مهمي را در توانمندسازي كاركنان با ايجاد محيطي و شرايط
مناسب توانمندساز دارند.

کلید واژهها :توانمندسازي روانشناختي ،رهبري تحول آفرين ،اداره آموزش و پرورش ،سازمان
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مقدمه

در محيط رقابتي کسب و کار امروز ،عمده نگراني و تکاپوي سازمانها در جهت بقا و توسعه

و پيشرفت فراگير آنها شکل ميگيرد .در راستاي اين هدف خطير ،مديران در پي شناسا يي و

بهرهگيري بهينه از منابع و سرمايهها يي هستند که تحصيل آنها هزينهها و زحمات فراواني دارد .پس
پيروز اين ميدان مديراني هستند که سرمايههاي مذکور را به اثربخشترين ،کاراترين و بهرهورترين

ُطُطرق ممکن به کار گيرند .عمده منابع هرسازماني متوجه منابع انساني ،مالي و فني آن است که

مسلمًاًا سرمايه انساني تعيين کنندة سمت و سوي ديگر سرمايههاست ،زيرا نيروي انساني است که با

توانا يي هاي خود و با برنامهريزي ،ديگر منابع را به خدمت گرفته است (يعقوبي و همكاران،

 .) 89 31امروزه سازمانها به مديران و كاركناني نيازمند است كه اثر بخش و كارآمد باشند تا
بتوانند به قله اهداف تعيين شده در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست يابند .بايد گفت كه

موفقيت هر سازمان در گرو تحقق اهداف از پيش تعيين شده و چگونگي مديريت و سبكهاي

موثر رهبري ،مدير است .برخورداري مديران از رفتارهاي مناسب در سازمان باعث به وجود آمدن
روحيه و انگيزش قوي در كاركنان ميشود و ميزان رضايت آنها را از شغل و حرفه خويش
افزايش ميدهد ،تا آنها با تمام توان در جهت اهداف سازمان گام بردارند.

توانمندسازي نيز يكي از مهمترين چالشها براي مديران در قرن حاضر است .زيرا وجود

تغييرات سريع و تغيير در شرايط ،باعث وجود نگرشهاي جديد به نيروي انساني شده است .و

كاركنان به عنوان سرمايههاي سازمان تلقي ميشوند نه ابزار موفقيت مدير و به گردانندگان اصلي
جريان كار و شركاي سازمان تبديل شدهاند (روي و ِشِشنا .) 2005 ،1كاركنان توانمند با استفاده از

ابعاد توانمندسازي ميتوانند سازمانها را در بحرانهاي احتمالي نجات دهند و موقعيتهاي طال يي

را براي سازمان ايجاد كنند (كانگر 989 1 ،2؛ كانگر و كاننگو .) 1985 ،3توانمندسازي واژهاي است

كه در سال  1 984در رابطه با «حصول قدرت» 4ابداع گرديد (آپوستولو .) 2000 ،5در اين مورد كه

توانمندسازي كاركنان منبعي از مزيت رقابتي براي سازمانهاي معاصر هستند ،توافق عمومي رو به
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رشدي وجود دارد .در نتيجة افزايش در مهارتهاي فني ،جهاني ،و ارتقاي انتظارات مشتريان،

سازمانها به كاركناني نيازمندند كه فراتر از آنچهكه در گذشته بودند ،باشند (كوين و اسپريتزر،1

 .) 2001 ، 1997توانمندسازی مفهومی است که به منظور بهبود روش استفاده سازمان از افراد خود

یتر سازمان دارد.
به کار میرود .این ایدهای است که ریشه در نظریهها و راهبردهای قدیم 

توانمندسازی به عنوان ایدههای مرتبط با عملکرد و نوسازی سازماني ،آشکارترین ریشههایش را

در تشریح نظریه Yداگالس مک گریگور دارد (اسكندري .) 81 31 ،در مورد توانمندسازی

تعاریف متعددی ارائه شده است .که در اغلب آن به توانایی و تمایل کارکنان به توانمند شدن

تاکید دارد .برخی از محققان ،استقالل در انجام شغل ،کنترل کار شخصی ،غنیسازی شغل و

سیستم پرداخت مناسب با عملکرد ،عملکرد گروهی و مال یک ت سهام کارکنان را فرآیند
توانمندسازی تعریف کردهاند (گورليك.) 2005 ،2

مطابق ايده نظريهپردازاني كه توانمندسازي را از ديدگاه كاركنان مينگرند ،توانمندسازي

وضعيت روانشناختي كاركنان را انعكاس ميدهد .اگر كاركنان رفتاري را كه انتظار ميرود پس از
انتقال قدرت انجام دهند ارائه نكنند ،يا از اين حقيقت كه قدرت به آنها انتقال يافته آگاه نيستند و

يا احساس فقدان قدرت ميكنند (زاهدي و همكاران .) 88 31 ،توانمندسازي روانشناختي از دو
نظريه سازماني مديريت مشاركتي و مشاركت كاركنان ،نشأت گرفته است( .اسپريتزر 1996 ،3؛

اسپريتزر و همكاران 1997 ،4؛ اسپریتزر ،) 1995 ( 5نیز بر اساس رویکرد شناختی و همچنین کار

توماس و ولتهوس 6نوع خاصی از توانمندسازی را تعریف مینماید که به زعم وی در پاسخ به علل

علل شکست برنامههای توانمندسازی است .از نظر او سازمانها در مورد توانمندسازی یک

رویکرد جهانشمول را اتخاذ کرده وآنرا برای هر موقعیتی مناسب میدانند ،در صورتیکه قبل از

هر اقدامی در این زمینه میبایست کارکنان خود را به لحاظ روانی توانمند نمایند .او تعریف کانگر

وکاننگو در مورد توانمندسازی را میپذیرد .از نظر او توانمندسازی یک مفهوم چند وجهی است و

1 . Quinn & Spreitzer
2 . Gorelick
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نمیتوان آنرا یک مفهوم ساده تعریف کرد .او توانمندسازی را بطور وسیعتر بعنوان یک حالت

انگیزش درونی در ارتباط با شغل تعریف میکند که شامل چهار تصور درونی است و بیانگر

تمایل افراد به نقشهای کاری خود میباشد.

ونلوي و همكارانش ) 2003 ( 1خاطر نشان ميكنند كه مهمترين دليل توانمندسازي در سطح

فردي كاركنان اين اعتقاد است كه استقالل و آزادي ،كاركنان را بر ميانگيزاند ،عالوه بر اين،

آنها استدالل ميكنند كه كاركنان خواهان هستند تا به جاي اين كه در رابطه با شغلشان به آنان

دستور داده شود ،ابتكاراتي را به خرج دهند و تصميماتي اخذ نمايند .لوي و همكارانش ( ،) 2003
ابعاد توانمندسازي را در بعد فردي چنین تبيين نمودهاند:

 معنيدار بودن :افرادی که در مشاغل خود توانمند هستند احساس معنیداری میکنند و

نسبت به اهداف خود که در آن قرار دارند ،ارزش و توجه ویژهای دارند (ما و همكاران.) 2006 ،2

با ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺩﻮﺑ را هم ﺎﺑ ﺵﺯﺭﺍ

ﻥﺩﻮﺑ ﻑﺍﺪﻫﺍ

ﻲﻠﻐﺷ ﻭ ﻪﻗﻼﻋ ﻲﻧﻭﺭﺩ

ﻞﻐﺷ هم میدانند.

ﺨﺷ ﺺ نسبت ﻪﺑ

معنیداری تناظر بين ارزشها و استاندارهاي فردي و اهداف شغلي ،دارا بودن معني و مفهوم اجزاء
شغلي با توجه به همخواني که با ايدهآلهاي فردي دارد ،ارزش قائل شدن براي فعاليتها ،احساس
هدفمندي ،هيجان و مأموريت داشت براي فرد ،اين احساس منبع نيرو براي عملکرد است.
 احساس خود ساماني :ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ

و ﻒﻳﺎﻇ

ﺶﻳﻮﺧ

در ﺮﻴﮔ

ﺪﻧﻮﺷ  ،ا ﺎﺴﺣ س دا ﻦﺘﺷ

ﻪﻛ ا ﺮﻓ اد ﻪﺑ

ﺮﺘﻤﻛ ﺮﻤﻫ اه ا ﺖﺳ

ﺎﺟ ي ﺎﺸﻣ ر ﺖﻛ

ﻖﺣ ا ﺎﺨﺘﻧ ب در ﺎﻛ ر ﺪﻨﻨﻛﻲﻣ  .ﮋﭘ و ﺎﻫﺶﻫ ﺎﺸﻧ ن ﻲﻣ د ﺪﻫ

ﻪﻛ ا ﺎﺴﺣ س دارا ﻮﺑ دن ﻖﺣ ا ﺎﺨﺘﻧ ب ﺎﺑ از ﻮﺧ د ﻲﮕﻧﺎﮕﻴﺑ

ﻮﻄﺳ ح ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﻜﻠﻤﻋ دي ،ﺎﻛ رآ ﻲﻨﻳﺮﻓ و ﺖﻴﻗﻼﺧ

ا ﺎﺒﺟ ري ،داو ﻪﻧﺎﺒﻠﻃ در

ﺮﺘﻤﻛ در ﻂﻴﺤﻣ

ﺎﻛ ر ،ر ﺖﻳﺎﺿ

ﺮﺘﺸﻴﺑ  ،ﻮﻄﺳ ح ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺎﺸﻣ ر ﺖﻛ

ﺎﻛ ري ﺮﺘﺸﻴﺑ ،

ﻲﻠﻐﺷ و ﻓ ﺎﺸ ر ﺎﻛ ري

(موغلی و همکاران .) 88 31 ،خود سامانی ،استقالل در پيشقدمي و استمرار

فرآيندها ،آزادي در ميزان تالش و تنظيم شخصي فعاليتها ،اتخاذ شخصي تصميم ،احساس
انتخاب در اجراي و نظام بخشيدن شخصي به فعاليتها ،داوطلبانه درگير شدن در کار ،کانون

کنترل خود را دروني ديدن ،خود را مالک و مسلط بر کار ديدن را بیان میکند.
 احساس شايستگي :احساس شایستگی ﻪﺑ ﺍﻪﺟﺭﺩ ﻯ ﻪﻛ ﻚﻳ

ﺎﺑ ﺕﺭﺎﻬﻣ

ﺩﺮﻓ ﻣﻰ ﺪﻧﺍﻮﺗ

ﻒﻳﺎﻇﻭ

ﻲﻠﻐﺷ

ﺍﺭ

ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺪﻫﺩ ﻩﺭﺎﺷﺍ ﺩﺭﺍﺩ (مجيدي و همکاران .) 87 31 ،با بروز توانمندی در افراد آنها در
1 . Van loy et al.
2 . Ma et al.
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خود احساس اثربخشی میکنند و به این باور میرسند که توانایی الزم برای پیشبرد موفق کار را

دارند .به خود اطمینان دارند که توانایی انجام با کفایت کارها را نیز دارند (آميچاي و همكاران،1

 .) 2008شایستگی تبحر الزم در انجام موفق کار ،احساس اطمينان از انجام موفق و با کفايت کار،

احساس برتري شخصي ،رشد و آموختن در رويارو يي با چالشهاي جديد ،اعتقاد به توانا يي و

ظرفيت خود براي انجام کار ،کارآمدي فرد در کارش ،باور نسبت به توانا يي انجام کار ،باور به

بودن ظرفيتي براي تالش را شامل میشود.

 احساس موثر بودن :برای اینکه کارکنان بتوانند احساس تاثیر و موثر بودن در کار

داشته باشند ،باید عالوه بر احساس انجام کار تاثیرگذار ،خود نیز بر این باور برسند که خود نیز

میتوانند آن اثر را به وجود آورند و احساس کنند که بر نتیجه کارها کنترل دارند (اسپريتزر و
دانسون .) 2005 ،2این ُبُبعد ﻪﺑ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻪﺑ

ﻂﺑﺍﻭﺭ

ﻥﺎﺘﺳﺩﺍﺮﻓ ﻭ ﻥﺎﺘﺳﺩﺮﻳﺯ نیز توجه ﺩﺭﺍﺩ  .احساس موثر

بودن توانا يي نفوذ در نتايج عملکرد ،اعتقاد فرد به مالک قرار داشتن عوامل دروني ،داشتن باور

تأثير و تسلط بر شرايط و محيط کار ،کنترل کننده عوامل بيروني و محيطي ،تالش و مبارزه نمودن

در کسب نتايج دلخواه را شامل میشود.

توسعههای اخیر در نظریه رهبری ،از نظریههای رهبری کاریزمات کی

که رهبر را موجودی غیر

متعارف فرض میکرد و پیروان را وابسته به رهبری میدانست ،به سمت نظریههای نئوکاریزمات کی

و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازیپیروان جهت عملکرد مستقل توجه میکنند،

انتقال یافت (حسینی 89 31 ،؛ كارك .) 004 2 ،3برنز(  ) 1978اولين بار ،بين رهبران تحول آفرين و

مبادله ای تمايز قايل شد .رهبران تحول آفرين نيازها و انگيزههاي پيروان را باال برده و باعث تغيير
يشوند .رهبران مبادلهای نيازهاي فعلي زيردستان را نشانه
برجسته در افراد ،گروهها و سازمانها م 

رفته و توجه زيادي به تهاتر دارند (پاداش به ازاي عملكرد ،حمايت دو جانبه و دادو ستدهاي دو
طرفه) (يعقوبي و همکاران 89 31 ،؛ گاردنر و استو .)2 00 2 ،4باس ،) 1985 ( 5رهبری تحول آفرین را

روشی میدادند که رهبران توسط آن کارکنان را ترغیب به عملکردی بیش از انتظارات میکنند.

1 . Amichai et al.
2 . Spreitzer & Doneson
3 . Kark
4 . Gardner & Stough
5 . Bass

221

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هفتم  /شماره اول /بهار 1392

چندی بعد باس و آوالیو نظرات برنز را توسعه و گسترش داده تا توانستند رهبری تحول آفرین را
تثبیت کنند .باس در نظرات خود رهبری تحول آفرین را در اشخاصی میبیند که برای توسعه دامنه

و قدرت عملکرد سازمان و کارکنان ،رابطه مثبتی را با افراد زیردست برقرار و آنها تشویق کند تا

خواستههای شخصی را در خدمت نیازهای گروه و سازمان گیرد و با تمام نیروی خود در جهت
دستیابی به اهداف سازمان تالش کنند (بورك و كالينز .) 2001 ،1برنز ،) 1978 ( 2در كتاب خود
با نام "رهبري" واژههای رهبري مبادلهای و تحول آفرين را به كار برد .اين اصطال تعرس هب تاح

در حوزههاي مديريت سازماني به كار گرفته شد (دالويكز و هيكز.) 2005 ،3

بر اساس نظریه رهبری تحول آفرین ،یک رهبر ،نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت

انجام وظایف الزم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد .در این زمینه ،هدف رهبری

تحول افرین آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف ،به وضوح از سوی بازیگران داخلی
درک شده است ،موانع بلقوه درون سیستم را برطرف ،و بازیگران را در رسیدن به اهداف از پیش

تع یی ن شده ترغیب کند (میرکمالی و چوپانی .)0 39 1 ،رهبران تحولآفرین باعث افزایش روحیه،

اعتماد به نفس در کارکنان و بستر را برای تالش مضاعف آنها در انجام فعالیتهایی فرانقشی

فراهم میکند (ساسيك و همكاران 1997 ،4؛ شابروك و همكاران .) 2007 ،5فرآیند رهبری تحول
آفرین در ارزشها و عقاید شخصی رهبر ریشه دارد؛ ولی در این فرآیند ،دیگر کاالیی میان مافوق
و زیر دستان رد و بدل نمیشود .چنین رهبرانی از عمیقترین ارزشهای شخصی خود (همانند

عدالت ،انصاف ،صداقت و شرافت) الهام میگیرند ،که برنز از این ارزشهابه عنوان ارزشهای

نهایی یاد میکند .ارزشهای نهایی به گونهای هستند که بر سر آنها نمیتوان چانه زنی کرد و یا

مبادلهای انجام داد (امیرکبیری و همکاران.) 85 31 ،

نيستاني و همكاران (  ،) 1391در مقالهاي با عنوان «بررسي رابطه ميان رهبري تحول آفرين و

توانمندسازي كاركنان كوير تاير بيرجند» ،با آزمايش بر روي نمونهي  331تا يي از كارمندان آن

شركت دريافتند كه ،ميان رهبري تحول آفرين و توانمندسازي كاركنان ارتباط معنيداري وجود
1 . Burke & Collins
2 . Burns
3 . Dulewicz & Higgs
4 . Sosick et al.
5 . Schaubroeck et al.
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دارد .اسماعيل و همكاران ،) 2009 ( 1در تحقيقي به بررسي اثرات واسطهاي توانمندسازي بر رابطه

ميان رهبري تحول آفرين و كيفيت خدمات پرداختند و دريافتند كه ميان رهبري تحول آفرين و
توانمندسازي ارتباط مثبت و معنيداري وجود دارد .اكاتريني ،)0102( 2در تحقيقي به بررسي

اثرات رهبري تحول آفرين بر چهار متغير كاركنان اجرا يي دريافتند كه ميان اين ابعاد و رهبري

تحول آفرين ارتباط معنيداري وجود دارد.

ابعاد رهبری تحول آفرین و توانمندسازي روانشناختي عبارت است از:

نفوذ آرماني 3و توانمندسازي روانشناختي :در اين حالت فرد ،خصوصيات رهبر

کاريزماتيک را دارد؛ مورد اعتماد و تحسين زيردستان است ،زيردستان او را به عنوان کي

الگو و

مدل ميشناسند و سعي ميکنند که همانند او شوند .نفوذ آرمانی شامل ويژگيهاي آرماني و

رفتارهاي آرماني است (كركبرايد .) 2006 ،4این رهبران با برقرای استانداردهای باالی اخالقی،

خود به نحو چشمگیری به این استانداردها توجه و پایبندی دارند و از کارکنان صداقت و

درستکاری انتظار دارند .در نفوذ آرمانی رهبران تحول آفرین ،نگرشها ،پستی و بلندیها و چشم-
اندازهای روبرو را برای کارکنان به نمایش میگذارد و سطح باالیی از رفتارهای اخالقی را ارائه

میدهد.

حسن پور و همكاران ( ،) 88 31در تحقيقي تحت عنوان «نقش رهبري تحول آفرين در

توانمندسازي كاركنان» ،بيان كردند كه ميان ابعاد توانمندسازي كاركنان و ابعاد رهبري تحول
آفرين ارتباط معنيداري وجود دارد .شيربگي و حاجي زاده (  ،) 1391در مقالهاي با عنوان بررسي

رابطه ويژگيهاي سبك رهبري خدمت گذار مديران مدارس متوسطه با توانمندسازي دبيران،
دريافتند كه بين ابعاد رهبري خدمت گذار و ابعاد توانمندسازي دبيران رابطه مثبت و باال يي وجود

دارد .اسماعيل و همكاران ،)1102( 5در مقاله اي با عنوان :مطالعه تجربي از رابطه ميان رهبري

تحول آفرين ،توانمندسازي و تعهد سازماني ،دريافتند كه ميان ابعاد توانمندسازي كاركنان و ابعاد

رهبري تحول آفرين ارتباط معنيداري وجود دارد.

1 . Ismail et al.
2 . Ekaterini
3 - Idealized Influence
4 . Kirkbride
5 . Ismail et al.
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انگيزش الهام بخش 1و توانمندسازي روانشناختي :اين افراد معمو ًالًال نسبت به آينده و

قابل دسترس بودن اهداف خوش بين هستند .این رهبران بر اساس دیدگاههای مهیج ،رو به آینده

حرکت میکنند و در هدفگذاریها ،ارزشها و ایدهآلهای فردی و سازمانی را در نظر میگیرند.
در انگیزش الهام بخش ،رهبر تحول آفرین با کمک عواطف ،کارکنان خود را برمیانگیزاند و

توجه آن بیشتر بر نیروها و انگیزشهای درونی است و نه روابط و تبادالت میان رهبر و پیرو.

اسماعيل و همكاران (  ،) 2009در تحقيقي به بررسي اثرات واسطهاي توانمندسازي بر رابطه

ميان رهبري تحول آفرين و كيفيت خدمات پرداختند و دريافتند كه ميان ابعاد رهبري تحول آفرين

و ابعاد توانمندسازي ارتباط مثبت و معنيداري وجود دارد .اكاتريني ( ،)0102در تحقيقي به

بررسي اثرات رهبري تحول آفرين بر چهار متغير كاركنان اجرا يي دريافتند كه ميان اين ابعاد و

ابعاد رهبري تحول آفرين ارتباط معنيداري وجود دارد .حسن پور و همكاران ( ،) 88 31در

تحقيقي تحت عنوان «نقش رهبري تحول آفرين در توانمندسازي كاركنان» ،بيان كردند كه ميان
ابعاد توانمندسازي كاركنان و ابعاد رهبري تحول آفرين ارتباط معنيداري وجود دارد.

ترغيب ذهني 2و توانمندسازي روانشناختي :رهبر به صورت ذهني کارکنان را بر

يکنند که در حل مسائل خالقانه برخورد کنند و
يانگيزد .اين رهبران پيروانشان را تشويق م 
م 

يکنند که مشکالت را از زواياي
فروض بديهي را مورد سؤال قرار دهند .آنها پيروان را ترغيب م 

مختلف مورد بررسي قرار دهند و فنون حل مسئله نوآورانه را پياده کنند (یعقوبی و همکاران،

 88 31؛ یعقوبی و همکاران .) 13 89 ،در این بعد رهبران ،تواناییشان توسعه مییابد و راههای غلبه بر

مشکل و نگرش نو را در کارکنان ایجاد میکنند .با کمک ترغیب ذهنی دیگر کارکنان مسائل را
به عنوان یک مشکل پیچیده نمیبینند و برای آن راه و روشهای عقالیی در نظر میگیرند.

اسماعيل و همكاران ( ،) 201 1در مقاله اي با عنوان :مطالعه تجربي از رابطه ميان رهبري تحول

آفرين ،توانمندسازي و تعهد سازماني ،دريافتند كه ميان ابعاد توانمندسازي كاركنان و ابعاد رهبري

تحول آفرين ارتباط معنيداري وجود دارد .روز ،)0102( 3در مطالعه خود دريافت كه ميان ابعاد

يداري وجود دارد.
توانمندسازي كاركنان و ابعاد رهبري تحول آفرين ارتباط معن 

1 - Inspirational Motivation
2 - Intellectual Stimulation
3 . Rose
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مالحظات فردي 1و توانمندسازي روانشناختي :این رهبران رشد منحصر بهفرد و

نیازهای رشدی کارکنان خود را همواره مد نظر قرار میدهند و حمایتهای الزم را برای کارکنان
همراه با مشورت برای آنها در پیش میگیرند (گلپرور و وکیلی 89 31 ،؛ آواليو و همكاران،2

» .) 1991آنها نيازهاي موجود در كاركنان خود را ميشناسند و خود نيز با آن همراه ميشوند،

سطوح شايستگي پيروان خود را براي بدست آوردن سطح باالتري از مسئوليت باال ميبرند (باس و

آواليو .) 2007 ،3در این بعد رهبران تحول آفرین مشکالت و موانع پیش روی کارکنان خود که بر

روی کیفیت کار آنها تاثیر میگذارد را از پیش بر میدارند .در این بعد رهبران باید خواستهها و
نیازهای کارکنان خود را بدانند تا به درستی در حل مشکل یاری کنند.

اكاتريني ( ،)0102در تحقيقي به بررسي اثرات رهبري تحول آفرين بر چهار متغير كاركنان

اجرا يي دريافتند كه ميان اين ابعاد و ابعاد رهبري تحول آفرين ارتباط معنيداري وجود دارد.

اسماعيل و همكاران ( ،)1102در مقاله اي با عنوان :مطالعه تجربي از رابطه ميان رهبري تحول
آفرين ،توانمندسازي و تعهد سازماني ،دريافتند كه ميان ابعاد توانمندسازي كاركنان و ابعاد رهبري

تحول آفرين ارتباط معنيداري وجود دارد .روز ( ،)0102در مطالعه خود دريافت كه ميان ابعاد
توانمندسازي كاركنان و ابعاد رهبري تحول آفرين ارتباط معني داري وجود دارد.

برای تحقیق حاضر ،چارچوب تئوریکی بر اساس مطالعات قبلي ارائه شده است .از طرفی

اسپريتزر و همكاران  1997 ، 1996 ، 1995چهار بعد (احساس معنيداري ،احساس شايستگي،

احساس خودساماني و موثر بودن) را برای توانمندسازي روانشناختي مطرح کردند ،بنابراین در این

تحقیق رابطه بین ابعاد رهبري تحول آفرين که توسط باس و آواليو( 1 995 ،0 99 1 ،نفوذ آرماني،

انگيزش الهام بخش ،ترغيب ذهني ،مالحظات فردي) ارائه شد ،با توانمندسازي روانشناختي بررسی

شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در شکل ( )1مدل نظری تحقیق ارائه شده است.

1 - Individual Consideration
2 . Avolio et al.
3 . Bass & Avolio
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نفوذ آرماني
H1

توانمندسازي

H2

روانشناختي

H3
H4

انگيزش الهام بخش
ترغيب ذهني
مالحظات فردي

شکل  .1مدل نظری تحقیق

فرضیههای تحقیق

.1بين نفوذ آرمانی و توانمندسازي روانشناختي در كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان

بابلسر رابطه معني داري وجود دارد.

.2بين انگیزش الهام بخش و توانمندسازي روانشناختي در كاركنان اداره آموزش و پرورش

شهرستان بابلسر رابطه معنيداري وجود دارد.

.3بين ترغیب ذهنی و توانمندسازي روانشناختي در كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان

بابلسر رابطه معنيداري وجود دارد.

.4بين مالحظات فردی و توانمندسازي روانشناختي در كاركنان اداره آموزش و پرورش

شهرستان بابلسر رابطه معنيداري وجود دارد.

رو ش

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار ،پیمایشی است .تحقيق در سطح  76مدیر

و كارمند رسمی و قراردادی يك اداره دولتي انجام شده است .از این تعداد  56نفر بر اساس

فرمول تع یی ن حجم نمونه كوكران مشخص ،جامعه  76نفری به طور كامل انتخاب و پرسشنامهها

بين همه آنها توزيع شد .با پیگیریهای فراوان از اين تعداد 56 ،پرسشنامه جمع آوری و در نهایت

این پرسشنامهها مورد بررسي و تحليل نها يي قرار گرفت .دادهها توسط پرسشنامههای تكميل و

جمعآوری شده است .سواالت پرسشنامه مذكور از سه بخش مجزا تشكيل شدهاند ،سواالت

مربوط به رهبري تحولآفرين ،توانمندسازي روانشناختي و ويژگيهاي زندگينامهاي و جمعيت
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شناختي افراد .بايد گفت در بخش اول اين پرسشنامهها از پنج سوال جمعت شناختي ،بخش دوم

 20سوال مربوط به رهبري تحولآفرين (پنج گزینهای -یط ف ل کی رت) برای چهار مولفه (نفوذ

آرماني ،انگيزش الهام بخش ،ترغيب ذهني ،مالحظات فردي) براي هركدام به ترتيب  5 ،5و 5 ،5

گویه ،بخش سوم  12سوال توانمندسازي روانشناختي سازماني (پنج گزینهای -یط ف ل کی رت)
(اسپريتزر ) 1995 ،برای چهار مولفه (احساس موثر بودن ،احساس خود ساماني ،احساس شايستگي

و معني دار بودن) براي هركدام سه گویه ،در نظر گرفته شده است.

روا يي محتوي :براي تعيين ميزان روا يي پرسشها ،پرسشنامه با استفاده از روا يي محتوي و بر

اساس نظر خبرگان و اساتيد دانشگاهي آزمون شد .آنگاه پس از اخذ نظرات اصالحي و تعدیل

موادی از آنها ،در اختیار تعداد  15نفر از اعضاء جامعه آماری بعنوان نمونه مقدماتی قرار گرفت و

نظرات اصالحی آنها نیز اخذ و از مرتبط بودن سواالت با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه
اطمینان حاصل شد .آنگاه پرسشنامه نها يي براي جمعآوري دادهها مورد استفاده قرار گرفت و به
صورت كامل بايد از روا يي آن اطمينان داشت.

پايا يي  :بمنظور تعيين قابليت اعتماد (پايا يي ) ابزار اندازهگيري نيز روشهاي مختلف و متعددي

وجود دارد كه يكي از آنها سنجش سازگاري دروني آن است (کونکا و همکاران.) 004 2 ،1

سازگاري دروني ابزار اندازهگيري ميتواند با ضريب آلفاي كرونباخ اندازهگيري شود (کرونباخ،2

 1951؛ چورچل .) 979 1 ،3اين روشي است كه در اغلب تحقيقات مورد استفاده قرار ميگيرد

(پترسون .) 1994 ،4اگر چه حداقل مقدار قابل قبول براي اين ضريب بايد  0/7باشد اما مقدار  0/6و

حتي  0/55نيز قابل قبول و پذيرش است (نونالی 1978 ،5؛ وندِوِون و فری .) 979 1 ،6در تحقيق
حاضر ،مقدار پایایی همه متغیرها بیشتر از  0/ 75بوده ،پس ميتوان گفت كه پرسشنامهها از اعتبار
باال يي برخوردار هستند.

1 . Conca et al.
2 . Cronbach
3 . Churchill
4 . Peterson
5 . Nunnally
6 . Van de ven & Ferry
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در اين تحقيق از دو روش آمار توصيفي و استنبا يط استفاده شده است .در آمار توصيفي

اطالعات و دادههاي الزم جمعآوري و تلخيص شد و جهت بررسي فرضيههاي تحقيق در آمار
استنبا يط  ،از آزمونهاي مرتبط آماری مانند همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

یافتهها

براي مشخص كردن نوع آزمون مورد استفاده براي فرضيههاي تحقيق ابتدا به بررسي نرمال و

غير نرمال بودن دادهها از طريق آزمون كولموگروف اسميرنوف پرداخته شد تا با مشخص شدن

نرمال و يا غير نرمال بودن آن ،آزمونهاي پارامتريك و يا ناپارامتريك استفاده شود .نتايج بدست

آمده حا يك از آن بود كه براي همه متغيرها (  )P>0/ 05و دادهها از توزيع نرمال برخوردارند.
بنابراين از آزمونهاي پارامتريك براي تحليل آماري دادهها استفاده شد.
جدول .1نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف

متغير
توانمندسازي
معنيداري

معنيداري
0. 56
0.22

متغير

معنيداري

رهبري تحولي

0. 60

نفوذ آرماني

0.08

شايستگي

0. 07

انگيزش

خودساماني

0. 06

ترغيب ذهني

موثر بودن

0. 09

مالحظات فردي

0.06
0.07
0.15

در آزمون فرضيهها مشخص شد که تمام فرضيات تحقيق تأييد ميشود .اين بدان معني است

كه بين رهبري تحول آفرين و توانمندسازي روانشناختي ،بين نفوذ آرماني و توانمندسازي
روانشناختي ،بين انگيزش الهام بخش و توانمندسازي روانشناختي ،بين ترغيب ذهني و

توانمندسازي روانشناختي و بين مالحظات فردي و توانمندسازي روانشناختي رابطه مثبت و معني-

داري وجود دارد .در تحليل اثر هر يك از ابعاد رهبري تحول آفرين بر توانمندسازي روانشناختي

مشخص شد ،مالحظات فردي نسبت به ساير ويژگيهاي ديگر ،بيشترين تأثیر را بر توانمندسازي
روانشناختي دارد .در مقابل كمترين تأثیر بر توانمندسازي روانشناختي مربوط به ترغيب ذهني

است .در تحليل همبستگي بين ابعاد رهبري تحول آفرين با ابعاد توانمندسازي روانشناختي ،همه

روابط معنيدار بوده ،جز رابطه بين نفوذ آرماني و خودساماني .در تحليل همبستگي بين ابعاد -
رهبري تحول آفرين نيز مشخص شد ،تمام ابعاد رهبري تحول آفرين همبستگي مثبت و معنيداري
باهم دارند .اين بدان معني است كه بين نفوذ آرماني ،انگيزش الهام بخش ،ترغيب ذهني و

مالحظات فردي همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد .همچنین در تحليل همبستگي بين ابعاد
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توانمندسازی نيز مشخص شد ،تمام ابعاد توانمندسازی همبستگي مثبت و معنيداري باهم دارند.
اين بدان معني است كه بين معنیداری ،شایستگی ،خودسامانی و موثر بودن همبستگي مثبت و

معنيداري وجود دارد .جدول ( )2نتایج مربوط به این بررسی را نشان میدهند.
جدول  .2ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته

Mean

S.D.

1

رهبري تحولي

73 / 32

9/ 98

0/ 88

1

متغير

Cron.’s α

1

3

2

2

نفوذ آرماني

18 / 30

2/83

0/ 82

**

0. 714

1

3

انگيزش

18 / 57

2/6

0/ 75

**

0. 702

**0.636

4

ترغيب ذهني

18 / 75

2/8

0/ 78

**0.256

5

مالحظهفردي

17 / 75

3/2

4

1

0. 713

**

0. 578

1

0/ 79

**

0. 672

**0.536

**

0. 541

**0.536

1

6

معنيداري

11 / 57

2/ 13

0/67

**

0. 365

*0.333

*

0.2 98

*0.272

**

7

خودساماني

11 / 14

2/ 25

0/ 79

0. 218

*

0. 287

*0. 84 2

*0.733

*

0. 319

**

5

8

شايستگي

11 / 89

2/ 29

0/38

**

0. 466

**0.634

**0.534

**

9

تاثيرگذاري

01/ 85

2/ 06

0/ 80

**

0. 401

**

0. 367

**0. 68 3

*

01

توانمندسازي

45 / 41

6/ 93

0/ 87

**

0. 672

**

0. 563

**0.536

**

0. 365
0. 295

0. 399

**

0. 440

**

0. 417

**0.527

0. 541

∗∗Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

براي بررسي تأثير ابعاد چهار گانه رهبري تحول آفرين بر روي معنيداري روانشناختي ،از

تحليل رگرسيون چندگانه نيز استفاده شد .که نتايج آن به شرح جدول زیر است .براي مدل،

عددمعنیداري رگرسيوني کوچکتر از سطح معناداري در نظرگرفته شده  0/ 05ميباشد که نشان

ميدهد ،مدل رگرسيون توانسته است تغييرات در متغير وابسته را توضيح دهد .همانطور که
مشاهده ميشود تمامي ابعاد جز مالحظات فردي در سطح معنيداري  0/ 05رد میشوند.
جدول  .3پیش بینی کنندههای معنيداري روانشناختي
ضرایب غیر استاندارد

رديف

متغيرهاي پيشبين

B

1

مقدار ثابت

7.24

4

انگيزش

2
5
6

نفوذ آرماني

0. 25

ترغيب ذهني

-0. 07

مالحظات فردي

0.91

0. 37

خطاي استاندارد
2.35

0.30
0.35

0.29

0.20

ضرايب استاندارد
Beta
-

T

3. 17

0. 28

0.438

-0. 09

-0.632

0. 23

0. 56

0.635
1. 87

Sig
0.00 3

N.S
N.S
N.S

0.04
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طبق یافتههای جدول ( )3بهترین پیشبینی کننده معنيداري روانشناختي ،مالحظات فردي مي-

باشد و مولفههاي :نفوذ آرماني ،انگيزش الهام بخش ،ترغیب ذهنی تاثیر چندانی بر روی معنيداري

روانشناختی ندارد.

براي بررسي تأثير ابعاد چهار گانه رهبري تحول آفرين بر روي خودساماني روانشناختي ،از

تحليل رگرسيون چندگانه نيز استفاده شد .که نتايج آن به شرح جدول زیر است .براي مدل ،عدد

معنیداري رگرسيوني کوچکتر از سطح معناداري در نظرگرفته شده  0/ 05ميباشد که نشان مي-
دهد ،مدل رگرسيون توانسته است تغييرات در متغير وابسته را توضيح دهد .همانطور که مشاهده

ميشود فقط ابعاد مالحظات فردي و نفوذ آرماني در سطح معنيداري  0/ 05قبول میشوند.
جدول .4پیش بینی کنندههای خودساماني روانشناختي
ضرایب غیر استاندارد

B

رديف

متغيرهاي پيشبين

1

مقدار ثابت

8. 99

2.39

2

نفوذ آرماني

0. 70

1 .3 0

ترغيب ذهني

- 0.10

0.30

4

5

6

انگيزش

مالحظات فردي

0. 28

ضرايب استاندارد

خطاي استاندارد

T

-

0.36

0. 56

Beta

3. 763

0.00 0

0. 74

2. 198

0. 03

-0. 019

- 0. 048

N.S

0.33

0.25

Sig

0. 773

0. 81

N.S
0. 009

2.527

طبق یافتههای جدول ( )4بهترین پیشبینی کننده خودساماني روانشناختي ،مالحظات فردي و

نفوذ آرماني و ابعاد :انگيزش الهام بخش ،ترغیب ذهنی تاثیر چندانی بر روی خودساماني

روانشناختی ندارد.

براي بررسي تأثير ابعاد چهار گانه رهبري تحول آفرين بر روي شايستگي روانشناختي ،از

تحليل رگرسيون چندگانه نيز استفاده شد .که نتايج آن به شرح جدول زیر است .براي مدل ،عدد

معنیداري رگرسيوني بزرگتر از سطح معناداري در نظرگرفته شده  0/ 05نميباشد که نشان مي-
دهد ،مدل رگرسيون نتوانسته است تغييرات در متغير وابسته را توضيح دهد .همانطور که مشاهده

ميشود همه ابعاد رهبري تحول آفرين در سطح معنيداري  0/ 05رد میشوند.
جدول  .5پیش بینی کنندههای شايستگي روانشناختي
ضرایب غیر استاندارد
رديف

متغيرهاي پيشبين

1

مقدار ثابت

2

B
4. 48

ضرايب استاندارد

خطاي استاندارد
2.37

Beta
-

T
1. 763

نفوذ آرماني

0. 08

1 .3 0

0. 09

0. 273

4

انگيزش

ترغيب ذهني

0. 57

-0. 31

0.36

0.29

0.76

-0. 40

1. 59

-1. 07

6

مالحظات فردي

0. 23

0.20

0. 32

1. 13

5

Sig
N.S
N.S
N.S
N.S
N.S
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طبق یافتههای جدول ( )5مولفههاي ابعاد :نفوذ آرماني ،مالحظات فردي ،انگيزش الهام بخش،

ترغیب ذهنی تاثیر چندانی بر روی شايستگي روانشناختی ندارد.

براي بررسي تأثير ابعاد چهار گانه رهبري تحول آفرين بر روي تاثيرگذاري روانشناختي ،از

تحليل رگرسيون چندگانه نيز استفاده شد .که نتايج آن به شرح جدول زیر است .براي مدل ،عدد

معنیداري رگرسيوني کوچکتر از سطح معناداري در نظرگرفته شده  0/ 05ميباشد که نشان مي-
دهد ،مدل رگرسيون توانسته است تغييرات در متغير وابسته را توضيح دهد .همانطور که مشاهده

ميشود فقط ابعاد مالحظات فردي و انگیزش در سطح معنيداري  0/ 05قبول میشوند.
جدول  .6پیش بینی کنندههای تاثيرگذاري روانشناختي
ضرایب غیر استاندارد

رديف

متغيرهاي پيشبين

1

مقدار ثابت

4

انگيزش

2
5

6

نفوذ آرماني

B

خطاي استاندارد

6.01

.24 2

0.33
0. 70

-0. 46

ترغيب ذهني

0. 37

مالحظات فردي

ضرايب استاندارد

Beta

97 2 0.
0 .281

-0. 62

42 3 0.
0.193

T

-

0. 37

Sig

2.127

0.00 9

2. 06

0. 03

N.S

1.931

0. 87

-1. 649

1. 99

0. 56

N.S
0. 04

طبق یافتههای جدول ( )6بهترین پیشبینی کننده تاثیرگذاری روانشناختي ،مالحظات فردي و

انگیزش و ابعاد :نفوذ آرمانی ،ترغیب ذهنی تاثیر چندانی بر روی تاثيرگذاري روانشناختی ندارد.

براي بررسي قدرت پيشبيني و اطمينان بيشتر از نتايج بدست آمده ،به بررسي و آزمون

فرضيات بر اساس وجود روابط دو سويه بين متغير مستقل و وابسته پرداخته ميشود .در اين قسمت

سعي ميگردد تا با آزمون رگرسيون ،وجود روابط خطي متغير رهبري تحول آفرين بر روي
توانمندسازي روانشناختي بررسي گردد.

جدول  .7پیش بینی کننده توانمندسازي روانشناختي
ضرایب غیر استاندارد

رديف

متغيرهاي پيشبين

1

مقدار ثابت

2

رهبري تحول آفرين

B

20 .24
0. 34

خطاي استاندارد
6.08

0.082

ضرايب استاندارد
Beta
-

0. 49

T
3. 35

4. 14

Sig
0.00 1

0.0 00

همانگونه كه از جدول ( )7پيدا است ،ميزان  Betaبرابر با (  )0. 49است .از آنجا كه مقدار

معنيداري از سطح (  ) 0.05كوچكتر است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت اين متغير بر متغير وابسته
تاثيرگذار است و نبايد از معادله رگرسيون خارج شود.

براي بررسي تأثير ابعاد چهار گانه رهبري تحول آفرين بر روي توانمندسازي روانشناختي ،از
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تحليل رگرسيون چندگانه نيز استفاده شد .که نتايج آن به شرح جدول زیر است .براي مدل،

عددمعنیداري رگرسيوني کوچکتر از سطح معناداري در نظرگرفته شده  0/ 05ميباشد که نشان

ميدهد ،مدل رگرسيون توانسته است تغييرات در متغير وابسته را توضيح دهد .همانطور که
مشاهده ميشود تمامي ابعاد جز ترغيب ذهني در سطح معنيداري  0/ 05تأييد میشوند.
جدول  .8پیش بینی کنندههای توانمندسازي روانشناختي
ضرایب غیر استاندارد

رديف

متغيرهاي پيشبين

1

مقدار ثابت

4

انگيزش

2

5

6

نفوذ آرماني
ترغيب ذهني

B

Beta

27 . 06

6.92

1. 45

6 .0

0. 65

0.59

0. 71

1. 37

مالحظات فردي

خطاي استاندارد

ضرايب استاندارد

-0. 86
1. 54

0.62

0.86

-

0. 47

-0. 36

T
3.9

1.7

1. 92

-0. 997

2. 59

Sig
0.000

0.04

0.02

N.S

0.01

طبق یافتههای جدول ( )8بهترین پیشبینی کنندههای توانمندسازي روانشناختي ،ابعاد :نفوذ

آرماني ،انگيزش الهام بخش ،مالحظات فردي هستند و مولفه ترغیب ذهنی تاثیر چندانی بر روی

توانمندسازی روانشناختی ندارد .بنابراین میتوان معادله رگرسیون خطی غیر استاندارد و استاندارد

را به صورت زیر نوشت:

(مالحظات فردي)

توانمندسازي روانشناختي

( + 1/ 54انگيزش)

Nonstandard Equation
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3

( + 1/ 45نفوذ آرماني)

27 /60 + 1/ 37

=

در تفسیر این معادله باید گفت که با افزایش هر واحد متغیر مستقل ،نمره متغیر وابسته به اندازه

چند واحد ضریب رگرسیون ( )bتغ یی ر میکند.

Standard Equation
Y= B1Z1 + B2Z2 + B3Z3

(مالحظات فردي) (+0/17انگيزش) (+0/ 65نفوذ آرماني) =0/ 47توانمندسازي روانشناختي

ارقام مندرج در معادله به این معناست که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر

مستقل ،در متغیر وابسته به اندازه ( )betaانحراف استاندارد تغ یی ر میکند .در این معادله به خاطر
اینکه ضرائب ،استاندارد شدهاند به خوبی میتوان ،به نسبت تاثیر هر یک متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته پیبرد.

در اين قسمت با توجه به نتايج و يافتههاي تحقيق مدل تأثیر ويژگيهاي رهبري تحول آفرين بر
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توانمندسازي روانشناختي در شكل زیر نشان داده شده است .طبق شكل ،مالحظات فردي بيش-
ترين سهم را بر توانمندسازي روانشناختي در اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر دارد .در
نهايت دو متغير نفوذ آرمانی و انگيزش نيز معيار ورود را كسب كرده و متغير ترغيب ذهني نيز از

معادله رگرسيون خارج ،و به همين منظور ارتباط آن به صورت نقطه چين در مدل ارائه شد.
توانمندسازي

%56

روانشناختي

%74
- 63

%17

انگيزش

نفوذ آرماني

%

مالحظات فردي

ترغيب ذهني

شکل .2مدل تأثیرمولفههاي رهبري تحول آفرين بر توانمندسازي روانشناختي(ضرايب ) β

بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش ،با طرح فرضيهها و تحليل آماري توسط روشهاي آمار توصيفي و استنبا يط ،

به بررسي رابطه ميان متغيرهاي توانمندسازي روانشناختي و رهبری تحول آفرین و ابعاد آنها
پرداخته شد .حال در ذيل به نتايج بدست آمده از فرضيات اصلي تحقيق اشاره ميشود:
**

میان رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی (
**

میان نفوذ آرمانی و توانمندسازی روانشناختی (

 )0. 672ارتباط معنیداری یافت شد،

 )0. 563ارتباط معنیداری یافت شد ،میان

انگیزش و توانمندسازی روانشناختی (** )0.536ارتباط معنیداری یافت شد ،میان ترغیب ذهنی و
**

توانمندسازی روانشناختی (

 ) 541ارتباط معنیداری یافت شد و همچنین میان مالحظات فردی و

توانمندسازی روانشناختی (** )0.527نیز ارتباط معنیداری یافت شد ،میان سایر مولفهها نیز این
ارتباط نمایان شد .نتایج آزمون رگرسیون حاکی از آن بود که مولفه مالحظات فردی بهترین

پیشگوی توانمندسازی روانشناختی و مولفه ترغیب ذهنی هم کم تاثیرترین پیشگوی توانمندسازی

روانشناختی بوده است .باید گفت که نتایج بدست آمده از رابطه میان مولفهها با نتایج پژوهشگرانی

چون :اسماعیل و همکاران (  ،) 2009حسنپر و همکاران ( ،) 88 31نیستانی و همکاران ( ) 1391
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همخوانی و همچنین با تحقیقات محققینی مانند :آکاترینی ( ،)0102شیربگی و حاجیزاده ( ،) 1391

اسماعیل و همکاران ( )1102و روز ( )0102مطابقت دارد.

در رهبري تحولي ،رهبران الهامبخش پيروان بوده و موجب افزايش روحيه آنها شده و پيروان

بدون قيد و شرط و مشتاقانه از رهبر اطاعت نموده و احساس پايبندي عاطفي نسبت به سازمان و

مأموريتهاي خود دارند و از اينرو صاحبنظران رهبري تحولي را اثربخشتر از رهبري تعاملي

ميدانند .كل رهبري ،فرآيندي تبادلي است كه رهبر زيردستان را براي دستيابي به اهداف به

شكلي مستقل و يا از طريق توافق دوجانبه بسيج مينمايد .رهبري تحولگرا ،فرآيندي است كه

رهبر به وسيلة آن ،انگيزش پيروانش را بهمنظور پيگري و دستيابي به اهداف باالتر در جهت

كسب منافع جمعي گروه ،ارتقاء ميبخشد .رهبري عملگرا ،هنگامي ُرُرخ ميدهد كه مبادله كردن

به عنوان تالشي مشترك بهمنظور دستيابي به اهداف مشترك به حساب نميآيد ،بلكه بر عكس،
هنگامي كه كاركنان يا گروهها در مسيري جداي از هم كار ميكنند ،در دستيابي به نيازهاي

فردي هدف قرار داده ميشود (باس 1985 ،؛ باس و آووليو .) 1995 ،تئوري رهبري تحولگرا بر
رفتار سمبوليك رهبر ،الهام ،پيامهاي الهامي ،ارتباطات غير كالمي ،ارزشهاي ايدئولوژيكي،
احساسات ،و تحريك ذهني پيروان به وسيلة رهبر تأكيد دارد.

در سازمان به مدیران پیشنهاد میشود :برقراری ارتباطات دو سویه و انعطافپذیر بین مدیران و

کارکنان از طریق کانالهای غیر رسمی موجب افزایش توانایی ارتباطی کارکنان خواهد شد
(سبک مشارکتی و مشورتی رهبری کردن کارکنان)؛ مدیران سازمان باید از نظرات و پیشنهادات

کارکنان در تصمیمگیریها و حل مشکالت سازمان استفاده نمایند (نظام پیشنهادات گروهها را در

سازمان نهادینه نماید)؛ فرآیند کنترل در سازمان را باید بهصورت غیرمتمرکز اعمال نمود تا با

بوجود آوردن فضای آزادی عمل ،ظرفیت مسئولیتپذیری افراد افزایش یافته و احساس مؤثر بودن

برخورداری از اطالعات و منابع سازمان آنها ،کارکنان عمق پیدا کند؛ باید به این نکته توجه

داشت که مسئولیت و اختیار در کنار هم معنی پیدا میکند .برای قبول مسئولیت ،داشتن اختیار،

الزم و ضروری است .لذا برای اینکه کارکنان ،مسئولیت کارهای سنگین و سخت را بپذیرند باید

اختیارات الزم را در اختیارشان قرار داد (تفویض اختیار به کارکنان)؛ مدیران ارشد سازمان باید
شرایطی را بوجود آورند تا کارکنان احساس امنیت خاطر کنند و بتوانند بیآنکه هراسی از

مجازات و تحقیر شدن داشته باشند ،از عباراتی مثل «اشتباه کردم» و «نمیدانم ،اما جوابش را پیدا
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میکنم» استفاده کنند .که خوداعتمادسازی و کشف تجربههای موفق در کارکنان را تقویت می-

کند؛ پیشنهاد میشود مدیران با توجه به یافتههای تحقیق و ویژگیهایی که دارا میباشند با ایجاد
همبستگی و وحدت میان کارکنان سازمان در جهت افزایش کارآمدی سازمان مؤثر باشند.
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