•فصلنامه علمی تخصصی مدیریت پیشرفت ،دوره اول ،شماره اول ،پاییز 1395

بسمه تعالی
بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان
(مطالعه موردی :کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد)
دکتر علی اکبر امین بیدختی – 1مهدی باغبان -* 2هاشم کارگر

3

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ،ارزيابي رابطه رهبري تحول آفرين و توانمند سازي كاركنان با استفاده از معادالت ساختاري بوده
است .جامعه آماري پژوهش حاضر  ،كليه كاركنان معاونت مالي و اداري شهرداري مشهد بودكه در نيمه اول سال  ۱۳۹۳مشغول به
كار بوده اند()248نفر و با استفاده از فرمول كوكران تعداد ( )۱25نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .روش پژوهش استفاده
شده  ،توصيفي و از نوع همبستگي بود .ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري اطالعات در اين پژوهش عبارت است از پرسشنامه ي
استاندارد رهبري تحول آفرين باس و آواليو و پرسشنامه توانمندسازي اسپريتزر مي باشد .جهت آزمون روايي سؤاالت هم از اعتبار
محتوا و هم از اعتبار عاملي استفاده و همچنين روايي پرسشنامه نيز به تاييد اساتيد و كارشناسان خبره واقع شد .ضريب پايايي
پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفت كه به ترتيب عبارتند 0/78 :و  .0/8۳همچنين جهت تجزيه
و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري  ،k-sتارتلت Kmo ،و تحليل عاملي استفاده شد .نتايج نشان داد ،بين چهار مولفه رهبري
تحول آفرين كه شامل نفوذ آرماني  ،انگيزش الهام بخش  ،ترغيب ذه ني و مالحظه فردي است باتوانمند سازي كاركنان
همبستگي وجود دارد و اين نشان دهنده آن است كه سبك رهبري تحول آفرين مديران با توانمند سازي كاركنان ارتباط دارد.
بنابراين ،اگر مديران سبك رهبري تحول آفرين را در سازمانشان اعمال نمايند مي توانند موجبات توانمند سازي كاركنان را فراهم
آورند.
کلمات کلیدی :سبك رهبري ،شايستگي ،اعتماد ،انگيزش الهام بخش
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مقدمه:
در عصر حاضر سازمان ها با تغييرات جدي از جمله تغييرات سريع و غير قابل پيش بيني در محيط كار ،رقابت فزاينده جهاني،
توسعه و نوآوري هاي گسترده در تکنولوژي اطالعات ،تغيير در ويژگي هاي جمعيت شناختي در نيروي انساني و مشتريان و تقاضاي
فزاينده به كيفيت و انعطاف پذيري در محصوالت و خدمات روبه رو هستند .در واكنش به اين چالش ها و در جهت پاسخگويي
سريع به تغييرات به وجود آمده ،سازمان ها بايد سطوح بااليي از عملکرد در مديريت كيفيت ،هزينه و سرعت را داشته باشند(،Beer

.)1989 ، Bass()1985 ،Bennis ()1991
در اين هنگام سازمان ها براي اينکه از قافله رقابت عقب نمانند؛ توجه خود را معطوف به رهبران سازماني كرده و با شجاعت و
جسارت خاصي سعي در ايجاد تغييرات بنيادي در درون سازمان دارند ،چرا كه رهبري اثر بخش با ايجاد تغيير سروكار
دارد( .)2001،Gibbonsدر واقع ،ورود مفاهيمي همچون نفوذ آرماني در كاركنان ،انگيزش الهام بخش،ترغيب ذهني و مالحظات
فردي ،نوع دوستي ،و  ...به پژوهش ها و اقدامات مديريتي و كسب و كار همه حکايت از ظهور پارادايم جديدي به نام رهبري
تحول آفرين دارد (باس و آووليو.)2002،
از طرفي ديگر ،مهمترين عامل بهر ه وري در سازمان ها و در نهايت كل جامعه  ،منابع انساني است  .ترديدي نيست كه
شکوفايي هرجامعه اي در بهبود و پرورش منابع انساني آن نهفته است ؛ بدين سبب است كه مديران سازمان ها با ياري متخصصان
رفتاري و منابع انساني توجه خاصي را به پرورش كاركنان مبذول مي دارند  .يکي از مفاهيمي كه در راستاي بالندگي منابع انساني
مطرح گرديده ،توانمندسازي كاركنان است  .گروهي بر اين باورند كه توانمندسازي مفهومي قديمي است درحالي كه اين طور
نيست  .در واقع ،توانمند سازي به عنوان شيوه نوين ايجاد انگيزش به يکي از داغ ترين مباحث روز مديريت مبدل شده است .وجود
تغييرات سريع  ،پيشرف ت هاي تکنولوژيك و رقابت هاي آشکار و پنهان در دنيا ،اهميت و ضرورت توانمندسازي را بيش از پيش
آشکار ساخته است از اين رو براي نقش رهبري در فرآيند توانمند سازي كاركنان ،اهميت بسزايي قايل شد ه اند .همچنين
شهرداري ها نيز به عنوان اولين متولي شهرها مي توانند نقش سزايي در بهبود زندگي شهروندان داشته باشند و توانمندي كاركنان اين
سازمان نيز مي تواند رسيدن به اين مهم را تسهيل كند .لذا هدف اساسي در پژوهش فوق بررسي تاثير سبك رهبري تحول آفرين بر
توانمند سازي كاركنان در معاونت اداري و مالي شهرداري مشهد مي باشد.
رهبری تحول آفرین:
در ادبيات معاصر رهبري و مديريت سازماني  ،نظريه رهبري تحول آفرين به عنوان سر آمد تمامي نظريه ها در مقام توصيف
فرآيند هاي اثر بخشي رهبري شهرت يافته است .اين نظريه در عين حال توانسته است الگوي مناسبي را براي ايجاد تغييرات بنيادين
و تحول در شاكله بسياري از سازمان هاي امروزي دهد (سنجقي .)۱۳80 ،اما پيشينه تحقيقات رهبري تحول آفريني به سال  ۱۹78م .
و فعاليتهاي برنز 4بر ميگردد .برنز مشخص كرد كه رهبران تحول آفرين ،صاحب بينش هستند و ديگران را براي انجام كارهاي
استثنايي به چالش و تالش وا مي دارند .برنز در ادامه بحث خود چنين بيان نمود" :تنها رهبران تحول آفرين هستند كه قادر به
4- Burns
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ترسيم مسيرهاي ضروري براي سازمان هاي جديدند ،زيرا آنها منشأ تغييراتند ،بر تغييرات حاكم بر سازمان اشرافکامل دارند و بر
موج تغييرات سوارند " (موغلي.)۱۳82،80،
از ديگرافراد مهمي كه در اين حوزه به تحقيق پرداختند بس و آووليو 5بودند .آنها در تحقيقي عملکرد مالي تيم هاي يك
شركت بزرگ ،را مورد مطالعه قرار دادند .آنها دريافتند؛ تيم هاي كه داراي رهبران تحول آفرين تري بودند؛ به نسبت ،عملکرد
مالي بهتري داشتند ،بر عکس تيم هايي كه داراي رهبران تبادلي بودند؛ عملکرد مالي پايين تري داشتند .البته تحقيقات متعددي
توسط ساير دانشمندان در سر تا سر دنيا انجام شده است .مطالعات درباره رهبري تحول آفرين در بيش از هزار شركت در كشور
آمريکا و بيش از  ۱2كشور در دنيا انجام شده است و مطالعات متنوعي درباره ارتباط رهبري تحول آفرين با عملکردهاي سازماني،
رفتارهاي كاركنان ،توانمند سازي و  ...صورت پذيرفته است .در همه اين تحقيقات ارتباط مثبت رهبري تحول آفرين با نتايج فردي
و سازماني از قبيل عملکرد ،رضايت ،تعهد ،فرهنگ سازماني  ،توانمند سازي و ...مورد تأثير قرار گرفته است ( موغلي،۱۳82 ،
.)82دت
گارسيا و مورالز )2008( 6تأثير رهبري تحول آفرين را بر روي نوآوري و عملکرد سازماني بررسي كردند كه بستگي به سطح
يادگيري سازماني در شركت هاي صنعتي دارد .يافته ها نشان مي دهد كه رابطه اي مثبت بين رهبري تحول آفرين و نوآوري
سازماني ،بين رهبري تحول آفرين و عملکرد سازماني و بين نوآوري سازماني و عملکرد سازماني وجود دارد . (Alarifi, 20۱۱, p.
)8
گاموس لوگو و ايل سيو )200۹( 7اظهار كردند كه رهبري تحول آفرين بر روي نوآوري خصوصا در سطح سازماني ،اثر مي
گذارد و آنها متوجه شدند كه اين دو عامل داراي تأثيري جدي روي همديگر هستند .از سوي ديگر ژانگ ات ال 8اظهار مي دارد
كه گسترش يك تحقيق به اين سطح تحليل داراي يك حمايت خوب براي دانش مي باشد ،زيرا تنها تعداد كمي از مطالعات
تجربي نگاهي بر رابطه رهبري تحول آفرين و نوآوري سازماني انداخته اند ).(Mokhber et al, 20۱۱, 506
هاول و فراست)  ، ( ۱۹8۹كلوور)  ، ( ۱۹۹0دلوگا)  ، ( ۱۹۹2كريك پاتريك و الك)  ( ۱۹۹6بارلينگ و همکاران)۱۹۹6( ۹
اظهار كردند كه سبکهاي رهبري تحول آفرين بر روي وظايف كاري باالتر اثر مي گذارد .در حالي كه هاتر و باس) ، ( ۱۹۹8
هاول و فراست )  ( ۱۹8۹و كانگر و همکاران )2000( ۱0اظهار كردند كه رفتارهاي رهبري تحول آفرين مربوط به رضايت زير
دستان است.

5- Bass &Avolio
6- Garcia Morales
7- Gumusluoglu & Ilsev
8- Jang et al
9- Howell & Frost , Clover, Deluga, Kirkpatrick & Locke, Barling et al
10- Hater & Bass, Howell & Frost, Conger et al

•فصلنامه علمی تخصصی مدیریت پیشرفت ،دوره اول ،شماره اول ،پاییز 1395

انگوني و همکاران ۱۱در پژوهشي "،تأثير رهبري تحول آفرين و تبادلي بر رضايت شغلي ،تعهد سازماني و رفتارهاي شهروندي
سازماني معلمان ابتدايي در كشور تانزانيا "را بررسي كردند .تحليل رگرسيون نشان داد ابعاد رهبري تحول آفرين تأثير قوي بر
رضايت شغلي ،تعهد سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني معلمان دارد .همچنين نشان داده شد اگر چه رهبري تبادلي هم با
متغيرهاي مذكور مرتبط است ولي نسبت به رهبري تحول آفرين پيش بيني كننده ضعيفتري براي اين متغيرهاست.
بنيسو نانوس ( )۱۹85در يك مطالعه  5ساله ،ضمن مصاحبه با  ۹0مأمور اجرايي برجسته و رهبران سازمانهاي بخش عمومي
دريافتند كه رهبران تحول آفرين با تفويض اختيار به پيروان ،آنها را توانمند مي سازد و به موجب آن براي توسعه شايستگي الزم
در انجام اهداف سازماني به زير دستان كمك مي نمايند.
سبك رهبري تحول آفرين برنز توسط بسياري از محققان و تحت عناوين مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است(بس
 ،۱۹85بنيس  ،۱۹85تي چي و داوانا  ،۱۹86كونگر و كانوگو  ،۱۹87كانرت و لوئيز  ،۱۹87ساشکين  ،۱۹88شامير و هاوس ،۱۹۹۳
هاوس  .) ۱۹۹7به طور كلي اين تحقيقات ،رفتارها و ويژگي هاي رهبران تحول آفرين را بدين صورت بيان كرده اند :خونگرمي و
همدلي ،نياز به قدرت ،بالغت و مهارت بيان خوب ،هوش و توجه به ديگران .اين رهبران قادرند پيروان را برانگيزانند ،توانايي الهام
بخشي دارند ،تعهد پيروان را كسب ميكنند ،و ميتوانند باورها ،نگرش ها و اهداف افراد و هنجارهاي سازمان را تغيير دهند .رهبران
تحول آفرين اين احساس را در زيردستان ايجاد ميكنند كه به آنان به عنوان انسان نگريسته ميشود و به افراد كمك ميكنند كه
مسايل را به روشي جديد ببينند()Landrum etal.,2000،152

بر اساس نظريه رهبري تحول آفرين ،يك رهبر ،نيازمند استفاده از بازيگران داخلي جهت انجام وظايف الزم براي سازمان است
تا به اهداف مطلوبش دست يابد .در اين راستا ،هدف رهبري تحول آفرين آن است كه اطمينان يابد مسير رسيدن به هدف ،به وضوح
از سوي بازيگران داخلي درك شده است ،موانع بالقوه درون سيستم را برطرف ميكند و بازيگران را در رسيدن به اهداف ازپيش
تعيين شده ترغيب مينمايد( . )Boenke,2003,5-6همان طور كه بيان گرديد ،برنز ايده اوليه رهبري مبادلهاي و رهبري تحول
آ فرين را ارائه نمود .اما وي ابتدا اين ايده را در عرصه سياست مطرح كرد و سپس باس آن را وارد سطح سازمان نمود .پيرو تحقيقات
برنز ،در سال  ،۱۹85بَس مدلي از رهبري را ارائه داد كه براي موقعيتهاي ثبات و تحول سازماني ،به ترتيب رهبري مبادله اي و
تحولآفرين را تجويز ميكرد .بَس و آوليو در سال  ۱۹۹5اين مدل را گسترش دادند و ابعاد رهبري تحولآفرين و رهبري مبادله اي را
مشخص نموده و حتي اين مدل را در غالب پرسشنامهاي با نام «پرسشنامه چند عاملي رهبري »۱2به صورت عملياتي درآورند
).(Higgs,2003,276

بس ،رهبر تحول آفرين را كسي ميداند كه به منظور تقويت عملکرد كاركنان و سازمان ،رابطه مثبتي با زيردستان برقرار ميكند،
كاركنان را تشويق مي كند كه از نيازهاي شخصي فراتر رفته و در راستاي تمايالت گروه و سازمان كار كنند .رهبران تحول آفرين
زيردستان خود را بر ميانگيزاند تا آنچه را در توان دارند انجام دهند).(Burke & Collins,2001,244

11- Nguni et al
۱2 - Multifactor Leadership Questionnaire
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مؤلفه های رهبری تحول آفرین
رهبري تحول آفرين براي عملي شدن به چهار مؤلفه يا عامل كه به عنوان عناصر تشکيل دهنده اين نظريه نيز شناخته شده اند نياز
دارد .اين عوامل عبارتنداز:
نفوذ آرمانی( 13ویژگیهای آرمانی  -رفتارهای آرمانی)  :در اين حالت فرد ،خصوصيات رهبر كاريزماتيك را دارد؛
مورد اعتماد و تحسين زيردستان است ،زيردستان او را به عنوان يك الگو و مدل ميشناسند و سعي ميكنند كه همانند او شوند .نفوذ
آرماني شامل ويژگي هاي آرماني و رفتارهاي آرماني است.
انگیزش الهام بخش : 14رهبر كاركنان را ترغيب ميكند تا به هدف و قابل دستيابي بودن آن با تالش ،باور پيدا كنند .اين افراد
معموالً نسبت به آينده و قابل دسترس بودن اهداف خوش بين هستند.
ترغیب ذهنی : 15رهبر به صورت ذهني كاركنان را بر ميانگيزد .اين رهبران پيروانشان را تشويق ميكنند كه در حل مسائل
خالقانه برخورد كنند و فروض بديهي را مورد سؤال قرار دهند .آنها پيروان را ترغيب ميكنند كه مشکالت را از زواياي مختلف
مورد بررسي قرار دهند و فنون حل مسئله نوآورانه را پياده كنند.
مالحظات فردی : 16رهبر نياز هاي احساسي زير دستان را برآورده ميكند .اين رهبران نيازهاي افراد را تشخيص ميدهند و به
آنها كمك ميكنند تا مهارت هايي كه براي رسيدن به هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند .اين رهبران ممکن است زمان قابل
مالحظه اي را صرف پرورش دادن ،آموزش و تعليم كنند).(,18-19،2004 Spector et al

توانمند سازی روانشناختی:
مفهوم توانمندسازي در اواخر دهه  ۱۹80و اوايل دهه  ۱۹۹0در ادبيات مديريت و روان شناختي سازماني ،وارد شده است ،اما
بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد كه توانمندسازي ريشه در دوران گذشته دارد .وتن و كمرون ( )۱۹۹8اظهار ميكنند كه اين مفهوم
به هيچ عنوان تازه نيست ،بلکه در رشتههاي روانشناسي و جامعهشناسي و علوم ديني ريشههايي دارد كه به دهههاي گذشته ،حتي
قرنهاي گذشته بر مي گردد .در زمينه روانشناسي ،توانمندشدن به معني تمايل افراد به تجربه خود كنترلي ،۱7به خود اهميت دادن ۱8و
خودآزادي ۱۹ميباشد.
۱۳ - Idealized Influence
۱4 - Inspirational Motivation

15 - Intellectual Stimulation
16 - Individual Consideration
17

.self- control
.self- importance
19
.self- liberation
18
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توانمندسازي فرايند توسعه است ،فرايندي كه باعث افزايش توان كاركنان براي حل مشکل ارتقاي بينش سياسي و اجتماعي
كاركنان مي شود و آنان را قادر مي سازد تا عوامل محيطي را شناسايي كنند و تحت كنترل خود درآورند(
.(Cartwright,2002

توانمندسازي ،اعطاي اختيار و تصميم گيري به كاركنان به منظور افزايش كارايي آنان و ايفاي نقش مفيد در سازمان است
)(Erstad, ۱۹۹7،7۱توانمندسازي ،يعني اينکه كاركنان بتوانند به خوبي وظايفشان را درك كنند ،پيش از آنکه به آنان بگوييد
چه كار كنند)(Savery & Luks, 2001

توماس و ولتهوس ( )۱۹۹0توانمند سازي را روانشناختي فرايند افزايش انگيزش دروني شغلي مي دانند كه شامل چهار حوزه
شناختي يعني احساس تاثير گذاري  ،شايستگي  ،احساس معني داربودن و حق انتخاب مي شود.
اسپريتزر( )۱۹۹6،۱۹۹5با توجه به الگوي توماس و ولتهوس توانمند سازي روانشناختي را به عنوان يك مفهوم انگيزش متشکل از
چهار بعد شايستگي  ،خود مختاري (حق انتخاب)  ،معناداري و تاثير گذاري تعريف كرده اند .
وتن و كمرون ( )۱۹۹8بر اساس پژوهش ميشرا ( )۱۹۹2توانمند سازي را به معني قدرت بخشيدن به كاركنان مي دانند  ،بدين
معني كه به آنان كمك كنيم تا احساس اعتماد به نفس خود را تقويت كنند  ،بر احساس ناتواني يا درماندگي غلبه كنند و براي انجام
دادن فعاليتها به آنها نيرو و انگيزه دروني بدهيم  .آنها ضمن تائيد چهار بعد توانمند سازي توماس و ولتهوس ( )۱۹۹0و اسپريتزر
( ) ۱۹۹5،۱۹۹6بعد اعتماد را به ان اضافه كرده اند بنابراين ابعاد توانمند سازي روانشناختي شامل تاثير گذاري  ،شايستگي  ،معني دار
بودن  ،خودمختاري ( داشتن حق انتخاب ) و اعتماد مي شود.
احساس معنادار بودن شغل :
افراد توانمند احساس معني دار بودن مي كنند  .آنان براي مقصود يا اهداف فعاليتي كه به آن اشتغال دارند ،ارزش قايل اند .آرمان
ها و استاندارد هايشان با آن چه در حال انجام دادن هستند  ،متجانس ديده مي شوند .فعاليت در نظام ارزشي شان مهم تلقي مي شود ،
افراد توانمند درباره آن چه توليد مي كنند  ،دقت مي كنند و بدان اعتقاد دارند.
احساس شایستگی :
وقتي افراد توانمند مي شوند  ،آنان احساس خودكارآمدي ميکنند  ،يا اينکه احساس مي كنند قابليت و تبحر الزم را براي انجام
موفقيت آميز يك كار دارند  .افراد توانمند نه تنها احساس شايستگي  ،بلکه احساس اطمينان مي كنند كه مي توانند كار را با كفايت
انجام دهند .
احساس داشتن حق انتخاب:
هنگامي كه افراد به جاي مشاركت اجباري ،داوطلبانه در وظايف خويش درگير شوند  ،احساس داشتن حق انتخاب در كار مي
كنند  .پژوهش ها نشان ميدهد كه احساس دارا بودن حق انتخاب با از خود بيگانگي كمتر در محيط كار  ،رضايت كاري بيشتر ،
سطوح باالتر عملکردي  ،كارآفريني و خالقيت بيشتر  ،سطوح باالتر مشاركت شغلي و فشار كاري كمتر همراه است.
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احساس موثر بودن :
افراد توانمند بر اين باورند كه مي توانند با تحت تاثير قراردادن محيطي كه در آن كار ميکنند يا نتايجي كه حاصل مي شوند ،
تغيير ايجاد كنند  .افراد توانمند اعتقاد ندارند كه موانع محيط بيروني فعاليت هاي آنان را كنترل مي كنند  .بلکه بر اين باورند كه موانع
را مي توان كنترل كرد .در واقع آنها احساس كنترل فعا ل دارند .
احساس داشتن اعتماد به دیگران :
افراد توانمند داراي حسي به نام اعتماد هستند و مطمئن اند كه با آنان منصفانه و يکسان رفتار خواهد شد .معموال معناي اين
احساس آن است كه آنان اطمينان دارند كه متصديان مراكز قدرت يا صاحبان قدرت ،به آنان آسيب يا زيان نخواهند زد و ديگر اين
كه با آنان بي طرفانه رفتار خواهد شد.
 مدل تحلیلی تحقیق :هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير سبك رهبري تحول آفرين بر توانمند سازي كاركنان در معاونت مالي شهرداري مشهد
ميباشد ،كه جهت انجام اين تحقيق از مدل استاندارد سبك رهبري تحول آفرين (برنارد بس وآوليو )۱۹۹7و مدل توانمند سازي
(وتن و كمرون)استفاده شده است ،لذا متغيرهاي تحقيق را ميتوان به شرح زير نام برد:
در اين پژوهش توانمند سازي به عنوان متغير وابسته و سبك رهبري تحول آفرين به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است.

شایستگی

نفوذ آرماني

خودمختاری
انگیزش الهام بخش

تاثیر گذاری

توانمند سازي

رهبري تحول

روانشناختي

آفرين

ترغیب ذهنی

معناداری
مالحظات فردي

اعتماد
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برگرفته از مدل رهبري تحول آفرين (برنارد بس وآوليو )۱۹۹7و مدل توانمند سازي روانشناختي (وتن و كمرون )۱۹۹8
فرضیه اصلی :
 -۱سبك رهبري تحول آفرين بر توانمند سازي روانشناختي كاركنان موثر است .
فرضیه های فرعی :
 -2نفوذ آرماني رهبر تحول آفرين بر توانمند سازي روانشناختي كاركنان موثر است .
 -۳انگيزش الهام بخش رهبر تحول آفرين بر توانمند سازي روانشناختي كاركنان موثر است .
-4ترغيب ذهني رهبر تحول آفرين بر توانمند سازي روانشناختي كاركنان موثر است.
 -5مالحظات فردي رهبر تحول آفرين بر توانمند سازي روانشناختي كاركنان كاركنان موثر است.
روش شناسی تحقیق :
اين پژوهش به دنبال بررسي تاثير سبك رهبري تحول آفرين بر توانمند سازي روانشناختي است ؛ لذا از نظر هدف كاربردي و از
نظر روش گردآوري اطالعات از نوع تحقيقات كمي و غير آزمايشي است ؛ و از نظر نحوه اجرا توصيفي از نوع همبستگي است .
جامعه آماري اين پژوهش شامل معاونت اداري و مالي شهرداري مشهد به تعداد  248نفر مي باشد و حجم نمونه  ۱25نفر مي باشد كه
به روش تصادفي طبقه اي نسبي بر اساس فرمول كوكران انتخاب شد .ابزار اين پژوهش عبارت است از پرسشنامه ي استاندارد رهبري
تحول آفرين باس و آواليو كه شامل  20سوال و پرسشنامه توانمندسازي اسپريتزر مي باشد .جهت آزمون روايي سؤاالت هم از اعتبار
محتوا و هم از اعتبار عاملي استفاده و همچنين روايي پرسشنامه نيز به تاييد اساتيد و كارشناسان خبره واقع شد .ضريب پايايي
پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفت كه به ترتيب عبارتند 0/78 :و  .0/8۳همچنين جهت نرمال
بودن داده هاي تحقيق از آزمون كلموگروف -اسميرنوف استفاده شد كه بر اساس سطح معني داري آزمون  k-sكه در تمامي
متغيرهاي مورد مطالعه بيشتر از  0/05است نتيجه مي گيريم كه دليلي بر رد فرض صفر (توزيع متغير  Xنرمال است) نداريم و به
عبارت ديگر توزيع تمامي متغيرهاي فوق نرمال مي باشد.
براي بررسي حجم نمونه دقيق نيز از آزمون  KMOو بارتلت استفاده شد كه مقدار  KMOدر داده هاي اين تحقيق جهت
سواالت پرسشنامه رهبري تحول آفرين و توانمندسازي كاركنان بزرگتر از  0/70مي باشد لذا تناسب داده ها و حجم نمونه آنها براي
تحليل عاملي وجود دارد .براي اطمينان از مناسب بودن داده ها براي تحليل عاملي افزون بر اينکه ماتريس همبستگي هايي كه پايه
تحليل قرار مي گيرند در جامعه برابر صفر نيست بايد از آزمون كرويت بارتلت استفاده نمود .آزمون بارتلت اين فرضيه را كه ماتريس
همبستگي مشاهده شده متعلق به جامعه اي با متغيرهاي ناهمبسته است مي آزمايد .براي آنکه يك مدل عاملي مفيد و داراي معنا باشد
الزم است متغيرها همبسته باشند .فرض صفر نيز عدم رابطه بين متغيرهاست .در جدول زير همانطور كه مشخص است سطح معني
داري آزمون بارتلت در هر دو پرسشنامه مورد مطالعه اين تحقيق نيز كمتر از  0/05است كه بيانگر رد فرض صفر است .بنابراين
كاربرد تحليل عاملي معني دار است.
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جدول  :۱نتايج آزمون  KMOو بارتلت جهت سواالت پرسشنامه رهبري تحول آفرين و توانمندسازي كاركنان
رهبری تحول آفرین

توانمندسازي كاركنان

.887

.82۳

Approx. Chi-Square

3468.102

2086.47۹

df

190

۱۳0

Sig.

.041

.007

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

جهت تجزيه و تحليل داده ها از مدل معادالت ساختاري استفاده شد .مدل يابي معادالت ساختاري 20يك تکنيك تحليل چند
متغيري بسيار كلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق تر بسط مدل خطي كلي است كه به پژوهشگر امکان
ميدهد مجموعه اي از معادالت رگرسيون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد .در واقع مدل ساختاري بدنبال است كه مشخص
كند روابط موجود بين صفت هاي مکنون كه بر اساس نظريه استخراج شده اند با توجه به داده هاي گردآوري شده از نمونه مورد
تائيد قرار مي گيرد يا خير؟
مدل اندازه گيري(تحليل عاملي تائيدي)CFA2۱،
در اين بخش به بررسي نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري پرداخته مي شود .روابط بين متغير ها در مدل معادالت ساختاري
به دو حوزه كلي تقسيم مي شود )۱ :روابط بين متغير هاي پنهان با متغير هاي آشکار و  )2روابط بين متغير هاي پنهان با متغير هاي
پنهان .دسته اول تحت عنوان مدل اندازه گيري 22و دسته دوم تحت عنوان مدل ساختاري 2۳ناميده مي شوند .تحليل عاملي تاييدي
اساساً يك روش آزمون فرضيه است و اين مطلب را بيان مي كند كه آيا نشانگر هايي كه براي معرفي سازه يا متغيرهاي مکنون در
نظر گرفته شده اند واقعاً معرف آنها هستند يا نه ،را مي آزمايد و همچنين مشخص مي نمايد كه نشانگر هاي انتخابي با چه دقتي
معرّف يا برازنده صفت مکنون هستند .نتايج اين تحليل در جدول  ۳ارائه شده است .در مدل معادالت ساختاري براي آزمون
معناداري پارامترهاي مد نظر در مدل از شاخص آماري  tاستفاده مي شود .لذا پارامترهايي كه داراي مقادير بزرگتر از  2هستند از
لحاظ آماري در سطح  0/0۱معني دار هستند(بنتلر و يوان .)۱۹۹۹،با توجه به مقادير  tگزارش شده براي هر يك از پارامتر هاي
استاندارد ،معني داري هر يك مورد بررسي قرار گرفتند .نتايج تحليل عاملي تائيدي با توجه به آماره  tكه براي تمام ضرايب اين
نشانگر ها و صفت هاي مکنون مورد مطالعه باالتر از مقدار  2است و نشان مي دهد ،مدل هاي اندازه گيري مورد استفاده در پژوهش
حاضر مناسب بوده و نشان از آن دارند كه نشانگر هاي مورد استفاده براي اندازه گيري صفت هاي مکنون مورد مطالعه اين پژوهش
با ساختار عاملي و زيربناي نظري تطابق قابل قبولي را دارند.

- Structural Equation Modeling
21
Confirmatory factor analysis
22
measurement model
23
structural model

20
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وجود مقادير باالتر از  2براي ضرايب مسير باقي مانده در مدل نشان مي دهد كه سازه هاي مورد مطالعه به بهترين شکل با سواالت
سنجيده شده اند .لذا مي توان نتايج حاصله از سواالت هر سازه را معتبر و قابل تحليل دانست ،زيرا اوال آنچه را كه محقق در نظر
داشته است دقيقا سنجيده اند و ثانيا برداشت ذهني تمام پاسخگويان از آن يکي بوده است.
شاخص های برازش مناسب مدل نظری با مدل تجربی حاصل از داده ها
مجذور كاي تحت تاثير مقدار همبستگي هاي موجود در مدل هست .هر چه اين همبستگي ها زيادتر باشد  ،برازش ضعيفتر است.
در ميان شاخصهاي مطلق  ،مجذور كاي و نسبت مجذور كاي بر درجه آزادي  ،به قدر مطلق پس مانده ها توجه دارد .شايان ذكر
است كه وقتي حجم نمونه برابر  75تا  200باشد  ،مجذور كاي يك اندازه معقول برازندگي است .اما براي مدلهاي با حجم نمونه
بزرگتر  ،مجذور كاي تقريبا هميشه ازلحاظ آماري معنادار است .عالوه بر اين  ،مجذور كاي تحت تاثير مقدار همبستگي هاي موجود
در مدل نيز هست .هر چه اين همبستگي ها زيادتر باشد  ،برازش ضعيفتر است .نسبت مجذور كاي بر درجه آزادي در يك برازش
ايده ال برابر  ۱خواهد بود .شاخص برازندگي  GFIنشان مي دهد كه مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن  ،برازندگي بهتري دارد.
مقدار  GFIبايد برابر يا بزرگتر از  0/۹باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود .شاخص  AGFIنيز مانند  GFIبايد برابر يا بزرگتر از 0/۹
باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود .مقدار  RMSEAكه به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادي است براي مدلهائي كه
برازندگي خوبي داشته باشد كمتر از  0/05است .مقادير باالتر از آن تا  0/08نشان دهنده خطاهاي معقولي براي تقريب در جامعه
است .مدلهائي كه  RMSEAآنها  0/۱يا بيشتر باشد برازش ضعيفي دارد.
مدل ساختاری
در اين قسمت نتايج مدل ساختاري تحقيق ارائه شده است .در اين بخش از مدل ارتباط بين سازه هاي تحقيق بايد مورد تحليل
قرار بگيرند و رابطه عليت آنها مورد بررسي واقع شود .اين مدل ها در قالب مدل هاي عمومي ارائه شده اند .اين مدل تركيب دو مدل
اندازه گيري و ساختاري است ودر آن هم روابط بين صفت هاي مکنون با نشانگرها (مدل اندازه گيري) و هم روابط بين صفت هاي
مکنون (مدل ساختاري ) مورد توجه قرا ر مي گيرد.
جدول  : 4نتايج ضرايب مسير استاندارد شده اثرات مستقيم متغير هاي مدل پژوهش
مسير

ضريب مسير

مقدار t

سطح معني داري

رهبري تحول آفرين ← ترغيب ذهني

0/87

۱6/7۹

0/0۱

رهبري تحول آفرين ← نفوذ آرماني

0/82

۱5/42

0/0۱

رهبري تحول آفرين ← انگيزش الهام بخش

0/85

۱6/2۹

0/0۱

رهبري تحول آفرين ← مالحظات فردي

0/8۳

۱5/58

0/0۱
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توانمند سازي كاركنان ← احساس معنيداري در شغل

0/65

-

0/0۱

توانمند سازي كاركنان ← احساس شايستگي در شغل

0/8۳

۱0/6۱

0/0۱

توانمند سازي كاركنان ← احساس داشتن حق انتخاب

0/57

7/8۹

0/0۱

توانمند سازي كاركنان ← احساس مؤثر بودن

0/86

۱0/86

0/0۱

توانمند سازي كاركنان ← احساس اعتماد

0/50

7/0۳

0/0۱

رهبري تحول آفرين ← توانمند سازي كاركنان

0/65

8/04

0/0۱

بر اساس جدول فوق همانطور كه مشخص است ضريب مسير تمامي متغيرهاي مورد مطالعه اين تحقيق از لحاظ آماري معني دار مي
باشند( .مقدار  tبزرگتر از  )۱/645الزم به توضيح است كه مقدار  tبيشتر از  2بدين معني است كه رابطه در سطح اطمينان  %۹۹معني دار
است .و چنانچه مقدار  tبين  ۱/645و  2باشد آنگاه رابطه در سطح اطمينان  %۹5معني دار خواهد بود .از طرفي ضرائب و مقادير معني
داري بين متغير رهبري تحول آ فرين با مولفه هاي ترغيب ذهني  ،نفوذ آرماني  ،انگيزش الهام بخش و مالحظات فردي همچنين متغير
توانمند سازي كاركنان با مولفه هاي احساس معنيداري در شغل  ،احساس شايستگي در شغل  ،احساس داشتن حق انتخاب  ،احساس
مؤثر بودن و احساس اعتماد و بين متغير رهبري تحول آفرين با متغير توانمند سازي كاركنان رابطه مثبت و معني داري مشاهده مي شود.
لذا مي توان بيان داشت كه تمامي مفروضات اين تحقيق اثبات مي گردد
مدل  : 1مدل ساختاری به همراه ضرایب مسیر

Chi-Square = 80.78,df=26,p Value=0.00000 , RMSEA=0.06۳
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مدل  : 2مدل معنی داری سازه های مورد مطالعه

Chi-Square = 80.78,df=26,p Value=0.00000 , RMSEA=0.06۳
برازش مدل ( ) Goodness of Fit

بعد از آزمون فرضيات با استفاده از ضرايب مسير مدل ساختاري برآورد شده ليزرل ،در اين قسمت جهت ارزيابي مدل آزمون
شده از شاخص هاي مرتبط استفاده شده است .بطوركلي براي ارزيابي مدل تحليل عاملي تاييدي چندين مشخصه برازندگي وجود
دارد .در اين تحقيق براي ارزيابي مدل تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم از شاخص هاي ميانگين مجذور پسماندها  ،RMRشاخص
نرمشده برازندگي ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگي ( ،)NNFIشاخص برازندگي فزاينده ( ،)IFIشاخص برازندگي تطبيقي ()CFI
2
و شاخص بسيار مهم ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب RMSEAاستفاده شده است .از آزمون  اغلب به عنوان شاخص

موفقيت نام برده ميشود .اين شاخص به سادگي نشان ميدهد كه آيا بيان مدل ساختار روابط ميان متغيرها مشاهده شده را توصيف
2
ميكند يا خير .هر چقدر مقدار  كوچکتر باشد بهتر است.

بيان مدل ،ساختار روابط ميان متغيرها مدل را توصيف نميكند H0 :
بيان مدل ،ساختار روابط ميان متغيرها مدل را توصيف ميكند H۱ :
اين شاخص معموالً تحت شرايط ) (multivariate normalityصادق است و نسبت به اندازه نمونه حساس است ،زيرا ممکن
است يك مدل در اندازه نمونه كم تناسب داشته باشد ،ولي در نمونه زياد برازش نداشته باشد.
 RMSRيا  RMSR:(Root Mean Square Residual) RMRمعيار ميانگين اختالف بين دادهها و ماتريس كواريانس-
واريانس باز توليد شده ) (impliedاست .اين معيار هر چقدر كه كوچکتر باشد(زير  0.05بسيار عالي و زير  0.08مناسب و زير 0.۱0
نامناسب است) براي تناسب مدل با دادهها بهتر است .اين شاخص يك شاخص با ارزشي است هنگامي كه ميانگين ماتريس
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واريانس -كواريانس دادهها شناخته شده باشد .ارزيابي آن هنگامي كه ماتريس واريانس -كواريانس غيراستاندارد مورد استفاده قرار
گيرد سخت و مشکل است .ريشه دوم ميانگين مجذور پسماندها يعني تفاوت بين عناصر ماتريس مشاهده شده در گروه نمونه و
عناصر ماتريسهاي برآورد يا پيشبيني شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است هرچه  RMRبراي مدل مورد آزمون نزديك
تر به صفر باشد ،مدل مذكور برازش بهتري دارد ،مقدار  RMRدر اين پژوهش( ،)0/08نشان از تبيين قابل قبول كوواريانس ها دارد.
براي بررسي اينکه يك مدل به خصوص در مقايسه با ساير مدلهاي ممکن ،از لحاظ تبيين مجموعهاي از دادههاي مشاهده شده تا چه
حد خوب عمل ميكند از مقادير شاخص نرمشده برازندگي ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگي ( ،)NNFIشاخص برازندگي
فزاينده ( )IFIو شاخص برازندگي تطبيقي ( )CFIاستفاده شده است .مقادير باالي  0/۹اين شاخص ها حاكي از برازش بسيار مناسب
مدل طراحي شده در مقايسه با ساير مدل هاي ممکنه است .در نهايت براي بررسي اينکه مدل مورد نظر چگونه برازندگي و صرفه
جويي را با هم تركيب ميكند از شاخص بسيار توانمند ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب RMSEAاستفاده شده است.
شاخص  ،RMSEAريشة ميانگين مجذورات تقريب مي باشد .اين شاخص براي مدلهاي خوب  0/05و كمتر است.
جدول  : ۱2شاخص هاي برازندگي مدل ساختاري
شاخص

ميزان

مقدار استاندارد

RMSEA

0/06۳

 0/08و كمتر

RMR

0/0۳7

 0/05و كمتر

NFI

0/۹7

حداقل0/۹

NNFI

0/۹7

حداقل0/۹

CFI

0/۹8

حداقل0/۹

GFI

0/۹5

حداقل0/۹

RFI

0/۹5

حداقل0/۹

IFI

0/۹8

حداقل0/۹

AGFI

0/۹0

حداقل0/۹

PGFI

0/48

كمتر از 0/5

لذا مي توان مدل طراحي شده را معتبر و قابل قبول جهت برازش روابط بين عامل هاي مورد مطالعه تحقيق دانست.
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بحث و نتیجه گیری:
دانشمندان معتقدند كه سبك رهبري مديران مي تواند نقش مهمي در شکل گيري ادراكات كاركنان از محيط كاري خود داشته
باشد .از طرفي رهبري تحول آفرين ،بصورت يك عمل نظارتي در رهبري است كه وقتي روي مي دهد كه رهبران ،منافع و پيروان
خود را گسترش داده و ارتقاء بخشند ،آگاهي و مقبوليت را در هدفها و ماموريت گروه ايجاد كنند و كاركنانشان را عادت دهند تا
نفع گروه را رواي نفع شخصي ببينند .دانشمندان بسياري از جمله بنيس ،بالك و نانس و  ...به بررسي بر روي تاثيرات رهبري در
توانمند سازي كاركنان پرداخته اند .رهبران تحول آفرين رهبراني هستند كه بر پيروان خود نوعي نفوذ عميق و فوق العاده داشته و
سطوح باالي عملکرد را در آنها ايجاد مي كنند .رهبران تحول آفرين كساني هستند كه از طريق تعيين نقش و الزامات و وظايف
محول شده ،پيروان خود را در جهت اهداف معين ،هدايت كرده و برمي انگيزانند .بونو و جاج دريافته اند كه پيروان رهبران تحول
آفرين به طور قابل توجهي خود را توانمندتر از سايرين مي دانند .اين باور شايد به دليل اين باور شايد به دليل احساس تعلق و احساس
استقالل در آنها شکل گرفته است .دانشمندان دريافته اند كه ارتباط بسيار زيادي ميان سبك رهبري تحول آفرين با متغير هاي رفتار
سازماني دارد (. )2006 , Patera & Avey( )2005 Walumbwa & Avolio & Luthans( )۱۹۹6 , Kroeck & Lowe
در بررسي اهداف كه تاثير ابعاد(نفوذآرماني،انگيزش الهامي،ترغيب ذهني ومالحضات فردي) رهبري تحول آفرين بر توانمند سازي
كاركنان در معاونت اداري و مالي شهرداري مشهد رابطه معناداري وجود دارد ،كه نتايج تحقيقات اوليو و همکاران و كالرك و
همکارانش نتايج تحقيق فوق را تاييد مي كنند بدين معني كه در تحقيقات ذكر شده همانند تحقيق فوق رابطه ميان سبك رهبري
تحول آفرين و مولفه هاي آن (نفوذآرماني،انگيزش الهامي،ترغيب ذهني ومالحضات فردي) با توانمند سازي كاركنان به تاييد رسيده
است ( .) 200۳ , Chen & Shamir & Kark( )2004 , Avolioهمچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رهبري تحول آفرين
بيشترين بر اثر را بر توانمند سازي كاركنان دارد .رهبران تحول آفرين رهبراني هستند كه با صرف وقت و توسعه مهارتهاي
كاركنانشان به آنها آموزش مي دهند تا مسائل را از زوايايي مختلف و متفاوت ببينند و ارزيابي كنند .از طرفي نتايج تجزيه و تحليل
پرسشنامه ها نشان مي دهد كه رهبران با شفاف و صريح صحبت كردن ،و با صداقت برخورد كردن ايجاد فضاي باز ارتباطي احساس
داشتن اعتماد را در كاركنان ايجاد و تقويت مي كنند.
همچنين از نظر پيتر سنگه ) (۱۹۹0اساس انگيزش،الهام است و اين نوع انگيزش است كه پيروان را متعهدانه به انجام هدف
هاي سازماني بر مي انگيزد .تاكيد بر احساسات و ويژگيهاي دروني افراد است و از طريق نوعي الهام و القاء بينشي مشترك از
هدفهاي سازماني در پيروان تجلي مي يابد .رهبري تحول آفرين مي تواند باعث ارتقاي توانايي پيروان در درك ماهيت سازماني و
مشکالتي كه با آن روبرو هستند ،بشود .يادگيري در سازمانهاي يادگيرنده وقتي روي مي دهد كه كاركنان سازماني مسايل را
تجزيه و تحليل كنند ،روشهاي انجام كار را مورد بازبيني قرار دهند ،شيوه هاي نو و راه حلهاي مناسب را براي مشکالت پيش روي
خود بيابند و در مورد آنچه كه انجام ميدهند ،فکر كنند .در پايان به محققن آتي پيشنهاد مي شود تا تاثير ساير سبك هاي رهبري
همانند رهبري نوع چارم يا پنجم يا رهبري تعاملي با توانمند سازي روانشناختي كاركنان بررسي كرده و يافته هاي خود را با نتايج
پژوهش فوق تطبيق دهند .همچنين پيشنهاد مي شود تا تاثير رهبري تحول آفرين را با ساير متغيرهاي رفتار سازماني نظير رضايت
شغلي ،تعهد سازماني ،رفتار شهروندي سازماني و عملکرد شغلي مورد مطالعه قرار دهند
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