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 .1استادیار ،دانشکدة علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سنندج ،ایران
 .2کارشناسی ارشد ،دانشکدة علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات زنجان ،زنجان ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

(تاریخ دریافت6930/40/61 :؛ تاریخ پذیرش)6930/64/61 :

چکیده
هدف از این پژوهش تحلیل ارتباط رهبری تحولآفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی بود .پژژوهش
از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوة گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعة آماری کارکنان ادارة کل آموزشوپرورش
استان کردستان است که تعداد آنها  044نفر میباشد .نمونهای به حجم  601آزمودنی به شیوة نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شژدند
و مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة رهبری تحولآفرین برنز و بس ،توانمندسازی روانشناختی وتن و کمژرون ،و
پرسشنامة درگیری شغلی کاننگو بود که روایی ظاهری و پایایی آنها به ترتیب با استناد به نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ تأیید
شد .تجزیهوتحلیل دادهها با آزمونهای همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی ساده و چندگانه ،و تحلیل مسیر انجام گرفت .نتایج نشان داد
ترکیبی از مؤلفههای رهبری تحولآفرین نقش معنژاداری در پژیشبینژی درگیژری شژغلی کارکنژان داشژتند .نتژایج همننژین نشژان داد
توانمندسازی روانشناختی میتواند نقش میانجی را در ایجاد یا افزایش ارتباط بین مؤلفههژای رهبژری تحژولآفژرین و درگیژری شژغلی
کارکنان ایفا کند.

کلیدواژگان
توانمندسازی روانشناختی ،درگیری شغلی کارکنان ،رهبری تحولآفرین.

∗ نویسندة مسئول ،رایانامهmas_tavakoli@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه نظام آموزشوپرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي یكي از سازمانهاي پيچيدة اجتمااعي
محسوب ميشود (قرهباغي و رحيمنيا ،2931 ،ص 12و  ،)12که در مسير تنادباد تغييارات شاتابندة
عصر حاضر قرار گرفته است (جااوداني ،2931 ،ص .)211انفجاار االععاات ،توسا ة ارتباالاات،
انقعب الكترونيكي ،تحوالت مفهومي در نظامهاي قدرت و ثاروت ،و تغييارات بنياادیف فرهن اي
(ساعتچي و عزیزپور شوبي ،2931 ،ص  3و  ،)3سبب شد توجاه باه موضاو تحاول باهویاهه در
سازمانهاي آموزشي که نقش مهمي در زندگي انسان دارند ،اهميات خاصاي یاباد (ج فارينياا و
همكاران ،2932 ،ص27؛ غفوري و همكاران ،2933 ،ص .)122اگرچه ساازگاري مناساب باا ایاف
تحوالت مستلزم آن است که سازمانها کارکناني داشته باشند که انطباقپذیر بوده و باهالاور ماداوم
سيستمها و فرایندها را بهبود بخشاند (ج فارينياا و همكااران ،2932 ،ص ،)27اماا ایاف رهباران
سازمانياند که ميتوانند سازمان را قادر به حفظ و ارتقاي موق يت خود کنند (سيادت و همكااران،
 ،2931ص .)21اهميت موضو رهبري سبب شده است که اندیشمندان و محققان مادیریت در پاي
کشف ویهگيهاي رهبران موفق در سازمانها برآیند و همواره در تعش باشند تاا مشخصاات رهبار
موفق را در سازمان بيان کنند .در پي ایف تعشها ،دیدگاههاي جدیدي در رهبري شكل گرفت که از
جدیدتریف آنها ميتوان نظریة رهبري تحولآفریف را نام برد (صمدي و کریمپور ،2931 ،ص،)211
که به توس ه و توانمندسازي پيروان براي عملكرد مستقل توجاه مايکناد (زاهادي و خيرانادیش،
 ،2932ص.)29
نتایج مطال ات حاکي از آن است که رهبري تحولگرا بهالور مثبتي با ن رشها و رفتارهاي شغلي
چه در سطح فردي و چه در سطح سازماني ارتباط دارد (اميدي و همكاران ،2933 ،ص .)37باا ایاف
رویكرد ،پهوهش حاضر ارتباط بيف رهبري تحولآفریف و درگياري شاغلي را باا تککياد بار نقاش
ميانجي توانمندسازي روانشناختي بررسي کرده است .از الرفي ،از آنجا که آموزشوپرورش در هر
کشوري هم بهالور مستقيم و هم از الریق تکثيري که بر سایر نهادهاي اجتماعي مايگاذارد ،نقاش
مهمي در نحوة کارکردهااي اجتمااعي ،اقتصاادي و سياساي یاع جام اه دارد ،شاناخت ماهيات
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ت امعت در خردهسيستم اداري ایف نهاد ميتواند دستيابي به راهکارهاي بهبود آن را فراهم کناد .باا
ایااف توضاايحات ،ضاارورت مطال اة ادراک کارکنااان ادارات آمااوزشوپاارورش در کنااار آشاانایي
پهوهش ران با بافت ادارة کل آموزشوپرورش استان کردستان ،پهوهشا ران را بار آن داشات کاه
روابط بيف رهبري تحولآفریف ،توانمندسازي روانشناختي و درگيري شغلي در ميان کارکناان ادارة
کل آموزشوپرورش استان کردستان را بررسي کنند.
بیان مسئله
سبع رهبري تحولآفریف یكي از چارچوبهاي نظري در دنيا اسات ،کاه از ساوي برناز ( )2323و
بس ( )2337مطرح شده است (ی قوبي و همكاران ،2933 ،ص .)22از نظر بَس ،رهبر تحولآفاریف
کسي است که بهمنظور تقویت عملكرد کارکنان و سازمان ،رابطة مثبتي با زیردستان برقرار کارده و
کارکنان را تشویق ميکند از نيازهاي شخصي فراتر بروند و در زمينة تمایعت گروه و سازمان کاار
کنند (چوپاني و همكاران ،2931 ،ص .)93برنز نيز م تقد است رهبران تحولآفریف به پيروان خاود
ان يزه ميدهند تا فراتر از آنچه در ابتدا انتظار داشتهاند ،بروند و در راستاي رسيدن به عملكرد بهتر
تعش کنند (آغاز و همكاران ،2931 ،ص.)213
تحقيقات نشان ميدهد رهبري تحولگرا بهالور مثبتي با ن رشها و رفتارهاي شغلي ارتباط دارد
(اميدي و همكاران ،2933 ،ص .)37در ایف زمينه یكاي از متغيرهاایي کاه مايتواناد تحات تاکثير
رفتارهاي رهبري تحولآفریف قرار گيرد ،درگيري شغلي اسات

( Taylor, 2014; Vincent-Hoper et

 .)al., 2012درگيري شغلي به سطح باالیي از انرژي و مصممبودن در کار اشاره ميکناد
2012, p.372

( & Yakin

 )Erdil,و مشتمل بر نحوة ادراک کارکنان از محيط کاري و شغل خود و آميختف کاار

و زندگي شخصي است (ميرهاشمي و پاشاشاریفي ،2933 ،ص .)73ایاف مفهاوم باه همانندساازي
روانشناختي فرد با شغلش اشاره داشته (یاسمي نهاد و دی ران )2931 ،و بيانکنندة یاع وضا يت
روانشناختي است که از الریق ویهگيهایي مانند انرژي ،فداکاري و اشتياق نسبت به کار مشاخ
ميشود (.)Swanberg et al., 2011, p.614

شواهد تجربي حاکي از ایف است که درگيري شغلي توجه بسياري از محققان را به خود جلاب
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کرده است ،اما ن اهي دقيقتر به متون نظري آن نشان ميدهد بيشتر تغييرات درگيري شاغلي هناوز
بدون تبييف باقي مانده اسات (ميرهاشامي و حنيفاي ،2931 ،ص .)219باا ایاف پايشفار
درنظرگرفتف ارتباط بيف رهبري تحولآفریف و درگيري شاغلي (

و باا

Taylor, 2014; Vincent-Hoper et

 ،)al., 2012ایف پرسش مطرح ميشود که چاه ساازوکارها و فراینادي موجاب مايشاود رهباران
تحولگرا بر ان يزش و ن رش پيروان و از جمله درگياري شاغلي آنهاا تاکثير ب ذارناد (اميادي و
همكاران .)2933 ،در ایف زمينه به نظر ميرسد رهبري تحولآفریف از الریق ارتقااي توانمندساازي
روانشناختي کارکنان ميتواند موجبات درگيرشدن بيشتر آنها در کار را فراهم کند .زیرا از یعسو
پهوهشها نقش رهبري تحولآفریف در پيشبيناي توانمندساازي روانشاناختي را تکیياد کاردهاناد
(اميدي و همكاران2933 ،؛ نيساتاني و همكااران2932 ،؛ صامدي مياارکعیي و همكااران2931 ،؛
حسفپاور و همكااران2931 ،؛ ; ،)Allameh et al., 2011; Gill et al., 2010; Avey et al., 2008و از
سوي دی ر ،نقش توانمندسازي روانشناختي در پيشبيني درگياري شاغلي نياز تکیياد شاده اسات
(ن اامي و همكااران2931 ،؛  .)Zhang & Bartol, 2010; Quiones & et al., 2013بناابرایف ،متغيار
دی ري که در ایف پهوهش مورد توجه قرار گرفت ،توانمندسازي روانشناختي کارکنان بود.
پهوهشهاي م اصر دربارة توانمندسازي روانشناختي بر تبييف و تشریح محتواي رواني فرایناد
توانمندسازي تمرکز کرده و به مفاهيمي مانند احساس خودکارآمادي و احسااس اساتقعل توجاه
ميکنند

(Casimi, 2007

&  .)Bartramکان ر و کانن و ( )2333توانمندسازي روانشناختي را فرایند

ارتقاي احساس خودکارآمدي کارکنان ت ریف ميکنناد ( .)Zhang & Bartol, 2010, p.110وتاف و
کمرون ( )2333نيز توانمندسازي را بهم ناي قدرتبخشيدن به کارکنان ميدانند ،بدیف م ناا کاه باه
آنان کمع کنيم تا احساس اعتمادبهنفس خود را تقویت کرده ،و بر احساس ناتواني یا درماندگي غلبه
کنند (سعجقه و همكاران ،2931 ،ص.)219
به هر حال ،از آنجا که پهوهشها نشان ميدهند کارکناني که در کار خود درگير هستند ،ساطح
باالتري از سعمت روانشناختي ،ابتكارات شخصي ،رفتارهاي داواللبانه و ان يزة یادگيري را نشاان
ميدهند ( ،)Bakker & Demerouti, 2009, p.221پهوهش در زمينة شناساایي عاواملي کاه موجاب
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Clark & Loxton, 2012,

 .)p.893با ایف رویكرد و با توجه به آنچاه پيراماون نقاش رهباري تحاولآفاریف و توانمندساازي
روانشناختي در پيشبيني درگيري شغلي کارکنان گفتاه شاد ،مسائلة اصالي در پاهوهش حاضار،
مطال ة نقش ميانجي توانمندسازي روانشناختي در تبييف ارتباط بيف رهبري تحولآفریف و درگيري
شغلي بوده است .بررسي ایف مسئله بهویهه در سازمان آموزشوپرورش اهميات خاصاي مايیاباد،
زیرا همانالور که فيليپ کومبز 2بيان ميکند ،اگر قرار است در آموزشوپرورش تحولي انجام گيرد،
باید از مدیریت آن شرو شود و اگر آموزشوپرورش هار جام اه از مهامتاریف مساا ل آن جام اه
بهشمار آید ،مدیریت آموزشي نيز با همان منطق در بهساازي و شاكوفایي جام اه نقاش مهماي دارد
(صمدي و کریمپور ،2931 ،ص.)211
مباني نظری و پیشینة تحقیق
از آنجا که پهوهش حاضر روابط بيف رهبري تحولآفریف ،توانمندساازي روانشاناختي و درگياري
شغلي مطال ه کرده است ،در ادامه ،هر یع از ایف متغيرهاا تشاریح شاده ،ساسس ،مبااني نظاري و
پيشينة پهوهشي پيرامون روابط دوبهدوي هر یع از آنها به تفكيع بيان ميشود:
رهبری تحولآفرین :رهبري تحولآفریف نوعي رهبري توأم با فرهمندي و الهامبخشي است که
زیردستان را بهالور ذهني ترغيب ميکند و قدرت حل مسئله و چالشپذیري را در آنها افزایش ماي
دهد (ش باني و تقوي قرهبعغ ،2931 ،ص .)11ایف متغير مشاتمل بار چهاار مةلفاة نفاوذ آرمااني،
ان يزش الهامبخش ،ترغيب ذهني ،و معحظات فردي است .مةلفة نفوذ آرماني ،باه رهباري اشااره
ميکند که مورد اعتماد و تحسيف زیردستان است و زیردستان او را بهعنوان یع ال و ميشناساند و
س ي مايکنناد مانناد او شاوند (نيساتاني و همكااران ،2932 ،ص .)72براسااس مةلفاة ان يازش
الهامبخش ،رهبر کارکنان را ترغيب ميکند به هدف و قابل دستيابيبودن آن در صورت تاعش ،بااور
پيدا کنند (ی قوبي و همكاران ،2933 ،ص .)21در ب د ترغيب ذهني ،رهبر تحولآفاریف پياروان را
1. Philip Coombs

 888

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،3پايیز 1315

تشویق مي کند در حل مسا ل ،خعقانه برخورد کنند و دربارة مفروضاتي که ظاهراً بادیهي باه نظار
ميرسند ،پرسش بسرسند (اکبري و همكاران ،2931 ،ص .)23نهایتاً ،مةلفة معحظات فاردي زمااني
به وقو ميپيوندد که رهبر جهتگيري توس هاي (توانمندسازي) دربارة پيروان خود داشته باشاد و
به تعتع آنها بهعنوان هویتهاي مستقل توجه کند (مرادي و همكاران ،2931 ،ص.)213
توانمندسازی روانشناختی :توماس و ولتهوس )2331( 2مفهوم توانمندسازي روانشاناختي را
براي اوليفبار در متون نظري مدیریت وارد کردند و آن را فرایند ان يزش دروني شغل ناميدناد کاه
چهار حوزة شناختي ی ني احساس تکثير ،احساس شایست ي ،احساس م ناداربودن و احساس حاق
انتخاب را شامل ميشود .وتف و کمرون 1ضمف تکیياد چهاار بُ اد ماورد نظار تومااس و همكااران
( ،)2332ب د اعتماد به دی ران را نيز به آن افزودند (ودادي و مهرآرا ،2931 ،ص .)229در توضايح
اب اد توانمندسازي روانشناختي ،ميتوان گفت احساس تکثير باه درجاهاي کاه فارد مايتواناد بار
پيامدهاي راهبردي ،اداري یا عملياتي شغل تکثير ب ذارد ،اشااره مايکناد (حسافزاده و همكااران،
 ،2931ص .)293احساس شایست ي به احسااس کارمناد از اینكاه قابليات و تبحار الزم را باراي
انجامدادن وظيفه دارا است ،اشاره ميکند (شاهحيدريپاور و کمالياان ،2932 ،ص .)239احسااس
م ناداربودن ،بيانکنندة تطابق شرایط یع وظيفة کاري ،باورهاا ،ارزشهاا و رفتارهااي فاردي یاع
شخ

است (اميدي و همكاران ،2933 ،ص ،)31و به م ناي فرصتي است که افراد احساس کنناد

اهداف مهم و باارزشي را دنبال ميکنند (ن امي و همكاران ،2931 ،ص .)912در نهایات ،احسااس
اعتماد نشاندهندة حالتي است که افراد مطمئف هستند با آنان منصفانه و یكسان رفتار خواهد شد و
االمينان دارند که متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت ،به آنان آسيب یاا زیاان نخواهناد زد و
اینكه با آنان بيالرفانه رفتار خواهد شد (حسفپور و همكاران ،2931 ،ص 221و .)227
درگیری شغلی :درگيري شغلي که از آن بهعنوان اشتياق شغلي نيز یااد شاده اسات (ن اامي و
همكاران ،)2931 ،به ایف نكته اشاره ميکند که کارکنان محيط کارشان را چ ونه ارزیابي مايکنناد.
1. Thomas & Velthouse
2. Whetten & Cameron
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ایف مفهوم اغلب بهعنوان حالت ذهني مثبت دربارة شغل ت ریف ميشود و همانالور که گفته شاد،
ویهگيهایي مانند انرژي ،فاداکاري و شايفت ي را شاامل مايشاود

( Skaalvik & Skaalvik, 2013,

 .)p.201مةلفة انرژي ،بيانکنندة حالتي است که کارمند سطح باالیي از انرژي و پشتكار را با اشتياق
و ان طافپذیري ذهني ميآميزد تا وظایفش را بهخوبي انجام دهند .ب د فداکاري بيانکننادة حالات
الهامبخشي است که فرد با اعتقاد به اهميت و چالشپذیري شاغلش ف اليات مايکناد .در نهایات،
مةلفة شيفت ي نشاندهندة حالتي است که فرد بهالور کامال و باا خوشاحالي در شاغلش غوالاهور
ميشود ( .)Schaufeli et al., 2002; Quinones et al., 2013, p.128; Lu et al., 2014, p.143
ارتباط بین رهبری تحولآفرين با درگیری شغلي

برخي محققان م تقدند رویكردهاي جدید رهبري ميتواند آثاار مطلاوبتاري را بار ن ارشهاا و
رفتارهاي پيروان داشاته باشاد (نااظم و حادادپور ،2931 ،ص ،)79و موجاب افازایش رفتارهااي
شهروندي سازماني (زاهدي و خيراندیش2932 ،؛ نورمحمدي و همكااران ،)2931 ،افازایش ت هاد
عاالفي (گلپرور و همكاران )2931 ،و افازایش درگياري شاغلي کارکناان (خالصاي و همكااران،
 )2932شود .در واقع ،آنچه در کنار مشخصههاي رهبران تحولگرا اهميت دارد ،پيامدهاي مختلفاي
است که ایف مشخصهها براي افراد و سازمان محل کارشان در پاي دارناد (گالپارور و همكااران،
 ،2931ص .)223در ایف زمينه ميتوان گفت رهبران تحولآفریف از الریق ان يزشي کاه در پياروان
ایجاد ميکنند و به سبب رفتارها و دیدگاههاي خود ،کارکنان را به مشاارکت ف اال در محايط کاار
ترغيب ميکنند (ميرکمالي و همكاران ،2932 ،ص .)271در چنيف شرایطي قابال انتظاار اسات کاه
کارکنان اشتياق بيشتري نسبت به شغل خود داشته باشند و در نتيجه درگيري شغلي آنهاا افازایش
یابد .از لحاظ تجربي نيز پهوهشهاي پيشيف مةید نقش رهبري تحولآفاریف در افازایش درگياري
شغلي کارکنان است .بهعنوان نمونه تيلور ( )1121نشان داد رهبري تحولآفریف رابطه م ناداري باا
درگيري شغلي کارکنان دارد

(2014

 .)Taylor,وینسنت-هاپر و همكاران ( )1121نيز الي پهوهشاي

روابط بيف رهبري تحولآفریف ،درگيري شغلي و موفقيت شغلي فاردي را نشاان دادناد
.)Hoper et al., 2012

(Vincent-
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ارتباط بین رهبری تحولآفرين با توانمندسازی روانشناختي

رهبران تحولآفریف نيازها و ان يزههاي پيروان را باال ميبرند (لطفي و همكاران ،2932 ،ص ،)191و
ایف احساس را در زیردستان ایجاد ميکنند که به آنان بهعنوان انسان ن ریسته ميشود و به افراد کمع
ميکنند که مسا ل را به روشي جدید ببينند (فروزنده دهكردي و همكااران ،2932 ،ص .)222آنهاا
تكاليفي را بر عهدة پيروان ميگذارند که از جهات گوناگون متضمف رشد آنها باشاد (قرباانيزاده،
 ،2931ص .)9ایف رهبران با توانمندسازي کارکنان و تجليل از پيشرفتها ،پيروان را به رهبر تبادیل
ميکنند و از ایف الریق فرصتهاي جدیدي را براي سازمان فراهم ميکنند (رمضانينهاد و همكاران،
 ،2931ص .)21پهوهشهاي پيشيف نيز مةید نقش رهبري تحولآفریف در پيشبيناي توانمندساازي
روانشناختي کارکنان است .بهعنوان نمونه ععمه و همكاران ( )1122نشان دادند ارتباط م نااداري
بيف رهبري تحولآفریف با توانمندسازي روانشناختي و مةلفههاي آن وجود دارد (

Allameh et al.,

 .)2011صاامدي ميااارکعیي و همكاااران ( )2931نيااز الااي پهوهشااي کااه در ميااان کارکنااان
آموزشوپرورش انجام دادند ،دریافتناد بايف رهباري تحاولآفاریف و توانمندساازي روانشاناختي
کارکنان رابطة م ناداري وجاود دارد .مشاابه باا ایاف نتاایج ،گيال و فيتزگرالاد ( ،)1121نيساتاني و
همكاران ( ،)2932و حسفپور و همكاران ( )2931نيز رابطة رهبري تحولآفریف و توانمندسازي را
تکیيد کردند.
ارتباط بین توانمندسازی روانشناختي با درگیری شغلي

باکر و دمروتي ( )1113در پاسخ به ایف پرسش که چرا کارکنان با سطح درگيري شغلي باال نسابت
به سایر کارکنان عملكرد بهتري دارند ،چهار دليل را برميشمرند .آنها م تقدند کارکنان درگيرشاده
در شغل ،احساس مثبتي داشته و رویدادها را شادتر و جذابتر ادراک ميکنند ،از سعمت بيشاتري
برخوردارند؛ در محيط کار و دربارة شغل خود خعقاند و در نهایت ،درگياري شاغلي خاود را باه
دی ران نيز انتقال ميدهند ( .)Bakker & Demerouti, 2008تکملي بار ایاف مطالاب نشاان مايدهاد
ویهگيهایي مانند داشتف احساس مثبت یا خعقيت در شغل ميتواند منب ث از احساس توانمنادي
کارکنان و مرتبط با ویهگيهایي مانند احساس مةثربودن و احساس شایسات ي کارکناان باشاد .در
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واقع ،امروزه اعتقاد بر ایف است که توانمندسازي بهعنوان یكي از ابزارهاي سودمند ارتقااي کيفاي
کارکنان ،ميتواند به افزایش مسئوليت کارکنان در قبال اثربخشي کارشاان منجار شاود (صاالحي و
همكاران ،2931 ،ص212؛ اسكندري و همكاران ،2931 ،ص .)13از ایف رو ،سازمانها در تعشاند
تا با پایبندي به برنامههاي توانمندسازي کارکنان ،ان يازش آنهاا در محايط کاار را افازایش دهناد
(حسفزاده و همكاران .)2931 ،بدیهي است اشتياق و ان يزة مضاعف کارکنان ميتواند بياانکننادة
درگيرشدن بيشتر آنها در کار باشد .در ایف زمينه یاکيف و ایردیل ( )1121الي پهوهشي نشان دادند
خودکارآمدي و درگيري شغلي نقش م ناداري در پيشبيني رضایت شغلي دارند (

Yakin & Erdil,

 .)2012پهوهشهاي دی ر نيز نشان دادند توانمندساازي روانشاناختي مايتواناد پايشبينايکننادة
درگيري شغلي کارکنان باشد (.)Zhang & Bartol, 2010; Quiones & et al., 2013
تکملي بر پيشينة پهوهشهاي بيانشده نشاان مايدهاد مايتاوان نقاش مياانجي توانمندساازي
روانشناختي را در تبييف ارتباط بيف رهبري تحولآفریف و درگيري شغلي محتمل دانسات .باه هار
حال ،اگرچه پهوهشي مبني بر تحليل روابط همزمان ایف سه متغير بهویهه در ایران مشاهده نشد ،اما
پهوهشهاي مت ددي نشان دادهاند که توانمندساازي روانشاناختي مايتواناد نقاش مياانجي را در
ارتباط بيف رفتارهاي رهبري و مدیریت با ن رشها و رفتارهاي شغلي کارکنان ایفا کند.
 اميدي و همكاران ( )2932نشان دادند توانمندسازي روانشناختي ميتواند نقاش مياانجي رادر ارتباط بيف ان يزش مشارکت و ت هد عاالفي کارکنان ایفا کند.
 ژان و بارتول ( )1121نقش مياانجي توانمندساازي روانشاناختي در ارتبااط بايف رهباري ودرگير شدن در ف اليتهاي خعقانه تکیيد کردند (.)Zhang & Bartol, 2010

 کوینونس و همكاران ( )1129نشان دادند توانمندسازي روانشناختي ميتواند نقاش مياانجيرا در ارتباط بيف منابع شغلي (مانناد حمایات اجتمااعي از مادیر و همكااران) و درگياري
شغلي ایفا کند (.)Quiones et al., 2013
 آلبرت و آندریتا ( )1121نقش ميانجي توانمندسازي در ارتباط بيف رهبري و درگيري شاغليرا تکیيد کردند (.)Albrecht & Andreetta, 2010
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 آوي و همكاران ( )1113نقش ميانجي توانمندسازي را در ارتباط بيف رهبري تحولآفریف بااتمایل به ترک خدمت داشته است (.)Avey et al., 2008

 اميدي و همكاران ( )2933نشان دادند توانمندسازي روانشناختي ميتواند نقاش مياانجي رادر ارتباط بيف رهبري تحولگرا و ت هد سازماني ایفا کند.
 جانگ و همكاران ( )1119نقش ميانجي توانمندسازي را در ارتباط بيف رهبري تحاولآفاریفو نوآوري سازماني تکیيد کردند (جزیني و نوایي.)2931 ،
با مبناقراردادن نتایج پهوهشهاي مزبور مبني بر تکیيد نقش ميانجي توانمندسازي روانشاناختي
در ارتباط بيف رفتارهاي رهبري و ن رشهاي شغلي ،و نيز با توجه به گزارش پهوهشهاي پيشايف
مبني بر تکیيد روابط دوباهدوي متغيرهااي رهباري تحاول آفاریف ،توانمندساازي روانشاناختي و
درگيري شغلي ،در ادامه ،فرضيههاي پهوهش بيان شده است.
فرضیییا ایییلی :توانمندسااازي روانشااناختي نقااش ميااانجي در تبياايف ارتباااط باايف رهبااري
تحولآفریف و درگيري شغلي دارد.
فرضیا اول :مةلفههاي رهبري تحولآفریف نقش م ناداري در پيشبيني درگيري شغلي کارکناان
دارد.
فرضیا دوم :مةلفاههااي رهباري تحاولآفاریف نقاش م نااداري در پايشبيناي توانمندساازي
روانشناختي کارکنان دارد.
فرضیا سوم :توانمندسازي روانشناختي نقش م ناداري در پيشبيني درگياري شاغلي کارکناان
دارد.
روش تحقیق
پهوهش حاضر توصيفي از نو همبسات ي اسات .جام اة آمااري پاهوهش را کارکناان ادارة کال
آموزشوپرورش استان کردستان تشكيل ميدادند که ت داد آنها  111نفر بود .با استناد باه جادول
کرجسي و مورگان و با شيوة نمونهگيري تصادفي ساده 291 ،پرسشنامه توزیع شد که از ایف ت داد،
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 212پرسشنامه بهالور کامل بازگردانده شدند (نرخ پاسخگویي برابر با  .)1/32ابزار گردآوري دادهها
سه پرسشنامة استاندارد بود .اوليف ابزار ،پرسشنامة رهبري تحولي بس و آووليو ( )2332مشتمل بر
 11پرسش و چهار مةلفة نفوذ آرماني ،ان يزش الهامبخش ،ترغيب ذهني و معحظات فاردي باود.
مقياس دوم پرسشنامة توانمندساازي روانشاناختي وتاف و کمارون ( )2333باود .ایاف پرسشانامه
توانمندسااازي روانشااناختي را در قالااب  11پرسااش و پاانج مةلف اة احساااس تااکثير ،شایساات ي،
م ناداربودن ،حق انتخاب و در نهایت ،اعتماد باه دی اران را انادازهگياري مايکناد .مقيااس ساوم
پرسشنامة درگيري شغلي کانن و ( )2331باود کاه درگياري شاغلي را در قالاب  21پرساش و باه
صورت کلي اندازه ميگيرد .در پهوهش حاضر ،روایي پرسشنامهها باا اساتناد باه نظار متخصصاان
تکیيد شد و پایایي آن ها نيز باا اساتناد باه ضاریب آلفااي کرونبااخ باراي ساه پرسشانامة رهباري
تحولآفریف ،توانمندسازي روانشناختي و درگيري شغلي باه ترتياب برابار باا  1/31 ،1/31و 1/32
محاسبه شد .در نهایت ،براي تجزیهوتحليل دادهها آزمون همبسات ي پيرساون ،تحليال رگرسايون
چندگانه ،تحليل رگرسيون ساده و تحليل مسير بهکار گرفته شد.
يافتههای تحقیق
قبل از بررسي فرضيههاي پهوهش ،در جدول  ،2شاخ

هاي توصيفي شاامل مياان يف و انحاراف

استاندارد متغيرهاي مورد مطال ه و نيز روابط ایف متغيرها با یكدی ر بيان شده است .همانالاور کاه
معحظه ميشود ضرایب همبست ي بيف همة متغيرهاي مورد مطال ه ،مثبت و در سطح خطاي کمتر
از  1/12م نادار است.
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

رهبری تحولآفرین

رهبري تحولآفریف

9/31

1/323

توانمندسازي روانشناختي

9/33

1/239

**

1/213

درگيري شغلي

9/99

323

**

1/739

** در سطح خطاي کمتر از  1/12م نادار است.

توانمندسازی

درگیری

روانشناختی

شغلی

2
2
**

1/712

2
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فرضیا اول :مةلفههاي رهبري تحولآفریف نقش م ناداري در پيشبيني درگيري شغلي کارکناان
دارد.
براساس نتایج جدول  ،1ضریب ت ييف ت دیلشده برابر با  1/99باود .ایاف بادان م ناسات کاه
مةلفههاي رهبري تحولآفریف ميتوانند  99درصد از تغييرات متغير درگيري شغلي را تبيايف کنناد.
از آنجا که مقدار  )22/33( Fدر سطح خطاي کمتر از  1/12م نادار بود ،مشخ

ميشود ترکيبي از

مةلفههاي رهبري تحولآفریف ميتوانند پيشبينيکننادة م نااداري باراي درگياري شاغلي کارکناان
باشند.
جدول  .2نقش مؤلفههای رهبری تحولآفرین در پیشبینی درگیری شغلی

مدل
همزمان

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

چندگانه

تعدیلشده

1/732

1/997

آمارة

سطح

F

معناداری
1/111

22/33

در ادامه ،ضرایب رگرسيوني هر یع از متغيرهاي پيشبيف در جادول  9گازارش شاده اسات.
نتایج نشان ميدهد دو مةلفة نفوذ آرماني و ان يزش الهاامبخاش باه ترتياب ،باا ضاریب  1/192و
 ،1/119هر یع بهتنهایي ميتوانند پيشبينيکنندة مناسبي براي درگيري شغلي باشند .با ایاف حاال،
مقادیر تي متناظر با دو مةلفة ترغيب ذهناي و معحظاات فاردي ،م ناادار نمايباشاند و مشاخ
ميشود که ایف دو مةلفه نميتوانند بهتنهایي نقش م ناداري در پيشبيني درگيري شغلي ایفا کنند.
جدول  .3ضرایب رگرسیونی مؤلفههای پیشبینیکنندة درگیری شغلی

بتا

آمارة تی

سطح معناداری

متغیرهای پیشبین

B

9/211

1/111

مقدار ثابت

2/217

1/112

1/112

نفوذ آرماني

1/232

1/192

1/192

ان يزش الهامبخش

1/273

1/119

1/222

ترغيب ذهني

1/222

1/232

2/373

1/127

معحظات فردي

1/121

1/131

0/312

1/121
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فرضیا دوم :مةلفاههااي رهباري تحاولآفاریف نقاش م نااداري در پايشبيناي توانمندساازي
روانشناختي کارکنان دارد.
براساس نتایج جدول  ،1ضریب ت ييف ت دیلشاده برابار باا  1/71باود .از آنجاا کاه مقادار

F

( )99/23در سطح خطاي کمتر از  1/12م نادار بود ،نتيجه گرفتاه مايشاود ترکيباي از مةلفاههااي
رهبري تحول آفریف ميتوانند پيشبينيکنندة م ناداري باراي توانمندساازي روانشاناختي کارکناان
باشند.
جدول  .4نقش مؤلفههای رهبری تحولآفرین در پیشبینی توانمندسازی روانشناختی

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

چندگانه

تعدیلشده

1/211

1/717

همزمان

آمارة

F

99/23

سطح
معناداری
1/111

تکملي بر ضرایب رگرسيوني در جدول  7نشان ميدهد سه مةلفة ان يزش الهامبخاش ،ترغياب
ذهني و معحظات فردي ميتوانند بهتنهاایي نياز پايشبينايکننادة م نااداري باراي توانمندساازي
روانشناختي کارکنان باشند.
جدول  .5ضرایب رگرسیونی مؤلفههای پیشبینیکنندة توانمندسازی روانشناختی

بتا

آمارة تی

سطح معناداری

متغیرهای پیشبین

B

3/723

1/111

مقدار ثابت

2/217

2/222

1/111

نفوذ آرماني

1/123

1/212

1/112

ان يزش الهامبخش

1/212

1/222

1/121

ترغيب ذهني

1/277

1/199

1/717

1/121

معحظات فردي

1/171

1/972

1/112

1/111

فرضیا سوم :توانمندسازي روانشناختي نقش م ناداري در پيشبيني درگياري شاغلي کارکناان
دارد.
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نتایج جدول  2نشان ميدهد ضریب ت ييف ت دیلشده برابر با  1/139بوده که در ساطح خطااي
کمتر از  1/12م نادار است .همانالور که معحظه ميشود در آزمون رگرسيون خطي ساده ،بهدليال
اینكه فقط یع متغير پيشبيف وجود دارد ،ضریب بتا برابر با ضریب همبست ي اسات ( .)1/712باا
توجه به م ناداربودن مقدار تي متناظر با ضریب مسير گزارششده ،نتيجاه مايشاود توانمندساازي
روانشناختي ميتواند پيشبينيکنندة مناسبي براي درگيري شغلي باشد.
جدول  .6توانمندسازی روانشناختی در پیشبینی درگیری شغلی

متغیر پیشبین

توانمندسازي
روانشناختي

ضریب
همبستگی

1/712

ضریب
تعیین
تعدیلشده
1/139

آمارة

ضرایب رگرسیونی

ضریب

F

همبستگی

B

بتا

79/12

1/111

1/23

1/712

آمارة

ضریب

تی

معناداری

2/13

1/111

فرضیا ایلی :توانمندسازي روانشناختي ميتواند نقش ميانجي را در تبييف ارتباط بيف رهباري
تحولآفریف و درگيري شغلي ایفا کند.
هدف از بررسي فرضيههاي جز ي پهوهش ،دستيابي به ال اوي رواباط رهباري تحاولآفاریف،
توانمندسازي روانشناختي و درگيري شغلي بود .باه ایاف منظاور ،باا درنظرگارفتف نتاایج آزماون
فرضيههاي جز ي ،فرضية اصلي پهوهش از الریق تحليال مساير بررساي شاد .شاكل  ،2در واقاع
ترکيبي از نتایج بررسي فرضيههاي جز ي است و بهعنوان مدل نهایي پاهوهش پذیرفتاه مايشاود.
تکملي بر ایف شكل نشان ميدهد ارتباط مةلفة ان يزش الهاامبخاش باا درگياري شاغلي ،از الریاق
ميانجي ري توانمندسازي روانشناختي افازایش مايیاباد .همچنايف ،مةلفاههااي ترغياب ذهناي و
معحظات فردي بهالور مستقيم نميتواند نقش م ناداري در پيشبيني درگيري شغلي داشته باشاند،
اما با واسطة توانمندسازي روانشناختي ،ایف نقش م نادار است .همچنيف ،نتاایج نشاان داد اگرچاه
نفوذ آرماني بهالاور مساتقيم پايشبينايکننادة درگياري شاغلي باود ،توانمندساازي روانشاناختي
نميتوانست نقش ميانجي را در ایف رابطه ایفا کند.
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1/192
نفوذ آرماني
1/119

ان يزش الهامبخش
1/222

توانمندسازي
روانشناختي

1/199

1/712

درگيري
شغلي

ترغيب ذهني
1/972

معحظات فردي
شکل  .1مدل نهایی پژوهش

پس از دستيابي به مدل نهایي پهوهش ،بهمنظور فهم بهتر نتایج ،در جدول  ،2اثرات رگرسايوني
مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهاي پيشبيف و ميانجي بر درگيري شغلي کارکنان بيان شاده اسات.
نتایج نشان داد پس از متغير توانمندسازي روانشاناختي کاه بيشاتریف اثار رگرسايوني کال را بار
درگيري شغلي داشت ،مةلفههاي نفوذ آرماني ،ان يزش الهاامبخاش ،معحظاات فاردي و ترغياب
ذهني ،به ترتيب ،بيشتریف نقش را در پيشبيني درگياري شاغلي کارکناان داشاتند .ساایر نتاایج در
جدول  2بيان است.
جدول  .7اثرات رگرسیونی مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پیشبینی و میانجی بر درگیری شغلی

متغیر

اثر رگرسیونی مستقیم

اثر رگرسیونی
غیرمستقیم

اثر رگرسیونی کل

نفوذ آرماني

1/192

-

1/192

ان يزش الهامبخش

1/119

1/139

1/132

ترغيب ذهني

-

1/212

1/212

معحظات فردي

-

1/231

1/231

1/712

-

1/712

توانمندسازي
روانشناختي
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بحث و نتیجه
پهوهش حاضر نقش متغيرهااي رهباري تحاولآفاریف و توانمندساازي روانشاناختي در افازایش
درگيري شغلي کارکنان را مطال ه کرده است .براي نيل به هدف پاهوهش ،ابتادا نقاش مةلفاههااي
رهبري تحولآفریف در پيشبيني درگيري شغلي کارکنان بررساي شاد .نتاایج نشاان داد ترکيباي از
مةلفههاي رهبري تحولآفریف ميتوانستند پيشبينيکنندة مناسابي باراي درگياري شاغلي کارکناان
باشند .ایف نتایج بهالور مساتقيم همساو باا یافتاههااي پهوهشا ران پيشايف باود (

;Taylor, 2014

.)Vincent-Hoper et al., 2012
تکملي بر مباني نظري نشان ميدهد رهبري تحولآفریف فرایند نفوذ آگاهانه در افراد است کاه از
الریق تشویق کارکنان به آنها ان يزه ميدهد تا فراتر از آنچه در ابتدا انتظار داشتهاند ،حرکت کنناد
و براي رسيدن به عملكارد بهتار تاعش کنناد .چنايف رفتارهااي ان يزاننادهاي از جاناب رهباران
تحولآفریف در کنار احترام و اعتماد به توانمنديهاي کارکنان ،احتماالً موجب ميشود کارکناان باا
شور و انرژي بيشتري در ف اليتهاي مربوط به شغل خود درگير شوند و در نتيجه ،ساطوح بااالتر
از درگيري شغلي را نشان دهند .ایف ادعا زماني واقعبينانهتر به نظر ميرسد که توجه داشاته باشايم
نتایج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که دو مةلفة نفوذ آرماني و ان يزش الهام ميتوانستند اثار
رگرسيوني م ناداري بر درگيري شغلي کارکنان داشته باشند.
از دی ر نتایج پهوهش حاضر ،اثر رگرسيوني توانمندساازي روانشاناختي بار درگياري شاغلي
کارکنان است .ایف نتایج با یافتههاي پاهوهشهااي پيشايف همساو باود

( ;Zhang & Bartol, 2010

 .)Quiones et al., 2013توانمندسازي روانشناختي و درگيري شغلي دو متغيار رواناي هساتند کاه
ميتوانند زمينههاي مشترک زیادي داشته باشند .ویهگيهایي مانند داشتف احساس مثبت یا خعقيت
در شغل که بيانکنندة درگيري شغلي کارکنان است ،در عيف حاال مايتوانناد منب اث از احسااس
توانمندي کارکنان و مرتبط با ویهگيهایي مانند احساس مةثربودن و احسااس شایسات ي کارکناان
باشد .در واقع ،کارکناني که باور دارند در محيط کار افراد شایستهاي بودهاند و نظرهااي آنهاا ار
نهاده ميشود ،بهدليل بازخوردهاي مثبتي که دریافت ميکنند ،احتماالً اشتياق بيشتري به شغل خاود
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نشان ميدهند .ایف احساس خودکارآمدي در کنار اعتماد به همكاران که یكي دی ار از مةلفاههااي
توانمندسازي روانشناختي است ،ميتواند قابل اعتماد بودن و جذابيت محيط کار در نزد کارمند را
افزایش دهد و موجب افزایش درگيري شغلي وي شود.
در ادامة بررسي فرضيههاي پهوهش ،مهمتاریف یافتاههاا حااکي از آن باود کاه توانمندساازي
روانشناختي ميتواند نقش ميانجي را در ارتباط بيف رهبري تحولآفریف با درگيري شغلي کارکناان
ایفا کند .ایف نتایج همسو با یافتههاي پهوهشهاي پيشيف بود (اميدي و همكاران2932 ،؛ اميادي و
همكااران2933 ،؛

;Zhang & Bartol, 2010; Quiones et al., 2013; Albrecht & Andreetta, 2010

 ،)Avey et al., 2008که نشان دادند توانمندسازي روانشناختي ميتواند نقش ميانجي را در ارتبااط
رفتارهاي رهبري تحولآفریف بر برخي ن رشها و رفتارهاي شاغلي کارکناان ایفاا کناد .در تبيايف
نتایج اخير ميتوان گفت رهبران تحولآفریف زیردستان را بهالور ذهني ترغيب ميکنند و قدرت حل
مسئله و چالشپذیري را در آنها افزایش ميدهند .ایف رهبران با توانمندسازي کارکناان و تجليال از
پيشرفتها ،پيروان را به رهبر تبدیل ميکنند و راههاي جدیدي را براي سازمان ت ریاف مايکناد .در
چنيف شرایطي توانمندکردن کارکنان بهتدریج موجبات افزایش ععقه و اشتياق آنها به محايط کاار
را فراهم ميکند و درگيري شغلي کارکنان را موجب ميشود.
به هار حاال ،دو متغيار توانمندساازي روانشاناختي و درگياري شاغلي بياانکننادة وضا يت
روانشناختي کارکنان هستند ،بنابرایف ،ممكف است بخشي از تغييرات بيف ایاف دو متغيار ناشاي از
همسوشانيهاي انكارنشدني آنها باشد .بنابرایف ،باید در استفاده از نتایج باه ایاف محادودیت ذاتاي
توجه شود .همچنيف ،با توجه به نتایج پهوهش مبني بار نقاش رهباري تحاولآفاریف در درگياري
شغلي ،پيشنهاد ميشود در پهوهشهاي آتاي ،اثربخشاي سابعهااي مختلاف رهباري در افازایش
درگيري شغلي کارکنان مقایسه شود تا از ایف الریق مناسبتریف رفتارهاي رهبران بهمنظور افزایش
درگيري شغلي کارکنان شناسایي شود .در نهایت ،با توجه به نتایج پهوهش مبني بار تاکثير رهباري
تحول آفریف و توانمندسازي روانشناختي بر درگيري شغلي کارکناان ادارة کال آماوزشوپارورش
استان کردستان ،پيشنهادهاي کاربردي زیر بيان ميشود:
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 مدیران در تصميمگيريها به پيامدهاي اخعقي تصميمها توجه خاصي مباذول کنناد تاا ایافرفتارها بهعنوان ال ویي نزد کارکنان نهادینه شود.
 مدیران همواره دربارة ف اليتهاي پيشروي سازمان با شور و شوق صحبت کنناد تاا از ایافالریق زمينة ععقهمندي کارکنان به ف اليتها را فراهم کنند.
 مدیران دربارة آیندة شغلي افراد بهالور خوشبينانه با کارکناان صاحبت کنناد و آنهاا را باهپيشرفت بيشتر در شغل خود تهييج کنند.
 مدیران تا حد امكان بهالور صميمانه و دوستانه و نه صرفاً بهعنوان یع همكاار ،باا کارکناانبرخورد کنند.
 مدیران همواره دربارة دستیافتنيبودن اهداف به کارکنان االمينان دهند. مدیران توانایيها ،نيازها و شرایط کارکنان را درک کنند و بر مبناي تواناایيهااي کارکناان ازآنها انتظار داشته باشند.
 مدیران در سازماندهي کارکنان با توجه به توانایيها و ویهگيهاي آنها عمل کنند. -مدیران تا حد امكان ،زمينة استقعل و آزادي عمل کارکنان را فراهم کنند.
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 .2اسكندري ،فریدون ،پازارگادي ،مهرنوش ،زاغاريتفارش ،منصاوره ،ربياعساياهكلي ،ساهيع و
شغلي ،عليرضا ( .)2931ارتباط بيف توانمندسازي روان شناختي پرستاران با ميزان ت هد عااالفي
آنها در بيمارستانهاي استان زنجان .مجلة مراقبتهاي پيش يرانه در پرساتاري و ماماایي ،دورة
 ،9شمارة  ،1صفحات .12-21
 .1آغاز ،عسل ،اميرخاني ،اليبه و عبداهللپور ،مونا ( .)2931بررسي ارتباط ميان رهبري تحولآفریف

و سرمایة اجتماعي :رویكردي تطبيقي به ن رشهاي کارکنان و مدیران .دانشور رفتاار مادیریت
و پيشرفت ،سال  ،23شمارة  ،12صفحات .212-221
 .9اکبري ،مينا ،کارنما ،اسداهلل و معحسيني ،علي ( .)2931بررسي رابطة بيف رهبري تحولآفریف و
عملكرد سازماني (نمونهپهوهي :سازمانهاي دولتي استان کرمان) .توس ة سازماني پليس ،شمارة
 ،17صفحات .29-32
 .1امياادي ،عليرضااا ،زار  ،قاساام و صاافري ،سااميه ( .)2933نقااش واسااطهاي توانمندسااازي

روانشناختي در ارتباط بيف رهبري تحولگرا و ت هد سازماني در سازمان تربيت بادني .نشاریة
علوم حرکتي و ورزش ،سال  ،3شمارة  ،27صفحات .31-39
 .7اميدي ،عليرضا ،صفري ،سميه و مرادي ،محمدرضاا ( .)2932رابطاة بايف ان يازش مشاارکت،

توانمندسازي روانشناختي و ت هاد عااالفي کارکناان ساازمان تربياتبادني .نشاریة مادیریت
ورزشي ،شمارة  ،27صفحات .23-37
 .2جاوداني ،محمد ( .)2931بررسي رابطة رهبري تحاولآفاریف و ت امالگارا باا ت هاد ساازماني
م لمان .پهوهشنامة مباني ت ليم و تربيت ،سال  ،2شمارة  ،2صفحات .219-273
 .2جزیني ،عليرضا و نوا ي ،مجيد ( .)2931تکثير سبع رهبري تحولآفریف بر نوآوري سازماني در
سازمان پليس پيش يري ناجا .فصلنامة انتظام اجتماعي ،سال  ،7شمارة  ،9صفحات .92-13
 .3ج فرينيا ،س يد ،منشدي ،منصور و ج فري ،کاظم ( .)2932بررسي رابطة بيف سابع رهباري
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تحول آفریف و بهبود عملكرد آموزشدهنده .فصلنامة مطال ات منابع انساني ،سال  ،1شامارة ،2
صفحات .29-33
 .3چوپاني ،حيدر ،سيادت ،سيد علي ،کاظمپور ،مریم ،رحيماي ،ر اوف و ملكايحسانوند ،مسالم
( .)2931افزایش یادگيري در سازمانها در پرتو نقشآفریني رهبران تحاولآفاریف در دانشا اه
علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي  .2932-2931فصلناماة مادیریت ساعمت ،دورة ،22
شمارة  ،72صفحات .92-71
 .21حسفپور ،اکبر ،عباسي ،اليبه و نوروزي ،مجتبي ( .)2931بررسي نقش رهبري تحولآفاریف در
توانمندسازي کارکنان .مدرس علوم انساني -پهوهشهاي مدیریت در ایاران ،دورة  ،27شامارة
 ،2صفحات .222-233
 .22حسفزاده ،عبدالمجيد ،رجایيپور ،س يد و نوري ،ابوالقاسم ( .)2931شفافيت نقش و توانمندي
روانشناختي .چشمانداز مدیریت دولتي ،شمارة  ،21صفحات .297-277
 .21خالصي ،نادر ،صالحي ،مس ود ،مرادي ،فردیف ،احدينهاد ،بهمف ،محمدي ،رامايف و روحااني،
بهزاد ( .)2932رابطة رهبري خدمت گزار و درگيري شغلي کارکنان بيمارستانهااي آموزشاي و
درماني وابسته به دانش اه علوم پزشكي کردستان .2933 ،فصلنامة مدیریت سعمت ،ساال ،27
شمارة  ،12صفحات .19-91
 .29رمضانينهاد ،رحيم ،همتينهاد ،مهرعلي ،اندام ،رضا ،زار  ،صبا و صادقپور ،ن ماتاهلل (.)2931
رابطة سبعهاي رهبري تحولگرا و عملگراي مدیران با ت هد ساازماني دبياران تربيات بادني.
دوفصلنامة پهوهش در مدیریت ورزشي و رفتار حرکتي ،سال  ،2شمارة  ،2صفحات .29-21
 .21زاهدي ،شمس السادات و خيراندیش ،مهادي ( .)2932تاکثير رهباري تحاول آفاریف بار رفتاار

شهروندي کارکنان :مطال ة موردي در شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتاي ایاران .فصالناماة
مدیریت و منابع انساني در صن ت نفت ،سال  ،1شمارة  ،7صفحات .3-13
 .27ساعتچي ،محماود و عزیزپاور شاوبي ،علاي اکبار ( .)2931الراحاي ال اوي رهباري اثاربخش
دانش اهي .دوماهنامة دانشور رفتار ،سال  ،21شمارة  ،22صفحات .2-23
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 .22سااعجقه ،ساانجر ،پوررشاايدي ،رسااتم و موسااایي ،محمااود ( .)2931تحلياال توانمندسااازي

روانشناختي کارکنان و رابطة آن با مادیریت داناش .فصالناماة مطال اات مادیریت (بهباود و
تحول) ،سال  ،19شمارة  ،21صفحات .33-223
 .22سيادت ،سيدعلي ،چوپاني ،حيدر ،حيات ،علياصغر و کاظمپور ،مریم ( .)2931شناسایي الزامها
و پيامدهاي رهبري تحولآفریف در سازمانها .نشریة صن ت الستيع ایران (مادیریت) ،شامارة
 ،21صفحات .22-29
 .23شاه حيدري پاور ،رضاوان و کمالياان ،امايفرضاا ( .)2932بررساي رابطاة عادالت ساازماني و
توانمندسازي روانشناختي .مدیریت فرهنگ سازماني ،دورة  ،21شمارة  ،2صفحات .227-112
 .23ش باني ،علي و تقوي قرهبعغ ،حسيف ( .)2931بررسي رابطة رهبري تحولآفریف با رفتار مدني
سازماني در کتابخانه هاي دانش اه تهران .نشریة تحقيقات کتابداري و االاع رسااني ،ساال ،17
شمارة  ،72صفحات .93-21
 .11صالحي ،مسلح ،قلتاش ،عباس و مرتضاایي ،حدیثاه ( .)2931رابطاة خعقيات و مشاارکت باا
توانمندسازي اعضاي هيئت علمي دانش اه آزاد اساعمي (مطال اة ماوردي واحاد مرودشات).
فصلنامة رهيافتي نو در مدیریت آموزشي ،سال  ،1شمارة  ،9صفحات .33-222
 .12صمدي ،پرویف و کریمپور ،سيده الاهره ( .)2931ارتباط رهبري تحولآفریف با خعقيت دبيران.
فصلنامة ت ليم و تربيت ،شمارة  ،212صفحات .223-293
 .11صمديميرکعیي ،حسيف ،آقاجاني ،حسن لي و صمديميرکعیي ،حمزه ( .)2931بررسي رابطاة
ميااان رهبااري تحااولآفااریف و توانمندسااازي روانشااناختي کارکنااان (مطال اة مااوردي :ادارة
آموزش وپرورش شهرستان بابلسر) .فصلنامة رهبري و مدیریت آموزشاي ،ساال  ،2شامارة ،2
صفحات .222-293
 .19غفوري ،فرزاد ،اشرف گنجویي ،فریده ،دهقان ،آیتاهلل و حسيني ،سيده مهساا ( .)2933ارتبااط
بيف سبع رهبري مدیران با خعقيت م لمان تربيت بدني .فصلنامة مدیریت ورزشي ،شمارة ،1
صفحات .127-191
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 .11فروزنده دهكردي ،لطف اهلل ،شخصايان ،فاالماه و ساادات حسايني ،فرزاناه ( .)2932شناساایي
آموزههاي دیني مةثر بر شكل گيري رهبري تحولگراي موثق ( )ATLبراساس مطال اة تطبيقاي
متون اسعمي و غربي (با استفاده از تكنيع دلفي فازي)  .پهوهشهاي مدیریت عمومي ،سال ،7
شمارة  ،23صفحات .213-299

 .17قربانيزاده ،وجهاهلل ( .)2931رابطة هوش م نوي و اخعقي با رهبري تحاولآفاریف .فصالناماة
اخعق در علوم و فناوري ،سال  ،3شمارة  ،1صفحات .2-29
 .12قره باغي ،نسترن و رحيمنيا ،فریبرز ( .)2931بررسي نقش واسط هوش هيجاني مدیران در تکثير
سبع رهبري تحولگرا بر عملكرد زمينهاي کارکناان .پاهوهشناماة مادیریت تحاول ،ساال ،7
شمارة  ،21صفحات .17-11
 .12گلپرور ،محسف ،وکيلي ،نفيسه و آتشپور ،سيدحميد ( .)2931رابطة دشواري هدف و رهباري
تحولگرا با رفتار شهروندي سازماني و ت هد عاالفي .دانشور رفتار مادیریت و پيشارفت ،ساال
 ،23شمارة  ،71صفحات .222-231
 .13لطفي ،فرهاد ،مختارپور ،صادیقه ،ماةمنيزاده ،اکبار ،اميناي ،ميتارا و کجاوري ،جاواد (.)2932
بررسي سبع رهبري مدیران گروههاي آموزشي دانشكدة پزشكي شيراز و ارتبااط آن باا ت هاد
سازماني .مجلة پزشكي هرمزگان ،سال  ،22شمارة  ،9صفحات .199-193
 .13مرادي ،محمدرضا ،حميدي ،مهرزاد ،سجادي ،سيد نصرا ،...ج فري ،اکرم و مارادي چالشاتري،
جواد ( .)2931رابطة سبعهاي رهبري تحول آفریف ˚ تبادلي و رفتاار شاهروندي ساازماني در
سازمان تربيت بدني جمهوري اسعمي ایران .فصلنامة مدیریت ورزشاي ،شامارة  ،3صافحات
.217-271
 .91ميرکمالي ،سيد محمد ،چوپاني ،حيدر ،حيات ،علياصغر و غعمزاده ،حجات ( .)2932بررساي
تکثير رهبري تحول آفریف بر رفتار شهروندي سازماني نيروهاي دانش ر شرکت ملي نفت ایاران.
پهوهشهاي مدیریت منابع سازماني ،دورة  ،1شمارة  ،2صفحات .292-277
 .92ميرهاشمي ،مالاع و پاشااشاریفي ،حساف ( .)2933رابطاة بايف ادراک از عوامال محايط کاار
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(نقشهاي شغلي ،ویهگيهاي شغل ،سبع نظارتي و ساختار سازماني) و سطح درگيري شاغلي
اعضاي هيئت علمي .فصلنامة مطال ات روانشناختي ،دورة  ،2شمارة  ،1صفحات .72-39
 .91ميرهاشمي ،مالع و حنيفي ،کورش ( .)2931رابطة بيف کارآفریني و درگياري شاغلي کارکناان
دانش اه آزاد اسعمي واحد رودهف .فصلنامة اندیشههاي تازه در علوم تربيتي ،ساال  ،2شامارة
اول ،صفحات .212-273
 .99ناظم ،فاتح و حدادپور ،سمانه ( .)2931ارا اة ال اوي سااختاري عادالت ساازماني بار اسااس

سبعهاي رهبري تحولگرا و عملگارا در دانشا اه آزاد اساعمي .فصالناماة رهياافتي ناو در
مدیریت آموزشي ،سال  ،1شمارة  ،2صفحات .72-22
 .91ن امي ،عبدالزهرا ،تقيپور ،آذیف و نيسي ،عبدالكاظم ( .)2931رابطة فرهنگ سازماني با ان يزش

شغلي ،اشتياق شغلي و رفتارهاي نوآورانه با مياانجيگاري توانمندساازي روانشاناختي .مجلاة
علوم رفتاري ،دورة  ،7شمارة  ،1صفحات .917-999
 .97نيستاني ،محمدرضا ،چوپاني ،حيدر ،غعمزاده ،حجت و زار خليلاي ،مجتباي ( .)2932بررساي

رابطة بيف رهبري تحولآفریف با توانمندسازي کارکناان کاویر تاایر بيرجناد .مادیریت صان تي
دانشكدة علوم انساني دانش اه آزاد اسعمي سنند  ،سال  ،2شمارة  ،11صفحات .13-21
 .92ودادي ،احمد و مهرآرا ،احمد ( .)2931بررسي رابطة بيف توانمندسازي روانشاناختي و ت هاد
سازماني (مطال ة موردي ادارات امور مالياتي شاهر تهاران) .پاهوهشناماة مالياات ،شامارة ،23
صفحات .222-223
 .92یاسمينهاد ،پریسا ،گلمحمدیان ،محسف ،بشليده ،کيومرث و ماةمني ،خادامراد ( .)2931رابطاة

تيپهاي شخصيتي  Aو  Bبا درگيري شغلي در اعضاي هيئت علمي .فصلنامة مشااورة شاغلي
و سازماني ،دورة  ،7شمارة  ،22صفحات .211-292
 .93ی قوبي ،نورمحمد ،مقدمي ،مجيد و کيخا ،عالمه ( .)2933بررسي رابطة بيف رهبري تحولآفریف
و رفتار شهروندي سازماني کارکنان .پهوهشنامة مدیریت تحول ،ساال  ،1شامارة  ،1صافحات
.21-32
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