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چکیده
امروزه واکنش موفقيتآميز و پویای هر سازمانی در گسترۀ رقابتها و تغييرات جهانی،
مستلزم تغيير در فعاليتهای سازمانی ،چگونگی اداره آنها و به ویوه رهبری است؛ رهبرانی که با
رفنگری ،تزریی ارزشها ،و پيونددادن عالئی فردی و جمعی ،سازمان را یاری رسانده و
همچنين با حمایت از افکار و ایدههای جدید ،زمينه را برای توسعه و بهبود فعاليتها و قابليتهای
کارآفرینی فراهم میسازند .پووهش حاضر به تبيين تأثير رهبری تحولگرا بر توانمندسازی
روانشناختی کارکنان برای توسعۀ قابليتها و فعاليتهای کارآفرینی در سازمان پرداخته است .این
پووهش کاربردی و از نوع توصيفی -پيمایشی است .نمونۀ آماری براساس فرمول کوکران 007
نفر از بين جمع کارکنان دانشگاه لرستان (اعضای هيئتعلمی و کارمندان به تعداد 505نفر) با
استفاده از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای انتخاب شده است .ابزار مورداستفاده در این پووهش،
پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریی آلفای کرونباخ تأیيد شده
است .برای بررسی و آزمون فرضيهها از رویکرد معادالت ساختاری و نرمافزار  Amosاستفاده شده
است .نتایج پووهش حاکی از آن است که در سطح خطای  5/50رهبری تحولگرا تأثير مثبت و
معناداری بر توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی دارد .بهعالوه میتوان گفت که در
سطح خطای  ،5/50توانمندسازی روانشناختی ،نقش متغير ميانجی در تأثير رهبری تحولگرا بر
کارآفرینی سازمانی دارد.
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مقدمه
پيشرفتهای اخير در زمينههای علمی ،فناوری ،اجتماعی ،فرهنگی و ...امواج تازهای از تغيير را
به همراه آورده است .بهطوریکه پيچيدگی ،عدم اطمينان ،پویاترشدن محي سازمان نسبت به قبـل
و روند حرکت به سمت جهانیسازی ،سازمانها را وادار ساخته است تا برای مقابله با این تغييـرات
درپی یافتن پاسخهایی برای موفقيت و حتی بقای خود باشند .بدیهی است با توجه به پيشـرفتهـای
روزافزون در هزارۀ سوم ،سبک رهبری سنتی دیگر راهحل مناسبی برای پيشـبرد اهـداف و رسـالت
سازمان نيست ،بلکه محي ناپایدار کنونی ،وجود رهبرانی را میطلبد که بـا ظرافتـی خـاص ضـمن
توانایی مدیریت بر خود ،دیگران و ابزارهایی که شاهراههای نقلوانتقـال آگـاهیهـا و دانـاییهـای
توليدشده در جوامع و سازمانها میباشند ،بتوانند سرعت تغيير و تحوالت محيطـی را نيـز سـنجيده
اداره کنند .بهاینترتيب ،سبک رهبری که بتواند زمان پاسخگویی به تغييرات موجـود در بازارهـای
رقابتی را تا حدممکن کاهش دهد ،سبک رهبری تحولگراست ( 7تيـری و همکـاران.)0 :0570 ،0
رهبری تحولگرا سبکی از رهبری است که با یک چشمانـداز سـازمانی روشـن باعـث تحریـک و
الهامبخشی از طریی ایجاد یک رابطۀ دوستانه و نزدیک با کارکنان ،درک نيازهای آنها و کمک به
آنها برای رسيدن به تواناییهای بالقوه خود می شوند کـه درنهایـت ایـن امـر بـه نتـایج مثبتـی بـرای
سازمان منجر خواهد شد .بنابراین ،رهبران تحولگرا با ایجاد اعتمادبهنفس در کارکنـان ،آنهـا را در
انجام فعاليتهایی فراتر از حـدانتظار ترغيـب مـیکننـد (یـو .)768 :0570 ،7راهبـرد توانمندسـازی
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کارکنان بقای سازمان در فضای رقابتی و همچنين قدرت انعطـافپـذیری آن را بـا محـي بيرونـی
درحالتغيير مهيا میسازد .توانمندسازی به معنی آزادکردن نيروهای درونی کارکنان بوده و شرای
و فرصتهایی را برای شکوفایی اسـتعدادها ،توانـاییهـا و شایسـتگیهـای آنـان فـراهم مـیکنـد و
عالوهبراین ،در کارکنـان نسـبت بـه شـغل و سازمانشـان نگـرش مثبتـی ایجـاد مـیکنـد (یعقـوبی و
همکاران .)0577،ازطرفدیگر با تهدیدات و تحوالت گسترده بينالمللی ،سازمانها بهشدت پيگير
فعاليتها و افزایش قابليتهای کارآفرینی برای مقابله با ساختارهای بوروکراسـی (انعطـافناپـذیر)
1. Transformational Leadership
2. Tiri et al
3. Yew
4. Empowerment
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برای ارتقـای اثربخشـی ،بهـرهوری و انعطـافپـذیری خـود مـیباشـند .در ایـن راسـتا ،کـارآفرینی
سازمانی 7بهعنوان یک سالب منتخب برای سازمانها در عصر بیثباتی مطربشده است .کارآفرینی
سازمانی به معنای توسعۀ شایستگیها و فرصتهـا در درون سـازمان از طریـی ترکيبـات گونـاگون
منابع جدید است (النگو و همکاران.)055-777 :0555 ،0
امروزه ادارۀ سازمانهای بزرگ ،پيچيده و پيشرفته ،امری است بسيار دشوار که دستيابی به ایـن
مهم مرهون زحمات رهبرانی است که بتوانند به مدد ویوگیهای شخصی و جاذبـۀ اسـتثنایی ،تـوان
نفوذ باال و چشم انداز وسيع ،تعهـد و شـور و حـرارت الزم را در زیردسـتان بـرای تحریـک افکـار،
اندیشهها و الهامبخشيدن به آنان برای اندیشيدن به مسائل با استفاده از شيوههای نوین ،جو خالقيـت
و نوآوری را در کارکنان نهادینه سازند و درنهایـت بـا بـهکـارگيری اسـتعداد و تالششـان در ارائـه
خدمات مناسب ،جهت افزایش رضایت و ایجاد وفاداری در مشـتریان ،تحقـی اهـداف سـازمانی را
ميسر نمایند .اینگونه رهبران باعنوان رهبران تحولگرا مطرب شـدند (جنـگ و همکـاران:0557 ،7
 .)007با ورود به محي رقابتی ،اقدامات رهبری تحولگرا ایـن امکـان را بـرای سـازمانهـا بـهویـوه
مؤسسات آموزش عالی فراهم مـیآورد تـا در عرصـۀ رقابـت ،از طریـی توانمندسـازی کارکنـان و
استفاده بهينه و مؤثر از استعدادها و تواناییهای بالقوه آنان ،موجب بهسازی و تعالی منابع انسـانی و
بهتبع آن رشد و بالندگی فعاليتها و قابليتهای کارآفرینی در سازمان شـوند .دانشـگاههـا ازجملـه
عمدهترین نهادهای اثرگذار در حوزههای علمی ،آموزشـی و پووهشـی بـهویـوه در عرصـۀ توسـعه
وتربيت نيروی انسانی ماهر و متخصو محسوب میشوند که با تکيهبر رسالت خود یعنـی آمـوزش
و پووهش میتواند مهمترین و سازنده تـرین نقـش را در تحـول و پيشـرفت جامعـه ،پـرورش منـابع
انسانی کارآمد ،توليد دانش و فناوری ،آرمانهای توسعۀ ملی ،وظيفه آیندهنگری ،برنامهریـزی و...
داشته باشند .بنابراین ،شناخت عوامل مؤثر در توانمندسازی کارکنـان بـهعنـوان عامـل زیربنـایی در
بهبود و توسعه قابليتها و فعاليتهای کارآفرینی در جهت انعطافپذیری و افزایش ظرفيت ابتکـار
و نوآوری میتواند رشد مداوم ،ارتقای کيفيت و کميت خـدمات ارائـهشـده توسـ دانشـگاههـا و
1. Corporate entrepreneurship
2. Elango et al
3. Jung et al
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مؤسسات آموزش عالی و همچنين بهتبع آن ادامۀ حيات صنعت و سایر بخشهای دولت را در همه
زمينهها عينيت بخشد .لذا پـووهش حاضـر در پـی پاسـخگویی بـه ایـن پرسشـی اسـت کـه رهبـری
تحولگرا چه تـأثيری در توانمندسـازی روانشـناختی کارکنـان بـرای توسـعۀ فعاليـتهـا و قابليـت
کارآفرینی در دانشگاه دارد؟ ازاینرو پووهش حاضر بر آن اسـت تـا نقـش رهبـری تحـولگـرا بـر
توانمندسازی روانشناختی کارکنـان بـرای توسـعۀ فعاليـتهـا و قابليـت کـارآفرینی در سـازمان را
بررسی کند.

مبانی نظری
رهبری تحولگرا
دانتون 7در سال ( )7757برای اولين بار اصطالب رهبری تحولگرا را بهکار گرفت .امـا بسـ و
توسعۀ این نظریه را به یک جامعه شناس سياسـی بـه نـام جيمـز مـگ گرگـور برنـز )7758( 0نسـبت
میدهند .برنز رهبری تحولگرا را بهعنوان فرایندی توصيف مـیکنـد کـه در آن رهبـران و پيـروان
تالش خود را با کمک همدیگر برای بهبود انگيـزه و روحيـه بـه سـطحی بـاالتر بـهکـار مـیگيرنـد
(کوميوس و واگنر .)0557 ،7سپس باس ،)7780( 7بـاس و اوليـو7777 ،7777( 0و  )0557مفهـوم و
نظریۀ رهبری برنز را بهعنوان یک پارادیم جدید در رهبری توسعه دادند .بهزعم آنـان ،رهبـر کسـی
است که انگيزه افراد را بيشازحد انتظار برای انجام فعاليـت ،بـاال ببـرد .همچنـين از دیـدگاه بـاس،
رهبری تحولگرا بيشتر بـر تغييـر و تحـول ،الهـام بخشـيدن بـه کارکنـان بـرای دسـتيابی بـه اهـداف
مشترک ،تصور آیندهای مطلوب و ترغيب کارکنان به حل مسائل پيش روی سـازمان تمرکـز دارد
(باس و ریگيو .)0556 ،6رهبری تحولگرا ،فرایندی آگاهانه ،اخالقی و معنوی است کـه الگوهـای
مطلوب رواب قدرت بين رهبران و پيـروان را بـرای رسـيدن بـه اهـداف جمعـی و دگرگـونیهـای
واقعی منطبی با الگوی نظـام هـای اجتمـاعی بنـاکرده اسـت و البتـه ایـن دسـته از نظـامهـا ،از طریـی
1. Downton
2. James McGregor Burns
3. Komives & Wagner
4. Bass
5. Avolio
6. Riggio
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طربهای مشارکتی قابلاعتماد دنبـال مـیشـود (صـفایی کيـب و همکـاران .)7:7777،همچنـين در
تعریفی دیگر ،پيکولو و کولقيت )0556( 7بيان میکنند که رهبران تحولگرا در ارتقای قابليتهای
کارکنان ،بسيج منابع ،ارائه دستورالعملهای جدید ،حمایت و پشتيبانی کارکنان و پاسخ مناسب بـه
چالشهای سازمانی پيوسته تالش میکننـد .آنهـا تغييـر را بـرای سـازمان الزم مـیداننـد و همـواره
بهدنبال ایجاد تغييرات و پيشبرد سازمان هستند .مدارک و شواهد موجود حاکی از آن است که این
سبک رهبری در مقایسه با رهبری تعاملگـرا  ،0برتـریهـای زیـادی داشـته و در کسـب اهدافشـان
موفیتر عمل میکند ،بهطوریکه هنگام هدایت و تحریک افراد خود بهگونهای عمل میکننـد کـه
افراد نهتنها منافع سازمان را بر منافع خود ترجيح میدهند ،بلکه تالشی مضاعفی را برای دستيابی بـه
موفقيت سازمانی به کار مـیگيرنـد (روارس و همکـاران .)077 :0558 ،7بـهعبـارتیدیگـر رهبـران
تحولگرا از دید زیردستانشان رهبرانی هسـتند کـه هميشـه از آنهـا محافظـت مـیکننـد و بـا ایجـاد
چشماندازهای روشن و جذاب افرادشان را تشویی و ترغيـب مـیکننـد (بيتـی احمـد و همکـاران،7
 .)07 :0575درخصوص عوامل و عناصر تشکيلدهندۀ نظریۀ رهبری تحولگرا و ابعاد آن ،محققـان
و پووهشگران مختلفی اظهارنظر کردهاند .در این پووهش ابعاد رهبری تحولگرا از دیدگاه بـاس و
آوليو بهعنوان چهارچوب مفهومی در نظر گرفته شده است که در ادامه تشریح شده است.
نفوذ آرمانی (کاریزماتیک) :7نفوذ آرمانی موجب میشود که رهبران ازلحاظ ویوگـیهـا و
رفتارهای آرمانی بهعنوان مدل و الگو برای پيروان خود باشند .این رهبران باوجود اینکه در پيـروان
خود اعتمادبهنفس ایجاد مـیکننـد ،آنـان را تحریـک مـیکننـد تـا در جهـت دسـتيابی بـه اهـداف
خارقالعاده ،نهایت تالش و کوشش را کرده و در این راه ازخودگذشتگی نشـان دهنـد کـه نتيجـۀ
این نوع رفتار رهبری ،اعتماد و اطمينان پيروان به رفتارها و تصميمات یکدیگر است که ایـن همـان
نفوذ آرمانی رهبر در پيروان است (موده و همکاران.)056 :0577 ،6

1. Piccolo & Colquitt
2. Transactional leader
3. Reuvers et al
2. Binti Ahmad et al
5. Idealized Influence
6. Mozhdeh et al
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انگیزش الهامبختش :1انگيـزه و الهـام بخشـی دو جـزف اصـلی رهبـری تحـولگـرا محسـوب
میشوند .بدین معنی که رهبر تحولگرا با ایجاد انگيزه در افراد آنها را به انجام فعاليـتهـایی بـرای
دستيابی به اهداف و مقاصد سازمان و با الهامبخشی افراد را برای دستيابی به اهـداف خـود ترغيـب
میکند .بنابراین ،انگيزش الهامبخش یک راهبرد الزم و ضروری بـرای هماهنـگسـاختن نيازهـای
فردی و سازمانی است .رهبران تحولگرا با کمک انگيزش الهامبخـش مـیتواننـد بـه تقویـت کـار
گروهی ،ترسيم چشمانداز آتی روشن ،تصور آیندهای مطلوب ،مشخوکـردن رسـالت و اهـداف
راهبردی و ایجاد حس مشترک ميان کارکنـان نسـبت بـه اهـداف سـازمان دسـت یابنـد (رنجيتـه و
همکاران.)770 :0570 ،0
ترغیب ذهنی( 3تحریک به تفکر) :رهبـران تحـولگـرا از ترغيـب ذهنـی پيـروان جهـت بـه
چالشکشيدن افکار ،تصورات و خالقيت آنها استفاده مـی کننـد (کورالنـد .)76 :0575 ،7درواقـع
فضای فکرکردن را تشویی میکنند و افراد را به تفکر وامیدارند .این عامل شامل رفتاری است که
عالقه کارکنان را به آگاهی بر مسائل فزونی میبخشد ،این موضوع اشتياق طبيعی و توانـایی ایشـان
را برای تفکر پيرامون مسائل به شيوهای نو توسعه میدهد (باس.)7780 ،
مالحظتات فتتردی( 7توجتته بته افتتراد) :کارکنــان در هـر کســبوکـاری دارای نيازهــا و
خواستههای منحصـربه فـردی هسـتند و ممکـن اسـت هریـک بـا عوامـل مختلفـی برانگيختـه شـود.
بدینترتيب ،مالحظات فردی یعنی توان رهبری در شناسایی و تشخيو نيازها و انگيزههـای افـراد.
چنين رهبرانی دلسوز ،پاسخگو به نيازها و عالیی افراد و همچنين قدردان زحمـات و دسـتاوردهای
کارکنان خود هستند (جين و دوگال.)6 :0570 ،6
توانمندسازی روانشناختی
اصطالب توانمندسازی در علوم سازمانی بسيار مورد استفاده قرار گرفته اسـت ،امـا هـيچ توافـی
1. Inspirational Motivation
2. Renjith et al
3. Intellectual Stimulation
4. Kurland
5. Individual Consideration
6. Jain & Duggal
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روشنی در مورد تعـاریف ارائـهشـده از آن وجـود نـدارد .بسـياری از دانشـمندان ،توانمندسـازی را
حالتی میدانند که در آن افراد احساس میکنند میتواننـد سرنوشـت خـود را کنتـرل و بـه اهـداف
فردی و سازمانی دست یابند .درحقيقت توانمندسازی بيشتر به مسائل انگيزشـی و روانـی ،تغييـرات
ساختاری ،عناصر فرهنگی و تاریخی ،ارزشها و نگرشهای موجود در بافت سـازمانی اشـاره دارد
(پورمنزه .)7 :0577 ،7عالوهبراین ،لشلی )7777( 0نيز معتقد است که توانمندسازی ،شامل دسـتيابی
به اهداف سازمانی از طریی مشارکت همۀ کارکنان در فرایند تصميمگيری صرفنظر از موقعيت و
جایگــاه شــغلی آنهاســت (دگــاگو .)67-67 :0577 ،7در مطالعــات ســازمانی ،توانمندســازی از دو
رویکــرد متفــاوت قابــل بحــث اســت کــه شــناخت ایــن رویکردهــا مــیتوانــد بــه درک بهتــری از
توانمندسازی منجر شود .رویکرد سازمانی یا ساختاری :7یعنی اقداماتی که سازمان برای سهيمشدن
مــدیران و کارکنــان در قــدرت و فراینــد تصــميمگيــری انجــام مــیدهــد .بــوون و الولــر)7770( 0
توانمندسازی ساختاری را بهعنوان سهيمشـدن در عناصـر تشـکيلدهنـدۀ سـازمان یعنـی اطالعـات،
پاداش ،دانش و قدرت تعریف میکند .به گفتـه فيشـر )7777( 6توانمندسـازی سـاختاری تـابع سـه
متغير مهم قدرت ،منابع و اطالعات اسـت (تتيـک .)006-000 :0576 ،5در رویکـرد توانمندسـازی
روانشناختی ،8دی و همکاران )0557( 7معتقدند که توانمندسازی روانشناختی برانگيـزش درونـی
افراد تمرکز دارد نه شيوههای مدیریتی مورداستفاده بـرای افـزایش سـطح قـدرت کارکنـان (دی و
همکاران .)067 :0557 ،توانمندسازی روانشناختی به معنای ایجاد یک حس درونی در افراد است
تا بتوانند بهطورمستقل تصميمهایی را در فرایند کاری خویش اتخاذ نمایند (کردنائيج و همکـاران،
 .)757 :7777اســپریتزر )0555( 75در تعریفــی دیگــر ،توانمندســازی روانشــناختی را بــهعنــوان
مجموعهای از حاالت روانی الزم و ضروری برای فرد میداند تا احساس کند که قادر است کـار و
1. Pourmonazah
2. Lashli
3. Degago
4. Structural approach
5. Bowen & Lawler
6. Fisher
7. Tetik
8. Psychological empowerment approach
9. Dee et. al
10. Spreitzer
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روابطش را کنترل کند .درواقع بهجای تمرکز بر تسهيم قدرت ،برتری توانمندسـازی روانشـناختی
نسبت به توانمندسازی ساختاری را در تمرکز بر تجربه منحصربهفرد ،انر ی و انگيزه افراد مـیدانـد
(واچرکيت .)0558 ،7درمجموع میتوان بيان کرد که توانمندسازی روانشناختی منجر به پيامدهای
رفتــاری مهمــی مــیشــود .بــهعنــوانمثــال ،کارکنــانی کــه دارای حــس خودیــابی هســتند ،نيازهــا و
خواستههای مشتریان را بهتر درک میکنند و بهموقع مشکالت و مسائل پيش روی سـازمان را حـل
و عملکردی فوقالعاده در انجام وظایف محوله از خود نشان مـیدهنـد (خـان و همکـاران:0577 ،0
 .)008بنابراین ،باتوجهبه مدل اسپریتزر ( )777 :7776 ،7777 :7770ابعاد توانمندسازی روانشناختی
تشریح خواهد شد.
معنیداربودن :3توماس و ولتهوس )7775(7معتقدند که احساس معنـیداربـودن یعنـی ارزش
اهداف یا مقاصد فعاليت که با استانداردها و ایـدهآلهـای خـود فـرد سـنجيده مـیشـود (تومـاس و
ولتهوس به نقل از دگاگو.)60 :0577 ،
شایستگی :7شبيه حس خودیابی 6است .شایستگی یک باور شخصـی اسـت کـه فـرد احسـاس
میکند میتواند وظایف شغلی را بهطور موفقيتآميزی انجام دهد (لی و همکاران.)75 :0570 ،5
خودتعیینی :1یعنی احساس فرد راجع به اجرا و تنظيم فعاليتهای شغلی خود که نشـاندهنـدۀ
استقالل در رفتارها ،اجرا و ادامه فرایندهای شغلی فرد است (اسپریترز.)777 :7776 ،
تأثیرگذاری :1درجهای است که در آن فرد احساس میکند توانایی تأثيرگذاری بر پيامدها و
راهبردهای سازمان را دارد (تتيک.)005 :0576 ،
کارآفرینی سازمانی
وجود مشخصههایی همچون پيچيدگی و عدم قطعيت در محي کسبوکار امروزی مـیتوانـد
1. Vacharakiat
2. Khan, et al
3. Meaningfulness
4. Thomas & Velthouse
5. Competence
6. Self- efficacy
7. Li et al
8. Self - determination
9. Impact
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اقدامات و روند روبهرشد سازمان را با چالش مواجه سـازد .ازایـنرو ،بقـا و ادامـۀ حيـات در چنـين
محي های رقابتی ،نيازمند انعطافپذیری و افزایش ظرفيت نـوآوری در سـایۀ توسـعۀ فعاليـتهـا و
قابليت های کارآفرینی در سازمان است .بروز رفتارها و فعاليـتهـای کـارآفرینی نـهتنهـا منجـر بـه
سرمایهگذاری در کسبوکارهای جدید میشود ،بلکه به توسعه و معرفی محصـوالت ،خـدمات و
فناوریهای جدید در سـازمان نيـز کمـک مـیکنـد (القـر .)77-75 :0577 ،7اصـطالب کـارآفرینی
سازمانی یا به عبارتی کسبوکار مخاطرهآميـز سـازمانی بـرای نخسـتين بـار در مطالعـات پينکـات

0

( )7780به کار گرفته شد .کارآفرینی سازمانی از دیدگاههای گوناگون مورد توجـه محققـان قـرار
گرفته و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است .ایرلند و همکاران )0556( 7کارآفرینی سـازمانی را
بهعنوان فرایندی توصيف میکند که در آن افراد از طریی کشـف فرصـتهـای کـارآفرینی بـدون
توجه به سطح و ماهيت منابع موجـود دسـت بـه ابتکـار و نـوآوری مـیزننـد .همچنـين کوراتکـو و
همکاران )0577( 7نيز کارآفرینی سـازمانی را فراینـدی مهـم از نـوآوری مـیداننـد (انگينـو گلـو و
ارکان .)77-78 :0576 ،0در تعریفی دیگر ،دوبينه )0577( 6و مایاکا )0570( 5کارآفرینی سـازمانی
را یک سالب راهبردی و ابزاری مؤثر میدانند که بسياری سازمانها برای تجدید سـاختار و بهبـود
عملکرد خود از آن استفاده می کنند و همچنين معتقدند کارآفرینی سازمانی آمـادگی کارکنـان را
برای بروز رفتارهـای کارآفرینانـه هـدف قـرار مـی دهـد تـا بتوانـد موانـع مختلـف توسـعه و بهبـود
محصوالت و خدمات جدید را کاهش دهد ( پاونویک و دیما .)057 :0577 ،8بنابراین ،کارآفرینی
سازمانی دربرگيرندۀ تالشهایی کارآفرینانه است که به حمایـتهـای سـازمانی و تخصـيو منـابع
برای اجراییکردن فعاليت های نوآورانه در قالب نوآوری سـازمانی ،توليـدی و فراینـدی نيـاز دارد
(جنيگس و سامان .)787 :7775 ،7باتوجهبه مطالعـات کوراتکـو و همکـاران ()7 :0570 ،75 :0577
1. Olughor
2. Pinchot
3. Ireland et al
4. Kuratko et al
5. Enginoglu & Arikan
6. Duobiene
7. Moyaka
8. Paunovic & Dima
9. Jennings & Seaman

121

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)21بهار 1316

ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل حمایت مـدیریت ،7مرزهـای سـازمانی ،0پـاداش و تقویـت ،7زمـان
دسترسی 7و اختيار شغلی 0است که در جدول ( )7بهطورمختصر تشریح شده است.
جدول  .1ابعاد کارآفرینی سازمانی کوارتکو و همکاران (.)2117 ،2111

ابعاد
حمایت مدیریت
مرزهای سازمانی
پاداش و تقویت
زمان دسترسی
اختيار شغلی

تعاریف
تسهيل و ترویج رفتارها و فعاليتهـای کـارآفرینی ،ایجـاد شـرای حمـایتی ،تـأمين
منابع موردنياز
درک انعطافپذیری سـازمان توسـ کارکنـان و مرزهـایی کـه تحریـککننـده و
تشوییکنندۀ رفتارهای نوآورانه است.
ادراک فرد نسبت به دریافت پاداش برای موفقيت و فعاليتهای کارآفرینی
ادراک فرد از اینکه سازمان بهاندازۀ کافی زمان برای کسب ایدههای جدید و نتایج
دارد
آزادی در تصميم گيری ،تفویض اختيار و مسئوليت به مـدیران و کارکنـان سـطوب
پایينتر

پیشینۀ پژوهش
زو و همکاران )0570( 6در تحقيقی به بررسی رواب بـين رهبـری تحـولگـرا و تعامـلگـرا در
تعيين پيروان سازمانی با نقش ميانجی توانمندسازی روانشناختی پرداختند .نتایج تحقيی آنان نشـان
داد که رهبران تحولگرا با نفـوذ آرمـانی ،الهـامبخشـی ،توجـه فـردی و تحریـک ذهنـی کارکنـان
میتوانند موجب شکوفایی استعدادها و تواناییهای بالقوه آنـان شـوند؛ (توانمندسـازی) کـه بـهتبـع
خود رشد و بالندگی سازمان را در پی دارد .همچنين نتایج حاکی از آن است که رهبران بـا سـبک
رهبری تحولگرا در مقایسه با رهبری تعاملگرا در توانمندسازی کارکنان موفیتر عمـل مـیکننـد.
1. Management Support
2. Organizational boundaries
3. Reward and reinforcement
4. Time Availability
5. Work Discretion
6. Zhu et al
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صفایی شکيب و همکاران ( )7777در تحقيقی به بررسی تأثير رهبری تحولگرا بر تعـالی سـازمانی
با نقش واسطهای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان پرداختند که نتـایج تحقيـی آنـان
نشان داد که رهبری تحول گرا اثر مثبت و معنـاداری بـر تعـالی سـازمانی بـا وسـاطت توانمندسـازی
ساختاری و روانشناختی کارکنان دارد .بارترام و کسمير )0555( 7و آوليو و همکاران ( )0557نيز
نشان میدهند که بين رهبری تحولگرا و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطـۀ مثبتـی وجـود
دارد .قهرمــانی و همکــاران ( )7775در تحقيقــی نقــش رهبــری تحــولگــرا در ارتقــای دانشــگاه بــه
سازمانی کارآفرین را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقيی آنها نشـان داد کـه ميـزان بـهکـارگيری
رهبری تحول گرا در دانشگاه و وضعيت آن از حيث ميزان ارتقا به سازمان کارآفرین بيشتر از سطح
متوس اسـت .درواقـع بـين رهبـری تحـولگـرا و دانشـگاه بـه سـازمانی کـارآفرین رابطـۀ مثبـت و
معناداری وجود دارد .همچنين بيان داشتند که بعد انگيزش الهامبخش از قدرت پيشبينـیکننـدگی
بيشتری در ارتقای دانشگاه به سازمانی کارآفرین برخوردار است .شکری بکـر و محمـود)0577( 0
در تحقيقی رابطۀ بين رهبری تحولگرا و کارآفرینی سازمانی را مورد مطالعه قرار دادنـد کـه نتـایج
پووهش آنها نشان میدهد که رابطۀ مثبت و معناداری بين رهبری تحولگرا و کارآفرینی سـازمانی
وجــود دارد .عســگری و همکــاران )0570( 7در تحقيقــی بــه بررســی روابــ بــين توانمندســازی
روانشناختی کارکنان با کارآفرینی سازمانی پرداختند .نتایج پووهش آنان نشان میدهد کـه رابطـۀ
مثبتــی بــين توانمندســازی کارکنــان و کــارآفرینی ســازمانی وجــود دارد .همچنــين از بــين ابعــاد
توانمندسازی روانشـناختی کارکنـان ،متغيـر اعتمـاد ،بيشـترین تـأثير را در کـارآفرینی افـراد دارد.
الکنس و کلر )0557( 7نشان دادند که رهبران تحولگرا با ایجاد یک دیـدگاه مشـترک در تمـامی
کارکنان ،آنها را به همکاری با یکدیگر برای رسيدن به اهداف خاص قادر مینمایند ،عالوهبرایـن،
آنها نشان دادند که رهبران تحولگرا میتوانند موجـب تحریـک فکـری و خلـی ایـدههـای جدیـد
(بروز رفتار نوآورانه) و کارآفرینی کارکنان در سازمان شوند ،تا با نظرها ،پيشنهادها و راهحـلهـای
جدید بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند .مطالعات وان گن و همکاران )0558( 0نشان داد که از بـين
1. Bartram & Casmir
2 .Shukri Bakar & Mahmood
3. Asgari et al
4. Elkins & Keller
5. Van Engen et al
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ابعاد رهبری تحولگرا ،ترغيب ذهنی و مالحظات فردی بيشترین تأثير را در ایجـاد رفتـار نوآورانـه
در کارکنان دارد و افراد را در عملیکردن ایدههای خود در محي کار کمک میکنـد و تمایـل و
آمادگی آنها را برای فراهمساختن خدمات سریع به مشتری افزایش میدهد .پووهشهای جونـگ،
چو و وو )0557( 7ميان  70شرکت الکترونيکی و ارتباطی در تایوان نشان داد که بين سبک رهبری
تحولگرا و رفتار نوآورانه ،رابطـۀ مثبـت و مسـتقيمی وجـود دارد .همچنـين براسـاس ایـن یافتـههـا
مشخو شد که رهبری تحولگرا چگونه موجـب ارائـه خـدمات بـا سـطح بـاالی کيفيـت در کـار
میشود.

فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
باتوجهبه مبانی نظری و مشخوشدن متغيرهای پووهش و همچنـين بـرای روشـنشـدن ارتبـاط
متغيرها با یکدیگر ،مدل مفهومی پووهش در شکل شماره  7ارائه شده است .الزم به ذکر است کـه
مدل استاندارد و یکپارچه ای در این زمينه وجود نداشته و هریک از محققين پيشـين تنهـا بخشـی از
ابعاد مدل ذیل را بررسی کردهاند .بـدین ترتيـب ،در تـدوین مـدل مفهـومی پـووهش از چنـد مـدل
استفاده شده است .بدینگونه که برای سنجش متغير رهبری تحولگرا از مدل باس و اوليـو ()7777
و برای متغير توانمندسازی روانشناختی کارکنان از مدل اسپریتزر ( )7776 ،7770و همچنين بـرای
سنجش متغير کارآفرینی سازمانی از مدل کوارتکو و همکاران ( )0570 ،0577استفاده شده اسـت.
بنابراین باتوجهبه آنچه گفته شد ،مدل مفهومی پووهش به شکل ( )7است.

فرضیههای پژوهش
 .7رهبری تحولگرا بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
 .0توانمندسازی روانشناختی کارکنان برکارآفرینی سازمانی تأثير مثبت و معناداری دارد.
 .7رهبری تحولگرا بر کارآفرینی سازمانی تأثير مثبت و معناداری دارد.
 .4توانمندسازی روانشناختی کارکنان نقش متغير ميانجی در تأثير رهبری تحولگرا بر
کارآفرینی سازمانی دارد.
1. Jung, Chow & Wu
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ﻧﻔﻭﺫ ﺁﺭﻣﺎﻧﯽ

H3
H1

H2

H4

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
این پووهش ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر گـردآوری دادههـا از نـوع توصـيفی -پيمایشـی
است .در این پووهش برای بررسی و آزمون فرضيهها از نـرمافـزار  SPSS19و  AMOS18اسـتفاده
شده است .جامعۀ آماری پووهش شامل کارکنان دانشگاه لرستان (اعضای هيئتعلمی و کارمندان)
به تعداد 505نفر میباشد که براساس فرمول کوکران در سطح اطمينـان  5/70و روش نمونـهگيـری
تصادفی طبقهای نمونهای به حجم  007نفر انتخاب شد .در این پووهش ،برای جمعآوری اطالعات
و آزمون متغير سبک رهبری تحولگرا از پرسشنامۀ چندعاملی رهبری باس و آوليو ( ،)0557بـرای
متغير توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامۀ اسپریتزر ( )7770و همچنـين بـرای متغيـر کـارآفرینی
سازمانی از پرسشنامۀ کوارتکو و همکـاران ( )0577اسـتفاده شـده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت کـه
هرکدام از پرسشنامهها نگرش افراد را براساس مقياس پنجتایی ليکـرت (کـامالً مـوافقم ،مـوافقم،
بینظرم ،مخالفم و کامالً مخالفم) مورد بررسی قـرار داده اسـت .روایـی پرسشـنامه از طریـی روش
اعتبار محتوا و پایـایی (همسـازی درونـی گویـههـا) بـا اسـتفاده از نـرمافـزار  SPSSو روش آلفـای
کرونباخ تائيد شد .جدول ( )0نتایج بهدستآمده از پایایی دادهها برای هریک از مؤلفههـای مـورد
سنجش را نشان میدهد.
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جدول  .2پایایی و همبستگی درونی مؤلفههای موردسنجش
ردیف

متغیر

آلفای کرانباخ

ردیف

متغیر

آلفای کرانباخ

7

نفوذ آرمانی

5/80

8

تأثيرگذاری

5/87

0

انگيزش الهامبخش

5/58

7

حمایت مدیریت

5/86

7

ترغيب ذهنی

5/57

75

مرزهای سازمانی

5/57

7

مالحظات فردی

5/87

77

پاداش و تقویت

5/87

0

معنیداربودن

5/56

70

زمان دسترسی

5/85

6

شایستگی

5/85

77

اختيار شغلی

5/85

5

خود تعيينی

5/55

یافتههای جمعیتشناختی
جدول ( )7یافتههای جمعيتشناختی پووهش را نشان میدهد .براساس نتایج بـهدسـتآمـده از
این جـدول 705 ،نفـر از پاسـخگویان معـادل  5/60مـرد و  75نفـر معـادل  5/78از پاسـخگویان زن
هستند .همچنين توزیع فراوانی متغيرهای سن ،ميـزان تحصـيالت و پسـت سـازمانی در ایـن جـدول
نشان داده شده است
جدول  .3یافتههای جمعیتشناختی نمونه
متغیرهای جمعیتشناختی
مرد

705

زن

75

75-05

65

75-77

776

77سال به باال

57

فوقدیپلم

75

ليسانس

57

فوقليسانس

75

دکتری

67

هيئتعلمی

07

کارمند

057

جنسيت

سن

تحصيالت

پست سازمانی

تعداد افراد

131

تأثیر رهبری تحولگرا بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان

روششناسی پژوهش
در این پووهش پس از اطمينان از روایی و پایایی به آزمون مدل و فرضـيههـای پـووهش اقـدام
شد .بدین ترتيـب از رویکـرد معـادالت سـاختاری و تحليـل عـاملی تأیيـدی بـرای آزمـون مـدل و
فرضيههای پووهش و همچنين سنجش تأثير رهبری تحولگرا بر توانمندسـازی روانشـناختی بـرای
توسعه قابليتها و فعاليت کارآفرینی در سازمان استفاده شده است .مدلسازی معـادالت سـاختاری
ارتباط ميان چندین متغير را در یک مدل فراهم میسازد و درواقع نسبت بـه سـایر فـنهـای تحليـل
داده این امکان را فراهم می آورد که محقـی بتوانـد الگـوی نظـری خـود را هـم بـهطـورکلی و هـم
بهگونهای جزئی مورد آزمون و وارسی قرار دهد .بهعبارتیدیگر ،در مدلسازی معادالت ساختاری
بين دو گروه متغير مشاهدهشده (معرف) و متغير پنهان تمایز وجود دارد .متغيرهـای پنهـان مسـتقيماً
قابلمشاهده یا انـدازهگيـری نيسـتند ،بلکـه بـهطورغيرمسـتقيم مـورد مشـاهده و انـدازهگيـری قـرار
مـیگيرنــد و متغيرهــای مشــاهدهشـده یــا معــرف متغيرهــایی هسـتند کــه مســتقيماً مــورد مشــاهده و
اندازهگيری قرار میگيرند .بنابراین ،باتوجهبه مدل مفهومی 77 ،متغير آشکار در این پووهش وجود
دارد که سه متغير پنهان رهبری تحـولگـرا ،توانمندسـازی روانشـناختی و کـارآفرینی سـازمانی را
اندازهگيری میکنند .همچنين برای برازش مدل از معيارهای برازشی کـه در مـدلسـازی معـادالت
ساختاری وجود دارد ،استفاده شده است .معيارهایی کـه نشـان مـیدهنـد آیـا مـدل بازنمـاییشـده
توس دادهها ،مدل اندازهگيری تحقيی را تأیيد میکند یا خير؟ پيش از آنکه شـاخوهـای بـرازش
در پووهش حاضر مورد بررسی قرار گيرد ،توضيح هرچهبهتر متغيرهای پووهش در ایـن تحقيـی بـا
استفاده از جدول سنجش شاخو آشکار و ابعاد عملياتی الزم اسـت .در توصـيف جـدول مـذکور
باید عنوان کرد که در این جدول مشخو میشود که هر متغير پنهان بـه همـراه متغيرهـای آشـکار
خود با استفاده از چه ابعاد عملياتی و چه گویههایی اندازهگيری مـیشـود .درواقـع ایـن جـدول بـه
کاربردیترکردن پووهش کمک زیادی میکند .باتوجهبه آنچه گفته شـد ،جـدول سـنجش متغيـر

آشکار به همره ابعاد عملياتی آنها در جدول ( )7نشان داده شده است.
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جدول  .1شاخصهای سنجش به همراه ابعاد عملیاتی
متغیر پنهان

متغیر آشکار
نفوذ آرمانی
مالحظات فردی

رهبری تحولگرا
ترغيب ذهنی
انگيزش الهامبخش
معنیداربودن
توانمندسازی
روانشناختی

شایستگی
خودتعيينی
تأثيرگذاری
حمایت مدیریت

کارآفرینی سازمانی

مرزهای سازمانی

شاخص عملیاتی
الگودهی ،ایجاد و تشریح ارزشها ،حس هدفمندی ،القای حس
افتخار به اعضا
رفتار با اعضا بهعنوان یک شخو نه عضو ،کمک به افراد جهت
ارتقای توانایی ،آموزش
پيشنهاد راهحلهای جدید ،بررسی مشکالت از زوایای مختلف ،توجه
به نظرات مختلف.
تأکيد بر آیندهنگری ،اميد به اعضا در کسب اهداف ،گفتار خوشبينانه
در مورد آینده.
درک اهداف مهم و باارزش ،احساس ارزشمندی در کار ،ارزشها و
الزامات کاری
کارآمدی ،احساس قابليت و توانایی انجام وظایف ،مهارت شخصی
حس استقالل و خودمختاری ،آزادی عمل در اجرا و تنظيم فعاليتهای
شغلی خود
حس مؤثربودن ،توانایی تأثيرگذاری بر اهداف و راهبردها
تسهيل و ترویج فعاليتهای کارآفرینی ،تأمين منابع ،حمایت ایدههای
کارآفرینانه
حس پویایی و انعطافپذیری سازمان ،مرزهای ترغيبکننده و
تشوییکننده نوآوری

پاداش و تقویت

ادراک دریافت پاداش ،تشویی فعاليتهای کارآفرینی ،ارائه پاداش

زمان دسترسی

درک زمان کافی برای کسب ایده ،زمان الزم برای عملیکردن ایدهها

اختيار شغلی

تفویض اختيار ،آزادی در عمل ،حی انتخاب و اختيار در تصميمگيری

یافتههای حاصل از تحلیل عاملی تأییدی
پس از جمعآوری اطالعات ،برای مشخوکردن اینکه شاخوهـای انـدازهگيـری (متغيرهـای
مشاهده) تا چه اندازه برای سنجش متغيرهای پنهان قابلقبول هستند ،الزم است ابتدا کليه متغيرهای
مشاهدهشده که مربوط به متغيرهای پنهان هست ،بهطور مجزا مورد آزمون قرار گيرند .شاخوهای
کلی برازش برای الگوهای اندازهگيری (تحليـل عـاملی تأیيـدی) بـا اسـتفاده از نـرمافـزارAmos18

ارزیابی شد که شاخوهای برازش برای مدلهای تحليل عاملی تأیيدی برای کليه متغيرهای پنهـان
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تحقيی در سطح مطلوبی قرار داشته و حاکی از این بودند که شاخوهای انـدازهگيـری (متغيرهـای
آشکار) میتوانند متغيرهای پنهان را بهخوبی اندازهگيری کنند .باتوجهبه جدول ( ،)0نتـایج تحليـل
عاملی تأیيدی به همراه شاخو جزئی  pبرای آزمون قابلقبولبودن بار عاملی مربـوط بـه هرسـؤال
بررسی شد و بارهای عاملی همه سؤاالت باالتر از  5750و مقدار  Pجزئی کمتر از  5750بودنـد .لـذا
میتوان نتيجه گرفت که سؤاالت بهخوبی متغيرهای مشاهده (آشکار) را میسنجند.
جدول  .7نتایج تحلیل عاملی تأییدی به همراه شاخص جزئی  Pبرای هر سؤال
بار عاملی
تأییدی
5/87

57555

Q2

5/67

57557

Q3

5/50

57550

Q4

5/05

57575

Q5

5/80

57550

انگيزش

Q6

5/67

57550

Q28

الهامبخش

Q7

5/57

57570

Q29

Q8

5/80

57555

Q9

5/50

57557

مالحظات

Q10

5/85

57555

فردی

Q11

5/67

57577

Q12

5/57

57555

Q13

5/87

57555

ترغيب

Q14

/67

57557

ذهنی

Q15

5/50

57550

Q16

5/68

57550

Q17

5/55

57556

Q18

5/57

57575

Q19

5/66

57555

Q20

5/05

57550

Q21

5/67

57550

Q22

5/50

57555

مؤلفه

سؤال
Q1

نفوذ آرمانی

معنیدار
بودن
شایستگی

P

مؤلفه
خود
تعیینی

تأثیرگذاری

حمایت
مدیریت
مرزهای
سازمانی
پاداش و
تقویت
زمان
دسترسی

اختيار شغلی
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سؤال

بار عاملی تأییدی

P

Q23

5/06

57550

Q24

5/57

57555

Q25

5/57

57557

Q26

5/80

57555

Q27

5/57

57550

5/50

57557

5/66

57550

Q30

5/55

57555

Q31

5/57

57575

Q32

5/87

57555

Q33

5/67

57558

Q34

5/68

57577

Q35

5/50

57550

Q36

5/87

57555

Q37

5/57

57550

Q38

5/50

57557

Q39

5/80

57555

Q40

5/67

57557

Q41

5/87

57557

Q42

5/57

57557

Q43

5/85

57555
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آزمون فرضیههای پژوهش
در این تحقيی برای آزمون فرضيههای پووهش از معادالت سـاختاری و نـرمافـزار AMOS 18

استفاده شده است .همانگونهکه در شکل ( )0مشاهده میشود ،ضرایب رگرسيون مـدل سـاختاری
برای متغيریهای پنهان و بارهای عاملی مدل اندازهگيری برای متغيرهای آشکار بررسی شده اسـت
که در شکل زیر نمایان است.

شکل  .2خروجی نرمافزار

برای برازش مدل فوق از نرمافزار  AMOSاستفاده شده است که شاخوهای کلی آن به شکل

جدول ( )6است.
جدول  .6برازش مدل مفهومی
CIMN

P

CMIN/DF

CFI

GFI

RMSE

87770

57555

0757

5/77

5/77

5756
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اطالع ـات جــدول ( )6نشــان م ـیدهــد کــه مــدل ،از بــرازش بســيار خــوبی برخــوردار اســت.
بدینترتيب ،پس از بررسی و تأیيد الگو برای آزمون معناداری فرضيهها از دو شاخو جزئی مقدار
بحرانی  CRو  Pاستفاده شده است ،براساس سطح معناداری  5/50مقدار بحرانی باید بيشتر از 7/76
باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشود ،همچنين مقادیر کوچکتـر از 5/50
برای مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده برای وزنهای رگرسيونی با مقـدار صـفر
در سطح  5/70دارد .فرضيهها به همراه ضریب رگرسيونی و مقادیر شاخوهای جزئـی مربـوط بـه
هر فرضيه در جدول ( )5ارائه شده است.
جدول  .5فرضیههای تحقیق به همراه ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی
فرضیهها

ضریب

مقدار

رگرسیونی

بحرانی

5/75

7/87

57555

5/75

0/77

57557

تأیيد

5/85

7/77

57555

تأیيد

رهبری تحـول گـرا بـر توانمندسـازی روانشـناختی
کارکنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
توانمندسازی روان شناختی کارکنان بر کـارآفرینی
سازمانی تأثير مثبت و معناداری دارد
رهبری تحولگرا بر کارآفرینی سازمانی تأثير مثبت
و معناداری دارد.

P

نتیجه
تأیيد

توانمندســازی روانشــناختی کارکنــان نقــش متغيــر
5/65

ميانجی در تأثير رهبـری تحـولگـرا بـر کـارآفرینی

-

-

تأیيد

سازمانی دارد.

باتوجهبه جدول ( )5و آزمون فرضيههای پووهش ،مشخو میشود که فرضيههای پووهش در
سطح اطمينان  5/70تأیيد میشوند .در توضيح آزمون فرضيههای اصلی بایـد گفـت کـه باتوجـهبـه
مقدار بحرانی ( )CRکه برای تمامی فرضيهها دارای مقدار بيش از  7/76است و مقدار( )Pکه کمتر
از سطح خطای  5/50است ،در سطح اطمينان  %70فرضـيههـای پـووهش تأیيـد مـیشـوند .بنـابراین
میتوان گفت کـه رهبـری تحـولگـرا تـأثير مثبـت و معنـاداری بـر توانمندسـازی روانشـناختی و
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کــارآفرینی ســازمانی دارد .بــهعــالوه مــیتــوان گفــت کــه در ســطح خطــای  5/0توانمندســازی
روانشناختی کارکنان نقش متغير ميانجی در تأثير رهبری تحولگرا در کارآفرینی سازمانی دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه واکنش موفقيتآميز و پویای هر سازمانی در گسترۀ رقابتها و تحوالت جهانی مستلزم
تغيير در فعاليتها ،وظایف سازمانی ،چگونگی ادارۀ آنها و بهویوه رهبـری اسـت؛ رهبرانـی کـه بـا
رف نگری ،جهت مناسب و مسير آینده سـازمان را مشـخو سـازند و انگيـزۀ ایجـاد تحـول را در
کارکنان به وجود آورند .رهبران تحولگرا بـا بيـان چشـمانـداز جـذاب و گيـرا ،تزریـی ارزشهـا،
ایدئولو یهای جدید و پيونددادن عالئی فردی و جمعی ،سـازمان را یـاری رسـانده و همچنـين بـا
حمایت از افکار و ایدههای جدید ،زمينه را برای توسعه و بهبود فعاليتها و قابليتهای کارآفرینی
فراهم میسازند تا مسير تازهای از رشد و شکوفایی را فراروی سازمان قرار دهنـد .پـووهش حاضـر
با هدف بررسی و تحليل اثر رهبری تحولگرا بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بـرای توسـعه
قابليتها و فعاليتهای کارآفرینی در سازمان انجام پذیرفت .ازایـنرو نتـایج پـووهش بـه تفکيـک
فرضيهها مطرب میشود .نتایج به تفکيک فرضـيههـا نشـاندهنـدۀ آن اسـت کـه در سـطح اطمينـان
5/70رهبری تحولگرا تأثير مثبت و معناداری بر توانمندسازی روانشـناختی کارکنـان در دانشـگاه
لرستان دارد .نتایج فرضيۀ مـذکور بـا پـووهشهـای بـارترام و کسـمير ( ،)0555آوليـو و همکـاران
( )0557و زو و همکاران ( )0570مطابقت و همخوانی دارد .تشابه فرضيۀ مـذکور بـا پـووهشهـای
صورتگرفته فوق در آن است که رهبران تحولگرا با نفوذ آرمـانی ،الهـامبخشـی ،توجـه فـردی و
تحریک ذهنی کارکنـان مـیتواننـد موجبـات رشـد و شـکوفایی اسـتعدادها و توانـاییهـای بـالقوه
(توانمندسازی) آنان را فراهم سازند که بهتبع داشتن نيروی انسانی توانمند و کـارا رشـد و بالنـدگی
سازمان را در پی خواهد داشت .ازطرفدیگر باتوجهبه نتایج پووهش ،میتوان اذعان داشت که در
سطح اطمينـان  5/70توانمندسـازی روانشـناختی تـأثير مثبـت و معنـاداری بـر توسـعۀ قابليـتهـا و
فعاليت های کـارآفرینی در دانشـگاه لرسـتان دارد .نتـایج ایـن فرضـيه بـا پـووهشهـای عسـگری و
همکاران ( )0570و الکنس و کلر ( )0557مطابقت دارد .وجه اشتراک این فرضيه با پـووهش هـای
مذکور در آن است که مدیران و رهبران سازمان میتواند با تمرکز بر تجربۀ منحصربهفرد ،انـر ی،
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پـيشرو ،سـازمان را در موفقيـت و
ِ
مهارت و انگيزه افراد در شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهـای
تحقی اهدافش یاری رسانند .نتـایج پـووهش نيـز حـاکی از آن اسـت کـه در سـطح اطمينـان 5/70
رهبری تحول گرا تأثير مثبـت و معنـاداری بـر کـارآفرینی سـازمانی در دانشـگاه لرسـتان دارد .ایـن
فرضيه با پووهش قهرمانی و همکاران ( )7775همخوانی دارد .وجه اشتراک هر دو پـووهش در آن
است که نتایج پووهش آنان نيز نشان میدهد ،رهبران تحـولگـرا بـا تحریـک فکـری افـراد ،خلـی
ایدههای جدید و توسعه فعاليتهای کارآفرینی میتوانند به هنگام رقابت در یک محي مـتالطم و
غيرقابلپيشبينی عملکـرد خـود را ارتقـا دهنـد .همچنـين یافتـههـای پـووهش نشـان مـیدهـد کـه
توانمندسازی روانشناختی کارکنان نقش متغير ميانجی در تأثير رهبری تحـولگـرا بـر کـارآفرینی
ســازمانی دارد .بنــابراین ،باتوجــهبــه مــوارد مــذکور و همچنــين تائيــد فرضــيههــا و نتــایج پــووهش،
پيشنهادهای کاربردی پووهش به شرب زیر مطرب میشود.
•

براساس یافتهها و تأیيد فرضيههای پووهش ،بـرای توانمندسـازی روانشـناختی کارکنـان
بهمنظور بهبود و توسعه قابليتها و فعاليتهای کارآفرینی در سازمان ،پووهش حاضر بـه
دانشگاه لرستان و سایر نهادها توصيه میکند که نقش رهبری بهخصوص سـبک رهبـری
تحولگرا را در سازمان خود مورد توجـه قـرار داده و در بـهکـارگيری آن بـرای ارتقـای
سطح فعاليتهای کارآفرینی خود اقدام کنند.

•

باتوجهبه اینکه رهبری تحولگرا سبک غالب رهبری در محي های ناپایدار و عاملی مهم
در تجدید حيات سازمانها بهشمار میرود ،برای پرورش مدیران تحولآفرین و کارآمد،
توصيه میشود ،به مؤلفههای نفوذ آرمانی ،ترغيب ذهنی ،انگيزش الهامبخش و مالحظات
فــردی توجــه شــود .بــرایناســاس ،رهبــران تحــولآفــرین مــیتواننــد بــا خلــی ایــدههــا و
چشــمانــدازهای جدیــد ،ارائــه الگــوی مناســب بــه کارکنــان در کنــار القــای فرهنــگ
ریسک پذیری و با ایجاد اعتماد و شور و شوق ميان مدیران و کارکنان در جهت تغييـر و
تحول گام بردارند و نویدبخش توسعه و بهبود فعاليتهای کارآفرینی در سازمان باشند.

•

پووهش حاضر به دانشگاه لرستان و سایر نهادهای دیگر برای توانمندسازی روانشناختی
کارکنــان در راســتای توســعه قابليــتهــا و فعاليــتهــای کــارآفرینی توصــيه مــیکنــد بــه
شایستگی ،معناداربودن ،تأثيرگذاری و خـودتعيينی توجـه نماینـد .راهحـل اساسـی بـرای
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اینکه کارکنان بتواننـد تأثيرگـذاربودن و معنـاداربـودن خـود را در کـار احسـاس کننـد؛
عالوهبر انجام فعاليتهای تأثيرگذار ،مهم و باارزش ،کارکنان باید باور داشته باشـند کـه
دارای وظایف و مسئوليتهای ارزشمندی بـوده و بـر نتـایج کارشـان کنتـرل دارنـد .لـذا
باتوجهبه آنچه گفته شد ،سازمانها با استفاده از غنیسازی و جابـهجـای شـغلی ،شـفافيت
اهداف و وظایف و همچنين فراهمآوردن زمينۀ مشارکت افراد در سازمان مـیتواننـد در
جهت کسب اهداف و مقاصد سازمان بهتر عمل کنند.
•

بر مبنای نتایج پووهش ،پيشنهاد میشود که برای بهبود و ارتقای فعاليتهای کـارآفرینی
در سازمان ،زمينه را برای تسهيل و ترویج فعاليتهای کارآفرینی ،آزادی و حی انتخـاب
به کارکنان و تشویی فعاليتهای کارآفرینانـه فـراهم سـازند کـه ایـن امـر موجـب بـروز
فعاليتهای کارآفرینانه شده و توانایی سازمان را در دستيابی به خـدمات باکيفيـت برتـر،
افزایش داده و با ایجـاد یـک مزیـت رقـابتی ،موفقيـت و بقـای سـازمان را در درازمـدت
تضمين میکند.
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