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و خدمتگزار در توانمندسازي کارکنان آفرینلتحوهاي رهبري رو با هدف مقایسه نقش سبکپژوهش پیش
آوريصداوسیماي مرکز مازندران انجام شد. پژوهش از حیث هدف کاربردي و روش پیمایشی که ابزار جمع

)، پرسشنامه رهبري 2000آفرین (باس و آولیو، رهبري تحولاطالعات متغیر مسـتقل پرسـشـنامه استاندارد    
) و متغیر وابسـته پرسشنامه توانمندسازي کارکنان (اسپریتزر و میشرا،  1388پور و حضـرتی،  خدمتگزار (قلی

) بود. روایی ابزارها از نوع روایی صوري و پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي سبک 1995
ــبک رهبري خدمتگزار 956/0آفرینتحولرهبري  ــازي کارکنان 968/0، براي س 900/0و براي توانمندس

جامعه آماري تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز مازندران که در مجموع سـت آمد.  بد
ــد. گیري طبقهنفر بدســت آمد و نمونه188نفر و حجم نمونه با فرمول کوکران 369 ــادفی انجام ش اي تص
ــتآنازحاکیپژوهشهايیافته باآنابعادتمامیوآفرین و خدمتگزارتحولهاي رهبريمؤلفهکه بیناس

ــازي ــتقیمرابطهکارکنانتوانمندس ــبک.داردوجودداريمعنیومس ــه س و آفرینتحولهاي رهبري مقایس
دهد که رابطه سـبک رهبري خدمتگزار با توانمندسـازي کارکنان ســازمان صداوسیما،   خدمتگزار نشـان می 

دهد باشد. نتایج رگرسیون نشان میان میبا توانمندسازي کارکنآفرینتحولتر از رابطه سـبک رهبري  قوي
بینی توانمندسازي کارکنان را پیش368/0، متغیر نفوذ آرمانی آفرینتحولاز میان متغیرهاي سـبک رهبري  

378/0و متغیر مهرورزي 530/0کند و از میان متغیرهاي سبک رهبري خدمتگزار، متغیر قابلیت اعتماد می
باشند.سازي کارکنان را دارا میبینی متغیر توانمندقابلیت پیش

آفرینتحولرهبري 

گاه صدا و سیمااستادیار دانش.1
استادیار دانشگاه صدا و سیما. 2
٣
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هاي رقیب داخلی و خارجی که با توجه به رقابت شـدید سـازمان صـدا و سـیما با سایر رسانه    
ترین عوامل نخستین گام باید بدانیم که مهمدرپذیر نخواهد بود،بدون کارکنان توانمند امکان

که استآنبیانگرموجودمؤثر بر توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سیما کدامند. مطالعات
قرار ســرپرســتانرهبريســبکازجملهمختلفتحت تأثیر متغیرهايکارکنانتوانمندســازي

ــازي کارکنان در می محیط کار پیوند محکمی دارد، گیرد و یکی از مفـاهیمی که با توانمندسـ
سـبک رهبري مدیران اسـت، بدین معنا که سبک رهبري اثربخش منجر به هدایت کارکنان   

اي هاي پیشرفته و موفق رسانههاي اخیر، سازمانشود. در سالجهت توانمندسـازي بیشتر می 
ــرمایۀ خود را به ســبک ــازبخش عظیمی از زمان و س ي هاي رهبري مدیران جهت توانمندس

جذب و نگهداشــت کارکنان و ارتقاء و پیشــرفت ســازمان اند.نیروي انســانی اختصــاص داده
ت که باشد. ناگفته پیداسهاي رهبري نوین پیچیده میاي نوین بدون اسـتفاده از سبک رسـانه 
اي پاسخگو هاي رسانههاي مدیریت و رهبري سـنتی در محیط پیچیده امروز سـازمان  سـبک 

هایی که باعث توانمندسازي بیشتر کارکنان در سازمان صدا و ت سبکنیسـتند و باید به سـم  
ــیما می ــتیابی به دانش برتر، رمز موفقیت در سـ ــوند پیش رفت. از طرف دیگر چون دسـ شـ

دیدي آید، نسل جهاي رقابتی و اثربخشی به حساب میمنظور دستیابی به مزیتها بهسازمان
ــازماناز کارگزاران دانش محور با مقتضــیات جدیدي هاي موفق حاکم گردید و مدیران در س

گیري از سـازوکار شـدید بروکراتیک و اقتدار سنتی خود به   توانند با بهرهها دیگر نمیسـازمان 
خوبی و اثربخشی از عهده سرپرستی کارکنان دانش محور برآیند. تبلور یافتن چنین مشکل و 

دیدي از رهبري سازمانی مجال هاي سازمانی موجب شد تا نوع جمعضـلی در عرصـه فعالیت  
هاي عمومبروز یابد و بر آن شـود تا سازوکارهاي جدیدي را براي ارتقاي عملکرد و توانمندي 

ــنجقی و همکاران،  توان گفت که ). درواقع می12: 1390کارکنان دانش محور بکار گیرد (سـ
ها مانبري ســازها و چگونگی رهموفقیت در این شــرایط و موقعیت مســتلزم تغییر در فعالیت

گیري از نظام ارزشــی، تحریک عواطف و برآن اســت تا با بهرهآفرینتحولاســت. رهبري 
ــتیتقویت هویت ــازوکارهاي هاي فردي و اجتماعی کارکنان، خالءهاي ناشــی از کاس هاي س

بروکراتیک و اقتدار سـنتی را جبران کرده و سـازمان دانش محور امروزي را به کمال مطلوب   
الگوينظیرهاییمشــخصــهدارايگراتحول) رهبران1985طبق پژوهش باس (ســوق دهد. 

هوشمندانه تحریکوبخشالهامانگیزشکارکنان،اختصاصی بهوشـخصی توجهبودن،نقش
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بهراوفاداریواحترامتحسین،سازمانی خود،تعامالتطریقازمدیرانورهبرانهسـتند. این 
نوعاینهمچنین.نمایندمیتقویتراگروهیدفمندیهحسومی کنندمنتقلکـارکنـان  
به توجهوفهمدرسعیخودپیروانیاکارکنانبافردفرد بهرابطهیکبرقراریطریقازرهبران

ــعینوع رهبراننمایند. اینمیآنهامتفاوتآرزوهـای وهـا مهـارت نیـازهـا،   تاکنندمیسـ
مبنایو برنمایندترسیمکاریگروهآیندهبهتنسبخودبرای کارکنانرامحركاندازیچشـم 
ــان دهندخودعملورفتاربابودننقشالگوی ــتاهدافبهتوانمیچگونهکهنش یافت. دس
ــتگی حسخوبیبهمدیراننوعایناینکه،آن،تر ازمهم ــایس ــتیابیرا برایش اهدافبهدس

تحریک طریقازرهبراناینخرهنمایند. باالمیموقع منتقلبهبـازخوردهـای  بـا کـارکنـان  
درتانمایندتحریکراآنهاخود،عالیق کارکنانگسترشوبسطباتاکنندمیسعیهوشمندانه

ــکالت قدیمیباب ــیوهبهمش ــینی طبقدهی، خلعتبری،  ایش ــند (به نقل از حس نوین بیندیش
1391 :46.(

ار داشته باشد. اگرچه قدرت ) خدمت باید در هسته مرکزی رهبری قر2005از نظر هامفریز (
آید ولی تنها شـکل استفاده مشروع از آن، خدمتگزاری است (قالوندی، علیزاده،  با رهبری می

بیشترخدماتارائهبر) معتقد اسـت رهبری خدمتگزار 2011). همچنین اسـپیارس ( 15: 1393
گیری با صمیمتقسیم قدرت توجمع گراییحسایجادکار،بهجامعنگرشداشـتن دیگران،به

شــان را در اطالعات، خواه مثبت یا ای پیروانطور صــادقانهدیگران تأکید دارد. این رهبران به
کنند تا اطمینان حاصـل کنند که در اخذ تصمیمات منافع پیروان را در نظر  منفی، شـریک می 

اند. گرفته
ــت حداکثربکـارگیری وکـارایی افزایش مخـاطبـان، افزایش  برایهـایی راهجویوجسـ

ازیکیســازمانیهایهدفتحققســازمان صــدا و ســیما در جهت  کارکنانهاىتوانایی
بهپاسخگویی سریعجهتاست. دربودهمدیرانهمیشگیهاىدغدغهپراهمیت وموضـوعات 

کیفیت،مدیریتدرعملکردازباالییسطوحبایدصـدا و سیما سـازمان آمده،وجودبهتغییرات
) هرچند توانمندسـازی به  1999باشـد. از نظر بالنچارد و همکاران ( داشـته راسـرعت وهزینه

دهد که از دانش، مهارت و تجربه همه افراد سازمان استفاده کنند اما مدیران این امکان را می
اندك هایی که راه و رسم ایجاد فرهنگ توانمندسازی را بدانند متأسـفانه تعداد مدیران و گروه 

). توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه 2: 1388پورظهیر، جهانیان، قیاسـت (به نقل از ت 
العمل و توانـا بـه مـدیران امکـان خواهـد داد تـا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکس      
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). مدیر با تفویض اختیار و قدرت 2: 1385تر نشــان دهند (عابســی، کرد، تر و مناســبســریع
اسـتقالل و عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشارکتی ایجاد فرهنگ  بیشـتر به کارکنان، دادن  

قدرتی کارکنان شــده است، بستر الزم را براي کار گروهی و با حذف شـرایطی که موجب بی 
).35: 1385کند (عبدالهی و نوه ابراهیم، توانمندي افراد فراهم می

ــ   ــان ســازمان صــدا و س ــایین کارکن ــدي پ ــري نامناســب و توانمن یما، باعــث ســبک رهب
ــابع، زمــان و    ــان شــده، اتــالف من ــایین کارکن کــاهش رضــایت شــغلی و انگیــزه درونــی پ

ها و مخاطبـان سـازمان صـدا و سـیما را در پـی خواهـد داشـت. بـا         کاهش اثربخشی برنامه
توجــه بــه اینکــه مشــاهدات محقــق و مصــاحبه بــا بعضــی از صــاحبنظران مــا را بــه ایــن  

خصـوص  انمنـدي کارکنـان سـازمان صـدا و سـیما بـه      رسـد تو نتیجه رساند که به نظـر مـی  
در مرکز مازندران چندان مطلـوب نیسـت و نیـاز اسـت کـه سـبک رهبـري مـدیران جهـت          

و خـدمتگزار  آفـرین تحـول هـاي رهبـري   افزایش توانمندي کارکنان تغییر کنـد، آیـا سـبک   
شــند؟ تواننــد در توانمندســازي کارکنــان ســازمان صــدا و ســیما تــأثیر مثبتــی داشــته بامــی

هـاي رهبـري   قدرت توانمندسازي کارکنـان سـازمان صـدا و سـیما در کـدام یـک از سـبک       
آفرین یا خدمتگزار بیشتر است؟تحول

وبودههاسازمانهمهمنبع اساسیترینکمیابرهبران،ومدیرانکهکندمیاشـاره دراکرپیتر
نشانتحقیقاتهستند. همچنین،اثربخشرهبرانجويوجستدرمستمرطوربههاسازمان

ــیاري از ناکامیدهدمی ــتوهاکه بس ــکس ــازمانهايش ــرکتها،س هايپروژهحتیها وش
).5: 1373ناشی از رهبري ضعیف بوده است (هرسی و بالنچارد، تحقیقاتی

درناپیوستهتحولوتغییرایجادبرايهاگروهیا افراددرآگاهانهنفوذفرایندآفرینتحولرهبري 
اســت (به نقل از میر کمالی، شــاطري، کلیکعنوانبهســازمانکارکردهايموجود ووضـع 

تغییرباارتباطدرآفرینتحولرهبريکهداشتاظهار1978سال در). بِرنز3: 1392یوزباشی، 
پیروانانگیزشیوضعیتوتفکردرتغییرموجبنسـبت همانبهواسـت و سـازمانی اجتماعی
ــکندري،  خواهد ــد (اس و عالئقرهبرتحولی،رهبري) در1385زعم میرکمالی (). به1393ش
هامأموریتواهدافبهنسبتو پذیرشآگاهیاحساسآنهادرودهدمیتوسعهراپیروانمنافع

درکهشــوداطالق مینیرهبراازدســتهآنبهآفرینتحولرهبرانآورد. همچنینمیوجودبه
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فرارويراشکوفاییورشـد ازايتازهمسـیر اندازهاي جدید،چشـم وهاایدهخلقباتاصـددند 
برايراسازماناعضاءو کارکنان،مدیرانبینوافراشتیاقوتعهدایجادباودهندسـازمان قرار 

ها وآمادگیکســـبظورمنبهســـازمانشـــالودهوارکاندرو تحولبنیادینتغییراتایجاد
ــیردرحرکتجهتالزمهايتوانمندي ــیجآرمانیعملکردباالترهايفتح قلهوجدیدمس بس

). رهبري تحول آفرین براي عملی شدن به چهار مؤلفه یا عامل که به 1380نماید (سـنجقی،  
رتنداز:اعنوان عناصر تشکیل دهنده این نظریه نیز شناخته شده اند نیاز دارد. این عوامل عب

وچونبیوفاداريواحترامفرهمندي،سرافزاري،بهاشارهآرمانینفوذ
). 1383دهد، دارد (موغلی، میانتقالراآرمـانی حسکـه رهبريپیروان ازچراي
و تحسیناعتمادموردکهداردرهبريبهاشارهآفرینتحولرهبري ازبعدایندرواقع

همانندکهکنندمیسعیوشناختهالگوعنوان یکبهرااوردستانزیوبودهزیردستان
او شوند.

درانگیزشبردنباالوبرانگیختنشاملبخشالهام: انگیزش
بر احساساتتأکیدشوپذیردمیصورتزیردستانبه احساساتتوسلباکهپیروان

رهبرينوعآنبهاشــارهبخشالهامانگیزشباشــد. درواقعمیدرونیهايانگیزهو
ــنآتیاندازچشــمکند،میامیدایجادخودزیرمجموعهکه دردارد ــتورا روش دس

ببرندباالراخودانتظاراتکند کهمیترغیبراافرادوکردهمعرفییافتنی
تادهندمیارائهخودپیروانبرايرادالیلیرهبرانذهنی،ترغیبدر

دهند  تغییرخودشانهايو نگرشهاارزشواعمالانجامبهنسبتراراک خودشاناد
راپیروانکنند؛میفراهمبراي زیردستانبرانگیزچالشوجدیدهايایدهازو جریانی
و اعتقاداتهاارزشوکنندفکرجـدیـد  راههـاي دربـاره کننـد کـه  میتحریـک 
استداللومنطقازوکنندتأکیدحل مسـئله ربوکنندارزیابیدوبارهراشـان قدیمی
کنند. عمل استفادهازقبل

ــاملفردي،مالحظهوتوجه وپیروانفرديهايتفاوتبهتوجهش
ــئولیتواگذاريطریقازآنانو تحریکآنهاتکتکباارتباط یادگیري برايهامس
توسعهورشـد برايافرادباراودهموآموزش رفتارمنظوربهوقتصـرف ها  وتجربه
اهتمامدلســوزي ومراتبگیرندۀبردرعاملباشــد. اینمیهاي زیردســتانتوانایی
ورشــدمنظوربهتالشوپیروانهايبه خواســتهجديتوجهخصــوصدررهبروافر
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: 1392است (به نقل از میر کمالی، شاطری، یوزباشی، آنانبیشترهر چهشـکوفایی 
4-3.(

دارایکهافرادیعنوانبهراسازماناعضایرهبری خدمتگزار،) مدل2001از نظر هورسمن (
نیزکارکنانبهکند. بلکهنمیتوصـــیفهســتند، خودبه مدیرنســـبتکمتریهایتوانایی
سانییکمنزلتوشأنازهمگیسازماندهد. اعضایمیهامدیران سازمانهمانندهاییارزش

مشارکتیسازمانیهایگیریتصـمیم ومدیریتدرفعالشـکلی بهو همگیهسـتند برخوردار
برآوردن نیازهایپیروان،بهرســانیخدمتکههســتندخدمتگزار، رهبرانیدارند. رهبرانفعال
دهند. رهبرانمیقرارنخســـتاولویتدرراخودپیروانپرورشوتوســـعههمچنینوآنها

ــازی،تخدمتگزار، ــتفادههمکاری،روحیهمتقابل،اعتمادوانمندس ارزشقدرت وازاخالقیاس
ــانیخدمت ــازماندردیگریچیزهربهراپیروانبهرس پور، دهند (به نقل از قلیمیترجیحس

).4: 1388حضرتی، 
) 2000: از نظر کاردونا (های رهبری خدمتگزار عبارتند از: ترین مؤلفهمهم

دهند. های خود نشـــان میها و ارزشرســـانی به دیگران را در رفتارها، نگرشرهبران خدمت
کنند. خدمتاوبهدیگرانتا اینکهکندمیخدمتدیگرانبهکهاســـتکســـیخوبرهبر

شود. میمحسوباخالقیضرورتبوده و یکخدمتگزاررهبریمحوریهسـته رسـانی خدمت
نفعمتأســفانهگردیممیانتخاببهواداربه دیگرانخدمتویشــخصــنفعبینماوقتینهایتاً

ــی ــخص ــترراش نیازموردمنابعکند،انتخابراخدمتگزاریکنیم. رهبری کهمیانتخاببیش
ــانموفقیتبرایدیگران ــازد. آنها به دیگران از طریق ارئه اطالعات، منابع میفراهمراش س

کنند که باعث مفهوم دادن به کارهای آنها مت میمـادی، زمـان، توجـه و التفـات و غیره خد    
) به معنای این است که 2001: فروتنی از دیدگاه ساندیج و وینر (گردد. می

ــته، بلکه به دیگران نیز توجه دارد  و توانایی ــتعدافرد تنها به خودش توجه نداش دهای ها و اس
کهباشدنمیمعنااینبهفروتنیکهاستمعتقدندلدهد سویسایرین را نیز مورد توجه قرار می

ــد،نمیقائلاحترامیخودشفرد برای ــتمعنایبهفروتنیبلکهباش نهفردیککهاین اس
ــیلهبهراویژگیاینخدمتگزارببیند. رهبراندیگرانازکمترنهوبرترخودش را بهتوجهوس
: اعتماد،دهند. مینشـــانخودپیرواننیازهایبهدادنو اولویتســـایرین
اعتماددیگر،به بیانیواستفردیکشـخصـیت  یاتواناییصـداقت، برمبتنیپایداراطمینان
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اعتمادحفظودیگر. ایجادگروهحساساقداماتبهگروهیکعالقهواشـتیاق ازعبارت اسـت 
ترینمهمازیکیوگرددحسوب میمرهبريریشهباشد. اعتمادمیضروريوالزمسازماندر

برترساعتماد،غیابوري است. دربهرهورهبرياثربخشیپیرو ـ رهبر،روابطدرنفوذعوامل
شکلراشایستگیوصداقتهايارزشیابد. راسلمیکاهشوريبهرهوگشتهحاکمسازمان
جوهرهاعتماداینکهاســتمعتقدوکندمیفردي قلمدادبیناعتمادوســازمانیاعتماددهنده
گویندمیآنچهبهکهرهبرانیاستمعتقدملروزعالوهگردد بهمیمحسـوب خدمتگزاررهبري
پیرويبهبیشتريتمایلنیزکنند. پیروانایجاد میرااعتمادهستند کهرهبرانیکنند،میعمل

نوع: کاپالنند. هستبرخورداربیشتريثباتواعتمادقابلیتازدارند کهرهبرياز
بهکهصورتیدرتنهاداند. البتهدیگران میبهرساندنیاريوکردنکمکمعنیبهرادوسـتی 

تعریفشکلاینبهرادوستانهنوعباشد. اینزبرگ رفتارهايرساندنیاريوکردنکمکقصد
انگیزهوگیردمیانجامدیگرانبهرســاندنقصــد منفعتبهکهايداوطلبانهرفتارهايکند:می

شــرحگونهبدینرادوســتی) نوع1994نقشــی ندارد. مونرو (آندرخارجیهايپاداشدریافت
انجامبراياگرحتیشود،میانجامبه دیگرانرسـاندن منفعتقصـد بهکهرفتارهاییدهد:می

تحملنیزرازیاديکریسراهایندروبیندازدبه خطرراخودمنافعکهباشدآنمتضمندهنده
).  10-11: 1388پور و حضرتی، کند (به نقل از قلیمی

دانشوهامهارتآنوسیلهبه) معتقدند توانمندي، باور فردي است که2004سومش (وبوگلر
یهایسازمانشدهتوانمندهايکنند. درواقع سـازمان میعملآنطبقبرویابدمیبهبودافراد

استقاللوانتخاببرايهاییفرصتها،رساندن شایستگیظهوربهوپیشرفتبرايکههستند
). منظور 5: 1392کنند (پورکریمی، میرکمالی، میخود فراهماعضايهايشـایستگی تثبیتو

ها و دانش خود را توسعه دهنداز توانمندسـازي کارکنان این است که آنها بتوانند همه توانایی 
آنها براي رسـیدن به اهداف فردي و سـازمانی استفاده کنند. درواقع توانمندسازي فرایند   و از

) 1996و 1995). از نظر اسپریتزر (165-194: 1384تغییر عقاید درونی افراد اسـت (رسـولی،   
احساس شایستگیبعد؛پنجشاملکهاستانگیزشـی مفهومیکشـناختی روانتوانمندسـازي 

و بودنمؤثربودن، احساسمعنی داراحساس(استقالل)،عملآزاديساساحبودن)،(اثربخش
بهنسبتفردادراکاتدهندهانعکاسابعاداینکهباشـد میدیگرانبهاعتمادداشـتن احسـاس 

).6: 1392باشد (پورکریمی، میرکمالی، میسازمانوشغلخویش درنقش
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تبحروهاقابلیتافرادکهداردن اشارهایبهاثربخشیخوداحساس
یا) خودکارآمدی2000باندورا (قولرا دارند. بهشغلیکآمیزموفقیتدادنانجامبرایراالزم

طوربهراخودوظایفتواندمیکند،میفرد احسـاس کهاسـت شـخصــی باوریکشـایسـتگی  
ــاس خودمختاریانجامآمیزموفقیت ــارهدهد. احس ــاستوانمندافرادکهاردداینبهاش احس

تصمیمشغلیهایفعالیتمورددرتوانندمیدارند،وظایف اسـتقالل دادنانجامدرکهکنندمی
دارند؛راوظایفدادنانجامســرعتوزمانچگونگیبرای تعیینراالزماختیاراتوبگیرند

به آزادیراانتخابحقنداشتیامختاریخودولتهونوتوماس
کنند؛تعریف میشغلی،وظایفانجامبرایالزمهایفعالیتتعییندرکارمنداستقاللوعمل

کندمیفکرمؤثرفردکهاحساسیتأثیرگذاری،توانیا احساسبودنمؤثر
ــازمانتحققدرمهمینقش ــغلیپیامدهایونتایجبردارد،اهداف س آنچهبردارد،نترلکش
ــاسآورد.درمیخودکنترلتحتراهامحدودیتوموانعگذارد ومیتأثیرافتدمیاتفاق احس
ــتراتژیدرتواندمیفرداینکه ــغلینتایجوپیامدهامدیریتی،راهبردهایها،اس کند؛نفوذش

مهمشغلیاهدافندکنمیافراد احساسکهاستفرصتیبودندارمعنی
کهکنندمیحرکتایجادهدرکننداحساسکهاستمعنیکنند، بدینمیدنبالرابا ارزشـی و

بینروابطبهاعتماداســت؛ ارزشباآنانو نیرویوقت
یکسانوصفانهمنآنانباکههسـتند مطمئنتوانمنددارد. افرادزیردسـتان اشـاره  وفرادسـتان 

قدرتصاحبانکهدارنداطمینانآنانکهاستآناحساساینمعنیمعموالًخواهد شـد. رفتار
شد (وتن و کمرون، خواهدرفتارعادالنهوطرفانهبیآنانباوزدنخواهندزیانیاآنان آسیببه

).6: 1392). (به نقل از پورکریمی، میرکمالی، 2011

ــطه در پ ــغلی: نقش واسـ ــایت شـ ــازی و رضـ ای ژوهش با نام رهبری تحول گرا، توانمندسـ
ــازی کـارکنان، (چوی   ) روابط علمی بین رهبری تحول ادراک 2016، تان، 2، آدام1توانمنـدسـ

شـده، توانمندسـازی و رضــایت شـغلی در پرسـتاران و دســتیاران پزشـکی در دو بیمارســتان      
قرار گرفت. این تجزیه و تحلیل نشان داد که خصـوصی و عمومی بزرگ مالزی مورد بررسی  

. کندتوانمندســـازی نقش رهبری تحول گرا بر رضـــایت شـــغلی در پرســـتاران را تأمین می
1. 
2. 
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توانمندسـازي کارکنان نه تنها براي افزایش رضـایت شـغلی ضروري است، بلکه ارتباط میان    
کند.گرا و رضایت شغلی در میان پرستاران را نیز میانجی میرهبري تحول

در پژوهش با نام رفتارهاي رهبري تحول گرا، فرایند توانمندسازي و تعهد سازمانی: بررسی 
کارمند 491هاي بررسی ) پاسخ2017، 2و شـین 1نقش مدون سـاختار سـازمانی در کره، (کیم  

ــرکـت   کردند مورد تجزیه و تحلیل قرار هاي تابعه خارجی در کره جنوبی کار میکـه براي شـ
ــاختار دو ه به چند بعدي بودن، رفتارهاي رهبري تحول گرا بهگرفـت. بـا توج   عنوان یک سـ

ــده ــازمان بعدي طراحی ش ).(و رفتارهاي مرتبط با فرد ) (اند: رفتارهاي مرتبط با س
شناختی براي تعیین تعهد به وسیله توانمندسازي روانوها نشان داد که هر دو یافته

دهد که فرایند توانمندسازي هاي نشان میتر از همه، یافته. مهمشـوند سـازمانی اسـتفاده می  
براساس رفتارهاي رهبري بستگی به ساختار سازمانی دارد. 

کارکنانعملکردتوانمندسازي دروآفرینرهبري تحولبینرابطهدر مقاله باعنوان بررسـی 
بینارتباطکهرسیدندجهنتیاین) به2009همکاران، ومالزي) (اسـماعیل در(مطالعه موردي
دهد. میرا افزایشکارکنانعملکردتوانمندسازي،وآفرینرهبري تحول
پیروانپیامدهايوهویتآفرین،تحولرهبريبینرابطهبررســی) به2012(3وانگ و جان

است. نتایجشدهانجامبزرگشرکتیکدرگیرينمونهازاستفادهبامطالعهپرداخته است. این
ــطحد پیروان توانمنديافزایشوآفرینتحولرهبريبینرابطهوجودازحاکیفردير سـ

باشد. میسازمان
ــناو ــازمانیعملکرددانش،مدیریتعنوانباپژوهشــی) در2014(4بیراس رهبري نقشوس

ــانی و مدیران بهکه دادهآفرینتحول ــرکت 119طور کلی کار در ها از مدیران منابع انسـ شـ
مدیریتفرایندبرقويومثبتتأثیرآفرینتحولرهبريکهدادآوري شـده نشان جمعخدمات 
دردانشمدیریتفراینداجرايبرايراشـــرایطیآفرینتحولدارد. همچنین رهبريدانش

ازاستفادهبهآنانتشویقوکارکنانمیاندانشاشتراک گذاريدانش،انتقالطریقازسازمان
د.کنمیفراهمدانش

1.
2.
3 ohn
4
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هاي شناختی کارکنان کتابخانهو توانمندسازي روانآفرینتحولنامه رابطه رهبري در پایان
دهد که رهبري رو نشان می)، نتایج تحقیق پیش1393عمومی استان تهران (پاشازاده، 

آفرین در توانمندسازي کارکنان بسیار تأثیرگذار است و رابطه معناداري با احساس تحول
س داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس شایستگی، احسا

هاي ژگیآفرین (ویداشتن اعتماد به دیگران دارد. همچنین بین تمام ابعاد پنجگانه رهبري تحول
بخش، ترغیب ذهنی و مالحظات فردي) با توانمندسازي آرمانی، رفتارهاي آرمانی، انگیزش الهام

ي وجود دارد.کارکنان رابطه معنادار
در پایان نامه بررسی رابطه میان رهبري خدمتگزار با توانمندسازي کارکنان ادارات مرکزي 

)، نتایج حاصل از بکارگیري آزمون اسپیرمن، بیانگر وجود رابطه 1392بانک مسکن (حسینی، 
بعاد امثبت و معنادار سبک رهبري خدمتگزار ابعاد آن با توانمندسازي کارکنان بود که در میان

ترین بعد انتخاب شد. همچنین میان خصوصیات عنوان مهمرهبري خدمتگزار، عشق الهی به
اي مشاهده نشد. در نهایت با بکارگیري شناختی کارکنان با توانمندسازي آنان رابطهجمعیت

اي سطوح متغیرها تحلیل شدند که تمامی متغیرها به جزء تواضع و اعتماد در آزمون دوجمله
لوبی قرار گرفتند.سطح مط

علمی هیأتآفرین مدیران دانشگاهی در توانمندي اعضاي در مقاله نقش رهبري تحول
آفرین مدیران و ) نتایج نشان داد رهبري تحول1394ها (پورکریمی، میرکمالی، دانشگاه

ر داعلمی باالتر از متوسط بوده و از نظر آماري نیز معنیهیأتشناختی اعضاي توانمندي روان
داري بین رهبري تحول آفرین و توانمندي اعضاي است. همچنین همبستگی مثبت و معنی

دانشگاه تهران وجود دارد.هیأت
هاي در مقاله بررسی تأثیر رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازي در سازمان

ن رهبري اي قوي میا). مشخص شد، رابطه1: 1388پور، پورعزت و حضرتی، دولتی (قلی
خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمندسازي کارکنان و مدیران وزارت کار و امور اجتماعی وجود 

دارد.
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.
-
آفـرین و خـدمتگزار در توانمندسـازي    مقایسه نقـش سـبک هـاي رهبـري تحـول     -

کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز مازندران
-
آفرین و توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و رابطه نفوذ آرمانی رهبر تحولیبررس-

؛مرکز مازندرانیمايس
رابطه انگیزش الهام بخش رهبر تحول آفرین و توانمندسازي کارکنان سازمان بررسی-
؛مرکز مازندرانیمايصدا و س
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ندسازي کارکنان سازمان صدا آفرین و توانمرابطه ترغیب ذهنی رهبر تحولبررسی-
؛مرکز مازندرانیمايو س

آفرین و توانمندسازي کارکنان سازمان رابطه مالحظات فردي رهبر تحولبررسی-
؛مرکز مازندرانیمايصدا و س

کارکنان سازمان صدا و يرهبر خدمتگزار و توانمندسازیرسانرابطه خدمتبررسی-
؛مرکز مازندرانیمايس

دا کارکنان سازمان صيرهبر خدمتگزار و توانمندسازیاضع و فروتنرابطه توبررسی-
؛مرکز مازندرانیمايو س

ا و کارکنان سازمان صدياعتماد رهبر خدمتگزار و توانمندسازیترابطه قابلبررسی-
؛مرکز مازندرانیمايس

کارکنان سازمان صدا و يرهبر خدمتگزار و توانمندسازيرابطه مهرورزبررسی-
.مرکز مازندرانیمايس

.

مرکز یمايکارکنان سازمان صدا و سيو توانمندسازینآفرتحوليرهبرینب-
؛وجود داردیمازندران رابطه مثبت

ران مرکز مازندیمايکارکنان سازمان صدا و سيخدمتگزار و توانمندسازيرهبربین-
؛وجود داردیرابطه مثبت
مايیآفرین و توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سنفوذ آرمانی رهبر تحولبین-

؛وجود داردیمرکز مازندران رابطه مثبت
کارکنان سازمان صدا ويآفرین و توانمندسازانگیزش الهام بخش رهبر تحولبین-

؛وجود داردیمرکز مازندران رابطه مثبتیمايس
مايیمان صدا و سکارکنان سازيآفرین و توانمندسازترغیب ذهنی رهبر تحولبین-

؛وجود داردیمرکز مازندران رابطه مثبت
کارکنان سازمان صدا و يآفرین و توانمندسازمالحظات فردي رهبر تحولبین-

؛وجود داردیمرکز مازندران رابطه مثبتیمايس



241...وهاي رهبريمقایسه نقش سبک

ايیمکارکنان سازمان صدا و سيرهبر خدمتگزار و توانمندسازیرسانخدمتبین-
؛وجود داردیبتمرکز مازندران رابطه مث

مايیکارکنان سازمان صدا و سيرهبر خدمتگزار و توانمندسازیتواضع و فروتنبین-
؛وجود داردیمرکز مازندران رابطه مثبت

مايیکارکنان سازمان صدا و سياعتماد رهبر خدمتگزار و توانمندسازیتقابلبین-
؛وجود داردیمرکز مازندران رابطه مثبت

ــ- ــرورزینب ــدم يمه ــر خ ــازرهب ــدا و  يتگزار و توانمندس ــازمان ص ــان س کارکن
وجود دارد.یمرکز مازندران رابطه مثبتیمايس

ــورتبهتحقیقانجامروشوکاربرديهدف،حیثازاین پژوهش، ــیص ازکهبودهپیمایش
ي پرسشنامه رهبرهادادهگردآورياصـلی ابزاراسـت نتایجتعمیمقابلیتآنترین مزایايمهم

گویه، داراي چهار بعد مالحظات فردي، ترغیب 20) با 71: 2000آفرین (بـاس و آولیو،  تحول
ــاس مقیاس پنج گزینهذهنی، انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی می ــد و براس کرات اي لیباش

تنظیم شده است که روایی و پایایی آن در مقاله نقش رهبري تحول آفرین مدیران دانشگاهی 
ها (مورد: دانشگاه تهران) (پورکریمی و میرکمالی، علمی دانشگاههیأتاعضـاي  در توانمندي

پور و حضــرتی،) مورد تأیید قرار گرفته اســت. پرســشــنامه رهبري خدمتگزار (قلی45: 1394
رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت باشد که چهار مقیاس خدمتسؤال می28) داراي 26: 1388

اي لیکرات تنظیم شده است که نجد و براسـاس طیف پنج گزینه اعتماد و مهرورزي را می سـ 
یران هاي دولتی اروایی و پایایی آن در مقاله تبیین ابزار سنجش رهبري خدمتگزار در سازمان

ــازي کارکنان  28: 1388پور و حضــرتی، (قلی ــنامه توانمندس ــش ) مورد تأیید قرار گرفت. پرس
ــپریتزر و میشــرا،  ــازي  15) داراي 33: 1995(اس ــؤال بوده و هدف آن ســنجش توانمندس س

دار شـناختی کارکنان در سـازمان و ابعاد آن (شـایستگی، خودمختاري، تأثیرگذاري، معنی   روان
اي لیکرات تنظیم شـده است که روایی و پایایی  بودن و اعتماد) اسـت که در طیف پنج گزینه 

انشــگاه، مطالعه موردي علمی دهیأتآن در مقاله عوامل مرتبط با توانمندســازي اعضــاي  
ــگاه تربیت معلم تهران (عبدالهی و حیدري،  جامعه آماري ) مورد تأیید قرار گرفت.1388دانش

تحقیق شـامل کلیه کارکنان سـازمان صدا و سیماي مرکز مازندران به جزء حوزه پشتیبانی و   
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حجم باشند. برای تعییننفر می369خدمات، تأسـیسـات و حوزه حراسـت بود که در مجموع    
نفر بدســت آمد. این تعداد 188نمونه از فرمول کوکران اســتفاده شــد که حجم نمونه آماری 

های مختلف اختصاص داده شده است. و جهت اطمینان متناسـب با حجم هر طبقه، به بخش 
پرسشنامه کامل بدست آمد. 204بیشتر تعداد پرسشنامه بیشتری توزیع شد که نهایتاً 

در این مقاله از روایی صـوری بـا نظـر اسـاتید راهنمـا، مشـاور و متخصصـان ایـن حـوزه همچنـین           
ــاخ)     ــای کرونب ــی ضــریب همســازی درونی(آلف ــین از روش همبســتگی درون ــد. همچن ــتفاده ش اس

پرسشـنامه بـین کارکنـان سـازمان     50جهت بررسی پایایی متغیرهـا اسـتفاده شـد. بـرای ایـن کـار       
پرسشـنامه کامـل بدسـت آمــد    36ز مازنــدران توزیـع شـد و پـس از بررســی    صـدا و سـیمای مرکـ   
ضریب پایایی متغیرها بدست آمد. spssافزار سپس با استفاده از نرم

باشد:صورت زیر میبهنتایج پایایی در نرم افزار 

آلفای کرونباخ تعداد آیتم ها متغیر
799./ 8 نینفوذ آرما
892./ 4 ترغیب ذهنی
852./ 4 انگیزش الهام بخش
914./ 4 مالحظات فردی
848./ 6 رسانیخدمت
880./ 7 فروتنی
898./ 10 اعتمادقابلیت
864./ 5 مهرورزی
801./ 3 احساس شایستگی
859./ 3 احساس استقالل
846./ 3 بودناحساس مؤثر
842./ 3 دار بودناحساس معنی
869./ 3 اعتماد
956./ 20 آفرینتحولرهبری 
968./ 2 رهبری خدمتگزار
900./ 15 توانمندسازی کارکنان
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بـوده و  7/0هـا بـیش از   دهـد، ضـریب آلفـاي گویـه    نشـان مـی  1شـماره  گونه که جـدول  توضیحات: همان
در حد قابل قبول است.

و توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز مازندران رابطه آفرینتحولري بین رهب
مثبت وجود دارد.

شود.براي بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

428/0شـود ضـریب همبسـتگی پیرسـون     مشـاهده مـی  2همـان طـور کـه در جـدول شـماره      
و توانمندســازي کارکنــان رابطــه آفــرینتحــولاســت و ایــن بــه معنــاي اســت کــه بــین ســبک رهبــري  

نـاي قابلیـت تعمـیم اسـت. دو سـتاره بـه       همبستگی با شـدت متوسـط وجـود دارد و عالمـت سـتاره بـه مع      
اطمینان معنادار است.99/0خطا و 01/0معناي این است که در سطح معناداري  

بین رهبري خدمتگزار و توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز مازندران رابطه 
مثبت وجود دارد.
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479/0شـود ضـریب همبسـتگی پیرسـون     مشـاهده مـی  3همـان طـور کـه در جـدول شـماره      
طـه مثبـت بـا    است و این به معناي است کـه بـین سـبک رهبـري خـدمتگزار و توانمندسـازي کارکنـان راب       

.شدت متوسط وجود دارد

سازمان صدا و سیماي مرکز مازندران کارکنانآفرین و توانمندسازيتحولرهبرآرمانیبین نفوذ
رابطه مثبت وجود دارد.

452/0شـود ضـریب همبسـتگی پیرسـون     مشـاهده مـی  4همـان طـور کـه در جـدول شـماره      
و توانمندسـازي کارکنـان   آفـرین تحـول است و این به معنـاي اسـت کـه بـین نفوذآرمـانی سـبک رهبـري        

بطه مثبت با شدت ضعیف وجود دارد.را

و توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز آفرینتحولرهبربخشالهامانگیزشبین 
مازندران رابطه مثبت وجود دارد.

ي کارکنانتوانمندساز انگیزش الهام بخش

ي کارکنانتوانمندساز
1 365/0

000/0
204 204

365/0شـود ضـریب همبسـتگی پیرسـون     مشـاهده مـی  5همـان طـور کـه در جـدول شـماره      
آفـرین و توانمندسـازي   است و این به معناي اسـت کـه بـین انگیـزش الهـام بخـش سـبک رهبـري تحـول         

کارکنان رابطه مثبت با شدت ضعیف وجود دارد.
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نمندسازي کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز و تواآفرینتحولرهبرذهنیبین ترغیب
مازندران رابطه مثبت وجود دارد.

ي کارکنانتوانمندساز ترغیب ذهنی

ي کارکنانتوانمندساز
1 386/0

000/0
204 204

386/0ود ضـریب همبسـتگی پیرسـون    مشـاهده مـی شـ   6توضیحات: همـان طـور کـه در جـدول شـماره      
ــین ترغیــب ذهنــی ســبک رهبــري    ــاي اســت کــه ب ــه معن و توانمندســازي آفــرینتحــولاســت و ایــن ب

کارکنان رابطه مثبت با شدت ضعیف وجود دارد.

و توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز آفرینتحولرهبرفرديبین مالحظات
ه مثبت وجود دارد.مازندران رابط

ي کارکنانتوانمندساز مالحظات فردي

ي کارکنانتوانمندساز
1 384/0

000/0
204 204

384/0مشـاهده مـی شـود ضـریب همبسـتگی پیرسـون       7توضیحات: همـان طـور کـه در جـدول شـماره      
و توانمندســازي آفــرینتحــولت کــه بــین مالحظــات فــردي ســبک رهبــري اســت و ایــن بــه معنــاي اســ

کارکنان رابطه مثبت با شدت ضعیف وجود دارد.

رسانی رهبر خدمتگزار و توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز مازندران بین خدمت
رابطه مثبت وجود دارد.
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ي کارکنانتوانمندساز
1 320/0

000/0
204 204

320/0مشـاهده مـی شـود ضـریب همبسـتگی پیرسـون       8توضیحات: همـان طـور کـه در جـدول شـماره      
ازي رســانی ســبک رهبــري خــدمتگزار و توانمندســاسـت و ایــن بــه معنــاي اســت کــه بــین متغیـر خــدمت  

کارکنان رابطه مثبت با شدت ضعیف وجود دارد.

بین تواضع و فروتنـی رهبـر خـدمتگزار و توانمندسـازي کارکنـان سـازمان صـدا و سـیماي         
مرکز مازندران رابطه مثبت وجود دارد.

ي کارکنانسازتوانمند
1 374/0

000/0
204 204

374/0شــود ضــریب همبســتگی پیرســون مشــاهده مــی9طــور کــه در جــدول شــماره توضــیحات: همــان
است و این به معنـاي اسـت کـه بـین متغیـر فروتنـی سـبک رهبـري خـدمتگزار و توانمندسـازي کارکنـان            

.رابطه مثبت با شدت ضعیف وجود دارد

بین قابلیت اعتماد رهبر خدمتگزار و توانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سیماي مرکز مازندران 
رابطه مثبت وجود دارد.
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ي کارکنانتوانمندساز
1 524/0

000/0
204 204

524/0شـود ضـریب همبسـتگی پیرسـون     مشـاهده مـی  10وضیحات: همان طـور کـه در جـدول شـماره     ت
است و ایـن بـه معنـاي اسـت کـه بـین متغیـر قابلیـت اعتمـاد سـبک رهبـري خـدمتگزار و توانمندسـازي              

کارکنان رابطه مثبت با شدت متوسط وجود دارد.

زي کارکنـان سـازمان صـدا و سـیماي مرکـز      بین مهـرورزي رهبـر خـدمتگزار و توانمندسـا    
مازندران رابطه مثبت وجود دارد.

ي کارکنانتوانمندساز
1 531/0

000/0
204 204

531/0بسـتگی پیرسـون   مشـاهده مـی شـود ضـریب هم    11توضیحات: همان طـور کـه در جـدول شـماره     
ــازي      ــدمتگزار و توانمندس ــري خ ــر مهــرورزي ســبک رهب ــین متغی ــه ب ــاي اســت ک ــه معن ــن ب اســت و ای

کارکنان رابطه مثبت با شدت متوسط وجود دارد.

جهت تعیـین سـهم نسـبی هـر یـک از متغیرهـاي پـیش بـین (متغیرهـاي سـبک رهبـري            
بینــی توانمندســازي کارکنــان از روش رگرســیون گــام گزار) در پــیشو خــدمتآفــرینتحـول 

به گام استفاده شد که در جداول زیر آمده است:
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1 458/0 210/0 194/0 57920/0
, , , 

Sum of Squares

734/17 4 433/4 215/13 000/0b

760/66 199 335/0
493/84 203

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig

Correlations

B StdError Beta
Zero-
order

Partial Part

1

(Constant) 442/2 182/0 431/13 000/0

آرمانینفوذ 288/0 085/0 368/0 372/30 001/0 452/0 232/0 212/0

ذهنیترغیب 006/0 088/0 009/0 064/0 949/0 386/0 005/0 004/0

بخشالهامانگیزش 002/0 074/0 003/0 026/0 980/0 365/0 002/0 002/0

فرديمالحظات 056/0 065/0 101/0 863/0 389/0 384/0 061/0 054/0

دهــد ضــریب همبســتگی بــا توجــه بــه جــداول بــاال، نتــایج تحلیــل رگرســیون نشــان مــی
باشـد در یـک ترکیـب    ر رابطـه بـین متغیرهـاي مسـتقل بـا وابسـته مـی       چندگانه که بیـانگ 

ــا   ــا متغیرهــاي وارد شــده در معادلــه برابــر ب باشــد. همچنــین مجــذور مــی458/0خطــی ب
اسـت. ایـن ضـریب نشـان     210/0ضریب همبستگی چندگانـه یـا ضـریب تعیـین برابـر بـا       
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ــدازه توانســتن    ــه ان ــا چ ــف ت ــاي مســتقل مختل ــه متغیره ــن اســت ک ــده ای ــرات دهن د تغیی
واریـانس متغیــر وابسـته را تبیــین کننــد. در مقابـل ضــریب عــدم تعیـین، مقــدار واریانســی     

یـابی نشـده اسـت. نخسـتین متغیـري کـه بـیش از        است که توسـط متغیـر مسـتقل ریشـه    
ــاي         ــا بت ــانی ب ــوذ آرم ــر نف ــاثیر دارد متغی ــان ت ــازي کارکن ــر توانمندس ــل ب ــایر عوام س

میـزان تـاثیر خـالص، اسـتاندارد شـده و مسـتقل را       است. از آنجایی کـه ضـریب بتـا   368/0
دهـد. بـا توجـه    نشان می دهد، امکان مقایسه اثرگـذاري متغیرهـاي مسـتقل را بـه مـا مـی      

تـرین متغیـر   تـوان گفـت متغیـر نفـوذ آرمـانی، مهـم      ثیر بدست آمده، مـی أبه مقدار ضریب ت
در پـــیش بینـــی توانمندســـازي کارکنـــان اســـت. ســـایر متغیرهـــاي ســـبک رهبـــري 

صـدم، رابطـه معنـاداري بـا توانمندسـازي ندارنـد. الزم       5بـاالي  sigبه علـت  آفرینتحول
ــه دو، تمــام متغیرهــاي    بــه ذکــر اســت کــه در تحلیــل دو متغیــره داده هــا در حالــت دو ب

بـا متغیـر وابسـته توانمندسـازي رابطـه معنـادار داشـتند، ولـی         آفـرین تحـول سبک رهبـري  
ــا اســتفاده از تحلیــل رگرســیون چ  ــره ت ب ــایج تحلیــل دومتغی ــره برخــی از نت ــد متغی ــد أن یی

گردد، این امـر بـه منطـق اساسـی تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره برمـی گـردد؛ زیـرا            نمی
روشی اسـت کـه بـراي تحلیـل مشـارکت جمعـی چنـد متغیـر مسـتقل در تغییـرات متغیـر            

ــوان ت     ــا از ت ــایر متغیره ــار س ــه در کن ــایی ک ــابراین متغیره ــردازد. بن ــی پ ــین وابســته م بی
ـ          ثیر متغیرهـاي  أکنندگی کمتري برخـوردار باشـند از معادلـه خـارج مـی شـوند. پـس اگـر ت

ــري  ــرینتحــولســبک رهب ــهآف ــان   را ب ــازي کارکن ــر توانمندس ــاهم ب ــان و ب ــور همزم ط
بررســی کنــیم، فقــط متغیــر نفــوذ آرمــانی بــا توانمندســازي کارکنــان ارتبــاط معنــادار دارد. 

368/0فـزایش نفـوذ آرمـانی، توانمندسـازي کارکنـان      طوري که با یـک انحـراف معیـار ا   به
یابد.انحراف معیار افزایش می

1
رسانی، قابلیت اعتماد، فروتنیمهرورزي، خدمت



یداريو شنیداريدهايفصلنامه رسانه٢۵٠

a

Sum of Squares df Mean Square F Sig

1

934/280 4 234/70 909/250 000/0b

559/550 199 279/0
493/840 203

Coefficientsa

d 

1

٢٨١/٢٠ ١۶٢/٠ ٠۴١/١۴٠ ٠٠٠/٠

خدمت رسانی ٠٩٩/٠- ٠٨٠/٠ ١٣٢/٠- ٢٣٧/١٠- ٢١٨/٠ ٣٢٠/٠ ٠٨٧/٠- ٠٧١/٠-

فروتنی ١٨۴/٠- ٠٩٧/٠ ٢۵٠/٠- ٨٩۵/١٠- ٠۵٩/٠ ٣٧۴/٠ ١٣٣/٠- ١٠٩/٠-

قابلیت اعتماد ۴٠٢/٠ ٠٩۶/٠ ۵٣٠/٠ ١٧٢/۴٠ ٠٠٠/٠ ۵٢۴/٠ ٢٨۴/٠ ٢۴٠/٠

مهرورزي ٢۶۶/٠ ٠٧١/٠ ٣٧٨/٠ ٧٣١/٣٠ ٠٠٠/٠ ۵٣١/٠ ٢۵۶/٠ ٢١۴/٠

دهـد ضـریب همبسـتگی چندگانـه کـه بیـانگر رابطـه        نتایج تحلیـل رگرسـیون نشـان مـی    
ی بــا متغیرهــاي وارد باشــد در یــک ترکیــب خطــبــین متغیرهــاي مســتقل بــا وابســته مــی

باشـد. همچنـین مجـذور ضـریب همبسـتگی چندگانـه       مـی 585/0شده در معادله برابـر بـا   
اسـت. بـا توجـه بـه مقـدار ضـریب تـأثیر بدسـت آمـده،          342/0یا ضریب تعیـین برابـر بـا    

ــر قابلیــت اعتمــاد، مهــم مــی ــوان گفــت متغی ــر در پــیشت ــرین متغی بینــی توانمندســازي ت
ــد از  ــان اســت و بع ــیش  کارکن ــأثیر را در پ ــترین ت ــرورزي بیش ــر مه ــر آن متغی ــی متغی بین

ــت    ــه عل ــدمتگزار ب ــري خ ــاي ســبک رهب ــایر متغیره ــاالي sigتوانمندســازي دارد. س 5ب
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ــا توانمندســازي ندارنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در تحلیــل دو   صــدم، رابطــه معنــاداري ب
متگزار بــا متغیــر هــا در حالــت دو بــه دو، تمــام متغیرهــاي ســبک رهبــري خــدمتغیــره داده

وابســته توانمندســازي رابطــه معنــادار داشــتند، ولــی بــا اســتفاده از تحلیــل رگرســیون چنــد 
گــردد، ایـن امــر بـه منطــق اساســی   متغیـره برخــی از نتـایج تحلیــل دومتغیـره تأییــد نمـی    

گـردد؛ زیـرا روشـی اسـت کـه بـراي تحلیـل مشـارکت         تحلیل رگرسیون چند متغیره برمـی 
پـردازد. بنـابراین، متغیرهـایی کـه     قل در تغییـرات متغیـر وابسـته مـی    جمعی چند متغیر مست

در کنار سـایر متغیرهـا از تـوان تبیـین کننـدگی کمتـري برخـوردار باشـند از معادلـه خـارج           
می شوند. با توجـه بـه جـداول بـاال، نتـایج تحلیـل رگرسـیون نشـان میدهـد کـه از میـان            

ت اعتمــاد و مهــرورزي بــا   متغیرهــاي ســبک رهبــري خــدمتگزار، متغیرهــاي قابلیــ     
طـوري کـه بـا یـک انحـراف معیـار افـزایش        توانمندسازي کارکنان ارتباط معنادار دارند. بـه 

ــان       ــازي کارکن ــل، توانمندس ــایر عوام ــودن س ــت ب ــرط ثاب ــه ش ــاد ب ــت اعتم 530/0قابلی
یابـد. همچنـین بـا یـک انحـراف معیـار افـزایش مهـرورزي، بـه          انحراف معیار افزایش مـی 

انحــراف معیــار افــزایش 378/0ن ســایر عوامــل، توانمندســازي کارکنــان شــرط ثابــت بــود
یابد.می

گیري، وظیفه رهبري و هدایت کارکنان ریزي، سازماندهی، تصمیمبر وظیفه برنامهمدیر عالوه
ــبک رهبري   ــان داد سـ ــازمـان بر عهده دارد، نتایج تحقیق نشـ بر آفرینتحولرا هم در سـ

ــیما تأثیر مثبت و معناداري دارد که این نتیجه با   توانم ــدا و س ــازمان ص ــازي کارکنان س ندس
ــازاده رابطه رهبري پایان ــازي روانآفرینتحولنامه ملیحه پاش ــناختی کارکنانو توانمندس ش

فرین آهاي عمومی اســتان تهران و مقاله پورکریمی و میرکمالی نقش رهبري تحولکتابخانه
ها همخوانی و مطابقت دارد.علمی دانشگاههیأتر توانمندي اعضاي مدیران دانشگاهی د

همچنین نتیجه تحقیق نشـان داد سـبک رهبري خدمتگزار با توانمندسازي کارکنان سازمان   
نی با نامه حسیصـدا و سیما در مرکز مازندران رابطه مثبت و معناداري دارند که با نتایج پایان 

خدمتگزار با توانمندســازي کارکنان ادارات مرکزي بانک  عنوان بررســی رابطه میان رهبري  
پور، پورعزت و حضرتی بررسی تاثیر رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازمانی مسـکن و مقاله قلی 

) مطابقت دارد.1388هاي دولتی (و توانمند سازي در سازمان
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دهـد کـه رابطـه سـبک     و خـدمتگزار نشـان مـی   آفـرین تحـول هـاي رهبـري   مقایسه سبک
ــا توانمندســازي کارکنــان ســازمان صــدا و ســیما، قــوي ر تــر از رابطــه هبــري خــدمتگزار ب

ــري   ــبک رهب ــولس ــرینتح ــی  آف ــان م ــازي کارکن ــا توانمندس ــین  ب ــین ب ــد. همچن باش
و خــدمتگزار، متغیرهــاي قابلیــت اعتمــاد و آفــرینتحــولهــاي رهبــري متغیرهــاي ســبک

وانمندسـازي کارکنـان دارنـد.    مهرورزي سـبک رهبـري خـدمتگزار، بیشـترین تـأثیر را بـر ت      
آفـرین، متغیـر   دهـد از میـان متغیرهـاي سـبک رهبـري تحـول      نتایج رگرسیون نشـان مـی  

بینـی مـی کنـد و از میـان متغیرهـاي      توانمندسـازي کارکنـان را پـیش   368/0نفوذ آرمـانی  
ــاد      ــت اعتم ــر قابلی ــدمتگزار، متغی ــري خ ــبک رهب ــرورزي  530/0س ــر مه 378/0و متغی

باشند. متغیر توانمندسازي کارکنان را دارا میبینیقابلیت پیش
آفـرین بیشـترین تـأثیر را بـر     با توجه به اینکه متغیر نفوذ آرمـانی در سـبک رهبـري تحـول    

ــی   ــنهاد م ــان دارد، پیش ــازي کارکن ــدي    توانمندس ــزایش توانمن ــت اف ــدیران جه ــود م ش
کارکنان به موارد زیر توجه داشته باشند: 

پوشی کنند؛الیق شخصی خود چشمدلیل مصلحت گروه از عبه-
طوري رفتار کنند که باعث احترام کارکنان به آنها شود؛ -
از خود اعتماد بنفس و قدرت نشان دهند؛ -
ها و باورهاي خود بیشتر با کارکنان صحبت کنند؛ درباره ارزش-
از کارکنان بخواهد به اهداف سازمان عالقه شدید داشته باشند؛ -
دینی تصمیمات را مورد توجه قرار دهند؛ پیامدهاي اخالقی و -
حس همکاري گروهی درباره ماموریت سازمان را مورد تأکید قرار دهند.-

ــر    ــأثیر را ب در ســبک رهبــري خــدمتگزار جهــت افــزایش قابلیــت اعتمــاد کــه بیشــترین ت
شـود مـدیران مـوارد زیـر را بیشـتر مـورد توجـه        توانمندسازي کارکنـان دارد، پیشـنهاد مـی   

ند: قرار ده
هـاي  به کارکنان اجـازه دهنـد تصـمیماتی بگیرنـد کـه باعـث افـزایش مسـئولیت        -

آنها شود؛
به کارکنان اجـازه دهنـد کـه ایـده جدیـد خـود را پیـاده کننـد حتـی اگـر نتـایج            -

خوبی نداشته باشد؛  
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انداز سازمان استفاده کنند؛ انداز کارکنان در تدوین چشماز چشم-
د؛ در کارها الگوي کارکنان باشن-
هر یک از کارکنان را به عنوان عامل تاثیرگذار در آینده سازمان ببینند؛ -
به کارکنان اعتماد داشته باشند؛-
به همه کارکنان احترام بگذارند.-

ــر     ــر قابلیــت اعتمــاد، متغی ــري خــدمتگزار بعــد از متغی ــه اینکــه در ســبک رهب ــا توجــه ب ب
شــود مــدیران ن دارد، پیشــنهاد مــیمهــرورزي بیشــترین تــاثیر را بــر توانمندســازي کارکنــا

موارد زیر را بیشتر مدنظر قرار دهند: 
محبت و دلسوزي خود نسبت به کارکنان را در رفتارهایشان نشان دهند؛-
به کارکنان بیشتر توجه کنند؛ -
در آشفتگی و ناراحتی با خونسردي و تدبیر بیشتري عمل کنند؛ -
از حقوق کارکنانشان در سازمان دفاع کنند؛-
تر باشند.تر و مهربانرئوف-
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، »آفـرین تحـول تحلیـل و نقـدي بـر نظریـه رهبـري      ). «1393اسکندري، مجتبـی( 
.123-145، 5، شماره 

ــدولف(   ــارلوس، ران ــارد، ک ــژاد   ). 1381بالنچ ــران ن ــدي ای ــۀ مه ، ترجم
چاپ دوم، نشر مدیران.پاریزي،

ــه(  ــازاده، ملیح ). 1393پاش
نامـه کارشناسـی ارشـد. گـروه علـوم انسـانی. دانشـکده مـدیریت و         . پایـان 

حسابداري. دانشگاه عالمه طباطبایی.
). 1394یرکمــالی(پــورکریمی، جــواد و ســید محمــد م

(مورد: دانشگاه تهران).
ــان(  ــورظهیر، علــی و رمضــان جهانی ــه منظــور   1388پ ــاد توانمندســازي مــدیران آموزشــی ب ). بررســی ابع

. 72-93: 83، شماره ارائه چارچوب مناسب جهت مدیران مدارس کشور، 
ــري(     ــواد خلعتب ــیال، ج ــیده ل ــدهی، س ــینی طبق ــول  ). «1391حس ــري تح ــبک رهب ــه س ــرین و رابط آف

ــان : 5، شــماره ، »خودکارآمــدي کارکن
53-44.

ــزاده(  ــدي، حســن و  معصــومه علی ــی ). «1393قالون ــتگی ویژگ ــل همبس ــتحلی ــدمتگزار ه ــري خ اي رهب
، »علمــی دانشــگاه ارومیــههیــأتمــدیران، عــدالت ســازمانی ادراک شــده و وجــدان کــاري در میــان اعضــاي  

.3-20: 3، شماره 
هــاي تبیــین ابــزار ســنجش رهبــري خــدمتگزار در ســازمان). «1388پــور، آریــن و محمــود حضــرتی(قلــی

.5-27: 3، شماره ، »دولتی ایران
). بررســی تــأثیر رهبــري خــدمتگزار بــر 1388اصــغر پــورعزت و محمــود حضــرتی(پــور، آریــن و علــیقلــی

اعتماد سازمانی و توانمندسازي در سازمان هاي دولتی.
تبیـــین نقـــش رهبـــري ). «1392میـــر کمـــالی، ســـیدمحمد؛ کـــریم شـــاطري و علیرضـــا یوزباشـــی(

:3، شماره ، »در گرایش به خالقیت سازمانیآفرینتحول
، ترجمۀ علی ). 1373هرسی، پاول و بالنچارد، کنت(

بند، تهران: انتشارات امیرکبیر.عالقه

338.

.

Pages 1622–1629 

206.



255...وهاي رهبريمقایسه نقش سبک


