Archive of SID
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چکیده
می
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری مشارکتی با توانمند سازی روانشناختی
باشدددد این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصدددیوی و از نوع
همب ستگی ا ست جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر
اردبیل بودند که تعداد آنها  052نور میباشد حجم نمونه با توجه به محاسبه فرمول کوکران
 151نور میباشددد و در این تحقیق برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصددادفی اسددتواده
شده است ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای توانمندسازی روانشناختی ،ویادگیری سازمانی
بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبسددتگی پیرسددون ،و رگرسددیون چند مت یره
استواده گردیده است نتایج این پژوهش نشان داد که بین رهبری مشارکتی با توانمندسازی
روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد
کلمات کلیدی :رهبری مشارکتی ،توانمند سازی روانشناختی ،آموزش و پرورش
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 -1مقدمه:
در جهان کنونی رهبری م شارکتی عن صر مهم و ا صلی ا ست که بوا سطه آن میتوان در جهت
پویایی سددازمان گاب برداشددت و محیج و جو آن را در جهت افزایش عملکرد و نیروی انسددانی
متحول نمود (قا سمی )1830 ،واژه توانمند سازی در فرهنگ واژگان به قدرتمند شدن معنی
شده ا ست توانمند سازی کارکنان به این معنی ا ست که آنها بتوانند همه توانایی ها و دانش
خود را تو سعه دهند ،و از آنها برای ر سیدن به اهداف فردی و سازمانی ا ستواده کنند درواقع
توانمندسددازی فرآیند ت ییر عقاید درونی افراد اسددت (وتن و کمرون )1831توانمند سددازی
منابع انسدددانی به عنوان یو رویکرد نوین انگیزش درونی شددد ل به معنی آزادکردن نیروهای
درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن ب سترها و به وجود آوردن فر صت ها برای شکوفایی
استعدادها ،تواناییها ،و شایستگیهای افراد میباشد عالوه براین،توانمندسازی باعث می شود
تاکارکنان ن سبت به ش ل و سازمان خود نگرش مثبتی دا شته با شند (عبدالهی و نوابراهیم،
 )1835توانمندسازی به عنوان یو موهوب مهم مورد توجه ست؛ زیرا به طور بالقوه نتایجی را
که به نوع افراد و سددازمان اسددت تحت تاقیر قرار میدهد ()Hun & Eunkyoung, 2009
توانمندسددازی ،ترکیبی از حا ت روانشددناختی اسددت که در آن زیردسددت از سددوی رفتارهای
توانمندکننده سرپرستان تحت تاقیر قرار گرفته است ()Greasley, 2007
 -0ادبیات تحقیق
توانمند سازی به مجموعه فنون انگیزشی اطالق می شود که به دنبال افزایش سطح مشارکت
کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است ویژگی اصلی توانمندسازی کارکنان ،همسو کردن
اهداف فردی سازمانی ا ست ( )Vecchio,2000و در معنای خارجی قدرت بخ شیدن و دادن
آزادی عمل به افراد برای اداره خود میباشددد (ابطحی و عباسددی )1831 ،در یکی از مطالعات
تجربی انجاب شده در مورد توانمند سازی تا به امروز ،ا سپریتزر ( )Spreitzer,1992چهار بعد
را برای توانمند سازی روان شناختی کارکنان شنا سایی کرده ا ست ،وتن و کمرون ( )1831بر
مبنای پژوهش میشدددرا ( )Mishraیو بعد به مدل اضدددافه کرده اند و معتقدند برای آنکه
مدیران بتواند دیگران را با موفقیت توانمند سدددازند ،باید پنج ویژگی را در آن ایجاد کنند این
ویژگی ها عبارتند از:
 1د احساس شایستگی 0د احساس خودمختاری یا استقالل  8د احساس موقر بودن 4د احساس
معنادار بودن  5د احساس داشتن اعتماد به دیگران ()Spreitzer, 1992
 -8فرضیه پژوهش:
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بین رهبری مشارکتی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان ربطه ای معنادار وجود دارد
 -4روش تحقیق:
این تحقیق برا ساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش اجرا تو صیوی و از نوع همب ستگی
اسددت جامعه آماری این پژوهش شددامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شددهر اردبیل
بودند که تعداد آنها  052نور میباشدددد حجم نمونه با اسدددتواده از فرمول کوکران  151نور
برآورد شده ا ست و از روش نمونهگیری ت صادفی ساده ا ستواده شده ا ست ابزار گردآوری
دادهها شامل پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی پرسشنامه یادگیری سازمانی بوده و آلوای
کرونباخ آنها به ترتیب  %91و %90بدست آمد جهت بررسی فرضییات تحقیق از روش آزمون
همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون چند مت یره استواده شد
 -5یافته های تحقیق
جدول -1مشخصه آماری مت یر مالک (توانمندسازی) و مت یرهای پیش بینی کننده
مت یر

میانگین

انحراف معیار

توانمندسازی روانشناختی

14/25

11/38

چشم انداز مشترک

9/129

0/03

فرهنگ سازمانی

3/95

0/04

کار و یادگیری تیمی

9/10

0/ 42

استراتژی

9/53

0/02

رهبری مشارکت

3/ 1

8/83

توسعه شایستگی

9/20

0/59

ساختار سازمانی

12/51

0/81

جدول 0-آزمون ضریب هم بستگی پیرسون فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق
5
4
8
0
1
مت یرها
 -1یددادگددیددری 1
سازمانی
 -0کددددار و **2/58
یادگیری تیمی
 -8چشدددم انداز **2/12
مشترک
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 -4رهدددبدددری **2/19
مشارکتی
 -5فددرهددنددگ **2/21
سازمانی
 -1تددوسددددعدده **2/13
شایستگی
 -2تسهیم دانش **2/04
-3تددوانددمددندددی **2/20
روانشناختی

**2/15

**1 2/88

**2/01

**1 2/42** 2/05

**2/18

**1 2/85** 2/48** 2/19

2/29
**2/ 58

**1 2/01** 2/84** 2/08** 2/82
**1 2/51** 2/54** 2/45** 2/40** 2/42

نتایج جدول -0ن شان میدهد بین رهبری م شارکتی ،با توانمند سازی روان شناختی کارکنان،
با ضرایب همبستگی محاسبه شده  ،رابطه معنی داری وجود دارد و این همبستگی مستقیم و
مثبت اسددت به طوری که با رهبری مشددارکتی،توانمندسددازی روانشددناختی کارکنان افزایش
مییابد ،چون سددطح معناداری  2/221از  2/25کوچکتر اسددت ،بنابراین ضددریب همبسددتگی
محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح  2/25معنادار است بنابراین فرضییه های اصلی و فرعی
پژوهش مبنی بر این که بین رهبری مشدارکتی با توانمندسدازی کارکنان رابطه وجود دارد ،با
احتمال 2/95اطمینان تایید میشود
جدول  8-جدول آنالیز واریانس برای بررسی کوایت مدل رگرسیونی
منبع ت ییرات

میددا ن گ ین مددددقدددددار
مددجددمددوع
درجه آزادی
آمارهF
مربعات
مربعات

مدل رگرسیونی

3300/909

1

184/411 3300/909

باقیمانده

2981/833

101

15/592

کل

100 11259/812

Sig.
2/222a

با عنایت به داده های جدول  ،8منبع ت ییرات مت یر مالک در دو منبع مدل رگرسدددیونی و
باقیمانده نشان داده شده و برای هر یو از این منابع ،مجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین
مربعات محاسبه شده است
 -1منبع رگرسدددیون :اطالعات مربوه به میزان ت ییرات مت یر مالک را که در نتیجه مدل
تحقیق است ،نشان میدهد
 -0منبع باقی م ا نده :اطال عات مربوه به میزان ت ییرات مت یر مالک را که خارج از مدل
تحقیق است ،نشان میدهد
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بنابراین هر چه مقدار مجموع مربعات باقیمانده کوچوتر از مجموع مربعات رگر سیون با شد،
نشددان دهنده قدرت توضددیح دهندگی با ی مدل در تشددریح ت ییرات مت یر مالک اسددت
همانطور که از جدول با م شخص ا ست ،مقدار سطح معناداری برابر با صور میبا شد که در
سدطح  %21معنادار اسدت و این نشدان میدهد که مت یر یادگیری سدازمانی از قدرت تبیین
با یی برخوردار بوده و میتوا ند درصدددد با یی از وار یانس مت یر مالک (توانم ندسدددازی
روانشناختی کارکنان) را تبیین نماید
 -1نتیجه گیری
امروزه سدازمانی که از رویکردهای منابع انسدانی بهره میبرد میتواند راه پیشدرفت و موفقیت
خود را بهتر و مطمئن تر پیموده و
م سیر د ستیابی به تو سعه خود را ت ضمین نماید در این راه یکی از رویکردهای تو سعه منابع
انسانی توانمندسازی کارکنان است توانمندسازی کارکنان به این معنی ا ست که آنها بتوانند،
همه تواناییها و دانش خود را تو سعه دهند و از آنها برای ر سیدن به اهداف فردی و سازمانی
اسددتواده کنند در واقع توانمندسددازی فرآیند ت ییر عقاید درونی افراد اسددت توانمند سددازی
منابع انسددانی به عنوان یو رویکرد نوین انگیزش درونی شدد ل به معنی آزاد کردن نیروهای
درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسددترها و به وجود آوردن فرصددتها برای شددکوفایی
استعدادها ،تواناییها ،و شایستگیهای افراد می باشد عالوه براین ،توانمندسازی باعث میشود
تا کارکنان نسبت به ش ل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه رهبری مشارکتی با توانمند سازی رو انشناختی کارکنان
اداره آموزش و پرورش شهر اردبیل میبا شد که با توجه به جدول  4نتیجه مربوه به فر ضیه
ا صلی تحقیق ن شان داد که بین رهبری م شارکتی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان با
ضریب همبستگی رابطه معناداری وجود دارد
نتایج مربوه به فرضدددیه های فرعی با توجه به جدول 0نشدددان میدهد بین رهبری
م شارکتی با توانمند سازی روان شناختی کارکنان ،با ضرایب همب ستگی محا سبه شده ،رابطه
معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد و این همب ستگی م ستقیم و مثبت ا ست به طوری که
با افزایش یادگیری سدددازمانی و ابعاد آن ،توانمندسدددازی روانشدددناختی کارکنان هم افزایش
مییابد ،بنابراین فر ضیههای ا صلی و فرعی پژوهش مبنی بر این که بین رهبری م شارکتی با
توانمندسازی کارکنان رابطه وجود دارد
بر اسدداس یافتههای این تحقیق بین چشددم انداز مشددترک با توانمند سددازی روان شددناختی
همبسدددتگی با و معنی دار وجود دارد که بیان میکند با افزایش چشدددم انداز مشدددترک،
توانمند سازی روان شناختی کارکنان هم افزایش مییابد بنابراین محیطهای دارای چ شم انداز
مشترک احساس مسئولیت ،اختیار و آزادی عمل را در افراد و گروهها فراهم نموده و این خود
باعث بوجود آوردن توانمند سازی کارکنان میگردد
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بر ا ساس یافتههای این تحقیق بین مت یر رهبری م شارکتی با توانمند سازی روان شناختی
همب ستگی با و معنی دار وجود دارد که با نتایج حا صل از یافته های وا یی شریف ()1834
مبنی بر شرکت دادن کارکنان در همه امور به ویژه در ت صمیمگیری نهایی و سرنو شت ساز و
محمدی ( )1832مبنی بر ارزیابی راه کارهای توانمندسددازی کارکنان سددازمانهای آموزشددی
همخوانی دارد پیامد رهبری مشددارکتی ،مشددارکت کارکنان در تصددمیمگیری اسددت نتیجه
چنین کو ش شی آن ا ست که کارکنان اح ساس کنند به آنان نیاز ا ست و وجود شان سودمند
میبا شد بنابراین ،آ سان ا ست که آنان نقش هایی را در سازمان بپذیرند و پاس بدارند پا سخ
کارکنان به چنین وضعی پذیرش مسولیت است همچنین شرکت دادن کارکنان در همه امور
به ویژه در تصددمیمگیری نهایی و سددرنوشددتسدداز سددطح توانمندسددازی کارکنان را افزایش
میدهد پس محیطهای دارای رهبری مشدددارکتی بیشدددتر کارکنان را در تصدددمیم گیری ها
مشددارکت داده و سددعی مینمایند با اسددتواده از باز خوردها یاد بگیرند در کل همه این موارد
بستری برای توانمند سازی کارکنان فراهم می آورد
نتایج بد ست آمده در باره وجود رابطه بین مت یر ا ستراتژی با توانمند سازی روان شناختی،
بیانگر وجود همبسددتگی با و معنی دار بین این دو مت یر میباشددد ،که با نتایج حاص دل از
یافته های رجایی پور و همکاران ( )1833همخوانی دارد که در پژوهش مذکور نشدددان داده
شده که افزایش ا ستراتژی خود رهبری باعث افزایش توانمند سازی روان شناختی کارکنان
می شود ،به بیان دیگر افزایش ا ستراتژی کارکنان ،افزایش سطح توانمند سازی روان شناختی
کارکنان را به دنبال خواهد داشت
نتایج بد ست آمده در باره بر وجود رابطه بین مت یر فرهنگ سازمانی با توانمند سازی روان
شددناختی ،بیانگر همبسددتگی با و معنی دار بین این دو مت یر میباشددد ،که نتایج حاصددل با
یافتههای هیوبر( )Huber, 2004همخوانی دارد برای تحقق توانمندسدددازی در مدیران توجه
به فرهنگ سدددازمانی دارای اولویت اسدددت و تقویت آن منجر به افزایش توانمندی مدیران
می شود بنابراین در چنین ف ضایی یادگیری بعنوان ارزش تلقی شده و افراد به سمت ک سب
دانش و مهارت و در کل یادگیری و توانمند سازی کارکنان سوق داده میشوند
نتایج بدست آمده مبنی بر وجود رابطه بین مت یرتوسعه شایستگی با توانمند سازی روان
شددناختی ،با نتایج حاصددل از یافتههای آبتین و همکاران ( )1892همخوانی دارد بنابراین
در چنیین محیطی برای توسدددعه توانمندسدددازی کارکنان باید سدددطح دانش و قابلیت های
کارکنان را ارتقاء داد و در آنان شای ستگی ایجاد کرد نتایج بد ست آمده در باره وجود رابطه
بین مت یر ساختار سازمانی با توانمند سازی روان شناختی ،هر چند که پژوهش خیلی اندکی
یافتههای این تحقیق همبستگی با و معنی دار این
در این مورد صورت گرفته است اما
دو مت ییر را تأیید کرد ،که با نتایج حاصدددل از یافته های معینی فرد و همکاران ()1890
همخوانی دارد بنابراین در چنین محیطی هرچقدر سازمان ها از لحاظ ساختار سازمانی در
سطح با باشند برای افزایش توانمند سازی کارکنان موید است
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