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Abstract
This study aims at designing and examining the
relationship amongst perceived leadership styles,
self-efficacy,
structural
empowerment
and
psychological empowerment .Structural equation
modeling was used conducting this study. The
population of this study is comprised of 385 10th
grade teachers in Khoramabad city selected using the
multi-stage cluster sampling method. Spreitzer and
Mishra’s Psychological Empowerment Scale (1995),
Hersey and Blanchard Perceived Leadership Style
Scale (2012), Kordnaij, Bakhshizadeh & Fatholahi
Structural Empowerment (2014), and TschannenMoran, Woolfolk Hoy, and Hoy Teacher Selfefficacy Scale (2001) were used in this study. The
findings indicated that among perceived leadership
styles, the relationship between the delegating
(Laissez-Faire) and selling leadership styles, and selfefficacy was significant; however, the relationship
between self-efficacy and participating and telling
leadership styles was not significant. The results also
suggested that selling and participating leadership
styles had direct, positive, and significant effects on
psychological empowerment. Moreover, indirect
effects of selling and delegating leadership styles on
psychological empowerment with the mediation of
self-efficacy were significant. However, the results
were not indicative of a direct and significant
relationship between structural empowerment and
psychological empowerment.
Keywords: Psychological Empowerment, Structural
Empowerment, Self-Efficacy, Perceived Leadership
Styles

چکیده
 طراحی مدل ساختاری روابط سبکهای،هدف از پژوهش حاضر
 خودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری با،رهبری ادراک شده
 روش مطالعهی حاضر از.توانمندسازی روانشناختی دبیران بود
 تحلیل،نوع همبستگی بود که از طریق الگوی معادالت ساختاری
 شامل کلیهی دبیران دورهی دوم متوسطه، جامعهی پژوهش.شد
 دبیر به روش خوشهای400  تعداد.شهرستان خرمآباد بود
 زن202(  دبیر385 چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند و
: ابزارهای سنجش شامل. مرد) به پرسشنامهها پاسخ دادند183 و
 سبکهای،(PEQ) پرسشنامههای توانمندسازی روانشناختی
( وSEQ)  توانمندسازی ساختاری،(LSQ) رهبری ادراک شده
 یافتهها نشان داد که از بین.( بودTSES) خودکارآمدی معلم
 ارتباط سبکهای توجیهی و،سبکهای رهبری ادراکشده
 اما ارتباط سبکهای،تفویضی با خودکارآمدی معنادار بود
 نتایج حاکی از این بود که سبک.مشارکتی و دستوری معنادار نبود
رهبری توجیهی و مشارکتی بر توانمندسازی روانشناختی تأثیرات
 ضرایب اثرات غیرمستقیم، همچنین. مثبت و معنادار دارند،مستقیم
سبکهای رهبری توجیهی و تفویضی بر توانمندسازی
 اما ارتباط مستقیم،روانشناختی از طریق خودکارآمدی معنادار بود
و معنادار بین توانمندسازی ساختاری و توانمندسازی روانشناختی
.دیده نشد
 توانمندسازی، توانمندسازی روانشناختی:واژههای کلیدی
 سبک رهبری ادراک شده، خودکارآمدی،ساختاری
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مقدمه
توانمندسازی منابع انسانی ،یک دیدگاه جدید از مفهوم انگیزش شغلی است که شرایط مناسب را برای
بالفعلشدن استعدادهای کارکنان فراهم میکند .توانمندسازی ،کارکنان سازمانها را توانمند میسازد و باعث
ارتقای عملکرد آنان میشود .توانمندسازی کارکنان ،امری حیاتی برای باال بردن بازدهی و بهرهوری سازمان
است (برد و وانگ .)2010 ،ماری و تورالکسون )1996( 1معتقدند توانمندسازی ،یعنی کارکنان وظایف خود را
بهخوبی انجام دهند ،بدون آنکه به آنان یادآوری شود (بهنقل از ساوری و لوکز .)2001 ،توانمندسازی ،بهمعنای
مسئولیتپذیری و پاسخگو بودن بیشتر برای افزایش عملکرد سازمان است (گریسلی ،کینگ و برایمن.)2008 ،
از دیدگاه برخی نظریهپردازان که توانمندسازی را از دیدگاه کارکنان مدنظر قرار میدهند ،توانمندسازی وضعیت
روانشناختی کارکنان را نشان میدهد .توماس و ولتهوس ( ،)1990توانمندسازی روانشناختی را افزایش
انگیزش درونی نسبت به انجام وظایف میدانند .توانمندسازی روانشناختی دارای پنج بُعد شامل :شایستگی،2
خودمختاری ،3تأثیرگذاری ،4معناداربودن 5و اعتماد 6است .بیشتر پژوهشها ،بهویژه پژوهشهای انجام شده در
سازمانهای خصوصی ،بر عوامل فردی مانند انگیزش درونی تأکید کردهاند (کوبرگ ،باس ،سنجم و گودمن،
1999؛ کریمر ،سیبرت و لیدن1999 ،؛ لیدن و گریئن1980،؛ اسپارو1994 ،؛ اسپیریتزر1995 ،؛ اسپریتزر ،کیزیلس
و ناسون1997 ،؛ تیمن1988 ،؛ هایز ،داگالس و بنر .)2014 ،بااینحال ،برخی پژوهشها ،بهویژه پژوهشهای
بخش عمومی (کرنگن1992 ،؛ پیتر ،بایرنس ،چویی ،فگان و میلر2002 ،؛ وانگ و لیو ،)2015 ،به شیوهها و
ساختارهای دموکراتیکمحور؛ یعنی رویکرد دیگرتوانمندسازی با عنوان توانمندسازی ساختاری توجه کردهاند.
توانمندسازی ساختاری ،شامل تکنیکها و شیوههای مدیریتیای است که برای توزیع قدرت و مسئولیت به
سطوح پایینتر سازمان بهوجود آمدهاند تا افراد بتوانند تصمیمات کاری اتخاذ کنند (پیرس و همکاران2003 ،؛
برک1986 ،؛ ایلون و بامبرگر2000 ،؛ فوستر -فیشمن و کیز1997 ،؛ گروبر و تریکت1987 ،؛ نیهوف ،مورمن،
بلکلی و فولر2001 ،؛ اولشسکی و کانینگهام1998 ،؛ پاترسون ،وست و وال2004 ،؛ بیش ،کنی و نی.)2014 ،
توانمندسازی ساختاری ،سازهای است که توسط کانتر1983( 7؛ بهنقل از منوجلویچ )2003 ،تعریف شده
است .طبق مدل وی ،وقتی سازمان طوری ساختار یابد که فرصت و قدرت برای همهی کارکنان فراهم شود،
رفتار کارکنان اثربخشتر میشود و خروجی سازمان افزایش مییابد (منوجلویچ2003 ،؛ کانگر .)2017 ،کردنائیج،
بخشیزاده و فتحالهی ( ،)1394با توجه به ادبیات پژوهشی و تعاریف توانمندسازی ساختاری ،چهار بُعد برای آن

1. Marie, H., & Torlaxon, E.
2. competence
3. self-determination
4. impact
5. meaning
6. confidence
7. Kanter, R. M.
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مطرح کردهاند-1 :تفویض اختیار1؛  -2تسهیم اطالعات2؛  -3مشارکت در تصمیم 3و  -4کنترل .4برخی
پژوهشها اهمیت و رابطهی مستقیم توانمندساختن ساختاری سازمانها را با توانمندشدن روانشناختی ،نشان
دادهاند (جانچو2008 ،؛ واعظی و سبزیکاران1389 ،؛ کردنائیج ،بخشیزاده و فتحالهی1394 ،؛ پاول2002 ،؛
وظیقهدوست ،نصیری و نوروزی2012 ،؛ صمدی میارکالئی ،آقاجانی و صمدی میارکالئی1393 ،؛ ناطق،
مکیزاده ،اختری و باغبان .)1393 ،این پژوهشها موجب جایگزینی ساختارهای مشارکتی بهجای ساختارهای
غیرمشارکتی شد (مایم ،کریستوف ،ویلکینسون و برناردو .)2010 ،از سوی دیگر ،بهعقیده اسپیریتزر (،)1995
اگر توانمند کردن ساختاری سازمان بهدرستی صورت گیرد ،نتیجهی آن توانمندسازی روانشناختی کارکنان
خواهد بود .برخی پژوهشگران از منظر باورها و احساسات به توانمندسازی توجه میکنند (کانگر.)2017 ،
برایناساس ،توانمندسازی یعنی طرز نگرش افراد دربارهی نقش خود در سازمان .هر کاری که روی باورهای
افراد تأثیر مثبت داشته باشد و خودکارآمدی کارکنان را تقویت کند ،توانمندسازی را بهدنبال خواهد داشت
(سالجقه ،پوررشیدی و موسایی.)1392 ،
همچنین ،خودکارآمدی 5با توانمندسازی روانشناختی ،دارای ارتباط مثبت و معنادار است (کیم و بیهر،
 .)2017خودکارآمدی در مرکز نظریهی شناختی اجتماعی بندورا ( )1986قرار دارد .در متون پژوهشی (اصغری،
خداپناهی و صدقپور1387 ،؛ کجباف ،نقوی و عربباقرانی1394 ،؛ رویانی ،ربانی ،وطنپرست ،مهدویفر و گلیج،
1393؛ ساعی ،)1388 ،باورهای خودکارآمدی بیشتر از هر مفهوم یا سازهی انگیزشی دیگری بهعنوان
پیشبینیکنندهی توانمندی کارکنان معرفی شدهاند .برخی پژوهشها (قدیانی1389 ،؛ محمدنور ،جاللی
فراهانی ،علیدوست ،ابراهیمنژاد و سالمی1396 ،؛ هویدا و بهروزی1393 ،؛ شاهمنصوری و سکوتآرانی،)1394 ،
الگوی رهبری مدیران را با این مسئله مرتبط دانستهاند .در واقع ،امروزه سازمانها در تالشاند با استفادهی
بهینه از همهی امکانات و ابزارهای موجود ،از جمله نهایت مرکز نظریهی خودکارآمدی کارکنان ،باعث بهرهوری
بیشتر مجموعهی خود شوند (کیم و بیهر .)2017 ،بهنظر میرسد ،این مهم بدون اتخاذ سبک رهبری مناسب
میسر نخواهد بود (شاهمنصوری و سکوتآرانی .)1394 ،اتخاذ سبک رهبری مناسب باعث بهوجود آمدن احساس
بهتر در میان کارکنان و سپس موجب خودکارآمدی بیشتر آنها خواهد شد (هویدا و بهروزی .)1393 ،پژوهش
حسنپور ،مهرابی ،حسنپور و سمنقویی ( ،)2012نشان داد که ارتباط معناداری بین سبک رهبری و توانمندسازی
روانشناختی وجود دارد .سبک رهبری عبارت است از :الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد هنگام کار با
دیگران و بهوسیلهی دیگران از آن استفاده میکنند و بهوسیلهی افراد درک میشود (رضائیان .)1382 ،هرسی،
بالنچارد و جانسون ( ،)2012سبکهای رهبری را به چهار دسته تقسیم کردهاند که عبارت است از -1 :دستوری؛
 -2توجیهی؛  -3مشارکتی و  -4تفویضی.
1. delegation of authority
2. sharing information
3. participation in decision
4. control
5. self-efficacy
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نیروی انسانی کارآمد ،عاملی بسیار مهم در برتری یک سازمان است .تأکید بر نیروی انسانی مؤثر و کارآمد
در عرصهی سازمان آموزشوپرورش نیز حائز اهمیت است .بااینحال و با توجه به بررسیهای یاد شده و اهمیت
موضوع ،توجه چندانی به توانمندسازی در این سازمان نشده و اغلب پژوهشها در زمینهی توانمندسازی کارکنان
سازمانهای غیرآموزشی بوده است .در واقع ،پژوهشهای موجود در این سازمان که مرتبط با معلمان نیز است،
به مدلسازی آن نپرداختهاند (الیاسی ،اصغری ،کریمی و یزدخواستی1393 ،؛ تواناییشاهوردی و مهرام1389 ،؛
حاتمنژاد و خدادادی1394 ،؛ رضاییجندانی ،هویدا و سماواتیان1394 ،؛ کجباف ،نقوی و عربباقرانی1394 ،؛
ساداتخشوعی و بهرامی . )1393 ،با توجه به روابط استنتاج شده در پژوهشهای علمی ،در این پژوهش به
بررسی الگوی کلی ارتباطات فرض شدهی این متغیرها در جمعیت معلمان پرداخته خواهد شد .این پژوهش
بهدنبال پاسخ برای سؤاالت زیر میباشد:
سؤال اول :آیا مدل ساختاری روابط سبکهای رهبری ادراک شده ،خودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری
با توانمندسازی روانشناختی ،با دادهها برازش دارد؟
سؤال دوم :کدامیک از سبکهای رهبری ادراک شده بهطور علّی و مستقیم بر خودکارآمدی دبیران شهر
خرمآباد تأثیر دارند؟
سؤال سوم :کدامیک از سبکهای رهبری ادراک شده بهطور علّی و مستقیم بر توانمندسازی روانشناختی
دبیران شهر خرمآباد تأثیر دارند؟
سؤال چهارم :آیا توانمندسازی ساختاری بهطور علّی و مستقیم بر توانمندسازی روانشناختی دبیران شهر
خرمآباد تأثیر دارد؟
سؤال پنجم :کدامیک از سبکهای رهبری بهطور علّی و غیرمستقیم از طریق خودکارآمدی بر توانمندسازی
روانشناختی دبیران شهر خرمآباد تأثیر دارند؟

روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر با روش همبستگی و از طریق الگوی معادالت ساختاری تحلیل میشود .جامعهی آماری شامل
تمام دبیران شاغل به تدریس در مدارس متوسطهی شهرستان خرمآباد در سال تحصیلی  1396-97است که
تعداد آنها  1092نفر میباشد .یک سؤال بسیار بااهمیت در تحلیل عاملی تعیین حداقل حجم نمونه است.
تعیین حداقل حجم نمونهی الزم برای گردآوری دادهها ،مربوط به مدلیابی معادالت ساختاری بسیار بااهمیت
است (مککویتی .)2004 ،بهزعم بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم نمونهی الزم  200میباشد (سیو ،فان،
ویتا و ویلز2006 ،؛ هو سیو لونز .)2008 ،کالین ( )2010نیز معتقد است در تحلیل عاملی اکتشافی برای هر
متغیر  10یا  20نمونه الزم میباشد ،اما حداقل حجم نمونه  200قابل دفاع است؛ ولی در تحلیل عاملی تأییدی
حداقل حجم نمونه براساس عاملها تعیین میشود نه متغیرها .اگر از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شود،
حدود  20نمونه برای هر عامل (متغیر پنهان) الزم است (جکسون .)2003 ،حجم نمونهی توصیه شده برای
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تحلیل عامل تأییدی حدود  200نمونه برای  10عامل توصیه شده است (شه و گلداشتاین .)2006 ،در این
پژوهش نیز با توجه به مطالب بیان شده و همچنین با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ( )1970با در نظر
گرفتن ریزش دادهها حجم نمونه  400نفری برای سؤالآزمایی در نظر گرفته شد که به روش تصادفی
چندمرحلهای و بهصورت تصادفی تعیین شد و پرسشنامههای استاندارد پژوهش میان آنها توزیع شد .در نهایت،
 385پرسشنامهی صحیح و کامل بهدست آمد .روش نمونهگیری به این صورت بود که ابتدا از بین دو ناحیهی
آموزشو پرورش خرمآباد ،ناحیه دو و از بین دو دورهی متوسطه اول و دوم ،دورهی اول بهصورت تصادفی
انتخاب شد .از بین مدارس دورهی اول ناحیه دوم نیز  25مدرسه بهصورت تصادفی ساده انتخاب و از هر مدرسه
 16دبیر بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .پس از ورود دادهها ،با استفاده از نرمافزار  SPSS-24تمام
ضرایب همبستگی ،ضرایب پایایی و نتایج مربوط به آمار توصیفی محاسبه شد .سپس با استفاده از نرمافزار
لیزرل 1دادههای پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت.

ابزار سنجش
پرسشنامهی سبکهای رهبری ادراک شده :(LSQ) 2برای مشخصکردن سبک رهبری مدیران ،از
پرسشنامهی استاندارد هرسی و بالنچارد ( )1986استفاده شده است .قبالً در پژوهش نوربخش و محمدی
( ،)1383روایی محتوایی 3این پرسشنامه توسط استادان رشتهی مدیریت ورزشی تأیید و ضریب
پرسشنامهها از طریق آلفای کرونباخ  0/79محاسبه شده که بیانگر پایایی قابلقبول این پرسشنامه است .در
این پژوهش نیز روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید استاد رشته روانشناسی قرار گرفت .ضریب پایایی
از طریق آلفای کرونباخ  0/91بهدست آمد.

پایایی4

پرسشنامهی توانمندسازی ساختاری :)SEQ( 5بهمنظور بررسی توانمندسازی ساختاری ،از پرسشنامه
ی توانمندسازی ساختاری کردنائیج ،بخشیزاده و فتحالهی ( )1394استفاده شد .کردنائیج ،بخشیزاده و فتحالهی
( ،)1394برای تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی همگرا ،6از نتایج تحلیل عاملی تأییدی 7و میانگین
واریانس تبیین شده 8و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده و نتایج روایی و پایایی این ابزار را
تأیید کردهاند .در این پژوهش نیز ،روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید استاد رشته روانشناسی قرار گرفت.
برای تعیین ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کل مقیاس  0/87و ضرایب آلفای
کرونباخ خردهمقیاسها بین  0/76تا  0/82است.
1. lisrel
)2. Leaderships Styles Questionnaire (LSQ
3. content validity
4. reliability coefficient
)5. Structural Empowerment Questionnaire (SEQ
6. convergent validity
7. confirmatory factor analysis
8. explained variance mean
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پرسشنامهی توانمندسازی روانشناختی :)PEQ( 1برای اندازهگیری توانمندسازی روانشناختی ،از
پرسشنامهی استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپیریتزر و میشرا ( )1997استفاده شد .در این پژوهش برای
افزایش روایی پرسشنامه از نظرات کتبی و شفاهی استادان متخصص رشتهی روانشناسی و کارشناسان سازمان
آموزشوپرورش ،با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر سازمان استفاده شده است .همچنین از روش آلفای
کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد .مقدار آلفا  0/95بهدست آمد که میتوان گفت ،پرسشنامه از
ثبات و پایایی قابلقبولی برخوردار است .در این پژوهش نیز ،روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید استاد
رشتهی روانشناسی قرار گرفت .همچنین ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/87و ضرایب آلفای کرونباخ
خردهمقیاسها بین  0/67تا  0/86بوده که بیانگر پایابودن ابزار است.
پرسشنامهی خودکارآمدی معلم :(TSES) 2برای اندازهگیری احساس کارآمدی معلم از نسخهی کوتاه
مقیاس تیشانن -موران و هوی ( )2001استفاده شد .در پژوهش زینآبادی و رضایی ورمزیار ( ،)1392ضرایب
پایایی کل  ،0/89درگیر کردن دانشآموزان  ،0/75راهبردهای آموزشی  0/68و مدیریت کالس  0/78برای
این ابزار بهدست آمده است .همچنین برای بررسی روایی سازه ،تحلیل عاملی تأییدی انجام و مشخص شد که
این خردهمقیاسها با توان باال و با برازش کامل متغیر ،احساس کارآمدی معلم را اندازهگیری میکنند .در این
پژوهش نیز ،روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید استاد رشتهی روانشناسی قرار گرفت .همچنین برای
تعیین ضریب اعتبار این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کل مقیاس  0/83و
ضرایب آلفای کرونباخ خردهمقیاسها بین  0/74تا  0/83است.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
میانگین سنی  385نفر از پاسخدهندگان برابر با  ،38/70با انحراف معیار  7/56است؛ همچنین میانگین سابقه
ی کار شرکتکنندگان برابر با  ،17/67با انحراف معیار  8/34است .تعداد زنان شرکتکننده در تحقیق برابر با
 52/5( 202درصد) و تعداد مردان شرکتکننده در تحقیق برابر با  47/5( 183درصد) است .همچنین نتایج دال
بر این است که اکثر شرکتکنندگان در تحقیق دارای مدرک کارشناسی بودند ( 65/2درصد).

ب) اندازهگیری برازش معادالت ساختاری
در این مدل ساختاری ،ابعاد سبک رهبری بهعنوان متغیرهای پیشبینیکننده و متغیر خودکارآمدی بهعنوان
متغیر میانجی در نظر گرفته شدند .متغیر مالک نیز توانمندسازی روانشناختی بود .برای تحلیل این مدل ،با
توجه به اینکه توزیع دادهها نرمال نبودند ،از نرمافزار لیزرل استفاده شد .پیشفرض مهمی که در این تحلیل
)1. Psychological Empowerment Questionnaire (PEQ
)2. Teacher Sense Effective Scale (TSES
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باید مورد بررسی قرار بگیرد ،مانند مدلهای رگرسیونی ،شاخصهای همخطی بودن است .پس از بررسی
شاخصهای تورش ،مشخص شد که هیچیک از متغیرهای پژوهش از نظر شاخص تورش واریانس(VIF) 1
مشکلی ندارند .همچنین با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  ،1مشخص است که تمام شاخصهای برازش
مدل ساختاری پیشایندها با دادههای تحقیق از مقدار قابلقبولی برخوردار است .برای مثال ،شاخص SRMR
دارای مقدار  0/08و  NFIمقدار  0/95است .این اعداد در مدلیابی معادالت ساختاری نشانگر برازش مناسب
دادهها هستند.
جدول  -1شاخصهای برازش مدل ساختاری پیشایندها با دادههای تحقیق
SRMR

D_ULS

D_G1

D_G2

X2

NFI

مدل اشباع

0/059

0/467

0/265

0/225

532/397

0/952

مدل برآوردشده

0/087

1/037

0/298

0/253

569/971

0/952

ج) آزمون فرضیهها
با توجه به مدل مربوط به شکل  ،1واریانسهای تبیین شده توسط متغیرهای پیشبین ،گویای این است که
حدود  52درصد از تغییرات در متغیر مالک (توانمندسازی روانشناختی) توسط متغیرهای پیشبین تعیین
میشوند که مقدار قابلمالحظهای محسوب میشود .در مدل ساختاری شکل  ،1ضرایب استاندارد برآورد شده
توسط روش برآورد ،حداقل مجذورات جزئی گزارش شده است که با استفاده از ضرایب استاندارد رگرسیون
پیشبینی و همچنین آمارهی  ،tمعناداری این ضرایب مورد بررسی قرار میگیرد.

1. Variance Inflation Factor

راهبردهایی

مدیریت کالس

درگیر کردن

0/876

0/800

0/845
-0/113

0/298

اعتماد

0/052

سبک دستوری

0/052

0/410

خودمختاری

][+

][+

خودکارآمدی
معناداری

0/300
0/517

0/118

شایستگی

تأثیرگذاری

0/160

سبک توجیحی

[+
]

توانمندسازی روانشناختی

-0/288

-0/047

0/070

سبک مشارکتی
][+

سبک تفویضی
توانمندسازی ساختاری

0/878

تسهیم اطالعات

0/858

تفویض اختیار

0/891

0/702

مشارکت

کنترل

شکل  -1ضرایب استاندارد مدل ساختاری روابط سبکهای رهبری ادراک شده ،خودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری با توانمندسازی
روانشناختی
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جدول  -2ضرایب استاندارد رگرسیون پیشبینی متغیرهای مالک
ضرایب

انحراف

آمارهی t

P values

رگرسیون
0/070
0/410
-0/047
-0/288
0/300
0/204
0/052
-0/113
0/160
0/118

استاندارد
0/043
0/047
0/089
0/073
0/082
0/068
0/080
0/076
0/064
0/070

1/648
8/702
0/0534
3/952
3/666
3/011
0/645
1/478
2/488
1/669

0/100
0/000
0/593
0/000
0/000
0/003
0/519
0/140
0/013
0/096

مسیرها
توانمندسازی ساختاری  >-توانمندسازی روانشناختی
خودکارآمدی  >-توانمندسازی روانشناختی
سبک تفویضی  >-توانمندسازی روانشناختی
سبک تفویضی  >-خودکارآمدی
سبک توجیهی  >-توانمندسازی روانشناختی
سبک توجیهی  >-خودکارآمدی
سبک دستوری  >-توانمندسازی روانشناختی
سبک دستوری  >-خودکارآمدی
سبک مشارکتی  >-توانمندسازی روانشناختی
سبک مشارکتی  >-خودکارآمدی

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  ،2مشخص است که از بین سبکهای رهبری ،سبک توجیهی تأثیر
مثبت و معنادار بر خودکارآمدی دارد؛ بهطوری که ضریب رگرسیون استاندارد این پیشبینی )P>0/01( 0/204
است .همچنین تأثیر سبک رهبری تفویضی بر خودکارآمدی  -0/288بوده که این تأثیر در سطح P>0/01
معنادار است ،اما تأثیر سبک رهبری مشارکتی و دستوری بر خودکارآمدی از نظر آماری معنادار نیست .همچنین
با توجه به نتایج گزارش شده در این جدول ،مشخص است که سبک رهبری توجیهی و مشارکتی بر
توانمندسازی روانشناختی تأثیر مثبت و معنادار دارند؛ بهطوری که اندازهی ضریب استاندارد پیشبینی سبک
رهبری توجیهی بر متغیر توانمندسازی روانشناختی  0/30و تأثیر سبک رهبری مشارکتی بر متغیر توانمندسازی
روانشناختی  0/174است .تأثیر دو سبک رهبری دستوری و تفویضی بر توانمندسازی روانشناختی و تأثیر
مستقیم توانمندسازی ساختاری بر توانمندسازی روانشناختی نیز معنادار نیست .برای بررسی نقش میانجی
متغیر خودکارآمدی در ارتباط بین سبکهای رهبری با توانمندسازی روانشناختی ،از آزمون بوت استرپینگ
استفاده شد .در جدول  3نتایج این آزمون گزارش شده است.
جدول  -3آزمون بوت استرپینگ برای بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در ارتباط بین سبک
رهبری بر توانمندسازی روانشناختی
مسیرها
سبک تفویضی  >-خودکارآمدی  >-توانمندسازی روانشناختی
سبک توجیهی  >-خودکارآمدی  >-توانمندسازی روانشناختی
سبک دستوری  >-خودکارآمدی  >-توانمندسازی روانشناختی
سبک مشارکتی  >-خودکارآمدی  >-توانمندسازی روانشناختی

ضرایب

انحراف

آمارهی

رگرسیون
-0/118
0/084
-0/046
0/048

استاندارد
0/033
0/029
0/032
0/030

t

3/589
2/884
1/455
1/630

معناداری
0/000
0/004
0/146
0/104
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بررسی نتایج گزارش شده در جدول  3گویای این است که متغیر خودکارآمدی ،نقش میانجی در ارتباط بین
سبک تفویضی ( )P<0/01, T=3/58و توجیهی ( )P<0/01, T=2/88با توانمندسازی روانشناختی دارد.
بااینحال ،یافتههای گزارش شده در این جدول مشخص میکند که خودکارآمدی ،نقشی میانجی بین سبک
رهبری مشارکتی و دستوری با توانمندسازی روانشناختی ندارد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مدل موردنظر با دادهها برازش داشت .از آنجا که تاکنون پژوهشی دقیقاً
مانند این مدل صورت نگرفته است ،در تبیین این فرضیه به نزدیکترین مطالعات به موضوع اشاره شد .نتایج
پژوهشهای زیر الگوی ارتباطات فرض شده در تحقیق حاضر را مورد تأیید قرار میدهند:
جانچو ()2008؛ واعظی و سبزیکاران ()1389؛ کردنائیج ،بخشیزاده و فتحالهی ()1394؛ پاول ()2002؛
نفری و امیدفر ()1389؛ میری ،رنگریز و سبزیکاران ()2011؛ وظیفهدوست ،نصیری و نوروزی ()2012؛ صمدی
میارکالئی ،آقاجانی و صمدی میارکالئی ()1393؛ ناطق ،مکیزاده ،اختری و باغبان ()1393؛ قدیانی ()1389؛
محمدنور ،جاللی فراهانی ،علیدوست ،ابراهیمنژاد و سالمی ()1396؛ هویدا و بهروزی ()1393؛ شاهمنصوری و
سکوتآرانی ()1394؛ ناسون ،نیوبری و اسچاپر ()2013؛ اسپیریتزر ()1995؛ سالجقه ،پوررشیدی و موسایی
()1392؛ عبداللهی ()1384؛ اصغری ،خداپناهی و صدقپور ()1387؛ نقوی و عربباقرانی ()1394؛ رویانی و
همکاران ()1393؛ ساعی (.)1388
امروزه سازمانها در تالشاند با استفاده بهینه از همه امکانات و ابزارهای موجود ،از جمله نهایت
خودکارآمدی کارکنان ،باعث بهرهوری بیشتر مجموعهی خود شوند .بهنظر میرسد ،این مهم بدون اتخاذ سبک
رهبری مناسب میسر نخواهد بود (شاهمنصوری و سکوتآرانی .)1394 ،اتخاذ سبک رهبری مناسب ،باعث
بهوجود آمدن احساس بهتر در میان کارکنان و خودکارآمدی بیشتر آنها خواهد شد (هویدا و بهروزی.)1393 ،
نتایج این پژوهش نشان داد که سبک رهبری توجیهی ،تأثیر مثبت و معنادار بر خودکارآمدی دارد .سبک رهبری
تفویضی نیز ،دارای تأثیر منفی و معنادار بر خودکارآمدی است؛ اما سبکهای رهبری مشارکتی و دستوری تأثیر
معنادار برخودکارآمدی ندارند .نتایج این یافته با تئوریها و پژوهشهای دالور ،اسماعیلی ،حسنوندی و حسنوند،
1394؛ قدیانی1389 ،؛ محمدنور ،جاللیفراهانی ،علیدوست ،ابراهیمنژاد و سالمی1396 ،؛ هویدا و بهروزی،
1393؛ شاهمنصوری و سکوتآرانی ،1394 ،همسویی داشت و تأثیر علّی و مستقیم سبکهای رهبری بر
خودکارآمدی را مورد تأیید قرار داد.
همچنین این پژوهش به بررسی تأثیر علّی و مستقیم سبکهای رهبری بر توانمندسازی روانشناختی
دبیران شهر خرمآباد پرداخت .نتایج نشان داد که سبکهای رهبری توجیهی و مشارکتی تأثیر مثبت و معنادار
بر توانمندسازی روانشناختی دارد .همچنین یافتهها گویای آن بود که سبکهای دستوری و تفویضی تأثیر
معنادار بر توانمندسازی روانشناختی ندارند .سبک رهبری عبارت است از :الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که
افراد هنگام کار با دیگران و بهوسیلهی دیگران از آن استفاده میکنند و بهوسیلهی افراد درک میشود (رضائیان،
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 .)1382اینکه یک سازمان تا چه اندازه به اهداف خود دست مییابد ،به سبکهای رهبری مدیر بستگی دارد
(هویدا و بهروزی .)1393 ،بعضی پژوهشها نشان دادهاند ،مدیریت در ارتقای عملکرد سازمانهای آموزشی نیز
موفق بوده است (شمسمورکانی و میرزاپور1390 ،؛ بهنقل از قنبری ،اردالن ،نصیری و کریمی.)1394 ،
توانمندسازی ابتدا بهعنوان ابزاری مدیریتی در نظر گرفته میشد که به سبکهای رهبری مدیران وابسته بود.
ناسون ،نیوبری و اسچاپر ( ،)2013مدیریت مشارکتی و مشارکت کارکنان را عامل مؤثر بر توانمندسازی
روانشناختی میدانند .نتایج پژوهش حسنپور ،مهرابی ،حسنپور و سمنقویی ( ،)2012نشان داد که ارتباط
معناداری بین سبک رهبری و توانمندسازی روانشناختی وجود دارد؛ بنابراین مدیران برای توانمندسازی
روانشناختی کارکنان باید به سبک رهبری و مدیریت خود توجه ویژهای داشته باشند .نتایج این یافته با تئوریها
و پژوهشهای شمس مورکانی و میرزاپور1390 ،؛ بهنقل از قنبری ،اردالن ،نصیری و کریمی1394 ،؛ ناسون،
نیوبری و اسچاپر ()2013؛ حسنپور ،مهرابی ،حسنپور و سمنقویی ()2012؛ بیکزاده مرزبانی و سوری ()1385؛
شیخزاده ( )1387و ضیائی ،نرگسیان و اصفهانی ( ،)1387همسویی داشت.
همچنین یافتهها نشان داد ،توانمندسازی ساختاری بهطور علّی و مستقیم بر توانمندسازی روانشناختی
دبیران شهر خرمآباد اثرگذار نیست .بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینهی توانمندسازی روانشناختی ،بهویژه
در سازمانهای خصوصی ،بر عوامل فردی مانند انگیزش درونی تأکید کردهاند (کوبرگ ،باس ،سنجم و گودمن،
1999؛ کریمر ،سیبرت و لیدن1999 ،؛ لیدن و گریئن1980 ،؛ اسپارو1994 ،؛ اسپیریتزر1995 ،؛ تیمن.)1988 ،
بااینحال ،برخی پژوهشها بهویژه پژوهشهای بخش عمومی (کرنگن1992 ،؛ پیتر ،بایرنس ،چویی ،فگان و
میلر ،)2002 ،به شیوهها و ساختارهای دموکراتیکمحور ،یعنی رویکرد دیگر توانمندسازی با عنوان توانمندسازی
ساختاری توجه کردهاند .توانمندسازی ساختاری شامل تکنیکها و شیوههای مدیریتیای است که برای توزیع
قدرت و مسئولیت به سطوح پایینتر سازمان بهوجود آمدهاند تا افراد بتوانند تصمیمات کاری اتخاذ کنند (پیرس
و همکاران2003 ،؛ برک1986 ،؛ آیلون و بامبرگر2000 ،؛ فوستر -فیشمن و کیز1997 ،؛ گروبر و تریکت،
1987؛ نیهوف ،مورمان و بلکلی2001 ،؛ اولشسکی و کانینگهام1998 ،؛ پاترسون ،وست و وال2004 ،؛ کوین
و اسپیریتزر .)1997 ،یافتههای این پژوهش و نیز نتایج یافتههای فوق ،میتواند این فرضیه را در ذهن ایجاد
کند که احتمال دارد ،ارتباط بین توانمندسازی ساختاری با توانمندسازی روانشناختی با میانجیگری متغیر یا
متغیرهای دیگر و بهصورت غیرمستقیم باشد؛ مسئلهای که میتواند موضوع پژوهشهای آتی در نظر گرفته
شود.
همچنین این پژوهش به بررسی اثربخشی علّی و غیرمستقیم سبکهای رهبری بر توانمندسازی
روانشناختی از طریق خودکارآمدی پرداخته است .توانمندبودن ،یعنی افزایش انگیزه برای انجام وظایف از
طریق ارتقای احساس خودکارآمدی (بهارلو ،بشیلده ،هاشمی شیخشبانی و نعامی .)1393 ،نتیجهی پژوهش
عبدی ( ،)1392ارتباط معناداری را بین خودکارآمدی و توانمندسازی روانشناختی نشان داد .برایناساس،
توانمندسازی بهمعنای طرز نگرش افراد دربارهی نقش خود در سازمان میباشد .هر کاری که روی باورهای
افراد تأثیر مثبت داشته باشد و خودکارآمدی کارکنان را تقویت کند ،توانمندسازی را بهدنبال خواهد داشت
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(سالجقه ،پوررشیدی و موسایی .)1392 ،عبداللهی ( )1384نیز ،بیان میکند که خودکارآمدی با توانمندسازی
روانشناختی دارای ارتباط مثبت و معنادار است .در متون پژوهشی (اصغری ،خداپناهی و صدقپور1387 ،؛
کجباف ،نقوی و عربباقرانی1394 ،؛ رویانی و همکاران1393 ،؛ ساعی ،)1388 ،باورهای خودکارآمدی بیشتر
از هر مفهوم یا سازهی انگیزشی دیگر ،بهعنوان پیشبینیکنندهی توانمندی کارکنان معرفی شدهاند.
پژوهشهای قدیانی1389 ،؛ محمدنور ،جاللی فراهانی ،علیدوست ،ابراهیمنژاد و سالمی1396 ،؛ هویدا و
بهروزی1393 ،؛ شاهمنصوری و سکوتآرانی ،1394 ،الگوی رهبری مدیران را با این مسئله مرتبط دانستهاند.
امروزه سازمانها در تالشاند تا با استفاده بهینه از همهی امکانات و ابزارهای موجود ،از جمله نهایت
خودکارآمدی کارکنان ،باعث بهرهوری بیشتر مجموعه خود شوند .بهنظر میرسد این مهم بدون اتخاذ سبک
رهبری مناسب میسر نخواهد بود (شاهمنصوری و سکوتآرانی .)1394 ،اتخاذ سبک رهبری مناسب ،باعث
بهوجود آمدن احساس بهتر در میان کارکنان و خودکارآمدی بیشتر آنها خواهد شد .از طرفی ،موفقیت یک
سازمان در رسیدن به اهداف بستگی به سبکهای رهبری مدیر دارد (هویدا و بهروزی .)1393 ،ناسون ،نیوبری
و اسچاپر ( ،)2013مدیریت مشارکتی و مشارکت کارکنان را عامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی میداند؛
بنابراین یکی از عواملی که از جانب مدیریت برای توانمندسازی کارکنان باید مدنظر قرار گیرد ،نوع سبک
رهبری است .نتیجهی تحقیق خاکسار ( ،)1389نشاندهندهی تأثیر قوی سبکهای مدیریتی است .تأثیر سبک
مشارکتی بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان ،بهمراتب بیشتر از سبک آمرانه است .در واقع ،سبک
آمرانه در برخی از ابعاد توانمندسازی مانند احساس معنادار بودن و حس اعتماد به دیگران ،تأثیر چندانی ندارد.
این در حالی است که سبک مشارکتی بر تمام ابعاد یادگیری سازمانی و توانمندسازی تأثیر دارد (خاکسار.)1389 ،
نتایج پژوهش فوق ،حاکی از ارتباط دوجانبهی خودکارآمدی با سبکهای رهبری و توانمندسازی روانشناختی
است .در پژوهش حاضر نیز ،نتایج حاکی از این است که ضرایب اثرات غیرمستقیم سبکهای رهبری توجیهی
و تفویضی بر توانمندسازی روانشناختی از طریق خودکارآمدی معنادار است؛ اما برای سبکهای دستوری و
مشارکتی معنادار نیست .نتایج پژوهشهای فوق ،این الگوی ارتباطی را موردتوجه قرار دادهاند .از نتایج این
پژوهش ،میتوان در سازمان آموزشوپرورش برای ارتقای توانمندسازی روانشناختی کارکنان و یا انجام
پژوهشهای جدید بهره جست.
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نوربخش ،م ،.و محمدی ،س .)1383( .بررسی رابطهی بین سبکهای رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکدههای
تربیتبدنی کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی .نشریهی حرکت.109-124 ،)19(19 .
واعظی ،ر ،.و سبزیکاران ،ا .)1389( .بررسی رابطهی بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی ایران -منطقه تهران .پژوهشنامهی مدیریت تحول.153-178 ،)3(2 .
هویدا ،م ،.و بهروزی ،م .)1393( .بررسی رابطهی میان سبکهای رهبری مدیران و خودکارآمدی کارکنان (مورد مطالعه:
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 مؤسسه سفیران، تهران، همایش بینالمللی مدیریت.) معدن و مخابرات شهرستان بوشهر،کارکنان سازمان صنعت
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