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 چکیده
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 مقدمه

اجتمااعي   ةپيچيد هاي سازمان از یكي اجتماعي تغييرات ضرورت به بنا وپرورش آموزش نظام امروزه

 ةکه در مسير تنادباد تغييارات شاتابند    ،(12و  12، ص2931نيا،  باغي و رحيم قره) شود مي سوبمح

ارتباالاات،   ةانفجاار االععاات، توسا    (. 211، ص2931جااوداني،  )است   عصر حاضر قرار گرفته

و تغييارات بنياادیف فرهن اي     ،هاي قدرت و ثاروت  ، تحوالت مفهومي در نظاميانقعب الكترونيك

ویاهه در   باه  تحاول  موضاو   باه  توجاه  شد، سبب (3و  3، ص 2931عزیزپور شوبي،  ساعتچي و)

نياا و   ج فاري ) یاباد  خاصاي  در زندگي انسان دارند، اهميات   آموزشي که نقش مهمي هايسازمان

اگرچه ساازگاري مناساب باا ایاف     (. 122، ص2933، همكاران؛ غفوري و 27، ص2932، همكاران

 ماداوم  الاور  باه  و بوده پذیر انطباق که داشته باشند کارکناني ها نسازما که است آن تحوالت مستلزم

اماا ایاف رهباران    ، (27، ص2932، همكااران نياا و   ج فاري )بخشاند   بهبود را یندهاافر و ها سيستم

، همكااران سيادت و ) کنندتوانند سازمان را قادر به حفظ و ارتقاي موق يت خود  که مي اند سازماني

 پاي  در مادیریت  محققان و اندیشمندان که است شده سبب رهبري و موض اهميت(. 21، ص2931

 رهبار  مشخصاات  تاا  باشند تعش در همواره و برآیند ها سازمان در موفق رهبران هاي کشف ویهگي

 از که گرفت شكل رهبري در جدیدي هاي دیدگاه ها، تعش ایف پي در .کنند بيان در سازمان را موفق

 ،(211، ص2931پور،  صمدي و کریم)برد  نام را آفریف تحول رهبري یةنظر توانمي ها آنجدیدتریف 

زاهادي و خيرانادیش،   ) کناد  ماي عملكرد مستقل توجاه   برايتوس ه و توانمندسازي پيروان  هبکه 

  (.29، ص2932

 شغلي رفتارهاي و هان رش با مثبتي الور به گرا تحول رهبري که آن است از حاکي نتایج مطال ات

باا ایاف   (. 37، ص2933 همكاران،اميدي و ) دارد ارتباط سطح سازماني در چه و رديف سطح در چه

باا تککياد بار نقاش      را و درگياري شاغلي  آفریف  تحولپهوهش حاضر ارتباط بيف رهبري  ،رویكرد

وپرورش در هر  آموزشاز آنجا که  از الرفي، .بررسي کرده است شناختي روانميانجي توانمندسازي 

گاذارد، نقاش    ستقيم و هم از الریق تکثيري که بر سایر نهادهاي اجتماعي ماي م الور بهکشوري هم 

شاناخت ماهيات    ،کارکردهااي اجتمااعي، اقتصاادي و سياساي یاع جام اه دارد       ةمهمي در نحو
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باا  . کناد کارهاي بهبود آن را فراهم  تواند دستيابي به راه مي ایف نهادسيستم اداري  ت امعت در خرده

وپاارورش در کنااار آشاانایي  ادراک کارکنااان ادارات آمااوزش ةطال ااضاارورت مایااف توضاايحات، 

 پهوهشا ران را بار آن داشات کاه    وپرورش استان کردستان،  کل آموزش ةپهوهش ران با بافت ادار

 ةو درگيري شغلي در ميان کارکناان ادار  شناختي روانآفریف، توانمندسازي  روابط بيف رهبري تحول

  .ا بررسي کنندروپرورش استان کردستان  کل آموزش

 له ئبیان مس

و ( 2323)ساوي برناز    از کاه  اسات،  دنيا در نظري هاي چارچوب از آفریف یكي تحول رهبري سبع

آفاریف   تحولاز نظر بَس، رهبر (. 22، ص2933، همكارانی قوبي و )مطرح شده است ( 2337)بس 

و  کارده زیردستان برقرار  مثبتي با  ةرابطمنظور تقویت عملكرد کارکنان و سازمان،  کسي است که به

تمایعت گروه و سازمان کاار   ةکند از نيازهاي شخصي فراتر بروند و در زمين کارکنان را تشویق مي

آفریف به پيروان خاود   برنز نيز م تقد است رهبران تحول(. 93، ص2931، همكارانچوپاني و )کنند 

بروند و در راستاي رسيدن به عملكرد بهتر  ،دان دهند تا فراتر از آنچه در ابتدا انتظار داشته ان يزه مي

 (. 213، ص2931، همكارانآغاز و )تعش کنند 

 دارد ارتباط شغلي رفتارهاي و هان رش با مثبتي الور به گرا تحول رهبري دهد تحقيقات نشان مي

تواناد تحات تاکثير     در ایف زمينه یكاي از متغيرهاایي کاه ماي    (. 37، ص2933، همكاراناميدي و )

 Taylor, 2014; Vincent-Hoper et) آفریف قرار گيرد، درگيري شغلي اسات  ارهاي رهبري تحولرفت

al., 2012.) کناد  ميبودن در کار اشاره درگيري شغلي به سطح باالیي از انرژي و مصمم (Yakin & 

Erdil, 2012, p.372) آميختف کاار  ادراک کارکنان از محيط کاري و شغل خود و  ةو مشتمل بر نحو

ایاف مفهاوم باه همانندساازي     (. 73، ص2933ميرهاشمي و پاشاشاریفي،  )و زندگي شخصي است 

یاع وضا يت    کنندة و بيان( 2931یاسمي نهاد و دی ران، )شناختي فرد با شغلش اشاره داشته  روان

انرژي، فداکاري و اشتياق نسبت به کار مشاخ    مانندهایي  شناختي است که از الریق ویهگي روان

 (. Swanberg et al., 2011, p.614)شود  مي

شواهد تجربي حاکي از ایف است که درگيري شغلي توجه بسياري از محققان را به خود جلاب  
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درگيري شاغلي هناوز    تغييراتبيشتر  دهد نشان ميآن  متون نظريتر به  ن اهي دقيقاما کرده است، 

فار  و باا    ا ایاف پايش  با  (.219، ص2931ميرهاشامي و حنيفاي،   )بدون تبييف باقي مانده اسات  

 Taylor, 2014; Vincent-Hoper et) آفریف و درگيري شاغلي  درنظرگرفتف ارتباط بيف رهبري تحول

al., 2012)،  رهباران  شاود  فراینادي موجاب ماي    و ساازوکارها که چاه   شود  ميمطرح  پرسشایف 

اميادي و  )ناد  ب ذار تاکثير  هاا  ان يزش و ن رش پيروان و از جمله درگياري شاغلي آن   بر گرا لتحو

آفریف از الریق ارتقااي توانمندساازي    رسد رهبري تحول به نظر مي زمينهدر ایف (. 2933، همكاران

سو  از یعزیرا . کندها در کار را فراهم  تواند موجبات درگيرشدن بيشتر آن شناختي کارکنان مي روان

 اناد  کارده را تکیياد   شاناختي  روانبيناي توانمندساازي    در پيشآفریف  تحولرهبري  ها نقش پهوهش

؛ 2931، همكااران صامدي مياارکعیي و   ؛ 2932، همكااران نيساتاني و   ؛2933، همكاراناميدي و )

و از  ،(;Allameh et al., 2011; Gill et al., 2010; Avey et al., 2008؛ 2931، همكااران پاور و   حسف

اسات   تکیياد شاده  ز بيني درگياري شاغلي نيا    در پيش شناختي رواننقش توانمندسازي  ،سوي دی ر

متغيار   ،بناابرایف (. Zhang & Bartol, 2010; Quiones & et al., 2013؛ 2931، همكااران ن اامي و  )

 .کارکنان بود شناختي روانقرار گرفت، توانمندسازي  توجهدی ري که در ایف پهوهش مورد 

اني فرایناد  بر تبييف و تشریح محتواي رو شناختي روانتوانمندسازي  بارةهاي م اصر در پهوهش

احساس خودکارآمادي و احسااس اساتقعل توجاه      مانندو به مفاهيمي  کردهتوانمندسازي تمرکز 

را فرایند  شناختي روانتوانمندسازي ( 2333)کان ر و کانن و  .(Bartram & Casimi, 2007) کنند مي

 و وتاف  .(Zhang & Bartol, 2010, p.110)کنناد   ارتقاي احساس خودکارآمدي کارکنان ت ریف مي

 باه  کاه  ام نا  بدیف دانند،کارکنان مي به بخشيدن قدرت يام ن به را نيز توانمندسازي( 2333)کمرون 

 غلبه درماندگي یا ناتواني احساس بر و رده،تقویت ک را خود نفس اعتمادبه احساس تا کنيم کمع آنان

 (. 219، ص2931، همكارانسعجقه و ) کنند

دهند کارکناني که در کار خود درگير هستند، ساطح   ا نشان ميه از آنجا که پهوهش ،به هر حال

یادگيري را نشاان   ة، ابتكارات شخصي، رفتارهاي داواللبانه و ان يزشناختي روانباالتري از سعمت 

شناساایي عاواملي کاه موجاب      ةپهوهش در زمين، (Bakker & Demerouti, 2009, p.221)دهند  مي
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 ,Clark & Loxton, 2012)شاوند، بسايار حيااتي اسات      ار ميافزایش درگيري شغلي کارکنان در ک

p.893) .     و توانمندساازي  آفاریف   تحاول با ایف رویكرد و با توجه به آنچاه پيراماون نقاش رهباري

اصالي در پاهوهش حاضار،     ةلئبيني درگيري شغلي کارکنان گفتاه شاد، مسا    در پيش شناختي روان

و درگيري آفریف  تحولر تبييف ارتباط بيف رهبري د شناختي رواننقش ميانجي توانمندسازي  ةمطال 

یاباد،   وپرورش اهميات خاصاي ماي    آموزش  ویهه در سازمان له بهئبررسي ایف مس. ه استشغلي بود

 ،گيرد انجام وپرورش تحولي آموزش در است قرار اگر ،کندمي بيان 2کومبز الور که فيليپ همانزیرا 

 جام اه  آن تاریف مساا ل   مهام  از جام اه  هار  وپرورش آموزش اگر و شود شرو  آن مدیریت از باید

دارد  مهماي  جام اه نقاش   شاكوفایي  و بهساازي  در منطق همان با نيز آموزشي مدیریت آید، شمار به

 (. 211، ص2931پور،  صمدي و کریم)

  ی و پیشینة تحقیقمباني نظر

و درگياري   اختيشان  روانآفریف، توانمندساازي   از آنجا که پهوهش حاضر روابط بيف رهبري تحول

مبااني نظاري و    ،ساسس  شاده، هر یع از ایف متغيرهاا تشاریح    ،، در ادامهمطال ه کرده استشغلي 

 :شود بيان مي يعبه تفكها  دوي هر یع از آن پهوهشي پيرامون روابط دوبه ةپيشين

 که است بخشي و الهام فرهمندي با توأم رهبري نوعيآفریف  تحول رهبري :آفرین رهبری تحول

ماي  افزایش هاآن در را پذیريچالش و حل مسئله قدرت و کندمي ترغيب ذهني الور به را دستانزیر

ایف متغير مشاتمل بار چهاار مةلفاة نفاوذ آرمااني،       (. 11، ص2931بعغ،  ش باني و تقوي قره)دهد 

مةلفة نفوذ آرماني، باه رهباري اشااره    . ترغيب ذهني، و معحظات فردي استبخش،  ان يزش الهام

شناساند و   عنوان یع ال و مي کند که مورد اعتماد و تحسيف زیردستان است و زیردستان او را به مي

براسااس مةلفاة ان يازش    (. 72، ص2932نيساتاني و همكااران،   )کنناد مانناد او شاوند     س ي ماي 

 بااور  در صورت تاعش،  آن بودن دستيابي قابل و هدف به کندمي ترغيب را کارکنان بخش، رهبر الهام

آفاریف پياروان را    در ب د ترغيب ذهني، رهبر تحول(. 21، ص2933ی قوبي و همكاران، )کنند ا پيد
                                                           
1. Philip Coombs 
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کند در حل مسا ل، خعقانه برخورد کنند و دربارة مفروضاتي که ظاهراً بادیهي باه نظار     تشویق مي

مةلفة معحظات فاردي زمااني    ،اًنهایت(. 23، ص2931اکبري و همكاران، )رسند، پرسش بسرسند  مي

دربارة پيروان خود داشته باشاد و  ( توانمندسازي)اي  گيري توس ه پيوندد که رهبر جهت ه وقو  ميب

  (.213، ص2931مرادي و همكاران، )هاي مستقل توجه کند  عنوان هویت ها به تع آن به تع

را  شاناختي  روانمفهوم توانمندسازي ( 2331) 2ولتهوس و توماس :شناختی توانمندسازی روان

را فرایند ان يزش دروني شغل ناميدناد کاه     و آن ندمدیریت وارد کرد متون نظريبار در  ليفبراي او

داربودن و احساس حاق  اشناختي ی ني احساس تکثير، احساس شایست ي، احساس م ن ةچهار حوز

 همكااران ماورد نظار تومااس و     بُ اد  چهاار  تکیياد  ضمف 1وتف و کمرون. شود را شامل مي انتخاب

در توضايح  (. 229، ص2931ودادي و مهرآرا، )را نيز به آن افزودند  عتماد به دی ران، ب د ا(2332)

تواناد بار    اي کاه فارد ماي    احساس تکثير باه درجاه  توان گفت  شناختي، مي اب اد توانمندسازي روان

، همكااران زاده و  حساف )د کنا  ماي پيامدهاي راهبردي، اداري یا عملياتي شغل تکثير ب ذارد، اشااره  

احساس شایست ي به احسااس کارمناد از اینكاه قابليات و تبحار الزم را باراي       (. 293، ص2931

 احسااس (. 239، ص2932پاور و کمالياان،    حيدري شاه)کند  دارا است، اشاره مي هوظيف دادن انجام

 یاع  فاردي  رفتارهااي  و هاا ارزش کاري، باورهاا،  ةوظيف یع شرایط تطابق کنندة بيانودن، بدارام ن

فرصتي است که افراد احساس کنناد  و به م ناي  ،(31، ص2933، همكارانو  اميدي) است شخ 

احسااس   در نهایات، (. 912، ص2931، همكارانن امي و )کنند  اهداف مهم و باارزشي را دنبال مي

حالتي است که افراد مطمئف هستند با آنان منصفانه و یكسان رفتار خواهد شد و  دهندة نشاناعتماد 

متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت، به آنان آسيب یاا زیاان نخواهناد زد و    االمينان دارند که 

 (.227و  221، ص2931، همكارانپور و  حسف)الرفانه رفتار خواهد شد  اینكه با آنان بي

ن اامي و  )عنوان اشتياق شغلي نيز یااد شاده اسات     درگيري شغلي که از آن به :درگیری شغلی

. کنناد  که کارکنان محيط کارشان را چ ونه ارزیابي ماي  کند ميشاره ، به ایف نكته ا(2931، همكاران
                                                           
1. Thomas & Velthouse 
2. Whetten & Cameron 
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که گفته شاد،   الور شود و همان شغل ت ریف مي بارةعنوان حالت ذهني مثبت در ایف مفهوم اغلب به

 ,Skaalvik & Skaalvik, 2013)شاود   انرژي، فاداکاري و شايفت ي را شاامل ماي     مانندهایي  ویهگي

p.201) .حالتي است که کارمند سطح باالیي از انرژي و پشتكار را با اشتياق  کنندة انرژي، بيان ةمةلف

حالات   کننادة  ب د فداکاري بيان. دهندخوبي انجام  آميزد تا وظایفش را به پذیري ذهني مي و ان طاف

 در نهایات، . کناد  ماي پذیري شاغلش ف اليات     بخشي است که فرد با اعتقاد به اهميت و چالش الهام

ور  الور کامال و باا خوشاحالي در شاغلش غوالاه      که فرد به دهندة حالتي است نشان شيفت ي ةمةلف

 .( Schaufeli et al., 2002; Quinones et al., 2013, p.128; Lu et al., 2014, p.143) شود مي

 آفرين با درگیری شغلي ارتباط بین رهبری تحول

هاا و   تاري را بار ن ارش    مطلاوب  تواند آثاار  ميبرخي محققان م تقدند رویكردهاي جدید رهبري 

افازایش رفتارهااي    بو موجا  ،(79، ص2931نااظم و حادادپور،   )رفتارهاي پيروان داشاته باشاد   

، افازایش ت هاد   (2931، همكااران ؛ نورمحمدي و 2932زاهدي و خيراندیش، )شهروندي سازماني 

، مكااران هخالصاي و  )و افازایش درگياري شاغلي کارکناان     ( 2931، همكارانپرور و  گل)عاالفي 

، پيامدهاي مختلفاي  داردگرا اهميت  هاي رهبران تحول آنچه در کنار مشخصه ،در واقع. دشو( 2932

، همكااران پارور و   گال )د نا ها براي افراد و سازمان محل کارشان در پاي دار  است که ایف مشخصه

پياروان  از الریق ان يزشي کاه در  آفریف  تحولتوان گفت رهبران  مي زمينهدر ایف (. 223، ص2931

هاي خود، کارکنان را به مشاارکت ف اال در محايط کاار      کنند و به سبب رفتارها و دیدگاه ایجاد مي

در چنيف شرایطي قابال انتظاار اسات کاه     (. 271، ص2932، همكارانميرکمالي و )کنند  ترغيب مي

فازایش  هاا ا  و در نتيجه درگيري شغلي آن داشته باشندکارکنان اشتياق بيشتري نسبت به شغل خود 

در افازایش درگياري   آفاریف   تحولهاي پيشيف مةید نقش رهبري  از لحاظ تجربي نيز پهوهش. یابد 

داري باا  ارابطه م نآفریف  تحولنشان داد رهبري ( 1121)عنوان نمونه تيلور  به. استشغلي کارکنان 

پهوهشاي   الي نيز (1121) همكارانهاپر و -وینسنت. (Taylor, 2014)درگيري شغلي کارکنان دارد 

-Vincent)آفریف، درگيري شغلي و موفقيت شغلي فاردي را نشاان دادناد     روابط بيف رهبري تحول

Hoper et al., 2012 .) 
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 شناختي روانبا توانمندسازی آفرين  تحولارتباط بین رهبری 

و  ،(191، ص2932، همكارانلطفي و ) برندباال مي را پيروان هايان يزه و نيازهاآفریف  تحول رهبران

 کمع به افراد و شودمي ن ریسته انسان نوانع به آنان به که کنند مي ایجاد زیردستان در را ایف احساس

هاا   آن(. 222، ص2932، همكااران فروزنده دهكردي و )ببينند  جدید روشي به را ل مسا که کنندمي

زاده،  قربااني )باشاد  ها  گذارند که از جهات گوناگون متضمف رشد آن پيروان مي ةتكاليفي را بر عهد

 رهبر تبادیل  به را پيروان ها، پيشرفت از تجليل و کارکنان توانمندسازي ایف رهبران با(. 9، ص2931

، همكاراننهاد و  رمضاني)د نکن مي فراهم سازمان براي را جدیدي هاي از ایف الریق فرصت و کنند مي

بيناي توانمندساازي    در پيشیف آفر تحولهاي پيشيف نيز مةید نقش رهبري  پهوهش(. 21، ص2931

داري انشان دادند ارتباط م نا ( 1122)همكاران عنوان نمونه ععمه و  به. استکارکنان  شناختي روان

 ,.Allameh et al)هاي آن وجود دارد  و مةلفه شناختي روانبا توانمندسازي آفریف  تحولبيف رهبري 

هشااي کااه در ميااان کارکنااان   نيااز الااي پهو ( 2931) همكااارانصاامدي ميااارکعیي و   .(2011

 شاناختي  روانو توانمندساازي  آفاریف   تحاول وپرورش انجام دادند، دریافتناد بايف رهباري     آموزش

، نيساتاني و  (1121)گيال و فيتزگرالاد   مشاابه باا ایاف نتاایج،     . داري وجاود دارد ام ن ةکارکنان رابط

و توانمندسازي را آفریف  تحولرهبري  ةنيز رابط( 2931) همكارانپور و  و حسف ،(2932) همكاران

 .کردندتکیيد 

 با درگیری شغلي شناختي روانارتباط بین توانمندسازی 

که چرا کارکنان با سطح درگيري شغلي باال نسابت  پرسش در پاسخ به ایف ( 1113)باکر و دمروتي 

رگيرشاده  ها م تقدند کارکنان د آن. شمرند به سایر کارکنان عملكرد بهتري دارند، چهار دليل را برمي

از سعمت بيشاتري   ،کنند تر ادراک مي در شغل، احساس مثبتي داشته و رویدادها را شادتر و جذاب

درگياري شاغلي خاود را باه      در نهایت، واند  شغل خود خعق بارةبرخوردارند؛ در محيط کار و در

دهاد   ماي  تکملي بار ایاف مطالاب نشاان     .(Bakker & Demerouti, 2008)دهند  دی ران نيز انتقال مي

تواند منب ث از احساس توانمنادي   داشتف احساس مثبت یا خعقيت در شغل مي مانندهایي  ویهگي

در . احساس مةثربودن و احساس شایسات ي کارکناان باشاد    مانندهایي  کارکنان و مرتبط با ویهگي
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کيفاي   يتقاا عنوان یكي از ابزارهاي سودمند ار توانمندسازي بهامروزه اعتقاد بر ایف است که  ،واقع

صاالحي و  ) منجار شاود  تواند به افزایش مسئوليت کارکنان در قبال اثربخشي کارشاان   مي ،کارکنان

در تعشاند   هاسازمان ،رو  از ایف(. 13، ص2931، همكاراناسكندري و ؛ 212، ص2931، همكاران

افازایش دهناد   هاا در محايط کاار را     آن ان يازش  کارکنان، توانمندسازي هاي تا با پایبندي به برنامه

 کننادة  تواند بياان  مضاعف کارکنان مي ةبدیهي است اشتياق و ان يز (.2931، همكارانزاده و  حسف)

الي پهوهشي نشان دادند ( 1121)در ایف زمينه یاکيف و ایردیل . باشدها در کار  درگيرشدن بيشتر آن

 ,Yakin & Erdil)د بيني رضایت شغلي دارن اري در پيشادخودکارآمدي و درگيري شغلي نقش م ن

 ةکنناد  بيناي  تواناد پايش   ماي  شاناختي  روانتوانمندساازي  ند هاي دی ر نيز نشان داد پهوهش. (2012

 . (Zhang & Bartol, 2010; Quiones & et al., 2013)درگيري شغلي کارکنان باشد 

 تاوان نقاش مياانجي توانمندساازي     دهاد ماي     شده نشاان ماي   هاي بيان پهوهش ةتکملي بر پيشين

باه هار   . و درگيري شغلي محتمل دانسات آفریف  تحوليف ارتباط بيف رهبري يرا در تب شناختي روان

ویهه در ایران مشاهده نشد، اما  اگرچه پهوهشي مبني بر تحليل روابط همزمان ایف سه متغير به ،حال

ا در تواناد نقاش مياانجي ر    ماي  شاناختي  رواناند که توانمندساازي   هاي مت ددي نشان داده پهوهش

 . کندها و رفتارهاي شغلي کارکنان ایفا  ارتباط بيف رفتارهاي رهبري و مدیریت با ن رش

تواند نقاش مياانجي را    مي شناختي رواننشان دادند توانمندسازي ( 2932) همكاراناميدي و  -

 . کنددر ارتباط بيف ان يزش مشارکت و ت هد عاالفي کارکنان ایفا 

در ارتبااط بايف رهباري و     شاناختي  روانياانجي توانمندساازي   نقش م( 1121)ژان و بارتول  -

 (. Zhang & Bartol, 2010) کردندهاي خعقانه تکیيد  درگير شدن در ف اليت

تواند نقاش مياانجي    مي شناختي رواننشان دادند توانمندسازي ( 1129) همكارانکوینونس و  -

و درگياري  ( دیر و همكااران حمایات اجتمااعي از ما    مانناد )را در ارتباط بيف منابع شغلي 

 . (Quiones et al., 2013)کند  شغلي ایفا

نقش ميانجي توانمندسازي در ارتباط بيف رهبري و درگيري شاغلي  ( 1121)آلبرت و آندریتا  -

  (.Albrecht & Andreetta, 2010) کردندرا تکیيد 
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باا  آفریف  تحولبري نقش ميانجي توانمندسازي را در ارتباط بيف ره( 1113) همكارانآوي و  -

  (.Avey et al., 2008)تمایل به ترک خدمت داشته است 

تواند نقاش مياانجي را    مي شناختي رواننشان دادند توانمندسازي ( 2933) همكاراناميدي و  -

  .کندگرا و ت هد سازماني ایفا  در ارتباط بيف رهبري تحول

آفاریف   تحاول در ارتباط بيف رهبري نقش ميانجي توانمندسازي را ( 1119) همكاران جانگ و -

 (. 2931جزیني و نوایي، )کردند و نوآوري سازماني تکیيد 

 شاناختي  روانهاي مزبور مبني بر تکیيد نقش ميانجي توانمندسازي  نتایج پهوهشبا مبناقراردادن 

هاي پيشايف   هاي شغلي، و نيز با توجه به گزارش پهوهش در ارتباط بيف رفتارهاي رهبري و ن رش

و  شاناختي  روانهااي رهباري تحاول آفاریف، توانمندساازي      دوي متغير مبني بر تکیيد روابط دوباه 

 . شده است بيانهاي پهوهش  فرضيه ،درگيري شغلي، در ادامه

نقااش ميااانجي در تبياايف ارتباااط باايف رهبااري  شااناختي روانتوانمندسااازي  :فرضیییا ایییلی

 . داردو درگيري شغلي آفریف  تحول

بيني درگيري شغلي کارکناان   داري در پيش انقش م نآفریف  تحولهاي رهبري   همةلف :فرضیا اول

 .دارد

بيناي توانمندساازي    داري در پايش انقاش م نا  آفاریف   تحاول هااي رهباري     مةلفاه  :فرضیا دوم

 .کارکنان دارد شناختي روان

ن بيني درگياري شاغلي کارکناا    داري در پيشانقش م ن شناختي روانتوانمندسازي  :فرضیا سوم

 .دارد

 تحقیق روش 

کال   ةآمااري پاهوهش را کارکناان ادار    ةجام ا . اسات پهوهش حاضر توصيفي از نو  همبسات ي  

با استناد باه جادول   . نفر بود 111ها  دادند که ت داد آن وپرورش استان کردستان تشكيل مي آموزش

از ایف ت داد،  که شدپرسشنامه توزیع  291گيري تصادفي ساده،  نمونه ةکرجسي و مورگان و با شيو
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ها  ابزار گردآوري داده(. 32/1 برابر با گویي نرخ پاسخ)کامل بازگردانده شدند  الور پرسشنامه به 212

مشتمل بر ( 2332)رهبري تحولي بس و آووليو  ةپرسشنام ،اوليف ابزار. ودباستاندارد  ةسه پرسشنام

. ذهني و معحظات فاردي باود  بخش، ترغيب  نفوذ آرماني، ان يزش الهام ةو چهار مةلف پرسش 11

ایاف پرسشانامه   . باود ( 2333)وتاف و کمارون    شاناختي  روانتوانمندساازي   ةمقياس دوم پرسشنام

احساااس تااکثير، شایساات ي،  ةو پاانج مةلفاا پرسااش 11را در قالااب  شااناختي روانتوانمندسااازي 

مقيااس ساوم   . کناد  گياري ماي   اعتماد باه دی اران را انادازه    در نهایت،داربودن، حق انتخاب و  ام ن

و باه   پرساش  21باود کاه درگياري شاغلي را در قالاب      ( 2331)درگيري شغلي کانن و  ةپرسشنام

ها باا اساتناد باه نظار متخصصاان       در پهوهش حاضر، روایي پرسشنامه. يردگ صورت کلي اندازه مي

رهباري   ةها نيز باا اساتناد باه ضاریب آلفااي کرونبااخ باراي ساه پرسشانام          د و پایایي آنشتکیيد 

 32/1و  31/1، 31/1و درگيري شغلي باه ترتياب برابار باا      شناختي روانآفریف، توانمندسازي  تحول

ها آزمون همبسات ي پيرساون، تحليال رگرسايون      وتحليل داده  تجزیه براي در نهایت،. محاسبه شد

 . شد کار گرفته هبچندگانه، تحليل رگرسيون ساده و تحليل مسير 

 تحقیقهای  يافته

هاي توصيفي شاامل مياان يف و انحاراف     ، شاخ 2هاي پهوهش، در جدول  ي فرضيهقبل از بررس

کاه   الاور   همان. شده است بياناستاندارد متغيرهاي مورد مطال ه و نيز روابط ایف متغيرها با یكدی ر 

متغيرهاي مورد مطال ه، مثبت و در سطح خطاي کمتر  ةشود ضرایب همبست ي بيف هم معحظه مي

 . ر استداام ن 12/1 از
 میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش .1جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 آفرین رهبری تحول

توانمندسازی 

 شناختی روان

درگیری 

 شغلی

   2 323/1 31/9 آفریف رهبري تحول

  2 213/1** 239/1 33/9 شناختي روانتوانمندسازي 

 2 712/1** 739/1** 323 99/9 درگيري شغلي
 . م نادار است 12/1در سطح خطاي کمتر از  **
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بيني درگيري شغلي کارکناان   اري در پيشادنقش م نآفریف  تحولهاي رهبري   مةلفه :فرضیا اول

 .دارد

ایاف بادان م ناسات کاه     . باود  99/1شده برابر با  ت دیل  ييف، ضریب ت1براساس نتایج جدول 

. کنناد درصد از تغييرات متغير درگيري شغلي را تبيايف   99توانند  ميفریف آ تحولهاي رهبري  مةلفه

شود ترکيبي از  مشخ  مي ،دار بود ام ن 12/1در سطح خطاي کمتر از F (33/22 )از آنجا که مقدار 

اري باراي درگياري شاغلي کارکناان      د ام نا  ةکنناد  بيني توانند پيش ميآفریف  تحولهاي رهبري  مةلفه

  .باشند
 بینی درگیری شغلی در پیشآفرین  تحولهای رهبری  نقش مؤلفه .2جدول 

 مدل
ضریب همبستگی 

 چندگانه
ضریب تعیین 

 شده تعدیل
 Fآمارة 

سطح 
 معناداری

 111/1 33/22 997/1 732/1 زمان هم

. گازارش شاده اسات    9بيف در جادول   ضرایب رگرسيوني هر یع از متغيرهاي پيش ،در ادامه

و  192/1 ضاریب باا   ،بخاش باه ترتياب    نفوذ آرماني و ان يزش الهاام  ةمةلف دهد دو نتایج نشان مي

 ،حاال   با ایاف . مناسبي براي درگيري شغلي باشند ةکنند بيني توانند پيش تنهایي مي ، هر یع به119/1

باشاند و مشاخ     نماي  ادارترغيب ذهناي و معحظاات فاردي، م نا     ةمتناظر با دو مةلف تيمقادیر 

 . کنندبيني درگيري شغلي ایفا  داري در پيشاتنهایي نقش م ن توانند به لفه نميشود که ایف دو مة مي
 

 درگیری شغلی ةکنند بینی های پیش ضرایب رگرسیونی مؤلفه .3 جدول

 سطح معناداری آمارة تی بتا B بین متغیرهای پیش

 111/1 211/9  217/2 مقدار ثابت

 112/1 112/1 192/1 232/1 نفوذ آرماني

 192/1 222/1 119/1 273/1 بخش الهامان يزش 

 127/1 373/2 232/1 222/1 ترغيب ذهني

 121/1 312/0 131/1 121/1 معحظات فردي
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بيناي توانمندساازي    داري در پايش انقاش م نا  آفاریف   تحاول هااي رهباري     مةلفاه  :فرضیا دوم

 .کارکنان دارد شناختي روان

 Fاز آنجاا کاه مقادار    . باود  71/1بار باا   شاده برا  يف ت دیل ي، ضریب ت1براساس نتایج جدول 

هااي   شاود ترکيباي از مةلفاه    دار بود، نتيجه گرفتاه ماي  ام ن 12/1در سطح خطاي کمتر از ( 23/99)

کارکناان   شاناختي  روانداري باراي توانمندساازي   ام ن ةکنند بيني توانند پيش ميآفریف  تحولرهبري 

  .باشند
 شناختی روانبینی توانمندسازی  ر پیشدآفرین  تحولهای رهبری  نقش مؤلفه .4جدول 

 مدل
ضریب همبستگی 

 چندگانه
ضریب تعیین 

 شده تعدیل
 Fآمارة 

سطح 
 معناداری

 111/1 23/99 717/1 211/1 زمان هم

بخاش، ترغياب    ان يزش الهام ةدهد سه مةلف نشان مي 7تکملي بر ضرایب رگرسيوني در جدول 

داري باراي توانمندساازي   ام نا  ةکنناد   بيناي  ياز پايش  تنهاایي ن  توانند به ذهني و معحظات فردي مي

 . کارکنان باشند شناختي روان
 

 شناختی روانتوانمندسازی  ةکنند بینی های پیش ضرایب رگرسیونی مؤلفه .5جدول 

 سطح معناداری آمارة تی بتا B بین متغیرهای پیش

 111/1 723/3  217/2 مقدار ثابت

 111/1 222/2 212/1 123/1 نفوذ آرماني

 112/1 121/1 222/1 212/1 بخش ان يزش الهام

 121/1 717/1 199/1 277/1 ترغيب ذهني

 111/1 112/1 972/1 171/1 معحظات فردي

بيني درگياري شاغلي کارکناان     داري در پيشانقش م ن شناختي روانتوانمندسازي  :فرضیا سوم

 .دارد
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که در ساطح خطااي   بوده  139/1ر با شده براب ف ت دیل ييدهد ضریب ت نشان مي 2نتایج جدول 

دليال   بهشود در آزمون رگرسيون خطي ساده،  الور که معحظه مي همان. دار استام ن 12/1کمتر از 

باا  (. 712/1) اسات بيف وجود دارد، ضریب بتا برابر با ضریب همبست ي  تغير پيشاینكه فقط یع م

شاود توانمندساازي    شده، نتيجاه ماي   شگزار ضریب مسيرمتناظر با  تيداربودن مقدار اتوجه به م ن

 . مناسبي براي درگيري شغلي باشد ةکنند بيني تواند پيش مي شناختي روان
 

 بینی درگیری شغلی در پیش شناختی روانتوانمندسازی  .6جدول 

 بین متغیر پیش
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

تعیین 

 شده تعدیل

آمارة 
F 

ضریب 

 همبستگی

 ضرایب رگرسیونی

B بتا 
ة آمار

 تی

ضریب 

 معناداری

توانمندسازي 

 شناختي روان
712/1 139/1 12/79 111/1 23/1 712/1 13/2 111/1 

تواند نقش ميانجي را در تبييف ارتباط بيف رهباري   مي شناختي روانتوانمندسازي  :فرضیا ایلی

 . کندو درگيري شغلي ایفا آفریف  تحول

آفاریف،   ه ال اوي رواباط رهباري تحاول    هاي جز ي پهوهش، دستيابي ب هدف از بررسي فرضيه

 آزماون باه ایاف منظاور، باا درنظرگارفتف نتاایج       . و درگيري شغلي بود شناختي روانتوانمندسازي 

، در واقاع  2 شاكل . بررساي شاد  پهوهش از الریق تحليال مساير    فرضية اصليهاي جز ي،  فرضيه

. شاود  وهش پذیرفتاه ماي  عنوان مدل نهایي پاه  و به است هاي جز ي نتایج بررسي فرضيهترکيبي از 

بخاش باا درگياري شاغلي، از الریاق       ان يزش الهاام  ةدهد ارتباط مةلف نشان مي شكلتکملي بر ایف 

ي ترغياب ذهناي و    هاا  مةلفاه  ،همچنايف . یاباد  افازایش ماي   شناختي روانميانجي ري توانمندسازي 

 ،لي داشته باشاند بيني درگيري شغ داري در پيشاتواند نقش م ن مستقيم نمي الور معحظات فردي به

نتاایج نشاان داد اگرچاه    همچنيف، . دار استا، ایف نقش م نشناختي روانتوانمندسازي   ةاما با واسط

 شاناختي  روانتوانمندساازي   درگياري شاغلي باود،    ةکنناد  بيناي  الاور مساتقيم پايش    نفوذ آرماني به

 . دکنتوانست نقش ميانجي را در ایف رابطه ایفا  نمي
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 مدل نهایی پژوهش .1شکل 

، اثرات رگرسايوني  2منظور فهم بهتر نتایج، در جدول  پس از دستيابي به مدل نهایي پهوهش، به

. شاده اسات   بيانبيف و ميانجي بر درگيري شغلي کارکنان  مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهاي پيش

رسايوني کال را بار    کاه بيشاتریف اثار رگ    شاناختي  رواننتایج نشان داد پس از متغير توانمندسازي 

بخاش، معحظاات فاردي و ترغياب      هاي نفوذ آرماني، ان يزش الهاام  درگيري شغلي داشت، مةلفه

ساایر نتاایج در   . بيني درگياري شاغلي کارکناان داشاتند     بيشتریف نقش را در پيش، ذهني، به ترتيب

 . استبيان  2جدول 
 

 بینی و میانجی بر درگیری شغلی یشاثرات رگرسیونی مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پ .7جدول 

 اثر رگرسیونی مستقیم متغیر
 اثر رگرسیونی 

 غیرمستقیم
 اثر رگرسیونی کل

 192/1 - 192/1 نفوذ آرماني

 132/1 139/1 119/1 بخش ان يزش الهام

 212/1 212/1 - ترغيب ذهني

 231/1 231/1 - معحظات فردي

توانمندسازي 

 شناختي روان
712/1 - 712/1 

192/1 

119/1 

222/1 

199/1 

972/1 

712/1 

 نفوذ آرماني

 بخش ان يزش الهام

 ترغيب ذهني

 معحظات فردي

 توانمندسازي 
 شناختي روان

درگيري 
 شغلي
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  حث و نتیجهب

در افازایش   شاناختي  روانو توانمندساازي  آفاریف   تحاول پهوهش حاضر نقش متغيرهااي رهباري   

هااي   براي نيل به هدف پاهوهش، ابتادا نقاش مةلفاه    . را مطال ه کرده استدرگيري شغلي کارکنان 

نتاایج نشاان داد ترکيباي از    . شاد بيني درگيري شغلي کارکنان بررساي   در پيشآفریف  تحولرهبري 

مناسابي باراي درگياري شاغلي کارکناان       ةکنند بيني توانستند پيش ميآفریف  تحولهاي رهبري  مةلفه

 ;Taylor, 2014)باود   پهوهشا ران پيشايف  هااي   الور مساتقيم همساو باا یافتاه     ایف نتایج به. باشند

Vincent-Hoper et al., 2012) . 

کاه از   است افراد در آگاهانه نفوذیند آفریف فرا تحولدهد رهبري  نشان ميمباني نظري تکملي بر 

 حرکت کنناد  ،اند در ابتدا انتظار داشته آنچهدهد تا فراتر از  ها ان يزه مي الریق تشویق کارکنان به آن

از جاناب رهباران    اي چنايف رفتارهااي ان يزانناده   . رسيدن به عملكارد بهتار تاعش کنناد     برايو 

کارکناان باا    شود  احتماالً موجب مي ،هاي کارکنان در کنار احترام و اعتماد به توانمنديآفریف  تحول

ساطوح بااالتر    ،هاي مربوط به شغل خود درگير شوند و در نتيجه شور و انرژي بيشتري در ف اليت

رسد که توجه داشاته باشايم    تر به نظر مي بينانه ایف ادعا زماني واقع. از درگيري شغلي را نشان دهند

توانستند اثار   مي الهام يزشان نفوذ آرماني و  ةن داد که دو مةلفنتایج تحليل رگرسيون چندگانه نشا

 . اري بر درگيري شغلي کارکنان داشته باشندادرگرسيوني م ن

شاناختي بار درگياري شاغلي      ، اثر رگرسيوني توانمندساازي روان از دی ر نتایج پهوهش حاضر

 ;Zhang & Bartol, 2010)هااي پيشايف همساو باود      هاي پاهوهش  ایف نتایج با یافته. کارکنان است

Quiones et al., 2013). شناختي و درگيري شغلي دو متغيار رواناي هساتند کاه      توانمندسازي روان

داشتف احساس مثبت یا خعقيت  مانند هایي ویهگي. هاي مشترک زیادي داشته باشند توانند زمينه مي

توانناد منب اث از احسااس     ، در عيف حاال ماي  استدرگيري شغلي کارکنان  کنندة  در شغل که بيان

احساس مةثربودن و احسااس شایسات ي کارکناان     مانندهایي  توانمندي کارکنان و مرتبط با ویهگي

هاا ار    آن هااي و نظر اند اي بوده کارکناني که باور دارند در محيط کار افراد شایسته ،در واقع. باشد

د، احتماالً اشتياق بيشتري به شغل خاود  کنن دليل بازخوردهاي مثبتي که دریافت مي شود، به نهاده مي
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هااي   مةلفاه  از ایف احساس خودکارآمدي در کنار اعتماد به همكاران که یكي دی ار . دهند نشان مي

بودن و جذابيت محيط کار در نزد کارمند را  تواند قابل اعتماد است، مي شناختي روانتوانمندسازي 

 . شودافزایش دهد و موجب افزایش درگيري شغلي وي 

هاا حااکي از آن باود کاه توانمندساازي       تاریف یافتاه   هاي پهوهش، مهم بررسي فرضيه ةدر ادام

با درگيري شغلي کارکناان  آفریف  تحولتواند نقش ميانجي را در ارتباط بيف رهبري  مي شناختي روان

يادي و  ؛ ام2932، همكاراناميدي و )هاي پيشيف بود  هاي پهوهش یافته همسو باایف نتایج . دکنایفا 

 ;Zhang & Bartol, 2010; Quiones et al., 2013; Albrecht & Andreetta, 2010؛ 2933، همكااران 

Avey et al., 2008)،  تواند نقش ميانجي را در ارتبااط   مي شناختي روانکه نشان دادند توانمندسازي

در تبيايف  . ناد کها و رفتارهاي شاغلي کارکناان ایفاا     بر برخي ن رشآفریف  تحولرفتارهاي رهبري 

حل  قدرت وکنند  مي ترغيب ذهني الور به را زیردستانآفریف  تحولتوان گفت رهبران  نتایج اخير مي

 از تجليال  و کارکناان  توانمندسازي ایف رهبران با. دهندمي افزایش هاآن در را پذیريچالش و لهئمس

در . کناد  ماي  ت ریاف  سازمان براي را جدیدي هاي راه وکنند  مي رهبر تبدیل به را پيروان ها، پيشرفت

ها به محايط کاار    تدریج موجبات افزایش ععقه و اشتياق آن کارکنان بهکردن چنيف شرایطي توانمند

 . شود ميدرگيري شغلي کارکنان را موجب  کند و ميرا فراهم 

وضا يت   کننادة  بياان و درگياري شاغلي    شاناختي  رواندو متغيار توانمندساازي    ،به هار حاال  

بيف ایاف دو متغيار ناشاي از     تغييرات از يممكف است بخش هستند، بنابرایف،کارکنان  تيشناخ روان

در استفاده از نتایج باه ایاف محادودیت ذاتاي      بنابرایف، باید .ها باشد آن نشدنيهاي انكار همسوشاني

در درگياري  آفاریف   تحاول با توجه به نتایج پهوهش مبني بار نقاش رهباري     ،همچنيف. توجه شود

هااي مختلاف رهباري در افازایش      هاي آتاي، اثربخشاي سابع    شود در پهوهش يشنهاد ميپ ،شغلي

منظور افزایش  تریف رفتارهاي رهبران به تا از ایف الریق مناسب مقایسه شوددرگيري شغلي کارکنان 

با توجه به نتایج پهوهش مبني بار تاکثير رهباري     در نهایت،. شوددرگيري شغلي کارکنان شناسایي 

رورش پا و کال آماوزش   ةبر درگيري شغلي کارکناان ادار  شناختي روانو توانمندسازي آفریف  تحول

 :شود مي بياناستان کردستان، پيشنهادهاي کاربردي زیر 



   888                                                                          1315پايیز ، 3، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

ها توجه خاصي مباذول کنناد تاا ایاف      ها به پيامدهاي اخعقي تصميم گيري مدیران در تصميم -

 .عنوان ال ویي نزد کارکنان نهادینه شود رفتارها به

روي سازمان با شور و شوق صحبت کنناد تاا از ایاف     هاي پيش دیران همواره دربارة ف اليتم -

 .ها را فراهم کنند ي کارکنان به ف اليتمند ععقهالریق زمينة 

هاا را باه    بينانه با کارکناان صاحبت کنناد و آن    الور خوش مدیران دربارة آیندة شغلي افراد به -

 .دپيشرفت بيشتر در شغل خود تهييج کنن

عنوان یع همكاار، باا کارکناان     الور صميمانه و دوستانه و نه صرفاً به مدیران تا حد امكان به -

 . برخورد کنند

 . بودن اهداف به کارکنان االمينان دهند یافتني مدیران همواره دربارة دست -

رکناان از  هااي کا  ها، نيازها و شرایط کارکنان را درک کنند و بر مبناي تواناایي  مدیران توانایي -

 . ها انتظار داشته باشند آن

 . ها عمل کنند هاي آن ها و ویهگي دهي کارکنان با توجه به توانایي مدیران در سازمان -

 . مدیران تا حد امكان، زمينة استقعل و آزادي عمل کارکنان را فراهم کنند -
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 و مآخذ منابع

 و ساياهكلي، ساهيع   ربياع  ،ش، منصاوره تفار  زاغاري  ،اسكندري، فریدون، پازارگادي، مهرنوش .2

شناختي پرستاران با ميزان ت هد عااالفي   ارتباط بيف توانمندسازي روان(. 2931)شغلي، عليرضا 

ة ، دوردر پرساتاري و ماماایي   ههاي پيش يران مراقبت ةمجل. هاي استان زنجان ارستانمها در بي آن

 .12-21، صفحات 1 ، شمارة9

آفریف  ط ميان رهبري تحولبررسي ارتبا(. 2931)پور، مونا  عبداهلل و اميرخاني، اليبه ،آغاز، عسل .1

دانشور رفتاار مادیریت   . هاي کارکنان و مدیران رویكردي تطبيقي به ن رش: اجتماعي و سرمایة

 .212-221، صفحات 12 ة، شمار23، سال و پيشرفت

آفریف و  يف رهبري تحولب ةبررسي رابط(. 2931)معحسيني، علي  و کارنما، اسداهلل ،اکبري، مينا .9

 ة، شمارسازماني پليس ةتوس . (هاي دولتي استان کرمان سازمان: پهوهي نمونه)عملكرد سازماني 

 .29-32، صفحات 17

اي توانمندسااازي  نقااش واسااطه(. 2933)صاافري، سااميه  و زار ، قاساام ،امياادي، عليرضااا .1

 ةنشاری . سازمان تربيت بادني در  يت هد سازمانگرا و  شناختي در ارتباط بيف رهبري تحول روان

 .31-39، صفحات 27 ة، شمار3، سال علوم حرکتي و ورزش

بايف ان يازش مشاارکت،     رابطاة (. 2932)مرادي، محمدرضاا   و صفري، سميه ،اميدي، عليرضا .7

مادیریت   ةنشاری . بادني  شناختي و ت هاد عااالفي کارکناان ساازمان تربيات      توانمندسازي روان
 .23-37، صفحات 27 ، شمارةورزشي

ساازماني   گارا باا ت هاد    آفاریف و ت امال   رهبري تحاول  ةبررسي رابط(. 2931)جاوداني، محمد  .2

 .219-273، صفحات 2 ، شمارة2، سال مباني ت ليم و تربيت ةنام پهوهش. م لمان

آفریف بر نوآوري سازماني در  تکثير سبع رهبري تحول(. 2931)نوا ي، مجيد  و جزیني، عليرضا .2

 .92-13، صفحات 9 ة، شمار7، سال انتظام اجتماعي ةنام فصل. اجاسازمان پليس پيش يري ن

بيف سابع رهباري    ةبررسي رابط(. 2932)ج فري، کاظم  و منشدي، منصور ،نيا، س يد ج فري .3
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، 2ة ، شامار 1، سال مطال ات منابع انساني ةنام فصل. دهنده آفریف و بهبود عملكرد آموزش تحول

 .29-33صفحات 

حسانوند، مسالم    ملكاي  و رحيماي، ر اوف   ،پور، مریم کاظم ،علي سيد سيادت، ،چوپاني، حيدر .3

آفاریف در دانشا اه    رهبران تحاول  ینيآفر نقشها در پرتو  افزایش یادگيري در سازمان(. 2931)

 ،22 دورة، مادیریت ساعمت   ةناما  فصل. 2932-2931علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 

 .92-71، صفحات 72 ةشمار

آفاریف در   بررسي نقش رهبري تحول(. 2931)نوروزي، مجتبي  و باسي، اليبهع ،پور، اکبر حسف .21

 ة، شامار 27 ة، دورهاي مدیریت در ایاران  پهوهش -مدرس علوم انساني. توانمندسازي کارکنان

 .222-233، صفحات 2

شفافيت نقش و توانمندي (. 2931)نوري، ابوالقاسم  و س يد پور، يعبدالمجيد، رجایزاده،  حسف .22

 .297-277، صفحات 21 ة، شمارانداز مدیریت دولتي چشم. اختيشن روان

روحااني،  و  محمدي، رامايف  ،نهاد، بهمف احدي ،مرادي، فردیف ،صالحي، مس ود ،خالصي، نادر .21

هااي آموزشاي و    گزار و درگيري شغلي کارکنان بيمارستان رهبري خدمت ةرابط(. 2932)بهزاد 

، 27، ساال  مدیریت سعمت ةنام فصل. 2933 ،ستاندرماني وابسته به دانش اه علوم پزشكي کرد

 .19-91، صفحات 12 ةشمار

(. 2931)اهلل  پور، ن مات  صادق و زار ، صبا ،اندام، رضا ،نهاد، مهرعلي همتي ،نهاد، رحيم رمضاني .29

. گراي مدیران با ت هد ساازماني دبياران تربيات بادني     گرا و عمل هاي رهبري تحول سبع ةرابط

 .29-21صفحات  ،2 ة، شمار2، سال ر مدیریت ورزشي و رفتار حرکتيپهوهش د ةنام دوفصل

آفاریف بار رفتاار      تاکثير رهباري تحاول   (. 2932)خيراندیش، مهادي   و السادات زاهدي، شمس .21

 ةناما  فصال . هاي نفتاي ایاران   موردي در شرکت ملي پخش فرآورده ةمطال : شهروندي کارکنان
 .3-13، صفحات 7 ةشمار ،1، سال مدیریت و منابع انساني در صن ت نفت

الراحاي ال اوي رهباري اثاربخش     (. 2931)اکبار   شاوبي، علاي   عزیزپاور  و ساعتچي، محماود  .27

 .2-23، صفحات 22 ة، شمار21، سال دانشور رفتار ةدوماهنام. دانش اهي
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تحلياال توانمندسااازي (. 2931)موسااایي، محمااود  و پوررشاايدي، رسااتم ،سااعجقه، ساانجر .22

بهباود و  )مطال اات مادیریت    ةناما  فصال . آن با مادیریت داناش   ةشناختي کارکنان و رابط روان

 .33-223، صفحات 21 ، شمارة19، سال (تحول

ها  شناسایي الزام(. 2931)پور، مریم  کاظم و اصغر حيات، علي ،چوپاني، حيدر ،سيادت، سيدعلي .22

 ارة، شام (مادیریت )صن ت الستيع ایران  ةنشری. ها آفریف در سازمان و پيامدهاي رهبري تحول

 . 22-29، صفحات 21

عادالت ساازماني و    بررساي رابطاة  (. 2932)رضاا   کمالياان، امايف   و پاور، رضاوان   حيدري شاه .23

 .227-112، صفحات 2ة ، شمار21ة ، دورمدیریت فرهنگ سازماني. شناختي توانمندسازي روان

ار مدني آفریف با رفت رهبري تحول ةبررسي رابط(. 2931)بعغ، حسيف  تقوي قره و ش باني، علي .23

، 17، ساال  رسااني  تحقيقات کتابداري و االاع   ةنشری. هاي دانش اه تهران سازماني در کتابخانه

 .93-21، صفحات 72ة شمار

خعقيات و مشاارکت باا     ةرابطا (. 2931)مرتضاایي، حدیثاه    و قلتاش، عباس ،صالحي، مسلح .11

(. د مرودشات ماوردي واحا   ةمطال ا )توانمندسازي اعضاي هيئت علمي دانش اه آزاد اساعمي  

 .33-222، صفحات 9 ة، شمار1 ، سالرهيافتي نو در مدیریت آموزشي ةنام فصل

. آفریف با خعقيت دبيران ارتباط رهبري تحول(. 2931)پور، سيده الاهره  کریم و صمدي، پرویف .12

 .223-293، صفحات 212 ة، شمارت ليم و تربيت ةنام فصل

 ةبررسي رابطا (. 2931)ميرکعیي، حمزه  يصمد و آقاجاني، حسن لي ،ميرکعیي، حسيف صمدي .11

 ةادار: مااوردي ةمطال اا)شااناختي کارکنااان  آفااریف و توانمندسااازي روان ميااان رهبااري تحااول

، 2 ة، شامار 2، ساال  رهبري و مدیریت آموزشاي  ةنام فصل(. پرورش شهرستان بابلسرو آموزش

 .222-293صفحات 

ارتبااط  (. 2933)حسيني، سيده مهساا   و اهلل دهقان، آیت ،اشرف گنجویي، فریده ،غفوري، فرزاد .19

، 1 ة، شمارمدیریت ورزشي ةنام فصل. بيف سبع رهبري مدیران با خعقيت م لمان تربيت بدني

 .127-191صفحات 



   888                                                                          1315پايیز ، 3، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

شناساایي  (. 2932)حسايني، فرزاناه    ساادات  و شخصايان، فاالماه   ،اهلل دهكردي، لطف  فروزنده .11

تطبيقاي   ةبراساس مطال ا ( ATL)اي موثق گر گيري رهبري تحول هاي دیني مةثر بر شكل آموزه

، 7، سال هاي مدیریت عمومي پهوهش.  (با استفاده از تكنيع دلفي فازي)متون اسعمي و غربي 

 .213-299، صفحات 23 ةشمار

 ةناما  فصال . آفاریف  هوش م نوي و اخعقي با رهبري تحاول  ةرابط(. 2931)اهلل  زاده، وجه قرباني .17

 .2-29، صفحات 1 ة، شمار3 ، سالاخعق در علوم و فناوري

بررسي نقش واسط هوش هيجاني مدیران در تکثير (. 2931)نيا، فریبرز  رحيم و باغي، نسترن قره .12

، 7، ساال  مادیریت تحاول   ةناما  پاهوهش . اي کارکناان  گرا بر عملكرد زمينه سبع رهبري تحول

 .17-11، صفحات 21 ةشمار

دشواري هدف و رهباري   ةرابط(. 2931)د پور، سيدحمي آتش و وکيلي، نفيسه ،پرور، محسف گل .12

، ساال  دانشور رفتار مادیریت و پيشارفت  . گرا با رفتار شهروندي سازماني و ت هد عاالفي تحول

 .222-231، صفحات 71 ة، شمار23

(. 2932)کجاوري، جاواد    و اميناي، ميتارا   ،زاده، اکبار  ماةمني  ،مختارپور، صادیقه  ،لطفي، فرهاد .13

پزشكي شيراز و ارتبااط آن باا ت هاد     ةهاي آموزشي دانشكد بررسي سبع رهبري مدیران گروه

 .199-193، صفحات 9 ة، شمار22، سال پزشكي هرمزگان ةمجل. سازماني

مارادي چالشاتري،    و ج فري، اکرم ،...نصرا سجادي، سيد ،حميدي، مهرزاد ،مرادي، محمدرضا .13

روندي ساازماني در  تبادلي و رفتاار شاه   –آفریف  هاي رهبري تحول سبع رابطة(. 2931)جواد 

، صافحات  3 ة، شامار مدیریت ورزشاي  ةنام فصل. سازمان تربيت بدني جمهوري اسعمي ایران

271-217. 

بررساي  (. 2932)زاده، حجات   غعم و اصغر حيات، علي ،چوپاني، حيدر ،محمد ميرکمالي، سيد .91

. فت ایاران آفریف بر رفتار شهروندي سازماني نيروهاي دانش ر شرکت ملي ن تکثير رهبري تحول

 .292-277، صفحات 2 ة، شمار1 ة، دورهاي مدیریت منابع سازماني پهوهش

بايف ادراک از عوامال محايط کاار      ةرابطا (. 2933)شاریفي، حساف    پاشاا  و ميرهاشمي، مالاع  .92
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و سطح درگيري شاغلي  ( هاي شغل، سبع نظارتي و ساختار سازماني هاي شغلي، ویهگي نقش)

 .72-39، صفحات 1 ة، شمار2 ة، دورشناختي  ات روانمطال ةنام فصل. ت علميئهي ياعضا

بيف کارآفریني و درگياري شاغلي کارکناان     رابطة(. 2931)حنيفي، کورش  و ميرهاشمي، مالع .91

 ة، شامار 2، ساال  هاي تازه در علوم تربيتي اندیشه ةنام فصل. دانش اه آزاد اسعمي واحد رودهف

 .212-273اول، صفحات 

ال اوي سااختاري عادالت ساازماني بار اسااس        ةارا ا (. 2931)انه حدادپور، سم و ناظم، فاتح .99

رهياافتي ناو در    ةناما  فصال . گارا در دانشا اه آزاد اساعمي    گرا و عمل هاي رهبري تحول سبع
 .72-22، صفحات 2 ة، شمار1، سال مدیریت آموزشي

با ان يزش فرهنگ سازماني  ةرابط(. 2931)نيسي، عبدالكاظم  و پور، آذیف تقي ،ن امي، عبدالزهرا .91

 ةمجلا . شاناختي  گاري توانمندساازي روان   شغلي، اشتياق شغلي و رفتارهاي نوآورانه با مياانجي 

 .917-999، صفحات 1 ة، شمار7 ة، دورعلوم رفتاري

بررساي  (. 2932)خليلاي، مجتباي    زار  و زاده، حجت غعم ،چوپاني، حيدر ،نيستاني، محمدرضا .97

مادیریت صان تي   . ازي کارکناان کاویر تاایر بيرجناد    آفریف با توانمندس بيف رهبري تحول ةرابط
 .13-21صفحات  ،11 ة، شمار2، سال علوم انساني دانش اه آزاد اسعمي سنند  ةدانشكد

 شاناختي و ت هاد   بيف توانمندسازي روان ةبررسي رابط(. 2931)مهرآرا، احمد  و ودادي، احمد .92

، 23 ة، شامار مالياات  ةناما  پاهوهش . (موردي ادارات امور مالياتي شاهر تهاران   ةمطال )سازماني 

 .222-223صفحات 

 ةرابطا (. 2931)مني، خادامراد  ةما  و بشليده، کيومرث ،محمدیان، محسف گل ،نهاد، پریسا یاسمي .92

شاغلي   ة مشااورة نام فصل. ت علميئبا درگيري شغلي در اعضاي هي Bو  Aهاي شخصيتي  تيپ
 .211-292، صفحات 22 ة، شمار7 ة، دورو سازماني

آفریف  بيف رهبري تحول ةبررسي رابط(. 2933)کيخا، عالمه  و مقدمي، مجيد ،نورمحمدی قوبي،  .93

، صافحات  1 ة، شامار 1، ساال  مدیریت تحول ةنام پهوهش. و رفتار شهروندي سازماني کارکنان

32-21. 
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