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 کارکنان  خودکارآمدي بر آفرین تحول رهبري سبک تاثیر
بیدگل) و آران شهرستان در شهرداري  ) 

  *،2مهدي سکوت آرانی ،1اشرف شاه منصوري

  ایران ،تهران ،گروه مدیریت ،واحد تهران جنوب، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی 1

     دار مکاتبات)(عهده ایران ،نراق، گروه مدیریت بازرگانی ،واحد نراق ،دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی 2

  1394خرداد: یرش،پذ1393اردیبهشت، اصالحیه: 1393بهمن: یافتدر یختار

  چکیده

از لحاظ  قیتحق نیباشد. ا می دگلیشهرستان آران و ب يکارکنان شهردار يبر خودکارآمد نیتحول آفر يرهبر ریتاث زانیم ییهدف از پژوهش حاضر شناسا
 100 داداست به تع دگلیآران و ب يکارکنان شهردار هیپژوهش کل نیا يآمار ياست. جامعه یعل -یفیاز نوع توص قیهدف کاربردي و از لحاظ روش تحق

شرر و همکاران  يباس و خودکارآمد یتحول يپرسشنامه رهبر ها داده يجمع آور ياستفاده شده است. برا ياز روش سر شمار يرینمونه گ ينفر است و برا
تحول  يرهبر کسب ریتاث ییاست که به شناسا یاصل هیفرض کیقرار گرفت که شامل  یمورد بررس هیفرض 6 قیتحق نیاجرا شد. در ا ها یآزمودن يرو
 يرفتارها ،یآرمان يهایژگیشامل: و نیتحول آفر يابعاد سبک رهبر ریتاث ییکه به شناسا یفرع هیفرض 5کارکنان پرداخته و  يبر خودکارآمد نیآفر

 يهادست آمده از آزمون به ریکارکنان پرداخته است. با توجه به مقاد يبر خودکارآمد رانیمد يو مالحظات فرد یذهن بیالهام بخش، ترغ زشیانگ ،یآرمان
 يکارکنان شهردار يابعاد آن بر خودکارآمد هیو کل نیتحول آفر يسبک رهبر ریشده و تاث دییتا قیتحق اتیفرض هیکل رها،یمتغ يانجام شده بر رو

 ریتاث نیکمتر يو مالحظات فرد ریتاث نیشتریب یآرمان يهایژگیو ن،یتحول آفر يابعاد رهبر انیشد. از م یابیمعنادار و مثبت ارز دگلیشهرستان آران و ب
  کارکنان سازمان داشت. يرا بر خودکارآمد

  دگلیآران و ب يشهردار ،يخود کارآمد ن،یتحول آفر يرهبر ،يسبک رهبر ،يرهبر: کلیدي واژگان
  

  مقدمه -1

از  نهیند تا با استفاده بهادر تالش ها يها و از جمله شهردارامروزه سازمان
کارکنان،  يخودکارآمد تیموجود، از جمله نها يهمه امکانات و ابزارها

مهم  نیرسد ا می مجموعه خود گردند که به نظر شتریبوري  بهره باعث
 قیتحق نینخواهد بود. لذا در ا سریمناسب م يبدون اتخاذ سبک رهبر

بر  نیتحول آفر يرهبر ریتاث ییتالش خواهد شد تا با مطالعه و شناسا
در جهت  یگام دگل،یشهرستان آران و ب يکارکنان شهردار يخودکارآمد

  موضوع برداشته شود. نیروشن شدن ا

  بیان مساله -2

تحول  يرهبر دگاهید توان یم ،يدر مورد رهبر ها دگاهید نیدتریاز جد
 يرهبر يها سبک نیدتریاز جد نیتحول آفر يرا نام برد. رهبر نیآفر

 نیا يبرا ياریبس يایمزا .مورد توجه قرار گرفته است اریاست که بس
 شیافزا ،یشغل تیاز جمله رضا ؛شناخته شده است يسبک رهبر

  .است ردستانیز نیاسترس ب کاهشسازمان و  يور بهره

 رینفوذ کرده و تأث روانپی اهداف و ها در باورها، ارزش نیتحول آفر رهبران
گفتار و  قی. آنها از طرگذارند یم يخود به جا روانیدر پ ياالعادهفوق

رهبران نسبت  نیا روانی. پکنند یکردارشان کل سازمان را دچار تحول م
از  نیآفر ل. نفوذ رهبران تحوکنند یم يبه آنها احساس اعتماد و وفادار

  1 ].3[ است گرانیبه د یو الهام بخش نشیکلمات، گفتگو، ب قیطر
به  ازین ها يو نوآور راتییهمسو شدن با تغ يبرا گرید يسو از

کند که خود  می ) مطرح1997کارکنان است. باندورا ( يخودکارآمد
 ،یشناخت يهامهارت له،یاست که بدان وس ياتوان سازنده ،يکارآمد
اي  تحقق اهداف مختلف، به گونه يانسان برا يو رفتار یعاطف ،یاجتماع

ها و داشتن دانش، مهارت يشود. به نظر و می یاثربخش سامانده
 ندهیعملکرد آ يبرا یمناسب يها کننده ینیبشیافراد پ یقبل يدستاوردها

خود در انجام آنها بر  يهاییبلکه باور انسان درباره توانا ستند،یافراد ن
چه  دیدانند که با می افراد کامالً" مؤثر است. شیعملکرد خو یچگونگ

دارند، اما  فیانجام وظا يالزم برا يهاو مهارت هندرا انجام د یفیوظا
  ].5[ "ستندیها موفق نمناسب مهارت ياغلب در اجرا
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توجه به نقش محوري و کلیدي رهبران در پیشبرد سازمان در مسیر  با
تحقق اهداف تعیین شده و استمرار بقاي سازمانی، لزوم هماهنگی، 
همراهی و تعامل مستقیم تمامی سطوح سازمانی با رهبران به منظور 

کوشند با اتخاذ  رو، رهبران می ناپذیر است. از این ابتحقق این مهم اجتن
رهبري متناسب با فرهنگ، درجه بلوغ و بالندگی  مختلفهاي  سبک

را در سازمان فراهم  يرشد و توسعه خودکارآمد جاد،یها، زمینه ا سازمان
، ها در سازمان يرسد اتخاذ سبک مناسب رهبر می به نظر ].2[ سازند

کارکنان و سپس موجب خود  انیحساس بهتر در مباعث با بوجود آوردن ا
که در تحقیقات در اي  يرهبر يها خواهد شد. سبک آنها شتریب يمدکارآ

اي و عدم مبادله ن،یهاي تحول آفراند سبکاین زمینه مطرح بوده
بر  نیتحول آفر يسبک رهبر ریگر بوده که در این تحقیق تاثمداخله

مورد ارزیابی  دگلیشهرستان آران و ب يخودکارآمدي کارکنان شهردار
  .تقرار خواهد گرف

  اهمیت و ضرورت تحقیق -3

کنند اغلب فراتر از وظایف  کارکنانی که براي رهبران تحول آفرین کار می
کنند، در ضمن  رسمی براي منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می

روابط نزدیک، صمیمانه، حمایتی و توسعه  نیکه رهبران تحول آفر یوقت
از  يیافته را پرورش دهند در آن صورت کارکنان براي بروز سطح باال

   ].59:1[ تمایل خواهند داشت يکارآمدخود
 با موانع و مشکالت شتریمنجر به تالش و استقامت ب شتریب يخودکارآمد

 ریتأث زشیبر انگ يهدف گذار قیاز طر يخودکارآمد نیشود. همچن می
 ییباال يخاص احساس کارآمداي  نهیکه فرد در زم یگذارد. در صورت می

 کند، کمتر از شکست می نییخود تع يرا برا يداشته باشد، اهداف باالتر
 يها ياستراتژ ،یمیقد ي ها يو در صورت ناموفق بودن استراتژ رسدت می
به  ایفرد  ،يبودن احساس کارآمد نی. اما در صورت پائابدی می را يدیجد

در صورت برخورد با مشکالت به  ای ،کند می اجتناب فیطور کامل از تکل
  ].6,5,4[کند  می یسرعت صحنه را خال

شود شـهرداري جزء ارکان مدیریت شـهري کـشور محسوب می سازمان
و...) و  ها ي دولتی (وزارت کشور، استانداريها که از یک طرف به سـازمان

از طرف دیگر با شهروندان به طور مستقیم و شوراي شهر به عنوان 
از  اتریکه هر روز پو یطیمح نینمایندگان مردم در ارتباط است. در چن

کند رکود،  می از همه توجهات را به خود جلب شتریآنچه ب شود می قبل
ت کارکنان سازمان مورد نظر ما از کار خود اس یروح یو خستگ یلیم یب

گفتار آنان مشهود است. عدم  یکه در همان برخورد اول در رفتار و حت
 يریگیتالش و پي  و نحوه فیعملکرد ضع ران،یاز نگاه مد یکاف یبازده

و  یبعنوان دغدغه اصل فیدر حد رفع تکل فیوظا نجامکارکنان و ا
 يهايدر شهردار يمقوله خودکارآمد یارباب رجوعان، بررس یشگیهم

موجود در  يهارا مستلزم دانسته و با توجه بحث دگلیشهرستان آران و ب
ضرورت  ،يدر مقوله خودکارآمد نیتحول آفر يسبک رهبر ریباب تاث

   شود. می حاضر مسجل قیتحق

  سواالت و فرضیات تحقیق -4

  سواالت تحقیق 4-1
  یسوال اصل

معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد نیتحول آفر يسبک رهبر ایآ-
  دارد؟

   یفرع سواالت
معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد یآرمان يهایژگیو ایآ -اول

  دارد؟
معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد یآرمان يرفتارها ایآ -دوم

  دارد؟
 ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیالهام بخش مد زشیانگ ایآ -سوم

  معنادار دارد؟
معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد یذهن بیترغ ایآ -چهارم
  دارد؟
معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد يمالحظات فرد ایآ - پنجم
  دارد؟

  فرضیات تحقیق 4-2
   یاصل هیفرض

  معنادار دارد. ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد نیتحول آفر يسبک رهبر-
  یفرع اتیفرض
معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد "یآرمان يهایژگیو" -اول

  دارد.
معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد "یآرمان يرفتارها" -دوم

  دارد.
 ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد "الهام بخش زشیانگ" -سوم

  معنادار دارد.
معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد "یذهن بیترغ" -چهارم
  دارد.
معنادار  ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد رانیمد "يمالحظات فرد" - پنجم
   دارد.

  جامعه آماري -5

شهرستان  يجامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان شهردار
  باشد. می نفر 100است، که طبق آمار ارائه شده  دگلیآران و ب

  نمونه آماري -6

باال بردن اعتبار پژوهش، حجم نمونه کل جامعه  يپژوهش برا نیدر ا
  استفاده شده است. ياز سرشمار گریدرنظر گرفته شده و به عبارت د

  آوري اطالعاتابزار جمع -7

از پرسشنامه بسته استفاده شده است و در سواالت  قیتحق نیدر ا
مورد استفاده قرار گرفته از  یاصل رهايیپرسشنامه که براي سنجش متغ
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  ) استفاده شده است.1(جدول  کرتیلاي  نهیگز 5اسیمق
 کرتیل فیط): 1(جدول

  کامالموافقم  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  کامال مخالفم

1  2  3  4  5  

  (روایی) پرسشنامه تعیین اعتبار -8

نفر از  10اعتبار محتواي این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و
 رانیمد قیتحق نیشده است. خبره: منظور از خبره در ا دییخبرگان تا

 15از  شیو کاشان هستند که سابقه ب دگلیآران و ب يشهردار یانیارشد و م
  باشد.یبه باال م یآنان کارشناس یلیداشته و مدرك تحص تیریسال مد

  (قابلیت اعتماد) پرسشنامه تعیین پایایی -9

کرونباخ  آلفاي روش از اعتماد قابلیت گیرياندازه منظور تحقیق به این در
  مورد استفاده قرار گرفت. SPSS17 نرم افزار استفاده شد و

  پژوهش يمتغیرها پایایی): 2(جدول

  
 و گردید آزمون پیش پرسشنامه 30 شامل اولیه نمونه یک منظور بدین 

 کمک به و ها پرسشنامه آمده از این به دست يها داده از استفاده با سپس
شد.  محاسبه کرونباخ روش آلفاي با اعتماد ضریب میزانSPSS م افزار نر

 سئواالت مشهود است آلفاي کرونباخ براي )2(همانطور که در جدول 
 رهبري تحول آفرین و خودکارآمدي کارکنان، پایایی پرسشنامه را تایید

  نماید: می
باشد؛ نشان از آن  می 60/0یشتر از با توجه به مقدار آلفاي کرونباخ که ب

  باشد.  می است که این پرسشنامه پایایی الزم را دارا

  تجزیه و تحلیل آماري -10

 SPSS 17 افزاراز نرم آماري هايهداد بررسی جهت پژوهش این در
 ها داده تحلیل براي استنباطی و توصیفی آمار نوع دو .است شده استفاده
 آماري يها مشخصه از استفاده با توصیفی سطح است. در شده استفاده

 تحلیل و تجزیه و نمودارها رسم درصد و میانگین به فراوانی، نظیر
براي  کرونباخ آلفاي از استنباطی، سطح در و شده پرداخته اطالعات
 به مربوط يها یافته تحلیل و تجزیه پرسشنامه و براي پایایی بررسی

رگرسیون استفاده شده است. به این پژوهش از تحلیل  این يها فرضیه
صورت که براي تست نرمال بودن آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي 
تمامی متغیرها انجام شده است. سپس تحلیل رگرسیون یک متغیره 

ي فرعی مورد ها متغیره براي فرضیه 5اصلی و رگرسیون ي  براي فرضیه
  استفاده قرار گرفته است.

  آمار توصیفی -11

  هاي آرمانیاي مربوط به ویژگیهتوصیف گویه -11-1
 یآرمان يهایژگیو فیتوص): 3( جدول

  میانگین  درصد  فراوانی  آرمانیویژگی
   %1/7  7  هرگز

 
 
58/3  

  
  

  %1/10  10  بندرت
  %2/23  23  گاهی
  %4/36  36  اغلب
  %2/23  23  همیشه

  
هاي آرمانی است، با توجه به نتایج جدول فوق که توصیف مفهوم ویژگی

%)، 1/10نفر با  10%)، بندرت تعداد (1/7نفر با  7هرگز تعداد (ي  گزینه
%) و 4/36نفر با  36%)، اغلب تعداد (2/23نفر با  23گاهی تعداد (
اند. همچنین %) را به خود اختصاص داده2/23نفر با  23همیشه تعداد (

از دهد سازمان ما  می باشد که نشان می 58/3میانگین این مفهوم برابر با 
حاظ این مفهوم داراي میانگینی باالتر از حد متوسط است. با توجه به مقیاس ل

  است. 3مورد استفاده در این پژوهش، حد متوسط اي  گزینه 5لیکرت 

 یآرمان يمربوط به رفتارها يها هیگو فیتوص -11-2

 یآرمان يرفتارها فیتوص): 4(جدول

  میانگین  درصد  فراوانی  رفتار آرمانی
   %1/11  11  هرگز

 
 
27/3  

  %2/15  15  بندرت
  %3/28  28  گاهی
  %3/26  26  اغلب
  %2/19  19  همیشه

  
پردازد،  می یآرمان يمفهوم رفتارها فیکه به توص زیجدول فوق ن در

 نیا نیانگیم نیآمده است. همچن ها نهیو درصد هر کدام از گز یفراوان
  باالتر از حد متوسط است. یباشد که کم می 27/3مفهوم برابر با 

  الهام بخش زشیمربوط به انگ يها هیگو فیتوص -11-3
 بخش الهام زشیانگ فیتوص ):5(جدول

انگیزش الهام 
  بخش

  میانگین  درصد  فراوانی

   %1/8  8  هرگز

  گویه تعداد  کرونباخ آلفاي  متغیرها

  4  763/0  آرمانی ویژگی
  4  790/0  آرمانی رفتار
  4  867/0  بخش الهام انگیزش

  4  871/0  ذهنی ترغیب
  4  743/0  فردي مالحظه

  17  895/0  خودکارامدي
  20  938/0  آفرین تحول رهبري
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    %2/18  18  بندرت
 
36/3  

  %3/26  26  گاهی
  %2/22  22  اغلب
  %2/24  25  همیشه

  
در  ي مفهوم انگیزش الهام بخشها فراوانی و درصد هریک از گزینه

باشد که  می 36/3جدول فوق آمده است. میانگین این مفهوم برابر با 
  کمی باالتر از حد متوسط است.

 یذهن بیمربوط به ترغ يها هیگو فیتوص -11-4

 یذهن بیترغ فیتوص ):6(جدول

  میانگین  درصد  فراوانی  ترغیب ذهنی
   %1/11  11  هرگز

  
 
30/3  

  %2/20  20  بندرت
  %1/9  9  گاهی
  %5/46  46  اغلب
  %1/13  13  همیشه

آمده است. میانگین این  )6( توصیف مفهوم ترغیب ذهنی در جدول
  باشد که کمی باالتر از حد متوسط است. می 30/3مفهوم برابر با 

 يمربوط به مالحظات فرد يها هیگو فیتوص -11-5

  يفرد مالحظات فیتوص ):7(جدول
مالحظات 

  فردي
  میانگین  درصد  فراوانی

  %0/4  4  هرگز

64/3  
  %1/14  14  بندرت
  %2/17  17  گاهی
  %4/42  42  اغلب
  %2/22  22  همیشه

 نیا نیانگیپردازد. م می يمفهوم مالحظات فرد فیجدول باال به توص
  باشد که باالتر از حد متوسط است. می 64/3مفهوم برابر با 

  يمربوط به خودکارآمد يها هیگو فیتوص -11-6
 يخودکارآمد فیتوص): 8(جدول

  میانگین  درصد  فراوانی  خودکارآمدي
  %1/8  8  هرگز

  
14/3  

  %2/15  15  بندرت
  %4/41  41  گاهی
  %3/25  25  اغلب
  %1/10  10  همیشه

  

 يمفهوم خودکارآمد يها نهیاز گز کی و درصد هر یدر جدول فوق فراوان

باالتر از  یباشد که کم می 14/3مفهوم برابر با  نیا نیانگیمشهود است. م
  حد متوسط است.

  آمار استنباطی -12

  تهیآزمون نرمال 12-1
در  رهایاز متغ کیهر ي  مقدار بدست آمده )9(اول جدول  فیدر رد

 کیهر  يدوم سطح معنادار فیو در رد رنوفیآزمون کلموگروف اسم
 يشود سطح معنادار می نشان داده شده است. همانطور که مشاهده

  ،يخودکارامد يبرا0.420( رهایمتغ یتمام يبدست آمده برا ریمقاد
 شتریو...) ب یآرمان یژگیو يبرا0.125 ن،یآفرتحول  يرهبر يبرا 0. 865

 انیما که نرمال بودن را ب H0فرض  نیباشد. بنابرا می 0.05از مقدار
  .شود می دییتا کند می
 رهیمتغ کی ونیرگرس لیتحل رها،یاز نرمال بودن متغ نانیاز اطم پس
مورد  یفرع يها هیفرض يبرا رهیمتغ 5 ونیو رگرس یاصلي  هیفرض يبرا

  .استفاده قرار گرفته است
  قیو ابعاد تحق رهایمتغ تهیآزمون نرمال): 9(جدول

  

  همتغیر کی رگرسیون معادله محاسبه): 10( جدول

 مالحظه
 فردي

 ترغیب
 ذهنی

 انگیزه
 الهام
 بخش

 رفتار
 آرمانی

 ویژگی
 آرمانی

 رهبري
 تحول
 آفرین

  خودکارامدي

1.869 1.989 0.860 0.903 1.178 0.599 0.881 Kolmogorov-
Smirnov Z 

0.072 0.061 0.450 0.389 0.125 0.865 0.420 Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

3.54 3.21 3.32 3.21 3.44 3.35 3.48 Mean 
0.950 1.095 1.044 0.964 0.897 0.822 0.702 Std. 

Deviation 
0.188 0.200 0.087 0.091 0.118 0.060 0.089 Absolute 
0.095 0.104 0.067 0.053 0.065 0.037 0.055 Positive 
0.188- 0.200- 0.087- 0.091- 0.118- 0.060- 0.089- Negative 

  فرضیه اصلی: 
  سبک رهبري تحول آفرین بر خودکارآمدي کارکنان تاثیر معنادار دارد.

 باشدمتغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیونی می
توان با استفاده (مدل) رگرسیونی را می که در جدول فوق آمده است. معادله

  از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد: 
  ي= خودکارآمد777/0) +808/0( نیتحول آفر يرهبر    )1(

  
Sig 

  
T  

ضریب 
  استانداردشده

    ضریب غیراستاندارد
  مدل

Beta Std.Error B 
  مقدار ثابت  777/0  098/0    937/7  000/0

000/0  454/28  945/0  028/0  808/0  
رهبري تحول 

  آفرین
  متغیر وابسته: خودکارآمدي
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ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر  با
تحول  يبا ارتقاي یک واحد رهبرشود و یا به عبارتی وابسته افزوده می

ارتقاء پیدا خواهد کرد  يواحد انحراف معیار خودکارآمد 808/0، نیآفر
مربوط به ضریب رگرسیون نیز در جدول براي متغیر مستقل  Tآزمون 

بوده،  000/0نشان داده شده است که این مقدار براي این متغیر برابر با 
 ریتاث نیموثر است و ا يددر خودکارآم نیتحول آفر يدر نتیجه رهبر

  باشد. می مثبت

  هاي فرعی: فرضیه
 مدیران بر خودکارآمدي کارکنان تاثیر معنادار دارد. "هاي آرمانیویژگی"
 مدیران بر خودکارآمدي کارکنان تاثیر معنادار دارد. "رفتارهاي آرمانی"
 کارکنان تاثیر معنادار دارد.مدیران بر خودکارآمدي "بخشانگیزش الهام"
 مدیران بر خودکارآمدي کارکنان تاثیر معنادار دارد. "ترغیب ذهنی"
  مدیران بر خودکارآمدي کارکنان تاثیر معنادار دارد. "مالحظات فردي"
  

  
 متغیره پنج رگرسیون معادله محاسبه ):11( جدول

Collinearty statistics    
Sig 

  
T  

    ضریب غیراستاندارد  ضریب استانداردشده
 Vif Tolerance Beta Std.Error B  مدل

  مقدار ثابت  875/0  102/0    578/8  000/0    
  ویژگی آرمانی  288/0  044/0  367/0  574/6  000/0  0.252  3.972
  رفتار آرمانی  190/0  046/0  261/0  175/4  000/0  0.201  4.978
  انگیزه الهام بخش  148/0  028/0  219/0  331/5  000/0  0.465  2.153
  ترغیب ذهنی  154/0  044/0  240/0  505/3  001/0  0.168  5.947
  مالحظه فردي  005/0  032/0  007/0  155/0  001/0  0.414  2.415

  متغیر وابسته: خودکارآمدي
  

وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیونی  يمتغیرها
توان با باشند که در جدول فوق آمده است. معادله رگرسیونی را میمی

  استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
  

  ي+ مقدار ثابت= خودکارآمدیآرمان یژگیو)   2(
  + یالهام بخش + رفتار آرمان زهی+ انگ یذهن بی+ترغيمالحظه فرد

  ي= خودکارآمد0/ 875+ 288/0+  190/0+  148/0+  005/0+154/0
  

با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر 
، یآرمان یژگیشود و یا به عبارتی با ارتقاي یک واحد ووابسته افزوده می

تقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه ار يواحد انحراف معیار خودکارآمد 288/0
 يرهایمتغ ریاین دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت دارند. در مورد سا

واحد انحراف معیار  190/0 ،یبا ارتقاي یک واحد رفتار آرمان زیمستقل ن
واحد انحراف  148/0الهام بخش،  زهیبا ارتقاي یک واحد انگ ،يخودکارآمد

واحد  154/0 ،یذهن بیبا ارتقاي یک واحد ترغ ،يمعیار خودکارآمد
 005/0 ،يدو با ارتقاي یک واحد مالحظه فر يانحراف معیار خودکارآمد

  .ارتقاء پیدا خواهد کرد يواحد انحراف معیار خودکارآمد

  گیريبحث و نتیجه -13

 يبر خودکارآمد نیتحول آفر يرهبر ریتاث ییشناسا فهد باپژوهش  نیا
در  ديمتعد تتحقیقاانجام گرفته است.  دگلیب آران و يکارکنان شهردار

تعهد و رفتار شهروندي  ربرا  نیتحول آفر يرهبر ریتاث خیرا يهالسا

تحول  يرهبر ریتاث مبین نهاآ کثري انتیجهو  ندادهکر سیربرسازمانی 
به  یپژوهش چی. اما تاکنون هستا دهبو سیربر ردمو يمتغیرها بر نیآفر

کارکنان نپرداخته است.  يبر خودکارآمد نیآفرتحول يرهبر ریتاث یبررس
پژوهش و  نیا يهاافتهی اسیتوان به قیپژوهش نم نیرو در ا نیاز ا

  پرداخت. گرید يها پژوهش
بر  نیآفرتحول يرـر سبک رهبـي پژوهش حاضها هـاساس یافت رـب

، با ارتقاي 1دارد. با توجه به رابطه  يمعنادار ریکارکنان تاث يخودکارآمد
 يواحد انحراف معیار خودکارآمد 808/0، نیتحول آفر يیک واحد رهبر

است  نیتوان گرفت ا می آزمون نیکه از ااي  جهیارتقاء پیدا خواهد کرد. نت
شود و به  شتریب دگلیآران و ب يدر شهردار نیتحول آفر يکه اگر رهبر

 يخودکارآمد زیطور ملموس تر در سازمان احساس گردد، کارکنان ن
  از خود نشان خواهند داد. يشتریب
توان  می را نیتحول آفر ينمود: رهبر نییگونه تب نیتوان ا می رابطه را نیا

گسترش و  قیدانست که از طر يسبک رهبر نیاز بهتر یکیبه عنوان 
اعتماد در آنها  جادیو با ا کنند یفوذ مدستان اعمال ن ریاهداف ز عیترف

جا که ناز انتظارات توافق شده عمل کنند و از آ شتریآنها ب شوند یباعث م
 خود دارد يها و مهارت ها ییاشاره به اعتقاد فرد به توانا زین يخودکارآمد

باال در فرد  يخودکارآمد نیتحول آفر ينمود که سبک رهبر انیتوان ب می
  را به همراه خواهد داشت.

 رانیمد "یآرمان يهایژگیو" دارد می انیکه ب اول یفرع هیمورد فرض در
نشان  2همانطور که در رابطه  ؛معنادار دارد ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد

 288/0 ،یآرمان یژگیمثبت است و با ارتقاي یک واحد و ریتاث نیا میداد
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از  ارمقد نیارتقاء پیدا خواهد کرد. ا يخودکارآمدواحد انحراف معیار 
 جهیبوده و در نت شتریمستقل ب يرهایمتغ ریسا يبدست آمده برا ریمقاد

 نیمستقل دارد. بنابرا يرهایمتغ نیرا در ب ریتاث نیشتریب ریمتغ نیا
(همچون  رهبران یآرمان يها یژگیو شیبا افزا گرفت اوالً جهیتوان نت می

 صداقت و هدف) ت،یاعتماد، تمام ات،یاز اخالق ییداشتن سطح باال
 رانیمد اًینمود و ثان شتریکارکنان سازمان را ب يتوان خودکارآمد می

 رها،یمتغ ریخود نسبت به سا یآرمان يهایژگیو شیسازمان با افزا
دهند. به عبارت  شیافزا زانیم نیشتریکارکنان خود را به ب يخودکارآمد

کارکنان سازمان را  يمضاعف خودکارآمد شیافزا يها نهیزم توانیم گرید
  رهبران فراهم نمود. یآرمان يها یژگیو شتریبروز ب قیطراز 
 "یآرمان يرفتارها" ریتاث یکه بررس دوم یفرع هیبحث در مورد فرض در
 مینشان داد )2(با استفاده از رابطه  ،کارکنان بود يبر خودکارآمد رانیمد

واحد  190/0 ،یبا ارتقاي یک واحد رفتار آرمانباشد و  می مثبت ریتاث نیا
 ریمقدار از مقاد نیارتقاء پیدا خواهد کرد. ا يانحراف معیار خودکارآمد

 ،یآرمان يهایژگیمستقل،به جز و يرهایمتغ ریسا يبدست آمده برا
 نیشتریب یآرمان يهایژگیپس از و ریمتغ نیا جهیبوده و در نت شتریب

 گرفت اوالً جهیتوان نت می نیمستقل دارد. بنابرا يرهایمتغ نیرا در ب ریتاث
سازمان  نکارکنا يتوان خودکارآمد می رهبران یآرمان يرفتارها شیبا افزا

 يهایژگیو شیسازمان با افزا رانیمد اینمود و ثان شتریمورد نظر ما را ب
کارکنان خود را به  ي، خودکارآمديبعد ریخود نسبت به سه متغ یآرمان

که  رانیمد یرفتار آرمان شیبا افزا یعنیدهند.  شیافزا يشتریب زانیم
 کارکنان يتوان خودکارامد می است، یآرمان يهایژگیو یرونینمود ب
داد. متاسفانه  شیافزا یقابل توجه زانیرا به م دگلیآران و ب يشهردار

  . نشد یافتباشد  دهیسنج يبا خودکارآمد یرفتار آرمان ریتاث که هشیوپژ
 رانیمد "الهام بخش زشیانگ"کرد  می انیکه ب سوم یفرع هیفرض نمواپیر

با  2اشاره نمود طبق رابطه  دیبا ،دارد ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد
واحد انحراف معیار  148/0بخش، الهام زهیارتقاي یک واحد انگ

ارتقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه این دو متغیر با یکدیگر  يخودکارآمد
و رهبران سازمان بتوانند در رفتار  رانیند و هرچه مدارتباط مثبت دار

 يتوان انتظار خودکارآمد می داشته باشند يشتریبخش بالهام زهیخود انگ
 میبطور مستق رانیالهام بخش مد زهیانگ رایاز کارمندان داشت. ز يشتریب

 هشیوپژمتاسفانه گردد. یکارکنان م يخودکارآمد شیو مثبت باعث افزا
 دهیکارکنان سنج يبر خودکارآمد رانیمد "بخشالهام زشیانگ" ریتاث که

  . نشد یافتباشد 
 "یذهن بیترغ" ریتاث یکه بررس چهارم یفرع هیبحث درمورد فرض در
 مینشان داد )2(کارکنان بود با استفاده از رابطه  يبر خودکارآمد رانیمد

 بیاین دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت دارند و با ارتقاي یک واحد ترغ
ارتقاء پیدا خواهد کرد.  يواحد انحراف معیار خودکارآمد 154/0، یذهن

 کیتحر شتریرا ب روانیدر سازمان مورد نظر ما پ رانیهرچه مد نیابرابن
فکر کنند و از منطق و استدالل در حل  دیجد يها کنند که درباره راه

. ابدی می شیکارکنان سازمان هم افزا ياستفاده کنند خودکارآمد لئمسا
 يرا بر خودکارآمد رانیمد "یذهن بیترغ" ریتاث که هشیوپژمتاسفانه 

  . نشد یافتباشد  دهیسنج کنانکار

 رانیمد "يمالحظات فرد"کرد:  می انیکه ب پنجم یفرع هیفرض مورد در
 2اشاره نمود طبق رابطه  دیگذارد، با می ریکارکنان تاث يبر خودکارآمد

این دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت دارند و با ارتقاي یک واحد مالحظه 
. ردارتقاء پیدا خواهد ک يواحد انحراف معیار خودکارآمد 005/0، يفرد

تر بوده مستقل کم يرهایمتغ ریسا يبدست آمده برا ریمقدار از مقاد نیا
مستقل دارد.  يرهایمتغ نیرا در ب ریتاث نیکمتر ریمتغ نیا جهیو در نت

 نسبتاً زانینسبت به کارکنان، هر چند به م يتوجه و مالحظه فرد یعنی
سازمان مورد نظر ماست.  يمثبت در خودکارآمد ریتاث يادارکم اما 
بر  رانیمد "يمالحظات فرد" ریتاث یکه به بررس یپژوهش متاسفانه

ر انجام ضپژوهش حا جیبا نتا قیو تطب اسیق يکارکنان برا يخودکارآمد
  .نگرفته بود

  منابع و مأخذ -14

شناخت عوامل )، 1385توره، ناصر. ( .جندقی، غالم رضا .زارعی متین، حسن ]1[ 
، فرهنگ سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی رفتار شهروندي 

 63-31ص ، 12مدیریت، سال چهارم، ش 
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