
 مديريت دانشگاه تهران ۀدانشكد دولتی مدرييت

 4 ۀ، شمار6 ۀدور
 1393زمستان 

 769 -789ص. 

 توجه با سازمانی، شهروندی رفتار و آفرین  تحول رهبری رابطة بررسی
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 نقش و شوندمی محسوب آن سرماية ترينباارزش ،سازمان هر انسانی منابع آنجاکه از :چکیده

 اين از بهینه گیریبهره برای تالش در همواره مديران د،ندار آن اثربخشی در ایکنندهتعیین
 ،خودجوش و داوطلبانه همكاری به افراد تمايل بدون هاسازمان ،ديگر طرف از. اندبوده منابع
 ارتباط بررسی پژوهش، اين از هدف. نیستند خود عملكرد بهبود و اثربخشی افزايش به قادر
 گرمداخله نقش به توجه با سازمانی شهروندی رفتارهای و آفرينتحول رهبری سبک میان
 از نفر 158 از متشكل ،ساده تصادفی نمونة يک در که است کارکنان توانمندسازی متغیر

 به مربوط هایداده. است شده انجام( ره) خمینی امام بندر پتروشیمی شرکت اداری کارکنان
 در مكرر استفادۀ دلیلهب آنها روايی که است آمده دستبه هايیپرسشنامه طريق از متغیرها
 پايايی و شده تأيید مربوط استادان و متخصصان سوی از ،خارجی و داخلی معتبر هایپژوهش

 بین که دهدمی نشان پژوهش نتايج. است شده ثابت کرونباخ آلفای ضريب وسیلةبه نیز آنها
 شهروندی رفتار نیز و کارکنان شناختی روان و ساختاری نمندسازیاتو و آفرينتحول رهبری
 رابطة در توانمندسازی متغیر میانجی نقش همچنین. دارد وجود معناداری مثبت رابطة ،سازمانی
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 مقدمه
 پیشرفت و توسعه بقا، ها،سازمان تكاپوی و نگرانی عمدۀ امروز، وکارکسب رقابتی محیط در

 و منابع از بهینه گیریبهره و شناسايی درصدد مديران هدف، اين راستای در. است فراگیر
 مديرانی ،بنابراين ؛طلبدمی فراوانی تالش و هزينه آنها تحصیل که هستند هايیسرمايه
 هر ۀعمد منابع. گیرند کاربه وریبهره برای ممكن هایروش با را هاسرمايه اين که ترند اثربخش
 کنندۀتعیین ،انسانی ةسرماي       مسلما  و است تكنولوژيكی و فنی مالی، انسانی، منابع سازمان،
 ديگر ريزی،برنامه با و خود هایتوانايی با انسانی منابع زيرا ؛هاستسرمايه ديگر سویوسمت
 (.2002 هادسون،) گیرندمی خدمتبه را منابع

 میان تفاوت. نیستند خود اثربخشی توسعة به قادر همكاری، به افراد تمايل بدون هاسازمان
 در را خود وظايف فرد اجباری، همكاری در. دارد بسیار اهمیت ،اجباری و خودجوش همكاری
 همكاری در کهدرحالی ؛دهدمی انجام هاالزام رعايت حد در      صرفا  و سازمان مقررات راستای

 کاربه سازمان نفع به ،خود هایتوانايی شكوفايی برای را خود بصیرت و انرژی افراد، خودجوش،
 با ،سازمان در افراد ةآگاهان و خودجوش رفتارهای از ،مديريت نوين ادبیات در امروزه،. گیرندمی

 اصطالح ،بار اولین برای( 1983) اورگان و باتمن. شودمی ياد 1سازمانی شهروندی رفتار عنوان
 برای کارکنان هایاقدام از بخشی را مفهوم اين آنان. ندبرد کاربه را سازمانی شهروندی رفتار
 و يعقوبی) است سازمانی هایالزام ورای که دانندمی کاری محیط در انسجام و وریبهره بهبود

 کار هب طومرب و اختیاری داوطلبانه، رفتارها اين(. 1389 ،همكاران و متین زارعی ؛1389 ،همكاران
 را سازمان عملكرد ،مجموع در اما گیرند،نمی قرار کارمند رسمی وظايف حیطة در که هستند
 از فراتر و هاالزام از بیش رودمی انتظار سازمانی شهروند يک از اساس،براين. بخشندمی بهبود

 با ارتباط دلیلبه رفتارها، اين شدننهادينه. کند فعالیت سازمان اهداف خدمت در ،رسمی وظايف
 سازمانی هر برای سازمان، وریبهره و نگهداری شغلی، رضايت همچون ،سازمانی مهم متغیرهای
 گونهاين مثبت، کاری محیط بهبود با توانندمی مديران که دهدمی نشان هاپژوهش. است مطلوب
 يا استخدام انتخاب، فرايندهای بر تكیه با اجبار، به توسل جایبه و هندد پرورش را رفتارها
 (. 1996 مورکیسون، و ترنیپسید) کنند ايجاد را رفتارها اين ،پذيریجامعه

 کارآمدی افزايش در عمده جهشی نیازمند که -توسعه درحال کشورهای در ويژهبه ها،سازمان
 برای الزم بسترهای و کنند شناسايی را سازمانی شهروندی رفتار قواعد و اصول بايد -هستند
 (.1384 مقیمی،) سازند فراهم را رفتارها اين سازیپیاده

                                                           
1. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
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 کمک وفاداری، مانند ؛پیونددمی وقوعبه سازمان در مختلفی اشكال در سازمانی شهروندی رفتار
 صورت در حتی که سازمان برای سودآور کارکنان وجود و سازمان با رفتارها انطباق ديگران، به

. دهند ارائه سازمان پیشرفت رایب را خود هایتوانايی دارند تمايل سازمان، رسمی درخواست نبود
 را زيادی محققان توجه ،اخیر هایسال در ها،سازمان به سازمانی شهروندی رفتار هایکمک اين
 (.2013 ،همكاران و لی) است کرده جلب خود به

: اندداشته تمرکز مورد دو بر سازمانی، شهروندی رفتار موضوع در شدهانجام هایپژوهش
 سازمانی، شهروندی رفتار پیشايندهای اهمیت وجود با .شهروندی رفتار ی2پیامدها و 1پیشايندها

 و شده بررسی ،سازمانی و فردی عملكرد و شهروندی رفتار بین ارتباط ها،پژوهش اين بیشتر در
 بررسی کمتر ،آن ايجادکنندۀ عوامل و پیشايندها اما ،است شده تأکید آن مثبت پیامدهای بر

 (.1390 ،همكاران و مرادی) اندشده
 رفتارهای توانندمی چگونه هاسازمان که است اين شده بررسی پژوهش، اين در آنچه
 شده تالش ،مسئله اين به پاسخگويی برای کنند؟ تقويت آن هایمؤلفه به توجه با را شهروندی

 رفتار ارتقای در کارکنان 4توانمندسازی و 3آفرينتحول رهبری يعنی ،مهم متغیر دو تأثیر تا است
 رفتار مطلوب سطح به دستیابی برای راهكارهايی سپس و شود سنجیده سازمانی شهروندی
 .شود ارائه سازمانی شهروندی

 

 پژوهش نظری پیشینة

 آفرینتحول رهبری

. است بوده بزرگ رهبران هایويژگی درمورد و شخصیتی هاینظريه با ،رهبری مباحث شروع
 هاینظريه از بعد. شودمی توصیف درونی هایويژگی براساس رهبر ها،نظريه اين بقاطم

 در و اخیر هایسال در. دشدن مطرح یياقتضا هاینظريه سپس و رفتاری هاینظريه شخصیتی،
 چون عناوينی با ،نو قالبی در و رهبری شخصیتی هاینظريه و هاايده به آگاهانه بازگشتی
 هایتغییر آفرين،تحول و ایمبادله خدمتگزار، ممتاز، فرهمند، رهبری رهبری، اسنادی های نظريه
 که است عواملی به توجه ،اخیر هاینظريه ويژگی. است گرفته صورت پردازینظريه در ایويژه
 ،همكاران و پورحسن) کنند عمل اثربخش طوربه تا انگیزدبرمی را اشخاص ،درونی طوربه

1388.) 

                                                           
1. Antecedents 

2. Consequences 

3.Transformational Leadership 

4. Empowerment 
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 علوم مباحث در را آفرينتحول رهبری اصطالح ،بار نخستین برای( 1978) برنز هرچند
 در رهبری ةحیط وارد را مفهوم اين ،خود هایمطالعه با که کسی ،ساخت مطرح سیاسی
 انجام به را پیروان که داندمی کسی را آفرينتحول رهبر ،باس. بود( 1985) باس ،دکر ها سازمان
 جویوجست در ،رهبران گونهاين. است معمول انتظار و روال از فراتر که کندمی ترغیب کاری
 برای تا دهند اجازه زيردستان به ،طريق اين از تا هستند جمعی و فردی عاليق میان اتصال
 (.1389 ،همكاران و حسینی) کنند تالش متعالی اهداف

 روابط مطلوب الگوهای که است معنوی و اخالقی آگاهانه، فرايندی ،آفرينتحول رهبری
 با منطبق واقعی هایدگرگونی و جمعی اهداف به رسیدن برای را پیروان و رهبران بین قدرت
 هایطرح طريق از ،هاسیستم از دسته اين البته و است کرده بنا اجتماعی هایسیستم الگوی

 روابط در معنادار هایتغییر نیازمند ،رهبری نوع اين تحقق. شوندمی دنبال اعتماد قابل مشارکتی
 عمومی تساوی بر مبتنی افقی سطح به آن انتقال نیز و قدرت مراتبسلسله در تحول ،قدرت
 بر رهبران ،آن در که پوياست و پیچیده فرايندی ،آفرينتحول رهبری اساس،براين. بود خواهد
 حرکت آينده به حال از را سازمان ،رهبران اين. گذارندمی تأثیر پیروان اهداف و باورها ها،ارزش
 عالوه،به. کنندمی تسهیل را هاتغییر و دهندمی تشخیص را محیطی نیازهای ،دهندمی

 تغییر، به تعهد آنان، میان در و دنآورمی وجودبه کارکنان برای را بالقوه هایفرصت از اندازی چشم
 را سازمانی منابع و انرژی از بهینه ۀاستفاد برای نوين هایراهبرد طراحی به نیاز و فرهنگ بهبود

 انگیزش عامل چهار( 1996) پودساکف(. 212: 1389 ،همكاران و نژادسبحانی) دهندمی گسترش
 هایمؤلفه ترينمهم عنوانبه را 4ذهنی ترغیب و 3فردی مالحظة ،2آرمانی نفوذ ،1بخشالهام

 (.2012 ،همكاران و سان) کرد معرفی آفرينتحول رهبری رفتاری
 و عاطفی هایاستدالل از استفاده آينده، از جذاب یاندازچشم ارائة يعنی بخشالهام انگیزش

 يک تعیین گروه، منافع برای فداکاری مانند رفتارهايی شامل ،آرمانی نفوذ ؛اشتیاق و بینیخوش نمايش
 پشتیبانی، ةارائ معنای به فردی ةمالحظ ؛ستباال بسیار اخالقی استانداردهای بیان و شخصی الگوی
 از پیروان آگاهی که رفتارهايی يعنی ،ذهنی ترغیب و است پیروان برای روشن دستورالعمل و تشويق
 (.2009 ،همكاران و کرکمن) دهدمی افزايش جديد یمنظر از را هامشكل و هاچالش

 
 

                                                           
1. Inspirational Motivation 

2. Idealized Influence 

3. Individual Consideration 

4. Intellectual Stimulation 
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 توانمندسازی

 هایموفقیت کسب برای ،افراد درونی هایقابلیت و توان کردنآزاد را توانمندسازی بالنچارد
 آنها به کمک برای ،افراد به بخشیدنقدرت يعنی توانمندسازی ،وی نظر به. داندمی انگیزشگفت
 به که وظايفی اجرای برای شوق و شور ايجاد و ناتوانی بر غلبه و نفسبهاعتماد افزايش درجهت

 خدمات، و هامحصول کیفیت بهبود :از عبارتند توانمندسازی منافع از بعضی. است شده واگذار آنها
 ،درنتیجه و پاسخگويی حس افزايی،هم اثربخشی، ارتقای مديريت، قدرت و کارکنان تعهد افزايش
 (.1390 ،همكاران و انصاری) جهانی بازار در رقابتی مزيت افزايش
 هايیفعالیت شامل توانمندسازی ،اول ديدگاه در: دارد وجود توانمندسازی درمورد ديدگاه دو
 در. دهدمی انجام هاگیریتصمیم و قدرت منابع در کارکنان کردنسهیم برای سازمان که است
 ،دوم ديدگاه. است نظر مد ،کارکنان شدن قدرتمندتر برای شرايطی ساختنفراهم ،بعد اين

 طوربه بتوانند که افراد در درونی حس يک ايجاد يعنی ؛است شناختی روان منظر از توانمندسازی
 از افراد تلقی طرز و نگرش ،ديدگاه اين در. کنند گیریتصمیم دخو کاری فرايند در ،مستقل
 توانمندسازی به منظر دو از توانمی ،بنابراين ؛است نظر مد ،سازمان در آنها نقش و کاری وظايف
 (.43: 1390 ،همكاران و احمدی) شناختی روان توانمندسازی و ساختاری توانمندسازی د؛کر توجه

 

 1ساختاری توانمندسازی( الف

 ةنتیج عنوانبه شود،می نامیده نیز مكانیكی و ارتباطی توانمندسازی که توانمندسازی از نوع اين
 و کارکنان توانمندسازی مسئول ،سازمان مديريت ،رويكرد اين در. است مطرح فرايند يک

 از مدير. است کارکنان در فرايند اين فرهنگ استقرار و ايجاد ۀنحو ابعاد، میزان، کنندۀ تعیین
 مشارکت، کارکنان، میان قدرت تقسیم با ،مناسب پشتیبانی و نیاز مورد ابزار نکردفراهم طريق
 ساززمینه دانش، انتقال و آموزش بستر ايجاد اطالعات، جريان در آنان کردنسهیم گیری،تصمیم
 بیشتر ،توانمندسازی به ،رويكرد اين در. شودمی منجر کارکنان توانمندی به ،فعالیت هرگونه

 مدير رويكرد، اين در. شودمی وارد افراد به بیرون از که است شده توجه محرکی عامل عنوان به
 (. 44: 1390 ،همكاران و احمدی) پردازدمی سازمان در توانمندسازی فرهنگ ةتوسع به

 آنجاکه از. است توانمندسازی جو همان ساختاری، توانمندسازی از منظور ،کلی طوربه
 جو) ساختاری توانمندسازی رودمی انتظار گیرد،می تئنش افراد از ،جو به نسبت ها ادراک

 (. 2012 ،همكاران و سان) شود ادراک کاری تیم اعضای سوی از ،(توانمندسازی

 

                                                           
1. Structural empowerment 
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 1شناختی روان توانمندسازی( ب

 وضعیتی هایويژگی بین ،است شده نامیده نیز ارگانیكی و انگیزشی توانمندسازی که رويكرد اين در
 قدرت، بارۀدر کارکنان اعتقاد و ادراک) کارکنان شخصی هایتصور و( مديريتی هایاقدام مانند)

 بخشی تنها ،وضعیتی هایويژگی اجرای ،منظر اين از. دارد وجود تفاوت( خودکارآمدی و شايستگی
 توانمندسازی. شودنمی منجر توانمندی ايجاد به       لزوما  که کندمی محقق را توانمندسازی شرايط از

 پرورش طريق از ،وظايف انجام در افراد ۀانگیز یارتقا برای الزم شرايط ايجاد يعنی ،شناختی روان
 (.45: 1390 ،همكاران و احمدی) آنان در قدرتیبی احساس کاهش يا شايستگی احساس
 مؤلفة چهار شامل که شده استفاده( 1992) اسپريتزر چهاربعدی مدل از ،پژوهش اين در

 .است معناداربودن و( اختیار) 2انتخاب حق ،تأثیرگذاری شايستگی،
 

 سازمانی شهروندی رفتار

 علم دنیای به ،1980 دهة اوايل در اورگان و باتمن ،بار اولین را سازمانی شهروندی رفتار مفهوم
 گیریاندازه ناقص طوربه ،شغلی عملكرد سنتی ارزيابی در آنكه با رفتارها اين. کردند ارائه
 و متین زارعی) بودند مؤثر سازمانی اثربخشی بهبود در د،شمی غفلت آنها از گاهی يا شدند می

 (. 1389 ،همكاران
 سیستم طريق از صريح، يا مستقیم طوربه که است آگاهانه و خودجوش رفتاری شهروندی، رفتار
 منظور. دهدمی ارتقا را سازمانی اثربخشی ،درمجموع اما است، نشده تقويت سازمان رسمی دهیپاداش

 بلكه ،یستن شغل شرح بر مبتنی تنها نه که آنهاست نبودناجباری بودن،آگاهانه و یخودجوش از
 ففه) داشت نخواهد دنبالبه تنبیهی نیز آن ندادنانجام و است شخصی انتخاب بر مبتنی       عمدتا  رفتاری

 قصد به سازمانی شهروندی رفتار است معتقد( 1991) اشنیک(. 2010 ،همكاران و بولینو ؛2009 يان، و
 و گیردمی صورت سازمانی منابع از حمايت برای کارکنان طرف از اغلب ،سازمان و همكاران به کمک
 ،همكاران و نژادسبحانی) باشد نداشته دنبالبه را خاصی شخص منافع ،مستقیم طوربه است ممكن
 ،3اجتماعی آداب: کندمی معرفی سازمانی شهروندی رفتار برای بعد پنج( 1988) اورگان(. 17: 1389
 .7نزاکت و 6جوانمردی ،5دوستینوع ،4کاری وجدان

                                                           
1. Psychological Empowerment 

2. Self - Determination 

3. Civic Virtue 

4. Conscientiousness 

5. Altruism 

6. Sportsmanship 

7. Courtesy 
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 رفتارهايی و است سازمان اجتماعی زندگی در فرد مشارکت میزان مبین اجتماعی آداب
 به تمايل مديران، نظر مورد هایتغییر ةتوسع از حمايت برنامه، فوق فعالیت در حضور همچون
 کاری وجدان. گیرددربرمی را سازمان عملیات بهبود هب طومرب عمومی اطالعات افزايش و مطالعه

 به دوستینوع. شودمی اطالق شدهتعیین هایالزام از فراتر رفتارهايی به ،شناسیوظیفه يا
 که دارد اشاره همكاران بین دلسوزی و همدلی صمیمیت، همچون ،سودبخش و مفید رفتارهای

 جوانمردی، از منظور. کندمی کمک افراد کاری هایمشكل حل به ،مستقیم غیر يا مستقیم طوربه
 ناپذيراجتناب هایدشواری و هاسختی مقابل در صبر سازمان، به خسارت کردنوارد از اجتناب
 به نسبت حساسیت معنایبه نیز نزاکت. است شكايت و گله بدون ،شغلی هایاجحاف و کاری
 (.1392 ،همكاران و محمدی) است ديگران سرنوشت بر شخصی هایاقدام گذاریاثر میزان

 

 شناختی روان توانمندسازی و ساختاری توانمندسازی آفرین،تحول رهبری ارتباط
 عنوانبه قدرت اگر. است توانمندسازی فزايندۀ و گذارتأثیر هایمؤلفه از آفرينتحول رهبری
 اطالعات، خطوط به کارکنان کههنگامی شود، تعريف کارها انجام برای افراد بسیج توانايی

 اين اگر اما ،هستند قدرت دارای دارند، دسترسی ،رشد و يادگیری هایفرصت و منابع پشتیبانی،
 پذيرامكان نیز مؤثر صورتبه کار انجام و ندارد وجود قدرت نباشند، دسترس در منابع يا خطوط

 مولد قدرت يک عنوانبه اغلب رهبران سازمان، در رهبری فرايند محوريت به توجه با. ستین
 نشانگر ،رهبری       مسلما  ترتیب،بدين. کنندمی عمل کاری واحد در ساختاری توانمندسازی بر مؤثر
 (.2006 کانفر، و چن) است کارکنان شدن قدرتمند برای ایزمینه عوامل ترينمهم

 ،ساختاری توانمندسازی و آفرينتحول رهبری رابطة ،(2008) گازيت-تنه و زهر پژوهش در
 تفسیر برای بارها گروه اعضای. است شده تشريح اجتماعی يادگیری فرايند يک عنوان به

 روابط تواندمی رهبر. کنندمی تعامل و مشورت خود رهبر با ،سازمانی و گروهی سطح های اقدام
 ارتباط غنای و صداقت متقابل، اعتماد طريق از ،روابط اين که دکن برقرار زيردستان با نزديكی
 هاادراک تبیین برای بیشتری فرصت رهبرانی چنین. ماندمی پايدار اعضا و رهبر میان کالمی
 (.2005 دراگونی،) کنندمی ايجاد

 دربارۀ تفكر برای را آنها ظرفیت ،دهدمی ارتقا را زيردستان هایمسئولیت ،آفرينتحول رهبر
 توانمندسازی. کندمی تشويق خالق هایايده به رسیدن برای را آنها و دهدمی افزايش خود

 رهبری هدايت تحت. دارد کار محیط ةوسیلبه شدهفراهم استقالل در ريشه ،ساختاری
 و بداند ارزشمند را آنان استقالل و توانمندی که پذيرندمی را هايیادراک زيردستان ،آفرين تحول
 وجودبه رهبر عمل و حرف همسانی به توجه با هايیادراک چنین کههنگامی. کند حمايت را آنها
 (.2008 گازيت، تنه و زهر) گیردمی شكل( ساختاری) توانمندسازی جو آيد،می
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 ارتقا را مستقل انگیزۀ رهبران، حمايت و استقالل که دهدمی نشان خودمختاری نظرية
 به مستقل انگیزۀ. سازدمی متمايز شدهکنترل انگیزۀ از را مستقل انگیزۀ نظريه، اين. بخشد می

 سازیدرونی و( ذاتی هایانگیزه) خاص فعالیت يک به مندیعالقه طريق از شدن باانگیزه فرايند
 ،مستقل انگیزۀ عبارتی،به. دارد اشاره( بیرونی انگیزۀ سازیيكپارچه) خود درون در فعالیت يک

 مستقل طوربه ،افراد که میزانی. است بیرونی هایانگیزه سازیدرونی و ذاتی هایانگیزه شامل
 قابل کاری، زمینة در استقالل از حمايت وسیلةبه يابند،می انگیزه خود کارهای انجام برای
 (.1997 ،همكاران و گاگن) است بینی پیش

 حق داری،معنی شايستگی،) شناختی روان توانمندسازی افزايش طريق از ،آفرينتحول رهبران
 رهبران دندهمی نشان هاپژوهش. کنندمی توانمند را خود زيردستان ،(بودنمؤثر و انتخاب
 سازندمی دگرگون را خود زيردستان هایارزش و هااولويت نیازها، هويت، ها،آرمان ،آفرين تحول

 و کارها اهمیت ،رهبران اين. دارند را زيردستان برای هدف مفهوم تبیین استعداد درنتیجه، و
 فهم و درک برای موقعیتی و کنندمی مشخص زيردستان با ارتباط در را شدهمحول وظايف
 به نسبت فردی توجه آنها(. 1995 ،همكاران و دوبینسكی) آورندمی فراهم کارشان معنای

. گذارندمی نمايش به آنها فردی رشد برای بیشتر هایفرصت ايجاد طريق از را زيردستان
 و خوداثربخشی تشويق، و مستمر دبازخور ةارائ مشاوره، مربیگری، طريق از سرپرستان
 افزايش کار يک آمیزموفقیت انجام برای را هايشانتوانايی به نسبت زيردستان نفس اعتمادبه

 خودمختاری، قوی حس يک ايجاد با آفرينتحول رهبران است معتقد( 1985) باس. دهند می
 به رفتار و نگرش اين اغلب،. يابندمی خود وظايف تكمیل برای خالقانه و ابتكاری یهايروش

 (.2006 بوش، و مارتین) شودمی منتقل بیشتری آزادی احساس با زيردستان،
 گذارد،می تأثیر شناختی روان توانمندسازی بر مستقیم طوربه ،آفرينتحول رهبری اگرچه

 شناختی روان توانمندسازی بر نیز مستقیمی غیر اثر ،ساختاری توانمندسازی طريق از است مكنم
 لحاظ از ،محتوا و تمرکز مبنا، در شناختی روان و ساختاری توانمندسازی ،طرف يک از. باشد داشته

 شرايط نبود يا بود ادراک ساختاری، توانمندسازی کهدرحالی. دارند تفاوت يكديگر با مفهومی
 واکنش يا کارکنان ةشناسان روان تفسیر ،شناختی روان توانمندسازی است، سازمان در توانمندی

 واکنش ۀدهندنشان شناختی روان توانمندسازی ،ديگر عبارتبه. است شرايط اين به نسبت آنان
 و ساختاری توانمندسازی ديگر، طرف از. است ساختاری توانمندسازی به نسبت کارکنان

 هایپژوهش. دارند وجود سازمان يک در ديگريك با بلكه نیستند، فردبهمنحصر ،شناختی روان
 همچنین. اندداده نشان شناختی روان و ساختاری توانمندسازی میان را یمثبت رابطة ،پیشین

 برای ایمقدمه عنوانبه ساختاری توانمندسازی ابعاد عضیب میان ارتباط بررسی به پژوهشگران
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 ارتباط اين. کرد اثبات را آنها ةاولی هایانتظار ها،يافته که پرداختند شناختی روان توانمندسازی
 را مربوط اطالعات شده،حمايت استقالل جو که باشد خودمختاری ةنظري طريق از است ممكن
 و سان) دهدمی افزايش را استقالل ۀانگیز ،درنتیجه و دهدمی ارائه انتخاب حق کند،می فراهم

 (.2012 ،همكاران
 را حمايت اين ،کارکنان و ندکنمی حمايت کارکنان استقالل از وضوحبه ،آفرينتحول رهبران

 فرايند اين. شودمی منجر کارکنان شناختی روان هایتحال در تغییر به امر اين .کنندمی ادراک
 با را ساختاری توانمندسازی آنها همچنین. است توانمندسازی از واحد گاهیديد ۀدهندنشان
 منجر کارکنان شناختی روان توانمندسازی به که کنندمی تقويت توانمندسازی هایشیوه اجرای
 (.2001 منون،) شودمی

 

 سازمانی شهروندی رفتار و آفرینتحول رهبری میان ارتباط

 رفتارهای و سازمانی هایويژگی شغلی، هایويژگی فردی، هایويژگی عامل چهار هاپژوهش
 ترينمهم از يكی ،رهبری که دانندمی سازمانی شهروندی رفتار بر رگذاریثتأ عوامل را رهبری

 (.2006 ،همكاران و پوروانوا) سترفتارها اين بر اثرگذار متغیرهای

 سازمان محیط در انتظار از فراتر عملكردی به ،آفرينتحول رهبری است معتقد( 1985) باس
 عملكرد و آفرينتحول رهبری میان ،مثبت ارتباط وجود مؤيد نیز هاپژوهش. شودمی منجر

 اهداف و هاارزش باورها، در آفرينتحول رهبران. است سازمانی شهروندی رفتار نیز و سازمانی
 برای و رنددا وفاداری و اعتماد احساس ،رهبران اين به نسبت نیز پیروان .کنندمی نفوذ پیروان
 (.1389 ،همكاران و يعقوبی) دارند انگیزه ،رسمی وظايف از فراتر       غالبا  ،سازمان به رساندنمنفعت

 پیروان شهروندی رفتار ةارائ احتمال ،آفرينتحول رهبری وجود با گفت توانمی اساسبراين
 شهروندی رفتار ،نتیجه در و گذاردمی تأثیر آنها شغلی ادراک بر ،حال درعین .يابدمی افزايش
 زيردستان از حمايت با مأتو و متعالی رهبری نوعی ،آفرينتحول رهبری. کندمی ثرأمت را سازمانی

 ارتباط که رودمی انتظار ،بنابراين ؛کندمی کیدأت معمول هایانتظار از فراتر عملكرد بر که است
 (.2006 ،همكاران و پوروانوا) باشد داشته سازمانی شهروندی رفتار با مثبتی

 کنند،می کار آفرينتحول رهبران برای که پیروانی معتقدند( 2004) همكاران و وايتینگتون
 ایرابطه ،رهبران اگر همچنین. دارند انگیزش رسمی هاینقش از فراتر وظايفی انجام برای اغلب

 دست شهروندی رفتار از باالتری سطح به ند،کن برقرار کارکنان با اعتماد با همراه و نزديک
 .يافت خواهند
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 سازمانی شهروندی رفتار و توانمندسازی میان ارتباط

 افزايش و ،نظارت و سرپرستی کاهش با که جديد کاری هایسیستم در سازمانی شهروندی رفتار
 پاية بر کاری هایسیستم. دارد ويژه اهمیتی است، همراه کارکنان استقالل و خودمختاری

 رفتار مانند رفتارهايی است ممكن کاری فرايندهای در کارکنان درگیری و گیریتصمیم
 (.1390 ،همكاران و اسماعیلی) بیاورند وجودبه را سازمانی شهروندی
 در مشارکت برای اطالعات و آزادی کنترل، ارائة شامل را توانمندسازی( 2001) دفت
 و توماس و( 1995) اسپريتزر ،(1988) کاننگو و کانگر. داندمی سازمانی امور و گیریتصمیم
( شناختی روان توانمندسازی) کارکنان شناسی روان هایجنبه بر را خود تمرکز( 1990) ولتهوس
 شايستگی، همچون درونی عوامل به کارکنان توانمندی درجة مثال، عنوانبه کردند؛ معطوف
 نوعی درواقع ،شناختی روان توانمندسازی. دارد بستگی بودنمؤثر و انتخاب حق ،معناداری
( 1996) موريسون. شودمی منجر سازمانی شهروندی رفتار ارتقای به که است درونی انگیزش
 شهروند به تظاهر و هاآرمان ها،انگیزه و کندمی تشويق را کارکنان توانمندسازی، که است معتقد

 سازمانی شهروند ،فرد يک اينكه برای اين، بر عالوه. دهدمی افزايش آنها در را بودنسازمانی
 تعريف در( 1980) هافستد. دهد نشان را شغلی هایمسئولیت انجام در خود تأثیر بايد باشد، خوبی
 توزيع انتظار هاسازمان در کمتر قدرت با اعضايی ،حد چه تا که کرد بیان قدرت فاصلة مفهوم
 ،قدرت فاصلة که کرد استدالل سپس. پذيرندمی را آن و دارند را هاسازمان در قدرت نابرابر
 (.2012 هسی، و چیانگ) است شناختی روان توانمندسازی از کارکنان ادراک بر مؤثر عاملی
 

 پژوهش تجربی پیشینة
 و آفرينتحول رهبری سازمانی، شهروندی رفتار ةزمین در بسیاری هایپژوهش محققان،

 اين از عضیب به اينجا در که انددهکر بررسی را آنها میان روابط و اندداده انجام توانمندسازی
 : شودمی اشاره هاپژوهش

 با آفرينتحول رهبری بین رابطة بررسی» عنوان با ایمطالعه در( 1391) همكاران و نیستانی
 کارکنان توانمندسازی با تحولگرا رهبری ابعاد همة بین نددريافت «کويرتاير کارکنان توانمندسازی

 بعد سه که داد نشان مطالعه اين نتايج. دارد وجود معناداری و مثبت رابطة ،آن هایمؤلفه و
 به ورود توانايی ،بینپیش هایمتغیر عنوانبه ،آرمانی نفوذ و بخشالهام انگیزش فردی، مالحظة
 .دارند را توانمندسازی هایتغییر توضیح برای رگرسیون معادلة
 و سازمانی شهروندی رفتار رابطة» عنوان با( 1389) همكاران و خالصی پژوهش در

 ،تهران پزشكی علوم دانشگاه بهداشت مراکز کارکنان بین در رابطه اين ،«کارکنان توانمندسازی
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 شهروندی رفتار بعد پنج با توانمندسازی ارتباط ،پژوهش اين در. است هشد سنجش و ارزيابی
 رفتار ابعاد و توانمندسازی میان ارتباط داریامعن ۀدهندنشان ،نتايج که است هدش بررسی سازمانی

 .هستند سازمانی شهروندی
 در آفرينتحول رهبری نقش بررسی» عنوان با ایمطالعه در ،(1388) همكاران و پورحسن

 کارکنان توانمندسازی ابعاد بر آفرينتحول رهبری ابعاد تأثیر ،«کارکنان توانمندسازی
 در را( ديگران به اعتماد و معناداربودن بودن،مؤثر انتخاب، حق داشتن شايستگی، های احساس)

 ،آفرينتحول رهبری که رسیدند نتیجه ينا هب و نددکر بررسی تهران شهر ملت بانک شعب
 ابعاد میان از که داد نشان پژوهش اين نتايج. دارد کارکنان توانمندسازی با معنادار یارتباط

 .دندار کارکنان معناداری احساس بر را تأثیر بیشترين آفرينتحول رهبران توانمندسازی،
 رهبری میان ارتباط ،(1990) رانهمكا و پادساکف الگوی درنظرگرفتن با( 1390) آبادیزين
 شغلی رضايت و مدير به اعتماد میانجی نقش طريق از را سازمانی شهروندی رفتار و آفرينتحول
 آفرين،تحول رهبری مستقیم غیر تأثیر معناداری که است آن بیانگر پژوهش نتايج. است هیدسنج
 دو اين میان مستقیم ریثتأ و دشومی تأيید سازمانی شهروندی رفتار به مدير اعتماد طريق از      صرفا 
 همكاران و پادساکف پژوهش در نتايج اين. است نشده تأيید پژوهش اين به توجه با ،متغیر

 . بود هدنش تأيید( 1990)
 هشت در آن ابعاد و توانمندسازی بر آفرينتحول رهبری ابعاد اثر بررسی به( 2002) اوزارلی

 هواپیمايی، وساز،ساخت ارتباطات، تبلیغات، منسوجات، هایزمینه در فعال خصوصی شرکت
 ابعاد بر ،آفرينتحول رهبری که است هرسید نتیجه ينا هب و هپرداخت سالمت و بانكداری انرژی،

 .دارد معناداری مثبت تأثیر ،توانمندسازی

 رفتار ابعاد بر شناختی روان توانمندسازی اثر( 2012) هسی و چیانگ ،ديگری پژوهش در
 در را( مدنی فضیلت و مهربانی ،ادب جوانمردی، وجدان، دوستی،نوع) سازمانی شهروندی

 ابعاد و شناختی روان توانمندسازی بین که رسیدند نتیجه ينا هب و دندکر بررسی تايوان های هتل
 .دارد وجود معناداری مثبت ارتباط ،سازمانی شهروندی رفتار

 رهبری و توانمندسازی رابطة بررسی در( 2012) همكاران و سان ،ديگری پژوهش در
 توانمندسازی که نديافت دست نتايج اين به ،چین در سازمان چند کارکنان در آفرين تحول

 و کرده تعديل را شناختی روان توانمندسازی و آفرينتحول رهبری بین رابطة ،ساختاری
 توانمندسازی و آفرينتحول رهبری رابطة در را کامل تعديلگر نقش ،شناختی روان توانمندسازی

 آفرينتحول رهبری رابطة بر توانمندسازی که نداهدريافت آنها همچنین. است دهکر ايفا ساختاری
 .است گذاشته تأثیر نیز نوآوری و خالقیت و
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 پژوهش هایفرضیه و مفهومی مدل

 رابطة بررسی و شناخت که -مطالعه اين انجام از هدف نیز و پژوهش اصلی متغیرهای به توجه با
 : شودمی پیشنهاد زير صورتبه پژوهش مفهومی مدل -ستمتغیرها اين بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفهومی مدل. 1 شکل

 2012 همکاران، و سان: منبع

 
 : ندشومی دهآزمو زير هایفرضیه پژوهش، مفهومی مدل به توجه با و اساسبراين

 .دارد وجود معناداری ارتباط ،ساختاری توانمندسازی و آفرين تحول رهبری میان: 1 ةفرضی
 .دارد وجود معناداری ارتباط ،شناختی روان توانمندسازی و آفرين تحول رهبری میان: 2 ةفرضی
 .دارد وجود معناداری ارتباط ،سازمانی شهروندی رفتار و آفرين تحول رهبری میان: 3 ةفرضی
 .دارد وجود معناداری ارتباط ،شناختی روان توانمندسازی و ساختاری توانمندسازی میان: 4 ةفرضی
 .دارد وجود معناداری ارتباط ،سازمانی شهروندی رفتار و ساختاری توانمندسازی میان: 5 ةفرضی
 .دارد وجود معناداری ارتباط ،سازمانی شهروندی رفتار و شناختی روان توانمندسازی میان: 6 ةفرضی
 با شناختی روان سازیتوانمند طريق از ،مستقیم غیر طوربه آفرينتحول رهبری: 7 ةفرضی

 .دارد معنادار رابطة ،سازمانی شهروندی رفتار
 رفتار با ساختاری سازیتوانمند طريق از ،مستقیم غیر طوربه ،آفرينتحول رهبری :8 فرضیة
 .دارد معنادار رابطة سازمانی شهروندی

 آفرینرهبری تحول

 بخشنگیزش الهاما
 نفوذ آرمانی

 فردی ةمالحظ
 ترغیب ذهنی

 رفتار شهروندی

 آداب اجتماعی
 دوستینوع

 وجدان کاری
 جوانمردی

 نزاکت

توانمندسازی 
 ساختاری

 توانمندسازی
 شناختیروان

 شایستگی
 یمعنادار

 حق انتخاب
 مؤثربودن
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 پژوهش شناسیروش
 ۀنحو برحسب و شودمی محسوب کاربردی هایپژوهش نوع از هدف، لحاظ از پژوهش اين

 روش. دارد قرار( آزمايشی غیر) توصیفی هایپژوهش دستة در ،(تحقیق طرح) هاداده گردآوری
 متغیرها میان ةرابط ،تحقیق نوع اين در. است همبستگی هایپژوهش نوع از تحقیق، اين انجام

 همبستگی نوع از حاضر پژوهش آنجاکه از همچنین. دشومی تحلیل ،تحقیق هدف براساس
 .است شده استفاده همبستگی آزمون از ،متغیرها میان ارتباط سنجش رایب ،است دومتغیره
 شرکت هایزيرمجموعه از خوارزمی، پتروشیمی شرکت کارکنان پژوهش، اين آماری ةجامع

 پتروشیمی مجتمع اداری بخش کارکنان تعداد به توجه با. است( ره) خمینی امام بندر پتروشیمی
 ةنمون تعداد و( 1970) مورگان و کرجسی ةنمون حجم تعیین جدول براساس ،(نفر 270) خوارزمی
 و شرکت مختلف هایبخش پراکندگی دلیلبه. دش مشخص نفر 160 ،پژوهش اين برای مناسب

 برای. شد گردآوری ،دردسترس ةنمون از استفاده با هاداده شرکت، به ورود محدوديت همچنین
 با ،آن روايی که شده استفاده هايیپرسشنامه از ،پژوهش متغیرهای به مربوط هایداده گردآوری

 با نیز آن پايايی و شده تأيید خارجی و داخلی معتبر علمی هایپژوهش در مكرر ۀاستفاد به توجه
 از ،آفرينتحول رهبری سنجش برای ،ترتیببدين. است شده سنجیده کرونباخ آلفای ضريب

 الولر و بی ةپرسشنام از ساختاری توانمندسازی برای ،(2003) اولیو و باس ایگويه 19 ةپرسشنام
 ابعاد گیریاندازه برای و( 1992) اسپريتزر ةپرسشنام از ،شناختی روان توانمندسازی برای ،(2000)

 برای ،منظوربدين. است شده استفاده( 1988) ارگان ةپرسشنام از ،شهروندی رفتار ةگانپنج
 توزيع کارکنان میان پرسشنامه 200 تحقیق، متغیرهای به مربوط هایداده و اطالعات گردآوری

 شناختیجمعیت هایويژگی آماری توصیف. شد بازگردانده و تكمیل ،پرسشنامه 158 تعداد که دش
 .است آمده 1 جدول در نمونه
 

 تحصیالت و جنسیت تفکیک به نمونه ترکیب .1 جدول
 کل درصد فراوانی گروه متغیر

ت
سی
جن

 

 7/93 148 مرد
158 

 3/6 10 زن

ت
ال
صی
تح

 

 5 8 ديپلم زير

158 

 51 80 ديپلم

 1/15 24 کاردانی

 6/24 39 کارشناسی

 3/4 7 ارشد کارشناسی
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. است شده داده نشان متغیر هر برای کرونباخ آلفای ضريب و معیار انحراف میانگین، ،2 جدول در
 توانمندسازی آفرين،تحول رهبری متغیرهای کرونباخ آلفای ضريب شود،می مشاهده که طورهمان

 کل برای ضريب اين و 7/0 سازمانی شهروندی رفتار و 7/0 از باالتر ،شناختی روان و ساختاری
 . است برخوردار مناسبی پايايی از ،سنجش ابزار دهدمی نشان که است 83/0 ،پرسشنامه

 
 پژوهش متغیرهای کرونباخ آلفای ضریب و معیار انحراف میانگین،. 2 جدول

 کرونباخ آلفای معیار انحراف میانگین عامل

 92/0 77/0 8/2 آفرینتحول رهبری

 9/0 81/0 3 ساختاری توانمندسازی

 8/0 52/0  1/2 شناختی روان توانمندسازی

 70/0 39/0 2 سازمانی شهروندی رفتار

 83/0   کل

 

 پژوهش هاییافته
 اسمیرنوف -کولموگروف آزمون طريق از هاداده توزيع بودننرمال ابتدا ،هافرضیه آزمون از قبل

 ،درصد 95 اطمینان سطح در ،شدهآوریجمع هایداده که داد نشان آزمون اين نتايج. شد سنجیده
 .ندبرخوردار نرمال توزيع از

 که دهدمی نشان همبستگی آزمون از استفاده با پژوهش هایفرضیه آزمون نتايج ،3 جدول در
 .شودنمی رد وابسته و مستقل متغیرهای بین مثبت رابطة معناداری و است شده تأيید هافرضیه ةهم
 

 

 پژوهش هایفرضیه آزمون نتایج. 3 جدول

 نتیجه همبستگی Sig وابسته متغیر واسطه متغیر مستقل متغیر فرضیه

 رهبری اول
 آفرين تحول

 توانمندسازی 
 ساختاری

 تأيید 82/0 00/0

 رهبری دوم
 آفرين تحول

 توانمندسازی 
 شناختی روان

 تأيید 32/0 00/0

 رهبری سوم
 آفرين تحول

 شهروندی رفتار 
 سازمانی

 تأيید 42/0 00/0

 توانمندسازی چهارم
 ساختاری

 توانمندسازی 
 شناختی روان

 تأيید 4/0 00/0
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 پژوهش هایفرضیه آزمون نتایج. 3 جدول

 نتیجه همبستگی Sig وابسته متغیر واسطه متغیر مستقل متغیر فرضیه

 توانمندسازی پنجم
 ساختاری

 شهروندی رفتار 
 سازمانی

 تأيید 45/0 00/0

 توانمندسازی ششم
 شناختی روان

 شهروندی رفتار 
 سازمانی

 تأيید 6/0 00/0

 رهبری هفتم
 آفرين تحول

 توانمندسازی
 شناختی روان

 شهروندی رفتار
 سازمانی

 تأيید 32/0*6/0=192/0 

 رهبری هشتم
 آفرين تحول

 توانمندسازی
 ساختاری

 شهروندی رفتار
 سازمانی

 تأيید 82/0*45/0=37/0 

 

: باشد برقرار شرط سه بايد میانجی، متغیر نقش بررسی برای( 1986) کنی و بارون نظر از
 بر بايد مستقل متغیر آنكه دوم بگذارد؛ تأثیر میانجی متغیر بر بايد مستقل متغیر آنكه نخست
 بررسی. باشد داشته تأثیر وابسته متغیر بر بايد میانجی متغیر اينكه سوم و باشد مؤثر وابسته متغیر
 و بارون شرط هرسه ،هشتم و هفتم هایفرضیه در که دهدمی نشان 3 جدول هایداده و نتايج
 آفرينتحول رهبری شهروندی، رفتار و آفرينتحول رهبری بین آنجاکه از يعنی. است برقرار کنی
 معنادار رابطة شهروندی رفتار و شناختی روان توانمندسازی نیز و شناختی روان توانمندسازی و

 توانمندسازی طريق از مستقیم، غیر طوربه آفرينتحول رهبری گفت توانمی دارد، وجود
 معناداری به توجه با همچنین. دارد معنادار یارتباط سازمانی شهروندی رفتار با شناختی روان
 ساختاری توانمندسازی و آفرينتحول رهبری شهروندی، رفتار و آفرينتحول رهبری میان ارتباط

 ،آفرينتحول رهبری گفت توانمی سازمانی، شهروندی رفتار و ساختاری توانمندسازی نیز و
 یارتباط ،سازمانی شهروندی رفتار با ،ساختاری توانمندسازی طريق از و مستقیم غیر طور به

 .دارد معنادار
 مستقل متغیر میان ارتباط همبستگی ضريب میانجی، متغیر تأثیر میزان تعیین رایب همچنین

 اين تا شده ضرب هم در وابسته و واسطه متغیر میان ارتباط همبستگی ضريب نیز و واسطه و
 .است شده داده نمايش هافرضیه آزمون جدول 8 و 7 رديف در نتايج اين که آيد دستبه مقدار

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
 محیط از کارکنان هایادراک گیریشكل در مهمی نقش ،رهبران که است اين بر کلی اعتقاد
 آثار و رهبری اهمیت( 2012) همكاران و سان جمله از زيادی محققان. کنندمی ايفا خود کاری
 رهبران پیروان که دريافتند( 2003) جاج و بونو. اندکرده مطرح را کارکنان توانمندسازی بر آن

 رهبران که کردند مطرح را ايده اين همچنین و توانمندترند که دارند باور آفرينتحول

 ادامة
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 کارکنان، کفايت افزايش با: کنندمی ايجاد توانمندی خود پیروان در شیوه سه با ،آفرين تحول
 با سازمانی و کاری هایارزش دهیارتباط و سازمان در کارکنان اجتماعی هويت تسهیل
 .کارکنان های ارزش
 توانمندسازی با اندازه چه تا آفرينتحول رهبری که شودمی بررسی نیز حاضر پژوهش در

 تحقیق هایيافته. دارند یتأثیر چه سازمانی شهروندی رفتار بر دو اين و است ارتباط در کارکنان
 توانمندسازی بعد دو هر با معنادار و مثبت یارتباط ،آفرينتحول رهبری که است نآ بیانگر

 همچنین و روشن و جذاب اندازچشم ةارائ با رهبران. دارد شناختی روان توانمندسازی و ساختاری
 کارکنان در ،هدف اهمیت درمورد قوی یحس شود، انجام بايد آنچه درمورد مشتاقانه صحبت با

 آنها ادراک بر که کندمی ايجاد کارکنان در را ارزشمندی حس رفتارهايی چنین. کنندمی نهادينه
 همكاران و نیستانی همچون پیشین هایپژوهش در ،نتايج اين. دارد تأثیر سازمانی شرايط از
( 2003) جاج و بونو ةمطالع در همچنین و( 2002) اوزارلی ،(1388) همكاران و پورحسن ،(1391)

 .است هشد تأيید
 سازمانی پیشرفت بر مؤثر عوامل از يكی عنوانبه سازمانی شهروندی رفتار ،ديگر طرف از
 ضروريات از ،مديران توسط رفتارها اين بروز عوامل و داليل شناسايی و دارد یخاص اهمیت
 بعد هردو و سازمانی شهروندی رفتار میان دهدمی نشان پژوهش اين نتايج. هاستسازمان

 بدين اين. دارد وجود مثبت و معنادار یارتباط شناختی روان توانمندسازی و ساختاری توانمندسازی
 رفتار شناختی، روان و ساختاری بعد دو در توانمندی باالی سطح با کارمندان که معناست

 جمله از ديگری هایپژوهش در نتايج اين. دهندمی بروز خود از نیز بیشتری سازمانی شهروندی
 .اندهشد تأيید( 2009) زونگ و( 2007) همكاران و ايلز پژوهش
 توانندمی دارند توجه فردی اهداف از بیش جمعی اهداف به ،آفرينتحول رهبران آنجاکه از

 اين دهندۀنشان نیز( 1996) همكاران و پودساکف پژوهش. کنند تقويت را شهروندی رفتارهای
 بر آفرينتحول رهبری اثر است، مهم شغلی عملكرد بر رهبری آثار هرچند که است موضوع
 .رودمی شماربه ترمهم بسیار( سازمانی شهروندی رفتار) فرانقش رفتارهای و عملكرد
 ،شده تعیین آنها نقش در آنچه ورای کارکنان تالش هدايت آفرين،تحول رهبری ةنظري در
 سازمان، کارکنان به بخشی هويت و شغل معنادارسازی با ،آفرينتحول رهبر. است توجه مورد
 بین معنادار مثبت رابطة نیز پژوهش اين نتايج در. کندمی تهییج رفتارها اين انجام به را آنها

 در آفرينتحول رهبران که است نآ بیانگر سازمانی شهروندی رفتار و آفرينتحول رهبری
 .دهند سوق سازمانی شهروندی رفتار بروز باالی سطوح سمت به را کارکنان قادرند هاسازمان

 رهبری بین رابطة برای قبولی قابل میانجی متغیر عنوانبه را توانمندسازی توانمی همچنین
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 در فرانقش رفتارهای یارتقا برای مديران. دکر محسوب سازمانی شهروندی رفتار و آفرينتحول
 سازمان در شناختی روان و ساختاری توانمندسازی هایمؤلفه باالبردن طريق از توانندمی کارکنان

 همكاری و اعتماد جو و کنند اقدام سازمان، در خود جايگاه ادراک برای کارکنان به کمک و
 .آورند وجودبه سازمان در را بااليی
 :شودمی ارائه نیز کاربردی پیشنهادهای زمینه اين در

 پیشنهاد ،هستند کمتر منابع صرف با سازمانی اهداف کسب درصدد همواره مديران آنجاکه از. 1
 تقويت را آفرينتحول رهبری رفتارهای کارکنان، بیشتر هرچه توانمندسازی برای شودمی
 کارکنان به سازمان ۀآيند از شفافی و روشن تصوير بايد سازمان مديران ،منظوربدين. ندکن

 به را کارکنان ،طريق اين از و ندآور وجودبه سازمان در ایدوستانه و حمايتی جو ،هندد ارائه
 .کنند تشويق سازمانی امور پیگیری

 در بیشتری فرانقش رفتارهای باشند، شده توانمند ساختاری و یروان نظر از که کارکنانی .2
 پیشنهاد هاسازمان مديران به ،اساسبراين. دهندمی بروز خود از سازمانی اهداف راستای

 ةزمین آورند، وجودبه سازمان در را توانمندسازی جو ساختاری نظر از اينكه بر عالوه شود می
 توانمندی به تا کنند فراهم سازمان در شناختی روان توانمندسازی طريق از را جو اين ادراک
 خود کارکنان هایتوانايی به است الزم مديران ،منظوربدين. کنند کمک کارکنان بیشتر هرچه
 مشارکت سازمانی هایگیریتصمیم در را آنها و کنند توجه انآن هاینظر به ،کنند اعتماد
 .دهند

 ،کارکنان ذهنی ترغیب با مديران که است اين فرانقش رفتارهای بروز افزايش هایراه از يكی .3
 تشويق سازمان امور در تفكر به را آنها و کنند کمک سازمان در پويا فضای يک ايجاد به
 به رسیدن امید کارکنان، برای امیدبخش ایآينده ترسیم با سازمان مديران همچنین. ندکن

 باال را سازمانی اهداف راستای در کردنعمل برای آنها ۀانگیز و کنند تقويت آنها در را هدف
 حمايت را آنها کارکنان، از هريک هایتوانايی و هاويژگی به توجه با مديران طورهمین. ببرند
 را سازمانی اهداف به کارکنان مندیهعالق و رضايت ترتیببدين و دهند آموزش و کنند

 .دهند افزايش
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