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کلید واژگان :بیتفاوتی سازمانی ،رهبری موثق ،توانمندسازی روانشناختی
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در عصر حاضر جلوگیری از بیتفاوتی سازمانی و شیوع آن در میان کارکنان موضوعی مهم
برای مدیران سازمانهاست .به همین سبب پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان
رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در میان
معلمان دورۀ ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شده است .این پژوهش از نوع توصیفی-
همبستگی است و جامعۀ آماری آن همۀ معلمان دورۀ ابتدایی شهر کرمانشاه در سال
تحصیلی 6791( 6971-79نفر) بودند .نمونۀ آماری  916نفر بود که با فرمول کوکران و
بهروش طبقهای با حجم متناسب انتخاب شده است .برای گردآوری دادهها از ابزار
پرسشنامه استفاده شده است .برای بررسی رهبری موثق از پرسشنامۀ والمبوا،
آوولیو،گاردنر ،ورنزینگ و پیترسون( ،)8772برای بررسی بیتفاوتی سازمانی از پرسشنامۀ
داناییفرد ،حسنزاده و ساالریه ( )6927و برای بررسی توانمندسازی روانشناختی نیز از
پرسشنامۀ توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا( )6776استفاده شده است .برای
تجزیه و تحلیل دادهها ،روش مدلیابی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات
جزئی  smartpls2به کار رفته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان رهبری
موثق و بیتفاوتی سازمانی( )β= -7/872رابطه وجود دارد .میان رهبری موثق و
توانمندسازی روانشناختی( )β=7/672رابطه وجود دارد .میان توانمندسازی روانشناختی و
بیتفاوتی سازمانی ( )β= -7/981رابطه وجود دارد .همچنین میان رهبری موثق و بی-
تفاوتی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی ()β= -7/146رابطه وجود دارد.
در این رابطه ،وقتیکه توانمندسازی روانشناختی به مثابه متغیر میانجی وارد معادله میشود،
دارای قدرت بیشتری است .بهعبارت دیگر ،میتوان گفت که رهبری موثق با نقش میانجی
توانمندسازی روانشناختی سبب کاهش بیتفاوتی سازمانی در میان معلمان میشود.
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مقدمه
امروزه پژوهشگران نیروی انسانی را در حکم یکی از مهمترین سرمایههای استراتژیک و
راهبردی سازمان به شمار میآورند و به سبب تغییرات فناورانهای که در دهههای اخیر رخ داده،
نقش سرمایۀ انسانی به منزلۀ یک منبع سازمانی مهم قلمداد میشود .از این رو یکی از دغدغههای
اصلی مدیران هر سازمان برانگیختن کارکنان به عنوان سرمایههای راهبردی سازمان است(داناییفرد
و اسالمی ،)8767 ،چرا که بیتفاوتی و دلسردی کارکنان نسبت به سرنوشت برنامههای سازمانی
سبب کاهش عملکرد سازمانی میشود و در نهایت روحیۀ بیتفاوتی در رفتار کارکنان ،تالش و کار
آنها را نابود میسازد(کیفه8779 ،6؛ ابوالفضلی ،یوسفی سعیدآبادی و فالح .)8761 ،عالوه بر این،
اگر حیطۀ بیتفاوتی گستردهتر شود و در سازمانی نظیر آموزش و پرورش از طرف کارمندان آن
یعنی معلمان اعمال شود ،تأثیرات غیرقابل جبرانی به وجود خواهد آورد .این نوع ناسازگاری
کاهش میدهد(اسنل ،6786 ،8ترجمۀ نقیبیان6919 ،؛ سلیمی و طبائیان.)6924 ،
بیان مسأله
در عصر جدید مؤسسات آموزشی با چالشهایی نو روبه رو هستند و کار کردن در شرایط
پیچیده و رقابتی از ویژگیهای بنیادین سازمانهای آموزشی است(ویگودا 9و همکاران .)8779 ،از این
رو سازمانهای آموزشی از جمله مدارس برای اینکه بتوانند در عرصۀ رقابت به نیازهای روزافزون
جامعه پاسخگو باشند ،ضروری است که روند بهبود خود را تحقق بخشند(احمدی و انصاریمهر،
 .)6929تحقق یافتن این امر وابسته به توجه به نیازها و انگیزههای معلمان در مدارس است ،زیرا
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معموالً موجب پایین آوردن سطح امید و آرزوهای معلمان میگردد و سطح عملکرد واقعی آنها را

معلمان به منزلۀ عنصری مؤثر در تشکیل سازمانهای آموزشی و بهتبع آن در فرایند آموزش و
یادگیری برای تحقق بخشیدن به اهداف آموزش و پرورش رسالتی مهم به عهده دارند .مسأله مورد
نمایان میشود .افراد دارای این ویژگی توجهی به آینده ندارند ،زیرا از نظر آنان هیچ تفاوتی میان
حال ،آینده و گذشته وجود ندارد .چنین افرادی از اعتماد به نفس کمی برخوردارند و معتقدند که
تمکین مطلق سپر دفاعی آنها است(داناییفرد و اسالمی .)8767 ،یکی از دالیل بیتفاوتی کارکنان،
ناکافی یا نامناسب بودن سبکهای رهبری و روشهای مدیریتی و مغشوش و بیثبات بودن این

1. Keefe
2. Snell
3. Vigoda
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نظر در این پژوهش ،پدیدۀ بیتفاوتی است .بیتفاوتی یک روند تدریجی است که کمکم در افراد
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روشهاست(کرامر8771 ،6؛ نصراصفهانی ،قربانی ،امیری و فروغی .)8769 ،بنابراین ،تحققپذیری
نیازها و انگیزههای معلمان به شیوههای رهبری مدیران در هدایت منابع انسانی نیازمند است.
بهعبارت دیگر ،بیتفاوتی معلمان را میتوان نداشتن شناخت کافی مدیر از خود و کار خود دانست.
اینکه مدیر ضعفهای خود را نمیشناسد و فکر میکند چون مدیر است بر همه کس و همه چیز
تسلط دارد ،زمینه ساز از بین بردن پویایی و تحرک معلمان میشود .مدیر باید بداند که مدیریت
آموزشی مستلزم برقراری ارتباط همه جانبه با معلمان است(بولمن و دیل .)8774 ،8با اذعان به این
نکته که در تغییرات سریع و حساس دنیای امروز عامل اعتماد و موثقیت از مهمترین شرایط
موفقیت رهبران و سازمانها محسوب میشود ،یکی از عوامل تعیین کنندهای که رابطۀ قوی با کیفیت
و نوع نگرشها ،انگیزهها و عملکرد کارکنان دارد ،میزان اعتماد کارکنان نسبت به رهبر سازمان و
مطرح شده در این پژوهش ،سبک رهبری موثق است .از آنجا که یکی از علل بیتفاوتی معلمان
نبود شناخت کافی مدیر از نقاط قوت و ضعف خود است ،این رهبران به کارکنان خود احترام
بسیار میگذارند ،از اهداف تعیین شدۀ آنها حمایت میکنند و به راهحلهای خالقانۀ آنها پاداش
میدهند ،از هویت ،تواناییها ،نقاط قوت و ضعف ،ارزشها ،احساسات و اهداف خود و کارکنان
خود آگاهی و اطالع دارند ،برای تصدیق و بهبود انگیزههای خود ،در پی بازخورد و مشارکت
کارکنان خود هستند و به این ترتیب همواره خود و کارکنان خود را رشد میدهند(اولدهام 6و
هاچمن .)6727 ،1افزون بر این ،توانمندسازی معلمان به عنوان یکی از عوامل مهم نظام آموزشی بر
عملکرد نظام آموزشی تأثیر دارد(رحمانی .)6978 ،معلم به عنوان هدایت کنندۀ فرایند تعلیم و
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قابل اعتماد یافتن وی از دیدگاه آنان است(کوپر ،اسکاندورا 9و شریسهایم .)8776 ،4سبک رهبری

تربیت ،مؤثرترین عنصر در تحققبخشیدن به مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت است و سازمان
آموزش و پرورش برای بقای خود به توانمندسازی معلمان خود با بهکارگیری روشهای مناسب
میان رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی معلمان را دریابند
و با به کار بردن روشهای صحیح در بهبود شرایط حاکم بر مدرسه و ایجاد آمادگی در کارکنان خود
برای بهبود بیتفاوتی سازمانی و ایجاد انگیزه در آنها اقدام کنند.
1. Kramer
2. Bolman & Deal
3. Scandura
4. Schriesheim
5. Oldham
6. Hachman
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آموزشی نیاز دارد(فتحیواجارگاه .)6924 ،نتایج این پژوهش میتواند به مدیران کمک کند تا رابطۀ
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مبانی نظری
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بیتفاوتی سازمانی حالتی است که کارکنان خود را درگیر موفقیتهای سازمانی نمیکنند ،فقط
برای گرفتن حقوق و اخراج نشدن کار میکنند و هرگز در پی فرصتها ،برای رشد سازمان خود
نیستند(کیفه .)8779 ،بیتفاوتی سازمانی پنج مؤلفه دارد :بیتفاوتی نسبت به مدیر ،8بیتفاوتی نسبت
به سازمان ،9بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع ،4بیتفاوتی نسبت به همکاران 6و بیتفاوتی نسبت به
کار( 1دانایی فرد ،حسنزاده و ساالریه .)6927 ،بیتفاوتی نسبت به مدیر :شامل رفتارهایی از سوی
کارکنان است که در این حالت کارکنان از پاسخگویی به مدیر فرار میکنند ،با مدیر رفتار نامناسب
دارند و کار مدیر را به تعویق میاندازند ،در جلسات از اظهارنظر خودداری میکنند و به دروغهای
مصلحتی متوسل میشوند(داناییفرد و همکاران .)6927 ،بیتفاوتی نسبت به سازمان :این بیتفاوتی
احساس عالقه و دلبستگی نسبت به سازمان ندارند(نصراصفهانی و همکاران .)8769 ،بیتفاوتی
نسبت به ارباب رجوع :در این نوع بیتفاوتی کارکنان خدمت به ارباب رجوع را به زمان معینی در
ساعات اداری محدود میکنند ،مثالً خدمات تا ظهر .اغلب پاسخ ارباب رجوع را به صورت تلفنی
نمیدهند و آنها را به حضور در سازمان وادار میکنند و گاهی اوقات با پرخاشگری با ارباب رجوع
رفتار میکنند(لییَندر .)8777 ،9بیتفاوتی نسبت به همکاران :در این نوع بیتفاوتی کارکنان در
کارهای گروهی مشارکت نمیکنند ،به کارهای همکاران به عنوان خودشیرینی نسبت به مدیر
نگاه میکنند ،از برقراری رابطۀ دوستی با دیگران خودداری میکنند و کارهای دیگران را کوچک و
ضعفهای آنها را بزرگ میکنند(ویلِمزن 2و کِرِن )8779 ،7و بیتفاوتی نسبت به کار :این بیتفاوتی به
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به شرایطی اشاره دارد که کارکنان خود را درگیر موفقیت و شکست سازمان نمیکنند و هیچگونه

شرایطی اشاره دارد که که در آن کارکنان در کار خود دقت کافی ندارند ،هیچگونه خالقیت و
نوآوری در کارها ندارند و وظایف سازمانی را اموری بیارزش میدانند(نصراصفهانی و همکاران،

1. Organizational indifference
2. Indifference to manager
3. Indifference to organization
4. Indifference to clients
5. Indifference to colleagues
6. Indifference to job
7. Leander
8. Willemsen
9. Keren
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متغیرهای بسیار بر بیتفاوتی سازمانی تأثیرگذارند که یکی از این متغیرها رهبری موثق(6اصیل)
است .از آنجا که بیتفاوتی سازمانی نه با اعتماد و صداقت بلکه با ترس و خیانت آمیخته شده
است(کونیا ،کونیا و رگو ،)8777،8در این الگوی رفتاری افراد بیتفاوت از سازمان راضی نیستند و
اعتماد به سازمان ندارند .این افراد سازمان را ترک میکنند و در صورتی که به لحاظ پارهای
مالحظات مربوط به تأمین شغلی در سازمان بمانند ،هیچگونه تعلقخاطری به سازمان ندارند
(میرحسینیزواره .)6994 ،از سویی هم ،مطالعۀ ادبیات پژوهش بیانگر این مطلب است که یکی از
عوامل و دالیل بیتفاوتی سازمانی ،ناکافی و نامناسب بودن سبکهای رهبری و روشهای مدیریتی
است(حصاری .)6978 ،به دلیل تغییر و تحوالتی که در محیط کار روی داده است نقش مدیریت و
رهبری مدرسه به طور فزایندهای در سطح بینالمللی به عنوان یک عامل حیاتی در بهبود
توانمندسازی ،اثربخشی مدرسه ،کیفیت کار معلم و موفقیت دانشآموزان مطرح است(دینهام،9

از نظریههایی است که با شرایط فعلی تناسب و سازگاری بسیار دارد و میتواند برای مدیران و
رهبران سازمان کمک بزرگی باشد .رهبری موثق به عنوان یک الگوی رفتاری از ظرفیتهای
روانشناختی و جو رفتاری مثبت سازمانی منتج میشود و موجبات چهار مؤلفۀ پرورش

خودآگاهی ،4دیدگاه اخالقی درونی شده ،6پردازش متوازن اطالعات 1و شفافیت روابط 9را در کار با
پیروان فراهم میسازد(والمبوا ،2آوولیو ،7گاردنر ،67ورنزینگ 66و پیترسون .)8772 ،68خودآگاهی

مهمترین عنصر و سنگبنای رهبری موثق است .رهبران موثق به شدت نسبت به ارزشها ،هیجانها،
اهداف ،انگیزهها و نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارند(آلوک ،)8764 ،69در پردازش متوازن
اطالعات رهبر پیش از تصمیمگیری به طور عینی تمامی اطالعات را تجزیه و تحلیل میکند

(پیوس ،64وِشه ،66اشترایخر ،61براون 69و فری ،)8768 ،62در دیدگاه اخالقی درونیشده رهبر با
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1. Authentic leadership
2. Cunha, Cunha & Rego
3. Dinham
4. Self-awareness
5. Internalized moral perspective
6. Balanced processing
7. Relational transparency
8. Walumbwa
9. Avolio
10. Gardner
11. Wernsing
12. Peterson
13. Alok
14. Peus
15 . Wesche
16. Streicher
17. Braun
18. Frey
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 .)8768تاکنون نظریههای گوناگون از رهبری ارائه شده است که در این میان تئوری رهبری موثق
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استانداردها و ارزشهای اخالقی درونی هدایت شده و حتی علیه گروهها و فشار سازمانی یا
اجتماعی مطابق با این استانداردها عمل میکند(پیوس و همکاران )8768 ،و شفافیت رابطه که
شامل تسهیم افکار ،احساسات و تشویق دیگران برای به اشتراک گذاشتن ایدهها و عقایدشان
است(الشینگر 6و فیدا .)8764 ،8افزون بر آن پژوهشگران بیان کردهاند که رهبری موثق در تقویت
نگرشهای مثبت کاری پیروان مانند تعهد ،اشتیاق و انگیزۀ شغلی ،بهبود عملکرد فردی و سازمانی،
احساس امنیت ،رضایت شغلی ،کشف استعدادها و به کارگیری آنها نقشی بسزا دارد(فورمانچیک،9
.)8767
4

یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر بیتفاوتی سازمانی ،توانمندسازی روانشناختی است.
بی تفاوتی انحراف از شرایط تعادل سازمانی و یک عامل مخرب در سازمان است که به مثابه عامل
تخریب مداوم ،سقوط آرام و بحران استعداد در نظر گرفته میشود(رائیچی .)6929 ،در این میان،
مدیران(کانگر 6و کانونگو )6722 1،این امکان را به کارکنان میدهد که عزتنفس خود را پرورش
دهند و احساس بیقدرتی در آنها کاهش پیدا کند(مکلنِن)6779،9؛ آنها در این حالت برای
مسئولیتپذیری و تصمیمگیری دربارۀ شغل خود تشویق میشوند(قائمی و صدقیفرد.)8761 ،
از سویی هم  ،انتخاب سبک رهبری غلط در سازمان ممکن است موجب کندکاری کارکنان در
سازمان شود و انگیزۀ کار و تالش را از آنها بگیرد و کارکنان نسبت به افراد و محیط پیرامون خود
بیتفاوت شوند (موسویمشهدی .)6979 ،بنابراین رهبری موثق در سازمانها عنصری کلیدی است
و اهمیت آن در این است که این رهبران با ایجاد انگیزه در افراد برای عملکرد بهتر بر تواناییها و
استعدادهای آنها نفوذ میکنند تا افراد در باالترین سطح کوشش و عملکرد خود ظاهر شوند
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فراهمسازی بستر توانمندسازی به عنوان یک سازۀ انگیزشی(عدم بیتفاوتی) از سوی

(گاردنر 2و شرمرهورن .)8774 ،7این عامل میتواند راهی برای از بین بردن بیتفاوتی و ایجاد
انگیزه در کارکنان باشد .افزون بر این برنامهریزی در راستای توسعۀ منابع انسانی و طراحی
است که مدیران منابع انسانی در آن نقشی بسزا دارند(گرینبرگ .)8776 ،67همچنین مفهوم

1. Laschinger
2. Fida
3. Furmanczyk
4. Psychological empowerment
5. Conger
6. Kanungo
7. MacLennan
8. Gardner
9. Schermerhorn
10. Greenberg
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توانمندسازی معلمان از اواخر دهۀ  6727به ادبیات مدیریت وارد شد .دونست 6و تریوت)6729( 8
این مفهوم را ترکیبی از دو عنصر دانسته اند :نخست ایجاد سازمانهایی که استقالل ،انتخاب ،کنترل
و مسئولیتپذیری را در افراد پرورش میدهند و دوم اجازه دادن به افراد برای اینکه شایستگیهای
خود را بروز دهند ،تواناییهای جدید یاد بگیرند و بتوانند از این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند
یا تقویت کنند(عبداللهی و حیدری .)6922 ،توانمندسازی معلمان فرایندی است که از طریق آن
معلمان مدرسه میتوانند برای حل مشکالت خود ،ظرفیتها و شایستگیهای خود را توسعه دهند
(شورت9؛ چانگ و لیو .)8772 ،4به اعتقاد شورت ( )6774توانمندسازی معلمان در محیطهای
آموزشی موجب میشود که مدارس بتوانند شایستگیهای خود را توسعه دهند ،مشکالت خود را
رفع کنند و از آن برای ادامۀ فعالیتهای خود نیرو بگیرند .طبق نظر دی ،6هنکین 1و دیومر)8779(9
توانمندسازی معلمان در محیط کار ،سبب تسهیل رهبری معلمان ،بهبود کیفیت زندگی کاری،
محیطهای کاری میشود .همچنین ،تأمیننشدن رضایت شغلی و درونی معلمان سبب بیتفاوت
شدن آنها میشود(گرینبرگ .)6779 ،یکی از روشهایی که میتوان رضایت شغلی را در معلمان
افزایش داد ،افزایش مشارکت معلمان در تصمیمگیری مدارس است .با این روش فضای مدرسه به
فضایی گرم و صمیمی تبدیل میشود و از حالت خاموشی و سکوت مطلق در می آید(گرینفیلد،2
.)6777
7

67

توانمندسازی از پنج مؤلفۀ احساس معناداری در شغل  ،احساس شایستگی در شغل  ،احساس
داشتن حق انتخاب ، 66احساس مؤثر بودن 68و اعتماد 69تشکیل شده است(اسپریتزر .)6776 ،میشرا

64

مؤلفۀ اعتماد را به آن اضافه کرده است .احساس معنادار بودن ،به معنای رابطۀ اهداف و وظایف
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توانایی تأثیر بر ایجاد اصالحات مدرسه و بهبود حرفهگرایی و اطمینان از خوداثربخشی در

کاری با ایدهها و استانداردهای مورد نظر فرد است(اوگبورو 66و اوبنگ ،)8777 ،61احساس
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1. Dunst
2. Trivette
3. Short
4. Liu
5. Dee
6. Henkin
7. Duemer
8. GreenField
9. Meaning
10. Competency
11. Self-determining
12. Impact
13. Trust
14. Mishra
15. Ugboro
16. Obeng
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شایستگی در شغل ،عبارت است از باور فرد به تواناییهای خود در انجام دادن ماهرانۀ وظایف و
فعالیتهای خود (سیگلر 6و پیرسون ،)8777 ،8احساس مؤثر بودن ،عبارت است از اعتقادات فرد در
یک مقطع مشخص از زمان دربارۀ تواناییهای خود برای ایجاد تغییر در جهت مطلوب (وتن 9و
کمرون ،)6772 ،احساس داشتن حق انتخاب ،عبارت است از احساس کارمند از اینکه در اجرا و
نظام بخشیدن به فعالیتهای مربوط به شغل خود از آزادی الزم برخوردار است و اعتماد که افراد
توانمند با دارا بودن اعتماد ،مطمئن میشوند که با آنها منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد و
صاحبان قدرت به آنها آسیب نخواهند زد و با آنها بیطرفانه رفتار خواهند کرد(وتن و کمرون،
.)6772
در این بخش از پژوهش به برخی از نتایج مطالعات در داخل و خارج از کشور اشاره میشود.
سازمانی» نشان میدهد میان سبک رهبری و بیتفاوتی سازمانی رابطه وجود دارد .یافتههای پژوهش
سلیمی و طبائیان( )6924با هدف بررسی «حیطههای بیتفاوتی دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان
نسبت به دستورات مدیران» ،بیانگر آن است که دبیران دستورات مدیران در مؤلفههای متفاوت
آموزش و پرورش و آنچه آموزش و پرورش را به هم پیوند میزند را با بیتفاوتی اجرا میکنند .در
پژوهشی که ابوالفضلی و همکاران( )8761با هدف بررسی «مدیریت بیتفاوتی در نظام آموزشی
ایران» انجام داده اند ،نتایج زیر به دست آمده است :شرایط علّی مؤثر بر مدیریت بیتفاوتی شامل
هشت بعد انگیزش شغلی ،توسعۀ کارکنان ،فرهنگ سازمانی ،جو سازمانی ،نگرش و عملکرد مدیر،
کارکنان ،محیط کاری و ماهیت کار است .نتایج پژوهش نصراصفهانی و همکاران( )8769با هدف
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نتایج پژوهش موسویمشهدی( )6979با هدف بررسی «رابطۀ بین سبک رهبری و بیتفاوتی

«شناسایی و رتبهبندی کردن عوامل تأثیرگذار بر بیتفاوتی سازمانی از طریق منطق تجزیه و تحلیل
فرایندهای سلسلهمراتبی» مؤید آن است که عوامل ساختاری ،مدیریتی ،انگیزشی و فردی از عوامل
دست دادن اراده و واکنشهای خودکار به بیتفاوتی که در افراد احساس میشود» انجام گرفته بیانگر
آن است که شکلگیری حالت بیتفاوتی در سازمان ،تأثیری نامطلوب بر سطح انگیزۀ کارکنان و
بهتبع آن بر تعهد ،وفاداری و هویت سازمانی خواهد داشت .در پژوهشی که عاقلزاده و
سلیمانی( )6971با هدف بررسی «وضعیت بیتفاوتی سازمانی معلمان» انجام دادهاند ،نتیجۀ زیر به
1. Sigler
2. Pearson
3. Whetten
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دست آمده است :بیتفاوتی به مدیر دارای باالترین میانگین و بیتفاوتی به ارباب رجوع دارای
پایینترین میانگین است .همچنین بیتفاوتی سازمانی معلمان مرد بیشتر از معلمان زن است.
یافتههای پژوهش دهقانی سلطانی ،شیری ،فارسیزاده ،طیبی و فالح( )6971با هدف بررسی «تأثیر
رهبری موثق بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان» نشان
میدهد رهبری موثق از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کسب مزیت رقابتی تأثیری
مثبت و معنادار دارد .نتایج پژوهش عظیمی ،سیفی ،صامصونچی و حفظ اللسان( )6974با هدف
بررسی «توانمندسازی معلمان و تأثیر آن در ارتقای سطح آموزش و پرورش» مؤید آن است که
پرورش معلمان توانمند ،با اعتماد و متعهد که بتوانند با خالقیت و ابتکار مایۀ تعلیم و تربیت نسل
آینده شوند از الزامات اصلی توانمندسازی در آموزش و پرورش است .نتایج پژوهش دیالمه و
اسالم» نشانگر آن است که بیان روشن اهداف ،دسترسی به منابع و اطالعات ،ساختار سازمانی،
غنیسازی شغل و ارزیابی عملکرد از جمله عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان در تعلیم
و تربیت هستند .پژوهش کایوجو 6و جونجو )8769(8با هدف بررسی «تأثیر رهبری موثق و
خودارزیابی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی» بیانگر آن است
که میان رهبری موثق و خودارزیابی رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی
روانشناختی کارکنان رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش فنگ )8761(9با هدف بررسی
«رهبری موثق مدیران مدارس و سرمایۀ روانشناختی معلمان از دیدگاه معلمان» نشان میدهد که
دیدگاه معلمان در زمینۀ رهبری موثق مدیران بر فرهنگ آنان تأثیرگذار است و میان رهبری موثق
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رحمانی( )6978با هدف بررسی شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان از منظر

مدیران با سرمایۀ روانشناختی معلمان رابطۀ معنادار وجود دارد.
فرضیۀ کلی
وجود دارد.
فرضیههای جزئی
 .6میان رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی معلمان رابطه وجود دارد.
 .8میان رهبری موثق و توانمندسازی روانشناختی معلمان رابطه وجود دارد.

1. Kyoo Joo
2. Jun Jo
3. Feng
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 .9میان توانمندسازی روانشناختی و بیتفاوتی سازمانی معلمان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی با نقش میانجی
توانمندسازی ،در میان معلمان دورۀ ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شده است .روش پژوهش از نوع
توصیفی -همبستگی است .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامۀ رهبری موثق والمبوا ،آولیو،
گاردنر ،ورنزینگ و پیترسون ( )8772که دارای  61سؤال و  4مؤلفۀ خودآگاهی ،پردازش متوازن
اطالعات ،دیدگاه اخالقی درونی شده و شفافیت رابطه میباشد استفاده شده است .برای بررسی
بیتفاوتی سازمانی از پرسشنامۀ داناییفرد ،حسنزاده و ساالریه ()6927که  6مؤلفۀ بیتفاوتی نسبت
به مدیر ،بیتفاوتی نسبت به سازمان ،بیتفاوتی نسبت به کار ،بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع و
برای سنجش توانمندسازی از پرسشنامۀ توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ()6776
استفاده شده است که دارای  67گویه و  6مؤلفه است و مؤلفههای احساس معناداری در شغل،
احساس شایستگی در شغل ،احساس داشتن حق انتخاب ،احساس مؤثر بودن و اعتماد را میسنجد.
پرسشنامۀ اسپریتزر دارای چهار مؤلفه است و میشرا مؤلفۀ اعتماد را به آن افزوده است .با توجه به
ماهیت و نوع فرضیههایی که در این پژوهش مطرح شده است ،از روش مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  smartpls2استفاده شده است.
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یافتههای پژوهش
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مقادیر بار عاملی و ضرایب آمارۀ تی میان سؤاالت و متغیرهای مکنون مربوط به خودشان که
در شکل  6و  8آورده شده ،به ترتیب بیشتر از  7/4و  6/71است و معناداری روابط میان هر سؤال
را با متغیر مربوط به خودش نشان میدهد .این مقادیر معنادار بودن این مسیرها و مناسبت مدل
ساختاری را نشان میدهد.
جدول  :9نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
سازهها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس
6

استخراج شده
رهبری موثق

شاخص کیفیت مدل
اندازه گیری

خود آگاهی

7/21

7/76

7/98

7/19

پردازش متوازن اطالعات

7/26

7/77

7/97

7/96

دیدگاه اخالقی درونی شده

7/21

7/77

7/96

7/96

شفافیت رابطه

7/98

7/28

7/64

7/64

بیتفاوتی سازمانی

7/76

7/71

7/17

-

بیتفاوتی نسبت به مدیر

7/76

7/79

7/62

7/62

بیتفاوتی نسبت به سازمان

7/24

7/22

7/61

7/61

بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع

7/26

7/27

7/69

7/69

بیتفاوتی نسبت به همکاران

7/97

7/21

7/17

7/17

بیتفاوتی نسبت به کار

7/76

7/79

7/16

7/16

توانمندسازی روانشناختی

7/78

7/79

7/19

-

احساس معناداری در شغل

7/27

7/22

7/98

7/98

احساس شایستگی در شغل

7/26

7/77

7/17

7/17

احساس داشتن حق انتخاب

7/99

7/24

7/16

7/16

احساس مؤثر بودن

7/91

7/21

7/12

7/12

اعتماد

7/29

7/22

7/66

7/66
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7/76

7/78

7/14

-

8

دادههای جدول  6نشان میدهد که مقدار ضریب پایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ و شاخص
کیفیت مدل اندازهگیری برای همۀ متغیرها بیشتر از  7/9است و پایایی مناسب مدل را نشان میدهد.
شاخصهای خود استفاده شده است .مقدار باالی  7/6نشانگر کافی بودن و مناسب بودن این معیار
است .مقدار  AVEبرای همۀ سازهها مناسب و باالی  7/6است.

)1. Average variance extracted (AVE
)2. Cross-validated Communality (CVCom
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جدول  :1نتایج روایی واگرا

خود آگاهی

پردازش متوازن اطالعات

دیدگاه اخالقی درونی شده

شفافیت رابطه

بیتفاوتی نسبت به مدیر

رجوع

بیتفاوتی نسبت به سازمان

بیتفاوتی نسبت به ارباب

بیتفاوتی نسبت به همکاران

بیتفاوتی نسبت به کار

احساس معنا داری در شغل

احساس شایستگی در شغل

احساس داشتن حق انتخاب

احساس مؤثر بودن

خود آگاهی

7/26

پردازش متوازن

7/19

7/24

دیدگاه اخالقی

7/47

7/42

7/47

شفافیت رابطه

7/66

7/66

7/44

7/94

بیتفاوتی نسبت به

-7/42

-7/64

-7/49

-7/67

7/91

بیتفاوتی نسبت به

-7/44

-7/99

-7/96

-7/42

7/96

7/96

بیتفاوتی نسبت به

-7/41

-7/66

-7/96

-7/68

7/92

7/14

7/91

بی تفاوتی نسبت به

-7/89

-7/88

-7/67

-7/99

7/66

7/44

7/97

7/92

بیتفاوتی نسبت به

-7/46

-7/49

-7/92

-7/61

7/96

7/12

7/97

7/97

7/26

احساس معناداری

7/98

7/96

7/87

7/46

-7/62

-7/44

-7/67

-7/42

-7/64

7/26

احساس شایستگی

7/97

7/46

7/99

7/41

-7/12

-7/47

-7/66

-7/66

-7/61

7/68

7/29

احساس داشتن حق

7/94

7/81

7/86

7/46

-7/19

-7/69

-7/69

-7/42

-7/67

7/47

7/49

7/26

احساس مؤثر بودن

7/94

7/92

7/97

7/61

-7/11

-7/17

-7/69

-7/69

-7/18

7/14

7/17

7/64

7/29

اعتماد

7/42

7/48

7/94

7/66

-7/98

-7/64

-7/16

-7/44

-7/11

7/66

7/17

7/66

7/17

اعتماد

سازههای پژوهش

اطالعات
درونی شده

مدیر
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سازمان
ارباب رجوع
همکاران
کار
در شغل
در شغل
انتخاب
7/96

دادههای جدول  8نشان میدهد که چون مقادیر جذر  AVEاز مقادیر موجود در خانههای
جدول  :3نتایج معیارهای برازش مدل ساختاری و کلی
𝛃

آمارۀ t

رهبری موثق  بیتفاوتی سازمانی

-7/872

4/978

7/977

رهبری موثق  توانمند سازی روانشناختی

7/672

64/184

7/961

7/66

توانمند سازی  بیتفاوتی سازمانی

-7/981

86/644

7/977

7/98

مسیر

GOF
متغیر وابسته

متغیر وابسته
7/98

7/67
7/69

7/14
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زیرین و چپ قطر اصلی بیشتر است ،این جدول مطلوبیت روایی واگرای مدل را نشان میدهد.
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معیار

که در جدول  9آورده شده است ،معیاری است که میزان تأثیر یک یا چند متغیر

برونزا را روی یک متغیر درونزا نشان میدهد .این معیار برای سازههای توانمندسازی
روانشناختی و بیتفاوتی سازمانی به ترتیب برابر  7/961و  7/977محاسبه شده است .معیار
شدت رابطۀ میان سازهها را نشان میدهد .مقدار این معیار برای سازههای رهبری موثق و
توانمندسازی روانشناختی بر بیتفاوتی سازمانی به ترتیب برابر  7/67و  7/69و در حد مطلوب
است .معیار

قدرت پیشبینی مدل در متغیرهای وابسته را نشان میدهد .مقدار

سازههای

درونزای مدل ،نشانگر قدرت پیشبینی مناسب مدل دربارۀ این سازه است.
جدول  :4نتایج آزمون فرضیههای جزئی
فرضیه
H1

H3

بیتفاوتی سازمانی

-7/872

4/978

تأیید شد.

توانمندسازی روانشناختی

7/672

64/184

تأیید شد.

-7/981

86/644

تأیید شد.

مسیر
رهبری موثق
رهبری موثق

توانمندسازی روانشناختی

بیتفاوتی سازمانی

نتایج جدول  4نشان میدهد که برای تمامی مسیرهای موجود در مدل ،مقدار تی بیشتر از 6/71
است.
یافتههای پژوهش(فرضیههای جزئی)
فرضیۀ جزئی اول پژوهش .چون مقدار آمارۀ  tمحاسبه شدۀ مسیر میان رهبری موثق و
بیتفاوتی سازمانی بیشتر از  6/71است( ،)t=4/978بنابراین تأثیر رهبری موثق بر بیتفاوتی
سازمانی با ضریب بتای  -7/872و با احتمال  76درصد معنادار است؛ یعنی با افزایش یک انحراف
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H2

میزان تأثیر مستقیم

آماره t

نتیجۀ آزمون

استاندارد در رهبری موثق ،بیتفاوتی سازمانی به طور مستقیم به اندازۀ  -7/872انحراف استاندارد
کاهش خواهد یافت.
 7/672و مقدار آمارۀ ( )t=64/184معنادار است .به عبارت دیگر چون مقدار آمارۀ  tاین مسیر
بیشتر از قدر مطلق  6/71است ،فرض صفر این قسمت مبنی بر وجود تأثیر رهبری موثق بر
توانمندسازی روانشناختی با احتمال  76درصد معنادار است؛ یعنی با افزایش رهبری موثق،
توانمندسازی روانشناختی افزایش پیدا خواهد کرد.
فرضیۀ جزئی سوم پژوهش .تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر بیتفاوتی سازمانی با ضریب
بتای  -7/981و مقدار آمارۀ ( ) t =86/644معنادار است .به عبارت دیگر چون مقدار آمارۀ  tاین

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1398.35.3.7.8
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مسیر بیشتر از قدر مطلق  6/71است ،فرض صفر این قسمت مبنی بر وجود تأثیر توانمندسازی
روانشناختی بر بیتفاوتی سازمانی با احتمال  76درصد معنادار است؛ یعنی با افزایش یک انحراف
استاندارد در توانمندسازی روانشناختی بیتفاوتی سازمانی به اندازۀ  -7/981انحراف استاندارد
کاهش خواهد یافت.
جدول  :5نتایج آزمون فرضیۀ کلی
میان متغیر مستقل و

میان متغیر میانجی و وابسته

میزان تاثیر رهبری موثق بر بیتفاوتی

میانجی
مقدار تی

سازمانی
ضریب

مقدار تی

ضریب مسیر

مستقیم

غیر مستقیم

کل

مسیر
64/184

آزمون سوبل

7/672

86/644

-7/981

-7/872

-7/498

-7/146

مقدار

سطح

آماره

معناداری

69/11

7/77

مقدار آمارۀ تی میان متغیرهای میانجی و وابسته ،هر دو بیشتر از  6/71است و این یعنی نقش
میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در رابطۀ میان رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی تأیید
میشود .همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون سوبل با مقدار آمارۀ 69/11کمتر از سطح
خطای  7/76به دست آمده است ،بنابراین میتوان بار دیگر فرضیۀ کلی پژوهش را تأیید نمود.
نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی با نقش میانجی
توانمندسازی روانشناختی ،در میان معلمان دورۀ ابتدایی شهر کرمانشاه بود .نتایج یافتهها نشان داد
که میان رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی معلمان رابطه وجود دارد .معلم ،محور تعلیم و تربیت
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دادههای جدول  6نشان میدهد که مقدار آمارۀ تی میان متغیرهای مستقل و میانجی و همچنین

رسمی است و شخصیت معلم در حکم عنصری تأثیرگذار در تعلیم و تربیت همواره مورد توجه
است ،زیرا رفتار معلم در عملکرد دانشآموزان تأثیرمیگذارد .معلمانی که آموزش و تدریس خود
شکایت اولیا  ،رضایت مدیر و دریافت پاداشهای بیرونی انجام میدهند ،به دلیل مشکالت مادی و
معنوی که امروزه به هر دلیل گریبانگیر آموزش و پرورش کشور شده است ،خیلی زود عرصه را
خالی میکنند و دچار انفعال در عملکردهای شغلی خود میشوند(باکر ،6دمروتی ،8یوویما.)8776 ،9
به همین سبب در آموزش و پرورش مدیریت مدرسه را مهمترین عامل تغییر و نوآوری در امر
1. Bakker
2. Demerouti
3. Euwema
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را نه بر اساس انگیزه و اشتیاق درونی به آموزش ،بلکه بر اساس مؤلفههایی همچون رضایت و عدم
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آموزش و پرورش میدانند ،زیرا تدریس و یادگیری که محور همۀ فعالیتهای آموزش و پرورش
است ،به طور عمده در مدرسه صورت میگیرد(نیکنامی ،تقیپورظهیر ،دالور و غفاریمجلج،
 .)6927همچنین فرهنگ رهبری ،پدیدهای است که برای ایجاد و برقراری آن باید کوشش و
فعالیت کرد ،در غیر این صورت به خودی خود و به سرعت به وجود نخواهدآمد(باقرپور و
عبدالهزاده .)6976 ،سبک رهبری موثق پاسخی به نقصان و کاستی دیگر سبکهای رهبری مبنی بر
عدم توجه آنها به اصول اخالقی است(سبحانی و همتیان .)6976 ،در نهایت رفتارهای رهبران موثق
موجب میشود کمترین بیتفاوتی اتفاق بیفتد .نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش موسوی
مشهدی( ،)6979ابوالفضلی و همکاران( )8761و نصراصفهانی و همکاران( )8769همخوان است؛
زیرا این رهبران محیط کاری را ایجاد میکنند که در آن انواع رفتارهای ناشی از بیتفاوتی اتفاق
رفتارهای باز دارند .بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و نتایج این پژوهش ،میان رهبری موثق و
بیتفاوتی سازمانی معلمان رابطه وجود دارد.
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش ،رابطۀ میان رهبری موثق و توانمندسازی روانشناختی
معلمان بود .مسألۀ توانمندسازی در سازمانهای آموزشی از اهمیتی به مراتب بیشتر برخوردار است،
زیرا نهاد آموزش و پرورش نهادی فراگیر است که کارکردهای آشکار و پنهان آن بر جامعه
تأثیرگذار است .در این میان معلمان درحکم عامالن اصلی برنامههای آموزشی در سطح اجرایی
دارای نقشی مؤثرند .توانمندسازی معلمان یکی از مهمترین عواملی است که در میزان موفقیت
مدرسه نقشی بسزا دارد .همچنین یکی از راههای ایجاد فرهنگ توانمندسازی و تحققپذیری آن در
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نمیافتد ،هنگام مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیریها به مبادلۀ اطالعات با آنها دقت میکنند و

مدرسه ،سبک رهبری حاکم بر آن است .سبک رهبری مدیر مدرسه ،نوع رفتار او با معلمان و میزان
توجهی که به توانمندسازی معلمان دارد ،تأثیر بسیار بر تجربههای معلمان در مورد شغل ،تالشها و
به دست میآورند ،میزان پاسخگویی به نیازهای معلمان ،رشد حرفهای و رضایت کلی آنان است
(شیربگی و حاجیزاده .)6976 ،نتایج این پژوهش با یافتههای دهقانیسلطانی و همکاران(،)6971
عظیمی و همکاران( ،)6974دیالمه و رحمانی( ،)6978کایوجو و جونجو( )8769و فنگ ()8761
همخوان است .مدیران به عنوان رهبران موثق در مدارس ،زمینهای را فراهم میکنند تا معلمان را در
فرایند تصمیمهای سازمانی مشارکت دهند و از این طریق به توانمندسازی آنها کمک میکنند .با
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تعهد آنها دارد .سبک رهبری مدیران تعیین کنندۀ میزان استقالل معلمان ،میزان حمایتی که معلمان
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توجه به مطالب گفته شده و نتایج این پژوهش ،میان رهبری موثق و توانمندسازی روانشناختی
معلمان رابطه وجود دارد.
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ میان بیتفاوتی سازمانی و توانمندسازی
روانشناختی معلمان بود .مدیران اغلب وجود مشکالت ناشی از نیروی انسانی را با عالئمی همچون
عدم خالقیت و نوآوری ،بهرهوری پایین ،نبود انگیزه در کار و ترک خدمت میدانند .نکته این است
که ریشۀ این عالئم و نشانهها را باید در جایی دیگر پیدا کرد .یکی از عوامل عدم بهرهوری ناشی از
نیروی انسانی ،بیتفاوتی و عدم انگیزش کارکنان نسبت به سازمان است(کنعانیکاشانی و
سلیمانمیگونی .)6971 ،در این رابطه یکی از عوامل انگیزشی و وظایف مدیران در سازمانها
شناسایی استعدادهای بالقوۀ کارکنان و فراهم کردن زمینۀ رشد و شکوفایی این استعدادهاست .به
افراد فراهم شود تا بتوانند ایدههای خوبی بیافرینند و آنها را به مرحله اجرا درآورند .این همان
توانمندسازی است .توجه به توانمندیهای کارکنان و مشارکت آنها در تصمیمگیریهای سازمانی
میتواند بر بیتفاوت بودن آنها تأثیرگذار باشد .در تصدیق این یافته پژوهش گرینبرگ ( )6779و
گرینفیلد( )6777مورد نظر است که عنوان کردند اگر مدیران معلمان را در تصمیمات مدرسه
مشارکت دهند این مشارکت به معنای بهرهگیری از تواناییهای معلمان و ایجاد انگیزه در آنان است.
این عامل موجب تأمین رضایت شغلی و درونی معلمان و در نهایت مانع از بیتفاوتی سازمانی در
آنها میشود .با توجه به مطالب گفته شده و نتایج این پژوهش ،میان بیتفاوتی سازمانی و
توانمندسازی روانشناختی معلمان رابطه وجود دارد.

] [ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-10

این معنا که کارکنان برای مشارکت بیشتر در تصمیمگیریهای سازمانی تشویق شوند ،فضایی برای

یافتۀ اصلی و هدف کلی پژوهش این است که میان رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی با نقش
میانجی توانمندسازی روانشناختی معلمان رابطه وجود دارد .به طور کلی چالشهای اخالقی و
ساخته است(قانعنیا و همکاران .)6974 ،رهبری موثق به عنوان یک الگوی رفتاری هم از ظرفیتهای
مثبت روانشناختی و جو مثبت اخالقی نشأت گرفته است و هم بر آن تأثیر میگذارد .رهبران
موثق با کمک به کارکنان برای یافتن معنا در کار ،سبب افزایش خوشبینی و خَلق روابط شفاف،
اعتمادسازی ،تقویت و ترویج جو اخالقی مثبت میشوند .از سویی هم ،معلمانی که از سطح باالیی
از توانمندی برخوردارند ،انگیزۀ کاری بیشتری دارند و به دنبال روشهای جدید و مؤثر تدریس

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1398.35.3.7.8
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خواهند بود و این عامل به بهبود عملکرد کاری آنها کمک خواهد کرد(وانگ 6و ژانگ )8768 ،و
نتایج مهمی از جمله انگیزه و نبود بیتفاوتی را در پی خواهد داشت .مدیران دارای رهبری موثق با
مشارکت دادن کارکنان در امر تصمیمگیری موجب میشوند که معلمان به تصمیمات اتخاذ شده
عالقه و اعتماد نشان دهند و بیتفاوت و خونسرد نباشند .با توجه به مطالب گفته شده و نتایج این
پژوهش ،میان رهبری موثق و بیتفاوتی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی معلمان
رابطه وجود دارد .محدودیتهایی که پژوهشگر در این پژوهش با آنها مواجه بود ،محدود بودن ابزار
اندازهگیری به پرسشنامه و محدود بودن جامعۀ آماری به معلمان بود .لذا با توجه به نتایج و
محدودیتهای ذکر شده ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود :برگزاری دورههای آموزشی و آشناسازی
مدیران و معلمان با مفاهیم بیتفاوتی سازمانی ،رهبری موثق و توانمندسازی روانشناختی ،تأکید بر
برای کمک به مدیران و معلمان در توجه به فرایندهایی از قبیل انگیزه ،رهبران موثق ،توانمندسازی
و مشارکت معلمان در تصمیمات مدرسه برای بهرهگیری از استعدادها و تواناییهای آنان.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1398.35.3.7.8
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