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چکيده
زمينه :حکمراني خوب يکي از رويکردهاي اصلي خط مشي گذاري نظام اداري است که در سازمانهاي دولتي
با کارکردهاي راهبردي اهميتي دوچندان دارد .از اين رو پياده سازي حکمراني خوب در معاونت راهبردي قوه
قضائيه به جهت نقش کليدي آن در هدايت استراتژيک اين قوه و اجراي خط مشيهاي قضايي حائز اهميت
است.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر حکمراني خوب با نقش ميانجي
توانمندسازي در معاونت راهبردي قوه قضائيه ميباشد.
روش :جامعه آماري اين پژوهش را کليه کارکنان معاونت راهبردي قوه قضائيه در سال  1394به تعداد  200نفر
تشکيل ميدهند که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه برابر با  ۱۲۷نفر به روش تصادفي ساده انتخاب شد.
به منظور جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روايي آن به روش صوري و پايايي
آن توسط آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت .تجزيه و تحليل اطالعات در دو بخش آمار توصيفي شامل
نمودارهاي فراواني و آمار استنباطي شامل آزمون کلموگروف اسميرنوف و مدل معادالت ساختاري در نرم افزار
 AMOSانجام شد.
نتايج :نتايج نشان داد توانمندسازي در رابطه بين رهبري تحول آفرين و حکمراني خوب نقش ميانجي دارد .
همچنين نتايج نشان داد رهبري تحول آفرين بر حکمراني خوب تاثيرگذار است و توانمندسازي بر حکمراني
خوب نيز تاثيرگذار ميباشد .از طرفي تاثيرپذيري توانمندسازي کارکنان از رهبري تحول آفرين نيز مورد تاييد
قرار گرفت.
واژگان کليدي :رهبري تحول آفرين ،توانمندسازي ،حکمراني خوب
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 3دکتري مديريت دولتي ،مرکز تحقيقات مديريت و بهره وري ،واحد قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قزوين ،ايران(مسئول مکاتبات)
m.zakeri@riau.ac.ir

 / 102محسن گرايي  -محمد ذاکري

 -1مقدمه
در ادبيات امروز مديريت ،حكمراني خوب واژهاي است كه بيانگر تغيير پارادايم نقش رهبران سازمانها است.
مهمتر از از حكمراني،كيفيـت حكمراني است كه توسط شاخصها و ابعادي آنرا تشريح ميكند .حكمراني خوب
در واقع مشاركت يكسان و برابر تمـام کارکنان در فرآينـد تصـميمگيـري اسـت .حكمرانـي خوب يعني شفافيت،
پاسخگويي ،عدالت و ارتقاء تسـاوي افـراد در برابـر قـانون( .مقيمي و اعاليي اردکاني .)1390 ،امروزه اصول
حكمراني خوب به عنوان يكي ازجنبههاي پارادايم جديد در مديريت دولتي مطرح است و تأكيدي ويژه بر نقش
مديران دولتي در فراهم نمودن و ارايه خدمات با كيفيت باال به شهروندان و گروههاي مختلف ،دارد .تشخيص
اهميت تـأمين منـابع فنـي و انساني كه مديران نيازمند آن هستند تا به عملكرد مورد نظردست يابند و همچنـين
پـذيرش اهداف دولتي روشنفكرانه رقابتي كه بايد كارمنـدان دولتـي در تقابـل بـا بخـش خصوصـي انجام دهند نيز
از موارد مورد تأكيد حكمراني خوب محسوب ميشود( .جاوداني.)1390 ،
از طرفي رهبري در طول تاريخ يکي از ارکان جوامع بشري بوده است .وقتي رهبري به عنوان يک کارکرد
مدنظر قرار ميگيرد جزء مهمي از مديريت محسوب ميشود و حضور و موجوديت آن در گرو اعمال تعدادي
مهارت است که اين مهارت ها را ميتوان به عنوان راه ها يا سبک هاي رهبري افراد در جهت رسيدن به اهداف
خاص تلقي نمود(بنت و اندرسون .)2003 ،1سبک رهبري تحو ل گرا در نظريات جديد به عنوان يکي از سبک هاي
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رهبري اثربخش شناخته شده است .اين سبک از چهار بعد نفوذ آرماني ،انگيزش الهام بخش ،ترغيب ذهني و
مالحظه فردي تشکيل شده است (استوري .)2004 ،2با توجه به چالش هاي جديدي که سازمان ها در عصر حاضر
با آن روبه رو هستند ،در برخي تحقيقات سبک رهبري مذکور متناسب با وضعيت سازمان در عصر حاضر معرفي
شده است(مکادوري2004 ،3؛ نيکولنيا2003 ،4؛ وب .)2003 ،5همچنين نبايد از نقش توانمندسازي بر مولفههاي
مختلف سازماني غافل شد .توانمندسازي پيآمدهاي نگرشي و رفتاري خاص را براي سازمانها به همراه داشته و بر
توان آنها در عرصه رقابت داخلي و خارجي ميافزايد( .صرافي زاده.)1388 ،
در اين رهگذر ،تغيير در شيوه هاي مديريت و رهبري سازمان امري اجتناب ناپذير است؛ چرا که شيوه هاي
سنتي مديريت و رهبري در شرايط متحول و پوياي امروزي فاقد اثربخشي الزم ميباشد(ليتوود .)1992 ،بدين
ترتيب آشکار است که براي تحقق حکمراني خوب به عنوان يکي از الگوهاي نوين مديريت دولتي خاصه در قوه
قضائيه ،روي آوري به سبکهاي نوين رهبري به ويژه سبکهايي که بتواند زمينه پيادهسازي چنين تحولي را در اين
سازمان فراهم سازد ضرورتي دوچندان مييابد .در چنين شرايطي ،حضور کارکنان توانمند در سازمان ميتواند
رويکردهاي تحولي مديران و رهبران را جامه عمل پوشاند و بستري منعطفتر و آمادهتر براي پذيرش تغيير و
تحوالت ايجاد شده مهيا سازد .بنابراين توانمندسازي کارکنان در سازمانهاي امروزي ضرورت مييابد .توانمند
سازي به معني فراهم کردن آزادي براي کارکنان است .تا وظايف محوله را به خوبي انجام دهند( .عبدالهي.)1388 ،
معاونت راهبردي قوه قضائيه نيز همانند ساير نهادها و سازمانهايي که بدنه اصلي دولت را تشکيل داده و با
مسائل حقوقي شهروندان در سطح خرد و کالن درگير ميباشد و نياز به حکمراني خوب در اين سازمان بيش از
ساير نهادهاي اجرايي کشور احساس ميشود .از اينرو شناسايي فاکتورهاي موثر و مرتبط با حکمراني خوب در اين
سازمان از اهميت بااليي برخوردار ميباشد .از اينرو در اين پژوهش سعي بر آن است که به بررسي رابطه سبک
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رهبري تحولگرا با حکمراني خوب در اين سازمان پرداخته و نقش ميانجي توانمندسازي را در رابطه بين اين دو
متغير مورد بررسي واقع شود.
رهبري تحول آفرين :يکي از نگرشهاي اخير به رهبري که موضوع بسياري از تحقيقات اوايل سال  ۱۹۸۰بود،
نگرش رهبري تحولگرا است .رهبري تحولگرا نوعي فرايند پيچيده و پويا است که در آن رهبران ،ارزشها،
باورها ،و اهداف پيروان را تحت تأثير قرار ميدهند .سبک رهبري تحولگرا ريشه در مفهوم رهبري کاريزماتيک
دارد .اين مفهوم که نخستين بار توسط وبر مطرح شد بر صفات و ويژگيهاي خاص رهبر که ناشي از شخصيت
کاريزماي او است تاکيد دارد اين سبک رهبري بر تشويق افراد ،ارزش گذاردن به افراد ،مربي و معلم بودن،
چشمانداز داشتن ،شنود موثر ،توانمندسازي ديگران ،ارتباط برقرار کردن ،مدلسازي ،اقناع و صداقت تاکيد دارد.
رهبران تحولگرا از طريق تأييد انديشهها و ارزشهاي اخالقي کارکنان و الهام بخشيدن به آنان براي انديشيدن
به مسائل با استفاده از شيوههاي نوين ،انگيزه فوق العادهاي را فراهم ميکنند .توانايي ارزيابي سبکها و پيامدهاي
سازماني و ديد آيندهنگر و ايجاد آرمان واحد در اعضاي سازمان از اجزاي رهبري تحولگرا هستند .رهبري
تحولگرا نوعي چشمانداز واضح از آينده ترسيم ميکند (نانوس و بنيس .)163 :1985 ،6رهبران تحول آفرين ،رابطه
انگيزشي متقابلي را برقرار ميکنند که پيروان را به رهبران تبديل ميکند .بنابراين رهبري تحول آفرين ،تعاملي و
دوسويه 7است( .مک فارلن و داکت .)2003 ،8باس و آووليو( )2000رهبري تحول آفرين را رهبرياي تعريف کرده
ديدگاه جديد نگاه کنند .رهبر تحول آفرين از رسالت يا بينش سازمان آگاهي ايجاد ميکند و همکاران و پيروان را
براي سطوح باالتر توانايي و پتانسيل ،توسعه ميدهد .عالوه بر اين ،رهبر تحول آفرين همکاران و پيروان را تحريک
مي کند که فراسوي منافع خودشان به منافعي توجه کنند که به گروه بهره برساند.
حکمراني خوب :حكمراني خوب ،مفهومي است كه بيشتر در علم سياست ،مديريت دولتـي و بـه طــور ويـژه
در مديريت توسعه استفاده ميشود .ين مفهوم در كنار واژه هـايي چـون مـردمسـاالري ،جامعـه مـدني ،مشـاركت
مردمي ،اعتماد ،حقوق بشر و حقوق اجتماعي و توسعه پايدار مطرح ميشـود .در دهـه گذشته ،اين مفهوم ارتباط
نزديكي با تحول بخش دولتي داشت (ني و همکاران .)2007 ،9اصول اصلي حكمراني خوب كه توسط اعضاي
كميته توسعه همكاري ) (DACتبيـين شد شامل ،تساوي در برابر قانون ،تقويت مديريت بخش دولتي ،شفافيت و
پاسـخگويي در راستاي تخصيص بودجه ،مديريت هزينههاي جاري و مبارزه با فساد مطـرح مـيشـود .طـي بيانيهاي
در سال  2000از سوي كميته توسعه همكاري ) (DACعنوان شده است :حكمراني خوب نيازمند رويكردي گسترده
نسبت به مشاركت طيف وسيعي از گروهها شامل دولـت ،مجلس ،جامعه مدني و بخشهاي خصوصي بـه صورت
شـفاف و پاسخگويانه است (برينکرهوف و برينکرهوف.)201۱ ،10
نوانمندسازي :واژه توانمندسازي درفرهنگ فشرده آكسفورد” قدرتمند شدن“  ”،مجوز دادن“  ”،ارائه قدرت“ ،
”توانا شدن “ معني شده است .توانمندسازي به مجموعه فنون انگيزشي اطالق ميشود كه به دنبال افزايش سطح
مشاركت كاركنان به منظور بهبود عملكرد آنان است .ويژگي اصلي توانمندسازي كاركنان ،هم سو كردن اهداف فردي
و سازماني است (وکيو و ديگران .)2010 ،11در توانمندسازي ،كاركنان نه تنها نيازمند اختيارند بلكه ميبايد آموزش
كافي و اعتبار مالي و اطالعات اساسي نيز داشته باشند تا بتوانند در زمينه تصميم هاي خود پاسخگو باشند (توبس و
ماس .)2000 ،12برخي ديگر توانمندسازي را شكلي از عدم تمركز كه مستلزم واگذاري اختيار تصميم گيري هاي
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اند که زماني اتفاق مي افتد که رهبر عالقه اي را ميان همکاران و پيروان خود برمي انگيزد ،تا کارشان را از يک
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اساسي به زير دستان است ،تعريف كرده اند (ريو و بيارس .)2003 ،13توانمندسازي ،كاركنان را به مشاركت در
مديريت قادر ميسازد (لوسير )2002 ،14و اصطالحي وسيع تر از خويشتن داري (خودكنترلي) است.
به طور کلي مديران نقش مهمي در شكلگيري ادراكات زيردستان از محيط هاي كاري خود ايفا ميكنند .ولينس،
باي هام و ويلسون( )۱۹۹۴اظهار ميکنند كه توانمندسازي نقش مديران را در سازمان ها كاهش و كمرنگ نميسازد
و نقش مديريت در ايجاد محيط توانمندساز بسيار حايز اهميت است .نويسندگان ديگري به اهميت رهبري و آثار
آن بر توانمندسازي تأكيد دارند .مطالعات صورت گرفته در زمينه روابط بين متغيرهاي تحقيق نشان از وجود رابطه
بين اين متغيرها داشته است.
دوستي( ) 1395پژوهش خود را با هدف بررسي رابطه سبک رهبري تحول گرا و حکمراني سازماني در جمعيت
هالل احمر استان کرمانشاه انجام داده و در نمونه اي به حجم  150نفر دريافته است رابطة معناداري بين ترغيب
ذهني ،نفوذ آرماني ،انگيزش الهام بخش و مالحظات فردي با حکمراني سازماني کارکنان سازمان هالل احمر جامعة
مورد مطالعه وجود دارد.نتايج تحقيق علي پور( )1393در جامعه اي به حجم 291نفر در دانشگاه علوم پزشکي
مازندران نيز نشانگر وجود رابطه معني دار بين رهبري خدمتگزار و حکمراني خوب در اين سازمان دولتي بوده
است .عليجاني پور( )1390در پژوهش خود که در پي شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت در نظام
حکمراني در شرکت هاي هلدينگ در ايران به روش مصاحبه با مديران و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
انجام داده است دريافته سبک رهبري داراي بيشترين تاثير بر موفقيت حکمراني در اين هلدينگ ها بوده است.
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گاردينر( ) 2006نيز رهبري تحول گرا را در اجرا و يپاده سازي مولفه هاي حکمراني مشارکتي شامل اعتماد باال بين
رهبر و پيرو ،انتشار بازتر اطالعات بين رهبر و پيروان ،مشارکت معني دارتر در سازمان ،تصميم گيري جمعي،
حمايت از تنوع ديدگاه ها موثر دانسته اند .نتايج پژوهش مهمت ( )2007نشان داده که رهبري تحولي تاثيرات ژرفي
بر رضايت شغلي و در نتيجه سالمت سازماني دارد.
فرضيه :۱رهبري تحولآفرين بر حکمراني خوب تاثير مثبت و معني دار دارد.
ميرحسيني و همکاران ( ،)1394نيز در پژوهش خود تحت عنوان بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري تحول
آفرين و تبادلي با توانمند سازي کارکنان بيمارستانهاي شهر ايالم نشان دادند که در بين بعدهاي سبک رهبري تحول
گرايانه با توانمندسازي فقط بين ويژگي هاي آرماني و مالحظات فردي با توانمندسازي رابطه معنادار وجود دارد و
بين بعد انگيزشي عنوان سبک رهبري تحول گرا و توانمندسازي رابطه معناداري وجود نداشت .آنها نتيجه گرفتند
که ميزان توانمندي کارکنان در سبک رهبري تحول آفرين از سبک رهبري تبادلي بيشتر و قوي تر است .حسن پور
و همکاران ( ،)1390در پژوهش خود تحت عنوان بررسي نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان
نشان دادند که رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان بسيار تاثيرگذار است و ارتباط معناداري با احساس
شايستگي ،احساس داشتن حق انتخاب ،احساس موثر بودن ،احساس معنادار بودن و احساس داشتن اعتماد به
ديگران دارد .نيستاني و همکاران ( ،)1391در پژوهش خود به بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين با توانمند
سازي کارکنان کوير تاير بيرجند پرداختند .تايج آزمون همبستگي پيرسون حاکي از آن بود که بين رهبري تحول
آفرين با توانمند سازي و مولفه هاي خود تعييني ،معني داري ،شايستگي و تاثير رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
همچنين نتايج آزمون همبستگي نشان داد که تمامي مولفه هاي رهبري تحول آفرين با توانمند سازي کارکنان ،رابطه
مثبت و معناداري دارد .نتايج تحليل رگرسيون نيز حاکي از آن بود که از بين مولفه هاي سبک رهبري تحول آفرين،
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سه بعد مالحظه فردي ،انگيزش الهام بخش و نفوذ آرماني به عنوان متغيرهاي پيش بين ،معيار ورود به معادله نهايي
رگرسيون براي توضيح تغييرات توانمندسازي کارکنان (متغير مالک) ،را دارا هستند.
فرضيه  :۲رهبري تحولآفرين بر توانمندسازي تاثير مثبت و معني دار دارد.
قنبرنژاد و خدادي ( )1394در پژوهش خود به توانمندسازي سازماني گامي مؤثر در راستاي نيل به حکمراني
خوب پرداختند .نتايج پژوهش بيانگر اين است که وضعيت شاخص هاي حکمراني خوب و توانمندسازي در
جامعه موردنظر نيازمند به بهبود و در عين حال توانمندسازي سازماني بر روي حکمراني خوب تأثير مستقيم دارد.

در اين پژوهش ضمن بررسي تأثير توانمندسازي سازماني بر حکمراني خوب کيفيت شاخص هاي حکمراني خوب
و توانمندي سازي در جامعه آماري مورد نظر ،کارکنان معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه ،مورد
سنجش قرار گرفته است .پژوهش محمدنژاد( )1394نيز با هدف بررسي رابطه توانمندسازي سازماني با حکمراني
خوب در بيمه ايران نيز نشان داد بين احساس موثر بودن کارکنان ،احساس شايستگي کارکنان ،احساس داشتن حق
انتخاب در کارکنان ،احساس معنادار بودن شغل کارکنان بيمه ايران با حکمراني خوب سازماني رابطه مثبت وجود
دارد .
فرضيه  :3توانمندسازي بر حکمراني خوب تاثير مثبت و معني دار دارد.
بر اساس موارد فوق ،مدل مفهومي تحقيق به شکل زير ترسيم ميگردد:
فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل  :1مدل مفهومي تحقيق
 -2روش تحقيق
اين تحقيق با توجه به هدف در حوزه تحقيقات کاربردي قرار ميگيرد و با توجه به نحوه گردآوري اطالعات در
گروه تحقيقات توصيفي از نوع پيمايشي قرار ميگيرد .در تحقيق حاضر متغير مستقل رهبري تحولگرا ،متغير وابسته
حکمراني خوب و متغير ميانجي توانمندسازي ميباشد .جامعه آماري اين پژوهش را کليه کارکنان معاونت راهبردي
قوه قضائيه در سال  1394به تعداد  200نفر تشکيل ميدهند که جهت تعيين حداقل حجم نمونه الزم ،از جدول
مورگان براي جامعه محدود استفاده گرديد که نمونه برابر با  ۱۲۷نفر به روش تصادفي ساده انتخاب شد .به منظور
جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استاندارد(پرسشنامه باس و آويليو( )2000براي رهبري تحول آفرين؛
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پرسشنامه اسپريتزر( )1995براي توانمندسازي و پرسشنامه سازمان  )2004(opm cifmaبراي حکمراني خوب)
استفاده شد .روايي پرسشنامه به روش صوري و پايايي آن توسط آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت .تجزيه و
تحليل اطالعات در دو بخش آمار توصيفي شامل نمودارهاي فراواني و آماز استنباطي شامل آزمون کلموگروف
اسميرنوف و مدلسازي معادالت ساختاري انجام شد.
 -3يافته ها
بر اساس تحليل توصيفي ويژگي هاي جمعيت شناختي از بين  127نفر پاسخ دهنده تعداد پاسخ دهندگان مرد را
 91نفر ( 71/65درصد) و تعداد پاسخ دهندگان زن را  36نفر ( 28/35درصد) تشکيل داده اند .به لحاظ مدرک
تحصيلي بيشترين تعداد پاسخ دهنده مربوط به وضعيت تحصيلي ليسانس با  59نفر ( 45/74درصد) و کمترين تعداد
مربوط به وضعيت تحصيلي ديپلم با  2نفر ( 1/55درصد) پاسخ دهنده ميباشد .از بعد سابقه خدمت نيز بيشترين
تعداد پاسخ دهنده داراي سابقه خدمت  15تا  20سال با  37نفر ( 29/13درصد) و کمترين تعداد پاسخ دهنده داراي
سابقه خدمت  1تا  5سال با  5نفر ( 3/94درصد) پاسخ دهنده بوده اند.
به لحاظ آمار استنباطي نيز نمودار مدل معادالت ساختاري آزمون شده به منظور بررسي فرضيه هاي تحقيق براي
حالت معناداري در شکل  2نشان داده شده است.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بر اساس خروجي مدل فوق ،روابط بين متغيرهاي پژوهش و نتايج آزمون فرضيه ها در قالب جدول زير ارائه
ميگردد:
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جدول :1نتايج آزمون تحليل مسير
ضريب

ضريب

خطاي

مقدار

مستقيم

رهبري تحولآفرين

حکمراني خوب

0.284

استاندارد
0.271

برآورد
100

بحراني
2.838

0.005

مستقيم

رهبري تحولآفرين

توانمندسازي

0.451

0.541

0.088

5.131

0.000

مستقيم

توانمندسازي

حکمراني خوب

0.695

0.552

0.139

5.008

0.000

رهبري تحولآفرين

حکمراني خوب

0.313

0.298

اثر

غير
مستقيم

مستقل

وابسته

ميانجي

*توانمندسازي*

معناداري

بر اساس نتايج جدول فوق ،مشاهده ميشود که آماره آزمون مربوط به هر سه فرضيه بزرگتر از مقدار بحراني
 )t0/95=1/96( 0/05ميباشند و در نتيجه ميتوان معنيداري تاثير رهبري تحول آفرين بر حکمراني خوب( 0.284و
 ،)2.838رهبري تحول آفرين بر توانمندسازي( 0.451و  )5.131و توانمندسازي بر حکمراني خوب( 0.695و
 )5.008را در سطح خطاي نوع اول  0/05در اين مدل پذيرفت .بر اساس تاييد مسيرهاي فوق الذکر ميتوان استنتاج
کرد توانمندسازي تاثير رهبري تحول آفرين بر حکمراني خوب را ميانجي گري ميکند .ضمن اينکه بر اساس
جدول زير شاخص هاي حاصله ،نيکويي برازش مدل را مورد تاييد قرار ميدهند.

RMR

GFI

AGFI

0.041

0.955

0.919

92.917

P-Value

RMSEA

PCLOSE

0.193

0.045

0.593

 -4بحث و نتيجه گيري
اين پژوهش با هدف بررسي نقش ميانجي توانمندسازي در رابطه بين رهبري تحول آفرين و حکمراني خوب
در معاونت راهبردي قوه قضائيه انجام شده است .پس از مرور پيشينه نظري و پژوهشي و صورت بندي فرضيه ها،
داده ها از طريق پرسشنامه استاندارد از نمونه اي به حجم  127نفر از کارکنان معاونت مذکور که به روش تصادفي
ساده انتخاب شده بودند جمع آوري شد و تحليل داده ها به روش مدلسازي معادالت ساختاري نشان ازتاييد
مسيرهاي تحليل شده مبتني بر فرضيه هاي تحقيق داشت .در خصوص تاثير مستقيم رهبري تحول آفرين بر
حکمراني خوب نتايج با يافته هاي دوستي( )1395در هالل احمر استان کرمانشاه ،علي پور( )1393در دانشگاه علوم
پزشکي استان مازندران ،عليجاني پور( )1390در هلدينگ هاي خصوصي و گاردينر( )2006همگراست .با اين
تفاوت که يافته هاي علي پور مبتني بر تاثير سبک رهبري خدمتگزار بر حکمراني خوب بوده و تنها از نظر
تاثيرگذاري سبک رهبري بر حکمراني خوب با اين نتايج همراستاست .ضمن اينکه نتايج دوستي در يک سازمان با
ماهيت داوطلبي و نتايج عليجاني پور در بخش خصوصي به دست آمده که به لحاظ جامعه تحقيق با اين پژوهش
که در يک سازمان حاکميتي انجام شده متفاوت است .براين اساس پيشنهاد ميشود به منظور بهبود وضعيت
حکمراني خوب در سازمان از مديراني در سازمان استفاده شود که از گرايش بيشتري به سبک رهبري تحولگرا
برخوردار بوده و به دنبال ايجاد تغيير و تحوالت اثربخش به منظور پيشبرد اهداف سازمان باشند .اين مديران بايد به
گونه اي رفتار کنند که کارکنان از کار با مافوق خود احساس غرور کنند؛ به کارکنان احترام گذاشته و پيامدهاي
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جدول  :2نتايج نيکويي برازش مدل معادالت ساختاري براي فرضيات تحقيق
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معنوي و اخالقي تصميمات خود را براي کارکنان تشريح کنند و نيز چشم انداز خوشايندي را از آينده سازمان براي
کارکنان تبيين کنند .بهره گيري از مولفه نفوذ آرماني توسط رهبر ميتواند به بهبود مولفههاي اثربخشي نقش ها و
ارتقاء ارزش ها در حکمراني خوب منجر شود .استفاده از مولفه ترغيب ذهني و انگيزش الهام بخش ميتواند نتيجه
گرايي و ظرفيت سازي را در حکمراني خوب تقويت نمايد و مولفه مالحظه فردي منجر به بهبود پاسخگويي و
شفاف سازي که جزء ارزش هاي کليدي مديريت دولتي است ميگردد .رهبران تحولگرا ميتوانند با ترسيم آينده اي
خوب براي سازمان و ايجاد انگيزش در کارکنان آنها را در حکمراني بهتر سازمان با خود همسو کرده و از موانعي
که ممکن است خود کارکنان در انجام حکمراني خوب بر سر راه رهبران ايجاد ميکنند در امان بمانند.
در خصوص تاثير رهبري تحول آفرين بر توانمندسازي نتايج اين تحقيق با نتايج ميرحسيني و همکاران (،)1394
در بيمارستانهاي شهر ايالم ،حسن پور و همکاران ( )1390و نيستياني ( )1391همگرايي نشان ميدهد .البته پژوهش
نيستياني ضمن تاييد رابطه همبستگي بين همه مولفه هاي رهبري تحول آفرين و توانمندسازي در نهايت سه مولفه
مالحظه فردي ،انگيزش الهام بخش و نفوذ آرماني را در معادله رگرسيون براي تبيين تغييرات توانمندسازي درج
ميکند .ضمن اينکه ميرحسيني و همکاران دو مولفه نفوذ آرماني و مالحظات فردي را داراي رابطه با توانمندسازي
بر ميشمارد .در اين خصوص ميتوان گفت رهبران تحولگرا کارکنان را به انجام کارهاي مفيد در سازمان ترغيب
ميکنند و کارکناني که در سازمان تالشي مضاعف دارند مورد حمايت و تشويق خود قرار ميدهند .مولفه هاي اين
دو متغير از آنجا که هردو در زمره متغيرهاي رفتاري محسوب ميشوند از قرابت زيادي برخوردارند .مولفه مالحظه
سال هفتم /ويژه نامه 1395

فردي در رهبري ميتواند احساس معني داري از حضور در سازمان را در افراد تقويت کند .به کارگيري قابليت نفوذ
آرماني و ترسيم چشم انداز روشن از سازمان منجر به تقويت مولفه موثر بودن ميشود و انگيزش احساس
شايستگي را در کارکنان تقويت ميکند .همچنين ترغيب ذهني روي احساس برخورداري از حق انتخاب در کارکنان
موثر است .بنابراين پيشنهاد ميشود به منظور افزايش توانمندسازي کارکنان ،مديران رفتار کارکنان در سازمان را مد
نظر خود قرار دهند و کارکناني که نياز به ايجاد انگيزه و تشويق دارند مورد توجه خود قرار دهند.
در خصوص تاثير توانمندسازي بر حکمراني خوب نتايج اين تحقيق با نتايج قنبرنژاد و خدادي( )1394در
معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه و محمدنژاد( )1394در بيمه ايران همراستاست .در اين خصوص مديران
ميتوانند کارکنان توانمند را شناسايي کرده و از آنها در راستاي حکمراني بهتر کمک گيرند .از ميان مولفه هاي
توانمندسازي ،معناداري و موثربودن نقش به طور مستقيم با اثربخشي نقشها در حکمراني خوب همخانواده هستند.
برخورداري از احساس شايستگي منجر به افزايش ظرفيت هاي فردي و سازماني و نيز ارتقاء پاسخگويي فردي
ميشود .برخورداري از حق انتخاب نيز ميتواند به افزايش نتيجه گرايي در عملکرد و ارتقاء ارزشهاي فردي کمک
کند .بنابراين پيشنهاد ميشود به منظور بهبود وضعيت حکمراني خوب در سازمان ،کارکنان توانمند در عرصه هاي
مختلف استعداد يابي شده و مديران در خصوص بهبود ابعاد حکمراني نظير ظرفيت سازي ،نتيجه گرايي و شفاف
سازي از توانمندي ايشان بهره گيرند .اقداماتي همچون افزايش هويت و معني داري نقش ها ،تفويض اختيار و
تقويت مولفه هاي روانشناختي کارکنان ميتواند در اين زمينه موثر واقع شود.
مبتني بر نتايج فوق ،رهبري تحول آفرين از مسير ميانجي توانمندسازي بر حکمراني خوب در معاونت راهبردي
قوه قضائيه تاثيرگذار است .براين اساس ،حضور مديراني با سبک رهبري تحول گرا در اين مجموعه حاکميتي
ميتواند منجر به افزايش توانمندي هاي کارکنان شده و از اين مسير و با بهره گيري از قابليت هاي کارکنان توانمند
زمينه را براي ارتقاء سطح حکمراني خوب و بهبود مولفه هايي همچون شفافيت ،پاسخگويي ،نتيجه گرايي ،ارزش
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آفريني و ظرفيت سازي در اين حوزه فراهم نمايد .انجام تحقيق در يک سازمان حاکميتي و به صورت مقطعي و نيز
استفاده از ابزار پرسشنامه ميتواند اعتبار دروني و بيروني اين تحقيق را با محدوديت مواجه نمايد.
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