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چکیده
شناخت و مدیریت استعداد ،ظرفیت و ویژگیهای منحصر به فرد رهبران که نحوه هدایت کارکنان جهت دستیابی بهه اههدا
سازمان را برعهده دارند ،اهمیت قابل توجهی دارد؛ زیرا سبک رهبری که اتخاذ میکنند نشأت گرفته از ترجیحات و ویژگهی-
های شخصیتی آنان میباشد .از این رو هد پژوهش حاضر بررسی رابطه شهاخ تیهش شخصهیتی مهایرز-بریگه بها سهبک
رهبری تحولی میباشد .نمونه این پژوهش از طریق نمونهگیری تصادفی ساده و از میان کلیه مدیران شرکت ملی نفهت ایهران
که بین سالهای  36تا  ،31در فرآیند مدیریت استعداد در مرک ارزیابی ،شهرکت کهرده بودنهد انتخهاد گردیهد و در نهایهت
 1681نفر به عنوان نمونه ،مورد بررسی قرار گرفت .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و از نمرات شاخ تیهش
شخصیتی مایرز-بریگ ( )MBTIبههمراه نمره رهبری تحولی در فرآیند مصهاحبه و فرآینهد تمهرین گروههی ،جههت انجها
تحلیلهای مورد نیاز استفاده گردید .جهت بررسی پایایی این اب ارها نی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .یافتهههها نشهان
داد که تیشهای شخصیتی مایرز -بریگ رابطه معنهاداری بها سهبک رهبهری تحهولی دارد بهه طهوری کهه هر هه نمهرهههای
برونگرایی ،فکری و شهودی بیشتر باشد ،نمره رهبری تحولی نی بیشتر خواهد بود .در نتیجه میتوان با شناخت ترجیحهات و
تیشهای شخصیتی افراد به گ ینش ،انتخاد و نی آموزش رهبران تحولی دست زد.
کلمات کلیدی :تیش شخصیتی ،مایرز-بریگ  ،رهبری تحولی ،مدیریت استعداد ،مرک ارزیابی.

 -1دانش آموخته مدیریت آموزشی ،رئیس مرک ارزیابی و تتوسعه مدیران شرکت ملی نفت ایران ،تهران ،ایران.
مسئول مکاتباتsalimy28@yahoo.com :
 -1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،کارشناس مدل های شایستگی شرکت ملی نفت ایران ،تهران ،ایران.
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 .1مقدمه
عصر کنونی برای سازمانها ،محیطی سرشار از تالطم ،پیشبینیناپذیری و تغییرات پرشتاد
است .سازمان ها به منظور آگاهی و درک تحوالت محیط برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصتها،
بایستی استعدادها و ظرفیتهای درونی خود را بشناسند ،نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را
بهبود دهند .در این میان ،شناخت و مدیریت استعداد ،ظرفیت و ویژگیهای منحصر به فرد رهبران که
نحوه هدایت کارکنان جهت دستیابی به اهدا سازمان را برعهده دارند ،اهمیت قابل توجهی دارد .زیرا
رفتار افراد به خصوصیات شخصیتی آنان بستگی دارد ،و رهبران نی از این قاعده مستثنی نبوده و سبک
رهبری که اتخاذ میکنند نشأت گرفته از ترجیحات و ویژگیهای شخصیتی آنان میباشد (.)1
پیشینه مطالعات شخصیت  -رهبری توجه جدید و ف ایندهای را به خود جلب کرده است .این امر
بدین دلیل است که ،علی رغم پایان یافتن مطالعات نظریه صفات 1در تعیین اثربخشی رهبران در دهه
 ،1306اختال نظر در مورد اینکه آیا رهبری یک پدیده ذاتی است یا یک رفتار آموخته شده ،همچنان
یک بحث مهم و پابرجا در موضوع رهبری بوده است (.)1رهبری به عنوان توانایی اثرگذاری بر یک گروه
درجهت دستیابی به اهدا مورد توافق تعریف شده است ( .)9رهبر شایسته و اثربخش ،فردی است
که از یک شخصیت قوی برخوردار است؛ ارزشها ،دیدگاهها و اهدا سازمانی خود را از طریق یکسری
ایدهآلها ترسیم میکند و اهدا سازمان را با ویژگیهای درونی کارکنان مرتبط میسازد (.)8
رهبری فقط مخت رهبری فرد یا گروهی از افراد در موقعیت کاری نمیباشد ،بلکه فرآیندی
است که رهبر برای دستیابی به هر هدفی در فعالیتهای گوناگون درگیر آن میشود .رهبری به رفتار یا
نگرش یک فرد برای منسجم کردن و هدایت افراد به سوی اهدا اشاره دارد .بنابراین ،اثربخشی هر
سازمان به اثربخش بودن رهبر آن بستگی دارد ( .)1در سالهای اخیر ،موضوعهای مهمی در زمینه
رهبری مطرح شده از جمله هوش هیجانی ،مسائل اخالقی و تعدیل سبک رهبری بر اساس تفاوتها ،اما
به صورت ویژهتر ،موضوع سبک رهبری تحولی 1توجه خاصی را به خود معطو داشته است (.)0
باس )1( 9رهبری تحولی را فرآیند ایجاد تعهد به اهدا سازمانی و توانمند ساختن پیروان جهت محقق
ساختن آن اهدا تعریف می کند .از نظر وی ،رهبر تحولی کسی است که پیروان را توانمند میسازد ،به
آنها انگی ه میدهد و آنان را تشویق مینماید تا به جای تعقیب منافع شخصی ،از اهدا دسته جمعی
پیروی کنند (.)1

1 . Trait Theory
2
. Transformational Leadership
3
. Bass
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رهبری تحولی دارای هار مولفه اصلی شامل :نفوذ آرمانی ،1انگی ش الهامی ،1تحریک عقالنی 9و
مالحظه فردی 8میباشد .فرد در حالت نفوذ آرمانی ،خصوصیات رهبر فرهمند 1را دارد ،مورد اعتماد و
تحسین زیردستان است ،زیردستان او را به عنوان یک الگو میشناسند و سعی میکنند که همانند او
شوند .نفوذ آرمانی شامل ویژگیهای و رفتارهای ایدهآل و آرمانی است .در حالت انگی ش الها بخش،
رهبر کارکنان را ترغیب می کند تا به هد و دست یافتنی بودن آن با تالش ،باور پیدا کنند .این افراد
معموال نسبت به آینده و دسترسی پذیری اهدا خوش بین هستند .در حالت تحریک عقالیی ،رهبر به
صورت ذهنی کارکنان را بر میانگی اند .این رهبران پیروانشان را تشویق میکنند تا در حل مسائل،
خالقانه برخورد کنند و فرضیههای بدیهی را مورد سوال قرار دهند .آنها پیروان را ترغیب میکنند تا
مشکالت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و فنون حل مسأله نوآورانه را پیاده کنند .در حالت
مالحظه فردی ،رهبر نیازهای احساسی زیردستان را برآورده میکند .این رهبران نیازهای افراد را
تشخی میدهند و به آنها کمک میکنند تا مهارتهایی که برای رسیدن به هد مشخ  ،الز دارند
پرورش دهند .این رهبران ممکن است زمان قابل مالحظهای را صر پرورش دادن ،آموزش و تعلیم
کنند ( .)3یان )16( 0بیان می کند که رهبری ،راهبردی برای برانگیختن کارکنان جهت استفاده
حداکثری ازتمامی قابلیت های آنان در راستای بالندگی و توسعه سازمان است .از این رو ،اف ایش
عملکرد و بهرهوری سازمان ،با قابلیتهای رهبران و ویژگیهای شخصیتی آنان رابطهای تنگاتنگ دارد.
وی خاطر نشان میکند که بدون رهبران شایسته ،تالشهای کارکنان با بهرهوری و سودآوری پایین و
راکدی مواجه است .تئوریها و نظریههای موجود پیشبینی میکنند که تفاوتهای فردی نقش مهمی
در رهبری ایفا میکنند ( ،)11و همچنین تحقیقات نشان داده است که ویژگیهای شخصیتی ،می ان
قدرت و نفوذ رهبران را تحت تأثیر قرار میدهند؛ اما با این حال مطالعات کمی در مورد پیشایندهای
رهبری تحولی علی الخصوص ویژگیهای شخصیتی انجا شده است ( .)11دانش ما از پیشایندهای
رهبری تحولی بسیار م هم است ،به این دلیل که تنها زمانی که نین پیشایندهایی شناخته شوند
سازمانها میتوانند به گونهای هدفمند بر گ ینش ،آموزش و توسعهی نین رهبرانی و در نتیجه منافع
حاصل از پیامدهای مثبت آن اثر بگذارند.
شخصیت اشاره به تعمیم و کلیت بخشی در مورد زندگی ،سرشت انسانی و کشف تفاوتهای
فردی دارد ( .)19این شامل مجموعه ویژگیهایی است که در طی زمان نسبتا ثابت بوده و موجب ایجاد

1

. Idealized influence
. Inspirational motivation
3
. Intellectual stimulation
4
. Individual consideration
5 . Charismatic
6 . Yan
2
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تمای و تفاوت میان الگوها و تمایالت فکری و احساسی افراد میشود که رفتارهایشان در موقعیتهای
اجتماعی را تبیین میکند (.)18
تفاوتهای به ظاهر تصادفی در رفتار افراد ،در واقع کامال برنامهری ی شده و فکری است ( .)11این
تفاوتها ،حاصل تفاوتهای اساسی افراد در نگرش و کارکرد روانی و ذهنی است ،که ادراک و در نتیجه
تصمیمها و رفتارهای افراد را تحت تاثیر قرار داده و باعث بوجود آمدن سنخهای شخصیتی متفاوت
میگردد (.)10
1
شاخ تیش شخصیت مایرز-بریگ یک سنجش پویا و مثبت از شخصیت است که براساس مبانی
نظری قوی شکل گرفته و به سرعت در هنگا تعریف شخصیت به یکی از اب ارهای پرکاربرد تبدیل شده
است ( .)11این شاخ بر اساس مطالعات یونگ )1311( 1درمورد تیشهای روانشناختی بوده که بعدها
توسط مایرز و بریگ توسعه یافت .شاخ تیش شخصیت مایرز-بریگ بر اساس هار ترجیح دوقطبی
مختلف است ،که شامل جهتگیری دریافت انرژی (درونگرایی در مقابل برونگرایی ،)9فرایند ادراک و
نحوه جمعآوری اطالعات از محیط اطرا (حسی در مقابل شهودی ،)8فرآیند قضاوت و تصمیمگیری
(فکری در مقابل احساسی ،)1و نگرش مواجه با محیط خارج و نحوه ساماندهی آن (مالحظهگر در مقابل
قضاوتگر )0میباشد ،که نتایج این ترجیحات منجر به شان ده تیش شخصیتی متفاوت خواهد شد (.)11
افراد برونگرا افرادی اجتماعی هستند که انرژی روانی خود را از دیگر افراد میگیرند اما افراد
درونگرا انرژی خود را از درون خود ،دریافت کرده و وقتی در گروهها برای زمان طوالنی باشند انرژی از
دست میدهند و نیاز دارند که زمان بیشتری را به تنهایی بگذرانند.
افراد حسی معموال در "اینجا" و "لحظه حال" زندگی میکنند ،اطالعات خود را از دنیای اطرا با
کمک حواس پنجگانه بهدست می آورند ،و رویکردی گا به گا با تمرک بر ج ئیات دارند .اما افراد
شهودی اطالعات خود را از الهامات درونی و ارتباط دادن مسائل و مطالب انت اعی دریافت کرده و از
تصویرسازیهای ذهنی و توانایی دیدن تصویر ب رگ (کالن نگری) استفاده میکنند.
افراد احساساتی بر اساس عالئق و ارزشهای شخصی خود تصمیم میگیرند و اغلب احساسات
دیگران را نی لحاظ میکنند .برخال آنها افراد فکری ،تصمیمگیریشان بر اساس مراجع غیرشخصی و
تحلیل سود و زیان است .افراد قضاوتگر ترجیح میدهند که سریع عمل نمایند و بر اساس موارد عینی و
بالفاصله اقدا خود را به اجرا گذارند .در حالی که افراد مالحظهگر انعطا پذیرند و انجا دادن کار را تا
آخرین لحظات ممکن به تعویق میاندازند (.)11
1

). Myers.Briggs Type Indicator (MBTI
2 . Jung
Introversion Vs. Extraversion 3 .
4
. Sensing Vs. Intuition
5
. Thinking Vs. Feeling
6
. Perceiving Vs. Judging
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در مورد پیشنیه تجربی در مورد رابطه شخصیت با سبک رهبری ،المندیل )13( 1در پژوهش خود
که به بررسی رابطه شخصیت بر اساس نظریه پنج ب رگ 1و سبک رهبری تحولی پرداخته بود ،دریافت
که بج گشودگی به تجربه ،بقیه ابعاد شخصیت با رهبری تحولی ارتباط معنیداری دارند .گریسلی و
بوکارنی ) 16( 9در پژوهش خود دریافتند که تیش شخصیتی برونگرا/درونگرا و قضاوتگر/مالحظهگر به
طورمعنیداری توان پیش بینی سبک رهبری خدمتگ ار 8را با کنترل متغیرهای جنسیت ،سن ،نوع
قرارداد و سمت سازمانی دارند .ستورامان و سورش )1( 1در پژوهشی با عنوان سبک رهبری اثربخش،
دریافتند که هر هار ترجیح شاخ تیش شخصیتی مایرز-بریگ توان پیشبینی سبک رهبری را دارا
هستند .برندت و الیهو ) 11( 0در بررسی نقش جنسیت و شخصیت در زمینه رهبری تحولی نشان دادند
که مردان برونگرا ،شهودی و مالحظهگر رهبرانی الشبرانگی تر از مردان درونگرا ،حسی و قضاوتگر
هستند .کدسودا و اگانالنا )11( 1در تحقیقی به بررسی ارتباط شایستگیهای شخصی با رهبری تحول-
گرا پرداخته و به این نتایج دست یافتند که همه ابعاد رهبر تحولگرا با همه شایستگیهای شخصی
(ویژگیهای فردی ،انگی ه ،دیدگاهها و خودپنداره) رابطه مثبت و معنیداری دارند .سیف و کارستن 1
( )11در پژوهش خود دریافتند که رهبران برونگرا با الشهای نقش رهبری راحتتر بوده و نی تیش-
های برونگرا ،حسی ،فکری و قضاوتگر می ان بیشتری از تناسب را با سازمان خود تجربه میکنند .بنو و
جاج )19( 3در پژوهش خود به بررسی رابطه شخصیت و رهبری تحولگرا پرداخته و به این نتیجه
دست یافتند که ابعاد شخصیتی برونگرایی با رهبری تحولی رابطه مثبت معنیدار و روانرنجورخویی با
این سبک رهبری رابطه منفی معنیدار دارند.
در ایران پژوهشی در مورد رابطه شاخ های تیش شخصیتی مایرز-بریگ و رهبری تحولی صورت
نپذیرفته است .برخی پژوهشهای محدود به بررسی رابطه شخصیت با دیگر سبکهای رهبری پرداخته
که از جمله میتوان به پژوهش محمدی و منیری ( )18اشاره کرد که به بررسی رابطه تیشهای
شخصیتی و سبک رهبری پرداختند ،که نتایج آن نشان داد بین ترجیح برونگرا ،حسی و فکری و نی
درونگرا و احساسی با سبک رهبری رابطه مدار و همچنین بین ترجیح درونگرا ،شهودی ،احساسی و
فکری و نی برونگرا ،حسی و شهودی با سبک رهبری کارکردمدار رابطه معنیدار وجود دارد .بحراییان،
آهی و سلطانی ( )11در پژوهش خود به بررسی رابطه بین تیشهای شخصیتی و سبک رهبری مدیران
1 . Almandeel
2 . Big Five
3
. Greasley, & Bocârnea
4 . Servant Leadership
5 . Sethuraman & Suresh
6 . Brandt & Laiho
7
. Kedsuda, & Oganlana
8
. Sieff & Carstens
9
. Bono, & Judge
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پرداخته که دریافتند ترجیح برونگرایی/درونگرایی با سبک مرد مدار و نی ترجیح حسی/شهودی با هر
دو سبک وظیفهمدار و مرد دار رابطه معنیدار داشته و بقیه روابط معنیدار نبودند .قندادی ،تندنویس و
کالنی ( )10به بررسی رابطه سبکهای رهبری تحولگرا و عملگرا با شخصیت مدیران پرداختند که
نتایج آن نشان داد ،سبک رهبری تحولگرا با بعد برونگرایی شخصیت آی نک ارتباط معنیدار و منفی
و با بعد درونگرایی شخصیت ارتباط مثبت و معنیدار دارد .همچنین محمودیکیا ،بهارلو و ارشدی
( )11به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با رهبری اخالقی پرداخته  ،که نتایج آن نشان داد که بین
ویژگیهای شخصیتی (وظیفه شناسی ،برونگرایی ،روانرنجورخویی و جایگاه کنترل درونی) با رهبری
اخالقی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .تقوی قرهبالغ ،واعظی و خرازی ( )11نی در پژوهش خود از
ابعاد پنج گانه شخصیت برای پیش بینی رهبری تحولی استفاده کردند،که نتایج آن نشان داد برونگرایی
و گشودگی به تجارد جدید به طور مثبت رهبری تحولی را پیش بینی میکند.
با توجه به مسائل بیان شده ،و احساس فقدان تحقیقات کافی در مورد پیشایندهای رهبری
تحولی به ویژه ترجیحات و تیشهای شخصیتی ،پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی رابطه تیشهای
شخصیتی بر اساس شاخ تیش شخصیتی مایرز-بریگ و سبک رهبری تحولی بپردازد .به عبارت دیگر
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین نمرات ویژگیهای رهبری مدیران و تیش
شخصیتی آنان برای زوج مقیاسهای برونگرایی /درونگرایی ( ،)E/Iحسی /شهودی ( ،)S/Nفکری/
احساسی ( ،)T/Fو قضاوتگر /مالحظهگر ( )J/Pرابطهای وجود دارد؟
 .2روش پژوهش
با توجه به هد  ،تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه مدیران
شرکت ملی نفت ایران بوده که طی سالهای  1936الی  1931در فرایند مدیریت استعداد توسط مرک
ارزیابی و سنجش کارکنان آن شرکت مورد ارزیابی قرارگرفته بودند .حجم جامعه آماری حدود 1666
نفر بود که با استفاده از نمونهگیری تصادفی ،حجم  1681نفر انتخاد شد.
روش جمعآوری دادهها
جهت جمعآوری دادههای این مطالعه از پرسشنامه شاخ

تیش شخصیتی مایرز-بریگ )(M BTIو

نمرات درجهبندی مرک ارزیابی و سنجش کارکنان شرکت ملی نفت ایران استفاده شد.
قالب معمول مورد استفاده در شاخ

تیش شخصیتی مایرز-بریگ ) )M BTIبر اساس جفت گویه-

هایی است که پاسخدهندگان باید یکی را که حاوی توصیف دقیقتری از شخصیت آنها است ،انتخاد
کنند .مقیاسهای دوقطبی شامل :برونگرایی-درونگرایی ،حسی-شهودی ،فکری-احساسی و قضاوتگر-
مالحظهگر است .از باالترین نمره هر زوج مقیاس برای تعریف بعد و از تفاوت بین زوج نمرات مقیاس
برای تعیین قدرت ترجیحات استفاده میشود .بهعنوان مثال ،اگر مجموع پاسخهای فردی برای
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برونگرایی  11و برای درونگرایی  13باشد ،اولویت برونگرایی-درونگرایی برای این فرد برابر  1واحد
درونگرایی خواهد بود .این روند برای سه جفت مقیاس دیگر نی تکرار میشود و درنهایت هار سنخ به
دست میآید که از ترکیب آنها  10تیش شخصیتی شکل میگیرد .در پژوهش حاضر از نمرههای خا
مقیاس برای ایجاد هار مقیاس فاصلهای بهجای دادههای دووجهی شده استفاده شد .برای این منظور،
نمرههای خا هریک از توصیفگرهای برونگرایی ،حسی ،فکری و قضاوتگر بهطور متناظر از نمرههای
خا توصیفگرهای درونگرایی ،شهودی ،احساسی ،و مالحظهگر کسر گردید تا مقیاسهای زوجی
برونگرایی-درونگرایی ،حسی-شهودی ،فکری-احساسی و قضاوتگر -مالحظهگر به دست آید .در این
مقیاس جدید ،اعداد مثبت نشانگر ترجیحات به سمت قطبهای برونگرایی ،حسی ،فکری ،و قضاوتگر و
اعداد منفی نشانگر ترجیحات به سمت قطبهای درونگرایی ،شهودی ،احساسی ،و مالحظه گر و قدر
مطلق ارزشها نشانگر ب رگی ترجیحات است.
نمرات ویژگیهای رهبری مدیران نی بر اساس ارزیابیهای رفتاری و مقیاس درجهبندی ارزیابان
مرک ارزیابی حاصل شد .مرک ارزیابی ،مدیران را بر اساس هفت بعد رهبری (رهبری تحولی،
هد گذار ی ،تحریک عقالنی ،انگی ش الهامی ،قدرت نفوذ آرمانی ،مالحظه فردی و رهبری عمومی) با
دو روش تمرین گروهی و مصاحبه در یک مقیاس 3درجهای رتبهبندی میکند .در این مطالعه ،نمرات
حاصل از مجموع  1بعد رهبری ،نمره کل مقیاس را تشکیل میداد .الز به ذکر است که در فرآیند
مصاحبه ،مصاحبهگران که افرادی آموزش دیده و مجرد میباشند ،از طریق تعامل رو در رو با مصاحبه-
شونده ،و با رویکرد مصاحبه رفتاری شایستگیمحور که مصاحبهای نیمهساختاریافته میباشد ،مجموعه
مشخصی از سواالت اصلی به همراه سواالت پیگیرانه در خصوص رهبری تحولی (و ابعاد آن) را با رویه-
ای یکسان برای تما مصاحبه شوندگان پرسیده و با توجه به مقیاسهای رتبهبندی از پیش تعیین
شده ،به نمرهدهی به افراد میپردازند .همچنین در فرآیند تمرین گروهی ،ارزیابیشونده با افرادی که با
او همسطح هستند در موقعیت حل مسئله قرار میگیرد .در این فرآیند هر فرد در موقعیتی شبیه به
شرایط واقعی فعالیت کرده و به محرکها به صورت رو در رو و تعاملی واکنش نشان میدهد .ارزیابی
شوندگان نی ضمن مشاهده و ثبت تمامی رفتار ارزیابی شوندگان ،به ارزیابی و نمرهدهی آن با توجه به
مقیاسهای رتبه بندی از پیش تعیین شده مبادرت میورزند.
روش تحلیل دادهها
مدل رگرسیون ندگانه سلسله مراتبی بهعنوان روش آماری برای آزمون روابط بین هار متغیر
پیشبینی (نمرات مقیاسهای زوجی) و متغیر وابسته مقیاس رهبری ایجاد شد .در روش رگرسیون
ندگانه سلسله مراتبی یا گا بهگا ترتیب و تعداد متغیرهای پیشبینی کننده واردشده به مدل بر
اساس ضرایب تفکیکی و نیمه تفکیکی تعیین میشود .پس از ورود هر متغیر جدید ،ضرایب همبستگی
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تفکیکی یا نیمه تفکیکی متغیرهای قبلی مورد بازبینی قرار میگیرد و نانچه با ورود متغیر جدید
معنیداری خود را از دست بدهند از معادله خارج میشوند.
 .3یافتههای پژوهش
جدول شماره  ،1برآورد ضرایب پایایی پرسشنامه شاخ تیش شخصیتی مایرز-بریگ ( )M BTIو
مقیاس رهبری را بر مبنای روش آلفای کرونباخ (همسانی درونی) نشان میدهد.
جدول  :1برآورد ضرایب پایایی مقیاسهای اندازهگیری مبتنی به روش آلفای کرونباخ
مقیاس
کل شاخ

ضریب آلفا

تیش شخصیتی

66001

رهبری مبتنی بر روش بازی

66386

رهبری مبتنی بر روش مصاحبه

66380

کل مقیاس رهبری

66316

جدول شماره ،1توزیع فراوانی خود سنجی  1681نفر از مدیران گروه نمونه را بر اساس  10تیش
پرسشنامه سنخ نمای شخصیتی مایرز-بریگ ( )MBTIنشان داده است .بر اساس محتویات این جدول
 )%13( 011مدیران ،خود را در گروه ( ESTJبرونگرا حسی فکری قضاوتگر) )%1161( 111 ،نفر از
آنها خود را در گروه ( ENTJبرونگرا شهودی فکری قضاوتگر) و  )%1861( 181مدیران ،خود را در
گروه ( ISTJدرونگرا حسی فکری قضاوتگر) قراردادند و مابقی مدیران ( )%361در سایر  19تیش
شخصیتی قرار گرفتند .کمترین تعداد مدیران در هریک از تیشهای خودسنجی شخصیت ،مربوط به
طبقه  INTPبا فراوانی صفر و پسازآن تیشهای  INFPو  ISTPهریک با فراوانی یک بود.
همچنین الز به ذکر است که  111نفر ( )٪11/1از پاسخدهندگان نظرسنجی ترجیح خود را
برای برونگرایی و  139نفر ( )٪11/1ترجیح خود را بر درونگرا بودن گ ارش کردهاند .همچنین 161نفر
( )٪11ترجیح حسی و 186نفر ( )٪19ترجیح شهودی 336 ،نفر ( )٪3861ترجیح فکری و  11نفر
( )٪169ترجیح احساسی ،و  1613نفر ( )٪3161ترجیح قضاوتگر و  10نفر ( )٪161ترجیح مالحظهگر
گ ارش کردهاند.
جدول  :2توزیع فراوانی سنخهای شخصیتی مدیران
فراوانی

درصد

نا

تیش (سنخ)
ESTJ

برونگرا حسی فکری قضاوتگر

011

1366

ENTJ

برونگرا شهودی فکری قضاوتگر

111

1161

ISTJ

درونگرا حسی فکری قضاوتگر

181

1861

INTJ

درونگرا شهودی فکری قضاوتگر

91

961
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تیش (سنخ)
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فراوانی

درصد

نا

ESFJ

برونگرا حسی احساسی قضاوتگر

11

168

ENFJ

برونگرا شهودی احساسی قضاوتگر

18

169

ISFJ

درونگرا حسی احساسی مالحظهگر

0

660

ENTP

برونگرا شهودی فکری مالحظهگر

8

668

ESTP

برونگرا حسی فکری مالحظهگر

9

669

ISFP

درونگرا حسی احساسی مالحظهگر

9

669

ESFP

برونگرا حسی احساسی مالحظهگر

1

661

INFJ

درونگرا شهودی احساسی قضاوتگر

1

661

ENFP

برونگرا شهودی احساسی مالحظهگر

1

661

ISTP

درونگرا حسی فکری مالحظهگر

1

661

INFP

درونگرا شهودی احساسی مالحظهگر

1

661

INTP

درونگرا شهودی فکری مالحظهگر

6

6

1681

16666

برونگرایی()E

111

1161

درونگرایی()I

139

1161

حسی ()S

161

1166

شهودی()N

186

1966

فکری()T

336

3861

احساسی()F

11

169

قضاوتگر()J

1613

3161

مالحظهگر()P

10

161

جمع

جدول شماره  ،9شاخ های توصیفی مقیاس درجهبندی رهبری را با دو روش تمرین گروهی و
مصاحبه و کل را نشان داده است .مطابق این جدول نمرات مقیاس رهبری مبتنی بر تمرین گروهی در
بازه  1تا  11قرار دارد و دارای میانگین  10613و انحرا معیار  1601است .مقیاس رهبری مبتنی بر
مصاحبه در بازه  1تا  19قرار دارد و دارای میانگین  96631با انحرا معیار  1691است .همچنین کل
مقیاس رهبری دارای نمراتی در بازه  19تا  31و میانگین  11618با انحرا معیار  11619است.
جدول  :3شاخصهای توصیفی مقیاس درجهبندی رهبری مدیران
مقیاس

حداقل

نمره 11
درصدی

نمره 16
درصدی

نمره 11
درصدی

حداکثر

میانگین

انحرا
معیار

رهبری مبتنی بر تمرین گروهی

1

11

11

90

11

10613

1601

رهبری مبتنی بر مصاحبه

16

10

91

91

19

96631

1691

کل

19

16

11

00

31

11618

11619
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جدول شماره  ،8فراوانی تیشهای شخصیتی در هریک از طبقات  11درصدی نمرات رهبری تیش
شخصیتی مدیران را نشان میدهد .براساس این جدول سه تیش شخصیتی  ENTJ ،ESTJو ISTJ
در همه طبقات  11درصدی نمرات رهبری دارای بیشترین فراوانی است و سایر تیشهای شخصیتی از
فراوانی اندکی در همه طبقات برخوردار است .همچنین در این جدول ،نمره میانگین رهبری برای هر
تیش شخصیتی نی نشان داده شده است.
جدول  :4توزیع فراوانی تیپهای شخصیتی برحسب نمرات  22درصدی رهبری مدیران

 11درصد اول

 11درصد دو

 11درصد سو

 11درصد
هار

جمع

نمره
میانگین
رهبری

طبقات نمرات رهبری

ENFJ

1

0

8

9

18

06613

ENFP

1

6

6

1

1

01666

ENTJ

91

83

11

81

111

06616

ENTP

6

6

1

1

8

16666

ESFJ

1

1

1

8

11

11611

ESFP

1

6

1

6

1

80616

ESTJ

101

110

116

116

011

11611

ESTP

6

1

6

1

9

08601

INFJ

6

1

6

6

1

11666

INFP

6

1

6

6

1

11666

INTJ

3

0

11

0

91

11611

ISFJ

9

1

1

6

0

88699

ISFP

1

1

1

6

9

19666

ISTJ

81

81

96

96

181

11631

ISTP
جمع

6

6

1

6

1

06666

103

119

111

180

1681

11618

تیش شخصیت

برای مطالعه روابط بین متغیرهای وارد شده در تحقیق ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد .در جدول  1نتایج برآورد ضریب همبستگی بین متغیرهای پیشبین برونگرایی-درونگرایی (،)EI
حسی-شهودی ( ،)SNفکری-احساسی ( )TFو قضاوتگر -مالحظهگر ( )JPو مالک (نمره کل رهبری)
ارائهشده است .همانطور که محتویات جدول  1نشان میدهد :رابطه خطی رهبری با مقیاس
برونگرایی-درونگرایی ( )r:6/181 ، P˂6/61رابطهای مستقیم ،متوسط و معنادار است .رابطه رهبری با
مقیاس حسی-شهودی ( )r:-6/611 ، P˂6/61رابطهای معکوس ،پایین و معنادار است .رابطه رهبری با
مقیاس فکری-احساسی( )r:6/111 ، P˂6/61رابطهای مستقیم ،پایین و معنیدار است .همچنین بین
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مقیاس قضاوتگر-مالحظهگر و رهبری رابطهای معنادار به دست نیامد .بنابراین هر ه نمرههای
برونگرایی ،فکری و شهودی بیشتر باشد ،نمره رهبری بیشتر خواهد بود.
جدول  :2همبستگیهای متقابل برای رهبری و متغیرهای پیشبین

متغیر

J-P

T-F

S-N

E-I

رهبری

66610

**66111

**-66611

**66181

E-I

1

S-N
T-F
J-P

1

1

*-66601

1

*66603

*-66661

**66931

**66181

*66601

 *P˂ 6/61؛ **P˂ 6/61
نتایج نهایی تحلیل رگرسیونی گا بهگا متغیر مالک نمره کل رهبری بر متغیرهای پیشبین در
جدول 0آمده است .بر اساس محتویات این جدول در گا نخست که متغیر  E-Iوارد معادله
به می ان  6/611برآورد میشود که معنیدار است .در گا بعد  T-Fنی وارد
رگرسیونی شده ،
را بهطور معنیداری و به می ان  6/619اف ایش داده و به سطح
معادله میشود که این متغیر،
به می ان  6/661اف ایشیافته و به
 6/698میرساند .در گا سو با اضافه شدن متغیر ، S-N
سطح  6/681میرسد .بنابراین تنها  8/1درصد تغییرات نمره رهبری بهواسطه ترکیب خطی سه متغیر
پیشبین  T-F ، E-Iو  S-Nتبیین میشود .همچنین مقدار ضریب همبستگی ندگانه در آخرین
گا به  6/169ارتقاء مییابد که می ان همبستگی بین متغیر نمره رهبری و ترکیبی خطی سه متغیر
پیشبین را نشان میدهد.
جدول :6خالصه تحلیل رگرسیونی گامبهگام برای نمره رهبری بر پایه متغیرهای پیشبین
1

E-I

R
66181

تغییرات F

معنیداری

66611

66611

19661

66666

1

 E-Iو T-F

66111

66698

66619

19611

66666
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 T-F ،E-Iو S-N

66169

66681

66661

1611

66660

متغیر پیشبین

گا

تغییرات

جدول 1آزمون معنیداری ضرایب رگرسیون نمره رهبری بر ترکیب خطی سه متغیر پیشبین(E-
 T-F ،Iو  ) S-Nرا نشان داده است .بر اساس محتویات این جدول کلیه ضرایب رگرسیون در سطح
آلفای کمتر از  6/61معنیدار است .مقدار ضریب ثابت (عرض از مبدأ)  18/93برآورد شده است و
ضرایب غیراستاندارد برای  T-F ،E-Iو  S-Nبه ترتیب برابر  66616 ، 66689و  66611است و ضرایب
استانداردشده برای  ،6/189 ، E-Iبرای  6/111 T-Fو برای  6/618 S-Nبرآورد شده است .همانطور
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که مشاهده میشود ،تغییر متغیر  E-Iبیشترین اثر را بر تغییرات نمره رهبری دارد .به عبارتی میتوان
نتیجه گرفت نمرههای برونگرایی ،فکری و شهود بهترین پیشبین برای سبک رهبری تحولی میباشد.
به طوری که هر ه نمرهها ی برونگرایی ،فکری و شهودی بیشتر باشد ،نمره رهبری تحولی نی بیشتر
خواهد بود.
جدول  :7خالصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی نمره رهبری بر پایه متغیرهای پیشبین
متغیر پیشبین

ضریب b

خطای استاندارد b

مقدار ثابت

186938

66111

E-I

66689

66663

66181

T-F

66616

66619

66111

9611

S-N

-66611

66616

-66618

-1611

معنیداری

بتا( )

t
01661

66666

8603

66666
66666
66660

 .4بحث و نتیجهگیری
شناخت و مدیریت استعداد ،ظرفیت و ویژگیهای منحصر به فرد رهبران که نحوه هدایت
کارکنان جه ت دستیابی به اهدا سازمان را برعهده دارند ،اهمیت قابل توجهی دارد .زیرا رفتار افراد به
خصوصیات شخصیتی آنان بستگی دارد ،و رهبران نی از این قاعده مستثنی نبوده و سبک رهبری که
اتخاذ میکنند ،نشأت گرفته از ترجیحات و ویژگیهای شخصیتی آنان میباشد ()1؛ از این رو ،هد
پژوهش حاضر بررسی رابطه تیشهای شخصیتی بر اساس شاخ تیش شخصیتی مایرز-بریگ و سبک
رهبری تحولی بوده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه خطی رهبری با مقیاس برونگرایی-درونگرایی (، P˂6/61
 )r:6/181رابطهای مستقیم ،متوسط و معنادار است .همچنین رابطه رهبری با مقیاس حسی-شهودی
( )r:-6/611 ، P˂6/61رابطهای معکوس ،پایین و معنادار است و نی رابطه رهبری با مقیاس فکری-
احساسی( )r:6/111 ، P˂6/61رابطهای مستقیم ،پایین و معنیدار است .در نهایت بین مقیاس
قضاوتگر-مالحظهگر و رهبری رابطهای معنادار به دست نیامد .بنابراین هر ه نمرههای برونگرایی،
فکری و شهودی بیشتر باشد ،نمره سبک رهبری تحولی نی بیشتر خواهد بود.
در این زمینه نظریههای موجود نی پیشبینی میکنند که تفاوتهای فردی نقش مهمی در رهبری ایفا
میکنند ( .)11یکی از اولین نظریههای درک رهبری ،رویکرد صفت 1است که بر شخصیت رهبران
تأکید دارد .زیربنای این رویکرد آن است که برخی از افراد رهبر متولد میشوند و دارای ویژگیهای
شخصیتی خاصی هستند که دیگران ندارند ( .)1این رویکرد بر صفات بنیادین مانند ویژگیهای
شخصیتی تاکید میکند که رهبران شایسته دارا هستند .این رویکرد بر این مفروضه استوار است که

. Trait Approach
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ویژگیهای شخصیتی ،دلیل رفتار رهبران است که در موقعیتهای مختلف نسبتا ثابت میباشند (.)13
در این راستا نظریه ب رگمرد 1نی بیان میکند که اگر بتوان به گونهای نظا مند ،شمار بسیاری از
رهبران کارآمد را مورد مشاهده قرار دهیم ،قادر به تعیین مجموعهای از صفات و ترجیحات ذاتی
مشترک میشدیم که میتوانستند برای شناسایی رهبران ب رگ آینده به کار روند (.)96
همچنین تحقیقات نی نشان داده است که ویژگیهای شخصیتی ،می ان قدرت و نفوذ رهبران را
تحت تأثیر قرار میدهند ( .)11شخصیت یک فرد از طریق رفتار وی تفسیر میشود ،از این رو ،ویژگی-
های شخصیتی افراد پیشبینیکننده خوبی برای رفتار آنان میباشد ( .)13بنابراین ،سبک رهبری که
رهبران اتخاذ میکنند مبتنی بر سبکها و ترجیحات شخصیتیشان میباشد .از این رو دانش و شناخت
هار فرایند ذهنی در نظریه یونگ اطالعاتی در مورد دریافت انرژی ،فرایند ادراک و نحوه جمعآوری
اطالعات از محیط اطرا  ،فرآیند قضاوت و تصمیمگیری ،و نگرش مواجه با محیط خارج و نحوه
ساماندهی به دست میدهد که به رهبران کمک خواهد کرد که با شناخت تفاوتهای فردی کارکنان،
به نیازها و حوزههای توسعهای آنان توجه و موجب تحریک و انگی ش بیشتر آنان شوند (.)1
از سویی دیگر مطالعات از این باورکه خودآگاهی باال در بین رهبران با اثربخشی آنان مرتبط است
پشتیبانی میکند .در این زمینه بیان شده است که بهبود خودآگاهی مستل بررسی شخصیت و رفتار
فرد است ( .)11آگاهی بیشتر از سبک و تیش شخصیتی به رهبران کمک میکند تا ترجیحات رفتاری
خود را در پرداختن به پیچیدگی انتخادها و تصمیمگیریها درک کرده و توجه بیشتری به آن کنند.
این درک و توجه مضاعف ،میتواند منجر به انتخاد و تصمیمگیریهای بهتر رهبران در سازمان شود
(.)11در نگاهی گستردهتر ،سازگاری مناسب سبکهای رهبری مدیران با تیش شخصیتیشان میتواند
باعث ارتقاء عملکرد سازمانها شود ( .)11رهبران تحولی در دستیابی به م یت استراتژیک نسبت به
رقبا ،ایجادکننده اختال هستند .پففر )1331( 1پیشنهاد میکند که "منبع موفقیت اقتصادی تا حد
زیادی مبتنی بر شماندازی است که توسعه استراتژیهای مرد محور را ضروری میداند" .توسعه
رهبران مبتنی بر درک بهتر از رفتارها و ترجیحات شخصیتی آنان ،یک م یت سازمانی طوالنیمدت
است که با گفته پففر همسو میباشد (.)16
در مجموع همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد ،انتخاد یک سبک رهبری مناسب ،به
ترجیحات و شخصیت رهبران بستگی دارد .درک و آگاهی از تیشهای مختلف ترجیحات شخصیتی یک
رهبر ،می تواند پایه و اساس سبک رهبری تحولی را شکل داده که منجر به موفقیت سازمان خواهد شد.
این همچنین به رهبران نی کمک میکند که با خودآگاهی و شناخت از ترجیحات شخصیتی خود،

1 . Great Man Theory
2 . Pfeffer
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سبک رهبری متناسبی را با توجه به موقعیت اتخاذ کرده و در مواقع ل و نی به اقتضای موقعیت در آن
.انعطا پذیر نی باشند
بر مبنای نتایج به دست آمده در این پژوهش و مشخ شدن نقش تیش شخصیتی در رهبری
، به عنوان مثال. پیشنهاد میشود که سازمانها به دنبال گ ینش و انتخاد رهبران تحولی باشند،تحولی
 از اب ارهای گ ینشی، بریگ-سازمانها میتوانند عالوه بر استفاده از آزمون شاخ تیش شخصیتی مایرز
 تحریک عقالیی و مالحظه فردی را اندازهگیری، انگی ش الهامی،که رهبری تحولی و یا نفوذ آرمانی
 مصاحبههای ساختاریافته و تمرینات مرک ارزیابی، استفاده نمایند؛ اب ارهایی مانند آزمونها،میکنند
 سازمانها همچنین میتوانند در آموزش رهبران سرمایهگذاری. بهره برند،که بر این ابعاد تمرک دارند
 پاداش و انجا وظیفه به،کنند؛ آموزش هایی مانند نشان دادن اهمیت رهبری تحولی و پیامدهای آن
 الز به ذکر است در پژوهش حاضر با توجه به آنکه جامعه آماری.عنوان الگوی کارکنان در سازمان
شامل کسانی بوده است که به عنوان استعدادهای اولیه مدیریتی به مرک ارزیابی شرکت ملی نفت ایران
معرفی شدهاند با "محدودیت دامنه" مواجه بوده است و پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی به این
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