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بررسی رابطه بین رهبری اخالقی و توانمندسازی با نقش میانجی تعالی
سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان

لیال مقتدایی ،1مریم تاجی

2

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخالقی و توانمند سازی با نقش می مزاس یلاعت یجنا ا ین     در بین
کارکنان دان گش اه اصفهان است .ا نی پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و از حیث ه براک فد ر هعماج .تسا ید     
آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دان گش اه اصفهان در سال  139 6بود که تع داد

 60نف قبط شور هب اهنآ زا ر هههه هههههای

متناسب با حجم به عنوان نمونه در ا نی پژوهش انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه رهب یقالخا یر   
(عمادی فر و ه کم اران ) 88 31 ،و پرسشنامه توانمند سازی (اسپیریتزر )5 99 1 ،و پرسشنامه تع بوجحم( ینامزاس یلا   
سلطانیان ) 88 31 ،استفاده گردید .برای لحت یل دادهه زا هدش یروآدرگ یا آز وم نننن نننننه رض یا ی گتسبمه ب ی لدم و      
قگ غت یراد ینعم روط هب ار ی تاری      
سازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتا جی پژوهش نشان داد که رهبری اخالق ق
تعالی سازمانی و توانمند سازی کارکنان را تبیین میکند .همچنین نتا جی پژوهش حاضرحاکی از رابطه مثبت و معن ننی
دار بین رهبری اخالقی و توانمندسازی با نقش میانجی تع یگ راکب .دوب ینامزاس یلا ر یربهر کبس ی

الخا ققققققق ق قققققققققی و

شناسایی نقاط قوت سازمان در حوزههای نیازمند بهبود (تعالی سازمانی) جهت توانمندسازی کارکنان برای بهس یزا
و رشد دان گش اه پیشنهاد میگردد.
کلید واژهها :رهبری اخالقی ،تعالی سازمانی ،توانمندسازی ،دانشگاه.
دریا تف

-1

مقاله5931/8/51 :

پذیرش مقاله96 31/3/ 14 :

استادیار گروه علوم تربیتی ،دان کش ده علوم تربیتی و روان شناسی ،دان گش اه اصفهان (نويسنده مسئول)

Le.moghtadaie@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری مدیر تی آموزشی ،دان کش ده علوم تر بیتی و روان شناسی ،دان گش اه اصفهان
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مقدمه
پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و غیرمسؤالنه
در محیطهای کاری توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق ک دم و را ی و تیر
اخالقی معطوف ساخته است .مدیر تی

یربهر    

و رهبری اخالقی در محیط کار منافع بسیار زیادی اعم از

من فا ععع اخالقییی و ع یدرکلم    ب و ناربهر یار

،ناریدم      س امزا نننه نانکراک و ا     دارد .ا بلطم نی    

ب صخ وص در عصر حاضر که مدیران با ارزشهای بسیار متنوعی در محی دنراد راکورس راک ط     
صادق است( .عمادی فروه کم اران .) 88 31 ،از آنجایی که تفاوت م مزاس رد ربهر و رید ا  ن ا نی     
است که مدیر به دنبال حفظ وضعیت موجود است اما رهبرتنها به دنبال حف عضو ظ ی جوم ت ود    
نیست ب کل ه درصدد توسعه و بهبود آن میباشد یعنی از طریق رهبران است که وضعیت موجود به
چالش کشیده میشود و توانایی تأثیرگذاری در راستاي تغییرات موردنظر را دارا اس يربهر .ت   
اخالقي اولین گام در گسترش مواز نی اخالقی در سازمانها میباشد که ن راجنه راتفر شیام ی    
مناسب بوسیله اقدامات فردی و روابط بین فردی و ارتقاء چنین رفتارهایی در پیروان است که از
طریق مصت یمگیری ،تقو تی

و ارتباطات دوطرفه امکانپذیر خواهد بود( .الهیاری ) 89 31 ،مدیران

دان گش اه که مسئولیت اداره منابع و امکانات الزم دان گش اه را بر عهده دارند ،اولین کس ینا هس دنت
که میتوانند با رفتار ،گفتار و کردار خود اصول اخالقی را در سازمان رواج دهند و تأثیر بسزایی
بر اعمال اعضای سازمان داشته باشند ،بنابرا نی در چنی زا یتسیاب یطیارش ن وج یقالخا رظن ی

    

سالم برای کارکنان خود بوجود آورند تا آنها بتوانند با انگیزه بیشتر امور مربوطه را انجام دهند
(سیادت و ه کم اران .) 138 9 ،از آنجا که منابع انسانی مهمتر نی عامل و محور س بوسحم اهنامزا
میشود ،تجهیز و آمادهسازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات ،از اهمیت و ژی ههه ای برخ رادرو
است و کلیه سازمانها با هر نوع مأموریتی با یامرس نیرتشیب دی ههه هههه ،وقت

مانرب و هه ههه را ب ورپ ر رش   

انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند .بسیاری از سازمانها راهحل ا نی مسئله را اجرای برنامه-
های توانمندسازی خشت یص داده و الت ش کردهاند .زمینه الزم برای پرورش کارکن ار دنمناوت نا   
فراهم نمایند .توانمندسازی فرآیندی است که از مدیر تی

عالی سازمان تا پایین هدر نیرت ادتما د   

مییابد .توانمندسازی ،واگذار کردن مسئولیتهای جدید به مدیران است و آنها باید استعداد و
توانایی کارکنان را توسعه دهند ،آنها را به خطرجویی ترغیب نمایند و موفقیتها را به رس ممم یت
بشناسند (صفایی شکیب و ه کم اران.) 94 31 ،
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مدل تعالی سازمانی با ارزیابی ع کلم رد دان گش اهه  هبرجت داجیا ،ا ی گدا ی کبش یر ههههه ههههههای و دو طر هف
برای آنها ،فراهم کردن فرصتهای یادگیری و کمک به اجرای موفق ابزار و اقدامات ع لم ی در
دان گش اه و نیز شناسایی موفقیتهای آنان ،ب اد ه نن هاگش م کمک

یی یییییکنن هب ،هتسویپ روط هب ات د       

سطوحی باالتر از ع کلم رد نائل شوند( .عابدینی و بحرانی . 86 31 ،ص  )27بنابرا نی

ندرک مهارف   

زمینه الزم برای استقرار مدل تعالی سازمانی به عنوان نقش می یقالخا یربهر هطبار رد یجنا
توانمند سازی از اولو تی های مدیر تی

و   

یباشد.
سازمانهای آموزشی م 

رهبری اخالقی بر ش صخ یت رهبر ،انسجام و آگاهی رهبر مت رکز دارد و گ هک تسا یعمج شیار

   

منافع تیمی یا سازمانی را به جای منافع فردی ترجیح میدهد و مدنیت و حقوق و نیازهای د گی ران و
مدیر تی

1

پاس گخ ویی را مورد توجه قرار میدهددد (اکینج کش ر ییییی و اس ينپريك ككك  ) 2006 ،رهب یر

اخالقی را میتوان از جنبه رهبری و اخالقی به شکل منفک ساختاربندی نمود :از جنبه رهب ،نآ یر
شامل .1 :روابط بین رهبران و زیردستان که شبیه حت ول آفر نی و حت ول گیرنده است .2 .توانایی رهبر
در بکارگیری اختی و تیعقوم ،شتارا

هج تردق عبانم ت ذوفن

ناتسد ریز رد

        .3فرآين نييعت د   

استانداردهاي اخالقي .جنبه اخالقی آن شامل دو مورد اس :ت  .1رهبری اخالقی  یانعم هب  ای  ن که

   

رهبران ابزارهای مناسب اخالقی ،روشها و مهارتها را برای نفوذ در زیردستان به کار میبندند .2
اهداف رهبر اخالقی به معناي ا ني كه رهبران،پ يروان را برای درنظرگرفتن استانداردهای اخالقی و
2

بهبود نگرشها و رفتارهای اخالقی پاس گخ و میکنن .د (رسی راکمه و چ ا نن ننن ب ترضح زا لقن ه ی و 
معمار زاده) 93 31 ،
رهبری اخالقی :يكي از رو كي ردهاي جديد رهبري كه در سازمانها بس رارق هجوت دروم راي     
گرفته و ضعفها و م الكش ت مدلهاي مدیر تی

سنتی را برطرف نموده ،رو كي رد رهبري اخالقي

است .در گذشته نيز جنبههاي اخالقي رفتار رهبران در سبكهاي مختلف مد نظر قرار ميگر تف
اما در دهه پاياني قرن بيستم به طور جدي ا وهفم نی مم ممم در ادب و يربهر تاي

ش دراو تيريدم ده    

است (نصر اصفهاني ،غضنفري و عامري نسب .) 92 31 ،رهبري اخالقي ب  ه عععن راتفر شيامن ناو    
مناسب هنجاري از طريق اعمال فردي و روابط ب ني فردي و جيورت
طريق ارتباطات دوسويه ،تقو تي

هب يراتفر نينچ زا ناوريپ      

مگيري تعر م في ييييي ش  دو ((ب راكمه و نوار ا ،ن    .) 2005
و يمصت 
. kinjershki & skrypnek
. Resich & et al

1
2
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ویژگیهای رهبری اخالقی ازنگاه براون عبارتند از .1 :مردمگرا هستند .2 .با عدالت بازیردس نات
برخورد میکنند .3 .استانداردهای اخالقی را تعیین میکنندو کام ًالًال پاس گخ و هستند  .4از آگاهی

اخالقی وسیعی برخوردار میباشند و مصت یمات را در جهت منافع گروهی ا خت اذ ميكن  د ( (بینززز،1
.) 2008
محققان اشاره کردند رهبر زماني كي

ک شخصصص اخالقییی
رهبر اخالقی اس تتت ب ،هك هه هههعن او ننن یک ک

لاعت ام ددد ب داع ،ندو لل للل ب طاق ،ندو عع ععع در
ل درس باق ،یراکت لل لل
تعریف شود و دارای ویژگیهایی مثل ل
مصت یمگیری و خوشاخالق بودن در زندگی ش صخ ی خود باشد؛ بنابرا نی رهبران اخالقی هم در
زندگی ش صخ ی خود و هم در عمر حرفهای خود بر ارزشهای اخالقی تأکید میکنند (استو نت و
ه کم اران ..)11 20 ،برخی از محققین برای رهبری اخالقی مؤلفههای مانند مردمگرایی ،فاصنا ،

  

ی ارائههه ن دوم ههه انددد
ی و کی پ گچرا ی ی
ش و درستی ی
تسهیم قدرت تعادل ،راهنمای اخالقی ،ش فاف ی تتت نقش ش
(کالشون و ه کم اران .)11 20 ،مدیران اجرایی و محققان بد نی توافق رسیدهاند که اگرچه یودت ننن
قوانین برای سازمان اهمیت فراوانی دارد ولي رهبری نقش اصلی را در اخالقی بودن س امزا ننن بههه
ی اخالقییی
دوش میکشددد (م را ششش21 20 ،2؛ آرسوننن .) 2001 ،3در س امزا نننهاییی آموزشییی رهبری ی

مدیران اثرات بسیاری بر نگرش و ادراک اعضای سازمان دارد (اوگورلو ،4آس نوت ررر51 :11 20 ،5؛

رسیک 6و د ،نارگی

 436 :11 20؛ زهوووو ، 2008 ،7ب وار ننن و ه ،ناراکم

رهبری ،ارزشهای اخالقی (فضائل) پذیرفتهشده برای همههه نظی ،تلادع ،ر

) 2005؛ ز ری اا در ای ننن نوععع
قادص ،فاصنا تتتتتتتتت و

درستی محور مت رکز و توجه قرار میگیرد (یوکل .) 2006 ،8رهبري اخالقی ،رهبري به شی اهو ييي
است که در آن به حقوق و شرا تف

د گی ران احترام گذاشته میشود (کیوالالال .) 2004 ،9موس و یو

کریزی ( ) 92 31در حت قیقی با عنوان "رابطه اخالق با تعالی سازمانی" در میان کارکنان موسسههه-
های آموزش عالی شهر مشهد به ا نی نتیجه رسیدند که بین اخالق و تعالی سازمانی رابطه مستقیم،
1

. binns
.Marsh
3
. Aronson
4
. Ugurlul
5
. Stoner
6
. Resick et al
7
. Zhu
8
. Yukl
9
. Ciulla
2
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یباشد .نتا جی ا نی پژوهش موید ا نی است که رعا تی
مثبت و معناداری برقرار م 

اخالق در ع و لم

نهادینه ساختن آن در سازمان آثار مادی و معنوی بسیاری جهت کمال و تع م ناغمرا هب یلا ییی یییییی-

آورد .عباسزاده و بوداقی ( ) 93 31در پژوهشی که در جامعه آماری کارکنان دان هاگش هب زیربت    
انجام رسید تأثیر رهبری اخالقی را بر ظرفیت

ابطنا قق قققپ آ دندرک یسررب ینامزاس یریذ نننن نننننه اب ا   

استخراج ابعاد رهبری اخالقی از پژوهشه و قوتراه ند یا

 قاه ید ((( ((((  )01 20و ب  نوار (( ) 2004

تأثیر چهار بعد انصاف ،تسهیم قدرت ،وضوح نقش و هدا تی

اخالقی را بر ظرفیت انطباقپذیری

مورد مطالعه قرار دادند .نتا جی نشان داد که سه بعد انصاف ،وضوح نقش و هدا تی

اخالقی ریثأت    

معناداری بر ظرفیت انطباقپذیری کارکنان دارد .عبا سسسپ راکمه و رو ا  ن (( ((( ) 94 31در حت قیقی اب    
عنوان بررسی تأثیر رهبر اخالقی بر رفتار کارکنان نق طساو ش هه هههای تعام رد ،وضع ربهر ل نایم     
کارکنان مدارس شهرستان سنن  دندیسر هجیتن نیا هب جد ککککک ک کککککککه رهب ارب ینامزاس نار ی ا زف ایش     
رفتارهای شهروندی و کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان ،عالوه بر ایفای نقش رهبری اخالقی،
به جای توجه به روابط تعاملی با کیفیت پایین و مبتنی بر منابع اقتصادی ،تعامالت مبتنی بر ساز و
کارهای اجتماعی را توسعه دهند

رهبری اخالقی ،باید مؤثر ،کارا و متعالی باشد .در غیر ا نی صورت ،استعداد انسانها به هدر مییی-

رود .برای مؤثر بودن ،کارا بودن و متعالی بودن ،باید چهار عنصر اخالقی كه عبارتند از :ه ،فد
دانش ،اقتدار و اعتماد درك شده و بهبود يافته رابطه می امه رصنع راهچ نیا نا ننننن ننننننط رد هک رو   
شکل ( )1نشان داده شده است میتواند به صورت اجزایی به هم وابسته نمایش داده شود.

شکل  .1عناصر رهبری اخالقی
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هدف :موضوعاتی هستند نظیر اقداماتی و نتا جی بررسیهای انجام شده توسط رهبر اخالقی هک    
در ارتباط با اهداف سازمانی است .ذهن رهبر ،زمینه را برای مت رکز و ثبات ،نسبت به اق و تاماد
مصت یمات سازمان فراهم میسازد.
دانش :رهبر اخالقی ،دارای دانش الزم برای حت قیق ،خشت یص و عمل است .ا نی دانش به واسطه
سازمان و محیط آن یا تف

ظفح ار نآ میی ییی ییییییییکنن اب ،د   

میشود .اما با هک یدارفا طسوت ار نآ دی

سازمانی که میخواهد یاد بگیرد زمینه الزم را بریایه کارکنانی ک م ه یییییخواهن هب دننامب هدنز د    
وجود میآورد و به اشتراک بگذارد.
اقتدار :رهبر اخالقی ،دارای قدرت طرح سؤال ،مصت یمگیری و اقدام است .اما ا نی را ه م م ییییی-
داند که مت امی اینها با هم در ارتباط هستند و بر روی هم اثر میگذارند .ل مزال رادتقا زا دیاب اذ    
برای هدایت آنها به س تم

حت قق اهداف سازمانی برخوردار باشد.

اعتماد :رهبر اخالقی ،اعتماد و بهرهبرداری از آن را از طریق سازمان و محیط آن القاء میکن .د
بدون سه عامل اعتماد ،دانش و هدف ،افراد از به کاربردن اقتدار خود واهمه دارن .د (کان و وگنا
مدونکا به نقل از كارا)21 20 ،
رهبران اخالقی ،به احتمال زیاد فرصتهایی میآفرینند ،چنین رهبرانی تعهد نام شخص را به کار
خود م قیوشت یییییکنن بهر یاهراتفر عومجم رد .د ر درف قوقح زا هک یقالخا ی ی نانکراک 
(م صخ وصًاًا اصلیتر نی حقوق از ج لم ه احت و ناش ،مار

)لالقتسا

        

م تظافح ی ییی یییییییکن ،د احت ام ًالًالًالًال به

احساس توانمندی بیشتری در کارکنان میانجامد( .زو)66 . 2008 ،
پتریک (  ) 1997سه نوع استراتژی برای رهبری اخالقی درسازمانها درنظر گرفته اس :ت
سبک نگهدارند :ه زمانی استفاده میشود که سازمان در وضعیت خ و تسا یبو
سازمان مبتنی بر ارزش بوده و اهداف ،ارزشه هدنیآ روصت و ا    مط بول

یقالخا موهفم

   

مامت طسوت ،نامزاس     

کارگزاران اصلی به اشتراک گذاشته شده است.
سبک تغییر فزایند :ه زمانی استفاده میشود که سازمان در وض تیع

حالصا اما تسا یبوخ ات

   

کمی موردنیاز اس :ت یا اینکه سازمان در وضعیت خوبی نبوده اما زمان الزم برای تغییر نظر وجود
دارد.

19

بررسی رابطه بین رهبری اخالقی و توانمند سازی  /...مقتدایی و ه کم ار

سبک تغییر و دگرگونی :استراتژیهای تغییر و دگرگونی زمانی استفاده میشود ک رد نامزاس ه   
وضعیت خوبی قرار ندارد و زمان کمی وجود دارد و از تغییر بنیادی حما تی

میشود.

توانمند سازی :امروزه سازمانها مورد تهدید شرایط پیچیده تغییر و رقابت و خواستههای ذی-
نفعان داخلی و خارجی قرار دارند .رقابت شدید در سطح جهانی ،تغییرات سریع و ب ،یندرکنروا
تقاضای جدید برای کیفیت خدمات و محدود تی

منابع ،پاسخگویی سریع سازمانها را میطلبد

(احمدی و ه کم اران.) 90 31 ،
توانمندسازی تنها به معنای اعطای قدرت به کارکنان و تفویض اختیار نیست ب کل ه فرآیندی است
که به موجب آن کارکنان با فراگیری دانش ،مهارت و انگی هر میییییتوانن مع د ل هب ار ناشدرک ب دو    
ب شخ ند بنابرا نی توانمندسازی فرآیندی است که از مدیر تی

عالی سازمان تا پایینتر نی رده امتداد

مییابد (سلیمانی و ه کم اران ،) 90 31 ،ب  ناراکمه و دراچیر هدیقع ه (((( (((((  ) 2003توانمندس هب یزا   
  

عنوان یک واقعیتی است که فرصت مصت یمگیری ب هلیسو ه ارایتخا هطیح ندش هدرتسگ ت ر  ا    

فراهم میآورد .توانمندسازی باعث شکسته شدن سلسله مراتب سنتی ساختارهای س م ینامزا ییییی-
گردد ،زیرا کارکنان صفی بر مسائل و م الکش ت نزدیکترند و باید به آنه تهج مزال رایتخا ا   
حل مسائل واگذار شود (کرد .) 91 31 ،توماس و ولتهاوس ( ) 990 1اظهار دارند که توانمندسازی
یک ویژگی پایدار فردی نیست

مه رد هک ه هه ههههی موقعی تتت ه هکلب ،دوش راکشآ ا عومجم ههههه ههههههای از

ادراکات ایجاد شده توسط محیط یا زمینه کاری است .در توانمندسازی کارکنان نه تنها نیازمند
اختیار هستند ،ب کل ه باید آموزش کافی و اعتبار مالی و اطالعات کافی را دارا باشند ناوتب ات ن  د در   
زمین مصت ه ی مممم مهای وگخساپ دوخ         باش  دن (( ( ،نوی     .) 2001بررس ید زا ي د هاگ     د گی ررر (س ربي تت ت و
ه کم اران ) 2004 ،يعني ديدگاه روانشناختي (ليدن و ه کم اران ،) 2000 ،1توانمندس ناونع هب يزا    

ان يگ زش دروني كار مفهوم سازي میشود (كانگر و كانانگو 1988 ،؛ توماس و ولته ،سو

.) 990 1

ا ني جريان از پژوهش در مقابل لت قي سازمان به عنوان س هزا ربهر يطابترا      -عض اديپ روهظ و    
،وگناناك و رگناك( تسا هدرك           ) 1988و مجموع ًاًا سدنمناوت هزوح تحت  ا يتخانشناور يز           
(اسپريتزر5 99 1 ،؛ توماس و ولتهوس ) 990 1 ،يا توانمندسازي درون فردي طبق يدنب ه    م ممیشوددد
(ز مي رمن.) 990 1 ،2

1

- Liden et al.
6 -Zimmerman
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به نظر اسپیریتزر ( ،)5 99 1توانمندسازی یک متغیر پیوس هک تسا رمتسم و هت

نکراک نآ رد ان      

م نکم است درج ،ینامحر( .دننک هبرجت ار نآ زا یفلتخم تا        ،) 92 31از نظ جنپ وا ر

بعد .1

احساس شایستگی (احساس خوداثرب شخ ی)  .2احساس استقالل (خودمختاری)  .3احس سا

رثؤم   

مزاس( دامتعا ا زا )ین   

بودن (اثرگذاری)  .4احساس معنیییدار ب )ندوبدنمشزرا( ندو     .5احس سا

ارکان توانمندسازی کارکنان بر شمرده میش  هک دو ه رارق هب مادک ر زیر :تسا        

 .1احس سا

شایستگی :شایستگی توانایی کارکنان برای انج یلاعف نداد ما تتتتت ه ب طوبرم یا ههه هههه وظیفههه اب ماوت   
مهارت میباشد .کارکنان باید احساس کنن حالص هک د ی رد تکراشم ت

     

اتفر ر دروم یاه نی زا

محیط را دارند( .کارا .2 )21 20 ،احساس استقالل :داشتن حق انتخاب ،ب و لمع یدازآ ینعم ه
استقالل فرد و تعیین فعالیتهای الزم برای انجام دادن وظایف شغلی است (اسپيريتزر.3 ) 2005 ،
احساس مؤثربودن :برخورداری از احساس مؤثر ب ماک ،راک رد ندو ًالًال هب  یلرتنکدوخ ساسحا       
مربوط است .برای ا نی که افراد احساس توانمندی کنند ،نهتنها باید احساس کنند که آنچه انجام
میدهند اثری به دنبال دارد ب کل ه باید دریابن م دوخ هک د ییی ییییییتوانن  رثا نآ د ر وجو هب ا دددد ددددد آورن ،د
بنابرا نی داشتن نوعی احساس کنت صخش لر ی ارب  ،ی زین و تمالس  رورض یدنمناوت ی .تسا   

   

(اسپیریتزر .4 )5 99 1 ،احساس معنیدار بودن :در معنادار بودن کارکنان از نیروی روحی یا روانی
بهره میگیرند و از درگیری و اشتغال خویش نوعی احساس اهمیت ش صخ ی دارند .آنان در نتیجه
اشتغال در آن فعالیت ،پیوند و همبستگی ش صخ ی را تجربه میکنن نعم نیاربانب ،د یی یییییدار ب هب ندو   
نگرش ارزشی ا ،رزتریپسا( .تسا فوطعم دارف       .5 )5 99 1احس سا
توانمندسازی اساسًاًا یک ارتباط می م یدرف نا ددد دددداوم است

).ینامزاس دامتعا( دامتعا     

 لباقتم دامتعا زا هک بین و دنمراک     

کارفرما به وجود میآیند ا نی وابستگی و ارتباط اجازه میدهد که افراد در جهت

موادم دوبهب    

کیفیت ،تولید ،ارائه خدمات متمایز با حداقل هزینه الت ش نمایند( .ساسی دک ، 2006 ،به نق زا ل
قربانیزاده و آقاوردي .) 92 31 ،رسولی و دشتی ( ) 94 31در پژوهشی تحت

عن رب ناو ر ثأت یس یر    

رهبری اخالقی بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان با توجه به نقش می بهر هیامرس یجنا ررر رررر-
پیرو نشان داد که رهبری اخالقی بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان اث و دراد یراد ینعم ر
سرمایه رابطه رهبر و پیرو بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان اثر معنی نینچمه .دراد یراد    
رهبری اخالقی و سرمایه رابطه رهبر و پیرو اثر معنی داری دارد .نجیبببزاده و ه  ناراکم (()5931
در پژوهشی تحت

عنوان (تأثیر رهبری اخالقی بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان ب هجوت ا   

93

بررسی رابطه بین رهبری اخالقی و توانمند سازی  /...مقتدایی و ه کم ار

به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکناننن) بههه ای ننن نتیج ندیسر ه د ر هک  هبر رب یقالخا ی       
توانمندسازی روان شناختی تأثیر مثبت و معنادار دارد ،رهبری اخالقی بر عدالت توزیعی ،عدالت
رویهای ،مراودهای تأثیر مثبت و معنادار دارد و عدالت رویهای و مراودهای بر توانمند سازی روان
شناختی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
توانمندسازي کارکنان اساس موفق تي

و بقاي سازمان در عصر حاضر است .توانمندسازي مزاياي

قابل توجهي براي سازمان به همراه دارد از ج لم ه:
 .1توانمندسازي ا ني احساس را در كاركنان ايجاد خواهد کرد که آنها در موفق تي

سازمان مهم

هستند .ا ني امر الت ش آنها را براي دستيابي ب مزاس فادها ه ا اا اااان ب هب تبسن و .درک دهاوخ رتشي

   

سازمان تعهد ب شي تري خواهند داشت .کارکنان توانمند شده ،فرآين  رييغت د ر مزاس رد ا ا ليهست ن     
خواهند کرد (پوينوس و اس تيم

سون.) 2002 ،1

 .2توانمندسازي کارکنان ،احساس تعلق سازماني آنها را نسبت به س .درک دهاوخ رتشيب نامزا     
پذيرش و مال تيک

نيازهاي اساسي کارکنان هستند که از طريق فرآيند توانمندس نامزاس رد يزا   

يشود (گريس يل و ه کم اران.) 2005 ،
برآورده م 
 .3توانمندسازي جو اعتماد را به وجود میآورد و ارتباط مؤثر را در س شيازفا نامزا   
(مويه و هن نک .) 200 6 ،2

 .4توانمندسازي کارکنان اثرب يشح سازماني و موفق تي

م ممیدهددد

کارکنان را افزايش میدهد .ب لاثم يار   

توانمند کردن کارکنان نشان داده است که کارآمدي کارکنان بهبود مییابد و هزينهههه طخ يا   
توليد در کارخانههاي توليدي کاهش ميياب هب رجنم نينچمه و د ،يگتسبلد ،يلغش تياضر        
وفاداري ،ع کلم رد و حت ويل سريع خدمات به مشتريان میشود ( لف ور و هوست.) 2000 ،3

 .5توانمندسازي کارکنان باعث میشود که کارکنان سرعت عمل ميمصت ات خود را باال ببرند
و در وقت و هزينه سازمان صرفه جو يي خواهد شد ( لف ور و هوست.) 2000 ،
مزاياي د گي ر توانمندسازي کارکنان در سازمان به شرح زير است:

1

- Psoinos and Smithson
- Moye, M.J. and M. Henkin
3
- Flohr and Host
2
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ش -ا و هيحور شيازف
باال -بهبود يمصت مگيري -بهب زومآ دو شش شش

مگ قطنم يري ييييي -جيورت
ابتکار عمل  -انعطافپذيريو سرعت ع يمصت رد لم مم مم

ورپ و ر وج ش    

رقابتي و تسهيل تغ يي ر در سازمان و واکنش سريع و معقوالنه به تغ يي رات م يح طي.
در عمل کارکنان توانمند شده احساس خودکارآمدي دارند و مسئول تي

پذير شي ا ان ب تسا رتشي

(مويه و هن نک  .) 200 6 ،بسياري از مت مزاس هعسوت ناصصخ ا ننن نننن ،توانمندس شيازفا ثعاب ار يزا    
خالق تي

میدانند (کارسون و کينگ.) 2005 ،

توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و گروهها
به بهبود و بهسازی مستمر ع کلم رد کمک میشود .به عب مناوت رگید ترا ن زاسد ی کی 

بهار رد      

توسعه و شکوفایی و اثرب شخ ی و کارایی سازمانی است( .سالجقه ،نیکپور ،زارعکاسب.) 91 31 ،
همچنین زمانی که توانایی کارکنان بیشتر میشود ،نقش م تیرید

تمس

هب کیدزن تراظن زا

   

ش باع یغت ث ی یلوئسم رد ر تتتتتتت پ یریذ
نظارت هدایتی و تفویضی تغییر پیدا میکن ییغت نیا د ررر رررر نقش ش
کارکنان نیز میشود ،چرا که کارکنان با آزادی ع لم ی که در انجام کارها ب م تسد ه

یی یییییآورن ،د

خالق و خودمدیر نیز میشوند و ا نی همان حلقه گ شم دهای است که در ایجاد بهرهوری سازمانی
میبایست مورد توجه قرار گیرد( .هداوند و صادقیان.) 86 31 ،
تعالي سازماني :براساس تعریف بنیاد کیفیت اروپا ،تعالی ب براجت رارقتسا و داجیا ناونع ه     
مدیریتی موفق در رسیدن به نت جیا

عترادیاپ تبثم ر فی    

EFQM

م ممیشوددد .ب ا هدافتسا ا زز ززز م لد

میتوان به خودارزیابی در مسیر تعالی ازموقعیت فعلی س بولطم تیعضو هب نامزا رد

تکرح     

بود .که در ا نی مسیر گامهای همچون گام اول .ایجاد و حفظ تعه دم رد د ی نامزاس دشرا تیر     
گ نرب زا یناسر عالطا :.مود ما ام هههههههه هه و ا یزرادوخ فادها ا ارف یزیر حرط :.موس ماگ یبی دن

      

خودارزیابی گام چهارم سیستمه یا ییی ب دم یار ی  یبایزرادوخ دنیارف تیر ا ختن ا هدش ب

دارفا و       

مربوطه را تحت

آموزش قرار میگیرند .پنجمین گام :خودارزیابی با توجه به رهیا تف

        

انجام ش هد

انجام میگردد .در گام ششم اطالع رد هدمآ تسد هب تا مسق زا یبایزرادوخ دنیارف تتتتتتتتتتتتتتت ه یا
مختلف کی پارچه شده و اولو تی

اقدامات برای انجام اص م صخشم تاحال

یی یییییگ در د ماگ رد و    .

نهایی :با کشت یل تیمهای بهبود و خشت یص منابع مورد نیاز اقدامات اصالحی انجام میشود .به نظر
بنیاد اروپایی مدیر تی

کیفیت (  ) 2006مفهوم بنیاد نی تعالی از مفاهیمی است که ا نی م آ رب لد نن ننن

بنا شده است كه در واقع پایه و اساس مدلانددد .ا زا دنترابع میهافم نی     .1مفه هجیتن مو    گرایییی
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(سازمان متعالی به نتایجی دست مییابد که مت امی ذینفعان سازمان را مشعوف میکند .2).مفه مو
مشتری مداری (سازمانهای متعالی مشتریان را میشناسند و از نزدیک با آنها آشنا هستند ،آنها
میدانند که مشتریان ،داوران نهایی درباره کیفیت خدمات سازمان هستند .3 ).رهبری و ثبات در
مقاصد( :سازمانهای متعالی رهبرانی دارند که جهت گیری شفافی برای سازمانشان وضع کرده و
آن را اشاعه میدهند .4 ).مدیر تی

مبتنی بر فرایندها و واقعیتها (تعالی یعنی مدیر تی

س زا نامزا

طریق مجموعهای از سیستمها ،فرایندها و واقعیتهای مرتبط به هم و وابسته)  .5مفهوم توس و هع
مشارکت کارکنان (تعالی یعنی حداکثر نمودن مشارکت کارکن تکراشم و هعسوت قیرط زا نا    
دادن آنها در کار) .6مفهوم یادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر (تعالی ب عضو ندیبلط شلاچ ر     
.7

موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصتهای بهبود با استفاده از یادگیری اس )ت
توسعه شراکتها (تعالی یعنی توسعه وحفظ مشارکتهایی که برای سازمان ارزش افزوده ایج دا

میکنند) .8مسئولیت اجتماعی سازمان (تعالی یعنی فراتر رفتن از چارچوب الزام وناق تا ن هک ی    
سازمان در داخل آنها فعالیت میکند و و کرد یارب شالت

وآرب ر ا ند ن ناعفنیذ هک یتاراظت       

سازمان در جامعه دارند( .مفاهیم تعالی در مدل) 2006 ,EFQM

امروزه سازمانهای بسیاری وجود دارند که خواهان استقرار چرخه بهبود مستمر ،ارتقا روزا نوزف
رضا تی

مشتریان ،بهبود مستمر کیفیت ارائه کاال و خدمات ،افزایش توانمن و ینورد ناکرا ید

منابع انسانی و در نها تی

نیل به تعالی و سرآمدی سازمانی خود هس نت ددد ناوتب ات ن یبسانم هنیمز د     

برای رقابت مؤثر با رقباي تجاری خود ایج و هدومن دا  تایح ا داصتق ی دوخ 

بنابریان استقرار مدل تعالي  EFQMرا بهعنوان یک اب و دنمتردق راز

امن نییعت ار ین ددددددد دددددددد.
دمآراک     در دس راک روت   

یزاده و آق اا اوردی ( ) 92 31در
خ د رارق دو اد ههههه ان ،ناراکمه و یرفعج یمیرک( د           ) 93 31قرب نا یی 
پژوهشی تحت

عنوان (نقش توانمندسازی کارکنان در تعالی سازمانی) به ا نی نتیجه رسی ند ددد که

توانمندسازی روان شناختی بر تعالی سازمانی تأثیر معن یزاسدنمناوت داعبا نایم زا و دراد یرادا     
روان شناختی ،مؤلفههای خودتعیینی و معنادار بودن شغل بر تعالی سازمانی مؤثر بودهاند .ا نی امر
میتواند مبنایی برای تدو نی راهبردهای مناسب منابع انس بای تسد رد ینا ی به س یلاعت ا نامز ی       
باشد( .قربانیزاده و آق ،یدروا

 ) 92 31اش فر یییمج  د (( ) 84 31در پ اونع اب دوخ شهوژ ن      " ریثأت

اجرای مدل  EFQMبر ع کلم رد شرکت پاالیش نفت بندرعباس" با هدف تعیی ت ن أأ أأأثیر اج یار
مدل بر برداشت و دید کارکنان ،مشتریان و جامعه اط درکلمع و سابعردنب تفن تکرش فار
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مالی شرکت حت قیق خود را پیش برد نتا جی ب  یکاح هدمآ تسد ه ا تسا هدوب نآ ز لدم هک         

 EFQMبر برداشت دید کارکنان تأثیر مثبت دارد و برنامههای توسعه منابع انسانی بیشتر نی اثر
را بر برداشت کارکنان گذاشته است.
از ج لم ه مدلهاي تعالي سازماني،مدل تعالی سازمانی مالکوم بال یرد ججج اس تتت ک یاراد ه

دو دس هت

معیار توانمندسازها 1و نتا جی  2است که هر کدام دارای یک سری زیر معیارند .با ب نیا یریگراک   

معیارها میتوان سازمان را در مسیر رسیدن تعالی قرار دارد .مو نلی (  ) 2002معتقد است در واقععع"
توانمندسازها" پنج معیار اول ا نی مدل بوده و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن ب اتن ه یج

عالی ،توانمند میکند از طرفی معیاره یا

"نت یا ججج " آنچ ی ار ه ک مزاس  ا هب ن تسد میی ییی ییییییییآورد،

پوشش میدهد و در واقع خروجیهای سازمان هستند که عبارتن اهرایعم زا د ی ،نایرتشم جیاتن      
نتا جی جامعه ،نتا جی کارکنان ،نتا جی کلیدی ع کلم رد ،که سازمان متعالی در حوزههای مخت هب فل   
آنها دست پیدا میکند و بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند.
در شكل زير معيارهاي مدل  EFQMآورده شده است.

تواناییها
نتایج
کلید
ی
عمل
کرد

کارکنان
استراتژی

کارکنان
فرآین
دها

استراتژی

منابع و

منابع و

مشارکت %9

مشارکت %9

رهبر
ی

فراگیری ،نوآوری و تغییر
شکل  .2نمای کلی مدل  EFQMو اجزا آن

. Enablers
. result

1
2
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در مدل  EFQMبه غیر از عوامل اصلی نه گانه فوق ،بردارهایی به چشم میخورندکه بنا به نظر
بنیاد اروپایی مدیر تی

تاکید بر طبیعت پویایی دارند و بیانگر ا نی واقعیت هس و تیقالخ هک دنت

نوآوري یادگیری که از خروجیها (نتا جی ) منتج میشود به طور مستمر توانمندس حالصا ار اهزا
میکنند و مجددًاًا به عنوان ورودی سازمان وارد سازمان میشوند.
لذا سازمانهای آموزشی باید همواره در راه توانمندسازی کارکنان و تعالی سازمانی گام بردارند
بنابرا نی به کارگیری شیوهی رهبری صحیح که قادر باشد مسائل و م الکش ت که برای دان گش اه به
وجود میآید را رفع نماید اجتنابناپذیر میباشد.
ی اخالقییی و توانمند
با توجه به اهمیت رهبری اخالقی ،پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین رهبری ی
سازی با نقش میانجی تعالی سازمانی در بین کارکنان دان گش اه اصفهان پرداخت ،تسا ه

یوس زا ی    

د گی ر با ا نی حال تاکنون هیچ پژوهشی که رابطهی بین رهبری اخالقی ،توانمندسازی کارکن و نا
تعالی سازمانی را توأمان بررسی کرده باشد وجود نداردو همه ا نی موارد ضرورت انجام پژوهش
حاضر را آشکار میسازد.
فرضیات پژوهش
 .1تعالی سازمانی در رابطه بین رهبری اخالقی با توانمندسازی نقش میانجی دارد.
 .2بین رهبری اخالقی و توانمندسازی کارکنان رابطهی معناداری وجود دارد.
 .3بین رهبری اخالقی و تعالی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بین تعالی سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توص صصیفی – همبس گت ییی اس هدافت
شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دان گش اه اص لاس رد ناهف     139 6ب هک دو   

تعداد  60نفر از آنها به روش طبقهای متناسب با حجم به عن ختنا شهوژپ نیا رد هنومن ناو اب     
شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه رهب امع( یقالخا یر ددد ددددی راکمه ورف ا نن ننن ) 88 31 ،و
پرسشنامه توانمندددس پسا( یزا یری ،رزت     )5 99 1و پرس مزاس یلاعت همانش ا ناطلس بوجحم( ین ی ،نا      
 ) 88 31استفاده گردید .روایی سه پرسشنامه ازطریق روایی صوری و پایایی آنه یافلآ قیرطزا ا    
کرونباخ مورد تأیید قرار گر تف  .برای لحت یل دادههای گ ومزآ زا هدش یروآدر ننن ننننه رض یا یب   
همبستگی و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
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یافتههای پژوهش

الف) توصیفی
نتا جی نشان میدهد میانگین رهبری اخالقی ،تعالی سازمانی و توانمندی سازمانی به ترتیب برابر ،4/ 33
 4/ 09 ،4/ 16است .نتا جی نشان میدهد میانگین ابعاد رهبري اخالقي (صداقت و دوستی ،تنظیم فعالیت
ها در چارچوب اخالقی ،اعتماد ،الت ش در جهت ارتقای کارکن یاقع زاربا هزاجا و نا دددد ددددد) ب بیترت ه   
برابر   

 4/ 12 ،4/ 35 ،4/ 41 ،4/ 37 ،4/ 41اس .ت

م ناشن جیاتن ی یییی ییده گنایم د ی اعبا ن دددددد د تع ينامزاس يلا     

(مشارکت دادن کارکنان و نمایندگان آنها در تدو نی خطمشی ،همسو نمودن اهداف فردی و تیمی
در جهت اهداف سازمانی ،توسعه و استفاده از کانالهای ارتباط عمودی و افقی در س وشت ،نامزا یق   
کارکنان برای کار با و میت رد رگیدکی

زا ینادردق راک ک ربارب بیترت هب نان

      

،4/01 ،4/ 25 ،4/ 30

 4/ 16 ،3/ 98است .نتا جی نشان میدهد میانگین ابعاد توانمندسازي م نتشاد ،ندوب رثؤ     ح ختنا ق ا ،ب
شایستگی و معناداربودن به ترتیب برابر  3/ 84 ،4/51 ،4/ 21 ،4/ 18است.

ب) استنباطی
فرضیه اصلی :تعالی سازمانی در رابطه بین رهبری اخالقی با توانمندی سازمانی نقش میانجی دارد.
به منظور آزمون هدف از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است .در زیر خروجی نرررم
افزار لیزرل برای هدف حت قیق ارائه میگردد.

شكل  .3مدل اصلي تأثیر رهبری اخالقی بر توانمندی سازمانی از طریق تعالی سازمانی
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سؤال اساسي مطرح شده ا ني است که آيا ا ني مدل؛ مدل مناسبي م ييي باش هب خساپ يارب ؟د نيا     
پرسش بايستي آمارة کای -دو و ساير معيارهاي مناسب ب دو ننن ب رارق يسررب دروم لدم شزار      
گيرد .ک يل ة شاخصهاي ارزيابي تناسب برازش مدل همراه با مقادير آنه را ريز رد ا ا و هديدرگ هئ
نشان دهندة برازش مناسب مدل ميباشد.
صهای مناسب بودن مدل
جدول  .1بررسي شاخ 
نام شاخص

مق درادناتسا راد     

مق رد صخاش راد

شاخص

مدل مورد نظر

  

نتيجهگيري

نسبت کای دو به دی .اف

-

1/ 45

برازش مدل مناسب است

پی ولیو

ب شي تر از 0/ 05

0/ 078

برازش مدل مناسب است

جی .اف .آی

ب شي تر از 0/9

0/39

برازش مدل مناسب است

آ .جی .اف .آی

ب شي تر از 0/9

0/ 87

برازش مدل مناسب است

ان .اف .آی

ب شي تر از 0/9

0/ 85

برازش مدل مناسب است

سی .اف .آی
آر .ا م .س .ا ی .ا ی

ب شي تر از 0/9

0/ 86

برازش مدل مناسب است

مك تر از 0/1

0/ 078

برازش مدل مناسب است

بنابرا نی با توجه به معادالت اندازه گیری باال میتوان معادله ساختاری زیر را ارائه نمود .همانطور

2
که گفته شد مهمتر ني شاخص مناسب بودن برازش مدل  χميباشد .البته استفاده از ا ني آزمون،

متض نم رعا تي

مجموعهاي از مفروضات ميباشد که چون در برخي از موارد ،امکان نق نيا ض   

مفروضات وجود دارد .با گسترش نارضايتي از آزمون  ، χمجموعهاي از شاخ زين يعرف ياهص    
2

به وجود آمدند.

مهمتر نی ا ني شاخصها عبارتند از AGFI ،GFI :و  RMSRک .ه حال تتتها ای بهين نيا يارب ه    
آزمونها بد ني شرحاند.
2

 )1مقدار  χمحاسبه شده هر چه قدر کمتر باشد بهتر است زيرا ا ني آزمون اخ اد نيب فالت د و ه
2
مدل را نشان ميدهد .در مدل مورد بررسي مقدار  χ =1/ 45ميباشد که نشان دهندة مناسب بودن
برازش مدل ميباشد.

 )2مقدار  GFIو  AGFIبايستي از  90درصد ب شي تر باشد .در مدل م رب درو ر رادقم يس     =0/39

 GFIو  AGFI =0/ 87ميباشد که نشان دهندة مناسب بودن مدل ميباشد.

 )3مقدار  RMSRهر چه کمتر باشد بهتر است ،زيرا ا ني شاخص معياري براي ميان نيگ اختالف
ب ني دادههاي مشاهده شده و دادههاي مدل است .در ا ني مدل مقدار  RMSR =0/ 078م ييي باشد

که نشان دهنده برازش مناسب مدل ميباشد.

00 1
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ک يل ة شاخصهاي ارزيابي تناسب برازش مدل همراه با مقادير آنه را ريز رد ا ا ناشن و هديدرگ هئ      
دهندة برازش مناسب مدل ميباشد.
جدول  .2اثر مستقیم رهبری اخالقی و تعالی سازمانی بر توانمندی سازمانی
بررسی اثر

ضریب      

مق راد        

تأثیر

آماره تی

نتیجه

رهبری اخالقی– تعالی سازمانی

0/ 82

11 / 78

تعالی سازمانی– توانمندی سازمانی

0/ 64

7/83

تعالی سازمانی بر توانمندی سازمانی تاثیردارد.

رهبری اخالقی– توانمندی سازمانی

0/ 35

3/ 41

رهبری اخالقی بر توانمندی سازمانی تأثیر دارد.

رهبری اخالقی بر تعالی سازمانی تاثیردارد

به منظور نشان دادن معناداري هر کدام از پارامترهاي مدل از آماره تی استفاده ميشود .ا ني آماره
از نسبت ضريب هر پارامتر به خطاي انحراف معيار آن پارامتر بدست ميآيد ک م ه ييييي بايس رد يت

آزمون تی بزرگتر از  ( t ≥ 2) 2و در آزمون  Zبزرگتر از  (Z ≥1/ 96) 1/ 96و یا ک رتکچو
از  -1/ 96باشد تا ا ني يمخت نها از لحاظ آماري معنادار شود با توجه به خروجي ل یت نازيم لرزي    
محاسبه شده در ک يل ة متغيرها بزرگتر از  2و یا کوچکتر از  -2ميباشد بنابرا ني ک يل ة خت ممم ینهاییی
ارائه شده از لحاظ آماري معنادار ميباشند .و مدل نه تنها برازش مناسبی دارد ب کل ه کلیه ض بیار
حاصل از مدل معنیدار میباشند.
ضریب پارامتر
انحراف معیار پارامتر

شكل  .4مدل شاخص اصالحي تی

=  tیا Z
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با توجه به ک يل ة مراحل طي شده به منظور ارائه م  ليذ يموهفم لدم ،لد ک ناشن ه ده ةدن

رثا         

رهبری اخالقی بر توانمندی سازمانی با نقش میانجی تعالی سازمانی است تأ يي د ميگردد.
فرضیه اول :بین رهبری اخالقی و ابعاد آن (صداقت و دوس یلاعف میظنت ،یت تتتتتتت ه بوچراچ رد ا
اخالقی ،اعتماد ،الت ش در جهت ارتقای کارکنان ،اجازه ایراز عقاید مخالف) ب مزاس یلاعت ا ا ین    
کارکنان رابطه وجود دارد.
جدول  .3ضریب همبستگی بین رهبری اخالقی و ابعاد آن با تعالی سازمانی کارکنان
متغیر مالک تعالی سازمانی کارکنان
شاخص آماری
متغیر پیش بین

ضریب              

مجذور ضریب همبستگی

سطح معناداری

همبستگی
رهبری اخالقی

* 0/ 144

0/1 02

0/ 020

صداقت و دوستی

* 0/ 141

0/ 020

0/ 023

تنظی یلاعف م تتتتتتتتتتت ه رد ا      

** 0/ 178

0/ 032

0/ 004

* 0/ 126

0/ 016

0/ 042

* 0/ 137

0/ 019

0/ 027

چارچوب اخالقی
اعتماد
رد شالت

یاقترا تهج          

کارکنان
اجازه ایراز عقاید مخالف

* 0/ 111

0/ 012

0/ 042

p> ./10..0/ 05

یافتههای جدول ( )3نشان میدهد ضریب همبستگی بین رهبری اخالقی و تقادص( نآ داعبا و 
دوستی ،تنظیم فعالیتها در چارچوب اخالقی ،اعتماد ،الت ش در جهت ارتقای کارکن هزاجا ،نا
ایراز عقاید مخالف) با تعالی سازمانی کارکنان معنیدار است .یعنی بین رهب و یقالخا یر

داعبا    

آن (صداقت و دوستی ،تنظیم فعالیتها در چارچوب اخالقی ،اعتماد ،یاقترا تهج رد شالت    
کارکن جا ،نا ا  هز ا اری زززززز ز عقا یلاعت اب )فلاخم دی مزاس انی           کارکن  نا (( ( ،0/ 126 ،0/ 137 ،0/ 111

 )r=0/ 144 ،0/ 141 ،0/ 178رابطه معنیدار وجود دارد .بر اساس ضریب تعیی ننن (،3/2 ،2 ،2/1 )r2

 1/1،2/9 ،1/6درصد واریانس رهبری اخالقی و تعالی سازمانی کارکنان مشترک بوده است .لذا
فرضیه اول مبنی بر ا نی که بین رهبری اخالقی و تعالی سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد ،تأیید
میگردد.
فرضیه دوم :بین رهبری اخالقی و ابعاد آن (صداقت و دوس عف میظنت ،یت اا ااالی تتت ه بوچراچ رد ا
اخالقی ،اعتماد ،الت ش در جهت ارتقای کارکنان) با توانمندی سازمانی رابطه وجود دارد.
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جدول  .4ضریب همبستگی بین رهبری اخالقی و ابعاد آن با توانمندی سازمانی
متغیر مالک توانمندی سازمانی
شاخص آماری
متغیر پیش بین

ضریب             

مج بیرض روذ

همبستگی

همبستگی

         

س حط              
معناداری

رهبری اخالقی

*0/ 50 1

0/ 022

0/ 016

صداقت و دوستی

** 0 / 6 6 1

0/ 028

0/ 007

تنظیم فعالیتها در چارچوب اخالقی

* 0/ 121

0/ 015

0/ 049

اعتماد

* 0/ 109

0/ 012

0/ 049

الت ش در جهت ارتقای کارکنان

* 0/ 146

0/1 02

0/ 019

اجازه ابراز عقاید مخالف

*0/ 10 1

0/ 012

0/ 044

p>,./10..0/05

یافتههای جدول ( )4نشان میدهد ضریب همبستگی بین رهبری اخالقی و تقادص( نآ داعبا و 
دوستی ،تنظیم فعالیتها در چارچوب اخالقی ،اعتماد ،الت ش در جهت ارتقای کارکن هزاجا ،نا
ابراز عقاید مخالف) با توانمندی سازمانی معنیدار است .یعنی یقالخا یربهر نیب 
(صداقت و دوستی ،تنظیم فعالی تتت ه وچراچ رد ا ببببب اخالقی رد شالت ،دامتعا ،

ا و بببب بببببع نآ دا
قترا تهج ای      

کارکنان ،اجازه اب اب )فلاخم دیاقع زار وت ا نامزاس یدنمن ی (((((( (((((((،0/ 121 ،0/ 109 ،0/ 146 ،0/ 10 1

 )r=0/ 50 1 ،0/661رابطه معنیدار وجود دارد .بر اساس ضریب تعیی ننن (،1/5 ،1/2 ،2/1 ،1/2 )r2
 2/2 ،2/8درصد واریانس رهبری اخالقی و ابع و تقادص( نآ دا
چارچوب اخالقی ،اعتماد ،الت ش در جهت

لاعف میظنت ،یتسود ی تتتتتتتتتتت ه رد ا

اقترا ی انکراک  ن  هزاجا  ،ا قع زارب ا اب )فلاخم دی         

توانمندی سازمانی مشترک بوده است .لذا فرضیه دوم مبنی بر ا نی که بین رهبری اخالقی و ابعاد
آن (صداقت و دوستی ،تنظیم فعالیتها در چارچوب اخالقی ،اعتماد ،یاقترا تهج رد شالت    
کارکنان ،اجازه ابراز عقاید مخالف) با توانمندی سازمانی رابطه وجود دارد ،تأیید میگردد.
فرضیه سوم :بین تعالی سازمانی و ابعاد آن (مشارکت دادن کارکنان و نمایندگان آنها در تدو نی
خطمشی ،همسو نمودن اهداف فردی و تیمی در جهت

مزاس فادها ا فتسا و هعسوت ،ین ا زا هد

کانالهای ارتباط عمودی و افقی در سازمان ،شت ویق کارکن اب راک یارب نا  رگیدکی د و میت ر     
قدردانی از کارکنان) با توانمندی سازمانی رابطه وجود دارد.
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جدول  .5ضریب همبستگی بین تعالی سازمانی و ابعاد آن با توانمندی سازمانی
متغیر مالک توانمندی سازمانی
شاخص آماری
متغیر پیش بین

مج ض روذ ر بی       

س حط        

همبستگی

معناداری

تعالی سازمانی

** 0 / 4 6 1

0/1 02

0/ 008

مشارکت دادن کارکنان و نمایندگان آنها در تدو نی خطمشی

* 0/ 158

0/ 025

0/1 01

همسو نمودن اهداف فردی و تیمی در جهت اهداف سازمانی

** 0 / 2 6 2

0/960

0/1 00

ضریب همبستگی

توسعه و استفاده از کانالهای ارتباط عمودی و افقی در سازمان

*0/521

0/ 016

0/1 01

شت ویق کارکنان برای کار با کی د گی ر در تیم

*0/511

0/ 013

0/ 035

قدردانی از کارکنان

* 0/ 141

0/ 020

0/ 017

p>,./10..0/ 05

یافتههای جدول ( )5نشان میدهد ضریب همبستگی بی مزاس یلاعت ن ا عبا و ین ا تکراشم( نآ د     
دادن کارکنان و نمایندگان آنها در تدو نی خطمشی ،همسو ن  فادها ندوم ف در ی رد یمیت و 

  

جهت اهداف سازمانی ،توسعه و استفاده از کانالهای ارتباط عمودی و افقی در سازمان ،قیوشت
کارکنان برای کار با کی د گی ر در تیم ،قدردانی از کارکنان) با توانمندی سازمانی معنیدار اس .ت
یعنی بین تعالی سازمانی و ابعاد آن (مشارکت دادن کارکنان و نمایندگان آنه خ نیودت رد ا ططط طططط
مشی ،همسو نمودن اهداف فردی و تیمی در جهت اهداف سازمانی ،توس ناک زا هدافتسا و هع ا للل لللل
های ارتباط عمودی و افقی در سازمان ،شت ویق کارکنان برای کار با کی د گی ر در تیم ،قدردانی از

کارکن وت اب )نا ا نامزاس یدنمن ی ی ییییی یی (  )r=0/461 ،0/ 158 ،00/262 ،0/521 ،0/511 ،0/ 141رابطه   
معنیدار وجود دارد .بر اساس ضریب تعیی ننن ( 2 ،1/3 ،1/6 ،6/9 ،2/5 ،2/1 )r2درص سنایراو د   
تعالی سازمانی و ابعاد آن (م تکراش

دادن کارکن آ ناگدنیامن و نا نن نننه خ نیودت رد ا ططط ططططمشی،

همسو نمودن اهداف فردی و تیمی در جهت اهداف س و هعسوت ،ینامزا زا هدافتسا اناک لللل للللله یا
ارتباط عمودی و افقی در سازمان ،شت ویق کارکنان ب  اب راک یار ی نادردق ،میت رد رگیدک ی زا        
کارکنان) با توانمندی سازمانی مشترک بوده است .لذا فرضیه سوم مبنی ب یلاعت نیب هک نیا ر      
سازمانی و ابعاد آن (مشارکت دادن کارکن آ ناگدنیامن و نا نن نننه خ نیودت رد ا ططط ططططمشی وسمه    ،
نمودن اهداف فردی و تیمی در جهت اهداف سازمانی ،توسعه و اس هدافت اناک زا لل للله طابترا یا   
عمودی و افقی در سازمان ،شت ویق کارکنان برای کار با کی د گی ر در تیم ،قدردانی از کارکنان) با
توانمندی سازمانی رابطه وجود دارد ،تأیید میگردد
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بحث و نتیجهگیری
ا نی پژوهش نشان داد که بین رهبری اخالقی با تعالی سازمانی کارکنان رابطه مثبت
وجود داردکه از میان انواع مولفههای رهبری اخالقی ،ب و تقادص( بیترت ه

دانعم و ا یر   

دوس تتتت تتتتتی)( ،تنظیم

فعالیتها در چارچوب اخالقی) ( ،راک یاقترا تهج رد شالت ک متعا( )،نان ا زاربا هزاجا( )،د       
عقاید مخالف) با تعالی سازمانی  .،/ 141 ،./ 178 .،./ 126 .،./ 137 ,./ 111کارکن و تبثم هطبار نا

معناداری دارد .از آن جا که رهبران اخالقی ،اخالقیات را بخش ع دم هههای از ک ر را هههب دوخ یر   
قرار میدهند چنین رفتاری به آنها کمک میکند که از طریق آن پیش زمینه تع ار ینامزاس یلا   
فراهم کرده و موجب رشد وارتقای سازمان در کسب رضایتمندی ارباب رجوع و ایج لداعت دا   
بین خواستهها وانتظارات ذی نفعان و تضمین موفقیت
پژوهش حاضر ،با پ وسوم شهوژ ی و 

م دنلب رد نامزاس د م ت یییی یییییییگ در د اتن  .یج

ی ( ،) 92 31تحت
کر زی ی ی

یلاعت اب قالخا هطبار( ناونع       

سازمانی) رابطه مستیم و معناداری دارد.
یافتهه نهد ناشن شهوژپ یا ده نآ  تسا رض یب  یگتسبمه ب ربهر نی ی نآ داعبا و یقالخا           
(صداقت و دوستی ،تنظیم فعالیتها در چارچوب اخالقی شالت ،

یاقترا تهج رد      کارکن ،نا

اعتماد و اجازه اب لاخم دیاقع زار ففف فففف) با ا توانمندددسازززی ()r= ./661 ،./ 121 ،./ 146 ,./ 109 ,./ 10 1
معنیدار است ،ه یقالخا یربهر هچ ر

وخرب یرتشیب توق زا نامزاس رد ر جوم دشاب راد ب           

توانمندسازی کارکنان میییگ در د انکراک رد ینعی  .ن ا عب ا  د (((( (((((م ثؤ ررر ب ،باختنا قح نتشاد ،ندو   
شایستگی و معناداری در کار) تقو تی

میشود .نتا جی پژوهش با یافتههای نجیبببزاده و ه ناراکم

( )5931هم سو است.
از د گی ر یافتههای پژوهش حاضر ا نی است که ضریب همبستگی بین تع و ینامزاس یلا

نآ داعبا   

(مشارکت دادن کارکنان و نمایندگان آنان در تدو نی خطمشی ،همسو ن  فادها ندوم ف ررر رررردی و
تیمی عم یزاس دنمناوت اب ،ینامزاس فادها تهج رد  نیی ییی یی یی ی یییی یییییییییدار اس .ت

سارب اس بیرض        

تعیین()r=1/ 23 ,1/6,6/9,2/5,2/1درصد واریانس تعالی سازمانی با توانمندسازی م هدوب کرتش
است از میان مولفهها رابطه بین ابعاد شت ویق کارکنان برای کار با و میت رد رگیدکی

زا ینادردق   

کارکنان از تعالی سازمانی با توانمندسازی معنیدار نیست .شاید بتوان گفت که نظام بوروکراسی
حاکم بر دان گش اهها و تاکید بیش از حد ا نی نظام بر وجود سیستم کنترل و انضباطی متحدال کش ل،
ش اداپ رب ینتبم رت شششش شششششه یا
انجام منظم فعالیتها براساس سلسله مراتب ،قدردانی از کارکنان بی 
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مادی مانع از شت ویق کارکنان برای کار با کی د گی ر در تیم میگ در د اتن  .ی اب شهوژپ ج
قربانیزاده و آقاوردی ( ) 92 31تحت

شهوژپ      

عنوان نقش توانمندسازی کارکنان در تع مه ،نامزاس یلا    

است.
یافنههای حاصل از فرضیه اصلی ا نی پژوهش نشان داد که تعالی سازمانی در رابط یربهر نیب ه    
اخالقی با توانمندسازی کارکنان نقش میانجی دارد .کلیه ش خا صصصه شزارب بسانت یبایزرا یا     
م مج زا لد لل للل ه  RMSR =./ 078 ،AGFI =0/ 87 ،GFI=0/39 ،x=1/ 45ن اش نن ن دهن شزارب هد     

مناسب مدل میباشد در بررسی اثر مس ربهر میقت ی یقالخا      –تع ریثأت بیرض اب ینامزاس یلا      
(  ،)./ 82تعالی سازمانی -توانمندسازی (  )./ 64ورهبری اخالقی –توانمندسازززی (  )0/ 35ک ناشن ه   

دهندهی تأیید مدل مفهومی است .همچنین نتا جی

ت رس یلو
حت قیق همسو است ب یقحت جایتن ا قا تتت تتت

ودشتی ( ) 94 31عباسزاده و بوداقی ( ،) 93 31توماس و ولتهاوس 990 1(1؛ لییی )،) 2001 ،2همسو
است.
از آن جا که دان گش اهها جا گی اه بلوغ کف ری و عقلی انسانها میباشند از ا نی رو بهتر است رهبران

آموزشی ،فضای مناسبی را برای کارکن ات دننک مهارف نا آ نننن نننننه ناوتب ا ن  ناریدم تیامح د را زا    
نزدیک احساس کنن نشیپ اذل د ه م دا ییی ییییییش اونع هب ربهر دو ن وگلا کی 

تهج رد نامزاس رد

  

   

توانمندسازی کارکنان و ارتقای آن گام بردارند تا کارکنان بتوانند ب یلویسم ا تتتتتپ یرتشیب یریذ   
وظایف خود را انجام دهند و در راستای اهداف سازمان و نیازهای آن با ج تید

شالت

و دننک

سازمان را به سوی تعالی با باالتر نی برند سازمانی سوق دهند.
با توجه به اهمیت سبک رهبری اخالقی در س امزا نننه و ،یشزومآ یا  هجوت اب بببب ب ببببببه این هدنیآ هک
رهبری از آن رهبری اخالقی است ،لذا مدیرانی که سبک رهبری خود را بر ا نی اساس منطبق می
کنند و محور رفتارهای خود را اخالق قرار میدهند احتمال موفقیت بیشتری را خواهند داشت.
منابع
احمدی ،ع؛ شایان جهرمی ،پ؛ و زارعی ،ص .) 91 31( .رابطه م تیرید

ارف تیفیک گگ گگگی مناوت اب ر ن زاسد ی یبایزرا و      

ی رهیافتی نو در م تیرید
ع کلم رد کارکنان ،اداره ورزش و جوانان استان فارس ،لصف نامه ع مل ی – پژوهشی ی
آموزشی. 35 - 54 :2 ،
- Thomasand Velthouse

1

- Lee

2
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اشرفیمج  .ا ،د (( .) 94 31بررسی تأثیر اجرای مدل  EFQMبر عملکرد شرکت پاالیش نفت بندرعباس،
پایاننامه کارشناسی ارشد مدیر تی

آموزشی ،دان گش اه اصفهان.

اقب  ف ،لا (( .) 86 31ارزیابی عملکرد حوزه م ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد یناسنا عبانم تیرید        
براساس مدل تعالی سازمان ( .)EfQmپایاننامه کارشناسی ارشد مدیر تی

آموزشی ،ناهفصا هاگشناد     ،

دان کش ده علوم تربیتی و روانشناسی.
حضرتی ،مرتضی .معمارزاده تهران ،غالمرضا ( .) 93 31ارائه مدلی از رهبری اخالقی سازگار با س امزا نننه .یتلود یا   
مدیریت توسعه و تحول ( ) 63 - 70
رحیمنیا ،ف؛ کر می ی فریدی ،ا؛ اسالمی ،ق .) 90 31( .تأثیر فرهنگ یادگیری بر یادگیری کارکنان در محیط ک هب را   
واسطه توانمندسازی روانشناختی و اثرب شخ ی مدیریتی ،فصلنامه بهبود مدیریت. 102 - 1213 ،
سالسیس ،ا .) 80 31( .مدیریت کیفیت در آموزش .ترجمه سید علی حقیقی .تهران :هوای تازه ،چاپ اول.
ی ،چ هسسوم :نارهت ،لوا پا    
سرمد ،ز .بازرگان ،ع .حجازی ،ا ،) 1376 ( .روشهای تحقیق در علو راتفر م یی یی
انتشارات آگاه.
سلطانیان ،م ( .) 89 31بررسی رابطه بین بالندگی سازمانی بااستقرار م لد

 EFQMدر ش دالوف تکر

  

مبارکه اصفهان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دان گش اه اصفهان ،دان کش ده علوم تربیتی و روان شناسی.
سیادت ،سید علی ،نصراصفهانی ،علی و الهیاری ،سمیه ( .) 89 31رهبری اخالقی در سازمانهای آموزشی ،ماهنامه
مهندسی فرهنگی ،سال  ،5ش  45و  ، 46صص . 49 - 46
عباس زاده ،م مح د ،بـوداقی ،ع ـل ی .) 93 31( .ـبطنا تـیفرظ رـب یـقالخا يرـبهر ریثأت ا ذپ ق ی ير        س امزا ننی (م درو
مطالعه :کارمندان دان گش اه تبریز) ،مدیریت دولتی ،سال ششم ،شماره .9 28 - 08 3 ، 18
عباسپور ،ع .زندیان ،هـ؛ قادرمرزی ،ح؛ ( .) 94 31بررسی تأثیر رهب ک راتفر رب یقالخا یر ار نک ا  ن ن طساو شق

ههههههه ههههههههای

تعامل رهبر– عضو .فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،ش  ،5ص .15- 71
عمادی فر ،اعظ  م (( .) 88 31بررسی سبک رهبری اخالقی مدیران از دیدگاه کارکنان دانشگاه فردوسی
مشهد و رابطه آن با توانمندسازی آنان .دان کش ده روانشناسی و علوم تربیتی ،دان گش اه فردوسی مشهد.
قربانیزاده ،و آق  .ب ،یدروا (( .) 92 31نق اور یزاسدنمناوت ش نن نننش لاعت رد نانکراک یتخان ی همانلصف ود .ینامزاس      
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). 106 - 87 :1 ،
کر می ی جعفری ،ف؛ حقیقی کفاش ،م .بهرامی ،ا .) 92 31( .رابط مزاس گنهرف ه ا ت و ین و لدم یاهزاسدنمنا

اعت لی       

سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه ،پژوهشنامه بیمه ،ش . 153 - 179 : 113
موس ؛ا ،یزیرک یهاشبرع .م ،یو ((( ((((" .) 92 31رابط اب قالخا ه عت ا س یل ا نامز ی ییییی ییییی" ،فص رد قالخا همانل
فناوری ،سال نهم :ش .2

 مولع و   

07 1

 مقتدایی و ه کم ار/... بررسی رابطه بین رهبری اخالقی و توانمند سازی

 بررسی سطح توانمندی کارکنان و رابطه آن با عوامل سازمانی (مطالعه.) 86 31((  سيد مجتبی،ميرآقايی
       

هاگشناد لوحت

 پا  یناگرزاب تيريدم دشرا یسانشراک همان ناي گرا شي،)موردی شرکت گاز اصفهان
.  دان کش ده علوم اداری و اقتصاد گروه مدير تي،اصفهان

2003

    لاس شیاریو

ل (راس سا
 از ایدههه ت مع ا لل للEFQM

 مدل س یدمآر.) 84 31(( ین، ح.   م؛ حسی،نجمی
. چاپ پنجم، ناشر خردناس،)میالدی

- ) "رابطه بین رهبری اخالقی و توانمندسازی کارکنان" دو لصف نامهی پژوهش92 31(  ا؛، ع؛ غضنفری،نصراصفهانی
. 128 - 107  ص،1  ش: سال پنجم،)های مدیریت منابع انسانی دان گش اه جامع امام حسین (ع
    )مجنپ پا، ل (چ تاراشتنا
 تحقیق و عمل ل، مدیریت آموزشی تئوری.) 87 31( . ج، س، ميسكل. ک. و،هوی
.دان گش اه ارومیه

Anwar, F., Islam, T., Rehman Khan, S. & Ungku Norulkamar, U. (2012).
Investigating the Mediating Role of Affective Commitment Between
Supervisor's Ethical Leadership and Citizenship Behaviors, World Applied
Sciences Journal, 19 (8), 1221-1224.
Baskar, A. u. S m:shra, B. (2010). Empowerment: a necessary Qttribute of a
learning organization? Organizations and markets in Emerging economics,
1(2):48-70.
Brown. M. E., Trevino. L. K. & Harrison. D. A. (2005). Ethical leadership: A
social Iearning theory perspective for construct development. Organizational
Behavior and Human Decision Processes. 97(2): 117-134.
Carson, M. C. and King J. E. (2005). Leaving leadership: Solving leadership
problems through empowerment. Manage, 43, 1049- 1053.
Cullen, J. B.,& Bart, V, & Carroll, S. (1989). An Ethical Weather Report:
Assessing the Organization's Ethical Climate, organizational Dynamics,18(2),
50-62.
Flohr, N. J. and Host, V. (2002). The path to service encounter performance in
public and private bureaucracies. The Service Ind. J, 20, 40-60.
Greasley, K., A. Bryman, A. Dainty., Price A. and Soetanto R. (2005). Employee
empowerment. Emp. Rel, 27, 364-368.
-Higer Education funding Concil for England(2003). Applying Self Assessment
Against the EFQM Excellence Model in Further and Higher Education.
Center for Integral Excellence,Sgeffield Hollam University,City Compus-135. Available from:URL:www. shu. ac. ukk/research/integral exceuence/EFQm
Excellence Model. htpm.
Jinhua Yang, Yanhui Liu, Yan Chen, Xiaoyan Pan, (2014), The effect of structural
empowerment and organization nal commitment on Chinese nurses' job
satisfaction, Applied Nursing Research, Volume 27, Issue 3, August 2014,
Pages 186-191.
John Kuumuori Ganle, Kwadwo Afriyie, Alex ander Yao Segbefia, (2015),
Microcredit: Empowerment and Disempowerment of Rural Women in Ghana,
World Development, Volume 66, February 2015, Pages 335-345.

96 31  تابستان/ شماره دوم/ سال یازدهم/ صف لنامه رهبری و مدیر تی آموزشی

08 1

kara, D. (2012). Differences in psychological Empowerment perception of femal
Employees working in Hospitaling Industry. Middle – East Journal of
scientific Research, 12(4). 436- 443.
kinjerski,v.,skrypnek,B. j, (2006). Creating organizational conditions that foster
Employee spirit at work, leadership &organization. Development
Journal,27,280-295.
Menon, Sanjay T. (2001). Employee Empowerment: An Integrative Psychological
Approach, Applied Psychology: An International Review, 50 (1), 153-180.
Psoinos, A. and S. Smithson. (2002). Employee empowerment in manufacturing:
A study of organizations in UK. New Tech. Work Empower., 17: 132-148
-Resick,c. j. Hanges,p,j. Diskson,M. W. Mitchelson,j. k(2006). A cross-cultural
examination of the endorsement of ethical leadership. Journal of business
ethical 63,345-359.
Sadeh, E. and V. C. Arumugam 2010. Interrelationships among EFQM Excellence
Criteria in Iranian Industrial SMEs, European Journal of Economics, Finance
and Administrative Sciences,19, pp. 155-67.
Sagie, Abraham, and Kosloswsky Meni. (2000). Participation and
Empowerment in organizations: Modeling, Effectiveness, and
Applications, California: Sage Publications.
Seibert, Scott E., Seth R. Silver, and Randolph, W. Alan. (2004). Taking
Empowerment to the Next Level: A Multiple-level Model of Empowerment,
Performance, and Satisfaction, Academy of Management Journal, 47 (3),
332-349.
Sergiovnni, T,J. Kelleher, p,Mccarthy, M. Wirt, F,M. (2004). Educational
Governance and Administration. Fifth edition,u. s. a. Bosten: pearson
Education,Ins
Spreitzer, G. m. (1995), “psychological Empowerment in the workplace: Dimen
sins, measurement, and validation, “A cademy of management journal, 21,
46: 1442-1465.
Thomas K. w. and Velthouse B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment:
An interpretive model Of intrinsic task motivation, Academy of Management
Journal 15. 4, 666-681.
Zhu, W., May, D., & Avolio, B. J. (2004). Impact of ethical leadership behavior on
employees’ organizational commitment and trust in leaders: mediating role of
psychological empowerment. Journal of Leadership and Organizational
Studies, 11 (1), 16–26
Zimmerman, Marc A. (1990a). Taking Aim on Empowerment Research: On the
Distinction Between Psychological and Individual Conceptions, American
Journal of Community Psychology, 18 (1), 169-177.

