فصلنامهمطالعاترفتارسازمانی

سالهفتم،شماره(4شمارهپیاپی،)82زمستان:7931صص29-39





تبیین مفهوم رهبری خیرخواه و نقش آن در
توانمندسازی روانشناختی کارکنان
رضا سپهوند ،جواد حسنوند

**

تاریخدریافت31/53/87:
تاریخپذیرش31/75/73:

چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،تبیین مفهوم رهبری خیرخواه و نقش آن در توانمندسازی
بههدف،کاربردیوبهلحاظگردآوریداده


باشد.تحقیقحاضر،باتوجه

شناختیکارکنانمی

روان
همبستگیاست.جامعهآماریاینتحقیقشاملکارکنانواعضایهیئتعلمی

ازنوعتوصیفی -
باشند.دراینتحقیقبرایاندازهگیری


نفرمی
دانشگاهلرستاناستکهدرزمانانجامتحقیق 135
حجمنمونهازفرمولکوکراناستفادهشدوحجمنمونه834نفرتعیینشد.ابزاراصلیگردآوری
دادهها پرسشنامه است که شامل پرسشنامه کاراکاس و سارگلو( )8578برای سنجش رهبری

خیرخواه و پرسشنامه وتن و کمرون ( )7332برای سنجش توانمندسازی روانشناختی میباشد.
تحلیلمدلساختاریوآزمونفرضیهها ازطریقمدلسازیمعادالتساختاریبا روشحداقل
انجامشد.نتایجآزمونفرضیههایتحقیق،حاکی

مربعاتجزئی،بااستفادهازنرمافزارsmart pls3

از آن است که رهبری خیرخواه در توانمندسازی روانشناختی کارکنان و اعضای هیئتعلمی
دانشگاه،تأثیرمثبتومعنیداریدارد.



؛مدلسازیمعادالتساختاری
توانمندسازیروانشناختی 

کلیدواژه :رهبریخیرخواه؛

.دانشیار،دانشکدهعلوماقتصادیواداری،دانشگاهلرستان،خرمآباد،ایران

**.دانشجویدکترا،دانشکدهعلوماقتصادیواداری،دانشگاهلرستان،خرمآباد،ایران(نویسندهمسئول)
hasanvand.ja@fe.lu.ac.ir

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)82زمستان 7931

مقدمه
بحران هایاقتصاادیجهاانیهمناونکااهشاعتباارات،ورشکساتگیبانا هااومسسساات
سرمایهگذاریبزرگ،تنزلشاخصهایبازاربورسجهانی،افازایشنارببیکااریوازباینرفاتن
مشاغلدرسرتاسرجهان،موجبترسوبدبینینسبتبهرهبرانسازمانهاشدهاست(کورکریو

هاگرتی.)8552،7سازمانهادرپاسخبهاینشرایط،نیازمندنسلجدیدیازرهبرانیمیباشندکاه
وارزشهاایاخققای،رفتاارشاهروندیومسائولیتاجتمااعیقاادرباه

باپایبندیعمیقبهاصول
هایپیشرویتجارتوجامعهکنونیباشند.مفهومیکهبتوانددادههاایمرباو 


مدیریتچالش
ازجریاانهااییماننااداخاقاتجااارت،معنویاتدرمحاایطکاار،روانشناساایمثباتومساائولیت
گردهمآورد.رهبریخیرخواهمیتواندباترکیبتماامی

اجتماعیرابهشکلیمنسجمواثربخش
اینمفاهیمدرقالبی

چارچوبمنسجمبهاینمهمدستیابد(کاراکاس8وهمکاران.)8579،
3

4

وگونهایازرهبریاصیل استکهازطریقتوسعه

شاخهایازرهبریوالدینی 
رهبریخیرخواه 9
اخققیات،جستجویمعناوایجادحسیعمیقترازمعنویت،پارورشاندیشاههااواعماالمثباتو
توسعهاحساسمسئولیتاجتماعیدرقبالجامعه،بهتوسعهفضایلدرسازمانوشاایدفراتارازآن
درجامعه،میپردازد(کاراکاسوساارگلو.)8578،6یکایازدیادگاههاایمطار شادهدرحاوزه
توانمندسازی،توانمندسازیروانشناختیاستکهمنظورازآنیا

عامالانگیازهبخاشدرونای

گیرینسبتبهوظایفشغلیوسازمانیرادرافرادمنعکسمیکناد(انادام:8571

استکهجهت
.) 68هدفازتوانمندسازی،ارائهبهترینمنابعفکریمربو باههارزمیناهایازعملکاردساازمان
است.گالبرایتوالور1عقیدهدارندکههدفبلندمدتتوانمندسازی،اطمینااندادنباهکارکناان
استکهدرچارچوبرسالت،چشماندازوراهبردسازمانباهموفقیاتمایرساند.توانمندساازی،
مدعیاستکهبهوسیلهتأکیدبرحقواکارکنانبرایخودسازماندهیورشدشخصی،عدالترا
1. Corkery and Hagerty
2. Karakas
3. Benevolent leadership
4. Paternalistic leadership
5. Authentic leadership
6. Sarigollu
7. Galbrith & lawer

44

تبیین مفهوم رهبری خیرخواه و نقش آن در توانمندسازی روانشناختی کارکنان

عبارتدیگر،توانمندسازیراهیاستکهبهکم


کند.به

حکمفرمامی

واگذاریعواملانضباطی

بهکارکنان،آنهارابهسمتپاسخگوییوبرانگیختگیوخودنظمیسوامایدهادوبادینوسایله
سطحکمالآنانراافزایشمیدهد(اسقمیهودارابیگی،7939بنیسی.)7936دانشگاههاومراکاز
آموزشعالی،ازجملهسازمانهاییهستندکهدرشرایطتغییراتپیوستهقرارگرفتهاندوبهاعتقااد
مونیتز7تغییراتیبنیادیدرآنهادرحالوقوعاست.اینتغییراتبنیادیماهیتدانشگاههارانسابت
بهآننهدرگذشتهبودهتغییرخواهددادوباعثمیشودبرنقشرهبریدرآماوزشعاالیبیشاتر
تأکیدشاود(لوکااس8وهمکااران.)8555،حسااستارینوبحرانایتارینمسائلهایکاهمادیران
دانشگاههاباآنمواجهند ،شیوهرهبریدرآموزشعالیاست(آرمساتران
سب

وهمکااران.)8558،

رهبریمدیراندانشگاهبارتواناایی هاایآنهاادرتشاویق،انگیازشوراهنمااییکارکناانو

همننینبرفعالیتهایآموزشیوعلمیدانشگاهیآناناثرمیگذارد(بارگوماوزامبیرا،7338،
نقلازدعاییومل زاده.)7937رهبریخیرخواهمیتوانداینامکانرابرایساازمانهااباهویاهه
دانشگاههاومراکزآموزشعالیفراهمآوردتااازطریاقتوانمندساازیروانشاناختیکارکناانو
ییهایبالقوهآنان،بهسازیوتعالیآنانرافراهمساختهو
استفادهبهینهومسثرازاستعدادهاوتوانا 
تبعآنرشدوتوسعهسازمانرابهبودبخشاند.نظریاهرهباریخیرخاواهکاهتوساطکاراکااسو
به 
سارگلو() 8578مطر شدهاست،چاارچوبیجدیادازمفهاومرهباریاسات.باابررسایادبیاات
رهبااریخیرخااواهمشااخصشاادکااهتاااکنونمطالع اهایدررابطااهباااتااأثیررهبااریخیرخااواهباار
کهاینخودبیانگربدیعبودنموضوعاینتحقیاق

توانمندسازیروانشناختیصورتنگرفتهاست
است.ازطرفی،مطالعهحاضررامی توانیکیازمعدودمطالعااتیدانساتکاهتااکنونباهبررسای
نظریۀرهبریخیرخواهدرداخلکشورپرداختهاست.لذاضرورتتوجهباهایانمفهاومموجاب
غنایبیشتردانسته هایپهوهشگرانداخلیدرحوزهرهبریخواهدشاد.بناابراین،تحقیاقحاضار،
ثیریبرتوانمندسازیروانشناختی

درپیپاسخگوییبهاینپرسشاستکهرهبریخیرخواهچهتأ
کارکنانواعضایهیئتعلمیدانشگاهدارد؟همننینتحقیقحاضربرآناستتاانقاشرهباری
خیرخواهبرتوانمندسازیروانشناختیکارکناندردانشگاهرابررسیکند.

1. Munitz
2. Lucas
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مبانی نظری
رهبری خیرخواه
8

خیرخواهیبراعتقادیفلسفیمبنیبر

یکیازابعادسهگانهرهبریوالدینی است.

خیرخواهی7
اینکهذاتانسانبهصورتبالقوهخیراستوانسانموجودینی سیرتآفریادهشادهاسات،بناا
شدهوبراینباوراستکهانسانهابهطاورطبیعایتمایالباهنیکایباهدیگارانوعشاقورزیباه

همنوعانخوددارند(کاراکاسوسارگلو.)8578،بهطورکلی،رهبریخیرخاواهعباارتاساتاز
کهدرآنرهبردغدغهوتوجهویههوهمهجانبهاینسبتبهزیردستانخوددارد.اینتوجه

سبکی
ویههدری

رابطهکاریازطریقرفتارهاییمانندفاراهمکاردنفرصاتبارایاصاق اشاتباهات،

درانظارعموم،فراهمکردنمربیگریومرشدیبرایافارادوداشاتن

اجتنابازشرمندهکردنفرد

.درحالیکه،دری

دغدغهبرایپیشرفتشغلیزیردستاننشاندادهمیشود

رابطهغیرکاریایان

رفتارهاشاملسلوکبازیردستانهمنونعضویازخانوادهخویش،حمایتاززیردستانهنگاام
شدنبابحرانهاومشکقتدرزندگیشخصی،وداشتنروابطیمااورایرواباطحرفاهای


مواجه
میباشد(وان


وچن

.)8575،9

ازطرفی،رهبریخیرخواهفرایندیبرایخلقفضیلتدرسازماناستکههدفآنتشاویقو

بنیاننهادنتغییراتمثبتدرفضایسازمانازطریقتوسعهاخققیات،جستجویمعناوایجادحسی

اندیشههاواعمالمثباتوتوساعهاحسااسمسائولیتدرقباالجامعاه

عمیقترازمعنویت،پرورش
است.اینخلاقفضایلتازجانابرهباریخیرخاواهدرراساتایخیارمشاترک4شاکلمایگیارد.
احساسیازتسهیممنافعیابروندادهایمثبتبرایهمهیابیشترافارادیا

اصطق خیرمشترک،



جامعهرابیانمیکند(کاراکاسوسارگلو.)8578،

کاراکاسوسارگلو() 8578مدلرهبریخیرخواهرابرپایاهچهاارپاارادایمتحقیقااتیعماده
یرمشترکدرتحقیقاتسازمانیمفهومسازیکردند.اینچهارپارادایمشامل:پارادایم

مرتبطباخ
معناگرایی،پارادایماخقاگرایی،پاارادایممثباتگرایایوپاارادایمجامعاهگرایایمایشاود.هار

1. Benevolence
2. Paternalistic leadership
3. Wang & Cheng
4. Common good
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پااارادایمتمرکااز،منااافعوحیطااهعماالخااودرادربسااترمفهااومیخااودشتوسااعهم ایدهاادو
مشارکتکنندگانخاصخودرادارد.تجمیعوبهکارگیریاینمفااهیمتوساطرهبارانساازمان،

رهبریخیرخواهراشکلمیدهد(کاراکاسوهمکاران.)8579


جدول  .7پارادایمها و مفاهیم مرتبط با رهبری خیرخواه (کاراکاس و همکاران )214 ، 8179
مفاهیم مرتبط در تحقیقات مدیریتی

پارادایم

8

7

معنویتدرکار(اشموسودوچن 8555،؛گیاکالونهوجورکویچ )8559،
رهبریمعنوی(کوراک-کابادزه9وهمکاران8558،؛فری8559،4؛ریو)8553،3
جستجویرهبربرایحسیازمعنیداری(میتروفودنتن)7333،6

پارادایممعناگرایی

خودآگاهیعمیقتر(کریگروسنج8553،1؛دنت2وهمکاران)8553،
3

فراروی(پارامشوار )8553،
حکمت(کسلروبایلی)8551،75
درستکاری(کاونجوباندسوب)8558،77

روانشناسیمثبت(سلیگمنوسیکزنتمیالی)8555،78

پارادایممثبتگرایی


رفتارسازمانیمثبت(لوتانز)8558،79
مکتبتحقیقاتسازمانیمثبت(کمرون74وهمکاران)8559،
خبرگیریقدرشناسانه(کوپهریدروویتنی)7332،73

1. Ashmos and Duchon
2. Giacalone and Jurkiewicz
3. Korac-Kakabadse
4. Fry
5. Reave
6. Mitroff and Denton
7. Kriger and Seng
8. Dent
9. Parameshwar
10. Kessler and Bailey
11. Cavanagh and Bandsuch
12. Seligman and Csikszentmihalyi
13. Luthans
14. Cameron
15. Cooperrider andWhitney
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(ادامه)

جدول  .7پارادایمها و مفاهیم مرتبط با رهبری خیرخواه (کاراکاس و همکاران )214 ، 8179

مفاهیم مرتبط در تحقیقات مدیریتی

پارادایم

7

پارادایماخقاگرایی


8

اخقادرتجارتورهباریاخققای(باراونوتریویناو 8556،؛کااننگوومنادونکا ،
)7336
مسئولیتاجتماعیشرکتی(کارول7333،9؛گاریگاومله)8554،4

پارادایمجامعهگرایی


شهروندیشرکتی(ماتنوکران)8553،3
6

رفتارشهروندیسازمانی(دین وهمکاران)7334،


پارادایم معناگرایی:1معناگرایی،برآمددوجریانمعنویتدرکار2ورهبریمعناوی3اسات.
معناگراییبهجستجویفردجهتدستیابیبهمعناییعمیقتر،توسعهخودآگاهی،احساسماورای
درستکاری77وحکمت78اشارهدارد.معناگرایی،مشخصهرهبرانایمثباتانادیش،

یافراروی ،75
فواهاا،
دارایروحیهحیاتوسرزندگی،باذهنایجاداازاساترسودارایتاأثیریمثباتبارماا 
شمارمیرود.تزریقاینجنبهمعناییتوسطی


ردهبه

زیردستانوهمکارانهم

شخصبهخودش

تلقینکردنآنبهدیگراندرمحیطیمحصور،ازطریاقتعاامقتوتاأثیراتمساتقیم،
ودرپیآن 
می تواندرهبرانرابرایاعضاییکهدرشبکهسازمانیقراردارند،بیشاترقابالپاذیرشودساترس

سازد.
مثبتگراییبرپایهرفتارسازمانیمثبت74بناشدهوانرژیوظرفیتای
پارادایم مثبتگرایی :79
راکهرهبربرایایجادتغییاراتمثباتدرساازماندارد،نشاانمایدهاد.درایانپاارادایم،رهبار،
1. Brown and Trevino
2. Kanungo and Mendonca
3. Carroll
4. Garriga and Mele
5. Matten and Crane
6. Dyne
7. Spirituality paradigm
8. Spirituality at work
9. Spiritual leadership
10. Transcendence
11. Virtues
12. Wisdom
13. Positivity paradigm
14. Positive organizational behavior
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دهد،دیدیکلنگرداشاتهوآنراباهدیگارانالقاامایکناد،


مقاومتدربرابرتغییرراکاهشمی
کند.مثبتگراییرهبر،


نگریراکنترلمی

رارهبریکردهوشیوعمنفی
آغازگریوهدایتتغییر،
بههمانخوبیکهمی تواندتمرکزوهدایتبهتریرابراعضاایساازمانفاراهمنمایاد،مایتواناد

سرتاسرسازمانرابهعنوانمنبعیازانرژیمثبتساختهوپایداریسازمانرادرمقابلتقطامهاای
حلهایخققاناهونوآوراناه،
تضمینکند.اشتیاابرایتغییروپیگیریجسورانهبرایراه 

ناگهانی،
قبیلسرمایههایرهبریاست.


گرفتهازاین
بروندادسازمانیمستقیمنشئ 
ت

اخقاگراییاساساّریشهدراخقاتجارت8داشاتهوبااارزشهااو

پارادایم اخالقگرایی:7
اصولاخققیرهبروفرایندتصمیمگیریاخققیمرتبطاسات.موضاوعاخاقاباهطورخااصباا

معضااقتیازقبیاالرسااوایی،اخااقل،اعمااالغیراخققاایوکاامرنا شاادنارزشهااایاخققاایو
خصلتهایانسانیکهامروزهبهعنوانمشکقتاساسیجوامعسازمانیشناختهمایشاوند،مارتبط

.بااینوجاود،رهبارانهمنناانباراخققیااتپافشااریمایکننادوایانموضاوعراازطریاق

است
تصمیمگیریاخققی،حلمعضاقتاخققای،وفادارمانادنباراصاولواعتقااداتمعناوینشاان

عنواناجزایاصلیتشکیلدهنادهرفتاار

میدهند.اینهمانتفکرات،رفتارهاواعمالیاستکهبه

شمارمیروند.

رهبریخیرخواهبه
پارادایم جامعهگرایی :9اینشاخهبراساستحقیقاتدرزمینهمسئولیتاجتماعیشارکت4و
شکلگرفتهاستوجنبههاییازرفتاررهبرشااملمسائولیترهباراندرقباال

شهروندیشرکتی3
جامعهومشارکتدراموراجتماعیتوسطرهبررادربارمایگیارد.حادومارزرهباریخیرخاواه
ماورایمرزهایرسمیسازمانگسترشیافتهاستوبارایباهکاارگیریظرفیاتواقعایرهباران،
هایعامالمنفعهوخارجازمرزهاایرسامی


طریقفعالیت
مرزهایاجتماعی-اقتصادیسازمانرااز
درهمشکستهاست.نقشرهبردرحلمشکقتاجتماعیوتوانمندسازینوآوریسازمانیبارای
کم

بهبهبودجامعهبهپاسخگوییبهجامعهاشارهدارد(کارول7333،و8555؛گاریگاومیلای،
1. Morality paradigm
2. Business Ethics
3. Community paradigm
4. Corporate social responsibility
5. Corporate citizenship
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.)8554شاخهجامعهگراییباشناساییمعضقتاجتماعی،عمومیومحیطیشاایعشادهدرمحایط
عملیاتیسازماندرارتبا است.جنبهخیرمشترکرهبریخیرخواه،نیازداردکهماورایمرزهای
برایبرقراریروابطمعنادارباجامعهوذینفعاناجتماعیدر

همیندلیل،باید
به 
سازمانتوسعهیابد؛ 
به دقاتباهسامتجلاوهادایتشاود.جامعاهگرایایازطریاقخلاقتاأثیر
محیطعملیاتیسازمان ،
میتواندرهبررابرایانجامتحاولاجتمااعیو
محدودههایسازمان ،

اجتماعیباالورشدماورای
بیانگرشیوهایاستکهقدرتباالقوهرهباریخیرخاواه

تغییرحمایتشدهآمادهکند.اینموضوع

میتواندفعلیتیابد(قوش.)333-334،8573،7

پیشفرضبنیادیبناشدهاست:نخساتاینکاه،پاارادایمهاای
مدلرهبریخیرخواهبرپایهسه 
میتوانندبرایخلاق،هادایت
مطر شدههمگیدرارتبا باخلقخیرمشترکدرسازمانهستندو 
شوند.دوماینکه،اینپارادایمهاگرچهتعامل

وپایدارسازیتغییراتمثبتدرسازمانبهکارگرفته
کهاهدافیکهاینپارادایمهاادنباالمایکنناد،

اینمعنا
متمایزهستند،به 

باالییباهمدارندولیذاتاّ
ینیستند.سوماینکه:اینچهارپارادایممجموعهایکالنگارازفرضایههااو

قابلمبادلهیاجایگزین
هارافراهممیسازند.اینچهارپارادایمباهم


هایتحقیقیبرایخلقخیرمشترکدرسازمان

یافته
ی

کلمعناداروتصویریبزرگازخلقخیرمشترکدرسازمانرامیسازند.بارایناسااسایان

میتوانندی
هممیپیوندند ،

ایمزمانی 
کهبه

چهارپاراد

سن

بناراازمدلمفهومیرهباریساطح

باالترفراهمسازند(کاراکاسوهمکاران.)8579،باتوجهبهپارادایمهایمطر شاده،کاراکااسو
سارگلو()8578مدلرهبریخیرخواهرادر4بعدطر ریزیکردند:
چشماندازدرونیوفعالیاتهاایمعناویرهباراسات.عماق
عمق معنوی :8تمرکزاینبعدبر 
معنویبهجستجویرهباربارایحسایازمعنایداریوهادفاشاارهدارد.عماقمعناویباهطاور
تنگاتن

باظرفیتفکریرهبردرخودارزیاابی،خوداکتشاافی،تمرکازوشاناختنقاا قاوتو

جستجوبراییافتنهدفباالترآمیختهشدهاست.عمقمعنوی،رهبارانراقاادرمایساازدکاهباه
سئواالتبزرگیپیرامونحیاتپاسخدهند،ازقبیلاینکهسهمهرکسدرعالمچیستواینکهچرا
انسان هابرایرسیدنبهسعادتبههمنیاازدارناد.رهبارانبازرگ،همگایدرجساتجویمعناایی

1. Ghosh
2. Spiritual depth
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عمیقتربودهواهدافیمتعالیدارند،خودرابرایعلتیبزرگتارقرباانیکاردهودیگارانراماورد

حلهارابرایجامعهفاراهممایآورناد.
هاوپایدارترینراه 

حمایتقرارمیدهندوبیشترینکم 
بهشمارمیرود،زیارا
عنوانتکیهگاهیزیربناییومنبعیازاصولمدیریتمسئوالنه 

عمقمعنویبه
کندوبهافرادالهاممیبخشدکاهزنادگیساایر

احساسمعناوقدرتدرونیرادرانسانایجاد 
می
افرادبشرراغنیسازند.بنابراین،عمقمعنویهردوینیرویجنبشواستمرار(دوام)برایاجرای
ایناصولرافراهممیسازد.

تعامل مثبت :7تمرکزاینبعدبارتغییاراتمثبتایاساتکاهرهباردرپیراماونخاویشخلاق
هایرهبردرزمینهالهامبخشیوفاراهمکاردنامیادوشاهامتبارای


مثبتبهتقش
میکند.تعامل

نظامهایانسانیاشارهدارد.تعاملمثبتبراینکهچگونهرهبرانمایتوانناد
ایجادتغییراتمثبتدر 
متمرکزاست.شیوههای

هایقدرتمدار8خلقکنند،


بااستفادهازشیوه
تغییراتمثبترادرسازمان

دارعلوماجتماعیهستندودردههاخیربینمحققانمحبوبیتزیادییافتهاند،


مدارکهطقیه

قدرت
نوشدن،حیاتیاافتن


کردنافرادبرایدوباره

هایمثبتبرایمجذوب

برموضوعاتمثبتودیدگاه
عنوانمثال،درخبرگیریقدرشناسانه9سئواالتمثبتیپرسیدهمایشاود
ومعنایافتنتمرکزدارند.به 
باالوپرورشارزشهایانسانیمثباتمایانجاماد.جاایگیاری

مثبتوچرخشرو 
به

کهبهچرخه
مدارباهدفتقویتظرفیتهایسازمانبرایپایشبینایو


هایقدرت

مثبتدرکانونشیوه
تعامل
ظرفیتهایمثباتساازمانانجاامشادهاسات.تعامالمثباتباهطاورتنگااتنگیباا

شتاببخشیبه

بخشیوتوانمندسازی،خلقوهدایتتیمهاای

ظرفیتهایانگیزشیوتحولیرهبرانازقبیل :
الهام

خودانگیز،ایجادامیدوشهامتدرافرادبرایعملوهمکاریدرجهتتغییرمثبت،آمیختاهشاده
رهبرانرابرایپرسیدنپرسشهایارزیابانهدرموردخودشان،افارادیکاهدر

است.تعاملمثبت،
توانمندمیسازد.هدفنهاییازتعامال

فعالیتمیپردازند،

اطرافشانهستندوسازمانیکهدرآن 
به
مثبت ،بهباودوضاعیتبشاروخلاقسارزندگیوحیااتدرساازمانهااباهوسایلهتوانمندساازیو
بهکارگیرینیروهایبالقوهانسانیکارکناناست.
1. Positive engagement
2. Strength-based approaches
3. Appreciative inquiry
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حساسیت اخالقی:7تمرکزایانبعادباراصاولاخققایوارزشهااوباورهاایرهباراسات.
حساسیتاخققیبهبازتاب هایاخققیعملرهبروتوجهرهبربراینکهچهرفتاریدرستوچاه

رفتاریغلطاسات،اشاارهدارد.حساسایتاخققایبارارزشهاایاخققایورفتارهااییازقبیال:
پاسخگوییمتمرکزاست.مهمتارینبازتاابهاای

داری،مسئولیتپذیری،راستیودرستیو


امانت
پاسخگوبودنوانصافداشتن،توجهبهکارکنانوحمایتاز

رفتاریحساسیتاخققیعبارتنداز:
کنندهوکارفرما،تصمیمگیریبراساسخطو راهنمایاخققی،عمل


آنان،رعایتحقوامصرف
براساساماناتداریوصاداقت،آگااهباودنازارزشهاایخاود،پیارویازقاوانینومقارراتو
گسترشارزشهایاخققیدرکار.

تمرکزاینبعدبرمساعدتهاییاستکهرهبارازاجتمااعوخادمات

پاسخگویی به جامعه:8
میکند.پاسخگوییبهجامعهبهنقشرهبراندرحلمشاکقتاجتمااعیوتوانمنادکردن
عمومی 
نوآوریاجتماعیدرجهتمساعدتبهجامعهاشارهدارد.اینتعریفبرمسئولیتاجتماعیرهبرو
ذینفعاانساازمانوجامعاهتأکیاددارد.همنناینپاساخگوییباهجامعاه،
اعمالیدرراستایمنافع 
ایبزرگتررابازنمایی


ثیرمثبتبرجامعه
مسئولیترهبررابرایبرجایگذاشتنمیراثیپایداروتأ

میکند.پاسخگوییبهجامعه بهالتزاماجتماعیرهبراناشارهداشتهوبراینموضوعتأکیدداردکه

رهبرانبایدبامدنظرقراردادنمنافع،رفاهاجتماعیوکیفیتزندگیافرادجامعه،عملکرداقتصاادی
تولیدوتوزیعکاالهاراباالترببرندوسودرابرایسهامدارانخلقنمایند.پاساخگوییباهجامعاه،
نقشرهباران رادرشناسااییمشاکقتاجتمااعیدرارتباا بااآماوزش،اساتخدام،باومشناسای،
پزشکی،حقوامدنی،فرهنا

وهنارورشادپایاداربرجساتهمایساازد(کاراکااسوهمکااران

.)8579

توانمندسازی روانشناختی
)نخستینباربحثتوانمندساازیروانشاناختی4رامطار سااختند.

توماسوولتهوس7335(9
1. Ethical sensitivity
2. Community responsiveness
3. Thomas and Velthouse
4. Psychological empowerment
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شناختیرابهعنواننوعیایفاینقشفعال7درراساتایانجاامفعالیاتهاای

آنانتوانمندسازیروان
وجودآمدناحساساستققلدرفرد،هنگامانجاموظاایفشاغلی

شغلیتعریفکردندکهسبببه
میشود.توانمندسازیروانشناختیشکلیمنسجموفعالازانگیزشاستکاهباهعناوانمحرکای

کلیدیدرایجااداحسااسموفقیاتدرکارکناانشاناختهمایشاود(میراناد8وهمکااران.)8578،
روانشااناختیرای ا
اساایریتزر)7333(9توانمندسااازی 

ایفاااینقااشفعااالدرارتبااا باااشااغلو

دهینقشهاوبستریکهدرآنبهفعالیت


داندکهافرادطیآنبهتواناییشکل

هایآنمی

فعالیت
دهینقشهاای

کندکهکارکنانتوانمندشدهدر 
شکل


کنند.ویبیانمی
میپردازند،دستپیدامی

داشتهوازاینکهمیتوانندوظاایفشاغلیراباهبهتارین

شغلیوخودطراحیبسترهایکارمهارت
وجهانجامدهند،اطمینانکاملدارند.بهعقیدهویتوانمندسازیروانشناختیازطریقچهاربااور
اساسیدرکارکنانایجادمیشود:معنیداری،شایساتگی،خاودتعیینایوتأثیرگاذاری(داسات4و

همکاران.)8572،وتنوکمرون)7332(3توانمندسازیرابهعناوانقادرتبخشایدنباهکارکناان
فرضکردندکهبایدبهکارکنانکم

نمودتاحساعتماادباهنفاسخاودراپارورشدهناد،بار

فعالیتهابهآنهاانیارووانگیازهدرونای

احساسدرماندگییاناتوانیخودغلبهکنندوبرایانجام
دادهشود.آنانبُعداعتمادرابهسایراَبعادتوانمندسازیتوماس،ولتهاوسواسیریتزراضافهکردند.
هایتوانمندسازیارئهشدهبادرنظرگرفتناَبعاد3گانه،نیرویمحرکاه

آنهابراینباورندکهمسلفه
عملکردکارکنانوسازمانخواهدبود(کلهرنیاگلکاروهمکاران،7936،نقلازنوردان.)8573
معنیداری:6هکمانواولادهام)7325(1معنایداریرابااوریمایداننادکاهدرآنشاغلو
وظایفمرتبطباآنازلحاظشخصیبارایفارداهمیاتداشاتهوتقاضااهایشاغلبااارزشهاای
شخصیویهمخوانیکاملدارند.
شایستگی:2باندورا)7326(3شایستگیراباوریمیداندکاهدرآنفارداحسااسمایکناددر
1. Active orientation
2. Maynard
3. Spreitzer
4. Dust
5. Veton & Cameron
6. Meaning
7. Hackman & Oldham
8. Competence
9. Bandura
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آمیزوظایفومسئولیتهایمحولهمرتبطباشغل،کامقًکارآمداست.


انجامموفقیت

)خودتعیینگریراباوریمایداننادکاهدرآن

خود تعیینگری:7دسی،کنلوریان7323(8
فرداحساسیازخودآغازگریوتنظیمرفتارهاایخاویشرادرشاغلداشاتهودرنتیجاهاحسااس
کندکهمی تواندبرکارشکنترلداشتهباشد.


می

تأثیرگذاری:9بهعقیدهآبرامسن،سلیگمنوتیزدال)7312(4تأثیرگذاریباوریاستکاهدر
آنفرداحساسمیکندکهوظایفشغلیویدرتحققاهادافراهباردی،اجرایای(تااکتیکی)و

ثریراایفامیکنند.

عملیاتیسازمان،نقشمس

عققهمندی،شایساتگی،گشاودگیواطمیناانباه
اعتماد:3میشراواسیریتزر()7331اعتمادرا 
تعریفکردهاند(میراندوهمکاران.)8578،

دیگران

میشود.آگاهیکارکناناز
اینشناختهاحاصل 

توانمندسازیروانشناختیازترکیباثرات
موجبمیشودکهحسعمیقیازمعنیداریوتأثیردرکار

اینکهکارشانمفیدوارزشمنداست،
داشتهباشند.درنتیجه،ایناحساسسببمای شاودکاهخودآغاازگرباودهوبارایغلباهبارمواناع،
قویازخودتعیینگریوشایستگیفردیدارند،

منعطفواستوارباشند.همننینافرادیکهحسی
نسبتبهکسانیکهبهخودشاناعتمادندارند،کارشانراباعققهوشدّتوسماجتبیشتریانجام
شدهازشایستگیدارندبهآنهاایناطمینانرامیدهد

میدهند.احساسقدرتمندیکهافرادتوانمند

روانشناختیرا
زمانیکهرهبران،توانمندسازی 
هایشانمنجربهموفقیتمیشود.بنابراین ،


کهتقش
نفسیکهبرایانجامدادنانتظاارات

درکارکنانالقامیکنند،افرادبااستحکام،سماجتواعتمادبه
نقشبهصورتکارانیاازاسات،باهاهادافشاغلیدساتماییابناد(داساتوهمکااران.)8572،
یباهپیامادهایرفتااریمهمایمنجار
روانشاناخت 
درمجموع،میتوانبیانکردکاهتوانمندساازی 
خودیابیهستند،نیازهاوخواستههایمشاتریانرا

عنوانمثال،کارکنانیکهدارایحس
میشود.به 
بهتردرکمیکنندوبهموقعمسائلومشکقتپایشرویساازمانراحالمایکننادوعملکارد

1. Self determination
2. Deci, Connell, & Ryan,
3. Impact
4. Abramson, Seligman, & Teasdale
5. Confidence
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العادهایدرانجاموظاایفمحولاهازخاودنشاانمایدهناد(خاانوهمکااران8577،؛خلیفاه
فوا 
سلطانیوهمکاران.)7936،

پیشینه تحقیق
تحقیقهایمتنوعیدرموردرهبریخیرخواهدرسازمانانجامشدهاستکاههرکادامازمنظار
خاصیبهاینپدیدهپرداختهاناد.چاان()8572درتحقیقایباهبررسایرواباطرهباریخیرخاواه،
ایتادراکشدهسرپرستوعملکردزیردستان،باامیاانجیگاریتوانمندساازیروانشاناختی

حم
پرداخت.نتایجاینتحقیقنشاندادکهحمایتسرپرستبررابطهبینرهبریخیرخواهباعملکارد
کارکنان،تأثیرمثبتومعنیداریدارد.ایانتاأثیرمثباتزماانیکاهسرپرسات،ساطو بااالییاز
قویتراست.درتحقیقیدیگرچانومااک()8578
کارمیگیرد ،

توانمندسازیروانشناختیرابه
نقشمداخلهگرتبادلرهبر-عضوپرداختند

بهبررسیروابطرهبریخیرخواهوعملکردپیروان،با
و بهایننتیجهرسیدندکهرهبریخیرخاواهوتباادلرهبار-عضاوباهطاورمثباتومعنایداریباا
عملکردپیرواندرارتبا است.آناندریافتندکهتبادلرهبر-عضوتاحدودیرابطاهباینرهباری
خیرخواهوعملکردزیردستانرامتعاادلمایکناد.کاراکااسوهمکااران()8579درتحقیقایباه
رهبریخیرخواهبرایپیشبردتعالیممدیریتمسئوالنهبهمفهومپردازیوشناسااییمفااهیم

بررسی
رخواهپرداختندوچهارمفهومشکلدهندهرهبریخیرخواهراشاملحساسایت

زیربناییرهبریخی
اخققی،عمقمعناوی،تعامالمثباتوپاساخگویی،باهجامعاهمعرفاینمودناد.قاوش()8573در
انتفاعی،معیارهایجهتگیریرفااه،


هایغیر

رهبریخیرخواهدرسازمان
تحقیقیبهبررسیروابط
جواخققیورفتارشهروندیسازمانیپرداختوباهایاننتیجاهرسایدکاهجهاتگیاریرفااهاز
دیدگاهکارکنانومدیرانبهعنوانهساتهمرکازیرهباریخیرخاواهدرساازمانهاایغیرانتفااعی
ثیرقرارمیدهدوموجب

شمارمیرودورفتارشهروندیسازمانیوجواخققیاعضاراتحتتأ


به
هایاجتماعیوفعالیتهایپرورشایجمعایمشاارکتنمایناد.


فعالدرپروژه
میشودآنانبهطور

وان

وچن

()8575درتحقیقیبهبررسیاینموضوعکهچهزمانیرهبریخیرخواهمنجارباه

خققیتمیشود؟نقشمیانجیهویتنقشخقاواستققلشغلیپرداختند.آناانباهایاننتیجاه

رسیدندکههردوعاملهویتنقشخقاواستققلشغلی،نقشمیاانجیفعاالیخواهنادداشات.
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کدامازمیانجیهانقشفعالیداشتهباشند،رابطهمثبتبینرهبریخیرخواهوخققیت

زمانیکههر

کهمیانجیهانقشضعیفیداشتهباشاند،ایانرابطاهضاعیفتارخواهادباود.


تراستوزمانی

قوی
همننینآناندریافتندکهتأثیررهبریخیرخواهبرخققیات،باهافارادوشارایطزمیناهایبساتگی
دارد.


مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق
درتدوینمدلمفهومیبرایهری

مدلیخاصاستفادهشدهاست.بدینصورت

ازمتغیرهااز

کهبرایمتغیررهبریخیرخواهازمدلکاراکااسوساارگلو()8578وبارایمتغیارتوانمندساازی
روانشناختیکارکنانازمدلوتنوکمرون()7332استفادهشدهاست.باتوجهباهمباانینظاریو
برایروشنشدنارتبا متغیرهابایکدیگر،مدلمفهومیتحقیقدرشکل()7ارائهشدهاست.




شکل  .7مدل مفهومی تحقیق


یههایتحقیقعبارتنداز:
براساسآننهگفتهشد،فرض 
معنیداریدارد.
روانشناختی،تأثیرمثبتو 
فرضیهاصلی:رهبریخیرخواهبرتوانمندسازی 
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معنیداریدارد.
روانشناختی،تأثیرمثبتو 
فرضیهفرعیاول:عمقمعنویدرتوانمندسازی 
معنیداریدارد.
روانشناختی،تأثیرمثبتو 
فرضیهفرعیدوم:تعاملمثبتدرتوانمندسازی 
روانشناختی،تاأثیرمثباتومعنایداری
فرضیهفرعیسوم:حساسیتاخققیدرتوانمندسازی 
دارد.
روانشااناختی،تااأثیرمثبااتو
فرضاایهفرعاایچهااارم:پاسااخگوییبااهجامعااهدرتوانمندسااازی 
معنیداریدارد.



روش تحقیق
اینمطالعهازنظرهدف،کاربردیوازلحاظروشگردآوریاطقعات،توصیفی-همبساتگی
است.جامعهآماریتحقیاقشااملکارکناانشااغلدردانشاگاهلرساتان(اعضاایهیئاتعلمایو
کارکنان)بهتعداد135نفرمیباشد.باتوجهبهاینکهحجمجامعاهآمااریمحادوداسات،براسااس
روشتصادفیطبقهایوبااستفادهازفرمولمحاسبهنمونهکوکران،حجمنمونهدرسطحاطمیناان

،5/33برابر834نفرانتخابشد.درتحقیاقحاضار،متغیرهاایرهباریخیرخاواهوتوانمندساازی
روانشناختی،دوسازهاصلیهستند.برایسنجشمتغیررهبریخیرخواهازپرسشنامهکاراکااسو
سارگلو(،)8578وبرایسنجشتوانمندسازیروانشاناختیازپرسشانامهوتانوکمارون()7332
استفادهشدهاست.هری

ازابعااد،توساط

ازسازههاازابعادمختلفایتشاکیلشادهانادوهریا

السنجیدهمیشوندکهدرجدول()7ارائهشدهاست.

تعدادیگویهیاسس
7

فرضیههایتحقیاقازمادلساازیمعاادالتسااختاری باارویکاردروش

برایآزمونمدلو
ونرمافزارsmart pls3استفادهشدهاست.مادلساازیمعاادالتسااختاری
حداقلمربعاتجزئی 8
ی

روشآماریاستکهدیدگاهیتأییدیرادرقبالپدیدههابهکارمیگیرد.ایانروشدارای

مطالعهتوسطمجموعهایازمعاادالت

دوجنبهمهماست:جنبهنخستآنکهفرایندهایعلمیمورد
ساختاریبیانمیشوند؛جنبهدومآنکهایانرواباطسااختاریرامایتاوانباهصاورتگرافیکای،
مدلسازینمود.اینموضوعمحققراقاادرمایساازدتاامادلنظاریموردمطالعاهرابااساهولت
)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Partial Least Squares
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جدول  .7سازههای تحقیق و ابعاد و گویهها
متغیرهای پنهان

تعداد

متغیرهای آشکار

گویهها

عمقمعنوی

)R1 (Spiritual depth

75

رهبریخیرخواه

تعاملمثبت

)R2 (Ethical Sensitivity

75

Benevolent
)Leadership (BL

حساسیتاخققی

)R3 (Positive engagement

75

پاسخگوییبهجامعه

)R4 (Community responsiveness

75

معنیداری


)T1 (Meaning

9

شایستگی

)T2 (Competence

9

خودتعیینگری


)T3 (Self-determination

9

تأثیرگذاری

)T4 (Impact

9

اعتماد

)T5 (Confidence

9

توانمندسازی
روانشناختی

Psychological
Empowerment
)(PE


بیشتری،مفهومسازیکند(ابارشی7937ص.)88روشحداقلمربعاتجزئیبهترینابازاربارای
تحلیلتحقیقاتیاستکهدرآنهاروابطبینمتغیرهاپینیدهاست،حجمنمونهاندکبودهوتوزیع
دادههاغیرنرمالاست(دیاماانتوپلوس و همکااران.)8578،7درایانروش،تحلیالمادلدردردو

مرحلهاصلیصورتمیگیرد.مرحلهنخست"آزمونالگویاندازهگیری"کهمربو باهبررسای
برازشابزاراندازهگیریاستومرحلهدوم"آزمونالگویساختاری"کهبهآزمونفرضایههاای
تحقیقواثرمتغیرهایپنهانبریکدیگرمیپردازد.


مرحله نخست :آزمون برازش مدل اندازهگیری
ینروشبرازشمدلاندازهگیریازطریاقساهآزماونحاصالمایشاود:آزماونپایاایی،

درا
لاندازهگیری.

آزمونرواییودرنهایتآزمونکیفیتمد
پایایی مدل اندازهگیری :برایآزمونپایایی،ازخروجیبارهاایعااملی،مقاادیر،t-value
آلفایکرونبابوپایاییترکیبیCRاستفادهمیشود.مقدارمقکبرایبارهایعااملی5/4اسات
1. Diamantopoulos et al
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گویههاییکهبارعاملیآنهابایشاز5/4اسات،مناسابتارهساتند.بارایاینکاهبارهاایعااملی
و 
یدارباشند،بایددربازهمناسبیازt-valueقارارداشاتهباشاند.لاذامقاادیربااالتراز،7/36در
معن 
یدارهستند.همنناینمقاادیر
یداربودهومقادیرباالتراز،8/32درسطح5/57معن 
سطح5/53معن 
قابلقبولبرایآلفایکرونبابو،CRمقادیرباالتراز5/1تعریفشادهاسات(چاینوهمکااران،

،تمامیمقادیرگزارششدهدرجایگاهمناسابی

مشاهدهمیشود

همانطورکهدرجدول()8
 .)7336
مدلاندازهگیریازپایاییمناسبیبرخورداراست.

ازمحدودهقابلقبولقراردارند.بنابراین،


جدول  .8پایایی مدل اندازهگیری
عامل

رهبریخیرخواه

شاخص

بارعاملی

عمقمعنوی

5/236

96/733

5/247

تعاملمثبت

5/359

44/986

5/191

5/281

حساسیتاخققی

5/236

91/479

5/288

5/216

5/238

92/612

5/122

5/232

معنیداری


5/136

74/994

5/195

5/257

شایستگی

5/216

95/333

5/118

5/287

خودتعیینگری


5/298

73/339

5/163

5/263

تأثیرگذاری

5/398

29/351

5/175

5/139

اعتماد

5/345

37/472

5/171

5/247

جامعه

روانشناختی


کرونباخ

t-value

پاسخگوییبه

توانمندسازی

آلفای

پایایی ترکیبی
CR
5/221


روایی مدل اندازهگیری :دراینمرحلهبرایبررسیرواییمادلانادازهگیاری،باهبررسای
رواییواگراوهمگراخواهیمپرداخات.روایایهمگاراازطریاقمقاادیرAVEکاهدرساتوناول
قابلقبولبرایAVEرامقادیر
سنجیدهمیشود.مگنر()7336مقک 

جدول9گزارششدهاست،
بزرگتراز5/4میداند.برایسنجشرواییواگراازروشفورنل-الرکر()7327استفادهمیشود.
دراینروشبرایبررسیرواییواگرا،مقایسهجاذر AVEهارساازهرویقطاراصالیمااتریس
همبستگیبامقادیرهمبستگیبینساازههااصاورتمایگیارد.ماقکمعنایداریدرایانروش،
53

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)82زمستان 7931

بزرگتربودنجذرAVEازمقادیرهمبستگیآنسازهباساازههاایدیگاراسات.هماانطورکاهدر
ننشانمیدهادکاهابازارانادازهگیاریازروایایمناسابی

مشاهدهمیشود،نتایجآزمو

جدول()9
برخورداراست.

جدول  .9روایی مدل اندازه گیری
T5

T4

T3

T2

T1

R4

R3

R2









































































R1

متغیر

AVE

5/678 5/128

عمقمعنوی

5/438 5/662 5/157

تعاملمثبت

5/323 5/631 5/163 5/119

5/333 5/669 5/636 5/633 5/143

حساسیت
اخققی
پاسخگوییبه
جامعه

5/314 5/632 5/317 5/361 5/638 5/132

معنیداری


5/656 5/176 5/366 5/686 5/172 5/622 5/113

شایستگی

5/628 5/638 5/671 5/677 5/641 5/387 5/664 5/283
خودتعیینگری


5/369 5/159 5/174 5/199 5/184 5/619 5/144 5/633 5/135

تأثیرگذاری

5/693 5/162 5/667 5/188 5/172 5/617 5/136 5/165 5/684 5/133

اعتماد


کیفیت مدل اندازهگیری :برایاندازهگیاریکیفیاتابازارسانجش،ازمقاادیرCV-Redو
CV-ComاستفادهمیشودCV-Com.شاخصاعتباراشتراکوCV-Redشاخصبررسایاعتباار
افزونگیاستکهکیفیتمدلساختاریرانشانمیدهناد.اگارشااخصوارسایاعتباار

حضوریا
مشترکمتغیرهایپنهانوشاخصافزونگی،مثبتباشند،مدلاندازهگیری،کیفیاتمناسابدارد
مشاهدهمیشاودتماامیمقاادیردرباازهمناساب

(داوری و رضازاده.)1395،چناننهدرجدول()4
ارائهشدهازکیفیتمناسبیبرخورداراست.
نتیجهمیتوانگفتکهمدل 

قرارداشتهودر
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جدول  .4کیفیت مدل اندازهگیری
متغیر

CV-Red

CV-com

عمقمعنوی

5/443

5/458

تعاملمثبت

5/963

5/843

حساسیتاخققی

5/491

5/929

پاسخگوییبهجامعه

5/477

5/935

معنیداری


5/992

5/721

شایستگی

5/494

5/896

خودتعیینگری


5/448

5/939

تأثیرگذاری

5/468

5/713

اعتماد

5/398

5/827


مرحله دوم :بررسی و آزمون مدل ساختاری
بررسیوآزمونمدلساختاریبااستفادهازبررسیضرایبمسیر(مقادیر،)βمقاادیرt-valueو
واریانستبیینشده()R2صورتمیگیرد.همانطورکهقابقًنیازگفتاهشاد،مقادارماقکبارای
گویههاییکهضرایبآنهابیشاز5/4است،مناسابتارهساتند.بررسای
ضرایبمسیر5/4استو 
معنیداریضرایبمسیرباااساتفادهازآزماونt-valueانجااممایشاود.اگارمقادارtبارایمسایر
یداربودهواگراینمقداربیشاز
مشخصبیشاز7/36باشددرسطح5/53رابطهبینمتغیرهامعن 
8/32باشد،روابطدرسطح5/57معنیدارهستند)R2(.نیزمیزانواریانستبیینشدهمتغیروابساته
وسیلهمتغیرمستقلنشانمیدهد.


رابه
آزمون فرضیه اصلی تحقیق :شکلهاای()8و()9خروجاینارمافازاررادرماوردآزماون
فرضیهاصلینشانمیدهند.شکل() 8نتایجآزمونمدلساختاریرادرحالتضرایبمسیروR2

نشانمیدهدوشاکل()9نیازنتاایجآزماونرادرحالاتمعنایداریضارایب(مقاادیر)t-value
گونهکهمشاهدهمیشود،ضریبمسیربارایرابطاهباینرهباریخیرخاواهو
نمایشمیدهد.همان 
توانمندسازیروانشناختی5/233میباشدوازآنجاکاهاز5/4بزرگتاراسات،نشااندهنادهرابطاه
محاسبهشدهکه82/233بهدساتآمادهاساتوبزرگتاراز

مثبتومستقیماست.باتوجهبه مقدارt
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شود.بهعبارتی،رهبریخیرخواه


تواننتیجهگرفتفرضیهاصلیتحقیقتأییدمی
8/32میباشد،می
روانشاناختیکارکنااندارد.
درسطحاطمینان،5/33رابطاهمثباتومعنایداریبااتوانمندساازی 
همننینازآنجاکهمقدارR2محاسبهشدهبرابارباا5/197مایباشادوایانمقاداربزرگتاراز5/86
روانشناختیوجوددارد.
نتیجهرابطهایقویبینرهبریخیرخواهوتوانمندسازی 

است،در


شکل .8خروجی نرمافزار در حالت ضرایب مسیر و R2





شکل .9خروجی نرمافزار در حالت معنیداری ضرایب مسیر (مقادیر )t
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آزمون فرضیههای فرعی تحقیق :برایبررسیفرضیههاایفرعایتحقیاقکاهبیاانگرتاأثیر
چهاربعدرهبریخیرخواهشاملعمقمعناوی،حساسایتاخققای،تعامالمثبات،پاساخگوییباه
جامعه،برتوانمندسازیروانشناختیکارکناناست،مدلحاویاینسازههاترسیمشادورواباط،
هایفرعیدرشکلهای()4و()3نمایشدادهشاده

موردآزمونقرارگرفت.نتایجآزمونفرضیه
است.نتایجآزمونکلیهفرضیههادرجدول()3نمایشدادهشدهاست.







شکل .4خروجی نرمافزار در حالت ضرایب مسیر و

2

R

شکل  .4خروجی نرمافزار در حالت معنیداری ضرایب مسیر (مقادیر )t
19
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جدول  .4آزمون فرضیههای تحقیق
ردیف

ضریب

فرضیهها

مسیر (بتا)

t-value

نتیجه

سطح

آزمون

اطمینان

رهباااریخیرخاااواهبااارتوانمندساااازی
فرضیهاصلی روانشناختیتاأثیرمثباتومعنایداری

5/233

82/233

تایید

5/33

دارد
فرضیهفرعی
7
فرضیهفرعی
8
فرضیهفرعی
9
فرضیهفرعی
4

عماااااقمعناااااویدرتوانمندساااااازی
روانشناختیتاأثیرمثباتومعنایداری

5/466

4/333

تایید

5/33

دارد.
تعامااااالمثباااااتدرتوانمندساااااازی
روانشناختیتاأثیرمثباتومعنایداری

5/574

5/736

رد

-

دارد.
حساسااایتاخققااایدرتوانمندسا اازی
روانشناختیتاأثیرمثباتومعنایداری

5/895

8/444

تایید

5/33

دارد.
پاسخگوییبهجامعاهدرتوانمندساازی
روانشناختیتاأثیرمثباتومعنایداری

5/835

8/698

تایید

5/33

دارد..


برازش کلی مدل :بارازشکلایمادلازطریاقتحلیالوبررسایمقاادیرR2و 1GOFماورد
رادرسهسطحطبقهبندینمود؛مقادیر

آزمونقرارگرفت.کوهن)7322(8مقادیرتأثیرگذاریR2
کمتراز5/58تاثیرضعیف،تا5/79تاثیرمتوسطوتامقدار5/86وباالتربیانگرتأثیرقاویاسات.

آماتو،وینزیوتنهاوس)8554(9شاخصبرازشمدل)(GOFرابرایارزیابیبارازشمادلهاای
معادالتداخلیوسنجههایخارجیدادههابهطورهمزمان،پیشانهادکردناد.شااخصبارازشباا
گرفتنریشهمجذورازمتوسطاشاتراکبارایهماهساازههااومتوساطR2مرباو باهساازههاای
1. Goodness-of Fit Index
2. Cohn
3. Amato, Vinzi & Tenenhaus

14

تبیین مفهوم رهبری خیرخواه و نقش آن در توانمندسازی روانشناختی کارکنان

درونزا،بهروشزیرمحاسابهمایشاود(رابطاه .)7مقاادیر5/83،5/57و5/96باهعناوانمقاادیر

ضعیف،متوسطوقویبرایGOFمعرفیشدهاست(وتزلسوهمکاران.)85537


̅̅̅

رابطه()7

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√



دستآمدهبرایGOF
باتوجهبهمقداربه 

نتایجبرازشکلیمدلدرجدول()6ارائهشدهاست.
بهمیزان،5/373چوناینمقداراز5/96بزرگتاراسات،بناابراین،درساطحبسایاربااالقاراردارد.
همننینتمامیمقادیرR2نیازدرباازهبزرگتاراز5/86قاراردارنادودارایقادرتتأثیرگاذاری
دستآمدهبرایR2و GOFبرازشبسیارمناسبمدلکلایتأییاد
باتوجهبهمقادیربه 

باالییهستند.
میشود.

جدول  .5برازش کلی مدل
متغیر پنهان

Communalities

R2

رهبریخیرخواه

5/652

-

نمندسازیروانشناختی

توا

5/337

5/197

عمقمعنوی

5/458

5/258

تعاملمثبت

5/843

5/276

حساسیتاخققی

5/929

5/259

پاسخگوییبهجامعه

5/935

5/133

معنیداری


5/721

5/694

شایستگی

5/893

5/162

خودتعیینگری


5/939

5/638

تأثیرگذاری

5/713

5/263

اعتماد

5/827

5/229

میانگین

5/941

5/113
5/373

GOF

1. Wetzels et al.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
بحرانکنونی درمورداعتمادبهرهباریباهواساطهبحارانهاایاقتصاادی،رشادسرساامآورو
نشدنیشرکت ها،وتردید،ترسوبدبینیکهدررابطهبارهبرانردهباالوجاوددارد،آشاکار


تمام
شدهاست.بنابراین،مادلهاایرهباریسانتیبراسااسرقاباتوسلسالهمراتابنیازهاابایادماورد
کهبتوانندنسبتبهچالشهایمحیطایکناونیدریا

تجدیدنظرواقعشدهوبهبودیابند،تاجا 
یی



روشبامعناترورضایتبخشترپاسخگوباشاند.رهباریخیرخاواهباهتوساعهفضاایلدرساازمان

طریقتصمیمگیریاخققی،خلقاحساسمعناداربودن،القایامیدوتقویتشجاعتبرایانجام

از
پرداختهومیتواندبهعنوانراهیبارایگاذراز

وبرجایگذاشتنتأثیرمثبتبرجامعه

اعمالمثبت
اینبحرانباشد.تحقیقحاضرباهدفتبیینمفهومرهبریخیرخواهونقاشآندرتوانمندساازی
تحلیلدادههااویافتاههاای

انجامشد.تجزیهو

روانشناختیکارکنانواعضایهیئتعلمیدانشگاه
کهشاخص هایبرازشبرایکلیهمتغیرهایپنهاانتحقیاقدرساطحمطلاوبی

تحقیقنشانمیدهد
خوبیمیتوانندمتغیرهایپنهانرا


گیریبه

هایاندازه

قرارداشتندوحاکیازاینبودندکهشاخص
اندازهگیریکنند.

فرضیه اصلی تحقیقق بیاانمایداردکاهرهباریخیرخاواهدرتوانمندساازیروانشاناختی
معنیداریدارد.نتایجحاصالازآزماونایان
هیئتعلمیدانشگاهتأثیرمثبتو 
کارکنانواعضای 
فرضیهنشاندادکهرهبریخیرخواهبرتوانمندسازیروانشناختیکارکنانواعضایهیئتعلمای
دانشگاهدرسطح5/33تأثیرمثبتومعنیداریدارد.درنتیجاه،فرضایهاصالیتحقیاقتأییادشاد.
ساختنبسترحمایتیوقابلاعتمااد،جااییکاهافارادبتواننادتوانااییهااو


رهبریخیرخواهبافراهم
روانشناختیتوانمندترشاوند.
مهارتهایشانرابهکارگیرند،موجبمیشودکهکارکنانازلحاظ 
یخیرخواهباعثمیشودزیردستاناحساسکننادکاهشایساتگیالزمبارایانجاام

بهعبارتیرهبر
وظایفشانرادارند.افرادزمانیاحساسشایستگیخواهندکردکهدانش،مهارتوتواناییهایشان

گیرند.ازطرفیرهبریخیرخواهموجبمیشودکهافرادمعناوهدفاصالیکارشاان

رابهکارمی
رادریابندوب هحسیمثبتازتأثیرگذاریبردنیاییکهدرآنزندگیمیکنند،برسند.
فرضیههای فرعی تحقیق :فرضیهفرعیاولبیانمیداردکهعماقمعناویبارتوانمندساازی
روانشناختیکارکنانواعضایهیئاتعلمایدانشاگاهتاأثیرمثباتومعنایداریدارد.ازآنجاکاه
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،معنیداراست.

ضریبمعنیداریاینرابطهبرابر4/333است،میتواننتیجهگرفتکهاینرابطه
،ضریبمسیرمحاسبهشدهبرابربا5/466ومثبتاسات،ازایانرو،درساطحاطمیناان

ازسویدیگر

5/33میتوانگفت،عمقمعنویبرتوانمندسازیروانشاناختیکارکناانواعضاایهیئاتعلمای
دانشگاهتأثیرمثبتومعنیداریداردوفرضایهمحقاقدرخصاوصتاأثیرایاندومتغیارباهشاکل
معنیداریوهدفاشاره
داریتأییدمیشود.عمقمعنویبهجستجویرهبربرایاحساسیاز 


معنی
فردخودچشماندازیازآیندهسازمانرابارای

دارد.درعمقمعنوی،رهبرباویهگیهایمنحصربه
کندتابهتحققچشمانادازساازمانایماانآورنادوباهآیناده

افرادایجادکردهودرآناننفوذمی
توانمندترمیساازد.

سازمانامیدوارباشند.بدینترتیب،کارکنانرابرایحرکتدرجهتاهداف،

یجادچشم اندازیمشخصبرایافراد،موجباتتوانمندیآنانرافاراهممایساازد.

عمقمعنویباا
یریاعتقاداتمعنویوایمانبهکارمیشودواینامرموجبمایشاود

باعثشکلگ

عمقمعنوی،
کهبهلحاظروانشناختی حسکنندکاهشایساتگی،تاأثیر،اعتماادواساتققلالزمرابارایانجاام

کاریبامعنادرسازماندارند.دری

محیطمعنوی،اعضاتمایلبیشتریبرایپاذیرشمسائولیت

سهیلنقشرهبریمیشود.فرضیهفرعیدوممطر میکندتعاملمثبت

داشتهواینخودموجبت
معنیداریدارد.
هیئتعلمیدانشگاهتأثیرمثبتو 
روانشناختیکارکنانواعضای 
برتوانمندسازی 
ازآنجاکهضریبمعنیداریاینرابطهبرابر5/736استواینمقاداردرباازهمعنایداریمناساب
نتیجهگرفتکهاینتأثیرمعنیدارنیستوفرضیهمحققدراینخصوصتأیید

قرارندارد،میتوان

نمایشاو د.فرضایهفرعایساومایانتحقیاقنشاانمایدهادحساسایتاخققایبارتوانمندساازی
روانشناختیاعضایهیئتعلمیدانشگاهتأثیرمثبتومعنیدارداردکهموردپذیرشقرارگرفت.
ضریبمعنیداریاینرابطهبرابر8/444بهدستآمدوضریبمسایربرابارباا5/89محاسابهشاد.
کهمقدارمعنیداریاز8/32کاوچکترباودهواز7/36بزرگتاراسات،ونیازضاریبمسایر

ازآنجا
،میتواننتیجهگرفتکهدرسطحمعنیداری5/33حساسیتاخققیبرتوانمندسازی
مثبتاست 
روانشناختیکارکنانواعضایهیئتعلمیدانشگاهتأثیرمثباتومعنایداریدارد.رهبرانایکاه
دارایرویکرداخقامدارانههستند،ازطریاقتوانمندساازی،پیاروانوزیردساتانخاودراتشاویق
میکنندتامنافعگروهرابرمناافعشخصایبرتاربداننادوازراهباردهاایتوانمندساازیدرجهات
بهنفسخودبهرهگیرند.حساسیتاخققیرهبرانخیرخواهرا
اد 
خودکارآمدی،خودآگاهیواعتم 
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قادرمیساازدتاانیروهاایباالقوهکارکناانخاودراباهصاورتبالفعالدرآورنادوبارایناسااس،
توانمندسازیکارکنانشانراضرورتیاجتنابناپذیردانستهودرجهاتافازایشآنتاقشنمایناد.
روانشناختی
نمیدهدکهپاسخگوییبهجامعهبرتوانمندسازی 
فرضیهفرعیچهارماینتحقیقنشا 
دانشگاهتأثیرمثبتومعنیداریداردکهموردپذیرشقرارگرفت.

کارکنانواعضایهیئتعلمی
است،میتواننتیجهگرفتکهاینرابطه،معنی

کهضریبمعنیداریاینرابطهبرابر8/698

ازآنجا
داراست.ازسویدیگر،ضریبمسیرمحاسبهشدهبرابر5/835ومثباتاسات،ازایانرو،درساطح

اطمینان5/33پاسخگوییبهجامعهبرتوانمندسازیروانشناختیکارکنانواعضاایهیئاتعلمای
دانشگاهتأثیرمثبتومعنیداریدارد.برایتوانمندسازیکارکناننیاازباهساازوکارهاییازقبیال:
بیانروشناهاداف،ارائاه حمایات،مشاارکتوآماوزش،دسترسایباهاطقعاات،حمایاتهاای
اجتماعیوعاطفیمیباشدکهاینملزوماتمیتواندهمگیازطریقرهبریخیرخواهتأمینشوند.
روانشااناختی،یا
توانمندساازی 

فرایناادناشاایازتباادالتاجتماااعیاسااتورهبااریخیرخااواه

ماادیرانعهاادهدارتوانمندسااازیفااراهمآورد.

ماایتواناادچااارچوبیعققیاای-انگیزشاایباارای
،دوریکردهوبهجایآنهمکاریومسااعدترا

دراینراستارهبرانخیرخواهازقدرتوکنترل

تشویقمینمایند.پاسخگوییبهجامعهازطریقکاهشجنبههایمضروایجادهامگرایایبارافاراد
افرادتأثیرمیگاذاردوایانباورهاا

تأثیرگذاراست.پاسخگوییبهجامعهبرباورهایروانشناختی
میتواندپیرامونآننهازآنهاانتظارمیرود،باشد.درنهایتبهمدیراندانشگاههاومراکزآماوزش
هایرهبریخیرخواهدردانشگاهمواردزیرپیشنهادمیشود:


هاومشخصه

،جهتتوسعهمسلفه
عالی
افزایش حساسیت اخالقی :

-

داشتندیدبلندمدتوتوجهبهاثراتوپیامدهایبلندمدترفتارهادرسازمان؛

-

 شناساییمسائلومشکقترفتاریخودودیگرانوآگاهیازاثراتاینگوناهرفتارهاا
درمحیطکار؛

-

توجهبهمسئولیتهایاخققیدرمحیطکارواندیشیدندرموردآنها؛


-

موردقضاوتقراردادنتصمیماتوشیوههایتصمیمگیریدرساازمانازلحااظرعایات

ارزشهاواصولاخققی؛


-

توسعهنگرشانتقادمحوردرسازمان.
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افزایش عمق معنوی :

-

جستجویمعناوهدفدرکارازطریقپرسوجو؛


-

اندیشهوآگاهییافتنازابعادمختلفکار؛



-

توسعهاندیشهوحکمتدرونیازطریقاندیشیدندرموردحیاات،عقیاقوارزشهاای
درونیبرایدرکبیشترمعناودسترسیبهراهحلیمناسببرایتعاملبادنیا؛


-

توسعهکمالگراییدرونیدرراستایمساعدتبهبشریتازطریقارائهرفتارهایحماایتی

وکم کننده.

افزایش تعامل مثبت:

-

الهامبخشیبه
تبدیلشدنبهالگوینقشیبرایتغییرمثبتدرسازمانازطریق 

تقشبرای
افرادبرایتغییروهمنناینخلاقوباهکاارگیریاشاکالجدیادتغییارمثباتوناوآوری
اجتماعیدرسازمان؛

-

توسعهچشماندازمشترکدرسازمانبااستفادهازداساتانهاا،تصاوراتذهنای،نمادهاا،


استعارههاوزبانترغیب؛


-

ایجادامیدواشتیاابرایتغییربهوسیلهعملبهعنوانی

مادلنقاشوکاتالیساتیبارای

تغییرونوآوری.
افزایش پاسخگویی به جامعه:

-

یداربار
عنوانعاملیمساعدتکنندهبهجامعاهودارایتاأثیرمعنا 

شناختنقشهرفردبه
جامعه؛

-

شر جعبهابزاروفرایندیجامعبرایحلمشکقتاجتماعیپینیدهوچندبعدی؛

-

طهوهمدلیباذینفعانمختلفسازمانازطریقساختروابطمناسبباآنها؛

ساختراب

-

حلهایپایداربرایحلمشکقتاجتماعیپینیادهازقبیالتوساعه
طراحیوپرورشراه 

فقروتعلیموتربیت.

پایدار،مراقبتهایبهداشتی،مبارزهبا


همننینبهپهوهشگرانآتیتوصیهمیشودتحقیقاتدرزمینهرهبریخیرخواهراتوساعهداده
:عملکرد،بهرهوری،رضاایتشاغلی،تعهادساازمانی،

وارتبا آنرابابروندادهایشغلیازقبیل

روانشناختیسازمان،موردمطالعهقراردهند.
کیفیتزندگیکاریونیزتبادالتاجتماعیوجو 
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