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Abstract: The present study aimed to determine the impact of organizational virtue on 

psychological empowerment by the mediating role of subjective well-being of faculty 

members of universities in Mazandaran Province and to develop a model of this impact. 

This was an applied descriptive survey involving structural equation modeling. Statistical 

population consisted of all faculty members (n= 2940) of universities in Mazandaran 

Province. Sample size was calculated to be 334 using Cochran's formula. Stratified random 

sampling was used to select the participants. Data collection was done using a researcher-

made questionnaire of organizational virtue, Spritzer's Psychological empowerment scale, 

and subjective well-being scale (SWS) of Keyes and Magyar-Moe. Collected data were 

analyzed by SPSS and AMOS. Path analysis and Bootstrapping were used to test the 

hypotheses. The findings showed positive and significant relationships of organizational 

virtue with psychological empowerment, organizational virtue with subjective well-being, 

and subjective well-being with psychological empowerment. Subjective well-being also 

acted as a mediator between organizational virtue and psychological empowerment. 
 

Keywords: Subjective well-being, Psychological empowerment, Organizational virtue. 

 

 

 

 

 

 



 ...ارائه مدل تاثیر آموزش                                                                                                                                                 97

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 مقدمه

گونه عملکرد سالیان متمادی پژوهشگران بر ابعاد بیمار     

های اخیر پی بردند اما در سال ،و رفتار بشر تمرکز داشتند

تواننرد بره یی مثهر  رفتراری مهاکه با تمرکز برر ننهره

نستجوی رشد و توسعه فرد، سازمان و نامعره برردازنرد  

ی فضرریل  سررازمانی، بتز سررتی  هنرری و توانمندسرراز

هرای مثهر  روانشناختی از مفاهیمی هستند که به و ژگی

هرای مثهر  ننرد  ا رم مفراهین ننهرهکیها تونه مانسان

های اخالقری را رفتاری هستند که توانا ی، شادابی و ارزش

هررای سررالن نآورنررد  سررازمادر سررازمان برره ارممرران می

وری ها ی هستند که همان اندازه که به کار و بتررهنسازما

دهند، به سالم  روانی و نسمی کارکنران نیرز می  میاه

تونه دارند؛ برا سرالم  افرراد، سرالم  سرازمان تضرمیم 

وری، توانمنردی تواند از بترهخواهد شد و سازمان سالن می

و کررارا ی مزب برررای موانترره بررا دنیررای تررو ب بررا رقابرر  

 (  1392 )فانی و آقاز ارتی برخوردار شود

دسازی کارکنران در دو دهره اخیرر تونه به موضوع توانمن

 افته و به  کی از دلمشمولی های مرد ران ای و ژهاهمی  

تهد ل شده اس   توانمندسازی  کری از راهکارهرای مترن 

برای گسترش سازمان هرا و انبهراب برا تمییررار خرارنی 

اس   محیط کار امروزی به کارکنانی نیاز دارد که بتواننرد 

دهند، خالقی  داشته باشرند  تصمین بگیرند، راه حل ارائه

ا رم امرر از یر ر   و در مقابل کار خرود پاسروگو باشرند 

-توانمندسازی کارکنان محق  می شود و در صورر بترره

گیری از آنان نه تنتا تعتد کارکنان به سازمان بیشتر شده، 

بلکه در آنان حر  اعتمراد و اهمیر ، یرفیر  و توانرا ی 

ط کراری مثهر  ا جاد می شود کره پیامرد آن  رح محری

   سرازمان (1387)فیضی و  والفقراری مقردب  خواهد بود

س  کره از نررر اتوانمند و قابل، مستلزب داشتم کارکنانی 

سررالم  و بتداشرر  روانرری در وضررعی  مبلرروبی باشررند  

پرداختم به بتز ستی و سالم  کارکنان از اهمی  برام ی 

هیجانرار  ،برخوردار اس  ز را کارکنران راضری و خشرنود

هرای ثه  بیشتری دارند و از اتفاقار ایراف خود ارز ابیم

به یور کلری فضریل  تنترا  رح و ژگری   تری دارندمثه 

ها نیز ها، نوامع و فرهنگفردی نیس ، بلکه درون سازمان

(  فضریل  1394 )عابردی مصادب آن قابل مشاهده اسر 

توانرد در های اخالقی سازمان اس  که میسازمانی و ژگی

ا م، یتی افراد و سازمان نمود پیدا کنرد  بنرابرصفار شوص

فضیل  سازمانی صفار اخالقی اس  که از تجمع ادراکری 

شود که با د در سبح  ح نوع رفتار در زندگی آموخته می

ها هرای آرمران سرازمانسازمان عملیاتی شرود و در ارزش

(  فضریل  سرازمانی  عنری بره 2005 )چوان آشکار گردد

ها، تمرا الر شد، توسعه و تداوب عادرکارگیری، حما  ، ر

ها ی نریر نوع دوستی، امان  و درستی، گذشر  و فعالی 

و اعتماد هن در سبح فردی و هن در سبح سازمانی اشاره 

توانمندسازی برا تمییرر در باورهرا،  ( 2010 )کامرون دارد

شرود  بره ا رم هرای کارکنران شرروع میافکار و یرز تلقی

ا رم براور برسرند کره توانرا ی و  معنی کره آنران با رد بره

شا ستگی مزب برای انجاب ویا ف را به یور موفقی  آمیرز 

داشته و احساس کنند که آزادی عمل و استقالل در انجاب 

هررا را دارنررد، برراور داشررته باشررند کرره توانررا ی فعالی 

تأثیرگذاری و کنترل برر نترا ش شرملی را دارنرد، احسراس 

و ارزشرمندی را دنهرال  دارکنند که اهرداف شرملی معنری

کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصرفانه می

 توانمندسررازی،(  1396 )اعتهرراری اصررل شررودرفترار می

استفاده از واژه  اعبای اختیار و قدرر به ز ر دستان اس  

قدرر در همه تعار ف توانمندسازی روشرم اسر  کره بره 

اعتمراد تقو ر   تعادل قدرر برای همکراری و مونب آن،

بره  گیرنرد سرپرستان و ز رر دسرتان در نررر می شود می

ترکیهی از حامر روانشناختی  توانمندسازی، ها ،اعتقاد آن

ز ر دس  تح  تأثیر رفتارهای توانمند کننده سرپرسرتان 

( 1995  اسررر تزر )(2005 )گرلیرح قررار گرفتره اسر 

کنررد  توانمندسررازی روانشررناختی را ا نگونرره تعر ررف می

 انگیزش شملی درونی فزا نرده ای کره در چترار احسراس

تعیینی( آشرکار دار برودن و خرود)شا ستگی، تأثیر، معنری

هرا و ادراکرار فررد را نسره  بره شود که نت  گیریمی

(  بررای 1393 )شتهازی نردا کندویا فشان منعک  می

توانمندسازی کارکنان دو د گاه اساسی مبرح اس   اولری، 
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ی سراختاری کرره شرامل تعرد ل سرراختارهای توانمندسراز

محیط کار توسط مد ران و تستیل دسترسی کارکنران بره 

باشرد و دومری، د ردگاه توانمندسرازی امکانار سازمان می

 روانشناختی اس  کره یهر  تعر رف اسررر تزر در سرال

، انعکاسی از ح  کارکنان از کنترل در محیط کرار 1995

ز محریط کرار خرود مری بوده و متأثر از ادراک کارمندان ا

باشد  ا م دو د دگاه در کنار  کد گر بوده و تو ماً احسراس 

 دهنرردتوانمنرردی کارکنرران در سررازمان را تشررکیل می

(  تومررراس و ولتتررروس 1392)اسرررکندری و همکررراران 

( توانمندسازی روانشناختی را مفتومی چند بعدی 1990)

ونری می دانند و آن را به عنوان فرا ند افزا ش انگیرزش در

تر توانمندسازی اند  به بیان کاملانجاب وییفه تعر ف کرده

های شرناختی ای از حوزهروانشناختی را به عنوان مجموعه

کارآمرردی، حرر  دهنررد کرره شررامل خودانگیررزش ارائرره می

داری و مؤثر برودن را شرامل )خودموتاری(، معنی انتواب

 (  وترم و کمررون1385عهداللتی و نوه ابرراهین ) شودمی

)همران  ( بعد اعتماد را به ابعاد فوب اضرافه کردنرد1988)

از زمانی که روانشناسران بره بررسری  1950(  در دهه 49

و افسرردگی عالقره نشران  انند اضبراباحساسار منفی م

مندی به بررسی احساسار خوب و خوش نیرز دادند، عالقه

ونود آمررد و چگررونگی دسررتیابی برره حرر  شررادی و برره

)راسرتیم نو را  د تونره قررار گرفر بتز ستی  هنی مور

( واژه بتز ستی  هنی بره 2000) (  یه  نرر دا نر1393

های خودشان اشراره دارد  های افراد از زندگینحوه ارز ابی

)رضا   از زندگی(  های شناختیها هن قضاورا م ارز ابی

های مثهر  ها و هیجان) احساس های عایفیو هن ارز ابی

(  1390قاسرمی و همکراران ) گیرردو منفی( را در برر می

( بتز ستی  هنی را در سه بعرد بتز سرتی 2005) کی  ز

هیجانی، بتز ستی روان شناختی و بتز ستی انتمراعی در 

(  بر اسراس تعر رف 1396)عهاسی و همکاران  نرر گرف 

بتز ستی  هنی شامل احساس کنتررل،  ،فدراسیون نتانی

  یهر  اسر  پذ ریهرا و مسرلولی کنار آمردن برا چالش

( بتز ستی هیجانی شامل 2003) تعر ف کی  ز و مگیارمو

دو بعد اس   عایفه مثه  )نشاط، روحیه خوب، شرادمانی 

بسرریار، آرامررش، رضررا   و سرشررار از انرررژی و حیررار( و 

قرراری، انگیرزی، عصرهانی ، نراآرامی، بی)غن عایفه منفی

  (1392فررد  )معتقدیارزشی( ناامیدی، تالش بیتوده، بی

بینی و بتز سررتی هیجررانی، رضررا   از زنرردگی، خرروش

امیدواری، اعتماد به نف ، تسلط و ح  کنتررل، داشرتم 

هرردف در زنرردگی، احسرراس تعلرر  و حما رر  شوصرری از 

های   احساس بتز ستی هن مؤلفهندهای آنتر م ننههمتن

های شرناختی دارد  افرراد برا احسراس عایفی و هن مؤلفه

هرای مثهر  را تجربره ده، هیجانبتز ستی بام به یور عم

کنند و از حوادث و وقا ع پیرامون خود ارز ابی مثهتری می

دارند، در حالی که افراد با احساس بتز ستی پا یم حوادث 

کننررد و مبلوب ارز ررابی مرریشرران را نرراو موقعیرر  زندگی

بیشتر هیجانار منفی نریر اضبراب، افسردگی و خشرن را 

( 1998) (  ر ف1396مکاران )عهاسی و ه کنندتجربه می

های بتز ستی روانشناختی را تالش فرد برای تحق  توانا ی

بالقوه خود می دانرد  برر اسراس الگروی ر رف، بتز سرتی 

روانشناختی از شش عامل پذ رش خرود )داشرتم نگررش 

مثه  نسه  به خود(، راببه مثهر  برا د گرران )برقرراری 

همرردلی(، روابررط گرررب و صررمیمی بررا د گررران و توانررا ی 

موتاری )احسراس اسرتقالل و توانرا ی ا سرتادگی در خود

های انتماعی(، زندگی هدفمند )داشتم هردف مقابل فشار

در زندگی و معنا دادن بره آن(، رشرد شوصری )احسراس 

رشد مستمر( و تسلط بر محیط )توانا ی فررد در مرد ر   

(  1393( تشرکیل مری شرود )سرلیمانی و حهیهری محیط

هررای حرروزه بتز سررتی تررر م مرردلمرردل ر ررف از متم

( مردل خرود از 1995) رود، ر فروانشناختی به شمار می

بتز ستی روانشناختی را تالش بررای رشرد و پیشررف  در 

دانرد  های برالقوه فررد مینت  تحق  بوشیدن به توانا ی

موتاری، رشد شوصی، تسلط برر محریط، هدفمنردی خود

و پذ رش خرود، در زندگی، داشتم ارتهاط مثه  با د گران 

های تشکیل دهنده بتز ستی  هنی روانشرناختی در مؤلفه

(  بتز سرتی 1394)موم ی و همکراران  مدل ر ف هستند

انتماعی به عنوان گزارش مشوص فرد در مرورد کیفیر  
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کنرد رواببش با افراد د گر، محله ای که در آن زندگی می

 (  1394شود )دمور و اسدی تعر ف میاش و نامعه

هررای آموزشرری و پژوهشرری اسرراتید قیرر  در فعالی موف

نسره  بره ها آنواند تا حد ز ادی به احساس تدانشگاه می

ها شان وابسرته باشرد، بره کارگیری توانمندیه زندگی و ب

تونه به احساس بتز ستی و توانمندی اعضرای دلیل همیم

های ننهره ها امرری ضرروری اسر  علمی دانشرگاه هیل 

ها تررا حرردود ز ررادی مررورد ر سررازماناخالقرری و متعررالی د

شررود کرره انررد  اخیررراً مشرراهده میتررونتی قرررار گرفتهبی

های مثهرر  سررازمانی را پژوهشررگران سررعی دارنررد ننهرره

معرفی نموده و مرورد بررسری قررار دهنرد  مثهر  گرا ری 

های رو کردی ند د در روانشناسری اسر  کره بره ننهره

وزه مثهر  کند  تحقیقار حمثه  ونودی انسان تونه می

هرای ند ردی گرا ی به مبالعار سازمانی راه  افته و سازه

ها، فضریل  سرازمانی را ا جاد کرده اس    کی از ا م سازه

های آن کره توسرط اس   ورود فضیل  سرازمانی و مؤلفره

های تواند نقش مؤثری در ننههپژوهشگران بیان شده، می

انجرراب بنررابرا م  هرردف از  ونود آورد مثهرر  سررازمان برره

 ل یترأثیر فضر یشرنتادیمردل پ میریتع، حاضرر پژوهش

 یگریانجیرربررا م یروانشررناخت یبررر توانمندسرراز یسررازمان

 یشرنتادیدرنه تناسرب مردل پ مییتعی و  هن یست بتز

برا  یروانشرناخت یبرر توانمندسراز یسرازمان ل یتأثیر فض

 ی بود  هن یست بتز یگریانجیم

 روش کار

ی اسرتفاده شرد  کمّاز راههرد حاضر پژوهش انجاب در 

پیما شری، از نررر  -ا م پژوهش از نوع تحقیقار توصیفی

هدف، پژوهشی کاربردی و از نوع معادمر ساختاری اس   

علمی  هیل کلیه اعضای  پژوهش شامل ا م نامعه آماری

کره در سرال بودهای استان مازندران نفر( دانشگاه 2940)

گیری بتره( مشمول به کار بودند  با 1397 -98تحصیلی )

نفر بره عنروان حجرن نمونره  334از فرمول کوکران تعداد 

گیرری ها از شریوه نمونرهبرآورد گرد د  برای انتواب نمونه

ای استفاده شد  فرا ند انتواب نمونره برد م تصادفی یهقه

-گیری یهقرهصورر بود که در مرحله اول از یر   نمونه

ن یهقره های اسرتان مازنردران بره عنرواای، نوع دانشرگاه

)دولتی، علوب پزشکی و آزاد( در نرر گرفته شرد و سرر  

، های انتواب شردهمحق  پ  از ورود به هر ح از دانشگاه

  از کررردیررور تصررادفی سرراده توز ررع ه پرسشررنامه را برر

 6گو ه و  51با  فضیل  سازمانی محق  ساخته پرسشنامه

بعد )رههری، فرهنرگ، سراختار سرازمانی، منرابع انسرانی، 

سرازی فناورانره( نتر  سرنجش عه فناورانه و تجاریتوس

متمییر فضیل  سازمانی، پرسشنامه استاندارد اسرر تزر  با 

)احسراس خودکارآمردی، احسراس  گو ره و پرنش بعرد 18

معنرراداری، احسرراس خودموترراری، احسرراس اثربوشرری و 

احساس اعتماد اس ( نت  سنجش متمیر توانمندسرازی 

اندارد کی  ز و ماگیرارمو برا روانشناختی و پرسشنامه  است

گو ره، بتز سرتی  12)بتز سرتی هیجرانی شرامل  سه بعد

گو ه و بتز ستی انتمراعی شرامل  18 روانشناختی شامل

گو ه( نت  سنجش متمیر بتز ستی  هنی به عنروان  15

 و تحلیل   برای تجز هشدها استفاده دادهابزار نمع آوری 

و بررای بررسری  ریتحلیل معادمر ساختا از روشها داده

 2000نقش میانجی نیز از روش برور اسرتراب برا تعرداد 

 از گیری استفاده شده و در انجاب تحلیل نیزمرتهه باز نمونه

نت   شد  استفادههای اس پی اس اس و ا موس افزار نرب

هرا، حفظ و رعا   اخرالب در پرژوهش از تمرامی آمرودنی

نران داده شرد رضا   نامه کتهی گرفته شد و به آنتا ایمی

نتر  انجراب پرژوهش بروده اسر    که ا م ایالعار صرفاً

پرررررررژوهش حاضرررررررر برررررررا کرررررررد اخرررررررالب 

IR.UATR.REC.1399.330 اخررررالب  تررررهیدر کم

  دانشگاه ثه  شد 

 هایافته

های پژوهش، از سه به منرور بررسی پا ا ی پرسشنامه

شاخص پا ا ی مرکب، متوسط وار ان  استوراج شده و 

  شرط برقراری پا ا ی سازه ا م اس  شدبارعاملی استفاده 

بزرگتر و اندازة  6/0( از CRکه اندازة پا ا ی مرکب )

بزرگتر و  4/0( از AVEمتوسط وار ان  استوراج شده )

باشد که  75/0ضر ب پا ا ی )آلفای کرونهاخ( بیشتر از 

آن اس  که تماب مقاد ر  دس  آمده نشان دهندهه نتا ش ب
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 بامترند  ا م امراز حد معیار  ،هادس  آمده از مؤلفهه ب

  بود هاپا ا ی قابل قهول و مناسب پرسشنامه دهندهنشان

 18/60نفر مرد ) 201 های توصیفی نشان داد که افته

درصد( در پاسوگو ی به  82/39نفر زن ) 133درصد( و 

 ها مشارک  داشته اند پرسشنامه

دی های مدل پیشنتامؤلفهشکل  خرونی روابط میان 

تأثیر فضیل  سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی با 

میانجیگری بتز ستی  هنی را در حال  ضرا ب استاندارد 

  دهدنشان می

 
 مدل پیشنهادی در حالت ضرایب استاندارد. 1شکل 

Figure 1. Proposed model in standard coefficient mode 
 نی و فضیلت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختیتحلیل مسیر مدل تأثیر بهزیستی ذه. 1 جدول

Table 1.Path analysis of the model of the effect of subjective well-being and organizational virtue on 

psychological empowerment 

 نتایج t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد مسیرها

 دار استمعنی 0009/0 193/6 55/0 ختیبهزیستی ذهنی بر توانمندسازی روانشنا

 دار استمعنی 0009/0 943/5 58/0 فضیلت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی

 دار استمعنی 0009/0 112/6 55/0 فضیلت سازمانی بر بهزیستی ذهنی
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، ضرر ب مسریر شودمالحره می 1همانبور که در ندول 

مندسررازی اسررتاندارد متمیررر بتز سررتی  هنرری بررر توان

بروده و  193/6برابر با  t، مقدار 55/0روانشناختی، برابر با 

اسر ، نتیجره ا نکره، از  05/0کمترر از  P-Valueمقدار 

د رردگاه حاضررر م در پررژوهش، بتز سررتی  هنرری بررر 

 دار و مثهتری دارد توانمندسازی روانشناختی ترأثیر معنری

ضررر ب مسرریر اسررتاندارد متمیررر فضرریل  سررازمانی بررر 

برابرر برا  t، مقدار 58/0ازی روانشناختی، برابر با توانمندس

اسرر ،  05/0کمتررر از  P-Valueبرروده و مقرردار  943/5

نتیجرره ا نکرره، از د رردگاه حاضررر م در پررژوهش، فضرریل  

دار و سازمانی بر توانمندسرازی روانشرناختی ترأثیر معنری

ضررر ب مسرریر اسررتاندارد متمیررر فضرریل   مثهترری دارد 

برابر برا  t، مقدار 55/0ی، برابر با سازمانی بر بتز ستی  هن

 اسرر ، 05/0کمتررر از  P-Valueبرروده و مقرردار  112/6

از د ردگاه حاضرر م در پرژوهش، تروان گفر  بنابرا م می

دار و فضیل  سرازمانی برر بتز سرتی  هنری ترأثیر معنری

 مثهتی دارد 

بررسی نقش میانجی بتز ستی نتا ش مربوط به  2ندول 

زمانی بر توانمندسازی  هنی در تأثیر فضیل  سا

 دهد را گزارش می روانشناختی بر اساس بور استرب

 بررسی نقش میانجی بهزیستی ذهنی در تأثیر فضیلت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی بر اساس بوت استرپ  .2 جدول

Table 2. Investigating the mediating role of subjective well-being in the effect of organizational virtue on 

psychological empowerment based on bootstrap test 
 نتایج P-Valueمقدار احتمال  ضرایب اثر نوع

 اثر مستقیم

 تأثیر فضیلت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی

 دار استمعنی 002/0 583/0

 اثر غیر مستقیم

 از طریق بهزیستی ذهنی
 دار استمعنی 0009/0 300/0

 دار استمعنی 002/0 883/0 اثر کل

 

برور اسرترب  با تونره روش، 2های ندول بر اساس داده

مقرردار اثررر مسررتقین فضرریل  سررازمانی بررر توانمندسررازی 

، مقدار اثر غیرمستقین فضیل  583/0روانشناختی برابر با 

سازمانی بر توانمندسازی روانشرناختی از یر ر  ) مسریر( 

و مقدار اثر کل بیم برابرر  300/0رابر با  بتز ستی  هنی ب

-Pو برا تونره بره ا نکره مقردار  دس  آمرده ب 883/0با 

Value  برای مسیرهای مستقین، غیرمستقین و اثر کل 

 

بوده، در نتیجه اثر میانجی برودن )میرانجی  05/0کمتر از 

بنرابرا م دار اسر   نزئی( متمیر بتز سرتی  هنری معنری

بتز ستی  هنری در ترأثیر ف  که توان نتیجه گرچنیم می

فضرریل  سررازمانی بررر توانمندسررازی روانشررناختی، نقررش 

هرای بررازش مردل شراخص 3نردول کنرد  میانجی را ا فا می

 دهد  را نشان می پیشنتادی پژوهش

 

 های برازش مدل پیشنهادی پژوهششاخص .3 جدول

Table 3. Fit indicators of the proposed research model 
 مطلوبیت مقدار یافته پژوهش مقدار قابل قبول هاصشاخ

کای دو )
2

 تأیید مدل 986/7087 - (مجذور کای

P-Value - 0000/0 تأیید مدل 

Df )0 )درجه آزادیdf
 

 تأیید مدل 4729

df

2

 

3
2


df



 
 تأیید مدل 499/1

RMSEA RMSEA < 0.1 039/0 تأیید مدل 

NFI NFI > 0.8 712/0 عدم تأیید مدل 

AGFI AGFI> 0.8 705/0 عدم تأیید مدل 
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GFI GFI> 0.8 718/0 عدم تأیید مدل 

CFI CFI > 0.8 880/0 تأیید مدل 
IFI IFI > 0.8 881/0 تأیید مدل 

SRMR .تأیید مدل 0600/0 هرچه به صفر نزدیکتر باشد 

 

 -ی کرای، مقدار آمارهدهدنشان می 3 همانبور که ندول

یرز برابرر برا ، درنۀ آزادی مردل ن986/7087دو در مدل 

کره بود  499/1اس  که حاصل نسه  آنتا برابر با  4729

هررای مقردار قابرل قهرولی اسر   از یرفری د گرر شراخص

همگی در حد قابل  IFIو  CFIبرازندگی الگو اصلی مانند 

 06/0نیرز  SRMRقهول و مناسب قرار دارند و شراخص 

 اس  

 بحث

هرای پرژوهش سرؤالهای پژوهش در ارتهراط برا  افته

سرازمانی برر توانمندسرازی کره متمیرر فضریل  ان دادنش

سررازمانی بررر بتز سررتی  هنرری و روانشررناختی، فضرریل 

بتز ستی  هنی بر توانمندسازی روانشناختی تأثیر معنادار 

اس   همچنیم؛ بتز ستی  هنی، در ترأثیر  و مثهتی داشته

فضرریل  سررازمانی بررر توانمندسررازی روانشررناختی نقررش 

بررسی مهانی نررری و  افتره هرای  ند کمیانجی را ا فا می

پررژوهش همچررون نتررا ش پررژوهش قرردب پررور و همکرراران 

که فضیل  سرازمانی برر توانمندسرازی  داد( نشان 1394)

ل اخالقری  روانشناختی  کارکنان اثرگذار اس ؛ ا جاد فضا

در سازمان از نمله اعتماد و صداق  و     مونب بتهرودی 

سازمان می شود که ا رم روابط بیم کارکنان و مد ران در 

امر مونب بامرفتم سبح بتز ستی  هنری منرابع انسرانی 

ترأثیر   شرودسازمان و در نتیجه توانمندتر شدن آنران مری

فضیل  سازمانی بر بتز ستی  هنی با نتا ش پژوهش هرای 

( هموروانی 1394( و عتردی )2011ر گو و همکارانش )

ر بتز سرتی داشته و در  ح راستا قرار دارد؛ همچنیم تأثی

 هنی بر توانمندسازی روانشناختی تأثیر گذار اس  که برا 

(، فیلیرری و 1397هرای حسرم زاده و همکراران )پژوهش

 ( همووانی دارد 2014( و ابینا ا )2016همکاران )

 

 

فضیل  سازمانی  عنی به کارگیری، حما  ، رشد، توسرعه 

تی، ها ی نریر نوع دوسها، تما الر و فعالی و تداوب عادر

امان  و درستی، گذش  و اعتماد هن در سبح فردی و هن 

توانمندسازی با تمییرر  ( 2010 در سبح سازمانی)کامرون

شرود  های کارکنان شرروع میدر باورها، افکار و یرز تلقی

به ا م معنی که آنان با د به ا م باور برسند کره توانرا ی و 

ی  آمیرز شا ستگی مزب برای انجاب ویا ف را به یور موفق

داشته و احساس کنند که آزادی عمل و استقالل در انجاب 

هررا را دارنررد، برراور داشررته باشررند کرره توانررا ی فعالی 

تأثیرگذاری و کنترل برر نترا ش شرملی را دارنرد، احسراس 

دار و ارزشرمندی را دنهرال کنند که اهرداف شرملی معنری

انه کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصرفمی

 توانمندسررازی،(  1396 )اعتهرراری اصررل شررودرفترار می

استفاده از واژه  اعبای اختیار و قدرر به ز ر دستان اس  

قدرر در همه تعار ف توانمندسازی روشرم اسر  کره بره 

تعادل قدرر برای همکراری و اعتمراد تقو ر   مونب آن،

بره  گیرنرد سرپرستان و ز رر دسرتان در نررر می شود می

ترکیهی از حامر روانشرناختی  توانمندسازی، ها،اعتقاد آن

ز ر دس  تح  تأثیر رفتارهای توانمند کننده سرپرسرتان 

  (2005 )گرلیح قرار گرفته اس 

( با عنوان ترأثیر 1397در پژوهش حسم زاده و همکاران )

 ،روان شناختی کارکنران سرما ه انتماعی بر توانمندسازی

 نشران داد کره  ا شبررسی نقش میانجی بتز ستی  هنی نت

بتز ستی  هنی نقش میانجی نسرهی در تأثیرگرذاری بعرد 

شناختی و همچنیم بعد سراختاری سررما ه انتمراعی برر 

کند و بتز ستی  هنی توانمندسازی روان شناختی ا فا می

نقش میانجی کامل را در تأثیرگذاری بعد ارتهایی سررما ه 

پژوهشی  انتماعی بر توانمندسازی روان شناختی دارد  در
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( برا عنروان بررسری راببره 1396) که قدب پور و همکاران

بیم توانمندسازی روانشناختی و فضیل  سازمانی با نقرش 

میانجی شیفتگی مرتهط با هرر کرار در کارکنران دانشرگاه 

علوب پزشکی لرستان انجراب دادنرد، نترا ش نشران داد کره 

توانمندسررازی روانشررناختی تررأثیر مثهرر  و معنرراداری بررر 

تگی مرتهط با کار و فضیل  سرازمانی دارد  همچنریم شیف

شیفتگی مرتهط با کرار نیرز ترأثیر مثهر  و معنراداری برر 

فضیل  سازمانی دارد و مشوص گرد د کره توانمندسرازی 

روانشناختی فقط تأثیر مستقین بر فضریل  سرازمانی دارد  

( برا عنروان بررسری راببره 1394در پژوهشی که عتدی )

و شادی در سازمان تأمیم انتمراعی  بیم فضیل  سازمانی

نشان داد که با افزا ش سبح ، نیز نتا ش شتر  زد انجاب داد

-فضیل  سازمانی، میزان شادی کارکنان نیز افرزا ش مری

( در تحقیقی تح  عنروان 2016)  ابد  فیلیری و همکاران

بتز ستی روانشناختی برا تعترد سرازمانی و توانمندسرازی 

یدند کرره برریم بتز سررتی معلمرران برره ا ررم نتیجرره رسرر

روانشناختی با توانمندسازی راببه معنراداری ونرود دارد  

همچنیم بیم بتز سرتی روانشرناختی برا تعترد سرازمانی 

راببه معناداری ونود دارد  تعتد سازمانی و توانمندسرازی 

 تواند بتز سرتی روانشرناختی را پریش بینری کنرد  درمی

 و  هنری  سرتیبتز عنروان با (2014) ابینا ا که پژوهشی

 تولیررد شرررک  کارکنرران در شررناختی روان توانمندسررازی

 کرره داد نشرران نتررا ش، داد انجرراب خودکررار کامروز رر 

 و شرناختی روان توانمندسرازی بریم معناداری همهستگی

 وار ان  از درصد هفده تقر ها  رددا ونود  هنی بتز ستی

  هنری بتز سرتی وسریله بره شناختی روان توانمندسازی

 همکررارانش و ر گررو کرره پژوهشرری در  شررود مرری تهیرریم

 فضرریل  ا جرراد باعرر  شرادی چگونرره عنرروان برا (2011)

 کره دادنرد نشران شود، می عایفی تعتد روابط و سازمانی

 کارکنان در همدلی و عش  ا جاد باع  سازمان در فضیل 

  شودمی سازمان

هرا ی کره در زمینره فضریل  سرازمانی پرژوهش غلبدر ا

( 2004) بعاد معرفی شده توسط کامرونصورر گرفته از ا

انسجاب و بوشش( اسرتفاده  همدردی، اعتماد، )خوشهینی،

سعی شد با در نررر گررفتم حاضر نیز شد که در پژوهش 

هرای هرا و شراخصعقا د   نفعان دانشگاهی ابعاد، مؤلفره

ند دی برای فضیل  سازمانی ارائه شود  با تونه به نترا ش 

شرد کره عوامرل رههرری، حاصل از ا م پژوهش مشروص 

فرهنگ، ساختار سازمانی، منابع انسرانی، توسرعه فناورانره، 

تجرراری سررازی فناورانرره از ابعرراد فضرریل  سررازمانی در 

 نرد باشند و در تهییم فضیل  سرازمانی مؤثرها میدانشگاه

نیز بیانگر ا م موضوع بروده  حاضر های کیفی مبالعه افته

خهرگان در کرانون اس   در تهییم نقش و ماهی  رههری 

اعتقاد دارند در دانشگاه فضریل  مردار، مرد ران  ،مصاحهه

کنند و به صورر غیر مستقین دخالر  کارها را تستیل می

دهرد  شریوه کنتررل کنند و مد ر متربانانه بازخورد میمی

قردرر  هانررابنراببلکه  ؛مد ر با حداقل اقتدار خواهد بود

گاه فضیل  محور گسسته ها در دانشدارند نه افراد  هژمونی

افرراد  خدمتگزارانه اسر   ی،مدل نقش تفکر رههراس  و 

در  چنیم دانشرگاه هرا ی حر  معنرا داری دارنرد و ا رم 

در ا ررم  دهررد  عامررل، برره آنتررا احسرراس ارزشررمندی مرری

از ای مجموعرهها قدرر تنتا در اختیار  ح فرد  را دانشگاه

بوشی تهد ل افراد نیس  بلکه  توز ع قدرر به صورر اثر 

شده اس   در تهییم نقش و ماهی  فرهنرگ خهرگران در 

 ها نرررابنرررابکررانون مصرراحهه اعتقرراد دارنررد؛ نرررن در 

ی هراسر   گرروهاسا هرنتیکی )خود فرمان( نتاد نه شرده 

کنند امرا برا مستقل عمل می ،در دانشگاه متعالی آموزشی

-، شهکههمه افراد وحدر در عیم کثرر  هن انسجاب دارند

ا م  ؛ی انتماعی و علمی با د با هن انسجاب داشته باشدها

 ، ح حرف بزننرد ا م عوامل همگی به آن معنی نیس  که

بلکه نسه  به تصمیماتی که به یور مشترک گرفته شرده 

اس  وحدر نرر داشته باشند  در تهییم نقرش و ماهیر  

ساختار سازمانی خهرگان در کانون مصاحهه اعتقاد دارنرد؛ 

و  داشته ی  فضیل  گرا ساختار بدون پیچیدگیهادانشگاه

شوند و ساختاری انعباف پرذ ر با حداقل رسمی  اداره می

 و پو ا  ا به اصبالح ارگانیح دارند 

در تهییم نقش و ماهی  منابع انسانی خهرگران در کرانون 

مصاحهه اعتقاد دارند؛ منابع انسانی از تمرا الر فرردی بره 
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هرا سرشرار ع انسانی دانشگاهمناب خایر سازمان می گذرند 

 نررابتوانرد بره ها هستند که مریها و شا ستگیاز توانا ی

هرای  نرراب دانشگاهی در نت  بتهود مستمر کمح کند 

د و بر اساس نشناسهای  منابع انسانی را میمتعالی قابلی 

-دهند و منابع انسانی شناسرنامه شا سرتگیآن اختیار می

اختیرار منرابع قردرر مری های علمی و فردی خرود را در 

گیرند  در تهیریم دهند و آنتا به نحو احسم از آن بتره می

خهرگان در کانون مصاحهه  ،نقش و ماهی  توسعه فناورانه

-ها و روشنرابایالعار نقبه عبف  اوریاعتقاد دارند؛ فن

ها در دانشگاه متعالی اس   بنرابرا م امنیر  ایالعرار در 

های و نفو  شهکه تأمیما د نر ان رد و بدل کردن دانش ب

همچنرریم در تهیرریم نقررش و  نفررو ی پررذ رفتنی نیسرر  

خهرگان در کانون مصراحهه  ،ماهی  تجاری سازی فناورانه

هرای اعتقاد دارند مشتری مداری اصلی اس  کره دانشرگاه

هرا با رد نروآور هزاره سوب با د به آن بیاند شرند  دانشرگاه

  که با  ح هسته ای اسد و ا م  ح کار درون شهکهنباش

-های فناورانه تهرد ل مریو به خوشهشود فناور شروع می

متمتر م شاخصره  رح دانشرگاه متعرالی ارتهایرار   شود

دانشگاه با بازار، صنع  و د گر رقهای دانشگاهتاس   تمراب 

 های   نفع نتاد در دانشگاه ح  ایتار عقیده دارند  شهکه

 گیرینتیجه

 برر سازمانی فضیل  متمیر که داد نشان نتا ش پژوهش     

 بتز سرتی برر سازمانی فضیل  روانشناختی، توانمندسازی

 روانشرناختی توانمندسرازی برر  هنری بتز سرتی و  هنی

 بتز سرتی همچنریم  اسر  داشرته مثهتی و معنادار تأثیر

 توانمندسررازی بررر سررازمانی فضرریل  ترراثیر در  هنرری،

  افتره یبررسر  کنرد می ا فا را میانجی نقش روانشناختی

 همکراران و پرور قردب پژوهش نتا ش همچون پژوهش های

 توانمندسرازی برر سرازمانی فضیل  که داد نشان( 1394)

 اخالقری فضرا ل ا جاد اس ؛ اثرگذار کارکنان روانشناختی

 بتهرودی مونب به و صداف  و اعتماد نمله از سازمان در

 ا رم که شود می سازمان در مد ران و کارکنان بیم روابط

 انسرانی منرابع  هنی بتز ستی سبح رفتم بام مونب رام

 تراثیر شرود، می آنان شدن تر توانمند نتیجه در و سازمان

 هرای پژوهش نتا ش با  هنی بتز ستی بر سازمانی فضیل 

 هموروانی( 1394) عتردی و( 2011) همکارانش و و گو

 بتز سرتی تاثیر همچنیم دارد؛ قرار راستا  ح در و داشته

 برا که اس  گذار تأثیر روانشناختی نمندسازیتوا بر  هنی

 و فیلیرری( 1397) همکراران و زاده حسرم هرای پژوهش

 دارد  همووانی( 2014) ابینا ا و( 2016) همکاران

هرا ی همچون سا ر پژوهش ها با محدود   حاضر پژوهش

-دخال  عوامل مربوط به و ژگری  همراه بود که عهارتند از

دخالرر  در افررراد؛  هنگرریانتمرراعی و فر -هررای اقتصررادی

   هاهوش، عالقه، توانا ی علمی و توصصی آزمودنی

های فرهنگی فراهن کردن زمینه شودپیشنتاد میدر پا ان 

افرزا ش ،  برای انجاب تمییرار سرازمانی در بدنره دانشرگاه

تواضررع، مترررورزی و فروتنرری مررد ران و مسررلولیم ارشررد 

ا جراد ، گاهواحدها و دانشکده های موتلف در محیط دانش

 یهرای دانشرگاهی بریم اعضراپرذ ری در گفتمرانانعباف

هرا و علمی با مسرلولیم و مرد ران ارشرد دانشرکده هیل 

هرای علمی بورش هیل  یاستقالل و آزادی اعضادانشگاه،

موتلف دانشگاه در مرورد چگرونگی انجراب کرار و ویرا ف 

ونود تناسب شملی و در نررر گررفتم توصرص  ومحوله؛ 

علمی در انتصابار سرازمانی و درون بوشری  هیل  یاعضا

هرا مرورد تونره قررار در دانشگاه های موتلفدر دانشکده

 گیرد  
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گرری  ، تعییم تأثیر فضیل  سازمانی بر توانمندسرازی روانشرناختی برا میرانجیرهدف از پژوهش حاض چکیده:

ی  م پژوهش از راههرد کمّدر ا  بودهای استان مازندران و ارائه مدل بتز ستی  هنی اعضای هیل  علمی دانشگاه

از نروع معرادمر و پیما شی، از نررر هردف، تحقیقری کراربردی  -استفاده شد  پژوهش از نوع تحقیقار توصیفی

که برا بود های استان مازندران نفر( دانشگاه 2940کلیه اعضای هیل  علمی ) شامل   نامعه آماریبودساختاری 

هرا از شریوه جن نمونه برآورد گرد د  برای انتواب نمونرهحبه عنوان  نفر 334گیری از فرمول کوکران تعداد بتره

محقر  سراخته فضریل   ای استفاده شد  ایالعار مورد نیاز برا اسرتفاده از پرسشرنامهگیری تصادفی یهقهنمونه

 ز و  سازمانی، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسرر تزر و پرسشنامه استاندارد بتز ستی  هنی کی

  نردمورد تجز ه و تحلیرل قرارگرفتپی اس اس و ا موس  اسآوری و از یر   نرب افزارهای آماری ماگیارمو نمع

 های پرژوهشسؤال پژوهش از تحلیل مسیر و آزمون بور اسرترب اسرتفاده گرد رد   افتره های افتهبرای تحلیل 
فضیل  سازمانی با بتز ستی  هنی و بتز ستی  ،نشان داد متمیرهای فضیل  سازمانی با توانمندسازی روانشناختی

معنادار و مثه  دارنرد  همچنریم بتز سرتی  هنری، در ترأثیر فضریل    هنی با توانمندسازی روانشناختی راببه

 ند  کسازمانی بر توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی را ا فا می

 

  یل  سازمانیروانشناختی، فض بتز ستی  هنی، توانمندسازی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 


