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چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی رهبری اخالقی و اعتماد سازمانی با توانمندسازی دبیران دبیرستانهای

شهرستان ساوه انجام شده است.روش پژوهش از نظر نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی
بوده است.جامعه آماری شامل کلیه ی دبیران (زن و مرد) دبیرستانهای شهرستان ساوه بوده که تعداد آنها در حدود062

نفر میباشد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  551نفر برآورد گردیده ،برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری

تصادفی طبقه ای – نسبی استفاده شده است .ابزار گرد آوری دادهها در این پژوهش پرسشنامههای محقق ساخته ی
رهبری اخالقی و توانمندسازی وپرسشنامه استاندارد اعتمادسازمانی(حسن زاده ) 83 31،با طیف پنج درجه ای لیکرت

بوده است .پایایی ابزار پس از اجرای مقدماتی درنمونه ای  30نفری ارزیابی شد که ضریب آلفای کرونباخ هر یک از

پرسشنامههای رهبری اخالقی،توانمندسازی و اعتمادسازمانی به ترتیب  0/ 86 ،0/ 88 ،0/ 86به دست آمده

است.دادههای گردآوری شده به کمک نرم افزار آماری  SPSSدر دو بخش آمار توصیفی شامل(میانگین،انحراف

معیار ،جداول ،نمودارها) و آمار استنباطی شامل (ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندمتغیره(به روش گام به

گام) ،تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.با توجه به فرضیهها و سؤالهای مطرح شده در پژوهش نتایج

بدست آمده نشان داد که بین رهبری اخالقی و اعتمادسازمانی با توانمندسازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
درضمن از بین ابعاد رهبری اخالقی ،بعد "منافع مشترک" باالترین سهم را در پیش بینی تغییرات اعتمادسازمانی و

توانمندسازی دارد.

کلید واژهها :رهبری اخالقی ،اعتماد سازمانی ،توانمندسازی ،دبیران
دریافت مقاله1392 /7/92 :
1

پذیرش مقاله1392 / 11 / 19 :

-دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت آموزشی ،ساوه ،ایران( نویسنده مسئول)

Adavodi838@yahoo.com
-2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه Sh.valaeim@yahoo.com

611

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره اول /بهار 393 1

مقدمه

در طليعه قرن جديد كه سازمانها به خصوص نهادهاي آموزشي با محيط رقابت جهاني مواجه

یشود و براي اينكه از قافله
تهاي كاري احساس م 
هستند همواره نياز به تغ يي رات ريشه اي و خالقي 

رقابت عقب نيافتند اكثر سازمانها توجه خود را معطوف به رهبران سازماني كرده و با شجاعت و

جسارت خاصي سعي در ايجاد تغ يي رات بنيادي در درون سازمان دارند؛چرا كه رهبري با ايجاد

تغ يي ر سروكار دارد.براي رهبران سبكها و روشهاي مختلفي وجود دارد يكي از بهترين سبكها

"سبك رهبري اخالقي" است .اگرچه رهبری با اخالق گره خورده است ،ولی رهبری اخالقی با
یمتفاوت است .هنوز یک تعریف کلی از رهبری اخالقی ارائه نشده است زیرا به
رهبری عموم 

یتوان گفت :رهبر اخالقی كسي
بعداخالقی رهبری توجه زیادی نشده است.ولي به طوركلي م 

است كه سعی دارد که پتانسیل و ابتکارات هر فرد را شناسایی کند و در حالی که به محافظت از

یپردازد به حفظ حقوق و آزادی آنها نیز کمک کند(.مک گریگور)4: 0 01 2،
سالمت جامعه م 

در این دنیا که دائمًاًا در حال تغییر است نه تنها سازمانها بلکه همچنین انتظارات ،برداشتها و

یکند .بنابراین در نظم نوین
یکنند نیز تغییر م 
اعتقادات کسانی که این سازمانها را مدیریت م 

جهانی ،بعضی از قوانین اخالقی باید به منظور حمایت از این تغییرات در نظر گرفته شوند .مدارس
باید قوانین اخالقی جدید را تنظیم کنند تا به هنجارهای زمانی همانند سازمانهای اخالقی برسند.

به عبارت دیگر ،مدارسی که نمیتوانند به لحاظ اخالقی تغییر کنند با معضالت جدی روبرو

یشوند .از این منظر ،مدارس نیازمند رهبری
خواهند شد و در کاربرد قوانین اخالقی سردرگم م 

اخالقی قوی هستند .زمانی که به رهبری اخالقی از منظر سیستمهای مدرسه در آموزش و پرورش
یشوند ،باید شامل ابعادی مثل ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی در یک سطح
نگاه م 

بسیار بزرگ باشند .برای سیستم مدرسه توجه کامل به این ابعاد ضروری است زیرا استانداردهای

فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در قرن ْ 21اْام ایجاد شده اند تغییرات باید با تشکیل اصول اخالقی
حمایت شوند.مدارس به عنوان سازمانهای اخالقی باید اصول اخالقی جدیدرا درکنار نیازهای

سنی توسعه دهند .به عبارت دیگر،یک مدرسه ،درصورتی که نتوانداز نظراخالقی توسعه پیدا کند،
یشود و در به کارگیری اصول اخالقی سردرگم خواهد شد .رهبری
با معضالت جدی روبرو م 

شها و
اخالقی به اقتدار اخالقی وابستگی دارد .رهبری اخالقی فرآیند شکلدهی و توسعه ارز 
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یشود .رابطه بین رهبران و
شهای اخالقی انجام م 
یباشد و رهبری پیروها طبق ارز 
اصول اخالقی م 

پیروان آنها از نظر رهبری اخالقی بسیار حساس است .سرجیووانی ) 1992 ( 1رهبری اخالقی را به

شها ،اعتقادات و خواستههای رهبری
عنوان قلب رهبری پذیرفت .قلب رهبری منعکس کننده ارز 

اخالقی هست .رهبری اخالقی مغز رهبر را طبق قلبش شکل دهی میکند .آنهاکسانی هستند که از

یکنند (سلیک-83 : 2012 ،
ارزشهای اخالقی برخوردارند و برای گسترش آنها نیز تالش م 
 .) 8237تروینو و همکاران ) 2003 ( 2اشاره کردند رهبر،زماني كي

رهبر اخالقی است كه ،به عنوان

یهایی مثل درستکاری ،قابل اعتماد بودن ،عادل
یک شخص اخالقی تعریف شود و دارای ویژگ 
بودن ،قاطع در تصمیم گیری و خوش اخالق بودن در زندگی شخصی خود باشد .رهبربايد به

عنوان یک مدیر اخالقی مورد قبول واقع شود .یک مدیر اخالقی مدیری است که تالشهای فعالی

را برای اثرگذاری بر رفتارهای اخالقی و غیر اخالقی پیروان خود انجام دهد و اخالق را بخشی
واضح از سازمان خود قرار بدهد .بنابراین رهبران اخالقی هم در زندگی شخصی خود و هم در

یکنند (استوتن،بايلين،ون دن يروكَ ،كَكمپس،
شهای اخالقی تأکید م 
عمر حرفه ای خود بر ارز 
وايت و يووما.) 19 : 2011 ،3

پیکولو وهمکارانش  )0 01 2(4نشان دادند که رهبری اخالقی در با اهمیت جلوه دادن وظیفه

کارمندان نقش دارد و این أمر منجر به بهبود عملکرد خواهد شد .والومبوا و همکاران) 2011 (5

یدهند.
همچنین نشان دادند که چند فرآیند رهبری اخالقی عملکرد کارمندان را تحت تأثیر قرار م 

یکی از این فرآیندها این است که عملکرد کارمندان با کیفیت ارتباط دو طرفه بین رهبر و

کارمندان (رابطه دو طرفه بین عضو و رهبر)هویت اجتماعی آنها و کارآمدی کارکنان توضیح
داده میشود( .استوتن،ون د كي ه و كرمر .)2 : 2012 ،6با توجه به مطالب فوق و ضرورت وجود

رهبری اخالقی میتوان اذعان کرد ،نیاز به رهبری اخالقی در تمامی جوامع أمری غیرقابل انکار

محسوب میشود.

1-Sergiovanni
2-Trevino et al.
3-Stouten.Bailien. Vandenbroeck.Camps.Witte & Euwema
4-Piccolo. et. al
5-Walumbwa et. al
6-Stouten. Van Dike & Cremer
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نظريهپردازان در پژوهشها و مطالعات خود مؤلفههاي مختلفي براي رهبري اخالقي در نظر

گرفتهاند.گري يوكل ( ) 2002معيارهاي رهبري اخالقي را شامل:استفاده از قدرت و نفوذ رهبر،
درستي رفتار رهبري ،اجازه ابراز عقايد مخالف ،نشان دادن اعتماد ،تالش در جهت ارتقاي

یداند.وكاردينال جوزف
كاركنان ،قالب بندي عملكردها در شرايط اخالقي،انصاف و توجه م 
شهای اخالقی پیش روی جهانی
برناردين 1در سال()0 00 2مدلي از رهبري اخالقي رابر اساس چال 
یشود:
شدن ارائه كرد كه ابعاد رهبري اخالقي مدل او به شرح زير فهرست م 

كرامت انساني:معناي لغوي كرامت،گرامي داشتن؛عزت وبزرگواري است.كرامت انساني،

ارزش فطري يا شايستگي كي

انسان است كه باماهيت انسانيت وجود يافته وبه عنوان مبناي فلسفي

و قانوني تمامي حقوق بشر به رسميت شناخته شده است اين كرامت انساني به وسيله تدوين

استانداردهاي حقوق بشر بين الملل ارتقاء يافته است .عدالت :عدالت به معني دادگربودن وتوازن

است .برخی عدالت را به معناي رفع تبعيض وتفاوتهاي ناروا وبرابري همگاني دربرابر قانون و

بها دانسته اند .منافع مشترك :درفرهنگ لغت وبستر
برخورداري كي سان افراد از امتيازها وآسي 

منافع مشترك به عنوان سوديا منفعت به اشتراك گذاشته شده براي هر كي
یتوان به عنوان كي
است .آنچه را كه م 

كل براي همه افراد كي

يا همه تعريف شده

تيم يا گروه،خوب باشد.

كي پارچگي :به معني وحدت؛ اتفاق نظر وانسجام .نوعي تماميت يا تعادل كه از سركوب خصايص

یكندواز خاموشي انسانيت مادرمواجه با آنچه كه گاهي اوقات ميتوانندوسوسههاي
قلبي امتناع م 
قوي براي انجام كارباشدپيشگيري میكند.گزينش افراد ضعيف :مشخص شده است كه

نيازهاي مرتبه باال انسانها براي بدست آوردن وسيله ِاِامرار معاش اغلب پا يي ن تر از نيازهاي سازمان

یگيرد كه منجر به افزايش نابرابري
براي به حداكثر رساندن سود وبه حداقل رساندن هزينهها قرار م 

يثباتي شده است.گزينه اَ رجح براي ناتوانها ،واكنش به نظم ناعادالنه جامعه است .به اين معنا
وب 

كه بتوان افرادي را كه از لحاظ مالي نسبت به ديگران در وضعيت پا يي ن تري قرار دارند را به شكل
آزادانه مقدم دانست ومورد عنايت قرار داد.

1-Cardinal joseph bernardin
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شکل  .1مدلي برای رهبری اخالقی بر اساس چالشهای اخالقی پيش روبا جهانی شدن

اعتماد ،بياني نوين از انديشههاي كهن است كه جاي آن در روابط امروزي به خوبي نمايان و

آشكار است و بكار گيري سازوكارهاي آن ميتواند در راه كسب اثر بخشي فردي و سازماني موثر

واقع شود .مدت زيادي است كه محققان ،عالقه مند به مطالعه موضوع اعتماد در سازمانها شده اند
و اعتماد را به عنوان كي

عامل براي تع يي ن موفقيت و نيز بهتر شدن وضعيت كاركنان معرفي

كردهاند (خنيفروزروندي .) 129 : 89 31،شرط الزم براي پيشگيري از هرج و مرج وفلج شدن جامعه
تح يك م حس اعتماد در ميان مردم است .درفضا يي مبتني بر اعتماد ابزارها يي چون زور و اجبار

یدهند ورضايت جانشين اجبار میشود كه اين يكي از اهداف مهمي
كارا يي خود را از دست م 
است كه نخبگان و اداره كنندگان جامعه در پي دستيابي به آن هستند از اين رو اعتماد كي
عقالني است كه بر پايه آن كي

احتمال

كنش گر در رابطه با ديگر گروهها رفتارآنها را قبل از وقوع

پيش بيني وفعاليت خود را بر اساس آن طراحي م كي ند.

كالرك) 2002 (1اعتقاد دارد كه اعتماد يكي ازمهمترين عناصرروابط اثر بخش است .اعتماد

به ديگران و اينكه آنها به شما اعتماد داشته باشند،از اهميت اساسي درسازمان برخوردار است .

به عالوه قابل اعتماد بودن درميان صفات كي

رهبر ازهمه با ارزش تر است و اعتماد مانند

یتواند رهبرو پيروانش را به هم متصل نگه دارد.منبع اصلي موقعيتهاي رهبري همين
ساروج م 
تهاي مخاطره آميز ،اين اعتماداست كه باعث
حس اعتماد دو جانبه است.حتي در موقعي 

تهاي سازمان كه تأثيرات مثبتي برآن دارد را بپذيرند وراجع
یشودكاركنان سياستها وخواس 
م 
1-Clarke
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به آن سياستها درخودشان انتظارات مثبتي ايجادكند.به عبارت ديگر اعتماد سازماني درك
كي

فرد از حمايت سازماني و باور به قابل اعتماد بودن مديران است اعتماد منافع زيادي را در

یتوان كي
یآورد درسازمانها يي كه اعتماد حكمفرماست ،م 
زندگي سازماني بوجود م 

جو

مشاركتي باز،كاركنان پاسخگو ،بهره وري،تعهد سازماني ،فرهنگ توافق ،كار تيمي ،رضايت

شغلي باال و مشاركت ،درتصميم گيري را مشاهده كرد (.نادي ومشفقی ) 157 : 88 31 ،به نظر

یتواند برخاسته از شخصيت افراد (در شركتهاي كوچك) يا
زو ِكِكر ،) 1986 ( 1اعتماد سازماني م 

یشود سازمان به شكلي
ساختار تصميم گيري بشدت متمركز و فرهنگ سازماني باشد كه باعث م 
منظم با كي

یكنند كه
شيوه خاص اطمينان سازي در تعامل باشد .بارني وهان ِسِسن ) 1994 ( 2اشاره م 

یتواند بوسيله سيستمهاي پاداش و جبران داخلي همراه با سيستمهاي
ارزشها و عقايد سازماني م 

تصميم گيري كه انعكاس دهنده فرهنگ هستند مورد حمايت قرار بگيرد .اين اعتماد سازماني

یتواند اطمينان رويهاي يا روتين هم ناميده شود كه بخصوص در ارتباط با روابط
همچنين م 

یباشد .در سازماني كه اعتماد كلي وجود دارد اين اعتماد میتواند
سازماني بلند مدت مطرح م 

مبتني بر منابع يا شهرت خوب شركت هم باشد .اعتماد در سازمان دربر گيرنده تمايل كاركنان
یشود
یباشد .اين تمايل تنها زماني ارائه م 
براي آسيب پذير شدن در مقابل اقدامات سازمانشان م 

كه سازمان به شكلي واضح نسبت به اقدامات خود با كاركنانش اطالع رساني داشته باشد و اين

كار را از طريق شبكههاي رسمي و غير رسمي انجام دهد(.پاليژ يك ويگس.)02- 21 : 2011 ،3
َزَزهيروهمكارانش) 1999 (4اعتمادرا انتظاري كه كي

را كه به عهده دارد در كي

یتواند بر آن ت يك ه كند تا تعهداتي
فعال م 

شيوه قابل پيش بيني انجام دهد و زماني كه امكان فرصت طلبي وجود
5

یکند .ايوانز و ريلِوِو ي ( ) 2008
داشته باشد باز هم به شكلي منصفانه اقدام خواهد كرد تعریف م 

چنين استدالل میكنند كه اعتماد منحصرًاًا كي
كي

ساختار وضعيتي و كي

صفت ماندگار و پايدار است .اعتماد ،تمايل پيوسته و مداوم كي

وضعيت گذرا نيست بلكه

طرف براي اتكاء و وابستگي

به طرف ديگر است همراه با احساس امنيتي نسبي حتي اگر گمان كند كه تبعاتي منفي هم
1-Zucker
2-Barney & Hansen
3-Paliszkiewicz
4- Zaheer et al.
5-Evans and Revelle
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امكانپذير است(دورن وساهينيان .) 10 : 2011 ،1اعتمادسطحي از شايستگي است كه كي
به شايستگي ديگران براي انجام كي

فرد نسبت

يطرفانه و از روي ميل ورغبت
كارطبق شيوهاي اخالقي ب 

یشود كاركنان همديگر را بخاطر هر اشتباهي متهم كنند و
دارد .فقدان اعتماد در سازمان باعث م 

مكانيسم دفاع كردن واجتناب از پاسخ دهي ،احساس بدگماني وحسادت ،شايعه سازي ،تالش

براي فاصله گرفتن ازكار و عدم صراحت دراهداف سازماني بوجودبيايد .همچنين كاهش قابل

توجهي در تعهد سازماني ورضايت حرفه اي كاركنان كه ناشي از نارضايتي وجو سازماني
یشود.
تها دليلي براي مجازات وانفصال كاركنان م 
ناخوشاينداست را به همراه داشته باشد .شكاي 

به عبارت ديگر كاركنان احساس میكنندكه در كارشان گير كردهاند(والیی ملکی و محمد

داودی ) 186 : 1392 ،گيلبرت و تانگ ) 1998 (2اعتماد سازماني را به عنوان اعتمادكاركنان بر
صداقت ديگر كاركنان ومديريت اجرا يي وقبول توافقها وانجام آنها تعريف میكنند وآن را به

عنوان ميزاني از اعتمادكاركنان نسبت به سازمانهايشان تعريف میكنند.اعتماد در اصل مبنا يي

تهاي سازمان.و اعتماد بر
براي تمامي روابط است از جمله تمايل كاركنان براي پذيرش فعالي 

مؤسسات بيشتر از افراد تمركز میكندِ(.اِارات وهمكارانش) 8854 : 2012 ،3
اعتماد كي

یباشد .رابينز ) 2001 ( 4براي
مفهوم چند بعدي است كه داراي ابعاد مختلفي م 

اعتماد پنج بعد ثبات،وفاداري،گشودگي ،كي پارچگي و شايستگي را درنظر میگيردو حسن زاده

یكند كه شامل توجه ،انصاف،
( ) 83 31نيز در پژوهش خود هفت بعد براي اعتماد تعريف م 
یباشد و پژوهشگر با مطالعه ابعاد مختلف
گشودگي ،ثبات ،شايستگي ،تفويض اختيار و مشاركت م 
برای متغیر اعتماد خود چهاربعدزیر را در نظر گرفه است:

توجه :توجه داشتن يعني دقت داشتن ؛زیرنظر داشتن؛ مراقب بودن .اين بعد به مالحظه

نيازهاي كاركنان اشاره دارد.اگر مديربه نيازهاي كاركنان توجه نمايد وكاركنان از حمايت

اجتماعي مدير برخوردار باشند ومديران نسبت به رفع نيازهاي كاركنان احساس مسئوليت نمايند

كاركنان به مديران اعتماد میكنند.گشودگي :اين كلمه به ميزان آشكار بودن شخصيت فرد براي
ديگران ،پرهيز از كتمان حقايق وبيان كل حقيقت ونه بخشي از آن اشاره میكند .ثبات :به معاني

1-Dorn & Sahinyan
2-Gilbert & tang
3 -Erat et al
4-Robbins
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بقا؛ پایداری و دوام یافتن است .ثبات به قابل اتكا بودن ،توانا يي پيش بيني و قضاوت خوب در
هنگام رويارو يي

با موقعيتها و شرايط مختلف و سازگاري بين حرف و عمل اشاره دارد.

شايستگي:كميت شايستگي اشاره به گروهي از مهارتها،توانا يي ها ومشخصهها يي دارد كه كي

یسازد تا در برخي حوزههاي خاص تأثيراتي را داشته باشدو مردم به كساني اعتماد
طرف را قادر م 

یتوانندمشكالت را حل كنندونتايج مطلوبي را ارائه نمايند.
یكنند كه به عقيده آنها م 
م 

توانمندسازی به عنوان شيوهاي نوين در ايجاد انگيزش كاركنان و نيروي انساني سازماني به

يكي از مباحث روز مديريت تبديل شده است و پژوهشگران و مديران نسبت به آن و اقدامات

مديريتي مبتني بر آن عالقهي روزافزوني از خود نشان داده اند.مسأله ي توانمندسازي در

سازمانهاي آموزشي از اهميت به مراتب بيشتري برخوردار است .زيرا نهاد آموزش و پرورش

نهادي فراگير است كه كاركردهاي آشكار و پنهان آن بر جامعه تأثيرگذار است .بايد گفت كه

یتواند ضامن امنيت ملي كي
آموزش و پرورش كار بسيار ظريف و خاصي است،كه م 
باشد .نهايتًاًا دانش آموزان امروز هستند كه آينده ي كي

كشور

مملكت را رقم ميزنند و در اين بين

يتوان نقش معلمان به عنوان عامالن اصلي اجراي برنامههاي آموزشي در سطوح اجرا يي را
نم 

ناديده گرفت .البته بايد ياد آور شد كه در ميزان موفقيت يا شكست مدرسه عوامل بسياري دخيل

مترين فاكتورها يي  ،است كه در
است اما ميتوان گفت كه توانمندسازي معلمان يكي از مه 

موفقيت مدرسه نقش بسزا يي دارد براي تحقق آن بايد هم در سطوح باالتر (وزارتي) و هم پا يي نتر

(مدرسه) برنامهها يي را تدارك ديد .يكي از راههاي ايجاد فرهنگ توانمند كردن و تحقق آن در

مدرسه ،سبك رهبري حاكم بر آن است .رهبر آموزشي مدرسه با فلسفه و انديشه ي خاص خود

ميتواند با تر يك ب مناسب و به كارگيري عوامل متناسب توانمندي معلمان را محقق سازد و از

آنجا يي كه انسان به همراه توانا يي هايش عامل اصلي توانمندي سازمان است ،سبك رهبري كه بر
انسان مديريت كند و از توانمنديهاي او به نحو مطلوب در راستاي اهداف سازمان استفاده كند

يتواند نقش محوري در توانمندسازي داشته باشد و اين امر به طريق اولي در مورد مدارس صدق
م 

ميكند .سبك رهبري مدير مدرسه و نوع رفتاري كه با دبيران دارد و ميزان توجهي كه به

يشود تأثير بسياري بر تجارب معلمان در مورد شغل ،تالشهايشان و تعهد
توانمندسازي آنان م 

آنان نسبت به سازمان دارد" .سبک رهبری مدیران" تعیینکنندهی میزان استقالل معلمان ،میزان
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یآورند ،میزان پاسخگویی به تقاضاهای معلمان و انتظاراتشان ،رشد
حمایتی که معلمان به دست م 
یباشد (شیربگی و حاجی
سهای شغلی و تضاد نقش و رضایت کلی آنان م 
حرفهای معلمان ،استر 
زاده.) 82 : 1391 ،

السينگر و همكاران ) 2004 (1اعتماد سازماني و توانمندسازي را در كي

مجموعه تجديد

ساختار شده بررسي كردند .آنها ازمدل توانمندسازي محيط كار براي بررسي اثرات اعتماد

سازماني و توانمند سازماني بر روي دو نوع از تعهد سازماني شامل تعهد عاطفي و مستمر،

یباشند
استفاده كردند .نتايج نشان داد كه كاركنان توانمند شده سطح باالتري از اعتماد را دارا م 

كه در ادامه به سطح باال يي از تعهد عاطفي منجر گرديده شده بود .اما توانمندسازي تعهد مستمر

شبيني كند .اعتمادپايه و اساس توانمندي است .براي توانمندسازي بايد نوعي
يتوانست پي 
را نم 

احساس اطمينان وقابليت اعتماد مدير دركاركنان به وجود آورد تا آنان بجاي پا يي دن و بدگماني،

یكند تا ترديد ،عدم
اطمينان يابندكه هم مدير و هم سازمان درست كارند.اين اطمينان كمك م 
امنيت و ابهام در روابط بين كاركنان و مدير ازبين برود (سلیک.) 8238 : 2012 ،

اصطالح توانمندشدن در دو دهۀ 198 0و  1990شعار روز بوده است .اين واژه در فرهنگ

فشرده آکسفورد قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،ارائه قدرت ،و توانا شدن معنی شده است.

توانمندسازی مجموعهای از فنون انگیزشی است که از طریق افزایش سطوح مشارکت و خود
مگیری برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی شده است(جهانیان .) 69 : 86 31 ،تواناسازی
تصمی 

شیوهای است برای ایجاد روحیه مشارکت در کارکنان از طریق فرایند دخالت و واگذاری

مسئولیت به آنها ،این شیوه کارکنان را تشویق میکند که در مورد کارهای خویش خود تصمیم
بگیرند و امکان کنترل بیشتری بر کار داشته باشند .تواناسازی بین کنترل کامل مدیریت و آزادی

ییابد
یکند .بر مبنای این تفکر ،بخشی از قدرت مدیران به کارکنان انتقال م 
عمل توازن برقرار م 
(اورعی یزدانی.)02 : 81 31 ،

كشورما باداشتن جوانترين تر يك ب جمعيتي درسطح جهان داراي ظرفيتي بالقوه براي حضور

قدرتمند وسرشار از توانمنديهاي انساني وقابليت توليدانديشه ابداع و اختراع درصحنههاي جهاني
و ظرفيت بهره مندي از كي

حياط اجتماعي آكنده از نشاط و تعادل وپيوندهاي ملي و اجتماعي
1-Lasyngr et al
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یتواند اين امكان بالقوه را محقق سازد.ازسال  1980ميالدي در
است كه آموزش وپرورش م 

هرگونه برنامه اصالحي براي آموزش وپرورش توجه و تآ يك د معطوف به مدرسه و اصالح

مديريت مدرسه به طورجدي تر دركانون توجه مسؤالن و صاحب نظران آموزشي قرار گرفته
یشود بلكه خود كي
است .به همين لحاظ مدرسه تنها مجري سياستها وبرنامه ملي تلقي نم 

واحد

یشود.زيرا قدرت نها يي براي هرگونه تغ يي ر در آموزش و
تصميمگيري و برنامه مديريتي محسوب م 

یكنند كساني كه مستقيمًاًا با
پرورش در مغزوقلب و دست كساني است كه در مدرسه كار م 

شها وساختارهاي آموزش افكار آگاهانهتر و
شآموزان كار میكنند .دربارهي مفيدترين رو 
دان 

نتري دارند .درحقيقت توفيق آموزش و پرورش تابع دامنه و ميزان مشاركت افراد
مطمئ 

تاندركار است .روند حركت آموزش وپرورش در ايران مبين آن است كه درطول زمان
دس 

هرگاه با ساخت و كارهاي رسمي وسازمان يافته ياساخت و كارهاي خودجوش نقش عوامل

ذينفع در مدرسه برجسته شده وامكان حضور فعال ومؤثر افراد در تصميم گيريهاي تربيتي و

آموزشي فراهم شده است.بهبود كمي و يك في وبه ويژه ارتقاي سطح يك في تعليم و تربيت را در
يداشته است (حسيني.)51- 16 : 139 1 ،
پ 

در مقايسه با ساير حرفههاي تخصصي موجود ،تدريس حرفهاي است كه نياز بيشتري به

توانمندسازي و تفويض اختيار دارد .معلمان اغلب خودشان را صاحب كنترلي اندك بر كار

یدانند و اكثر معلمان از مافوق خود كسب تكليف میكنند زيرا بايد تابع مطلق آ يي ن
خويش م 
نامهها و بخشنامهها باشند .اين باعث میشود كه گرايشي منفي نسبت به كار پديد آيد و رفتارهاي

منفي در ميان معلمان بروز كند .هرچند كه اصالحات آموزشي اخير بر انتقال قدرت از سطح باال به
سطح پا يي نتر تأ يك د دارد اما هنوز هم مشخص نيست كه آيا معلمان حقيقتًاًا صاحب قدرت و اختيار

خواهند شد يا خير .به بيان ديگر اگر اصالحات آموزشي قصد توسعه مسئوليتهاي رهبري را در

ميان معلمان داشته باشد حياتي است كه ميزان پذيرش مدارس از سوي معلمان بعنوان محل كاري

یدهد را استنباط نما يي م.
كه به آنها توان و اختيار م 

یدارند كه معلماني كه از سطح باال يي از توانمندي و اختيار
مك برايد و اسكاو )5 99 1( 1بيان م 

برخوردارند انگيزه كاري بيشتري داشته و احتماال بيشتر به دنبال روشهاي تدريس جديد رثؤم و    

1 -MC Bride & Skav
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خواهند گشت .در ضمن معلمان توانمند تمايل بيشتري براي بح تالكشم و ثحابم دروم رد ث     
كاري با سرپرستان خود دارند .تمامي اين نتايج میتواند به بهب ركلمع دو د لعم يراك  م كمك نا

    

كند (ليانگ وانگ؛ژانگ .)31- 14 : 2012 ،1توانمند نمودن آموزگ يزاس تيفرظ عون كي نارا      

ملموس براي منابع انساني در راستاي تقويت و توانمند سازي معلمان از طريق توس ياناوت هع يييييها اي
یباشد
گوناگون (عملكردها) و مسئوليتهاي مربوطه بصورت توأمان بين دولت و معلمان م 

يكي از بهترين مطالعات انجام شده در مورد توانمندسازي تا به امروزتحقيقات اسپريتزر

2

(  ) 1992بوده است كه چهار بعد شناختي را براي توانمندسازي شناسا يي كرده است :احساس
يدار بودن(ابطحيو عباسي،
شايستگي ،احساس داشتن حق انتخاب،احساس مؤثربودن ،احساس معن 

 .) 84 : 86 31مانيوز وهمكارانش) 2003 (3در پژوهشي كه در دانشگاه تگزاز آمر كي ا در زمينه
توانمندسازي سازماني انجام دادند،ابعاد توانمندسازي را در3بعدزیر تعریف کرده اند:
كي

یشود كه وقتي
چارچوب ساختاري پويا :(DSF)4به لحاظ استفهامي اينگونه تعريف م 

یكند كه به
شركت مجموعه اي واضح و شفاف از رهنمودهاي قابل اصالح را فراهم م 

تصميمگيري كاركنان هم در رويهها و هم در فرآيند رفتاري به هنگام تحول محيط كار كمك

یكند ،چنين چارچوبي برقرار میگردد.كاركنان بايد بصورت مستقيم مشاهده كنند كه آنها هم
م 
بر تع يي ن چيزها يي مانند كي

مأموريت يا بيان كي

نگرش و هم بر تثبيت و اصالح راهبردهاي

تصميم گيري تأثيرگذار میباشند .نكته مهم اين است كه كاركنان ببينند كه آنها هم،در تعريف

یباشند .بنابراين چارچوب
مجدد چيزها يي مانند صورت مأموريتها در صورت بروز ،تأثيرگذار م 
ساختاري پويا كي

مولفه فرآوري ارگان كي

یباشد .اين مولفه ارگان يكي و
و يا پا يي ن به باال م 

یدهد كه با ورود كاركنان ،از انعطاف پذيري كافي براي تغ يي ر نسبت به
سازماني به شركت اجازه م 
متحول شدن محيط تجاري ،برخوردار باشد .كنترل تصميمات در محيط كار :(CWD)5به

اين معني كه كاركنان اجازه ورود به تمامي جنبههاي شغل حرفه اي خودرا دارند .و تفويض اختيار

را به هر كي

یدهد.
از كاركنان در خصوص كنترل و يا ورود به تصميمات عمده در محل كار م 
1-Liang. Wang. Zhang
2-Spreitzer
3-Matthews et al
4- Dynamic structural framework
5-control of workplace decisions
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سازمان بايد اين راهبرد را مطابق با كاركناني كه فاقد كنترل هستند و يا در اين نوع تصميمات وارد

تها بايد تالش كنند تا به كاركنان امكان كنترل
یشوند ،تعريف و مستندسازي نمايد .شرك 
نم 
برتصميمات را تا حد امكان بدهند .به اشتراك گذاري اطالعات : (IS( 1بدين معني كه

تمامي مشكالت و مباحث اطالعاتي شركت از سوي تمامي افراد شاغل در آن شركت قابل

دسترسي باشند .در اينجا اين مطلب بدان معنا نيست كه هر كاري كه از سوي كاركنان انجام

یشود با ديگران به اشتراك گذاشته شود (براي مثال سوابق پرسنلي و يا ارزيابي مديريتي
م 

كاركنان) .بلكه منظور اين است كه مطمئن شود رويارو يي اطالعاتي با كاركردهاي سازمان محقق

شده و اين اطالعات در جاهاي مناسب به اشتراك گذاشته میشود .دراين مفهوم حتي كاركنان
بايد بتوانند ايدهها و شكايات خود را نيز مطرح كنند.

در این قسمت برخی از تحقیقاتی که ارتباط نزدیکی با موضوع تحقیق و متغیرهای پژوهش

یدهیم :حسيني(  ) 1391درپژوهشي تحت عنوان"بررسي رابطه بين
دارند را مورد بررسی قرار م 

توانمندسازي وعملكردمعلمان دوره ابتدا يي شهركرج" به اين نتيجه دست يافت كه بين توانمندي

دبيران و عملكردآنها رابطه مستقيمي وجود دارد و مدارس باسطوح باال يي ازتوانمندسازي مربيان،
يك فيت باال يي ازآموزش خواهندداشت(.حسینی )1 : 1391 ،شفيع پور مطلق و همكارانش ( ) 1390

پژوهشي با هدف "ارزيابي مدل عدالت سازماني با ت يك ه بر اعتمادسازماني براي آموزش و
پرورش" انجام دادهاند كه نتايج آن بدين شرح است :براساس مدل تجربي پژوهش رابطه بين

اعتماد سازماني با عدالت سازماني ادراك شده معنادار بوده كه البته رابطه ميان اعتمادبه مدير و

همكاران با عدالت سازماني ادراك شده قويتر از رابطه اعتمادبه سازمان با عدالت سازماني

ادراك شده است(شفيع پور مطلق و همكارانش .)1 : 1390 ،گل پرور( ) 89 31مطالعهاي با عنوان

"مدل تقويت احساس انرژي،توانمندي وخالقيت كاركنان ازطريق رهبري اخالقي"انجام داده
است .شواهدحاصل از اين تحقيق نشان داد كه رهبري اخالقي بطورمستقيم باعث تقويت توانمندي

یشود واحساس انرژي در محيط كارباعث تقويت توانمندي
و احساس انرژي درمحيط كار م 

یگردد ،و براي تقويت نشاط و توانمندي وخالقيت كاركنان الزم است سرپرستان و مديران در
م 

مديريت خود اصول رهبري اخالقي را رعايت نمايند(گل پرور )4 : 89 31 ،عمادي فر () 88 31
1-Informationsharing
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درتحقيقي با عنوان"بررسي سبك رهبري اخالقي مديران از ديدگاه كاركنان دانشگاه فردوسي

مشهد و رابطه آن با توانمندسازي آنان" كه بر روی  118نفر از كاركنان دانشگاه انجام داده است،
دريافت كه نمره سبك رهبري اخالقي مديران درجامعه مورد پژوهش درمتوسط متفاوت نيست و

همچنين بررسي وضعيت توانمندسازي كاركنان رابطه مثبت ومعناداري وجود داردهيچكدام از

مؤلفههاي رهبري اخالقي نميتواندتغ يي رات مربوط به توانمندسازي را پيش بيني نموده وضريب
تأثير معنيداري درهيچ كدام از مؤلفههامشاهده نشد (عمادي فرد.)1 : 88 31 ،
ليانگ و ژانگ (  ) 2012كي

بررسي اكتشافي بر روي توانمندسازي روان شناختي در ميان

معلمان چيني انجام دادهاند .شركتكنندگان شامل  1272معلم از شش ايالت درچين بوده است.

نتايج نشان داده است كه به لحاظ آماري تفاوتها يي معني دار در رابطه با توانمندسازي و تفويض

اختيار درميان معلمان و براساس متغيرهاي اجتماعي منتخب وجود دارد و ديگر اينكه توانمندسازي

روان شناختي ارتباطي مثبت با عملكرد كاري مدرسه داشته است(ليانگ و ژانگِ )31 : 2012 ،اِارات

وهمكارانش درسال( ) 2012بررسي باعنوان" تاثير درك اعتماد سازماني و حمايت سازماني بر قصد

یدهند كه تاثير
خروج و عملكرد فردي"در دانشگاههاي دولتي تر يك ه انجام داده اند كه نشان م 
یدهند كه درك و
حمايت سازماني بر عملكرد فردي معني دار و قابل توجه است .نتايج نشان م 

پذيرش موجود نسبت به هر دوي اعتماد سازماني و حمايت سازماني تاثيري منفي بر قصد خروج و

یيابد (ِاِارات و
رهاسازي كار دارند .يعني باافزايش اعتماد وحمايت خروج از كار كاهش م 

همكارانش )3 885 : 2012 ،تجيپتو سوبُرُروتو در سال (  ) 2012مطالعه باعنوان "تاثير توانمند سازي

عملكرد معلمان در بهبود يك فيت آموزش در مدارس ابتدا يي " در اندونزي به عمل آورد .يافتههاي

یتواند بر عملكرد
تحقيق حاضر نشان داده اند كه يك فيت آموزشي و صالحيت آموزشي معلمان م 

معلمان و همچنين بر يك فيت آموزش در مدارس ابتدا يي تاثير داشته باشد .عالوه بر اين بر آموزش

ضمن خدمت و بر عملكرد معلمان و يك فيت آموزش هم تاثيرگذار است .همچنين آموزش

حرفهاي معلمان نيز بر عملكرد و يك فيت آموزش تاثيرگذار است .نتيجهگيري اين تحقيق گوياي

آن است كه توانمندسازي معلمان و تفويض اختيار به آنها بر افزايش عملكردشان براساس
یگذارد (تجيپتو
شاخصهاي دانش ،تمايل ،و مهارت به منظور افزايش يك فيت آموزش ،تاثير م 

سوبُرُروتو .) 65 : 2012 ،پاليز يك ويگز( ) 2012در پروژهاي تحقيقاتي نشان دادندكه «تمايل و گرايش
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لها رو كي ردي را براي سنجش اعتماد
نسبت به اعتماد و عملكرد سازماني» باهم ارتباط دارند .تحلي 

مديران ،اعتماد سازماني و عملكرد سازماني نشان میدهند .كنترل ديگري هم بر روي همبستگي

ميان سطح اعتماد و عملكرد سازماني صورت گرفته است كه داراي رابطه اي مثبت بوده است
(پاليز يك ويگز .)51 : 2012 ،استوتن و همکارانش(  ) 2011در پژوهشی تحت عنوان " منع زورگویی:

نقش رهبری اخالقی و تأثیر آن بر محیط کار"نشان دادند قلدری یا زورگفتن یکی از مهمترین

رفتارهای انحرافی است که سالمت فردی و تجربه کاری کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد .این
پژوهش به نتیجه دست یافت که رهبری اخالقی با مقابلهای که با یکی از مهمترین پیشینههای

یدهد ،رابطهای منفی با زورگو بودن دارد .به همین دلیل است
زورگویی (طرح محیط کار) انجام م 

که رهبران اخالقی توانستند بارکاری کارکنان خود را بهبود ببخشند (محیط کار کیفی) و شرایط

کاری ضعیف (محیط کار کمی) را جبران کنند .این نتیجه به دلیل کاهش زورگویی حاصل شده
است (استوتن و همکاران .) 18 : 2011 ،پونا و تناکون ( ) 009 2پژوهشي با عنوان "ارتباط ميان

رهبري اخالقي وبازده كاركنان" درمالزي انجام دادند نتايج نشان میدهد كه رفتاررهبري اخالقي

تأثير مثبت برتعهدسازماني كاركنان و اعتمادآنان نسبت به رهبران دارد.این تحقيق از اين مسئله

یكند كه رفتار رهبري اخالقي تأثيري مثبت برتعهدسازماني كاركنان دارد (پونا و
حمايت م 
تناکون.) 21 : 009 2 ،

شبيني ،توصیف و تعیین رابطه بين مؤلفههاي
برپایه نکات یادشده هدف اصلی از این تحقیق پي 

رهبري اخالقي و مؤلفههاي اعتمادسازماني با ابعاد توانمندسازي دبيران است و در انطباق با این
یشود:
هدف ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر مطرح م 

فرضیه اصلی

بين رهبري اخالقي و اعتمادسازماني با توانمندسازي رابطه وجود دارد.

فرضیههای فرعی

بين ابعاد رهبري اخالقي با اعتماد سازماني رابطه وجود دارد.

بين ابعاد رهبري اخالقي با توانمندسازي رابطه وجود دارد.
بين ابعاد اعتمادسازماني با توانمندسازي رابطه وجود دارد.
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اين پژوهش به لحاظ نوع هدف كاربردي است زيرا قصد دارد رابطه بين ابعادرهبري اخالقي و

اعتماد سازماني باتوانمند سازي دبيران دبيرستانهاي شهرستان ساوه را مورد مطالعه قرار دهد .با
توجه به ماهی ِتِت اهداف و فرضیههای مورد مطالعه ،روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی

است؛ در اين پژوهش جامعه آماري شامل كليه دبيران آقا و خانم دبيرستانهاي شهرستان ساوه در

یباشد(اعم از دبيران رسمي و
یباشد كه تعداد آنها حدودًاًا بالغ بر  062نفر م 
سال تحصيلي  90 - 91م 

قراردادي)كه در دبيرستانهاي مختلف اين شهرستان مشغول به تدريس هستند که از این  062نفر،

یباشد.در اين پژوهش روش نمونهگيري تصادفي و از نوع طبقهاي
 85نفر آقا و  571نفر خانم م 

یباشد .با توجه به حجم جامعه وبا استفاده از جدول مورگان وكرجسي حجم نمونه  551نفر
نسبي م 

یباشدکه از 551نفر  15نفرآقاو  104نفرخانم حجم
ازكليه دبيران خانم و آقا دبيرستانهاي مختلف م 

نمونه را تشکیل دادهاند .در اين پژوهش ابتدا اطالعات ومباني نظري و پيشينه پژوهش بر اساس

بها ،پايان نامههاي
مروري بر ادبيات و مراجعه به كتابخانهها و دانشگاهها و مطالعه مقاالت ،كتا 

مرتبط و همچنين شبكه جهاني اينترنت تنظيم شده است .و در مرحله بعد سه پرسشنامه با توجه به
فرضيات و ادبيات موضوع وبانظرات استادان راهنما و مشاور تدوين شده است .پرسشنامههاي اين
تحقيق عبارتند از :پرسشنامه رهبری اخالقی:اين پرسشنامه كي

پرسشنامه محقق ساخته است

كه بر اساس مروري بر ادبيات تنظيم وتدوين شده است و روا يي محتوا يي آن توسط اساتيد و
متخصصان به تأ يي د رسيده است وپايا يي آن بعد از اجرا درپايلوت  30نفره با روش بازآزما يي

0/ 86

(هشتادوشش صدم) اعتباريابي شده است.اين پرسشنامه شامل  30گويه میباشد و با مقياس 5

درجهاي ل كي رت تنظيم شده است .متغير رهبري اخالقي  5مؤلفه را پوشش میدهد و هرمؤلفه

سواالتي را به خود اختصاص داده است .پرسشنامه اعتماد سازماني:اين پرسشنامه استاندارد

توسط حسنزاده ( ) 83 31تدوين وطراحي شده است .اين پرسشنامه شامل 4مؤلفه و  12سوال است

و داراي مقياس  5درجه اي (ازكام ًالًال موافقم تا كام ًالًال مخالفم) میباشد .و پايا يي آن  0/38بدست

آمده است .بعالوه ،اين پرسشنامه توسط رنجبر(  ) 1390مورد استفاده قرار گرفته است وآلفاي

كرونباخ در پژوهش وي  0/ 84بوده است .در این پژوهش نیز پایایی  86صدم محاسبه شده است.

پرسشنامه توانمندسازي:اين پرسشنامهی محقق ساخته سه مؤلفه از توانمندسازي را مد نظر قرار
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داده است.كه روا يي محتوا يي آن توسط اساتيد و متخصصان مديريت به تأ يي د رسيده است و پايا يي

آن بعد از اجرا در پايلوت  30نفره ( 0/ 88هشتادوهشت صدم)اعتباريابي شده است .اين پرسشنامه
یباشد.اين پرسشنامه بر اساس پرسشنامهاي كه مقيمي
شامل 51سؤال و با طيف  5درجهاي ل كي رت م 

 1390در كتاب(پژوهش نامه مديريت)مطرح كرده است ،الگو برداري شده است 062 .پرسشنامه

پخش شد و در نهایت  941پرسش نامه ی کامل به دست آمد و مابقی به علت ناقص بودن کنار

گذاشته شد .در پژوهش حاضر براي تحليل دادههاي جمعآوري شده از نرم افزار spssاستفاده شد

كه در آن از هردو نوع آمار توصيفي وآمار استنباطي استفاده شده كه آمار توصيفي شامل

صهاي پراكندگي (واريانس و انحراف معيار،جداول
شاخصهاي مركزي (ميانه ميانگين مد)وشاخ 

یباشد و همچنين براي بررسي فرضيههاي تحقيق از آمار استنباطي استفاده خواهد
و نمودارها) م 

یباشد .در
شد كه شامل ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره (به روش گام به گام) م 
اين پژوهش متغير "رهبري اخالقي" به عنوان متغير پيش بين ،متغير"اعتماد سازماني" به عنوان

متغير ميانجي و مياني و متغير "توانمندسازي" به عنوان متغير مالك در نظر گرفته شده است.
یافتهها

فرضیه فرعی اول -بين ابعاد رهبری اخالقی با توانمندسازی رابطه وجودارد.
جدول .1ماتریس همبستگی بین ابعاد رهبری اخالقی با توانمندسازی

متغیرها

1

2

 .1کرامت انسانی

1

 .2عدالت

** 0/ 629

1

 .3منافع مشترک

** 0/ 625

**0/076

4

3

5

1

 .4یکپارچگی

**0/ 08 3

* 0/ 207

** 0/ 293

1

 .5گزینش افراد ضعیف

** 0/ 389

**0/972

** 0/ 412

** 0/ 495

1

 .6توانمندسازی

** 0/ 514

** 0/ 428

**0/865

** 0/ 353

** 0/ 528

*=( pیک دامنه) 0/ 05

6

1

**=( pیک دامنه) 0/ 01

یشود ،توانمندسازی با همه ابعاد رهبری اخالقی در سطح 0/ 01
چنانکه در جدول باال مالحظه م 

رابطه مثبت و معن وجو یراد ی د د بار هب طوبرم یگتسبمه نیرتالاب هک یروط هب .درا ط نیب ه            

"توانمندسازی" و "منافع مشترک" میباشد(.)0/865

فرضیه فرعی دوم -بين ابعاد رهبری اخالقی با اعتماد سازمانی رابطه وجودارد.
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جدول .2ماتریس همبستگی بین ابعاد رهبری اخالقی با توانمندسازی

متغیرها

1

2

 .1کرامت انسانی

1

 .2عدالت

** 0/ 629

1

 .3منافع مشترک

** 0/ 625

**0/076

4

3

6

5

1

 .4یکپارچگی

**0/ 08 3

* 0/ 207

** 0/ 293

1

 .5گزینش افراد ضعیف

** 0/ 389

**0/972

** 0/ 412

** 0/ 495

1

 .6اعتماد سازمانی

**0/665

**0/275

** 0/ 704

** 0/ 387

**0/575

1

*=( pیک دامنه) ( p=** 0/ 05یک دامنه) 0/ 01

یدهد که کلیه ابعاد رهبری اخالقی با "اعتم نامزاس دا یی ییی" در س حط
اطالعات جدول باال نشان م 

 0/ 01رابطه مثبت و معنیداری دارد .و باالترین همبستگی مربوووط بههه رابط مزاسدامتعا نیب ه ا و ین

"منافع مشترک" است.

فرضیه فرعی سوم -بين ابعاد اعتماد سازمانی با توانمندسازی رابطه وجودارد.

جدول  .3ماتریس همبستگی بین ابعاد اعتماد سازمانی با توانمندسازی
1

متغیرها
 .1توجه

2

3

4

5

1

.2گشودگی

** 0/ 682

1

 .3ثبات

** 0/ 619

** 0/ 681

1

 .4شایستگی

**0/676

** 0/ 622

** 0/ 734

1

 .5توانمندسازی

**0/965

**0/665

** 0/ 524

** 0/ 651

1

*=( pیک دامنه) ( p=** 0/ 05یک دامنه) 0/ 01

بر پایه اطالعات جدول باال "توانمندسازی" با همه ابعاد "اعتم نامزاس دا یی ییی" در س حط

یباشد.
طور مثبت و معنی داری رابطه دارد .و باالترین همبستگی مربوط به بعد شایستگی م 

فرضیه اصلی :بین رهبری اخالقی و اعتماد سازمانی با توانمندسازی رابطه وجود دارد.

 0/ 01به

فرضیه اصلی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت .اص هضورفم نیرت یل

   

یباشد،
استفاده از این روش ،تعیین مسیر رابطه علت و معلولی بین متغیرها ،بر اساس پیشینه تحقیق م 
بر این اساس مسیرهای فرضی روابط بین متغیرها در شکل زیر منعکس شده است:

شکل  .2مسیرهای فرضی روابط بین متغیرها
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با توجه به شکل باال ،با اجرای دو دستور رگرسیون میتوان فرضیه باال را آزمود:

جدول  .4نتایج آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین رهبری اخالقی و اعتماد سازمانی با توانمندسازی

(سطح
معناداری)

(ضرایب

متغیرهای

t

استاندارشده)

0/ 08

1/ 74

0/ 01

4/4

0/ 01

0/ 412

0/ 337

3/6

انحراف

(ضرایب متغیرهای

(مجذورضریب

ضریب

استاندارد

غیراستاندارد)

همبستگی تعدیل شده)

همبستگی

4/6

7/ 46

0/ 059

0/062

0/ 114

متغیر پیش بین
عرض از مبدا

0/ 493

0/ 407

رهبری اخالقی

0/707

اعتماد سازمانی

متغیر مالک :توانمندسازی

رهب متعا و یقالخا یر ا هزادنا هب ینامزاسد           49 /3درصد مناوت یور  ن و تسا رثؤم یزاسد      

یکنند .ب رادناتسا فارحنا کی شیازفا ا دد د دد دددددد در رهب و یقالخا یر
توانمندسازی را تبیین م 

یشود.
سازمانی به اندازه  0/ 412و  0/ 337انحراف استاندارد به توانمندسازی اضافه م 

امتعا ددددددد

جدول  .5نتایج آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با توانمندسازی

(سطح

معناداری)
0/ 45

0/ 01

(ضرایب

t

(انحراف

متغیرهای

استاندارد)

استاندارشده)
0/667
51/2

3/ 097

0/ 782

0/ 027

(ضرایب

متغیرهای

غیراستاندارد)
2/4

0/ 41

(مجذورضریب

همبستگی تعدیل
شده)
0/ 612

متغیر مالک :اعتماد سازمانی

رهبری اخالقی به اندازه  61 /2درصد بر اعتمادسازمانی م  تسا رثؤ

ضریب

شبین
متغیر پی 

همبستگی

عرض از مبدا

0/ 782

رهبری اخالقی

وو ووو آن را تبی نی میییکند اب    .

اف رحنا کی شیاز ا تسا ف ا دن ارد هزادنا هب یقالخا یربهر رد                    0/ 782انح ناتسا فار د هب درا

یشود.
اعتمادسازمانی اضافه م 

    

یشود:
اکنون میزان تاثبرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته در شکل زیر ارائه م 

شکل  .3مسیرهای تجربی روابط بین متغیرها

تاثیر رهبری اخالقی بر توانمندسازی
الف -تاثیر مستقیم

ب -تاثیرغیرمستقیم

P 31 =214.0

P 21 P32 =(287.0) ( 337 .0)= 264 .0

ج  -تاثیرکل

214.0 + 264 .0 = 0.676

X1

X3
X3

X2

X1
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رهبری اخالقی  41 /2درصد بر توانمندسازی دبی اتسریبد نار نن نننها ا ت  دراد میقتسم ریثأ وو ووو رهب یر

اخالقی  78 /2درصد بر اعتمادسازمانی اثر دارد 33 /7 .درصد اعتمادس مناوت رب ینامزا ن رثا یزاسد     

یتوان گفت اثرغیرمستقیم رهبری اخالقی بر توانمندس ربارب یزا    26 /4
دارد .بنابراین به طورکلی م 

یتواند به عن یجنایم ناو   
یتوان گفت که اعتمادسازمانی م 
درصد برآورد شده است.براین اساس م 
یکند.
بین رهبری اخالقی و توانمندسازی عمل م 

شبینی کند؟
یتواند اعتماد سازی را پی 
سؤال اول -تا چه اندازه ابعاد رهبری اخالقی م 

جدول  .6خالصه آزمون رگرسیون چندمتغیره جهت پیش بینی اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد رهبری اخالقی

سطح

ضرايب

B

مجذور ضريب

0/464

0/407

0/464

0/186

0/283

0/421

0/ 573

0/885

0/767

0/461

0/ 034

0 /6

0/226

0/987

یداری
معن 

استانداردشده

0/ 01

0/ 354

()Sig
0/ 01

0/ 01

ضريب

متغيرها()Beta

∆R 2

همبستگي( )R
2

همبستگي
() R

متغيرهاي پيش بين
وارد شده در مدل
منافع مشترک

منافع مشترک

گزینش افراد ضعیف
منافع مشترک

گزینش افراد ضعیف عدالت

مدل
1
2
3

متغیرمالک :اعتماد سازمانی

بر اساس اطالعات جدول باال "منافع مشترک" به عنوان اولین متغیر وارد مدل شد اب ابیرقت و ه    

ی" ،ب  دراد هدهع ر (( ((( .)R2=0/464در مدل
 46 /4درصد ،بیشترین سهم را در تبیین "اعتماد س نامزا ی ی

دوم با اضافه شده متغیر "گزینش افراد ضعیف" ،مقدار  R2به  0/ 588افزایش یافته است ،به عبارت

دیگر حدود  58 /8درصد از "اعتماد سازمانی" دبیرستانهای س هب هتسباو هوا     "من رتشم عفا کک ککک" و

یباشد .این
یباشد که سهم "گزینش افراد ضعیف" تقریبا  12 /4درصد م 
"گزینش افراد ضعیف" م 

رقم در خصوص "عدالت" به  3/4درصد هظحالم هکنانچ .تسا هتفای شهاک         میییش اعبا ،دو د   

"کرامت انسانی" و "یکپارچگی" از مدل حذف شده اند .زیرا این ابع نییبت رد یشقن دا     "اعتم دا
سازمانی" ندارد .محاسبات مربط به آماره ی  Fنشان داد که مجذور همبستگی چند گان حطسرد ه   
 0/ 01معنادار است (  p=0/ 01؛ 541و .)F= 79 /7،df=3

یتواند توانمندسازی را پیش بینی کند؟
سؤال دوم -تا چه اندازه ابعاد رهبری اخالقی م 
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جدول  .7خالصه آزمون رگرسیون چندمتغیره جهت پیش بینی توانمندسازی بر اساس ابعاد رهبری اخالقی
سطح

ضرايب استاندارد

معنیداری

شده متغيرها

0/ 01

0/ 437

()Sig

0/ 01

2

()Beta

∆R

B

0/ 327

0/763

1/ 05
0/ 67

0/ 117

ضريب

مجذور ضريب

متغيرهای پيش

همبستگي()R2

همبستگي()R

0/ 327

0/275
0/666

0/444

بين وارد شده در
مدل

منافع مشترک
منافع مشترک

گزینش افراد ضعیف

متغیر مالک :توانمندسازی

یشود ،تنه بهر داعبا زا دعب ود ا ر داعبا ینعی( یقالخا ی و کرتشم عفانم       
چنانکه مالحظه م 

گزینش افراد ضعیف)وارد مدل شده اند ،به طوری که این دو بعد ،بر روی هم تقریبا  44/4درصد

یكند ،که سهم "منافع مش کرت
از تغ يي رات مربوط به "توانمندسازی" دبیرستانهای ساوه را تبیین م 

" به تنهایی تقریبا برابر با  32 /7درصد میباشد .در حالیکه این رقم در مورد گزینش اف فیعض دار   

ی" نقش یبت رد ی ین   
به  11 /7درصد کاهش یافته است" .کرامت انسانی"" ،عد لا تتت" و "یکپ گچرا ی ی

"توانمندسازی" ندارد .همچنین محاسبات مربط به آماره ی  Fنشان داد که مجذور همبستگی چند
گانه درسطح  0/ 01معنادار است (  p=0/ 01؛ 641و.)F= 58 /3،df= 2

یتواند توانمندسازی را پیش بینی کند؟
سؤال سوم -تا چه اندازه ابعاد اعتماد سازمانی م 

جدول  .8خالصه آزمون رگرسیون چندمتغیره جهت پیش بینی توانمندسازی بر اساس ابعاد اعتماد سازمانی

سطح

معنیداری
()Sig

ضرايب

استاندارد شده

متغيرها ()Beta

∆R 2

B

مجذور ضريب

همبستگي()R2

ضريب

همبستگي
()R

متغيرهای پيش بين
وارد شده در مدل

0/ 01

0/1 32

0/ 390

1/ 76

0/ 390

0/ 624

شایستگی

0/ 01

0/ 28 3

0/660

1/4

0/ 456

0/576

شایستگی گشودگی

متغیر مالک :توانمندسازی

ی" و
یدهد ،از میان  4بعد اعتماد س دعب ود اهنت ،ینامزا     "شایس گت ی ی
اطالعات جدول باال نشان م 

ی" براب اب ر    0/ 624
"گشودگی" وارد مدل شده اند ،همبس نیب یگت    "شایس گت ییی" و "توانمندس زا ی ی
یباشد بعنی بعد "شایستگی" تقریبا  39درصد از "توانمندسازی" در دبیرستانهای س یبت ار هوا ین   
م 

یکند .بر این اساس در حدود  6/6درصد مناوت سنایراو زا  ن اب یطخ هطبار هب هتسباو یزاسد         
م 

"گشودگی" است .همچنین محاسبات مربط به آمارهی  Fنشان داد که مجذور همبستگی چندگانه
در سطح  0/ 01معنادار است (  p=0/ 01؛ 641و.)F= 61 / 08 ،df= 2

رابطه رهبری اخالقی و اعتماد سازمانی با / .. .محمد داودی و همکار
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بحث و نتیجهگیری

آنچه که در این پژوهش به دنبال آن بودیم ،یافتن رابطهی بین رهبری اخالقی و اعتمادسازمانی

با توانمندسازی بود که یافتهها نشان داد بین ابعاد رهبری اخالقییی ،اعتمادس یزاسدنمناوت و ینامزا   

رابطهای مستقیم وجود دارد .یافتههای این تحقیق مفاهیم مهمیرا برای فعاالن و دانش پژوه هب نا   
یدهد که تشویق و انجام رفت  رد یقالخا را ر هن ناربه نت ه یساسا راک ا و      
همراه دارد زیرا نشان م 

درستی است بلکه مزایای قابل توجه(مستقیم و غیرمستقیمی) را برای رهبر و سازمان به صورت کل
به همراه خواهد داشت .در انجام این کار نه تنها به بسط تئوری رهبری اخالقی کمک کردیم .بلکه

رهنمودهایی را در مورد تقویت کارایی رهبری اخالقی ب و ناریدم ه

ناریبد     میییده تاقیقحت .می   

تجربی اولیه سایرین در مورد رهبری اخالقی نویدبخش هستند.درون سازمانها رهب حوطس رد نار   

چندگانه نقش مهمیرا در توسعه و حفظ فرهنگهای اخالقی و هدایت اخالق افیا ی    میییکنند نیا

نتایج اولیه مسیری جدید را برای تحقیقات رهب ناشن یقالخا یر     میییدهند قیقحت نیا    .میییتواند
یهای آتی فراتر از این مدلهای رابطه ای باشد.
َسَسکویی برای بررس 

در تبیین فرضیه اول پژوهش میتوان بیان کرد :نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد

که توانمندسازی با همهی ابعاد رهبری اخالقی در سطح  0/ 01رابطه مثبت و معناداری داردو
یباشد.یعنی با رعایت
باالترین همبستگی مربوط به رابطهی بین توانمندسازی و ُبُبعد منافع مشترک م 

یکنند.نتایج به دست آمده از این
منفعت مشترک توسط مدیران،دبیران توانمندی بیشتری پیدا م 

فرضیه با تحقیقات گل پرور( ) 89 31وعمادي فر ( ) 88 31در ایران و با تحقیقات تجيپتو سوبُرُروتو

(  ) 2012و پونا وتناكون ( ) 009 2در خارج همسو میباشد .دربیان علت هم خوانی فرضیه اول با
شهای پیشین میتوان اذعان کرد رهبری اخالقی در برگیرندهی این مفهوم است که کارکنان
پژوه 

یهای خود از آزادی بیان برخوردار باشند و نظرات
سازمانی بتوانند بدون ترس و با اعتماد به توانای 
یکنند تا
و افکار بدیع خود را در سازمان بیان کنند.رهبران اخالقی در مدارس بستری را فراهم م 

دبیران در تصمیمات مشارکت کنند زیرا الزمهی ثمربخشی تصمیمها تشریک مساعی است.مدیران

یها و نیازهای دبیران،رفتار
کپذیری ،توجه به کاست 
مدرسه با ترغیب کالمی و تشویق به ریس 

ایثارگرانه و هدایتگرانه ،رفع تنگناها ،با تأکید بر حس همکاری و ترویج فرهنگ یادگیری

مشارکتی ،دادن پاسخ به ایدههای جدید و شناسایی پتانسیل دبیران مدرسه را در جهت توانمندشدن
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یدهند .در مطالعات گذشته نشان داده شد چگونه یک مدیر مدرسهی ناکارآمد از شیوهی
سوق م 

شها جهت بهبود مدرسه استفاده کرد .مدیری که با یک
مردم محوری و مبتنی بر اخالق و ارز 

یکنند در این صورت
یپردازد دبیرانش هیچ مسئولیتی را قبول نم 
فرهنگ ضعیف به مدیریت م 

یکند آن چیزی را که برای شروع مورد نیاز است
همکاری وجود نخواهد داشت و مدیر سعی م 

یپردازد سبب
فراهم نماید؛ استفاده از دبیرانی که به شخصیت سازی و ایجاد فرهنگ در مدرسه م 

یشود که مدیر توانمندشود زیرا دبیرانش توانمندهستند.
م 

در تبیین فرضیه دوم پژوهش میتوان بیان کرد :نتایج نشان داد کلیه ی ابعاد رهبری

اخالقی با اعتمادسازمانی در سطح  0/ 01رابطه مثبت و معناداری دارد .و باالترین ضریب همبستگی

را ُبُبعد منافع مشترک با ضریب (  )0/ 704به عهده دارد.نتایج این فرضیه با تحقیقات شفيع پور مطلق
و همكارانش(  ) 1390در ایران و با تحقیقات ِاِارات وهمكارانش (  ،) 2012پاليز يك ويگز(  ) 2012در

یتوان گفت رهبران سازمانها باید اصول رهبری
خارج هم خوانی دارد.در تبیین این فرضیه م 

اخالقی را در سازمان خود گسترش دهند تا از هرگونه بدگمانی ،دروغگویی و پنهان کاری در

محیط کار جلوگیری کرده تا منجر به ایجاد سازمانی با محیط معتمد و با قابلیت اطمینان باال شوند.

یشود و به معنای
اعتماد ُرُرکن اساسی در سازمان و هسته ی اصلی برای عملکرد مدیران محسوب م 

داشتن احساس امنیت است.یکی از عوامل تعیین کننده ی اصلی اعتمادسازمانی در یک واحد،

یشود
بخش یا گروه "رهبر" است.استقرار اعتماد ثمره ی رهبری اخالقی است .اعتماد باعث م 

کارکنان انتقادهای سازنده خود را به راحتی بیان کنند و رهبران نیز با آغوش باز پذیرای آن باشند
رهبران سازمانی باید با افراد به عنوان اشخاص ،نه صرفًاًا اعضای گروه کاری رفتار نماینددر

مطالعات پیشین بیان شده اعتماد کارکنان به رهبران مستقیمًاًا تحت تأثیر مشارکت آنها در عملکرد

یباشد.
سازمان ،قصد ماندن در سازمان و رفتارهای مدنی آنها م 

در تبیین فرضیه سوم پژوهش میتوان بیان کرد :یافتهها نشان از این دارد که
توانمندسازی با همه ابعاد اعتمادسازمانی در سطح  0/ 01به طور مثبت و معناداری رابطه دارد.یعنی

اینکه هرقدر به میزان اعتمادسازمانی افزوده شود به همان نسبت به میزان ابعاد توانمندسازی در

مدارس نیز افزوده خواهد شد.در میان ابعاد اعتمادسازمانی ُبُبعد شایستگی باالترین میزان همبستگی

را با متغیر توانمندسازی دارد .نتایج این فرضیه با تحقیقات حسینی (  ،) 1391در ایران و با تحقیقات
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یباشد .اعتماد به عنوان پیش
تجيپتو سوبُرُروتو (  ) 2012ليانگ و ژانگ( )2210در خارج همسو م 

نیازی برای همکاری حائز اهمیت است و از آن به عنوان یک ُعُعنصر مهم در روابط نام برده شده

است .دربرخی مطالعات اعتماد را یکی از ابعاد توانمندسازی بیان کرده اند که برای رسیدن به رشد

شهای پیشین ثابت کرده اند حداقل دو دلیل وجود دارد
حرفهای وجودش ضروری است.پژوه 

یکنند .نخست ،از
یکنند احساس توانمندی م 
برای اینکه چرا افراد هنگامی که به مدیر اعتماد م 

یشود.هنگامی که افراد به
رفتارهای غیرمولد و بی فایده ناشی از عدم اعتماد و سوئ ظن اجتناب م 

یسازند ،نمیکوشند و همکاری
دیگری اعتماد ندارند گوش نمیکنند ،به وضوح ارتباط برقرار نم 

نمیکنند؛ از طرفی وقتی اعتماد وجود دارد افراد آزادند که تجربه کنند بیاموزند و بدون ترس از
تنبیه همکاری کنند .دوم ،افرادی که قابل تمجید و شرافتند برای دیگران نیروی مثبت ایجاد

یدارند تا خود را الیق تر احساس کنند.اعتماد بر جریان تولید دانش و تسهیم
میکنند و آنان را وا م 

دانش بین دبیران تأثیر قطعی و مشهود دارد و این دانش آفرینی میان دبیران مدارس در نهایت

منتهی به توانمند شدن دبیر و به دنبال آن تواناشدن مدرسه میشود که این خود نوعی مزیت رقابتی
یشود.
محسوب م 

در تبیین فرضیه اصلی پژوهش میتوان بیان کرد :این فرضیه با استفاده از تحلیل مسیر

مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان داد رابطه معناداری بین دو متغیر مستق ِلِل رهبری اخالقی و

اعتماد سازمانی با متغیر وابسته توانمندسازی وجود دارد .و تأثیر مستقیم رهبری اخالقی بر

توانمندسازی حدودا  0/ 33و تأثیر غیرمستقیم رهبری اخالقی بر توانمندسازی حدودًاًا 0/ 26

یتوان بیان کرد از میان این دو متغیر مستقل و موثر بر توانمندسازی
یباشد .در تبیین این فرضیه م 
م 

متغیر رهبری اخالقی بیشترین تأثیر را بر توانمندشدن دبیران دارد.سازمانها با داشتن جوی که در
یتوانند به
آن صداقت ،عدالت،همبستگی ،احترام متقابل ،توجه و پایداری حکم فرما است م 

باالترین میزان توانایی و شایستگی دست یابند.نتایج این فرضیه با تحقیقات گل پرور(،) 89 31

عمادی فر ( ) 88 31و در ایران و با تحقیقات پاليز يك ويگز (  ،) 2012و استوتن (  ) 2011در خارج

یباشد
تهای هم خوانی پژوهشهای پیشین با فرضیه اصلی پژوهش ،این م 
همسو میباشد.یکی از عل 

شها این موضوع را که رهبران اخالقی از توان خودشان برای رسیدن به اهداف
که در بیشتر پژوه 

تپذیرانه استفاده میکنند تأکید کردند و همچنین در نتایج آنها ذکر
قطعی سازمان با روش مسئولی 
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شده است که رهبران اخالقی از خواستههای شخصی خود صرف نظر کرده و منافع سازمان و

یدهد ،سازمانی عاری از سوء ظن را ایجاد مینمایند و به
زیردستان را بر منافع خود ترجیح م 

یکنند.
یهایشان کمک م 
دیگران برای رشد و توسعه توانای 

یتوان بیان کرد :در نتایج رگرسیون مشخص شد بعد "منافع
در تبیین سوال اول م 

مشترک" و بعد "گزینش افراد ضعیف" بیشترینسهم را در پیش بینی توانمندسازی داشته اند .منافع
یگیرد ،راهکارهای
مشترک دربر گیرنده این مفهوم است که رهبر خیر و صالح همه را در نظر م 
یشود در نظر دارد،در اخذ تصمیمات منفعت همگان را مدنظر
تازه را که منجر به بهبود همگانی م 

قرار میدهد .بنابراین با در نظر گرفتن مصلحت عمومی ،وجدان کاری و تسهیم منافع از هرگونه
تعارض و درگیری درمدرسه جلوگیری کرده و فضای تواناشدن درمحیط مدرسه فراهم میشود.

یکند و
اگر کارکنان بدانند که در وهله ی اول رهبر منفعت زیردستان و افراد ضعیف تر را لحاظ م 
یشود.
از هرگونه تبعیض میجوید زمینه مناسب برای خودانگیزی و توانمندشدن فراهم م 

یتوان بیان کرد :در نتایج رگرسیون مشخص شد بعد منافع مشترک
در تبیین سؤال دوم م 
یتوان
اولین و بیشترین سهم را در پیش بینی اعتمادسازمانیدر دبیران دبیرستانهای شهر ساوه دارد .م 

یتوان اعتماد را در سازمان ایجاد کرد.بعد گزینش افراد
تبیین کرد که با کاربست این مفهوم م 

شبینی تغییرات اعتمادسازمانی قرار
ضعیف در مقام دوم و بعد عدالت درمقام سوم ،برای پی 

یتوان
یگیرند .درپاسخ به اینکه چرا ابعاد کرامت انسانی و یکپارچگی از مدل حذف شده اند م 
م 

گفت همهی ابعاد رهبری اخالقی با یکدیگر همبستگی زیادی دارند و از لحاظ مفهوم و معنا
نزدیک میباشند و این همبستگی باعث شده این دو ُبُبعد به طور مستقل با اعتمادسازمانی رابطه ی

معناداری داشته باشند اما با وارد شدن ابعاد دیگر رهبری اخالقی در معادله رگرسیون نقش خود را
از دست بدهند و این مفاهیم در بطن ابعاد دیگر نهفته است.

یتوان بیان کرد :در نتایج رگرسیون مشخص شد ابعاد "شایستگی"
در تبیین سؤال سوم م 
و "گشودگی" بیشترین سهم را در پیش بینی توانمندسازی در دبیران دبیرستانهای شهر ساوه دارند.

یتوان تبیین کرد که شایستگی به لیاقت و استحقاق افراد برای انتصاب اشاره دارد و گشودگی
م 
هم به میزان آشکار بودن شخصیت فرد برای دیگران اشاره دارد.بنابراین مدیران با مجهز کردن

یتوانند زمینههای توانمندسازی را در مدارس خود ایجاد نمایند و ابعاد"
خود به چنین خصایصی م 
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یتواند به علت نبود
توجه " و "ثبات" نقشی در پیشبینی توانمندسازی ندارند؛ و این م 

تآمیز این ابعاد در مدارس باشد.
زیرساختهای الزم برای پیاده سازی موفقی 

یتوان نتیجه گرفت رهبران اخالقی کسانی هستند که در مدرسه دیدگاه اشتراکی را
به طور کلی م 

یکنند ،فرایندهای تثبیت شده را به چالش میکشند ،با تشویق روانی دیگران را به
بین دبیران القا م 

فعالیت وادار میکنند ،هنر تحریک دیگران را دارند و خود را محدود به موقعیت مدیریتی در

یتوانند وارد شوند .در
مدرسه نمیکنند خود را مربیانی میبینند که در کار رهبری کالس نیز م 
نتیجه مدیران به عنوان رهبران آموزش برای اینکه بتوانند َجَجوی آکنده از اعتماد را ایجاد کند ،باید
گام به گام حرکت کرده،زیرا فرایند اعتماد سازی فرآیندی نیست که یک ش ِبِب ایجاد شود .و

یکند که در آن ارزشهای مشترک،
همچنین ماهیتی "دو طرفه" داردو در محیطی توسعه پیدا م 

انسجام ،همبستگی و اتفاق نظر اسا ِسِس اعتماد در بین افراد شود و این مهم جز با پشتیبانی قوی مدیر

مدرسه امکان پذیر نمیباشد ،مدير مدرسه شخص بزرگي است كه به دنبال تعريف و

شهاي پايدار،عقايد و رشتههاي فرهنگي میباشد و اين أمر منجر به كي پارچگي
توانمندسازي ارز 

مدرسه خواهد شد .درنتيجه مديران به عنوان رهبران آموزشي بايد با برنامه ريزي مناسب و
مستمر و رفتار ترغيبي سعي نمايند توانا يي ها و استعدادهاي نهفته كاركنان را كشف نموده و آن
توانا يي هاي بالقوه را بالفعل نموده و آنها را به منصه ظهور رسانند.اين رهبران میتوانند با تسهيم

صها يي متفاوت موجب خلق ايدههاي نو ،يادگيري
دانش و اطالعات در بين دبيران با تخص 

مشاركتي ،افزايش جو تفاهم ،ارتقاي سطح دانش حرفه اي ،به روز شدن علم و در نهايت
پيشرفت مدرسه میشود.

مدیران با توجه به نقش کلیدی که در توسعه رفتارهای مطل ناریبد اب،دنراد ناتسدریز رد بو     

خود به عنوان یک انسانی که دارای شأن اجتماعی است با انصاف ،عدالت ،صداقت ،تواض هب و ع   
دور از تبعیض رفتار نمایدو داشتن حس تعهد نسبت به پیروان راسرلوحه کارخود قرار دهند دیاش    

این دبیران مدیران فردا باشند .به دبیران اجازه ورود به جنبههای ش  دوخ یا هفرح لغ و ب لرتنک  ر    

تص یم م ح ات ار تا د ناکما  نهدب د          .اس ارق ر جو  و آ تيقفوم نازيم هب يگتسب هسردمرهد ن د رررررررررررر رر
پاسخگو يي به تقاضابراي خدمات آموزش دارد.لذا كاركن نيمضت روظنم هبدياب سرادم نيا نا       

تها ،اطالعات خود را افزايش داده ونسبت ب دنشاب ساسح نآ ه  .... ...فش ياهرا
كارآ يي مدرسه مهار 
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محيطي به شكل قوي از طرف والدين وجامعه براي تأثيروتغ يي رمدارس و حركت به سوي مشاركت
معلمان در تصميمگيري و توانمندسازي آنها برمدارس وارد م يييشوددد توانمندس ثعاب نايبرم يزا    

یشود .به طور مؤثرتري با تقاضاهاي بيروني تطبيق میییيابد زور تايلمعردو اان يرترثؤمروط هب ه    
م 

عمل كنند .مدارس باسطوح باال يي ازتوانمندسازي مربيان و يك فيت باال يي ازآموزش و ر يريگداي اا

یتواند عام  يارب يمهم ل ا زف ا شي     
یسازند.توانمندسازي دركالس وتصميمات آموزشي م 
فراهم م 

ت شاب ناملعم يدركلمعو ينامزاس تاريثأ ديگ ميمصترد تكراشم قيرطزا يزاسدنمناوت ر يييييييييييييييييييي ،

یبخشد و تأثير مثبتي برآموزش خواهد داشت زيرا به وظايف اصلي ش نا
عملكردكالس را بهبود م 

یكند ريثأت ناريدمو ناملعم يتقو     .
شهاي برنامه آموزشي پيشرفته معطوف م 
بهبود آموزشي و رو 
بيشتري برمدارس داشته باش پ نازومآ شناد تفرشيپ دن ا فالتخا هب ييوگخس ،نازومآ شناد

        

یشود.با وجود اينكه ارتباط بين توانمندسازي مرب ناي
رضايت معلمان و بهبود محيط مدارس بيشترم 

و پيشرفت دانش آموزان روشن است اما مدارك كم وجو ي د د هنآ نيب ميقتسم طابترا هكدرا ااااااا اااااااا

حمايت كند زيرا اين ارتباطات بسيارپيچيده است.

مسئولین باید این سبک از رهبری را که در دسته ی رهبریها ای ن ارق نیو ر ر دراد  اا ااا درس نامزا

هرچه بیشتر و با کیفیت مطلوب تر بکار گیرند.مدیران سطوح عالی یک سیاست پش یارب ار ینابیت   

ش" باشددد ،ت نیا یاتسار رد ا    
کارکنان تدوین نمایند که اساس آن بر روی "آموزش ب هوژپ یار شش شش
پژوهشها ضعفها و چالشهای مدیریتی آشکار شود و در جهت رفع آنها چاره اندیشی ص ترو

تها را کاهش دهند و به جای استفاده از راهبردهای " ُهُهل
پذیرد .ومدیران بایستی کنترل و محدودی 

دادن " از راهبردهای " َجَجذب کرن" استفاده کنند .تشکیل تیمهای کاری متش اب ینانکراک زا لک    

یت و ا ن د
تخصصهای متفاوت وبرگزاری جلسات و نشستهایی در جهت ارتقای توانایی در آنها ،م 
ی ،توانمندس د )یزا ررر
از راهکارهای درونی سازی ای ( ریغتم هس ن ر به ر قالخا ی ییییی یییییی ،اعتمادس نامزا ی ی

یباشد.
سازمانها م 
منابع

ابطحي،حسين؛ عباسي،سعيد(،) 86 31توانمندسازي كاركنان ،كرج،مؤسسه تحقيقات وآموزش مديريت
(وابسته به وزارت نيرو)

اورعی یزدانی ،حمید (  .)11 38نگرش بر توانمندسازی ،تهران،انتشارات مطالعات بازرگانی ،چاپ اول
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جهانیان،رمضان( .) 86 31ارائه راهکارهای توانمندسازی برای مدیران آموزشی مدارس
ابتدایی و راهنمایی .رساله دکترا ،دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران.

حسيني،زهرا( .) 139 1بررسي رابطه بين توانمندسازي و عملكردمعلمان دوره ابتدا يي

شهركرج

در سال تحصيلي  . 90 - 91پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم وتحقيقات تهران

خنيفر،حسين؛ زروندي ،نفيسه( .) 89 31بازكاوي مفهوم اعتماد در سازمان .تهران ،انتشارات بعثت

شفيع پورمطلق ،فرهاد؛ جعفري ،پريوش؛ يارمحمديان ،محمدحسين؛ دالور ،علي(  .) 1390ارزيابي مدل

عدالت سازماني با ت يك ه بر اعتماد سازماني براي آموزش وپرورش"،فصلنامه علمي پژوهشي رهيافتي

نو در مديريت آموزشي دانشگاه آزاداسالمي واحدمرودشت ،سال دوم ،شماره  ،4پياپي ،8زمستان
 ، 90صص 1 – 02
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