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   نقش فراشناخت اخالقی در توانمندسازی مدیران مالی

 3 یمحمد ی، دکترمهد  2فرد  یلیوک درضای، دکترحم 2*  ای، دکتر قدرت اله طالب ن 1 یعلمدار یجعفر نیرام

 ایران، کیش گروه حسابداری ، واحد بین المللی کیش ،  دانشگاه آزاد اسالمی ،  .1
 ایران تهران ، ،  انشگاه آزاد اسالمید، واحد علوم و تحقیقات  ،گروه حسابداری  .2

 ایران زنجان ، دانشگاه آزاد اسالمی ،  ،  زنجانواحد  ،گروه حسابداری  .3

 ( 98/ 09/ 18، تاریخ پذیرش:98/ 20/07تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

این    كه ، كنندمی فعالیتای ها در شرایط متغیر و پیچیدهسازمانامروزه 
 2جهانی شندن و 1یع در فناوریپیشرفت سرحدودی به  ا  ت  انتوامر را می

بنی   3وانمندسازیاهمیت و ضرورت تاز ای  رو ، (.  1تجارت نسبت داد)
های اصلی هر سازمانی تبندی  شنده از پی  آشکار و به یکی از دغدغه

سهیم كردن كاركننان در ههنار عن نر به عنوان  سازی  توانمند  (.2است)
-میای  امر  شود كه  تعریف می  6و پاداش  تالعا، اط  5دان ،  4اختیارات

اف فنردی و دستیابی بنه اهندنیز  ند دستیابی به نتایج مثبت در كار و  توا
اعتماد به  ، حسقدرت دادن به افرادهراكه   . (3)را محقق سازدسازمانی  

بنه  (.5)( و 4)كنندهنا تقوینت منینفس و تمای  برای موفقیت را در آن
وان یک سیستم زیربننایی ه عنان بدیرزی م ندساتقویت توانمهمی  دلی   
یق افزای  مندسازی از طرندر حقیقت توا(.  6)شودتلقی میها  در سازمان

 درک درستی از وظایف و  هاتا آن  كند، كمک میتوان و بین  كاركنان
 
 
 

 
در مدیریت بر ای  اساس بتوانند  محیط تحت كنترل خود داشته باشند و  

-توانمند به عنوان یکی از مهنمی  انانس  یرویامروزه ن(.  7)مشاركت كنند
 (.8)شنودهای هر سازمان و نیز یک ابزار رقابتی شناخته میتری  سرمایه

 ،7وریبهنره افنزای برای  توانمی توانمندسازیاز    دهدشواهد نشان می
توانمندسازی  .(9)نموداستفاده و رضایت شغلی   9اثربخشی  ،8سازمانیتعهد

تیاق و ای  اعتمناد بنه نفنس، اشنفنزا باعثاد، با قدرت بخشیدن به افر
بنرای   پنییریانعطاف ( و  10شود)برای انجام وظایف می  10انگیزه درونی

فراهم نیز  راو استفاده موثرتر از زمان  بینی نشدهسازگاری با شرایط پی 
های فنی افنراد دان  و توانایی  توانمندسازی  . عالوه بر ای (11)آوردمی

در می سازد كارهنا را بنه طنور منوثرتری ا قاها رنآو   دهدرا افزای  می
 های پیچیده و  پرمحیط  موفقیت در  كه ای  امر به  ؛(12و    3انجام دهند)

عوام  فردی، سازمانی و در ای  بی   .كندكمک شایانی میكاری  تالطم  
  (.8تواند بر توانمندسازی مدیران تاثیرگیار باشد)محیطی مختلفی می

 

 چکیده
ح  مشکالت در  افزای  مهارت افراد    ای درتاثیر قاب  مالحظه،  ر سازمانهصلی  های ایکی از دغدغهن  به عنواتوانمندسازی  امروزه  زمینه:  

حائز اهمیت هم  ها  برای بقای سازمان  ، های اخالقی در مواجه با ای  مشکالت. در ای  بی  رعایت ارزش، داردروبرو هستند  آن اداری كه با  
 سازمانی خواهند داشت.  موفقیتدر ارتباط هستند، نق  بسزایی در    ندیراتوانمندسازی م كه با    شناسایی و درک بهتر عواملیبنابرای    است.  

 باشد. می ت اخالقی در توانمندسازی مدیران مالیفراشناخ نق هدف پژوه  حاضر بررسی 

 اقاور بورس دررفته شده  های پییشركت  مدیران مالیرا    جامعه آماری  و است همبستگی -توصیفی نوع از و كاربردی پژوه  ای روش:  

میادار  هب آن  كه  دهندتشکی   میان  تعداداز  نمونهنفر    150  ها  روش  از برای  انتخاب شدند.     ت ادفیگیری  به  پژوه   متغیرهای  سنج  
  از  با استفاده  رگرسیون هند متغیره و  روش  از  های جمع آوری شدهدادهتحلی     تجزیه و  برای و در نهایت  استفاده شدهای استاندارد  نامهپرس 
   بهره گرفته شد. SPSSماریآار نرم افز

بدارمثبت و معنی   رابطه  فراشناخت اخالقیدهد  نشان می  هایافته  ها:یافته تجربه   رابطهدیگر  دارد. از سویی    توانمندسازی مدیران مالی  ای 

 .استدار  ی نیز مثبت و معنتوانمندسازی مدیران  اب كاری

مدیران برای افزای  توانمند سازی  كاریو تجربه فراشناخت اخالقی  برخورداری از ،فتتوان گیج بدست آمده میدر راستای نتاگیری:  نتیجه

 . داردای مالی اهمیت ویژه
 

 فراشناخت اخالقی اخالقی، هایارزش توانمندسازی،: لیدواژگانک

 

 
 
 

 
 

 
 

 Gh_talebnia@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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تفنوی  یکی از عناصر اصلی توانمندسنازی شد  اره   اشهمانطور كه قبال
ساس مطالعنات بر ا  (.13)گیری استاختیار و مشاركت در فرآیند ت میم

(، برای تامی  نیازهای روانشنناختی كاركننان، مندیران 14صورت گرفته)
-بیشنتر در ت نمیم  هرهه  مشاركت  با دادن مسئولیت، زمینهبایست  می

-بنه مهنارت ت نمیم  نیازالبته    (.15)رندم آوها فراهآنرا برای    هاگیری
 .(2)شندبافایت منیك و با 11تجربه مستلزم وجود نیروی با  هم  گیری باال

 كاریو تجربه 12عدم صالحیت ،یهای مختلفپژوه نتایج در ای  زمینه  
فرآینندهای هنای فعنال در توانمندسنازی و مشناركت را به عنوان موانع

هنای پیچیندگیاز سویی دیگنر    (.17و    16)اندمعرفی كرده  گیریت میم
  هایی مواجه كرده كه ممک  است به دلیافراد رو با هال   ،دنیای امروز

مالحظنات  گینریینند ت نمیمآسنازی فرگیری و سنادهشتاب درت میم
توانند این  امنر منیو  نظنر نگیرنند  در  های خودرا در انتخاب  13اخالقی
هنا نشنان پنژوه   .(18)كنندمسیر درست خود خارج  از  را  هاآن  فعالیت
پردازش عموما از طریق    ،برای افرادتر  گیری سریعامکان ت میمدهد  می

و این  موضنوع منی توانند اسنتدالل   شودفراهم می  14العاتخودكار اط
ای  پردازش در حقیقت (. 20)( و 19اخالقی را تحت تاثیر خود قرار دهد)

در قنی  اخالظنات  در نظرگنرفت  مالحتوانند احتمنال  منی،  هكنترل نشد
 تنا  كندكه به افراد كمک می  عاملی(.  21)را كاه  دهد  هاگیریت میم

گینری اخالقنی خنود را بهبنود ت نمیم  ،اخالقی  هایدر مواجه با هال 
، فراشنناخت وابسنته باشنندكمتر به پردازش خودكار اطالعات و  بخشند  
  بنارهاخالقی، تمامی عقایند و باورهنا در  فراشناخت  (.22)است  15اخالقی

 نشان می دهنندنتایچ    (.23)كندبازنمایی می  رای بودن یک مسئله  القاخ
رفتارهنای اخالقنی خت اخالقی، شاهد بنروز  در افراد برخوردار از فراشنا

های محققی  دیگر هم در ای  زمینه یافته  .(25)  ( و24)  هستیمبیشتری  
د تایینرا    ارتباط معنادار میان فراشناخت اخالقی با استدالل و رفتارهنای

زمانی كه فرد دان  اطالعاتی اشتباهی را در هر شرایطی با   (.26)كندمی
گیرد، شناهد بنروز رفتارهنای سئولیت بکار میكمتری  تعهد و احساس م 

ت اخالقنی نناق  غیراخالقی هستیم كه این  مسنئله بینانگر فراشنناخ
موجن  ن ینک عامن  انگیزشنی فراشناخت اخالقی به عننوا  (.27است)

  .(28)می شود القیر اخرفتاانتخاب 
فنردی های ویژگی ساختارهای شخ یتی و  كه اندنشان داده  هاپژوه 

 آنچنه بر اساس (.29)دارند افراد مندسازینكننده ای در توانق  تعیی  

  نقن بررسنی حاضنر هندف پنژوه   شند اشناره آن بنه بناال در كنه
ی اهنكتشنرتوانمندسازی مدیران مالی شاغ  در   برفراشناخت اخالقی  

  باشد.بهادار می اوراق بورس درفته شده ییرپ

 

 روش

 بنورس دریرفتنه شنده های پیشركت مدیران مالی نمونه آماری شام 

 مینان نامنهپرس  150 تعداد در ای  پژوه بهادار تهران است.  اوراق

شواهد نشنان منی  .شد پرس  نامه دریافت 135و  توزیع دهندگانپاسخ
 . هنمباشنندمیزن    مابقیو  د  گان مرندكنكتمشارنفر از    درصد  70دهد  
رک درصند از این  افنراد دارای مند  53از نظر سطح تح نیالت،  هنی   

بنرای   انند.بودهدرصد كارشناسی ارشد و منابقی دكتنری  40كارشناسی،  
اسنتفاده  اسنتاندارد نامنهاز پرسن  فراشناخت اخالقیگیری متغیر اندازه

. باشدیف لیکرت میط  در  السو  20. ای  پرسشنامه شام (30)شده است
بنر هنم    منالی  سوالی توانمندسنازی مندیران  20  نامهپرس    هم هنی 
گینری قنرار ای لیکرت، ای  متغیر را مورد اندازهگزینهپنج    مقیاس  اساس
ار آمندر بخ     .باشدمی  7/0باالتر از  ها  نامهپایایی پرس   (31)دهد.  می

و در بخن  آمنار   ار ومعین  های مینانگی  و انحنراف از شاخ   توصیفی
 ها، از تحلی  رگرسیون استفاده شد.آزمون فرضیهبرای اطی استنب
 

 یافته ها
ها برای توانمندسازی مدیران مالی، فراشناخت اخالقنی و   پاسخمیانگی

بنر باشند كنه  منی  25/15و    22/4،  35/4به ترتی  برابر با    تجربه كاری
از  متغیرهنا كه شتادار اظه  توانمی میانه مقادیر به اساس نزدیک بودن

 .دنباشمی ی برخوردارنرمال توزیع

 آمار توصیفی  :1جدول 
توانمندسازی  شرح 

 یران مد

فراشناخت  

 اخالقی

 تجربه کاری 

 25/15 22/4 35/4 میانگی 

 12 5/4 5/4 میانه

 13/5 84/0 76/0 انحراف معیار

 5 1 1 كمینه

 34 5 5 بیشینه
 

 مقندار  دهندنشان می  2ه  ارشمول  جد  ربررسی ضرای  مدل رگرسیون د
بننابرای  ، اسنت.      صنفر  برابنر    فراشنناخت اخالقنیداری  سطح معننی

مثبنت و   یرابطنه،  (568/0)  رگرسنیونی  بنا ضنری   خت اخالقیفراشنا
عالوه بر ای  نتنایج نشنان  توانمندسازی مدیران مالی دارد.  باداری  معنی
مثبنت  رابطه یره كاتجرب(، 011/0داری )دهد با توجه به سطح معنیمی
سنطح جنسنیت و  متغیرهای هم هنی  .داردمتغیر وابسته   باداری  عنیم و

رابطنه  درصند دارنند  5داری بناالتر از  ی  سنطح معننیبه دلتح یالت  
مشناهده  2در جندول شنماره   .دنندارتوانمندسازی مدیران  با    داریمعنی
 ی آن داریمعن سطح و 1520/72با  آزمون برابر    ای   در   Fشود، مقدارمی
باشد. آزمون فوق صحت و وجود خط رگرسیون را تایید برابر صفر مینیز  
 ،مندل رگرسنیون ضنری  تعینی  بنرای  66/0دد عنهمچنی     نماید.می

بیانگر آن درصد از تغییرات متغیر وابسته است كنه بنر اسناس تغیینرات 
 .شودمتغیر مستق  و كنترل مدل تعیی  می

ک تک متغیرهای مسنتق  یانس برای ترارم و  تواز آنجاییکه مقدار عام 
  و همبستگی میان متغیرهنای مسنتق  است لیا خود  5و كنترل كمتر از  
-آزمنون دوربنی بنرای  86/1مقندار  عالوه بر این  كنترل وجود ندارد.  

را تاییند عدم وجود خود همبستگی بی  مقادیر خطای مدل    هم  واتسون
   كند.می
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 ها آزمون فرضیه و یو نتحلیل رگرسنتایج   :2جدول 

 عامل تورم واریانس داریسطح معنی tآماره  ضرایب شرح

 - 000/0 34/22 93/78 ضری  ثابت

 098/1 000/0 83/10 568/0 فراشناخت اخالقی

 034/1 616/0 502/0 321/0 جنسیت

 100/1 532/0 419/0 257/0 تح یالت

 020/1 011/0 495/2 497/0 تجربه كاری

 - F 152/72 - 000/0آماره 

 86/1 دوربی  واتس  66/0 ضری  تعیی 

 متغیر وابسته : توانمندسازی مدیر 

 

 بحث

پژوه  حاضر بیانگر آن است كه فراشناخت اخالقنی رابطنه   هاییافته
منطبننق بننا  داری بننا توانمندسننازی منندیران مننالی دارد.مثبننت و معنننی

 در  یفنرد  هنایهای پیشی  مبنی بر نق  تعیی  كننده ویژگنیپژوه 
مدیریت ، می توان گفت كه نتایج ای  تحقیق با اهداف آن   توانمندسازی
بهبنود عملکنرد مندیران منالی و توانمنند  . به  منظنور(30)منطبق است

سازی آن ها ، می توان ویژگی شنناختی و اخالقنی را در آن هنا بهبنود 
 زا کنیی با توجه به اینکهكه  ای  شواهد بر ای  نکته تاكید دارد  بخشید.  

-عناصر اصلی توانمندسازی تفوی  اختیار و مشاركت در فرآیند ت میم
، هناتنر شندن سنازمانپیچیدهه،  امروز  در دنیای رقابتی  و  باشدمیگیری  
است؛ دادهافزای   را نیز  گیری اخالقیهای افراد در فرآیند ت میمهال 

ت هنگنام مواجنه بنا مع نال مند از دان  فراشناخت اخالقنیافراد بهره
-فعالیت ای كه دارند،با تفکر درباره عملکرد و شناخت و تجربه  ی،قالخا

افنراد دارای فراشنناخت  در حقیقنت .ننندكتر را انتخاب میهای اخالقی
اخالقی به دلی  داشت  دان  و آگاهی اخالقی، همواره نظارت، كنترل و 

- هپژو ها همسو با نتایجای  یافته  دارند.ارزیابی دقیقی بر اعمال خود  
فراشنناخت   كنه  كنندای  مسئله را تایید منی  (26و    25،  22ای دیگر )ه

در حقیقنت فراشنناخت  شود.اخالقی میاخالقی منجر به بروز رفتارهای 
اخالقی ظرفیتی است كه به افراد در نادیده گرفت  پردازش خودكنار بنه 

  علت این  امنر این  اسنت كنه  .كندنفع پردازش كنترل شده كمک می
سطح باالی فراشناخت اخالقی برخوردار  هسنتند، آگناهی  زاكه    افرادی

یاد در مواجه بنا مع نالت بسیاری از اصول اخالقی دارند و به احتمال ز
از  موفنق باشنند.اخالقنی  هایق اوت در فرآیندتوانند اخالقی، بهتر می

نیز مثبت و  نمندسازی مدیران مالیتوابر    كاریتجربه   تأثیر  سویی دیگر  
هنای انجنام هنای پنژوه مطابق با یافته ای  نتیجه   باشد.می  داریمعن

توانمندسنازی نیازمنند   آن اسنتبیانگر  (،  17و    16،  2)شده در ای  زمینه
تجربنه عامن  مهمنی بنرای توسنعه   افرادی با تجربه باالسنت هراكنه  

با توجنه بنه  .باشدگیری میهای ح  مسئله و ت میمها و تواناییمهارت
شنود پیشنهاد منی  یج به دست آمده،زی و بر اساس نتااهمیت توانمندسا

نق  تجربنه   ،های توانمندسازیها در تنظیم برنامهمدیران عالی سازمان
 هنایبرگنزاری دورهو از طرینق  و فراشناخت اخالقی را در نظر بگیرنند

راد را هنای شنناختی افنتوانایی  نهادینه سازی اصول اخالقی،و    آموزشی
ح فنردی و سنازمانی نند از نتنایج مثبنت آن در سنطبهبود بخشند تا بتوا

هنایی ها با محندودیتپژوه  حاضر مانند همه پژوه مند شوند.  بهره
 پاسنخ  و احتمال اینکنه  نامهاستفاده از ابزار پرس از جمله    مواجه است.

ه نامه دقت كافی نداشتدهندگان در زمان پاسخگویی به سواالت پرس 
 .باشدای  موارد خارج از كنترل محقق میكه باشند

 

 گیرینتیجه
گیننری  ی در سننطح مهننارت حنن  مسننئله و ت ننمیمفراشننناخت اخالقنن

در در حقیقنت    شنود.منجر به بروز رفتارهای اخالقی منی  ،توانمندسازی
گیری باید با سرعت بسیاری از ت میمكه   اهشرایط رقابتی امروز سازمان

گیری اخالقی بنر هنیچکس یاز به ت میماهمیت ن،  باالیی صورت پییرد
كاركنانی با مهارت و تجربه باال وجود ی در هر سازمانلیا، پوشیده نیست. 
 تواننندو منی  های اخالقنی را دارنندتفکر و پردازش موقعیتكه توانایی  

 خنودرا كه در مورد اخالقی بودن یک مسنئله در حافظنه   دانشیتمامی  
 است. حیاتیامری  ،  بازنمایی كنندزمان مناسدر  را اندكردهذخیره 

 

 های اخالقیمالحظه
داشنت  نظنر با رعایت اصول اخالقی در محرماننه نگنه  در ای  پژوه 

ها در بی  اع ای نموننه اقندام آوری دادهدهندگان، نسبت به جمعپاسخ
با معرفی منابع مورد استفاده، اصن  اخالقنی اماننت داری همچنی     .شد

 نوی مولفی  آثار محترم شمرده شده است.و حق مع علمی رعایت
 

 ه منا واژه
1. Thechnology  فناوری 

2. Globalization  جهانی سازی 

3. Empowerment  توانمندسازی 

4. Authority     اختیارات 

5. Knowledge   دان 

6. Rewards  پاداش 

7. Productivity         بهره وری 

8. Organizational  Commitment نی سازما تعهد 
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9. Effectiveness  اثربخشی 

10. Inner Motivation  انگیزش درونی 

11. Experience تجربه 

12. Lack of Competence  عدم صالحیت 

13. Ethical Considerations  مالحظات اخالقی 

14. Automatic information processing 

 پردازش خودكار اطالعات 
15. Moral Metacognition  فراشناخت اخالقی 
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