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 ٥٩

  سرآغاز 

امروزي و به خـصوص  هاي  اساسی سازمانهاي   یکی از ضرورت  
.  است1 به عنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی رهبريها دانشگاه

در این زمینه یکی از رویکردهاي جدید که بسیار مورد توجه قرار       
سـنتی رهبـري را     هـاي      و مشکالت مدل   ها  گرفته است و ضعف   

هـاي     است که در دهه    2خالقیرفع نموده است، رویکرد رهبري ا     
اخیر به طور جدي در ادبیات مدیریت، رهبري و اخـالق مـداري            

ــت ــده اس ــعه   ). 1(وارد ش ــري توس ــوع از رهب ــن ن ــضاي ای مقت
 و نیـز    3استانداردهاي اخالقی براي اداره رفتارهاي منابع انـسانی       

بایستی ). 2(اجراي موثر استانداردهاي اخالقی در رفتار آنان است      
 بــروز بـراي  مناسـبی  شـرایط  4عـالی  کـه آمـوزش  توجـه نمـود   
 فعالیتهـاي  و هـا  زمینـه  همه در 5اخالق دارد و  اخالقی مشکالت
 در. دارد کـاربرد  اساسـی  مـسائل  از عنوان یکی  به عالی آموزش
 عمـل  راهگـشاي  تواند  می دانشگاه در اخالقی رهبري حالت این
  ). 3(باشد مسائل این برابر در

بارت است از نمایش رفتار مناسب      به طور کل رهبري اخالقی ع     
به صورت هنجاري، از طریق اعمال شخصی و روابط بین فردي           
و ترویج این گونه رفتارها در میـان پیـروان از طریـق ارتباطـات            

  )مقالۀ پژوهشی(
  

  رهبري اخالقی با توانمند سازي دانشجویانۀرابط

  
  ،دکتر سید علیقلی روشن ∗امیر فاضل، دکترامین رضا کمالیان

  سیستان و بلوچستان، دانشگاه  و اقتصادگروه مدیریت، دانشکده مدیریت

  )16/8/94: ، تاریخ پذیرش3/5/94:تاریخ دریافت(
  چکیده

. امروزه توانمندسازي منابع انسانی با رویکرد اخالق مداري و بکارگیري رهبري اخالقی بسیار مورد استقبال محیط هاي آموزشی قرار گرفته است :زمینه
رهبري  بین رابطه بري اخالقی از منظر دانشجویان و توانمندي آنها، و سپس تعیینره و تحلیل وضعیت از این رو هدف پژوهش حاضر نخست تعیین
  .اخالقی و توانمند سازي دانشجویان می باشد

  

شهید باهنرکرمان می باشند، که براساس جدول  جامعه آماري تحقیق دانشجویان دانشگاه.  همبستگی است- این پژوهش از نوع توصیفی :روش
ابزارهاي پژوهش شامل دو . آماري انتخاب شدند عنوان نمونه به حجم با ر بر اساس روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي و متناسب نف375مورگان تعداد 

ضریب همبستگی پیرسون و  (استنباطیآمار و ) میانگین و انحراف معیار(توصیفیدر دو سطح آمار  تجزیه و تحلیل داده ها. پرسشنامه استاندارد بود
  .  صورت گرفتPLS و SPSSوش معادالت ساختاري و با استفاده از نرم افزارهاي و ر) اسپیرمن

  

همچنین از نظر دانشجویان ابعاد رهبري .  نتایج تحقیق مبتنی بر تایید رابطه مثبت و معنادار رهبري اخالقی با توانمند سازي دانشجویان است:ها یافته
 با را کمترین ارتباط ارتباط و تسهیم قدرت بیشترین ابعاد رهبري اخالقی، مولفه صداقت بین در .اخالقی و توانمند سازي در سطح مطلوبی قرار دارند

  . دارا هستند توانمند سازي دانشجویان
  

  .  رابطه مثبت و معناداري دارندنتیجه نهایی تحقیق آن است که رهبري اخالقی و ابعاد آن با توانمند سازي دانشجویان :گیري نتیجه
  

  رهبري اخالقی، توانمند سازي، منابع انسانی: نکلیدواژگا
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  kamalian2002 @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

3.
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.3.7.9
http://ethicsjournal.ir/article-1-372-fa.html


 رابطۀ رهبري اخالقی با توانمندسازي دانشجویان: امیر فاضل و همکاران
 

 ٦٠

نشان «نخستین قسمت این تعریف     ). 4(دوجانبه و تصمیم گیري   
فـردي و   هـاي     دادن رفتار مناسـب هنجـاري از طریـق فعالیـت          

 رهبرانی که اخالقـی     ؛ناظر براین است که   » رديارتباطات بین ف  
شوند، الگوهاي رفتارهایی هستند که به طور اصـولی و            می تصور

 صداقت، امانت، عـدالت   :مانند( شود  می هنجاري مناسب پنداشته  
. باشد  می و همچنین تبدیل رهبر به الگویی معتبر      ) و دلسوز بودن  

ه زیردسـتان از  ترویج این قبیل رفتارها ب"قسمت دوم این تعریف  
 رهبران اخالقـی بـه      ؛کند که   می  بیان "طریق ارتباطات دوطرفه  

کنند و اخالقیات را در محـیط اجتمـاعی بـه             می اخالقیات توجه 
جـزء تقویـت    . کنند  می وسیله گفتگو درباره آن با پیروان برجسته      

در تعریف در برگیرنده این است که رهبران اخالقـی، معیارهـاي     
دهنـد و     مـی  کنند، به رفتـاراخالقی پـاداش       می اخالقی را مستقر  

 کسانی را که از معیارهـاي اخالقـی پیـروي نمـی کننـد، تنبیـه               
مـی  "6تـصمیم گیـري   "عنصر نهایی تعریف مربوط به      . کنند می

باشد که بازتاب این حقیقت است که رهبران اخالقی بـه نتـایج             
کنند و تصمیماتی عادالنه و       می اخالقی تصمیمات خودشان فکر   

). 1(تواند به وسیله دیگران پیروي شود       می گیرند که   می ريهنجا
 اخالقـی،  آگاهی ،ها  ارزش ایجاد با اخالقی رهبري این، بر عالوه
 و مـشارکتی  مـدیریت  اتخـاذ  به افراد،  مسئولیت و اقتدار اعطاي

 تحقـق  منظـور  بـه  مناسـب  سـازمانی  جـو  ایجـاد  و دموکراتیک
 بـه  کـردن  عمل ن،بود اعتماد قابل و صداقت سالمت سازمانی، 

 در هـا   ارزش کـردن بـه    عمـل  رفتارهـا،  در ها  نگرش و ها  ارزش
ــار و گیــري تــصمیم ــه رفت ــشویق را مــوقعیتی هــر در عادالن  ت

 اخالقـی  رهبري که شوند  می یادآور محققان نیز ). 6 و   5(کند می
 برابـر  در نیت حسن و قوانین، مسئولیت  با مطابق رفتار معناي به

  ).5(است رفتاري و رشنگ هر و جامعه کارکنان،
 هفـت گانـه اي     ابعـاد  پیـشین،  يها  یافته در کنکاش و با مطالعه 

، 7براي رهبري اخالقی شناسایی شده اند که شامل مردم مداري         
، راهنمــایی 10، نگرانــی بــراي ثبــات9، تــسهیم قــدرت8انــصاف
باشـند کـه بـه        می 13، و صداقت  12، شفاف سازي نقش   11اخالقی

 جهـت   :جهت گرایـی مردمـی     ). 12-7(گردند  می شرح زیر بیان  
گرایی مردمی یا مردم مداري داشتن نگرانی واقعی رهبر نـسبت           

رهبران اخالقی  . باشد  می به زیردستان، کارکنان و افراد مجموعه     
در مورد پیشرفت افراد احساس نگرانی دارنـد و در هنگـام بـروز              

مشکالت با زیردستان همدردي و همدلی کـرده و بـه نیازهـاي             
، 10(نمایند و دریک کـالم مـردم دار هـستند       می وجه کافی آنها ت 

 رهبران اخالقی قابـل اعتمـاد و نـوع دوسـت          :انصاف). 14  و 13
چنـین رهبرانـی انتخابـات منـصفانه، ضـابطه منـد و              . باشند می

سازند   می کاري را منصفانه  هاي    دهند و محیط    می اخالقی شکل 
نمـی کننـد و     کننـد، جانبـداري       مـی  و با انصاف با دیگران رفتار     

، 1،8(گیرنـد   مـی مسئولیت اعمال شخصی شان را خود به عهـده       
 رهبران اخالقی به زیردستان خود      :تسهیم قدرت ). 15  و 14،  10

 و طـرز    هـا   دهند و به ایده     می  حق اظهار نظر   ها  در تصمیم گیري  
 تـسهیم قـدرت بـه زیـر دسـتان اجـازه       . کنند  می فکر آنها گوش  

گـردد وابـستگی     مـی ند و باعـث دهد کنترل بیشتر داشته باش  می
رهبران اخالقی پیروان خودرا با     . کمتري به مدیرانشان پیدا کنند    

 رهبران :شفاف سازي نقش). 10 و 9، 7(کنند  میصحبت حمایت
کنند و با ترفیع، تـشویق و دادن پـاداش      می اخالقی شفاف عمل  

دهنـد و در ارتباطـات     مـی رفتار اخالقی را در میان پیـروان رواج     
شفاف سازي نقش به اهمیت شـفافیت و   . کنند  می ر شرکت آشکا

رهبـران  . روشنی در اهـداف عملکـردي و انتظـارات اشـاره دارد           
 ، انتظـارات و اهـداف عملکـردي را روشـن          ها  اخالقی، مسئولیت 

 داننـد از آنهـا چـه انتظـار          مـی  کنند به طوري که زیردسـتان      می
  و 8،  1(رسـد   مـی  رود و چه موقع عملکردشان به حـد انتظـار          می
رهبران اخالقـی بـه زیردسـتان بـا اصـول           :هدایت اخالقی ). 10

رفتاري اخالقی برخورد کرده و درمورد اخالق مناسب به دیگران       
همچنـین رهبـران اخالقـی    . دهنـد   مـی توضیحات الزم را ارائـه   

کننـد کـه کارمنـدان اصـول درسـتکاري و             مـی  اطمینان حاصل 
سـتورالعملهاي  کننـد و مطـابق د       مـی  فضائل اخالقی را رعایـت    

 :صـداقت ). 10(کننـد   مـی  اخالقی کارمندان را هدایت و رهبـري      
 مولفۀ صداقت کرده اند که   اشاره رهبري نظریه پردازان  از برخی
 به مفهـوم   به طور کل صداقت   ). 16(رهبري اخالقی است   اصلی
گویـد بـا      می رهبر اخالقی آنچه  . باشد  می اعمال، و گفتار تطبیق

 همچنین صـداقت بـه معنـاي      . ن است دهد یکسا   می آنچه انجام 
 داده نـشان  صـاحب نظـري    و محقـق . نامالیمات است  در ثبات
 چالش و وسوسه یا نامالیمات با صداقت وقتی  افراد داراي : است
 رفتـاري  ثبـات  داراي یعنـی  ماننـد،   می ثابت قدم  شوند  می روبرو
 محققـین بیـان کـرده انـد کـه      :نگرانی براي ثبـات   ). 17(هستند
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 ٦١

 کننـد و سـعی    مـی قی وراي نفع شخصی خود عمل    رهبران اخال 
اخالق مدارانه مسائل هاي  کنند در محیطی دوستانه و با شیوه می

رهبر اخالقی ثبات گروه    . و چالشهاي پیشرفت افراد را حل نماید      
را مد نظر دارد و در راستاي اهداف گروه و رفاه زیر دستان سعی              

  ).18 و 10(کند  میو تالش فراوان
یی موفـق   ها  ر بایستی توجه نمود که امروزه سازمان      از سوي دیگ  

هستند که رهبران آنها رویکردهاي جدیـدي بـه منـابع انـسانی             
اخالقی، اثـرات قابـل     هاي    رهبران متکی بر ارزش   . داشته باشند 

 توجهی بر احساس انرژي و توانمنـدي منـابع انـسانی بـر جـاي              
ش هـم   در همین راستا رهبران ارشد عـالوه بـر نقـ          .  گذارند می

آهنگ کننده و تسهیل کننده، نقش مهم دیگري نیـز بـه عهـده         
توانمند سازي  . منابع انسانی است  14دارند که همان توانمند سازي    
مهم جدیـد اسـت کـه امـروزه         هاي    منابع انسانی یکی از نگرش    

شود تا به نیاز حیـاتی رهبـري        می  به کار گرفته   ها  توسط سازمان 
 دوره ایـن  در). 1(پاسـخ گویـد   در هم آهنگی با تغییر و تحوالت        

 بـراي  ضـروري  امـري  انـسانی  منابع توانمندسازي شدن جهانی
 انـسانی،  منـابع  توانمندسازي). 19(است سازمان بقاي و موفقیت

 افـراد  توانا سـاختن   و ها  سازمان انسانی سرمایه به توجه معنی به
 ، دیگـر  عبـارتی  بـه  . اسـت  اجتماعی سیستم یک یا جامعه یک

 بتواننـد  افـراد  کـه  اسـت  شرایطی ایجاد معناي به توانمندسازي
 بـا  دوم آنکـه   و داده انجـام  درونـی  انگیـزه  با را اول  کارهایشان
همچنــین در ). 20(رســانند ســرانجام بــه را آن کامــل موفقیــت

 به تعهد ترغیب رشد، موانع تعریفی دیگر توانمندسازي، برداشتن   
 سـاختن  قـادر  و نـوآوري  خالقیت، خطرپذیري، ترغیب ، اهداف
 بـردن  بـین  از و حـذف  ، مسوولیت افزایش مشکل، حل به افراد
 که است چیزي هر به دادن خاتمه توانمندسازي،. باشد  می ترس
 و مـشارکت  ، نفـس  بـه  اعتماد عمل، آزادي رشد، توقف موجب
 است ارزشی فرآیندي سازي توانمند). 21(گردد  میافراد همکاري

 امتـداد  آن رده تـرین  پـایین  تـا  سـازمان  عـالی  مـدیریت  از که
 بنابر مطالعات محققان توانمند سازي مفهومی چنـد         .)22(یابد می

، 15توانمندسازي شامل پنج بعد خود اثربخـشی      ). 23.(بعدي است 
 18، معنـی دار بـودن، و اعتمـاد        17، تـاثیر گـذاري    16خود مختاري 

 و  هـا    به این اشاره دارد که افراد قابلیـت        خود اثربخشی . گردد می
. م را براي انجام دادن موفقیت آمیز یک شغل را دارنـد           تبحر الز 

کننـد در    مـی  یعنی آن که افـراد توانمنـد احـساس         خود مختاري 
هاي  توانند در مورد فعالیت     می انجام دادن وظایف استقالل دارند،    

شغلی تصمیم بگیرند و اختیارات الزم را براي تعیـین چگـونگی            
 به معناي تاثیرگذاري. زمان و سرعت انجام دادن وظایف را دارند 

 احــساس مــوثر بــودن در اهــداف ســازمانی اســت و ایــن افــراد
توانند بر نتایج و پیامدهاي شغلی کنترل داشـته باشـند و بـر               می

 فرصـتی   معنـی دار بـودن    ). 24(افتد تاثیر بگذارند    می آنچه اتفاق 
کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را          می است که افراد احساس   

 به معناي انتظارات مثبت افراد نـسبت بـه          اعتماد. کنند  می دنبال
لیاقت، قابلیت اطمینان و خیرخواهی اعضاي سازمان نـسبت بـه           

  ). 25(باشد  میهم
هـاي    توانـد تحـت تـاثیر رهبـري و ارزش           مـی  از متغیرهایی که  

اخالقی در محیط کار قرار گیرد توانمند سازي منابع انسانی است 
ق و توانمند سازي، پیروان خود      و رهبران اخالقی از طریق تشوی     

انگیزنند تا منافع گروهی را بـر منـافع شخـصی تـرجیح       می را بر 
داده و از راهبردهاي توانمند سازي براي خودکارآمدي و اعتمـاد           

برخی ). 1(گیرند  میبه نفس منابع انسانی به اشکال مختلف بهره   
  بر رهبري اخالقی به عنوان یکـی از عـواملی کـه            ها  از پژوهش 

تواند با توانمنـد سـازي ارتبـاط زیـادي داشـته باشـد تاکیـد                 یم
علمـی  هاي    همچنین توانمندسازي در محیط   ). 27 و   26(اند کرده

گذشته مورد قبول تعدادي از عالقمنـدان  هاي   و آموزشی در دهه   
ن مثال در تحقیقی محققـان      به عنوا . به تحقیق قرار گرفته است    

بـه وسـیله آن مـشارکت    داننـد کـه      می سازي را فرایندي  توانمند
بخشند   می خود را بهبود  هاي    کنندگان محیط آموزشی شایستگی   

 دهنـد و مـسائل خـود را حـل           مـی  و رشد حرفه اي خود را ارتقا      
یی هـا   آموزشی توانمنـد شـده سـازمان      هاي    محیط). 28(کنند می

، هـا  هستند که براي پیـشرفت و بـه ظهـور رسـاندن شایـستگی            
هـاي   الل و تثبیـت شایـستگی     فرصتهایی براي انتخـاب و اسـتق      

کننـد کـه در ایـن بـین مهمتـرین منبـع               می اعضاي خود ایجاد  
). 28(دهند  می  آموزشی را دانشجویان تشکیل    -علمیهاي    محیط

 در هر کشوري مـسئول پیـشقدم شـدن      ها  از آنجایی که دانشگاه   
براي تحول و توسعه هستند، و دانشجویان نیز شـالوده و بنیـان              

انــد، لــذا دانــشجویان بــراي افــزایش دانــشگاهی هــاي  محــیط
خود نیازمند آموزش و تعلیمات خاصی هـستند تـا          هاي    توانمندي
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 ٦٢

وظایف و نقش خود را در ایجـاد یـک جامعـه توانمنـد بـه نحـو            
در اینجاست که نقـش رهبـران و مـدیران          . شایسته انجام دهند  

توانند با استفاده از فـضائل،        می گردد و   می دانشگاهی بسیار مهم  
 و رهبري  اخالقی تاثیر فزاینده اي در توانمنـد سـازي             ها  ویژگی

  .دانشجویان مراکز آموزش عالی ایفا نمایند
مختلف، تاثیر رهبري اخالقی را بر عدالت سازمانی، هاي    پژوهش

حمایت سازمانی، قرارداد سازمانی، سالمت روان شناختی محیط        
کار، اعتماد سـازمانی، کـاهش اسـترس و فرسـودگی شـغلی، و              

همچنـین  ). 33 -29 و   11(ضاي اخالقی سازمان نشان داده اند     ف
 نیز به طور مستقیم تاثیر رهبـري اخالقـی را    ها  برخی از پژوهش  

بر توانمند سازي کارکنان، پرستاران، و اعضاي هیات علمی تایید  
امـا در ارتبـاط بـا رابطـه بـین           ). 35  و   34،  12،23،  1(نموده اند 

انشجویان بـه عنـوان یکـی از        رهبري اخالقی و توانمند سازي د     
لذا . منابع انسانی درون دانشگاهی مطالعه اي انجام نگرفته است        

 دو دنبال بررسی  به حاضر پژوهش شده مطرح مسائل به توجه با
رهبـري اخالقـی از منظـر        وضـعیت  تعیـین : اول. باشد  می هدف

رهبـري   بـین  رابطـه  تعیین:  دانشجویان و توانمندي آنها و دوم     
  . وانمند سازي دانشجویاناخالقی و ت

  
  روش 

به عالوه، چون   .  همبستگی است  -این پژوهش از نوع توصیفی      
 را در قالب پرسش نامـه گـرد      ها  مجموعه اي ساختاریافته از داده    

 حـدود  پـژوهش  آماري جامعه. آوري کرده، از نوع پیمایشی است 
. باشند  می شهید باهنر کرمان   دانشجویان دانشگاه  از نفر 15000
 بـا  باشـد کـه     مـی  دانـشجویان  از نفـر   375 شامل نه آماري نمو

 حجم با متناسب طبقه اي  تصادفی نمونه گیري  از روش  استفاده
 بـراي . اسـت  شـده  انتخاب مطالعه جهت آماري عنوان نمونه  به

 از آمـاري  جامعـه  حجـم  به توجه با نظر مورد حجم نمونه  تعیین
  .  جدول مورگان استفاده شده است

 استاندارد رهبري   در این پژوهش دو پرسشنامه      گیري ابزار اندازه 
بـا توجـه بـه موضـوع و         ). 36و  10(اخالقی و توانمندسازي است   

 تعـدیل و سفارشـی سـازي و         ها  جامعه آماري تحقیق، پرسشنامه   
 رهبري اخالقی   پرسشنامه. روایی و پایایی آنها نیز بررسی گردید      

 پـنج گزینـه      سـوال  38 ب  قال  در ابعاد مختلف رهبري اخالقی را    
 گیـري  انـدازه )موافق کامل تـا مخـالف کامـل    (اي طیف لیکرت  

  مولفه جهت  7این پرسشنامه رهبري اخالقی را از منظر        . کند می
 ، تـسهیم )13 تـا   8(انـصاف  ،)7 تـا    1هـاي     سـوال (مردمی گرایی

 ، هــدایت)24 تــا 20(نقــش ســازي ، شــفاف)19 تــا 14(قــدرت
 36(ثبـات  براي نگرانی، و )35 تا 32( صداقت،)31 تا   25(اخالقی

پرسشنامه دوم پرسشنامه   ). 10(دهد  می مورد سنجش قرار  ) 38تا  
طیف لیکـرت    گزینه اي    پنج سوال   15 که از    توانمندسازي است 
خـود اثربخـشی،     بعد توانمند سازي یعنی      5 و   تشکیل شده است  

 را بـه ازاي     خود مختاري، تاثیر گذاري، معنی دار بودن، و اعتماد        
از آنجـایی کـه در       ).36(سـنجد   مـی   سـوال  3لب  هر مولفه در قا   

 لیکرت اسـتفاده شـده اسـت،        درجه اي پرسشنامه از گستره پنج     
 نمـرات در   به توجه با. شد گرفته نظر در 5 تا 1 يها  نمره ترتیب
سـطح وضـعیت مطلـوب       گیـري،  انـدازه  بـراي  شده گرفته نظر
 سیمتق با که چرا. باشد  می4/3تحقیق نمره   هاي     و متغیر  ها  مولفه
 در. آیـد   می  به دست  8/0فاصله   ها  مقیاس تعداد بر فواصل تعداد
 طور همان ها تحلیلی سطوح وضعیت مولفه و تجزیه چنین نتیجه
  ).37(آید  میدست به شده است، داده نشان 1نگاره  در که
  
  
  
  
  
  

مرز بین وضعیت مطلوب و نامطلوب متغیرها : 1نگاره 
  و ابعاد آنها

  
 از طریـق تحلیـل عـاملی و         ها  ایی پرسشنامه رو با توجه به اینکه   

توسط محققین دیگر به اثبات رسیده بود، در این تحقیق جهـت            
 معمـولی  محتـوایی  روایـی  روش از هـا   بررسی روایی پرسـشنامه   

ــدین. شــد اســتفاده ــی ب ــه معن ــر 10 نظــر از ک ــاتید و  از نف اس
متخصصان دانشگاهی و علماي اخالقی، تربیتی و منابع انـسانی          

 خواسـت  در ایـشان  از  آنها، به پرسشنامه ارسال با و شد هاستفاد
 و هـا    پرسـشنامه  سـواالت  بـا  رابطه در را خود نظرات که گردید
 از اسـتفاده  بـا  موضـوع و متغیرهـاي تحقیـق و          با ها  آن تناسب
 و نامناسب مناسب، حدودي تا مناسب، مناسب، کاملهاي    گزینه
 ،1 معـادل  دديعـ  ارزش داراي ترتیـب  بـه  کـه  نامناسب، کامل

 ترتیـب  ایـن  به. نمایند ارائه باشند،  می صفر و 25/0 ،5/0 ،75/0
 پرسـشنامه  روایـی  و 924/0 رهبـري اخالقـی    پرسـشنامه  روایی

 را هـا   پرسـشنامه  گردید که روایی   محاسبه 916/0 توانمند سازي 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

٨ ١/ ٦/ ٤/ ٢/ ٥ 

 بسیار نامطلوب مطلوب بسیار مطلوب نامطلوب
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 ٦٣

هـاي    براي بررسـی پایـایی پرسـشنامه       .دهند  می قرار تایید مورد
وش آلفاي کرونباخ استفاده گردید، کـه بـه          از ر  استفاده نیز مورد  

 به دست   ها   براي پایایی پرسشنامه   0/ 86و   0/ 89ترتیب مقادیر   
 مـورد نظـر را مـورد تاییـد قـرار          هـاي     که پایایی پرسشنامه   آمد،
  .دهد می

پژوهش در دو سطح آمـار توصـیفی و         هاي    تجزیه و تحلیل داده   
وصـیفی از   در سـطح آمـار ت     . آمار استنباطی صورت گرفته اسـت     

 آزمـون  در سـطح آمـار اسـتنباطی از      ، و   میانگین و انحراف معیار   
 اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن       -کولموگروف

ــاختاري  ــادالت س ــتفاده و روش مع ــدهاس ــتگردی ــرم .  اس از ن
نیـز بـراي تجزیـه و     Smart PLS 3و  SPSS 20 هـاي  افزار

  . استفاده شده استها تحلیل داده
  

  ها یافته
ــدول د ــی و    1ر ج ــري اخالق ــار رهب ــراف معی ــانگین و انح  می

همانطور که  . آن از نظر دانشجویان بیان گردیده است      هاي    مولفه
رهبري اخالقی نگرانـی بـراي      هاي    مشخص است در بین مولفه    

ثبات داراي کمترین میانگین و انصاف داراي بیشترین میـانگین          
رهبري اخالقی هاي  نکته قابل توجه آنکه که تمامی مولفه . است

، در وضـعیت مطلـوب و       1و خود این متغیر با مقایسه بـا نگـاره           
بسیار مطلوب قرار دارند که این بیانگر آن است که دانـشجویان            
معتقدند که توجه به اصول و قواعد اخالقی و رهبري اخالقی در           

انـصاف  هاي   در این میان مولفه   . گیرد  می دانشگاه به نیکی انجام   
بسیار مطلوب قرار دارد که نـشان از اعتمـاد          و صداقت در سطح     

دانشجویان نسبت به مدیران و روسا و اساتید دانشگاهی و اعتقاد 
  .بر برخورد منصفانه و با صداقت با آنها دارد

 آمارتوصیفی مربوط به توانمند سازي دانـشجویان و         2در جدول   
 همانطورکـه از جـدول بـر      . آن نشان داده شده اسـت     هاي    مولفه
د،به طور کل دانشجویان از لحاظ توانمنـد سـازي درسـطح      آی می

توانمندسـازي  هـاي   همچنـین در بـین مولفـه      . مطلوبی قراردارند 

  
   میانگین و انحراف معیار رهبري اخالقی و مولفه هاي آن:1جدول

  انحراف معیار  میانگین    انحراف معیار  میانگین  
  جهت گرایی مردمی

  انصاف
  تسهیم قدرت

  شفاف سازي نقش

98/3  
27/4  
73/3  
89/3  

61/0  
49/0  
53/0  
45/0  

  هدایت اخالقی
  صداقت

  نگرانی براي ثبات
  رهبري اخالقی

11/4  
31/4  
67/3  
96/3  

57/0  
55/0  
44/0  
41/0  

  
  

   میانگین و انحراف معیار توانمند سازي و مولفه هاي آن:2جدول
  انحراف معیار  میانگین    انحراف معیار  میانگین  

  خود اثربخشی
  خود مختاري
  تاثیر گذاري 

67/3  
94/3  
01/4  

45/0  
67/0  
72/0  

  ر بودنمعنی دا
  اعتماد

  توانمند سازي

85/3  
11/4  
94/3  

54/0  
73/0  
56/0  

  
  

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی بین متغیرها. 3جدول
    توانمند سازي

   Sig ضریب همبستگی     Sig ضریب همبستگی
  جهت گرایی مردمی

  انصاف
  تسهیم قدرت
  هدایت اخالقی

68/0  
75/0  
34/0  
72/0  

000/0  
001/0  
000/0  
000/0  

  صداقت
  نگرانی براي ثبات
  شفاف سازي نقش
  رهبري اخالقی

76/0  
41/0  
54/0  
71/0  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

  
  [
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  .باشد  میمهمترین عامل اعتماد
براي بررسی ارتباط بین ابعاد رهبري اخالقـی و توانمنـد سـازي           
دانشجویان از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی اسـتفاده شـده           

 ها  مؤلفهبررسی نرمال یا غیر نرمال بودن بودن        ابتدا براي   . است
شود که یـک نـوع        اسمیرنوف استفاده می  -از آزمون کالموگروف  

در صورتی که مقدار آماره ارائه شده       . باشد  پارامتریک می اآزمون ن 
باشد، فرض صفر آماري مبنی بـر  % 5توسط این آزمون بیشتر از    

پذیرفتـه  % 95ن  نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی با اطمینـا        
نتایج مربـوط بـه ایـن آزمـون نـشان داد کـه بـه جـز                  . شود  می
 و  هـا   تسهیم قدرت و نگرانی براي ثبات بقیـه مولفـه         هاي    مولفه
لذا از ضریب همبـستگی پیرسـون بـراي         .  نرمال هستند  ها  متغیر

ــراي     ــپیرمن ب ــستگی اس ــریب همب ــال و از ض ــاي نرم متغیره
 نتـایج  3 در جـدول  .متغیرهاي غیر نرمـال اسـتفاده شـده اسـت        

حاصل از تجزیه و تحلیل ضـریب همبـستگی نـشان داده شـده              
  .است

 درصد 95شود در سطح اطمینان   میهمان طور که مالحظه
رهبري اخالقی و هاي  وجود رابطه مثبت و معنادار بین مولفه

  مقدار .توانمندسازي دانشجویان مورد تایید قرار گرفته است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درصد بین رهبري اخالقی و توانمند 71بستگی ضریب هم
همچنین . باشد  میسازي بیانگر ارتباط قوي بین این دو متغیر

رهبري اخالقی هاي  دهد که در بین مولفه  میجدول نشان
  .  بیشترین ارتباط را مولفه صداقت با توانمندسازي دارد

، جهت بررسی تاثیر رهبري ها پس از تایید ارتباط بین متغیر
خالقی بر توانمند سازي دانشجویان از روش معادالت ساختاري ا

 2نتایج حاصله در نگاره .  استفاده شده استPLSو نرم افزار 
شود نتیجه   میهمان طور که مشاهده. نشان داده شده است

تجزیه و تحلیل بیانگر تاثیر زیاد رهبري اخالقی بر توانمند 
  .سازي دانشجویان است

هـاي    ابی مناسـب بـودن مـدل، از شـاخص         در نهایت براي ارزیـ    
 بـرآورد  بایستی توجه نمود که روش    . برازندگی مدل استفاده شد   

 در آمده بدست يها شاخص رو این از. است ناپارامتري PLS در
 ایـن  بـه . دهنـد   می نشان را برازش کیفیت همگی این نرم افزار  

 هرچـه  و باشـند   مـی  1  تـا  0 بین عددي شاخصها، این که معنی
 مـدل  بهتر برازش نشان دهنده   باشد، نزدیکتر یک به آنها مقدار
 ایـن ). رگرسـیون  در تعیـین  ضـریب  شـاخص  هماننـد  (باشد می

 بـودن  نزدیـک  بـراي  معیاري (ونسبی مطلق ترتیب به شاخصها
 بـرازش شـده،    مـدل  طریـق  از وابـسته  متغیر شده برآورد مقادیر
 یـري انـدازه گ  (بیرونی مدل همچنین و) اصلی يها  داده به نسبت

 مــدل و) هــا ســازه روایــی و عــاملی طریــق تحلیــل از متغیرهــا
 در کـه   همـانطور  .شـوند   می نامیده)ساختاري مدل برازش(درونی
 برازنـدگی  نمایـانگر  همگـی  شـود   مـی  مالحظه 4 شماره جدول
  .باشند  میمدل کیفیت

  
  

875/0  

 شفاف سازي نقش

 جهت گرایی مردم

 انصاف

 تسهیم قدرت

 هدایت اخالقی

 صداقت

 نگرانی براي ثبات

534/0  

756/0  
432/0  

712/0  
847/0  

653/0  
603/0  

764/0  
513/0  
717/0  

539/0  
770/0  

 خود اثربخشی

 خود مختاري

 تاثیر گذاري

 معنی داري

 اعتماد

رهبري  توانمندسازي
 اخالقی

  تاثیر رهبري اخالقی بر توانمند سازي دانشجویان:2نگاره 
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  بحث 

وجود اخالق در انجام وظایف از جمله شروط الزم در هر حرفـه،          
آموزشـی و   هاي    از آنجا که محیط   . باشد  می  کاري شغل و محیط  

 وظیفه اي مهم در جهت توانمنـد        ها  آکادمیک و به ویژه دانشگاه    
کنند، این ضرورت در   میسازي افراد و رشد و بالندگی جامعه ایفا

نتـایج ایـن    . گیرنـد   می این گونه محافل اهمیت بیشتري به خود      
ــ   ــا توانمن ــی ب ــري اخالق ــه رهب ــشان داد ک ــق ن د ســازي تحقی

هرچنــد در زمینــه . دانــشجویان رابطــه مــستقیم و معنــادار دارد
مستقیم با موضوع و جامعـه آمـاري تحقیـق یعنـی دانـشجویان              
پژوهشی انجام نگرفته است، ولی وجود چنین نتیجـه اي دور از             

انجـام  هـاي     همچنین این پژوهش بـا پـژوهش      . ذهن نمی باشد  
ان داده انـد کـه      محققان نش . گرفته زیر به طور کل همسو است      

بین رهبري اخالقی و توانمند سازي کارکنان ارتباط مثبتی وجود        
کننـد کـه     میدر این راستا محققین مطرح  ). 39،  38،  35،  1(دارد

رهبري اخالقی در بر گیرنده این مفهوم است که منـابع انـسانی          
خود از آزادي بیـان  هاي  بتوانند بدون ترس و با اعتماد به توانایی 

 باشند و نظرات و افکار بدیع خـود را در سـازمان بیـان               برخوردار
 آکـادمی بـستري را فـراهم      هاي    رهبران اخالقی در محیط   . کنند
کنند تا اساتید و دانشجویان در تصمیمات مشارکت کنند، زیرا       می

رهبـران  .  تـشریک مـساعی اسـت      هـا   الزمه ثمر بخشی تصمیم   
ـ     ها  اخالقی در دانشگاه   ه ریـسک   با ترغیـب کالمـی و تـشویق ب

 و نیازهاي دانشجوها، رفتار ایثارگرانـه       ها  پذیري، توجه به کاستی   
و هدایتگرانه، رفع تنگناها، با تاکید بر حـس همکـاري و تـرویج           

جدیـد و   هـاي     فرهنگ یادگیري مشارکتی، دادن پاسخ بـه ایـده        
شناسایی پتانسیل منابع انسانی دانشگاهی در جهت توانمند شدن 

در مطالعـات   . نهنـد   مـی  نشجویان گام این منابع و به خصوص دا     
گذشته نشان داده شده است که در یک محـیط آموزشـی ناکـار              
آمد، مدیري با استفاده از مردم محـوري و مبتنـی بـر اخـالق و                

در ). 40( جهت بهبود این محـیط اسـتفاده کـرده اسـت           ها  ارزش

تحقیقاتی به بررسی رابطه بین رهبري اخالقـی و توانمدسـازي            
). 23 و   12(عضاي هیات علمی پرداخته شـده اسـت       پرستاران و ا  

رهبـري  هاي  محققین  به این نتیجه رسیدند که ترکیبی از مولفه   
ــه طــور   مــیاخالقــی ــد ب ــیتوان ــده داري معن  پــیش بینــی کنن

این دیدگاه با تحقیقات انجـام      . توانمندسازي منابع انسانی باشند   
 ایـن   در تببـین  ). 12(گرفته در این زمینه هم راسـتا بـوده اسـت          

هاي   نتیجه محققان بیان داشته اند که التزام و پایبندي به ارزش          
توانـد الگـوي مناسـب از آنهـا نـزد          می اخالقی از سوي مدیران،   

پرستاران و اساتید ایجاد نموده و ذهنیت بهتري از محیط کـار را             
در آنها فراهم آورد که  این امر زمینـه سـاز احـساس آرامـش و                 

تـوان    مـی  بـدین لحـاظ   ). 12(شده اسـت  توانمندي منابع انسانی    
آکادمیک نیـز در    هاي    چنین دیدگاهی را براي دانشجویان محیط     

نظر گرفت و با ایجاد مدیریت و رهبري اخالق مدار، و با استفاده  
  . از آموزشها و بالندگی اخالقی، رفتار توانمند را در آنها ایجاد کرد

اخالقـی  رهبـري   هـاي     تحقیق نـشان داد کـه مولفـه       هاي    یافته
تـوان    میبدین لحاظ. مدیران در دانشگاه در سطح مطلوبی است      

دانشگاهی در ایران با توجه به پیش       هاي    بیان کرد که در محیط    
 و وجود فرهنگ اسالمی و ایرانی در آنهـا، اخالقیـات و             ها  زمینه

توجه به مسائل اخالقی مد نظر قرار گرفته است و نیز با توجه به 
القی بر توانمند سازي و نیز سـطح مطلـوب        تاثیر زیاد رهبري اخ   

توان بر تاثیر بـه       می توانمند سازي در بین دانشجویان    هاي    مولفه
. سزاي اخالقیات در توانمندي و بالندگی دانشجویان اذعان نمود        

 مدیران  شود که   می پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه با نهایت، در
خالقـی را   و مسئوالن دانـشگاهی الزامـات اخالقـی و رهبـري ا           

سرلوحه کار قرار دهند و براي توانمند سازي بیشتر دانشجویان از 
  . این نوع رهبري استفاده بهینه کنند

  
  
  

  برازش نیکویی هاي  شاخص:4جدول 
  مقدار  شاخص  مقدار  شاخص  مقدار  شاخص  مقدار  شاخص
  953/0  مدل درونی  951/0  نسبی  995/0  مدل بیرونی  812/0  مطلق
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  نتیجه گیري
عـالی   آمـوزش  نظـام  امـروزه  که متعددي يها  چالش به توجه با

و افـزایش    توجـه بـه بالنـدگی      اسـت،  شـده  مواجه آنها با ایران
 از  به عالوه یکی. باشد  میالزامیآن  منابع انسانی درهاي  توانایی
 حـوزه  مـد نظـر قـرار دهـد،        بایـد  عـالی  آمـوزش  که ییها  حوزه

تـوان بیـان نمـود کـه          مـی  همچنین به جـرات   . ست ا اخالقیات
توانمندسـازي   ، ها مهمترین رسالت نظام آموزش عالی و دانشگاه   

 در .باشـد   مـی و بالندگی دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور 
ــ ــن راس ــوزه از یکــی تاای ــا ح ــدگی  کــه ییه ــرورش و بالن در پ
 رهبـري اخالقـی    داشـت،  ویژه آن توجه  به توان  می دانشجویان

بـا   اخالقـی  رهبري نتایج این تحقیق نشان داد که سبک       . است
 بنـابراین، . مثبـت و زیـادي دارد      توانمندسازي دانشجویان ارتباط  

 ي ایـن  بکـارگیر  بـا  تواننـد   می آکادمیکهاي     و محیط  ها  دانشگاه
کارایی و افـزایش توانمنـد سـازي و          بروز باعث رهبري از سبک

موضـوع رهبـري     رسـد   مـی  نظـر  بـه . بالندگی دانشجویان شوند  
عالی و بـه خـصوص در فراینـد برخـورد بـا              آموزش در اخالقی

رهبري اخالقی با . بیشتري است تالش و کار نیازمند دانشجویان
ند سازي افـراد بـا      توانم نگرش مناسب و مطلوب خود زمینه ساز      

باشـد    میرویکردهاي انگیزشی، ارتباطی، روان شناختی و ارزشی    
اجتمـاعی   جایگاه به رسیدن براي فرد هدایت در اساسی و نقشی 

بکـارگیري رهبــري   بنـابراین . و نیـل بـه اهـداف ســازمانی دارد   
 دانشجویان تربیت در را آنها مدیران دانشگاهی،  از سوي  اخالقی

 را اجتمـاعی  يها  تنش نمود، خواهد مندتر یاري ترو توان  اخالق با
 خواهـد  برقرار دانشگاه در شایسته رساند، روابط  خواهد حداقل به
 باید و اخالقی مقررات دانشجویان، اساتید و کارکنان متوجه     شد،
کلیه منابع  . کنند  می برخورد با آن  آگاهانه و شد خواهند نبایدها و

 آن بـه  و داشـته  ق آگـاهی  اخال اصول از انسانی دانشگاهی باید  
هـاي    بکـارگیري مولفـه    تـالش بـراي    در مـداوم  و باشند پایبند

 نه تنها مدیران و مسئولین .باشند دانشگاه رهبري اخالق مدار در  
 بـه عنـوان   دانشگاهی بلکـه کارکنـان و اعـضاي هیـات علمـی        

رهبـري   يها  مؤلفه نکات و  رعایت با دانشجویان عملی الگوهاي
 دانـشجویان  و نگـرش   هـا   دیـدگاه  تقکرات، بر توانند  می اخالقی
به  نسبت دیدگاه دانشجوبان  به توجه با نتیجه باشند و در   اثرگذار

 توانـد   مـی  دانـشجو  در که کرد بیان توان  می رهبري اخالق مدار  

و در نهایت منجر بـه توانمنـد سـازي           رشد روبه روند زمینه ساز 
  . شود دانشجو

  
  اخالقیهاي  مالحظه

رهبـري اخالقـی،    : هماننـد  اخالقـی  موضوعات پژوهش این در
 ... انصاف، مردم داري، راهنمایی اخالقی، شفاف سازي نقـش و         

 مـورد  منـابع  معرفـی  همچنـین بـا   . گرفتـه انـد    قرار توجه مورد
  .گردید رعایت علمی اخالقی امانتداري اصل استفاده،

  
  نامه واژه

1.Leadership   رهبري  
2.Ethical Leadership قیرهبري اخال      
3.Human Resource       منابع انسانی     
4.Higher Education   آموزش عالی  
5.Ethics              اخالق   
6. Decision Making     تصمیم گیري  
7. People Orientation        مردم داري  
8.Fairness انصاف  
9.Power Sharing تسهیم قدرت  
10.Concern for Sustainability نگرانی براي ثبات  
11.Ethical Guidance   راهنمایی اخالقی  
12.Role Clarification       شفاف سازي نقش  
13.Integrity     صداقت  
14.Empowerment         توانمند سازي  
15.Self-efficacy خود اثربخشی  
16. Self-determination          خود مختاري  
17.Impact ر گذاري تاثی  
18.Confidence         اعتماد  
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