
 
 Journal of  School Administration  

 مدیریت مدرسهعلمی  فصلنامه       

Vol 9, No 2, Summer 2021 
 1400تابستان  – دومشماره  –نهم دوره       

 
 

 

The role of principals 'ethical leadership in school 

organizational excellence mediated by teachers' 

psychological empowerment 
 

Siroos Ghanbari*1, Nasrin Heidari Sorshjane 2 & Jamal Abdolmaleki3 

 

Abstract 

Introduction: 

Since every institution or organization needs a model for continuous growth and 

improvement, education as a huge and effective institution in society is no 

exception Therefore, the necessity of implementing a program that can 

achieve the path of management excellence is multiplied. Developed 

organizations have leaders who shape and realize the future, people who act 

as role models for the organization's values and ethics.These organizations 

build the capacity of their employees and promote justice and equality they 

care about communication and transfer, rewards and recognition that 

motivate employees, Creates commitment and enables them to use their skills 

and knowledge for the benefit of the organization. Ethical leaders provide the 

ground for the fertilization of employees' ideas and pay close attention to 

their participation in the activities of the organization. Therefore, by 

providing the ground for employee participation in setting goals and policies, 

they lead the organization to excellence. Managers, through continuous 

training, have provided the ground for the growth and excellence of their 

subordinates, and On the other hand, by training employees, they provide the 

ground for creating competence and effectiveness of employees. Therefore, 

by delegating responsibilities and employee participation and psychological 

empowerment and creating the ground for quality improvement and emphasis 

on the work process, the organization moves towards excellence. Therefore, 
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this study seeks to answer the question in a scientific way, can school 

principals provide organizational excellence in schools by using 'ethical 

leadership and psychological empowerment of teachers? 

Material & Methods: 

Quantitative research approach, according to the purpose of applied studies and 

the method used is a descriptive method of correlation studies. The study 

population of all secondary school teachers in Sanandaj was 1132 people, 

from which a sample of 287 people were selected as the sample members of 

this study by relative stratified random sampling method based on Cochran's 

formula. The study population of all secondary school teachers in Sanandaj 

was 1132 people, from which a sample of 287 people was selected by relative 

stratified random sampling method based on Cochran's formula. The research 

method is quantitative, descriptive and correlational studies. Data collection 

tools were three ethical leadership questionnaires: Brown, Trovino & 

Harrison (2005), Spritzer's (1995) Psychological Empowerment 

Questionnaire and Deming (2003) Organizational Excellence Assessment 

Questionnaire. Cronbach's alpha test and confirmatory factor analysis were 

used to determine the reliability and validity of the instrument. Cronbach's 

alpha method was used to determine the reliability of the research tool. 

Cronbach's alpha values of the questionnaires are: ethical leadership (0.93), 

psychological empowerment (0.91) and organizational excellence (0.95); 

since the reliability coefficients of the research tool are in the range of at least 

0.91 to 0.95, it can be said that the tool has a suitable reliability feature. 

Confirmatory factor analysis technique was used to determine the validity of 

the instrument in the present study. The values of CFI, GFI and AGFI indices 

in instrument measurement models were also evaluated according to the 

desired criterion and indicate the proper fit of instrument measurement 

models. Structural equation modeling was used to analyze the data using 

LISREL10.30 software. 

Discussion & Results & Conclusions: 

The results showed that the ethical leadership of principals has a positive, direct 

and significant effect on the organizational excellence of the school. In 

explaining the mentioned result, we can say: Leadership with ethical values 

takes into account the needs of employees and behaves fairly, as a result of 

extra-role behaviors such as helpful behaviors, chivalry, civic virtue, 

organizational loyalty, organizational information and personal initiative and 

self-development will develop more, and so ethical leadership plays a 

constructive role in the organizational excellence of schools. The results 

showed that psychological empowerment of teachers has a positive, direct 

and significant effect on the organizational excellence of the school. 

Explaining this result, it can be said that school principals, as leaders by 

showing honesty and respect in interactions and relationships, involving 



  75 1400م، شماره دوم ، تابستان نهدوره                                         مدیریت مدرسهفصلنامه علمی 

employees, especially teachers in decisions and showing trust in them, 

provide the context for feeling valued and effective in Provide subordinates 

and promote a sense of psychological empowerment among them, and this 

has an impact on organizational excellence. The results show that the ethical 

leadership of principals has a positive, direct and significant effect on the 

psychological empowerment of teachers. In explaining the mentioned result, 

it can be said; one way to create a culture of psychological empowerment for 

teachers is the leadership style of the school. The principal's leadership style, 

the way he or she treats teachers, and the amount of attention he or she pays 

to teacher empowerment have a profound effect on teachers' experiences of 

the job, their efforts, and their commitment. The results showed that the 

ethical leadership of principals through the psychological empowerment of 

teachers has a positive and significant indirect effect on the organizational 

excellence of the school. Explaining the above result, it can be said that 

psychological empowerment of teachers in the dimensions of feeling of 

freedom of action, feeling of competence, feeling of effectiveness and feeling 

of meaning, requires leaders of the kind of ethical  leaders who provide the 

ground for teachers' independence and support, and They help to acquire 

competencies and provide teachers with a sense of effectiveness and 

individual and professional meaning through strengthening interpersonal 

relationships, support and emphasis on pragmatism in practice. Therefore, it 

can be said that these factors have an important and constructive effect on the 

organizational excellence of the school. 

Finally, in order to improve the organizational excellence of schools, according 

to the ethical leadership of principals and the psychological empowerment of 

teachers, the following suggestions are presented: 

• Strengthen interpersonal relationships in school staff (teachers, assistants, and 

principals). 

• Strengthen the position of the principal as a role model for school staff. 

• Provide a platform for teachers 'freedom of action and increase teachers' 

participation in school decision-making and increase their sense of 

responsibility. 

• Paying attention to teacher training and improvement and providing conditions 

for a sense of competence in teaching and teaching methods. 

• Create a conducive environment for teachers to grow and learn, and move the 

school toward a learning organization. 

• Creating a sense of responsibility in teachers towards organizational excellence 

in results. 

Keywords: Principals 'Ethical Leadership, School Organizational Excellence, 

Teachers' Psychological Empowerment. 



76  تعالی سازمانی مدرسهدر  ی مدیراناخالق ینقش رهبر... 
  

 

 

 یگریانجیبا م تعالی سازمانی مدرسهدر  ی مدیراناخالق ینقش رهبر

  توانمندسازی روانشناختی معلمان

1سیروس قنبری
  3، جمال عبدالملکی2، نسرین حیدری سورشجانی*

 

  چکیده

 یگریانجیمدرسه با م یسازمان یدر تعال مدیران یاخالق ینقش رهبر یپژوهش بررس هدف

معلمان دوره متوسطه دوم شهر  هیبود. جامعه پژوهش کل توانمندسازی روانشناختی معلمان

و نسبی  یتصادف ایطبقه یریگجامعه با روش نمونه نی، که از انفر ۱۱۳۲سنندج به تعداد 

 ،یکم ب شد. روش پژوهشنفر انتخا ۲۸7به حجم  یانمونه فرمول کوکران یبر مبنا

 یرهبرها  از سه پرسشنامه جهت گردآوری دادهاست.  یو از نوع مطالعات همبستگ یفیتوص

 ( و۱۹۹5)توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (، ۲۰۰5) سونیو هر نویبراون، ترو یاخالق

یی از برای تعیین پایااستفاده شد.  (۲۰۰۳ارزیابی نتایج تعالی سازمانی دمینگ )پرسشنامه 

مدل ها از داده لیجهت تحلاستفاده شد.  تأییدیو روایی از تحلیل عاملی  آلفای کرونباخ

نشان ها یافته استفاده شد. LISREL10.30 افزارنرمبا استفاده از  یابی معادالت ساختاری

تعالی اثر معنادار بر  ی مدیران و توانمندسازی روانشناختی معلماناخالق یداد که رهبر

رهبری اخالقی با میانجیگری توانمندسازی . دارند ۰5/۰در سطح  ی مدرسهسازمان

 یهاریمتغ نیهمچندارد.  اثر ۰5/۰در سطح  تعالی سازمانی مدرسهبر  روانشناختی معلمان

 انسیوار %5۳ نییمعلمان قادر به تب یروانشناخت یو توانمندساز رانیمد یاخالق یرهبر

 . بودندمدرسه  یسازمان یتعال ریمتغ

تعالی  ،ی، مدیران، توانمندسازی روانشناختی معلماناخالق یرهبرهاي كلیدي: واژه

 سازمانی مدرسه
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 مقدمه
و همچنین  ۱مکفو کید بر اصول و مفاهیم اساسی مدیریت أتعالی سازمانی الگویی است که با ت

رهبران را بهسازی و پیشرفت سازمان را فراهم کرده و مسیر فعالیت  نظام خودکنترلی، ابزارهای

 (.(Shehadeh, Zubi & Mahmoud, 2016 کندعملکرد شناسایی و تبیین می برای بهبود

قابل اثباتی  شود که در هر دو زمینـة عملکـرد و نتـایج بـه شـکلسازمانی متعالی خوانده می

، تعالی مدلاز استفاده  (. Seif, Kamani, Vaghefi & Tajvaran, 2019)د سرآمد باش

کیفیت محوری را به دنبال  و مشتریان ها، توجه به نیازمتعددی مانند کاهش هزینهپیامدهای 

اهداف جدید و روش دستیابی به  تعیینهایی هستند که با های متعالی، سازماندارد. سازمان

-آورند. بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، با توجه به چالشفراهم میرا ، رضایت ذینفعان خود هاآن

کنند، برای رواج رویکردهای جهانی برای مدیرانی نرم می وپنجهدستبا آن  هازمانساهایی که 

شده است و مدل  گذاریپایهکه به دنبال تداوم در کسب مزیت رقابتی سازمان خود هستند، 

 (.(Nenadál, Vykdal & Waloszek, 2018 اندتعالی سازمانی را ارائه کرده
رشد و بهبود مستمر، به یک الگو نیازمند است،  هر نهاد یا سازمانی برای ازآنجاکه

در جامعه از این مهم مستثنی نیست و  اثرگذاریک نهاد عظیم و  عنوانبهنیز  وپرورشآموزش

 یافتنیدستکه بتواند مسیر تعالی مدیریت را تعریف، تسهیل، تسریع و  ایبرنامهضرورت اجرای 

با الهام از الگوی تعالی   «تعالی مدیریت مدرسه» یبرنامه. بدین منظور  شودمیچند برابر  ،کند

گردید. مدل تعالی، نوعی ساختار  دویناجرا در سراسر کشور طراحی و ت منظوربهسازمانی 

اصلی مدیریت کیفیت  معیارهایمدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه به 

برنامه تعالی  .سازدمیی مدرسه را فراهم موجبات پیشرفت و بهساز ،خودارزیابیجامع و سیستم 

را به سمت یک سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل،  وپرورشآموزشمدیریت مدرسه 

و ارزیابی  خودارزیابیجامعه سوق خواهد داد. اجرای دقیق  نیازهایبیشتر و توجه به  گوییپاسخ

با  دهدمیدرسه فرصت تعیین شده، به مدیریت م هایشاخصبیرونی بر اساس تعاریف و 

 هایظرفیتمطلوب منابع و  کارگیریبهشناسایی و  کارآمداز یک سیستم هوشمند و  گیریبهره

تربیتی مدرسه را ممکن سازد. بدین ترتیب  و موجود، بهبود مستمر و تعالی فرآیند آموزشی

یک اصل و  انعنوبهتمامی فرآیندهای مدیریت در مسیر تحول قرار گرفته و تفکر بهبود مستمر 

 . شودمیارزش در مدارس نهادینه 

                                                      
 مدیریت کیفیت فراگیر . ۱
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، توانمندسازان و عملکرد سازمان نیموجود ب یروابط علّ دهدیبه کارکنان اجازه م یسازمان یعالت

به  دار،یپا تیبه موفق دنیرس یبرا هاسازماندر این راستا   .متوجه شوندآمده را دستبه جینتا

های متعالی رهبرانی دارند که دارند. سازمان ازیخص نو مش یراهبرد یریقدرتمند و مس یرهبر

ها و عنوان الگویی برای ارزشسازند، افرادی که بهدهند و آن را محقق میآینده را شکل می

موقع سازند آینده را بهپذیرند و سازمان را قادر میانعطاف هاآنکنند. اخالقیات سازمان عمل می

توان از موفقیت مداوم سازمان ترتیب میایننشان دهد. بهبینی کند و واکنش متناسبی پیش

 کنندیم جادیا یاند و فرهنگارزش قائل کارکنان خود یبرا یمتعال یهاسازمان. اطمینان یافت

 هاسازمان نی. ادشوزمان فراهم هم طوربهی و فرد یدوجانبه به اهداف سازمان یابیکه امکان دست

 یاگونهبه هاآن. کنندیم جیرا ترو یو عدالت و برابر دهندید مکارکنان خود را رش یهاتیظرف

 دهد،یم زهیکه به کارکنان انگ دهندیم تیاهم به رسمیت شناختنو انتقال، پاداش و  طبه ارتبا

منفعت سازمان  یها و دانش خود برااز مهارت سازدیرا قادر م هاآنو  کندیم جادیتعهد ا

عوامل مؤثر بر  عنوانبه شناختیروان توانمندسازیرهبری اخالقی و به  نتوامیلذا  استفاده کنند.

 تعالی سازمانی اشاره کرد.  

رهبری  ۲ای برخوردار است و به گفته ارنسوناز ارزش ویژه ۱سبک رهبری اخالقی

آن  وسیلهبهتوانند می ترین ابزاری است که رهبراندر حال تبدیل شدن به مهم اخالقی

 ,Aronson)تأثیر داشته باشند هاآنو اهداف شغلی  سازمان و عملکرد در کارکنانبر 

 کهطوریبهکنند، ها، انتظارات و اهداف عملکردی را روشن میرهبران اخالقی، مسئولیت (.2001

رسد. رود و چه موقع عملکردشان به حد انتظار میچه انتظاری می هاآندانند از زیردستان می

ها و طرز دهند و به ایدهمی اظهارنظرها حق گیریدستان خود در تصمیمرهبران اخالقی به زیر

 ,Kalshoven) کننداز پیروان خود با صحبت حمایت می هاآنکنند، گوش می هاآنفکر 

Denhartog & Dehoog, 2011.)   کارکنان را  هایاندیشهرهبران اخالقی زمینه بارور شدن

سازمان توجه زیادی دارند. لذا با  هایفعالیتنان برای انجام آورند و به مشارکت دادن آفراهم می

، سازمان را به سمت تعالی هامشیخطفراهم آوردن زمینه مشارکت کارکنان در تعیین اهداف و 

و سالم معلمان وابسته است و معلمان جزء  پرتوانآینده هر تمدن به اندیشه دهند. سوق می

تردیدی نیست که (. Sabori Khosroshahi, 2010 )شوندمنابع اساسی جامعه محسوب می

معلمان آن نهفته  ویژهبهبهبودی و شکوفایی هر نظام آموزشی در بهبود و پرورش منابع انسانی 

است؛ لذا مسئوالن سازمان آموزشی با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به 

                                                      
1. Ethical leadership 

2. Ernson 
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گذارند و موجود را با معلمان در میان می ایتنگناهمدیران مشکالت و پرورش معلمان دارند. 

آورند. تأکید بر خالقیت و نوآوری باعث بهبود زمینه بروز خالقیت و نوآوری آنان را فراهم می

های مستمر، زمینه شود. مدیران از طریق آموزشتعالی می سویبهکیفیت و حرکت سازمان 

ه و از سویی با آموزش کارکنان، زمینه رشد و بالندگی و تعالی زیردستان خود را فراهم آورد

ها و مشارکت سازند. لذا با واگذاری مسئولیتایجاد شایستگی و مؤثر بودن کارکنان را فراهم می

روانشناختی و ایجاد زمینه بهبود کیفیت و تأکید بر فرآیند کار، سازمان  توانمندسازیکارکنان و 

نوین انگیزشی در راستای بالندگی منابع انسانی های یکی از شیوه کند.تعالی حرکت می سویبه

، وپرورشآموزشدر بخش  .(Jafari & Talepasand, 2018)باشد توانمندسازی معلمان می

فرآیندی دانست که از طریق آن، کارکنان مدرسه قادر  عنوانبهتوان توانمندسازی آموزشی را می

ه دهند و به کمک آن مشکالت خویش را های خود را رشد و توسعها و تواناییشوند مهارتمی

 هایتوانمندسازی یکی از ابزار. (Kimwarey, Chirure & Omondi, 2014)کنند  وفصلحل

 & Safari,Sajadi).شودسودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می

khabiri, 2016)   
روابط  این است که اگر مدیران مدارس از اصول و سازکارهای رهبری اخالقی نظیر مسئله

روانشناختی معلمان بپردازند  دسازیتوانمناستفاده کنند و به  گراییعملالگو بودن و  ،یفرد نیب

توانند با توانند زمینه ایجاد تعالی مدرسه را فراهم سازند؟ آیا مدیران و رهبران مدارس میمی

توجه به محیط متغیر و متالطم به توانمندسازی روانشناختی معلمان بپردازند و مدرسه را به 

شناسایی عوامل مؤثر بر آن نیازمند سمت تعالی و بهبود سوق دهند؟ تعالی سازمانی مدرسه و 

علمی است تا بتوان با عنایت به نتایج آن تصمیمات مناسبی در این باب اتخاذ  هایپژوهش

این پژوهش درصدد آن است تا به شیوه علمی به این پرسش پاسخ دهد، آیا  نمود. در این راستا،

ی و توانمندسازی اخالق یررهب کارگیریبهتوانند با مدیران مدارس متوسطه شهر سنندج می

 روانشناختی معلمان، تعالی سازمانی مدرسه را فراهم سازند؟

 مبانی نظري:

رشد و توسعه پایدار و دائمی سازمان در جهت  تعهد سازمانی به به معنی تعالی سازمانی

، معرفی تعالی سازمانی درواقعسودآوری سازمان است.  کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر

تعالی . بهبود اثربخشی سازمان است منظوربهی تغییر منطقی، ایجاد، تقویت و اشاعه تعمدی و

گرا برای بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان است. بنابراین، هرگاه سازمانی  روشی کل سازمانی

رشد خود  کند در مسیردر مسیر حرکت و پیشرفت است، پایداری و ایستادگی کرده، سعی می

https://jsm.ut.ac.ir/?_action=article&au=156614&_au=somaye++safari
https://jsm.ut.ac.ir/?_action=article&au=524513&_au=MOhammad++khabiri
https://jsm.ut.ac.ir/?_action=article&au=524513&_au=MOhammad++khabiri
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 & Klefsjo,) Bergquist بالندگی است شود آن سازمان دارای، گفته میبه گمراهی نیفتد

Garvare,2016) .اول: دو دسته متغیر مورد تأکید است براساس مدل تعالی سازمانی ،

که شامل،  ۲، کارکنان، مشارکت منابع؛ دوم: نتایجمشیشامل فرایند، خط ۱هاتوانمندسازی

 (.  Shabani, Azari & Enayati 2019) تمشتریان، کارکنان، جامعه و عملکرد اس
 المللیبیندر طی سالیان گذشته چند مدل مختلف برای تعالی سازمان در سطح ملی و 

در آمریکا و بنیاد  ۳بالدریج ممالکو به مدل توانمی هاآنترین مطرح شده است که از مهم

عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان  EFQM مدل .در اروپا اشاره کرد ۴مدیریت کیفیت

است که موجب حرکت و هدایت  خودارزیابیمدل چارچوب و الگوی  به دست آورده است. این

ک یک ابزار ممیزی یا یEFQM  اید توجه داشت کهب ؛شودمیهای بهبود مستمر سازمان فعالیت

 استاندارد تجویز شده مدیریت کیفیت نیست بلکه، رویکرد استقرار مدیریت کیفیت جامع است

Nenadál, Vykydal & Waloszek, 2018)) . 
نیل  منظوربههای افراد ها و شایستگیعبارت است از توسعه و گسترش قابلیت 5توانمندسازی

دو نگاه  (.(Rezaei, Hoveida & Samavatian, 2014 نبه بهبود مستمر در عملکرد سازما

متفاوت به توانمندسازی وجود دارد، دیدگاه مکانیکی)ارتباطی( و دیدگاه ارگانیکی)انگیزشی یا 

های گیری به ردهشناختی(؛ دیدگاه مکانیکی: توانمندسازی را مترادف با تفویض قدرت تصمیم

داند و آن را می چندبعدیم دیدگاه ارگانیکی: توانمندسازی را مفهو داند.تر سازمان میپایین

فرآیند  عنوانبهبرحسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خویش در شغل و سازمان 

 ,foroghinia (کند می افزایش انگیزش درونی کارکنان در انجام وظایف محوله تعریف

Porshafeei & khamsan, khoshbakhti, 2013 .)دگاهتوانمندسازی مفهومی است که از دی-

 ها، توانمندسـازیایـن دیـدگاه ترینمهمقرار گرفتـه اسـت؛ یکـی از  موردتوجههای مختلف 

ایـن مفهـوم از توانمندسـازی . روانشناختی است که بیانگر افزایش انگیزش درونی شغلی اسـت

نقش  کنندهمنعکسشود و بـه احساسـات و حالت افراد نسبت به شغل و سازمان مربوط می

فرایند انگیزش  6ناختیشتوانمندسازی روان(. Spreitzer, 1995 )کارکنان در سـازمان اسـتفعال 

، ۸، احساس مؤثر بودن7شامل چهار حوزه شناختی، یعنی احساس شایستگی غلی کهشدرونی 

                                                      
1. Enablers  

2. Results 
3. Malcolm Baldrige 

4. European Foundation for Quality Management 

5. Empowerment 
6. Psychological Empowerment 

7. Competency 

8. Impact 

http://ce.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Shabani
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احساس  .(Nowruz Jafari, Ahmadi & ,2017) است ۲و حق انتخاب ۱احساس معنادار بودن

فرد  موردنظرها و استانداردهای با ایدهشغلی  وظایف و طه اهدافرابمعنادار بودن، به معنای 

 وظایف است انهدر انجام دادن ماهر فردهای ، باور فرد به تواناییکار در. احساس شایستگی است

(Ugboro & Obeng, 2000). یک مقطع  حساس مؤثر بودن، عبارت است از اعتقادات فرد درا

احساس داشتن حق مطلوب.  جهت در تغییر ایجاد برای خود هایتوانایی ە  مشخص از زمان دربار

مربوط به  وظایفانتخاب، عبارت است از احساس کارمند از اینکه در اجرا و نظام بخشیدن به 

با  یروانشناخت توانمندسازی. (Sigler & Pearson, 2000)است خود از آزادی برخوردار  کار

به این  دیبا هاآنکه  یمعن نی. بدشودیکارکنان شروع م یهایدر باورها، افکار و طرز تلق رییتغ

آمیز داشته و طور موفقیترا برای انجام وظایف به الزم باور برسند که توانایی و شایستگی

احساس کنند توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف 

صادقانه و منصفانه  هاآننند و باور داشته باشند که با کشغلی معنادار و ارزشمند را دنبال می

  (.Pourghayour, Hassanpour & 2017) شودرفتار می

هنجاری مناسب بوده را فراهم  ازنظراخالقی زمینه بروز رفتارهای فردی و جمعی که رهبری 

 برهبری اخالقی عبارت است از نمایش رفتار مناس . (Brown & Trevino, 2006)کندمی

گونه رفتارها و ترویج این هنجاری، از طریق اعمال شخصی و روابط بین فردی صورتبه

 ,Walumbwa, Wangگیریدوجانبه و تصمیم در میـان پیـروان از طریـق ارتباطـات

Wang, Schaubroeck & Avolio, 2010).) هایی چون رهبران اخالقی دارای مشخصه

مرتب به پایبندی و رعایت  طوربهین رهبران پیروان را ا .باشندصداقت، دلسوزی، و انصاف می

اجتماعی  ازلحاظاخالقی  رهبـران(. Salehnia, 2012کنند)معیارهای اخالقی توصیه می

شود در نظر گرفته می فراینـدی عنوانبهمسئولیت استفاده از قدرت را دارند و رهبری اخالقی 

 گذاردتأثیر می ـران در دسـتیابی بـه اهـدافهـای دیگکه بر شیوه مسئولیت اجتماعی فعالیت

Kalshoven & et al, 2011) ) .کنند که به حقـوق و رهبران اخالقی افراد را طوری هدایت می

شود. رهبران ماهیتًا در موقعیتی از قدرت اجتمـاعی قـرار دارنـد و احترام گذاشته  هاآن جایگـاه

-هـایی کـه اتخـاذ میرت اجتماعی خود را در تصـمیمد که چگونه قدنکنبر این نکته تمرکز می

 کار بهدهند، دهند و شیوهای که دیگران را تحت تأثیر قرار میمی کنند، اقداماتی که انجام

توان از رهبری اخالقی را می (.Resick, Hanges,Dickson & Mitchelson, 2006) گیرند

مود. از جنبه رهبری آن، شامل روابط بین ن ساختاربندیجنبه رهبری و اخالقی به شکل منفک 

                                                      
1. Meaning 

2. Choice 
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 کارگیریبهگیرنده است و توانایی رهبر در آفرین و تحولرهبران و زیردستان که شبیه تحول

اختیاراتش، موقعیت و منابع قدرت جهت نفوذ در زیردستان و همچنین فرآیند تعیین 

هبری اخالقی به معنای استانداردهای اخالقی. جنبه اخالقی آن شامل دو مورد است؛ الف( ر

به کار  زیردستانها را برای نفوذ در ها و مهارترهبران ابزارهای مناسب اخالقی، روش کهاین

رهبران، پیروان را برای در نظر گرفتن  کهاینبندند، ب( اهداف رهبری اخالقی به معنای می

 & moghtadaie)کنند ها و رفتارهای اخالقی پاسخگو میاستانداردهای اخالقی و بهبود نگرش

Taghe, 2016.) اندیشمندان و پژوهشگران، برای رهبری اخالقی، سه مؤلفه روابط  طورکلیبه

از تعریف رهبری (. Brown & Trevino, 2006) گرایی قائل هستندبین فردی، الگو بودن، عمل

 طوربهپیروان دهند که از دید شود که رهبران اخالقی رفتارهای انجام میاخالقی استنباط می

 & Nainie, Taheri) شوندمیالگوی معتبری تلقی  عنوانبههنجاری مناسب هستند، بنابراین 

Zare, 2019.)  

 پیشینه پژوهش:
    Aggarwal, Chand, Jhamb & Mittal (2020)  عضو و  -به بررسی رابطه تبادل رهبر

ختند، نتایج نشان داد رابطه تعلق خاطرکاری با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی پردا

عضو و تعلق خاطر کاری وجود دارد، همچنین نقش  –مثبت و معناداری بین مبادالت رهبر 

معنادار  صورتبهعضو و تعلق خاطرکاری  –توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین تبادل رهبر 

 شد.  تائیدو مثبت 

Sarwar, Ishaq, Amin & Ahmed (2020)  ی اخالق یرهبربررسی رابطه طی پژوهشی به

مثبت بر  ریتأث یاخالق یرهبر پرداختند، نتایج نشان داد نکناو عملکرد کار تعلق خاطرکاری با

 Dawabsheh,Hussein & Jermsittiparsert) .ددار کارکنان و عملکرد تعلق خاطرکاری

داختند، نتایج و تعالی سازمانی و عملکرد سازمانی پر TQM به بررسی رابطه مثلثی بین 2019)

 بررسی» . پژوهشی با عنوان داردبا تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری  TQMنشان داد 

انجام  Alhalaseh & Alrawadyeh 2020)) توسط« یسازمان یتعال با گرالتیفض یرهبررابطه 

ی گرا و تعالشده است. نتایج حاصل نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بین رهبری فضیلت

 یرهبردر پژوهشی به بررسی  Nawaz Khan & Soomro ( 2020) سازمانی وجود دارد.

ی پرداختند، نتایج نشان داد رهبری اخالقی با ایجاد اعتماد و منابع انسان تیریدر مد یاخالق

شود. مطالعه رابطه رهبری ای منجر به حفظ و نگهداری نیروی انسانی در سازمان میعدالت رویه

فرهنگ اخالقی و امنیت روانی عنوان  گریمیانجیفتار آوای سازمانی معلمان با اخالقی و ر
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این پژوهش بیانگر آن  هاییافتهانجام شده است.  Sağnak (2017) پژوهشی است که توسط

 عالوهبه. معلمان دارد آوای سازمانیبا رفتار  اداریه مثبت و معنطراب القیکه رهبری اخاست  

گ اخالقی و امنیت روانی در رابطه بین رهبری اخالقی و رفتار  آوای فرهن گریمیانجینقش 

 Mayowa, Stouten, Martin & Ovadje  شد. همچنین پژوهش تائیدسازمانی معلمان 

که رهبری نشان داد « رابطه بین رهبری اخالقی و تعارضات محیط کار»با عنوان    (2017)

 & Meng)د. دهکاری افزایش می جه با درگیریتوانایی و عملکرد کارکنان را در موا اخالقی

et al (2015  ی، تمایل روانشناختی، توانمندسازی ساختار یتوانمندساز نیبدر مطالعه رابطه

ان دریافتند که  توانمندسازی ساختاری و پرستاربین  در  یشغل یماندن و فرسودگبه 

زی افزایش پیدا کند فرسودگی روانشناختی اثر منفی بر فرسودگی شغلی دارد، هرچه توانمندسا

نگری با رابطه آیندهبه بررسی  Taghaveeyazdi & Niazazari (2020). یابدمیشغلی کاهش 

نگری با بین آینده پرداختند، نتایج نشان داد قیت سازمانی و تعالی سازمانیالهوش سازمانی، خ

 وجود دارد. پژوهشناداری تعالی سازمانی رابطه مثبت و مع باخالقیت سازمانی  و هوش سازمانی
Moghtadaie & Taghe(2016)  بررسی رابطه بین رهبری اخالقی و »تحت عنوان

بیانگر آن است « توانمندسازی با نقش میانجی تعالی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان

 انیبا نقش میانجی تعالی سازم توانمندسازیرهبری اخالقی و که رابطه مثبت و معناداری بین 

یابی روابط رهبری اخالقی با مدلدر  Hassani, Najjari & Roshani (2020) وجود دارد.

رهبری اخالقی بیشترین دریافتند که  کید بر جو اخالقیأپذیری و پاسخگویی با تلیتئومس

نقش میانجی جو اخالقی، رهبری اخالقی دارای  تائیدهمچنین با  و ارتباط را با جو اخالقی دارد

بود. بررسی اجتماعی  پذیریمسئولیتدار بر پاسخگویی فردی و ا، مثبت و معنرمستقیمغیاثر 

کارکنان عنوان پژوهشی است که سازی و تعهد سازمانی با توانمندالقی رابطه بین رهبری اخ

رهبری  انجام شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که Nazem & Shafeei(2020) توسط

 & Eftekhari .سازی کارکنان داردعهد سازمانی رابطه معناداری با توانمندو ابعاد آن و ت اخالقی

Rahimi (2020) گرا میانجی توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری مثبت در مطالعه نقش

مستقیم و هم از راه توانمندسازی  طوربهگرا هم نشان دادند که رهبری مثبت اعتماد سازمانی بر

تأثیر به بررسی  Divkan & Nazari (2020) ماد سازمانی اثر مثبت دارد.روانشناختی بر اعت

تواند با هوش سازمانی مید، نشان دا نتایجپرداختند  هوش سازمانی بر اثربخشی و تعالی سازمانی

در  افزایش دانش سبب ایجاد مزیت رقابت نوینی شود، و با توجه به نقش ارزیابی تعالی سازمانی

در  .شودها مهم در جهت بهبود اثربخشی سازمان تواند گامیاین امر می بهبود کیفیت خدمات
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توانمندسازی تحت عنوان تأثیر  Darakordi & Miryousefi (2019) پژوهشی که توسط

صورت گرفت،  نتایج  روانشناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان 

تی کارکنان بر نوآوری سازمانی را نشان داد همچنین  نقش تأثیر مثبت توانمندسازی روانشناخ

 & Shamsifar & Vicskarami, Sadeghi. شد تائیدمیانجی انتقال دانش در این مطالعه 

Ghazanfari (2020)  شدهادراکهای رهبری طراحی مدل ساختاری روابط سبکبه ،

معلمان پرداختند، نتایج ختی شناخودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری با توانمندسازی روان

مستقیم،  معلمان اثرشناختی سبک رهبری توجیهی و مشارکتی بر توانمندسازی روان نشان داد

فراتحلیل مطالعات مرتبط با »در پژوهشی با عنوان  Hmati (2019) .مثبت و معنادار دارند

های رهبری اخالقی مدیران مؤلفه ، نشان داد افزایش سطح«اخالقی در حوزۀ مدیریت رهبری

، منجر به افزایش سطح متغیرهای مفیدی نظیر توانمندسازی روانشناختی و تعهد هاسازمان

ترک خدمت  سازمانی و کاهش متغیرهایی نظیر فرسودگی شغلی، رفتارهای انحرافی و تمایل به

رابطه بین هوش » در پژوهشی با عنوان Shavaran, Taheri & Baratian (2018) .کارکنان شد

، به این نتایج «اعتماد سازمانی در بین مدیران گریمیانجیمعنوی و تعالی سازمانی با نقش 

با  یهوش معنو نیب یمثبت و معنادار یانجینقش م رانیمد یاعتماد سازمان دست یافتند، که

. با توجه به مبانی نظری و تجربی طه شهر اصفهان داردمدارس دوره متوس یسازمان یتعال

روانشناختی معلمان و  توانمندسازیگفت رهبری اخالقی دارای نقش مؤثر در  توانمیپژوهش 

روانشناختی معلمان دارای نقش مؤثری در تعالی  توانمندسازیتعالی سازمانی مدرسه است، 

 هاآنذکور یک مدل با عنایت به تقدّم و تأخّر م هایسازهبین  توانمیسازمانی مدرسه است. لذا 

روانشناختی  توانمندسازیمتغیر مستقل،  عنوانبهدر نظر گرفت؛ طوری که رهبری اخالقی 

متغیر وابسته در نظر گرفت و به  عنوانبهمعلمان متغیر میانجی و تعالی سازمانی مدرسه را 

 نمود.آزمون مدل مفهومی در قالب چهار فرضیه پژوهشی اقدام 

 

http://ethicsjournal.ir/article-1-1703-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-1703-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-1703-fa.pdf
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 مدل مفهومی پژوهش -1 شکل شماره

 

 فرضیات پژوهش
 دارد.  تعالی سازمانی مدرسه اثربر  ی مدیراناخالق یرهبر  .۱

 دارد. تعالی سازمانی مدرسه اثربر  توانمندسازی روانشناختی معلمان .۲
 دارد. روانشناختی معلمان اثر توانمندسازیبر  ی مدیراناخالق یرهبر .۳
تعالی سازمانی معلمان بر  یروانشناخت یتوانمندساز واسطهبه ی مدیراناخالق یرهبر .۴

 دارد.اثر  مدرسه

 پژوهش شناسیروش
روش  مورداستفادهرویکرد پژوهش کمی، با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و روش  

معلمان دوره متوسطه دوم  شهر  تمامجامعه پژوهش . توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است
و بر ای نسبی تصادفی طبقه گیرینمونهجامعه با روش  نی، که از انفر ۱۱۳۲داد سنندج به تع

 شدند.انتخاب  پژوهش نمونه یاعضا عنوانبهنفر  ۲۸7به حجم  یانمونه فرمول کوکران یمبنا
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 توزیع فراوانی جامعه و نمونه پژوهش -1 جدول شماره

 كل زن مرد ناحیه 

 

 جامعه

 56۱ ۲7۴ ۲۸7 سنندج 1ناحیه 

 57۱ ۲۹۹ ۲7۲ سنندج 2ناحیه 

 ۱۱۳۲ 57۳ 55۹ كل

 نمونه

 ۱۴۲ 6۹ 7۳ سنندج 1ناحیه 

 ۱۴5 76 6۹ سنندج 2ناحیه 

 ۲۸7 ۱۴5 ۱۴۲ كل

 
و  نویبراون، ترو یاخالق یرهبر سؤالی دهها از پرسشنامه گردآوری داده تجه 

 ایدرجهپنج  فی( در طیگرایعملالگو بودن و  ،یفرد نی) روابط ب ( در سه بعد۲۰۰5)سونیهر
در چهار بعد  (۱۹۹5)توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر  سؤالیپرسشنامه پانزده  ،لیکرت

)احساس آزادی عمل، احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن و احساس معناداری( در طیف 
 دمینگ ارزیابی نتایج تعالی سازمانی سؤالیبیست و چهار  و پرسشنامه لیکرت ایدرجهپنج 

، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج اصلی عملکرد( در رجوعاربابدر چهار بعد)نتایج  (۲۰۰۳)
 استفاده شد.لیکرت  ایدرجهطیف پنج 

کرانباخ  مقادیر آلفایجهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شد،  
( و تعالی ۹۱/۰نمندسازی روانشناختی )(، توا۹۳/۰از: رهبری اخالقی) اندعبارت هاپرسشنامه
قرار دارد  ۹5/۰تا  ۹۱/۰ضرایب پایایی ابزار پژوهش در دامنه حداقل  ازآنجاکه (؛۹5/۰سازمانی )

توان گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است. جهت تعیین روایی ابزار در پژوهش می
 استفاده شد. تأییدیحاضر از تکنیک تحلیل عاملی 

: ازانـد عبارتبرای پرسشـنامه رهبـری اخالقـی  تأییدیبرازش در تحلیل عاملی  هایصشاخ

 RMSEA (،۴۹/۱(،  نسبت خی دو بر درجـه آزادی )۱۳(، درجه آزادی )۴۴/۱۹مقدار خی دو )

(0.031) ،CFI (0.95) ،GFI (0.92)  وAGFI (0.90)   .بـرازش بـرای پرسشـنامه  هایشـاخص

(، نسـبت خـی ۱۹(، درجه آزادی )۲۱/۳۳: مقدار خی دو )از اندارتعبروانشناختی  توانمندسازی

و  AGFI (0.88)و  RMSEA(0.029) ،CFI (0.95) ،GFI (0.93) (،7۴/۱دو بـر درجـه آزادی )

(، درجـه ۲۱/۴5: مقـدار خـی دو )از اندعبارتبرازش برای پرسشنامه تعالی سازمانی  هایشاخص
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 RMSEA(0.033) ،CFI (0.94) ،GFI (،6۱/۱) (،  نسبت خـی دو بـر درجـه آزادی۲۸آزادی )

 . AGFI (0.90)و  (0.92)
ابزارهای پژوهش  تأییدیبرازندگی در تحلیل عاملی  هایشاخصبا توجه به نتایج حاصل از 

ابزارها نیز با توجه به  گیریاندازههای توان گفت: نسبت خی دو بر درجه آزادی در مدلمی
 RMSEA هاست. مقدار شاخصمدل مفهومی ابزارها با دادهبرازش مناسب  بیانگر مدنظرمالک 

قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار  قبولقابلگیری ابزارها در دامنه مالک های اندازهدر مدل
 CFI ،GFI های. مقادیر شاخصباشدمیابزارها  گیریاندازههای در تمامی مدل قبولقابلخطای 

ابزارها نیز با توجه به مالک مدنظر مطلوب ارزیابی شدند و  گیریاندازههای در مدل AGFI و
 باشد. گیری ابزارها میهای اندازهنشانگر برازش مناسب مدل

ها از جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، چولگی، در تحلیل توصیفی داده
تگی پیرسون و مدل های آماری ماتریس همبسکشیدگی و در آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک

  LISRELv.10.30و SPSSv.25 های آماریافزارنرمیابی معادالت ساختاری با استفاده از 

  استفاده شد.

 هاي پژوهش:یافته

 پژوهش متغیرهايتوصیفی  هايشاخصماتریس همبستگی و  -2جدول شماره

 رهبری اخالقی 
EL 

توانمندساز

روانشناختی  ی
PE 

تعالی 

 OCسازمانی 

   - EL القیرهبری اخ

  - *PE 6۲7/۰روانشناختی  توانمندسازی

 - *OC 5۰5/۰* 5۹۴/۰تعالی سازمانی 

 ۲۸5 ۲۸5 ۲۸5 فراوانی

 7۴۳/۰ ۳5/۳ ۴۱/۳ میانگین

 6۸۹/۰ 7۴۳/۰ ۸۱۱/۰ انحراف استاندارد

 ۲۴6/۰ ۴۱۱/۰ ۳۲۲/۰ چولگی

 ۱۸۹/۰ ۲۰۳/۰ 57۱/۰ کشیدگی

  ۰5/۰معنادار در سطح 
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توان گفت: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش می

( دارای رابطه مثبت و 5۹۴/۰و توانمندسازی روانشناختی )( 5۰5/۰) متغیرهای رهبری اخالقی
هستند. متغیر رهبری اخالقی دارای رابطه مثبت  ۰5/۰معنادار با متغیر تعالی سازمانی در سطح 

 بود. ۰5/۰( در سطح 6۲7/۰تغیر توانمندسازی روانشناختی )و معنادار با م

 

 
 

 استانداردشدهمدل تجربی با ضرایب  -2شکل شماره
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 Tمدل تجربی با مقادیر شاخص -۳شکل شماره

 

 
 آزمون فرضیات پژوهش-۳جدول شماره

 نتیجه T مسیر وابسته میانجی مستقل فرضیه

تعالی سازمانی  - یاخالق یرهبر ۱

 مدرسه

 تائید ۰۰/۲ ۲7/۰

توانمندسازی  ۲

 روانشناختی

-  

تعالی سازمانی 

 مدرسه

 

5۳/۰ 

 

6۳/۳ 

 

 تائید

توانمندسازی  - یاخالق یرهبر ۳

 روانشناختی 

 تائید 75/5 6۴/۰

 توانمندسازی   یاخالق یرهبر ۴

 روانشناختی  

تعالی سازمانی 

 مدرسه

۳۳۹/

۰ 

 تائید ۹7/۴
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 مدرسه اثر دارد. یسازمان یتعال بر رانیمد یاخالق يرهبرفرضیه اول: 
گفت: متغیر رهبری اخالقی  توانمیبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری 

( دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر ۰۰/۲( و مقدار تی )۲7/۰مدیران با ضریب مسیر )
 . باشندمی ۰5/۰تعالی سازمانی مدرسه در سطح 

 مدرسه اثر دارد. یسازمان یمعلمان بر تعال یروانشناخت يندسازتوانمفرضیه دوم: 

 توانمندسازیگفت: متغیر  توانمیبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری 

( دارای اثر مستقیم، مثبت و 6۳/۳( و مقدار تی )5۳/۰با ضریب مسیر )معلمان  یروانشناخت

 . باشندمی ۰5/۰سطح  معنادار بر متغیر تعالی سازمانی مدرسه در

 دارد. روانشناختی معلمان اثر توانمندسازيبر  ی مدیراناخالق يرهبرفرضیه سوم: 

توان گفت: متغیر رهبری اخالقی با توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری می

ر ( دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادا75/5( و مقدار تی)6۴/۰مدیران با ضریب مسیر مستقیم )

 باشند. می ۰5/۰بر توانمندسازی روانشناختی معلمان در سطح 

معلمان  یروانشناخت يتوانمندساز واسطهبه ی مدیراناخالق يرهبرفرضیه چهارم: 

 دارد.اثر  تعالی سازمانی مدرسهبر 
گفت: متغیر رهبری اخالقی  توانمیبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری 

( و مقدار ۳۳۹/۰روانشناختی معلمان ) توانمندسازی واسطهبه غیرمستقیممسیر  مدیران با ضریب
( دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر تعالی سازمانی مدرسه در سطح ۹7/۴تی )

 . باشدمی ۰5/۰

 و كل متغیرهاي مستقل بر تعالی سازمانی غیرمستقیمضرایب مسیر مستقیم،  -4جدول شماره

 قلمتغیر مست

  OCمتغیر وابسته: تعالی سازمانی 

  استانداردشدهاثرات 

  کل غیرمستقیم مستقیم

  EL ۲7/۰ ۳۳۹/۰ 6۰۹/۰ رهبری اخالقی

  PE 5۳/۰ - 5۳/۰توانمندسازی روانشناختی 
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توان گفت: متغیر رهبری اخالقی با توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری می
( و اثر کل مثبت ۳۳۹/۰مثبت ) اثر غیرمستقیم(، ۲7/۰یم مثبت )مدیران دارای اثر مستق

. متغیر توانمندسازی باشدمی ۰5/۰( و معنادار بر متغیر تعالی سازمانی مدرسه در سطح 6۰۹/۰)
( و معنادار بر متغیر 5۳/۰( و اثر کل مثبت )5۳/۰روانشناختی معلمان دارای اثر مستقیم مثبت )

توان باشد. با توجه به اثرات کل متغیرهای مستقل میمی ۰5/۰ تعالی سازمانی مدرسه در سطح
 توانمندسازی( دارای بیشترین اثر و متغیر 6۰۹/۰گفت متغیر رهبری اخالقی مدیران )

. متغیر رهبری باشدمی( دارای کمترین اثر بر متغیر تعالی سازمانی 5۳/۰روانشناختی معلمان )
( ۳۳۹/۰روانشناختی معلمان ) توانمندسازی واسطهبه غیرمستقیماخالقی مدیران با ضریب مسیر 

( دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر تعالی سازمانی مدرسه در ۹7/۴و مقدار تی )
روانشناختی  توانمندسازیرهبری اخالقی مدیران و  متغیرهای. همچنین باشندمی ۰5/۰سطح 

باشند. مقدار واریانس لی سازمانی مدرسه میواریانس متغیر تعا %5۳معلمان قادر به تبیین 
معنادار  ۰5/۰( در سطح ۱۴/۳تبیین شده متغیر تعالی سازمانی مدرسه با توجه به مقدار تی آن )

(، درجه 6۴/۴۱:  مقدار خی دو)ازاند عبارتبرازش مدل ساختاری  هایشاخص باشد.می

 RMSEA (0.007) ،CFI (0.99) ،GFI(، ۰۱/۱)(، نسبت خی دو بر درجه آزادی ۴۱آزادی)

های برازندگی در مدل تحلیل مسیر با توجه به نتایج حاصل از شاخص AGFI (0.95)و  (0.97)
توان گفت: نسبت خی دو بر درجه آزادی، بیانگر برازش مناسب مدل تائیدی پژوهش می

قرار دارد.  قبولقابلدر دامنه مالک  RMSEAمفهومی با مدل تجربی است. مقدار شاخص 
نیز نشانگر برازش مناسب مدل ساختاری هستند.    CFI ،GFI،AGFI هایمقادیر شاخص

 است. قبولقابلگفت مدل ساختاری پژوهش دارای برازش مناسب و  توانمیبنابراین 

 گیرينتیجهبحث و 
 یگریانجیمدرسه با م تعالی سازمانیدر  ی مدیراناخالق ینقش رهبر یپژوهش بررسهدف 

اثر مثبت،  ی مدیراناخالق یرهبر، .  نتایج نشان داد کهبود انشناختی معلمانتوانمندسازی رو

: نتیجه حاضر با نتایج مطالعات دارد.  تعالی سازمانی مدرسهو معنادار بر  میمستق

Taghaveeyazdi & Niazazari (2020)، Moghtadaie & Taghe(2016) ،Hmati (2019) ، 

Shavaran, Taheri & Baratian (2018) ،Sarwar, Ishaq, Amin & Ahmed (2020) ،

(Dawabsheh,Hussein & Jermsittiparsert(2019 ،((2020 Alhalaseh & Alrawadyeh ،

(Nawaz Khan & Soomro( 2020( ،Sağnak (2017 ،  پژوهش  هاییافتهوMayowa, 

Stouten, Martin & Ovadje (2017)  فت توان گهمسو است. در تبیین نتیجه مذکور می

ها در عصر ترین سرمایه سازمان هستند و منبع اصلی مزیت رقابتی در سازمانمنابع انسانی مهم
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بسیار حائز اهمیت است.  وپرورشآموزشباشند. مدیریت این سرمایه مهم در حاضر می

 شود.می وپرورشآموزشسبک رهبری اخالقی باعث کسب نتایج مثبت فراوانی برای  کارگیریبه

ـی الگوهای نقش جذاب و مشروعی هستند که توجه کارکنان را بـه معیارهای القرهبـران اخ

قی باید با رهبـران الکنند. بنـابراین، پیروان رهبران اخقی خود و رفتار مناسب جلب میالاخ

 & Dehghanan, Adibpour).را سرمشق خود قرار دهند هاآنهمانندسـازی کنند و رفتارهای 

Ferdosi, 2016)   های اخالقی، نیازهای کارکنان را در نظر گرفته و عادالنه دارای ارزش ریرهب

کند، در نتیجه رفتارهای فرانقشی همچون رفتارهای کمکی، جوانمردی، فضیلت مدنی، رفتار می

وفاداری سازمانی، اطالعت سازمانی و ابتکار فردی و توسعه خود بیشتر بروز خواهند 

که این عوامل در تعالی سازمانی مدارس نقش  ( (Cheng,Chang, Kuo & Cheung 2014کرد

 ای دارند.سازنده

تعـالی و معنـادار بـر  میاثر مثبـت، مسـتق روانشناختی معلمان توانمندسازی نشان داد جینتا

، Moghtadaie & Taghe(2016): نتیجــه حاضــر بــا نتــایج مطالعــات دارد. ســازمانی مدرســه

Darakordi & Miryousefi(2019) (Meng & et al (2015، Aggarwal, Chand, Jhamb 

& Mittal (2020)  وKahn(2010) تـوان گفـت، هم جهت بـود. در تبیـین نتیجـه مـذکور مـی
رهبران با نشان دادن صداقت و احترام در تعـامالت و روابـط، مشـارکت  عنوانبهمدیران مدارس 
، بسترهای احساس هاآنتماد به و نشان دادن اع هاگیریتصمیممعلمان در  ویژهبهدادن کارکنان 

ارزشمندی و مؤثر بودن را در زیردستان فـراهم آورده و موجـب ارتقـای احسـاس توانمندسـازی 
و ایـن امـر در تعـالی  moosavi, 2015 & (ghanbari) شـوندروانشـناختی در میـان آنـان مـی
 لی( تأثیر دارد.، کارکنان، جامعه و عملکرد اصرجوعاربابسازمانی در باب انواع نتایج آن) 

و معنـادار بـر  میاثـر مثبـت، مسـتق ی مدیراناخالق یرهبرنتایج پژوهش مبیّن آن است که 
 & Moghtadaieنتیجـه حاضـر بـا نتـایج مطالعـات:  دارد. توانمندسازی روانشـناختی معلمـان

Taghe(2016) ،Hassani, Najjari & Roshani (2020) ،Nazem & Shafeei(2020) ،
Eftekhari & Rahimi (2020)، Shamsifar & Vicskarami, Sadeghi & Ghazanfari 

(2020) ،Hmati (2019) ،Aggarwal, Chand, Jhamb & Mittal (2020) ،(Nawaz Khan 

& Soomro( 2020( ،Sağnak (2017 تـوان گفـت؛همسو است. در تبیین نتیجـه مـذکور مـی 

زیـرا نهـاد  است، برخوردار باالیی  همیتا از مدارس معلمان در توانمندسازی روانشناختی مسئله
 .نهادی فراگیر است که کارکردهای آشکار و پنهان آن بر جامعه تأثیرگـذار اسـت وپرورشآموزش

عواملی است که در میزان موفقیت مدرسـه نقشـی بسـزا  ترینمهموانمندسازی معلمان یکی از ت
سـبک رهبـری حـاکم بـر معلمـان  یروانشناخت های ایجاد فرهنگ توانمندسازیدارد. یکی از راه

است. سبک رهبری مـدیر مدرسـه، نـوع رفتـار او بـا معلمـان و میـزان تـوجهی کـه بـه  مدرسه
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و تعهـد  هـاتـالشهای معلمان در مـورد شـغل، توانمندسازی معلمان دارد، تأثیر بسیار بر تجربه
 کـه حمـایتی میزان ،معلمان استقالل میزان ە سبک رهبری مدیران تعیین کنندزیرا  دارد.  هاآن

ای و رضـایت کلـی آورند، میزان پاسخگویی به نیازهای معلمان، رشد حرفـهبه دست می معلمان

 (. Karimi & Kaazemi, 2019)آنان است
معلمـان اثـر  یروانشـناخت توانمندسـازی واسـطهبه ی مـدیراناخالقـ یرهبرنتایج نشان داد 

  د. این یافته پژوهش با نتایج مطالعـاتدار درسهتعالی سازمانی ممثبت و معنادار بر  غیرمستقیم
Moghtadaie & Taghe(2016)، Hassani, Najjari & Roshani (2020)و  Aggarwal, 

Chand, Jhamb & Mittal (2020) .تـوان گفـتدر تبیـین نتیجـه مـذکور مـی هماهنگ است 

سـتگی، احسـاس توانمندسازی روانشناختی معلمان در ابعاد احساس آزادی عمـل، احسـاس شای
مؤثر بودن و احساس معناداری، نیازمنـد رهبرانـی از جـنس رهبـران اخالقـی اسـت کـه زمینـه 

و  دهنـدمییـاری  هاشایسـتگی، آنان را در کسب آورندمیاستقالل و حمایت از معلمان را فراهم 
، در معلمان احساس مؤثر بودن و معناداری فردی و شغلی را از طریق تقویت روابـط بـین فـردی

کـه عوامـل مـذکور بـر رشـد و تعـالی  سازندمیدر عمل فراهم  گراییعملو تأکید بر  هاحمایت
 دارند. ایسازندهسازمانی مدرسه تأثیر مهم و 

معلمان در مقطع متوسـطه دوم ی)نوع نمونه انتخاب به توانمیپژوهش  هایمحدودیت در باب
مـدل یـابی  یکمـ یهاکیبر تکن یمبتن جیتاو ن ؛هاداده ینوع ابزار در گردآور (،استان کردستان

 گـرید معلمان و مقـاطعبه  جینتا می، اشاره کرد. لذا در تعمآزمون فرضیاتدر معادالت ساختاری 
نمونـه حاصل مربـوط بـه  جینتا رایعمل کرد؛ ز اطیبا احت دیبا هاسازمان ریو سا یدر نظام آموزش

  مذکور است. یبررس یهابا روش پژوهش
ر راستای بهبود وضعیت تعالی سـازمانی مـدارس بـا توجـه بـه رهبـری اخالقـی در نهایت د 

 :شوندمیروانشناختی معلمان پیشنهادات ذیل ارائه  توانمندسازیمدیران و 

  تقویت روابط بین فردی در کارکنان مدرسه) معلمان، معاونان و مدیر( طوری که
شوند و مدیر به خود اولویت قائل  مانمعلجا برای روابط انسانی مناسب با همیشه و همهان دیرم

 ها و نظرات معلمان با دقت گوش دهد.صحبت

   الگوی عمل کارکنان مدرسه  عنوانبهتقویت جایگاه مدیر 

 بستری برای آزادی عمل معلمان و افزایش مشارکت معلمان در  سازیفراهم
 آنان.  پذیریمسئولیتامور مدرسه و افزایش حس  هایگیریتصمیم

  به آموزش و بهسازی معلمان و فراهم آوردن شرایط برای بروز احساس شایستگی توجه
 های تدریس.در آموزش و شیوه
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 سویبهدهد، و حرکت دادن مدرسه  اجازه رشد و یادگیری معلمانکه به  ایجاد زمینه مساعدی 
 سازمان یادگیرنده. 

 دانش آموزان  جوعراربابت به تعالی سازمانی در باب نتایج ایجاد حس مسئولیت نسب (
) رشد و پیشرفت  نتایج جامعهعلمان، معاونان و پرسنل مدرسه(، )م نتایج کارکنان و والدین(،

 ) آموزش، یادگیری، پرورش و پیشرفت(. جامعه محلی و ملی( و نتایج عملکرد
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