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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسي تأثیر رهبري اخالقي بر فرهنگ یادگیري سازماني با نقش میانجي
توانمندي روان شناختي در اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل صورت گرفته است .جامعه آماري این
تحقیق ،شامل کلیة کارکنان اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل ميباشد که بر اساس آمار واحد
انفورماتیك اداره کل امور مالیاتي استان این تعداد جمعاً  220نفر ميباشد .تعداد  206پرسشنامه
گردآوري و با استفاده از مدل معادالت ساختاري مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .همچنین در تحقیق
حاضر از ابزار پرسشنامه استاندارد به عنوان ابزار اصلي جمعآوري دادهها براي دستیابي به دادههاي
مورد نظر استفاد ه شده است .نتایج حاصل از تحلیل فرضیههاي تحقیق نشان داد که رهبري اخالقي،
فرهنگ یادگیري سازماني روانشاختي را با نقش میانجي توانمندي روانشاختي در اداره کل امور
مالیاتي استان اردبیل پیشبیني ميکند .در نهایت یافته ها نشان داد کارکنان اداره کل امور مالیاتي
استان اردبیل از نظر رهبري اخالقي و فرهنگ یادگیري سازماني وضعیت مناسبي دارند.
كلمات كلیدی؛رهبري اخالقي ،فرهنگ یادگیري سازماني  ،توانمندي روانشناختي
 -1مقدمه
ناپایداري و پیچیدگي ممكن است قابلیت پیشبیني محیط را خیلي پایین آورد و بر نوع رهبري در حال
ظهور در سازمان تأ ثیر بگذارد .در یك محیط ناپایدار ،سبك جدید مدیریتي که داراییهاي نامشهود را
قادر به توسعه و ظرفیتهاي پویا را قادر به فعالیت کند ،مهم است .سازمانها نميتوانند چنین ائتالف
مجدد استراتژیك را بدون تأکید بر یك رهبري اخالقي خلق نمایند .گیبنز 3به پیچیدگي و کمیابي
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محیطي به عنوان عوامل خارجي تأثیرگذار بر شكل رهبري مورد نیاز ،توجه نمود .رهبري اخالقي به
نوعي رهبري اطالق ميشود که در آن رهبران داراي خصوصیات اخالقي هستند و براي پیروان خود
انگیزش معنوي و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان ،آنها را هدایت ميکنند .رهبران اخالقي یك
چشمانداز سازماني پویا خلق مي کنند که اغلب یك دگرگوني در ارزشهاي فرهنگي براي انعكاس
نوآوري بیشتر را ضروري ميسازد .رهبري اخالقي همچنین به دنبال برقراري یك رابطه بین عالئق
فردي و جمعي است تا به زیردستان اجازه کار کردن براي اهداف متعالي را بدهد( Beuger,
.)2012:23
با توجه به رقابت شدید سازمانها در جذب منابع موجود و نیز با توجه به الزامات و مهارتهاي کارکنان
سازمان اداره کل امور مالیاتي در تحقق اهداف استراتژیك این که اهمیت ویژهاي دارد ،بدین وسیله
این بایستي بتواند در محیط رقابتي موجود در مقابل فشارهاي ناشي از محیط اقتصادي مقاومت داشته
و بقاء خود را در محیط پرتالطم امروزي با توجه به ظرفیتهاي موجود منابع انساني و فرهنگ یادگیري
سازماني روانشناختي آنها تضمین نماید که انگیزه و روحیة باالي کارکنان ،تقویت حس مشارکت و
همكاري ،تقویت روابط بین کار کنان ،ارتقاء و بهبود سطح بینش مثبت و منطقي کارکنان و پرانرژي
نمودن کارکنان از طریق مكانیزم روحي و رواني از جمله ابزارهاي اهم در این راستا ميباشد .در این
بین رهبري اخالقي با ایجاد ویژگیهایي چون اعتماد ،تعهد و گسترش فضاي دوستي و مهرورزي ،میزان
ارتباطات میان اعضاي سازمان را گسترش داده و روابط اجتماعي سازمان ،حس مشارکت و همیاري،
تقویت دیدگاههاي مثبت در افراد و استفاده از انگیزش باالي کارکنان را تقویت ميکنند ( Don Page
 . )& Wong , 2014: 160عالوه بر این ویژگیها ،که الزامات ارتقاء سطح روحیه و نشاط در سازمان
است ،رهبري اخالقي با حذف موانع بهبود انگیزشي و تقلیل اثرات عوامل ایجاد کنندة بيقدرتي و
همچنین با تالش در جهت توانمندسازي رواني آنها و توجه به مسئله بهبود و بازسازي رواني کارکنان
باعث تسهیل در برداشتن گامهاي سازمان به سوي سازمان دانشي و موفق ميشوند ( Zahedi et al.,
 .) 2009: 16با توجه به ضرورتهاي اشاره شدة فوق ،انجام چنین تحقیقي براي اولین بار در اداره کل
امور مالیاتي استان اردبیل به شدت احساس مي شود .اهداف کلي تحقیق در این مقاله عبارت است از
بررسي و تعیین تأثیر رهبري اخالقي بر فرهنگ یادگیري سازماني با نقش میانجي توانمندي
روانشناختي در اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل است.

 -2ادبیات نظری
1-2رهبری اخالقی
اکثر نظریه پردازان مدیریت و سازمان ،قرن بیست و یكم را قرن رهبري براي سازمان مي دانند .رهبري
به دلیل نقشي که در اثربخشي فردي و گروهي ایفا ميکند ،عنوان بسیار مشهوري در رفتار سازماني
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است .محققان رفتار سازماني ثابت کردهاند که رهبران ميتوانند عامل تمایز در سازمان باشند .در واقع
رهبران ،به پیروان خود چنین القا ميکنند که راه مطلوب را تشخیص دهند و از آنان ميخواهند که در
جهت تشخیص رهبر خود و براي رسیدن به وضعیت مطلوبي که وي مشخص کرده است ،تالش
کنند .براي این کار دانشمندان حوزه رفتار سازماني سبكهاي مختلفي را براي رهبري ارائه کردهاند که
این سبكها و روشها در سازمانهاي مختلف دنیا از تنوع و گوناگوني فراواني برخوردارند و از ویژگیهاي
حاکم بر محیط تأثیر ميپذیر ند .یكي از این سبكها که در سالهاي اخیر مورد توجه دانشمندان حوزه
مدیریت قرار گرفته ،رهبري اخالقي است که به گفته کریتنر این سبك بیش از آنكه جنبه تئوریك
داشته باشد بیشتر فلسفي است .هدف اصلي این سبك ،ایجاد بهبودهایي در رهبري سازمانها و در
شرایط محیطي مختلف ميباشد (.)Kharazi et al., 2013: 89
مفهوم رهبري اخالقي در اصل از نظریه رهبري کاریزماتیك ناشي ميشود و طبق نظر بسیاري از
صاحبنظران ،انگیزش اولیه براي رهبري ،میل به خدمت است .گرین لیف که ابداع کننده چنین سبك
رهبري است ،فلسفه آن را «توجه داشتن به دیگران و توانایي باال براي خدمت کردن به آنان» بیان
مي کند و رهبران اخالقي را چنین تعریف ميکند« :رهبران اخالقي روي خدمترساني به دیگران
تأکید مي کنند و منافع شخصي را فداي منافع دیگران مي کنند تا افراد از درایت و اختیار و سالمت
بیشتري برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبراني اخالقي شوند» .او ادامه ميدهد که فرایند
رهبري اخالقي با یك احساس طبیعي شروع مي شود که در آن فرد ميخواهد در ابتدا خدمترساني
کند سپس با یك انتخاب هوشمندانه ،مشتاق مي شود که افراد را رهبري کند .همان طور که معلوم شد
این شخص با کسي که فقط رهبر است فرق دارد و تفاوت آن از اینجا روشن ميشود که رهبر اخالقي
در ابتدا به رفع احتیاجات اولیه افراد ميپردازد .گرین لیف همچنین بیان ميکند که بهترین آزمون براي
اینكه بدانیم رهبري اخالقي وجود دارد ،این است که این سؤاالت پرسیده شود :آیا افرادي که به آنها
خدمت رساني ميشود رشد شخصیتي پیدا کردهاند؟ آیا افرادي که به آنها خدمترساني ميشود سالمتر،
خردمندتر ،آزادتر و مستقلتر شده اند؟ آیا افراد خودشان تبدیل به رهبراني اخالقي شده اند؟ آیا افراد
سودمندتر شده اند و یا اینكه حداقل زیان نكرده اند؟ از رهبري اخالقي تعریفهاي زیادي شده است.
لوب 1دراین زمینه ميگوید « :یك مفهوم و تمریني از رهبري است که رهبر ،ارزشها و توسعه و
مصلحت افراد را مدنظر ميگیرد و رهبر قدرتها را بین افراد تقسیم ميکند و سعي مي کند انتظار و
هدف افراد سازمان را برآورده کند» .وي نیز در مورد رهبران اخالقي ميگوید« :رهبران اخالقي
کساني هستند که نفع شخصي را کنار ميگذارند و سعي ميکنند نیازهاي عاطفي ،معنوي و فیزیكي
دیگران را برآورده کنند» .همچنین دفت 2در سال  ،1999چهار قاعده اخالقي مربوط به رهبري
اخالقي را بیان ميکند که عبارتند از:
Laub
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 .1خدمت رساني به دیگران (قبل از خدمت به خود)
 .2گوش دادن به خواسته هاي دیگران و تصدیق گفتههاي آنان
 .3ایجاد اعتماد در دیگران
 .4رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحي و رواني (.)Don Page & Wong , 2014: 66
البته مهمترین عامل براي رهبر اخالقي ،اعتمادسازي بین پیروان است که ميتوان از راههاي زیر ،این
اعتمادسازي را ایجاد کرد:
 .1اختیاردادن خالصانه به پیروان
 .2به سرعت پیروان را درگیر کار کردن
 .3متعهد و ثابت قدم بودن خود
 .4توسعه مهارتهاي رهبري و پرورش دادن ریسك
 .5انتخاب یك سبك مناسب مدیریت .
با توجه به تعریفهاي یادشده ،پرسشنامه سادهاي وجود دارد براي اینكه بدانید شما رهبري اخالقي
هستید یا خیر؟ سؤاالت این پرسشنامه را ميتوان به شرح موارد درپي آمده مالحظه کرد:
 .1آیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر ،نفع شخصي را کنار گذاشتهاید؟
 .2آیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر ،به عقاید و نظرات آنها گوش و ارزش ميدهید؟
 .3آیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر ،از مشكالت زندگي آنها باخبر هستید؟
 .4آیا وقتي افراد با مشكل روبرو ميشوند ،به نزد شما ميآیند؟
 .5آیا افراد با اختیار از دستورات شما پیروي ميکنند؟
 .6آیا وقتي با افراد هستید ،آنها اهدافشان را در راستاي هدفهاي سازماني ميبینند؟
 .7آیا افراد به دوراندیشي شما اطمینان دارند؟
 .8آیا افراد باور دارند که شما مي خواهید به آنها کمك کنید تا رشد و توسعه پیدا کنند؟
 .9آیا افراد باور دارند به اینكه شما مي خواهید سازماني به وجود آورید که در جهان تفاوت اساسي
داشته باشید؟
 .10آیا وقتي افراد را رهبري ميکنید ،در آنها احساس قوي در ارتباط با سازمان به وجود ميآید؟
هر کسي که به بیش از  7مورد ،جواب آري داده باشد ،در راستاي رهبري اخالقي قرار گرفته است.
بنابراین به طور خالصه ،رهبري اخالقي وقتي ایجاد ميشود ،که رهبران فكر کنند در موقعیت یك
اخالقي قرار گرفته اند و نفع دیگران را در درجه اول فعالیت خود قرار دهند و نیازهاي آنها را برطرف
نمایند .با توجه به گفته «نایر» تا زماني که عامل مؤثر رهبري ،قدرت باشد ،ما نميتوانیم به
استانداردهاي باالتري از رهبري دست پیدا کنیم ،بلكه ما باید خدمت را در هستهرهبري قرار دهیم تا
جامعه به ترقي و پیشرفت دست یابد (.)Hoseinpour, 2014: 30
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1-1-2رهبری اخالقی ،اهمیت و ضرورتهای آن در سازمان
دنیاي فردا دنیاي سازمانهاي مدرن است و شاید اشكال غالب سازمانهاي امروزي همچون
بوروکراسيها که به شكل حیرتآوري در تا ر و پود زندگي اجتماعي انسان امروزي ریشه دوانیده است
و زندگي بدون آنها غیرقابل تصور مينماید ،پاسخگوي نیازهاي جامعه فردا نباشد؟ مفاهیم سازمان،
مدیریت و رهبري و فرایندهاي مرتبط با آنها بشدت در معرض تغییرند .با رشد سریع تكنولوژيهاي
مختلف بخصوص فناوري اطالعات و فنون ارتباطي جدید ،از هم اینك آهنگ فروپاشي ساختارهاي
عریض و طویل به گوش مي رسد و مفاهیمي همچون سازمانهاي مجازي ،دولت الكترونیك ،تجدید
ساختار و کوچك سازي ،جایگزینهاي سبك رهبري ،مدیریت فیلسوفانه و .. .فضاي مطالعه پیرامون
مفهوم سازمان را پر کردهاند ( .)Jennine, 2007مفهوم ناپایداري محیط خارجي براي معرفي یك
محیط خارجي در حال تغییر و غیر مطمئن ،به کار ميرود .ناپایداري محیط خارجي بر چگونگي
ساختاردهي مجدد سازمانها و تطبیق با تغییرات یا پیشبیني آنها تأثیر ميگذارد .فولمر ،گیبز و
گلدسمیت 1اشاره ميکنند که جهاني شدن ،مقرراتزدایي ،تجارت الكترونیك و تغییر سریع
تكنولوژیك ،ها را مجبور به ارزیابي مجدد روش فعالیت خودشان ميکند .میلیكن 2بین عدم اطمینان
عیني محیطي و عدم اطمینان ذهني محیطي تمایز قائل ميشود .اولي به ویژگیهاي عیني محیط
خارجي اطالق ميشود ،در حالي که دومي به ادراکات اعضاي سازمان از محیط اشاره دارد .جاچ و
کرافت 3بیان ميکنند که عدم اطمینان تكنولوژیك ميتواند به طور عیني از طریق جستجوي
فعالیتهاي هایي که به صورت انحصاري کار ميکنند ،اندازهگیري شود .عدم اطمینان محیطي به نسبت
احتماالت در نظر گرفته شده به احتمال کلي رخدادهاي آینده اطالق ميشود .میلیكن عدم اطمینان را
به عنوان ناتواني یك فرد براي پیشبیني صحیح رخدادها تعریف ميکند .محیطهایي که با عدم
اطمینان باال تصور مي شوند احتماال با ریسك خیلي باال دیده ميشوند؛ بافتهاي سازماني که در آنها
تصمیمات نادرست ميتو اند منجر به آشفتگي شدید سازمانها شود و بقاي آنها را به خطر بیندازد .انواع
مختلفي از عدم اطمینان مشاهده شده درباره محیط وجود دارد که عبارتند از :عدم اطمینان
تكنولوژیك ،عدم اطمینان مصرف کننده ،عدم اطمینان رقابتي و عدم اطمینان منابع ( Freeborough
.)& Patterson, 2015:51
ناپایداري و پیچیدگي ممكن است قابلیت پیشبیني محیط را خیلي پایین آورد و بر نوع رهبري در حال
ظهور در سازمان تأ ثیر بگذارد .در یك محیط ناپایدار ،سبك جدید مدیریتي که داراییهاي نامشهود را
قادر به توسعه و ظرفیتهاي پویا را قادر به فعالیت کند ،مهم است .سازمانها نميتوانند چنین ائتالف
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مجدد استراتژیك را بدون تأ کید بر یك رهبري اخالقي خلق نمایند .گیبنز 1به پیچیدگي و کمیابي
محیطي به عنوان عوامل خارجي تأ ثیرگذار بر شكل رهبري اخالقي مورد نیاز ،توجه نمود .رهبري
اخالقي به نوعي رهبري اطالق ميشود که در آن رهبران داراي موهبت الهي هستند و براي پیروان
خود انگیزش معنوي و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان ،آنها را هدایت ميکنند .رهبران اخالقي
یك چشمانداز سازماني پویا خلق مي کنند که اغلب یك دگرگوني در ارزشهاي فرهنگي براي انعكاس
نوآوري بیشتر را ضروري ميسازد .رهبري اخ القي همچنین به دنبال برقراري یك رابطه بین عالئق
فردي و جمعي است تا به زیردستان اجازه کار کردن براي اهداف متعالي را بدهد« .بس» موهبت الهي
را به عنوان یكي از چهار مشخصة رهبري اخالقي مورد توجه قرار داد .موهبت الهي یك آتش است،
آتشي که انرژي و تعهد پیروان را مشتعل ميسازد و نتایجي بیشتر و ماوراي شرح وظایف آنها ایجاد
ميکند .یك بعد خیلي مرتبط با موهبت الهي ،برانگیختن از طریق الهام است .انگیزش الهامبخش
نیازمند این است که رهبران به اعضاي سازمان انرژي و نیرو بدهند .رهبران اخالقي  ،اهمیت ماداره
کل امور یت و اهداف را به طور واضح به کارکنان ابالغ ميکنند .چنین ابالغ واضحي ،به کارکنان
اجازه تالش سخت و اغلب دستیابي به اهداف ماوراي شرح وظایف آنها را ميدهد .در تشریح تشویق
معنوي« ،بس» بیان ميدارد که «رهبراني که تشویق معنوي ميکنند تمایل و توان این را دارند که به
کارک نان راههاي جدید نگاه کردن به مسائل قدیمي را نشان دهند ،به آنها یاد دهند تا مشكالت را به
عنوان مسائلي ببینند که حل ميشوند و بر راهحلهاي منطقي تأکید ميکنند» .عالوه بر انگیزش الهامي
و تشویق معنوي ،رهبران اخالقي به پیروان خود توجه ویژهاي مينمایند که نشان دهنده احترام و ارج
نهادن به آنهاست و به عنوان مربي خدمت ميکنند (.)Beuger, 2012:130
رهبران اخالقي به چند دلیل مؤ ثر هستند :آنها قادرند هم پیروان خود را متحد کنند و هم
اهداف و باورهاي پیروان را تغییر دهند .رهبران اخالقي تصویري از یك چشمانداز آینده را به پیروان
خود ارائه مي کنند .از آنجا که چنین رهبراني قادرند یك چشمانداز روشن و مورد نیاز را شكل دهند،
احتماالً قادر به برانگیختن کارکنان براي مشارکت در آن چشمانداز هم هستند .رهبران اخالقي
زیردستان را براي انجام کار بیش از حد انتظار بر ميانگیزانند .بر اساس نظر پاوار و ایستمن ،اثربخشي
یك رهبر اخالقي نتیجه سه عامل است؛
 .1موقعیت نسبي سازمان در پیوستار پذیرش سازماني (پذیرش تغییر)؛
 .2درجه تطبیق فرایند اخالقي ي الزم براي موفقیت سازمان؛
 .3فرایند رهبري اخالقي که در سازمان در حال اجراست و قابلیتهاي رهبران اخالقي براي اجراي
فرایند مناسب اخالقي ي .انعطافپذیري این اطمینان را ميدهد که سازمان ظرفیت فعالیت پویا یا
پاسخ سریع به شرایط رقابتي در حال تغییر را دارد و بنابراین یك مزیت رقابتي ایجاد کرده یا مزیت
Gibenz
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رقابتي موجود را حفظ ميکند .یك رهبر اخالقي ،تغییر را در کل سازمان القا کرده و چشماندازي هم
براي مدیران و هم کارکنان خلق مي کند .به هر حال محیط خارجي که سازمان در آن فعالیت ميکند،
نقشي را در تعبیر عملیات اجرایي به صورت مؤثر یا کم کارا ،ایفا ميکند .الگوي رهبري اخالقي به
جاي تمرکز بر ویژگیهاي شخصي رهبر ،بیشتر بر روي چیزي که رهبر انجام ميدهد تمرکز ميکند .در
محیطهاي متالطم ،رهبران اخالقي احتماالً مؤ ثرترند ،زیرا آنها به دنبال روشهاي جدید کار کردن و
در جستجوي فرصتهایي براي مواجهه با ریسك هستند ،پاسخهاي مؤثر را به پاسخهاي کارا ترجیح
ميدهند و احتماالً از وضع موجود کمتر حمایت مي کنند .بنابراین آنها شاید در برابر تغییرات محیط
خارجي یا پیشبیني آن تغییرات واکنش مؤثرتري نشان دهند (.)Hoseinpour, 2014: 38
رهبري اخالقي ممكن است به چندین شكل باشد .برنز 1دو نوع رهبري اخالقي را شناسایي
کرده است :اصالحطلب و تكاملگرا« .اصالحطلب رو ي اجزاء کار ميکند در حالي که تكاملگرا بر
روي کل ،کار ميکند .اصالحطلب در جستجوي اصالحات هماهنگ با روندهاي موجود و سازگار با
اصول و تئوريهاي متداول است .تكامل گرا به دنبال تعیین مسیر ،جلوگیري یا نقض تئوريها و تغییر
اصول است .پاوار و ایستمن نیز دو بعد رهبري اخالقي را شناسایي کردند :همانند انواع اصالحطلب و
تكاملگراي برنز ،رهبري اخالقي که بافت سازماني را تحت کنترل در ميآورد [کنترل کننده] و
رهبري اخالقي که در مقابل بافت سازماني واکنش نشان ميدهد [واکنشي] .رهبري اخالقي کنترل
کننده زماني وارد عمل ميشود که پذیرش باالست ،در مقابل رهبري اخالقي واکنشي زماني که
پذیرش پایین است وارد عمل ميشود .تحت شرایط پذیرش باال ،رهبري اخالقي روي بافت سازماني
تأکید دارد که ایجاد کنندة تغییر باشد در حالي که در شرایط پذیرش پایین ،رهبري اخالقي یك فرایند
تخریبي را براي ایجاد تغییر اجرا ميکند .اگر چه این طبقهبندي بر اساس رهبري اخالقي بود که با
توجه به بافت سازماني وارد فعالیت مي شود ،ما معتقدیم که مدلي از اثر محیط خارجي بر ظهور رهبري
اخالقي باید هم اثر پذیرش و هم انواع مختلف رهبران اخالقي که ممكن است وارد عمل شوند را
مورد تو جه قرار دهد .بنابراین ما یك چارچوب مفهومي که محیط خارجي و پذیرش اعضاي سازمان در
ظهور رهبري اخالقي را با هم مورد توجه قرار ميدهد ،توسعه ميدهیم .ما این مدل را یك مدل
«رهبري اخالقي متأثر از محیط» مينامیم (.)Horsman, 2010: 26

 2-2توانمندسازی در سازمانها
توانمندسازي 2از مباحث نوین در توسعه منابع انساني به شمار ميآید .با این حال به علت تنوع
پژوهشها و مطالعات صورت گرفته در این حوزه ،از ادبیات گستردهاي برخوردار است .به ویژه اینكه
Berns
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رویكردهاي مختلفي در آن مورد مطالعه قرار گرفته است .هر چند تنوع در ادبیات توانمندسازي موجب
تقویت محتواي آن است ،اما باعث عدم دستیابي به یكپارچگي و ارائه مدل جامعي از توانمندي شده
است .توانمندي به صورت گسترده به شیوههاي مختلف مورد استفاده قرار ميگیرد .بسیاري از مدیران
در محیط کار از توانمندسازي صحبت ميکنند و نویسندگان و صاحبنظران مدیریت توانمندي را به
عنوان راهحل بسیاري از مشكالت سازماني توصیه ميکنند.
سازمانهاي امروز تحت تأثیر عواملي از قبیل افزایش رقابت جهاني ،دگرگونيهاي ناگهاني ،نیاز به
کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و غیره زیر فشارهاي زیادي قرار دارند .پس از
سالها تجربه ،دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازماني بخواهد در اقتصاد و اداره کل امور کاري
خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروي انساني متخصص ،خالق و باانگیزه باال
برخوردار باشد .منابع انساني اساس ثروت واقعي یك سازمان را تشكیل ميدهند .بین سرمایه انساني و
بهرهوري در سازمانها رابطهاي مستقیم وجود دارد .از دغدغههاي مهم بنگاههاي اقتصادي موفق
جهان ،گردآوري سرمایه انساني فرهیخته و خردورزي است که قادر به ایجاد تحول در سازماني که به
آن متعلق هستند باشند .یك سازمان موفق مجموعهاي است مرکب از انسانهایي با فرهنگ سازماني،
اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهي در نظام انعطافپذیر سازمان ،تجارب و دانش خود را با
عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار ميدهند .بنابراین هر فرد نسبت به
سازمان و وظیفهاي که انجام ميدهد ،احساس مالكیت خواهد کرد .استفاده از توانایيهاي بالقوه منابع
انساني براي هر سازماني مزیتي بزرگ به شمار ميرود .در بهرهوري فردي ،سازمان از مجموعه
استعدادها و توانایيهاي بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده ميکند و با بالفعل درآوردن
نیروهاي بالقوه و استعدادهاي شگرف در جهت سازندگي موجب پیشرفت فرد و همسویي با سازمان
خواهد شد ،بنابراین الزمهٔ دستیابي به هدفهاي سازمان ،مدیریت موثر این منابع با ارزش است .در
این راستا رشد ،پیشرفت ،شكوفایي و ارتقاي توانمنديهاي کارکنان در سالیان اخیر تحت عنوان
توانمندسازي کارکنان مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انساني واقع شده است.
همانگونه که سازمانها به مقابله با چالشهاي سازماني برمي خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار
دادهاند ،نیاز بیشتري به حمایت و تعهد کارکنان و درگیر کردن آنها در کار احساس ميشود
(.)Memishi, 2013: 17
توانمندسازي تكنیكي نوین و مؤثر در جهت ارتقاي بهرهوري سازمان به وسیله بهرهگیري از توان
کارکنان است .کارکنان به واسطه دانش ،تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع
توانمندسازي آزاد کردن این قدرت است .این تكنیك ظرفیتهاي بالقوهاي که براي بهره برداري از
سرچشمه توانایي انساني که از آن استفاده کامل نميشود ،در اختیار ميگذارد و در یك محیط سالم
سازماني روشي متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوي مدیریت و آزادي عمل کامل کارکنان
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پیشنهاد ميکند .محرکهاي محیطي متعددي وجود دارند که سازمانها را به توانمندسازي کارکنانشان
ترغیب ميکند ( .)Memishi, 2013: 23در این میان مهمترین آنها عبارتند از :
 .1افزایش رقابت :فشارهایي که رقابت جهاني به شرکتها وارد و آنها را وادار به تغییر و دگرگوني
ميکند ،به این معناست که آنچه در گذشته به نظر خارقالعاده و برجسته بوده چه بسا امروزه عادي
جلوه نماید .موانع پیوسته باالتر ميروند و اگر شرکتها نتوانند از این موانع گذر کنند رقیبي دیگر جاي
آنها را خواهد گرفت .بنابراین امروزه سازمانها نیازمند افرادي توانمند هستند تا بتوانند با کمك آنها در
این رقابت پیروز شوند.
 .2اثرات فناوري بر محیط کار :رشد سریع فنآوري ،تمامي جوانب سازمان را تحت تأثیر قرار داده
است .تغییر فناوري باعث شده است که ماهیت کار تغییر کند .رشد تكنولوژي باعث ميشود که
رایانهها به سرعت جایگزین انسآنها شوند و مشاغلي که باقي ماندهاند ،نیازمند کارکنان توانمند هستند
که از مهارتهاي الزم براي رویارویي با تغییرات تكنولوژي برخوردار باشند.
 .3ضرورت پاسخگویي سریع به نیازهاي مشتریان :بسیاري از سازمانها دریافتهاند که در موقعیت رقابتي
فزاینده باید پیوسته خدمتدهي به مشتریان را بهبود بخشند .این بدین معنا است که ابتدا باید بدانند
مشتري چه ميخواهد و سپس در پي بهبود آن باشند .بنابراین سازمانها نیازمند افرادي توانمند هستند
تا نوآوري را در دستور کار خود قرار داده و بتواند محصوالت و خدمات خود را بهبود بخشند.
 .4موفقیت برنامههاي مدیریت کیفیت جامع :تقریباً در تمامي منابع علمي مدیریت کیفیت جامع،
توانمندسازي ،عنصر حیاتي مدیریت کیفیت جامع تلقي شده است .توماس و ولتهاوس توانمندسازي را
یكي از ابزارهاي مهم مدیریت کیفیت جامع ميدانند.
 .5ضرورت انعطافپذیري سازمانها :به اعتقاد بسیاري از مدیران عالي ،در محیطي که شدت رقابت
جهاني و فناوريهاي نوین از ویژگيهایي آن است ،دست برداشتن از کنترل متمرکز شده باعث
افزایش انعطاف پذیري سازمانها خواهد شد و در این میان توانمندسازي کارکنان بهترین فلسفه عدم
تمرکز است (.)Imam and Shafique, 2014:10

 3-2فرهنگ یادگیری سازمانی
براساس تعريف رابينز از يادگيري ،يادگيري عبارتست از هر نوع تغيير در رفتار به صورت نسبتاً
دائمی ،که در نتيجه تجربه رخ میدهد .با اين تعريف بديهی است که يادگيري قابل رويت نيست،
بلکه تغييرات هستند که قابل مشاهدهاند .يادگيري معموالً در چهار سطح فردي ،گروهی ،بين گروهی
و سازمانی در بر میگيرد .يادگيري زمانی اتفاق میافتد که هر خطايی شناسايی شده و اصالح گردد
يا زمانی که براي اولين بار يک هماهنگی بين خواستهها و نتايج ايجاد شود ( Rahimi & Vazifeh
.)Damirchi, 2012; Argyris, 1995
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فرهنگ یادگیري سازماني با ایجاد روحیه پرسشگري ،صراحت و اعتماد در محل کار نقش
بسزایي در ایجاد یك فرهنگ اشتراکي دارد که متضمن انتقال دانش ،به ویژه تبادل دانش
ضمني است (.)Friedman et al., 2001
از لحاظ تئوریك ،فرهنگ یادگیري سازماني ناشي از مفهوم سازمان یادگیرنده است و
بیانگرمفاهیم یادگیري سازماني و فرهنگ سازماني است و در عمل فرهنگ یادگیري سازماني
مي تواند یك جنبه اساسي از فرهنگ سازماني و درون مایه سازمان یادگیرنده باشد ( Zheng et
 .)al., 2009پیتر سِنجي ،1نویسندهي کتاب «اصل پنجم :هنر و شیوهي سازمان یادگیرنده» ،پنج اصلِ
به هم وابسته در فرهنگ یادگیري سازماني را به صورت زیر بیان ميکند:
تواناییهای شخصی :ظرفیتسازي شخصي ،تشویق به شكلگیري و تحقق اهداف شخصي و
همچنین سازماني؛
مدلهای ذهنی :به چالش کشیدن و تغییر دادنِ طرز تفكر افراد در مورد جهان پیرامون (طرز تفكر
بیشتر از آنچه که فكر ميکنید مهم است)؛
آرمان مشترک :ایجاد آرماني مشترک و احساس تعهد جمعي در مورد اینكه به عنوان یك سازمان،
قصد داریم به کجا برسیم و چگونه ميخواهیم به آن هدف دست یابیم؛
یادگیری تیمی :ایجاد ظرفیت براي یادگیري تیمي و افزایش هوش و توانایيهاي گروه ،به صورتي
که بیشتر از مجموع استعدادهاي تكتك اعضاي گروه باشد؛
تفکر سیستمی :ایجاد توانایي الزم براي داشتن دیدِ همهجانبه و درک اینكه چگونه تغییرات
ایجادشده در بخشي از سازمان ،بر کل سیستم اثر ميگذارد .این به معنيِ شناخت کلي وابستگيهاي
متقابل و روابط متقابلِ میان بخشهاي سیستم و چگونگيِ بهرهبرداري و هدایتِ تغییرات ،در سرتاسر
سیستم است.
فرهنگ یادگیري سازماني واقعي ،کارکنان را قادر ميسازد تا وضع موجود را به چالش بكشند و تفكر
انتقادي داشته باشند .چنین فرهنگي تضمین ميکند که اعضاي تیم در طرز فكرِ «این روشي است که
همیشه استفاده شده» گرفتار نشوند و ظرفیت و سازگاري الزم براي تغییر را ایجاد ميکند ( Senge,
.)1990
-3مدل مفهومی تحقیق
متغیرهاي مورد بررسي در این تحقیق عبارتند از رهبري اخالقي ،فرهنگ یادگیري سازماني و
توانمندي روان شناختي و مدل مفهومي تحقیق در ذیل نشان داده شده که بیانگر روابط تئوریك میان
Peter Senge

1
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متغیرهاي تحقیق با یكدیگر ميباشد .در این تحقیق متغیر رهبري اخالقي و مؤلفهها و شاخصهاي آن
که عبارتند از مهرورزي ،قابلیت اعتماد ،تواضع و فروتني و خدمترساني به عنوان متغیر مستقل از
تحقیق دونپیج و وانگ ( )2014و والیومبا و همكاران ( )2014و متغیر فرهنگ یادگیري سازماني به
عنوان متغیر وابسته از تحقیق سنگه ( )1990و متغیر توانمندي روانشناختي شامل شاخصها و
مؤلفه هایي همچون احساس تأثیرگذاري ،شایستگي ،احساس معنيدار بودن و حق انتخاب به عنوان
متغیر میانجي (واسطهاي) از تحقیق ارگنلي و همكاران ( )2007استخراج شده و با مطالعة این
تحقیقات ،مدل زیر تلفیق ًا شكل گرفته است.
توانمندي
مهرورزي

روانشناختی

فرهنگ یادگیر ي

رهبري

سازمان ی

اخالقی

قابليت اعتماد
تواضع و فروتني

خدمترساني

شکل  :1مدل مفهومی
-4روش تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي است و جامعه آماري این تحقیق ،شامل کلیة کارکنان
اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل به تعداد  220نفر ميباشند .بر اساس روش هومن ( )2000براي
نمونه گیري مدل معادالت ساختاري تعداد  200نمونه انتخاب شد و تعداد  206پرسشنامه گردآوري و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1-4روائی و پایائی ابزار سنجش
 1-1-4روائی ابزار سنجش
به دلیل استاندارد بودن پرسشنامه هاي بكار گرفته شده در تحقیق حاضر روایي آنها بطور طبیعي مورد
تأیید قرار مي گیرد.
 2-1-4پایائی ابزار سنجش
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براي برآورد پایایي 1پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است .بر این اساس مقدار آلفا با
استفاده از نرمافزار  SPSSمطابق جدول  1بدست آمده است .بنابراین ميتوان گفت :اوالً سؤاالت
پرسشنامه همبستگي با یكدیگر دارند و دوم ًا پرسشنامه از پایایي باالیي برخوردار ميباشد.
جدول  :1پایایی پرسشنامه
آلفای كرونباخ

تعداد سؤاالت

متغیرهای تحقیق

0/883

6

مهرورزي

0/897

6

قابلیت اعتماد

0/799

6

تواضع و فروتني

0/892

6

خدمترساني

0/824

4

تأثیرگذاري

0/884

4

شایستگي

0/805

4

معنيدار بودن

0/798

4

حق انتخاب

20

فرهنگ یادگیري سازماني

56

پایایي کل پرسشنامه

0/801

 -5روش تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل دادههاي بدست آمده از پرسشنامههاي جمعآوري شده که از مقیاس طیف
لیكرت استخراج ميگردد ،از روشهاي آمار توصیفي (به منظور برآورد توزیع فراواني ،محاسبة میانگین و
انحراف معیار) و استنباطي استفاده ميشود .با توجه به اینكه در مقیاس لیكرت اندازهگیري پاسخها به
صورت کیفي است ،لذا براي تبدیل آنها به پاسخهاي کمي از گزینههاي اعداد  4 ،3 ،2 ،1و  5استفاده
ميشود .همچنین در سطح استنباطي براي آزمون فرضیهها از روش بوت استرپ از طریق نرمافزار
 AMOS V:18.0و آزمون  tاز طریق نرمافزار  SPSS V:21.0استفاده ميشود.
یافته هاي تحقیق
توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر رهبری اخالقی
Reliability

1
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در مجموع براي ارزیابي و سنجش شاخص رهبري اخالقي از  4متغیر (مهرورزي ،قابلیت اعتماد،
تواضع و فروتني و خدمترساني) استفاده شده است .این شاخص در مجموع از  24گویه در سطح
سنجش ترتیبي و در قالب طیف لیكرت و به شكل  5گزینهاي طراحي شده است که بعد از گرفتن
میانگین سطري از گویههاي رتبهاي ،نتایج حاصل در جداول ( )2و ( )3آور ده شد .با توجه به جدول -4
 ،3میانگین رهبري اخالقي برابر با ( ،)3/20میانه برابر با ( ،)3/20مد برابر با ( ،)3بیشترین مقدار برابر با
( ،)5کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار ( )0/513ميباشد.
جدول  :2مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیر رهبری اخالقی
متغیر

میانگین

رهبری

3.20

انحراف

میانه

مد

چولگی

كشیدگی

كمینه

بیشینه

معیار
0.513

3.20

3

0.027

4.844

5

1

اخالقی

جدول  :3مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص شاخصهای رهبری اخالقی
شاخص

میانگین

انحراف

میانه

مد

چولگی

كشیدگی

كمینه

بیشینه

معیار
مهرورزی

3.23

0.520

3.22

3.33

-0.232

-4.915

1

5

قابلیت

3.23

0.539

3.33

3.33

-0.258

4.107

1

5

اعتماد
تواضع

و

3.28

0.765

3.33

3.33

-0.112

-1.162

1

5

فروتنی
خدمترسانی

3.10

0.680

3.16

3.17

0.337

1.494

1

5

با توجه به اطالعات جدول ( ،)3میانگین مهرورزي برابر با ( ،)3/23میانه برابر با ( ،)3/22مد برابر با
( ،)3/33بیشترین مقدار برابر با ( ،) 5کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار ( )0/520و میانگین
متغیر قابلیت اعتماد برابر با ( ،)3/23میانه برابر با( ،)3/33مد برابر با ( ،)3/33بیشترین مقدار برابر با (،)5
کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار ( )0/539و میانگین تواضع و فرووتني برابر با (،)3/28
میانه برابر با ( ،)3/33مد برابر با ( ،)3/33بیشترین مقدار برابر با ( ،)5کمترین مقدار برابر با ( )1و با
انحراف معیار ( )0/765و نهایتاً میانگین خدمترساني برابر با ( ،)3/10میانه برابر با ( ،)3/16مد برابر با
( ،)3/17بیشترین مقدار برابر با ( ،)5کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار ( )0/680ميباشد.
توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی
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در مجموع براي ارزیابي و سنجش متغیر فرهنگ یادگیري سازماني از  5متغیر (استفاده شده است .این
شاخص در مجموع از  20گویه در سطح سنجش ترتیبي و در قالب طیف لیكرت و به شكل  5گزینه-
اي طراحي شده است که بعد از گرفتن میانگین سطري از گویههاي رتبهاي ،نتایج حاصل در جداول
( )4و ( ) 5آورده شد .با توجه به جدول ( ،)5میانگین فرهنگ یادگیري سازماني برابر با ( ،)3/54میانه
برابر با ( ،)3/57مد برابر با ( ،)3/86بیشترین مقدار برابر با ( ،)5کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف
معیار ( )0/571ميباشد.
جدول :4مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی
متغیر

میانگین انحراف

میانه مد

چولگی كشیدگی كمینه بیشینه

معیار
فرهنگ

0.571

3.54

3.57

-0.233 3.86

0.050

1

5

یادگیری
سازمانی
جدول  :5مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص شاخصهای فرهنگ یادگیری سازمانی
شاخص

میانگین

انحراف

میانه

مد

چولگی

كشیدگی

كمینه

بیشینه

معیار
تفکر نظامگرا
(سيستمی)

3.57

0.737

3.66

3.67

-0.216

0.412

1

5

مدلهاي ذهنی

3.52

0.610

3.50

3.40

-0.201

-0.104

1

5

يا

3.54

0.635

3.6

3.47

-0.537

0.489

1

5

آرمان مشترک

3.23

0.539

3.33

3.33

-0.258

4.107

1

5

فراگيري تيمی

3.54

0.635

3.6

3.47

-0.537

0.489

1

5

تسلط و
قابليتهاي
شخصی

توصـیف آمار ی شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر توانمندی روانشاختی
در مجموع براي ارزیابي و سنجش شاخص شاخص توانمندي روانشناختي از  4متغیر (تأثیرگذاري،
شایستگي ،معني دار بودن و حق انتخاب) استفاده شده است .این متغیر در مجموع از  16گویه در سطح
سنجش ترتیبي و در قالب طیف لیكرت و به شكل  5گزینهاي طراحي شده است که بعد از گرفتن
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میانگین سطري از گویههاي رتبهاي ،نتایج حاصل در جداول ( )6و ( )7آورده شد .با توجه به اطالعات
جدول ( ،)7- 4میانگین توانمندي روانشناختي برابر با ( ،)3/50میانه برابر با ( ،)3/53مد برابر با (،)3/53
بیشترین مقدار برابر با ( ،)5کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار ( )0/597ميباشد.
جدول  :6مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص متغیر توانمندی روانشناختی
متغیر

میانگین انحراف

میانه مد

چولگی كشیدگی كمینه بیشینه

معیار
توانمندی

3.50

0.597

-0.858 3.53

3.53

2.404

5

1

روانشناختی

جدول  :7مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص شاخصهای توانمندی روانشناختی
شاخص

میانگین انحراف میانه
معیار

مد

چولگی كشیدگی كمینه بیشینه

تأثیرگذاري 3.29

0.687

3.4

3.4

-0.466

2.444

1

5

شایستگي

3.61

0.861

3.60

-0.724 3.60

0.996

1

5

معنيدار
بودن

3.60

0.604

3.60

-0.151 3.60

0.059

1

5

حق
انتخاب

3.44

0.545

3.23

-0.711 3.20

0.854

1

5

با توجه به اطالعات جدول ( ،) 7میانگین تأثیرگذاري برابر با ( ،)3/29میانه برابر با ( ،)3/4مد برابر با
( ،)3/4بیشترین مقدار برابر با ( ،)5کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار ( ،)0/687میانگین
شایستگي برابر با ( ،)3/61میانه برابر با ( ،)3/60مد برابر با ( ،)3/60بیشترین مقدار برابر با ( ،)5کمترین
مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار ( ،)0/861میانگین معنيدار بودن برابر با ( ،)3/60میانه برابر با
( ،)3/60مد برابر با ( ،)3/60بیشترین مقدار برابر با ( ،) 5کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار
( )0/604و نهایتاً میانگین حق انتخاب برابر با ( ،)3/44میانه برابر با ( ،)3/23مد برابر با (،)3/20
بیشترین مقدار برابر با ( ،)5کمترین مقدار برابر با ( )1و با انحراف معیار ( )0/545ميباشد.
بررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون K-S

براي اجراي روش هاي آماري و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقي درباره فرضیههاي
پژوهش مهمترین عمل قبل از هر اقدامي ،انتخاب روش آماري مناسب براي پژوهش است براي این
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منظور آگاهي از توزیع دادهها از اولویت اساسي بر خودار است .براي همین منظور در این پژوهش از
آزمون معتبر کولموگروف -اسمیرنوف براي بررسي فرض نرمال بودن دادههاي پژوهش استفاده شده
است .در این آ زمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسي نرمال بودن داده ها نهاده شده است:
دادهها داراي توزیع نرمال هستند H0 :
دادهها داراي توزیع نرمال نیستند H1 :
با توجه به جدول آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف اگر سطح معنيداري براي کلیه متغیرهاي تحقیق
بزرگتر از سطح آزمون ( )0/05باشد توزیع دادهها نرمال ميباشد.
جدول  :8نتایج آزمون كولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
متغیر

مقدار آمارهی آزمون K-S

سطح معناداری

نتیجه آزمون

مهرورزي

1.023

0.658

نرمال است

قابلیت اعتماد

1.001

0.070

نرمال است

تواضع و فروتني

1.125

0.085

نرمال است

خدمترساني

0.987

0.074

نرمال است

امید

1.099

0.123

نرمال است

تابآوري

1.065

0.065

نرمال است

خوشبیني

1.023

0.072

نرمال است

خودکارآمدي

1.155

0.068

نرمال است

فرهنگ
یادگیري

1.010

0.095

نرمال است

همانطور که از اطالعات جدول ( )9-4مشخص است ،سطح معناداري آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف
براي تمامي متغیرهاي پژوهش بزرگتر از مقدار  0/05است .در نتیجه تمامي متغیرهاي مورد بررسي در
پژوهش حاضر داراي توزیع نرمال ميباشند.
نتایج تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه رهبری اخالقی
تحلیل عاملي تأئیدي پرسشنامه رهبري اخالقي در جدول شماره ( )10ارائه شده است .بار عاملي
استاندارد تحلیل عاملي تأئیدي براي سنجش قدرت رابطه بین این متغیرها با متغیرهاي قابل مشاهده
آنها (گویههاي پرسشنامه) در تمامي موارد بزرگتر از  0/3بدست آمده است .بنابراین ساختار عاملي
پرسشنامه قابل تأئید است.

40

فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی ،سال دوم ،شماره  ،3پیاپی  ،4پاییز 1399

جدول  :10تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه رهبری اخالقی
مؤلفههای رهبری اخالقی
مهرورزي

0/82

قابلیت اعتماد

0/79

تواضع و فروتني

0/80

خدمترساني

0/86

بعبارتي به منظور شناخت متغیرهاي رهبري اخالقي در مجموعه سؤاالت آن ،تحلیل عاملي صورت
گرفت .در تحلیل عاملي با توجه به بار عاملي روي هر کدام از عوامل و با توجه به منطق طراحي آنها
عاملهاي مهرورزي ،قابلیت اعتماد ،تواضع و فروتني و خدمترساني نامگذاري شدند .این چهار عامل
در مجموع در حدود  63درصد واریانس نمرات مربوط به رهبري اخالقي را توضیح ميدهند.
نتایج تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی
تحلیل عاملي تأئیدي پرسشنامه فرهنگ یادگیري سازماني در جدول شماره ( )11ارائه شده است .بار
عاملي استاندارد تحلیل عاملي تأئیدي براي سنجش قدرت رابطه بین این متغیرها با متغیرهاي قابل
مشاهده آنها (گویههاي پرسشنامه) در تمامي موارد بزرگتر از  0/3بدست آمده است .بنابراین ساختار
عاملي پرسشنامه قابل تأئید است.
جدول  :11تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی
مؤلفههای فرهنگ یادگیری سازمانی
 .1تفکر نظامگرا (سيستمی)

0/86

 .2مدلهاي ذهنی

0/81

 .3تسلط و يا قابليتهاي شخصی

0/79

 .4آرمان مشترک

0/85

 .5فراگيري تيمی
0/87
بعبارتي به منظور شناخت متغیرهاي فرهنگ یادگیري سازماني در مجموعه سؤاالت آن ،تحلیل عاملي
صورت گرفت ..این پنج عامل در مجموع در حدود  74/23درصد واریانس نمرات مربوط به فرهنگ
یادگیري سازماني را توضیح ميدهند.
نتایج تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه توانمندی روانشناختی
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تحلیل عاملي تأئیدي پرسشنامه توانمندي روانشناختي در جدول شماره ( )12ارائه شده است .بار عاملي
استاندارد تحلیل عاملي تأئیدي براي سنجش قدرت رابطه بین این متغیرها با متغیرهاي قابل مشاهده
آنها (گویههاي پرسشنامه) در تمامي موارد بزرگتر از  0/3بدست آمده است .بنابراین ساختار عاملي
پرسشنامه قابل تأئید است.
جدول  :12تحلیل عاملی تأئیدی پرسشنامه توانمندی روانشناختی
مؤلفههای توانمندی روانشناختی
تأثیرگذاري

0/76

شایستگي

0/81

معنيدار بودن

0/77

0/79
حق انتخاب
بعبارتي به منظور شناخت متغیرهاي توانمندي روانشناختي در مجموعه سؤاالت آن ،تحلیل عاملي
صورت گرفت .در تحلیل عاملي با توجه به بار عاملي روي هر کدام از عوامل و با توجه به منطق
طراحي آنها عاملهاي تأثیرگذاري ،شایستگي ،معني دار بودن و حق انتخاب نامگذاري شدند .این چهار
عامل در مجموع در حدود  83/5درصد واریانس نمرات مربوط به توانمندي روانشناختي را توضیح
ميدهند.
آزمون برازش الگوی مفهومی
هدف از ارزیابي برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با دادههاي تجربي
مورد استفاده سازگاري و توافق دارد .مجموعه وسیعي از معیارها و شاخصهاي برازندگي 1وجود دارند
که ميتوانند براي اندازه گیري برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند .متأسفانه هیچ کدام از اینها در
تمام جهات نسبت به بقیه برتري ندارند .زیرا یك شاخص برازندگي خاص بسته به حجم نمونه ،روش
تخمین ،پیچیدگي مدل ،مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبي از شرایط فوق به طور متفاوت
عمل مي کند .از این رو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممكن است شاخصهاي مختلفي را براي
برازش مدل مورد استفاده قرار دهند .در این بخش ،الگوي مفهومي پژوهش در قالب دیاگرام مسیر
ترسیم و با استفاده از روشهاي مختلف برازش آن سنجیده ميشود .یك مدل کامل معادالت ساختاري
در حقیقت بیانگر آمیزهاي از نمودار مسیر و تحلیل عاملي تاییدي ( )CFA2است.
Ki

0.0
4

Goodness of Fit
Confirmatory Factor Analysis

1
2
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بر اساس مدل نهایي ،به وضوح دیده ميشود که رابطه بین تمامي متغیرهایي که در مدل ابتدایي
تحقیق آمده بود مثبت و معنادار است.
نیکوئی برازش مدل
در نهایت جهت برازش مدل ساختاري فرضیه اصلي تحقیق نیز از تعدادي از شاخصهاي نیكوئي
برازش استفاده شده است .جدول ( )13بیانگر مهمترین شاخصهاي برازش ميباشد .جدول ( )13نشان
مي دهد که الگوي مفهومي پژوهش جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبي برخوردار است.
جدول  :13شاخصهای برازش مدل ساختاری
نتیجه

مقدار مطلوب

شاخص برازش

2/417

>3/00

χ2/df

0/92

<0/90

GFI

0/059

>0/08

RMSEA

0/039

>0/05

RMR

0/94

<0/90

NFI

0/93

<0/90

IFI

0/96

<0/90

CFI

تفسیر شاخصهای برازش
 -1کاي اسكوئر
کاي اسكوئر را ميتوان به عنوان عمومي ترین و پرکاربردترین شاخص برازش در مدل سازي معادالت
ساختاري تلقي کرد .هر چه مقدار آن کوچكتر باشد برازش دادهها به مدل بهتر است .تا جاییكه مقدار
صفر براي آن نشان از بر ازش کامل است .یك معیار رایج براي بررسي مناسب بودن این شاخص این
است که حاصل تقسسیم مقدار کاي اسكوئر بر درجه آزادي بایستي کمتر از مقدار  3باشد .که در مدل
ما این مقدار برابر  2/417محاسبه شده است .بنابراین مدل از برازش مناسبي برخوردار است.
RMSEA -2
این شاخص بر م بناي تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد .بر خالف شاخصهاي دیگر در مدل سازي
که تنها داراي برآورد نقطه اي هستند ،این شاخص براي فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه
است .مقدار کمتر از  0/08براي این شاخص نشان از برازش مناسب مدل دارد .مقدار این شاخص براي
مدل پژوهش برابر  0/059محاسبه شده که نشان از برازش مناسب مدل دارد.
PMR -3
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این شاخص بر اساس ماتریس باقیمانده محاسبه ميشود و مقادیر کمتر از  0/05آن نشان دهنده
مناسب بودن برازش مدل است .در مدل پژوهش این مقدار برابر  0/039شده است که مناسب مي
باشد.
 CFI ،NFI -4و IFI
مقادیر باالتر از  0/9هر یك از شاخصهاي برازش باال موئید مناسب بودن برازش مدل است .با توجه
به اینكه در مدل پژوهش تمامي مقادیر به دست آمده براي این شاخص ها بزرگتر از  0/9هستند در
نتیجه مدل برازش داده شده به داده ها مناسب ميباشد.
براي آزمون معنيداري؛ ضرایب مسیر و نتایج مربوط به معناداري آنها در جدول ( )14داده شده است.
جدول  :14نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
مسیر
از متغیر

به متغیر

ضریب
مسیر ()β

()t-value

رهبري اخالقي

فرهنگ یادگیري سازماني

0/33

2/57

()3

توانمندسازي رواني

فرهنگ یادگیري سازماني

0/37

2/87

()2

یادگیري 0/48

3/88

()1

رهبري اخالقي

فرهنگ
سازماني

توانمندي
روانشناختي

عدد معنيداري

رتبه
تاثیرگذاري

با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )15-4و شكل ( )2-4در حالت کلي ميتوان چنین اذعان
داشت که سطح معني داري بین متغیرهاي رهبري اخالقي ،فرهنگ یادگیري سازماني و توانمندي
روانشناختي که بزرگتر از مقدار ( +1/96و  )- 1/96است و نشاندهندة این است که ارتباط میان بین
متغیرهاي رهبري اخالقي ،فرهنگ یادگیري سازماني و توانمندي روان شناختي در سطح اطمینان
( )%95معنيدار است.
جدول  :15نتایج بوت استرپ برای مسیرهای واسطهای
مسیر

دادهها

بوت

سوگیري خطاي
استاندارد

حد پایین حد باال

مهرورزي  /توانمندي 0/0750 0/0742
روانشناختي  /فرهنگ
یادگیري سازماني

0/0223 0/0007

0/0121

0/0368

قابلیت اعتماد  /توانمندي 0/0092 0/0094
روانشناختي  /فرهنگ

0/0076 0/0002

0/0080

0/0350
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یادگیري سازماني
0/0085 0/0004

0/0017

0/0370

تواضع و فروتني  /توانمندي 0/0141 0/0139
روانشناختي  /فرهنگ
یادگیري سازماني

خدمترساني  /توانمندي 0/0154 0/0003 0/00345 0/0234
روانشناختي  /فرهنگ
یادگیري سازماني

0/0033

0/0232

مطابق اطالعات مندرج در جدول ( )15براي مسیر مهرورزي  /توانمندي روانشناختي  /فرهنگ
یادگیري سازماني که حد پایین فاصلة اطمینان براي این مسیر  0/0121و حد باالي آن  0/0368است
و قرار نگرفتن صفر در این فاصله اطمینان حاکي از معنيداري این مسیر غیرمستقیم و در نتیجه تأیید
فرضیه مربوط به آن است .همچنین مطابق اطالعات مندرج در جدول ( )15براي مسیر قابلیت اعتماد
 /توانمندي روانشناختي  /فرهنگ یادگیري سازماني که حد پایین فاصلة اطمینان براي این مسیر
 0/0080و حد باالي آن  0/0350است و قرار نگرفتن صفر در این فاصله اطمینان حاکي از معنيداري
این مسیر غیرمستقیم و در نتیجه تأیید فرضیه مربوط به آن است .از سویي مطابق اطالعات مندرج در
جدول ( ) 15براي مسیر تواضع و فروتني  /توانمندي روانشناختي  /فرهنگ یادگیري سازماني که حد
پایین فاصلة اطمینان براي این مسیر  0/0017و حد باالي آن  0/0370است و قرار نگرفتن صفر در
این فاصله اطمینان حاکي از معنيداري این مسیر غیرمستقیم و در نتیجه تأیید فرضیه مربوط به آن
است .در نهایت مطابق اطالعات مندرج در جدول ()15براي مسیر خدمترساني  /توانمندي
روانشناختي  /فرهنگ یادگیري سازماني که حد پایین فاصلة اطمینان براي این مسیر  0/0033و حد
باالي آن  0/0232است و قرار نگرفتن صفر در این فاصله اطمینان حاکي از معنيداري این مسیر
غیرمستقیم و در نتیجه تأیید فرضیه مربوط به آن است .سطح اطمینان براي تمامي این فواصل
اطمینان  95و تعداد نمونهگیریهاي مجدد بوت استراپ ( )Bootstrap Resamplingبوده است.
-6نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحلیل فرضیه هاي تحقیق نشان داد با توجه به مقدار کاي اسكوئر که در مدل ما این
مقدار برابر  2/417محاسبه شده است .بنابراین مدل از برازش مناسبي برخوردار است.
شاخص  RMSEAکه مقدار کمتر از  0/08براي این شاخص نشان از برازش مناسب مدل دارد .مقدار
این شاخص براي مدل پژوهش برابر  0/059محاسبه شده که نشان از برازش مناسب مدل دارد.
شاخص  PMRو مقادیر کمتر از  0/05آن نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل است .در مدل
پژوهش این مقدار برابر  0/039شده است که مناسب مي باشد .شاخصهاي  CFI ،NFIو  IFIکه
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مقادیر باالتر از  0/9هر یك از شاخصهاي برازش باال موئید مناسب بودن برازش مدل است .با توجه
به اینكه در مدل پژوهش تمامي مقادیر به دست آمده براي این شاخص ها بزرگتر از  0/9هستند در
نتیجه مدل برازش داده شده به داده ها مناسب ميباشد .در حالت کلي ميتوان چنین اذعان داشت که
سطح معنيداري بین متغیرهاي رهبري اخالقي ،فرهنگ یادگیري سازماني ري و توانمندي
روانشناختي که بزرگتر از مقدار ( +1/96و  )- 1/96است و نشاندهندة این است که ارتباط میان بین
متغیرهاي رهبري اخالقي ،فرهنگ یادگیري سازماني و توانمندي روان شناختي در سطح اطمینان
( )%95معنيدار است.
نتایج به دست آمده از تحلیل آماري نشان ميدهد که؛ رهبري اخالقي ،فرهنگ یادگیري سازماني را
با نقش میانجي توانمندي روانشناختي در اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشبیني ميکند.
از سویي با مروري بر پیشینة تحقیقات انجام یافته در خصوص متغیرهاي تحقیق این نكته نمایان
مي شود که نتایج تحقیق حاضر مشابه و همراستا با نتایج تحقیقات الرسون و همكاران (،)2013
دونپیج و وانگ ( )2014و والیومبا و همكاران ( )2014در خارج از کشور ميباشد .در نهایت با مروري
بر پیشینة تحقیقات انجام یافته در خصوص متغیرهاي تحقیق این نكته نمایان ميشود که نتایج
تحقیق حاضر مشابه و همراستا با نتایج تحقیقات الرسون و همكاران ( ،)2013دونپیج و وانگ
( )2014و والیومبا و همكاران ( )2014در خارج از کشور ميباشد.
-7پیشنهادات
با توجه به یافته هاي تحقیق که نشان داد مهرورزي ،فرهنگ یادگیري سازماني را با نقش میانجي
توانمندي روان شناختي در اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشبیني ميکند ،به مسئولین و
برنامه ریزان اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشنهاد ميشود توجه به مهرباني و مهرورزي را در
رأس اداره کل امور خود قرار دهند و این امر در سایه ارتباطات عاطفي ،دینامیك و منسجم مدیران با
کارکنان محقق ميگردد.
با توجه به یافته هاي تحقیق که نشان داد قابلیت اعتماد ،فرهنگ یادگیري سازماني با نقش میانجي
توانمندي روان شاختي در اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشبیني ميکند ،به معاونین و مدیران
اجرایي اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشنهاد مي شود به منظور افزایش جو اعتماد در کارکنان
در راستاي اجرایي نمودن سبك رهبري اخالقي و نهادینه ساختن هر چه بیشتر آن در الیههاي ،
اعتمادسازي را در بطن برنامه هاي خود اجرایي نمایند و الزمة این امر برگزاري کارگاههاي آموزشي
عملي (نه تئوریك) در زمینة آگاه سازي و ترغیب انگیزة کارکنان به اعتمادسازي است .به منظور ارتقاء
سطح استقالل کاري کارکنان به عنوان اهرم اعتماد نیز پیشنهاد ميشود معاونین و مدیران اجرایي
سازمان اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل از اصل تفویض اختیار مطلق استفاده نمایند .بدین مضمون
که به کارکنان سازمان اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل در اداره کل امور محوله اختیارات کامل
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در همان اداره کل امور داده شود تا با تسلط و احاطة بیشتري بر اداره کل امور به فعالیتهاي خود ادامه
دهد.
با توجه به یافتههاي تحقیق که نشان داد تواضع و فروتني ،فرهنگ یادگیري سازماني با نقش میانجي
توانمندي روان شاختي در اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشبیني ميکند ،به معاونین و مدیران
اجرایي سازمان اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشنهاد ميشود با ایجاد اتاقهاي فكر و برگزاري
جلسات طوفان مغزي ،زمینة تعامل پویا بین آنها و کارکنان را فراهم نموده و ایجاد جو آکنده از آرامش
و فروتني را فراهم نمایند.
با توجه به یافتههاي تحقیق که نشان داد خدمترساني ،فرهنگ یادگیري سازماني با نقش میانجي
توانمندي روان شناختي در اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشبیني ميکند ،به مدیران اجرایي
اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل پیشنهاد مي شود نیازها و انتظارات کاري کارکنان را شناسایي کرده
و در زمینة تحقق این نیازها و انتظارات اقدامات بایسته را صورت دهند .همچنین در این راستا پیشنهاد
ميشود با بهبود زندگي کاري کارکنان و حمایت مستمر از کارکنان ،بهبود سرمایههاي انساني را در
تمامي سطوح فراهم نمایند .از سویي به منظور ارتقاء سطح احساس شایستگي و توانمندسازي رواني
کارکنان در محیط کار پیشنهاد مي شود رئیس ،معاونین و مدیران اجرایي اداره کل امور مالیاتي استان
اردبیل اصل غنيساز ي شغلي و ارگونومي (مهندسي فاکتورهاي انساني) را در محیط شغلي کارکنان به
شدت رعایت کنند.
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Abstract
The present study aimed to investigate the effect of ethical leadership on
organizational learning culture with the mediating role of psychological
empowerment in the General Department of Taxation of Ardabil Province. The
statistical population of this study includes all employees of the General
Department of Taxation of Ardabil Province, which according to the statistics of
the Informatics Unit of the General Department of Taxation of the province, this
number is a total of 220 people. 206 questionnaires were collected and analyzed
using structural equation modeling. Also in the present study, the standard
questionnaire was used as the main tool for data collection to obtain the desired
data. The results of the analysis showed that ethical leadership predicts the culture
of psychological organizational learning with the mediating role of psychological
empowerment in the General Department of Taxation of Ardabil Province.
Finally, the findings showed that the employees of the General Department of Tax
Affairs of Ardabil Province are in a good position in terms of moral leadership
and organizational learning culture.
Keywords: Ethical leadership, organizational learning culture, psychological
empowerment
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