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بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و فضیلت سازمانی با نقش میانجی شیفتگی
عزتاله قدمپور* ،1زهرا خلیلی گشنیگانی ،2کبری
تاریخ دریافت59/11/07 :

عالیپور3

تاریخ ویرایش56/10/01 :

تاریخ پذیرش56/12/02 :

چکیده
زمینه و هدف :امروزه ،با نگرشهای جدیدی که در زمینه روانشناسی مثبت در حوزه کاری بهه وجهود آمهده اسهت و نقشهی کهه فضهیلت سهازمانی در تربیهت
احساسات و تعامالت مثبت در سازمانها دارد ،اهمیت پژوهش در زمینه فضایل سازمانی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ لذا هدف پژوهش حاضهر ،بررسهی راب هه
بین توانمندسازی روان شناختی و فضیلت سازمانی با نقش میانجی شیفتگی مرتبط با کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود.
روش بررسی :طرح پژوهش حاضر راب های و از نوع الگوسازی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرسهتان
در سال  1359بود که تعداد  230نفر از آنان به روش نمونهگیری طبقهای نسبی و بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابهزار گهردآوری
دادها شامل پرسشنامههای توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ،شیفتگی مرتبط با کار باکر و فضیلت سازمانی کهامرون و همکهاران بهود .بهرای تجزیهه و
تحلیل دادههای پژوهش از آزمونهای همبستگی و شاخصهای برازش یا استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSنسخه  11استفاده گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که توانمندسازی روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر شیفتگی مرتبط با کار و فضیلت سازمانی دارد .همچنین شیفتگی مهرتبط بها کهار
نیز تأثیر مثبت و معناداری بر فضیلت سازمانی دارد ( )p>0/01و مشخص گردید که توانمندسازی روانشناختی فقط تأثیر مستقیم بر فضیلت سازمانی دارد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که توانمندسازی روانشناختی و شیفتگی مرتبط با کار عوامل پیشبینی کننده مناسهبی بهرای فضهیلت سهازمانی
هستند ،توانمندسازی روانشناختی و شیفتگی مرتبط با کار باعث میشوند که افراد در سازمان مسئولیتپذیرتر باشند و تعامالت مثبت خود در جهت ارتقای فضیلت
سازمانی را افزایش دهند ،لذا سازمان باید زمینه الزم را برای آموزش و تقویت این متییرها فراهم آورد.
کلیدواژهها :توانمندسازی روانشناختی ،شیفتگی مرتبط با کار ،فضیلت سازمانی.

مقدمه
رویکههرد روانشناسههی مثبههت ،رویکههردی نههوین در
روانشناسی است که بهجای تمرکز بر جنبهههای منفهی
وجودی انسان بر جنبههای مثبت تأکیهد کهرده اسهت و
هدف آن تیییر تمرکهز روانشناسهی از اخهتالالت روان
شناختی به سمت کیفیت مثبت زندگی است[ .]1نتیجهه
این عالقه به جنبهه-ههای مثبهت روانشناسهی ،ایجهاد
سههازههههای جدی هد اسههت کههه در ای هن راسههتا ،فض هیلت
سازمانی( )Organizational virtuousبه عنوان یکهی
از سازههای روانشناسی مثبت م رح شده است[ .]2واژه
التین فضیلت ( )Virtuesبه معنی نق ه قوت یا برتهری
است .فضایل ،عادات ،خواسته-ها و اقداماتی هستند که
منجر به سود فردی و اجتماعی میشوند[.]3
مفهوم فضهیلت ،اشهاره بهه شایسهتگیههای اخالقهی

ف ری دارد[ ]4که از طریق فعالیتهای انسانی منجر به
بهبود اخالق اجتماعی میشود .در تشهریح ایهن تعریهف
باید به سه بعد مهم توجه کهرد کهه عبارتانهد از عامهل
انسههانی ،شایسههتگی اخالق هی ف ههری و بهبههود اخههالق
اجتماعی .در واقع فضیلت با ویژگیهای انسهانی مهرتبط
اسههت یعنههی بهها خههودکنترلی[ ،]9رشههد و شههکوفایی
ویژگههیهههای اخالقههی انسههانی[ ،]6تعهههد انسههانی[،]7
جهندگی[ ،]1هدفمند بهودن انسهان و اصهول پیشهرفت
انسانی[ ]5ارتباط دارد .فضیلت در سازمانهها بهه معنهی
ایجاد ،ترویج ،حمایت و پرورش رفتارها ،عادات ،اعمال و
تمههایالت رفیهع و متعههالی از قبیهل انسههانیت ،صههداقت،
بخشش ،اعتماد و وفاداری در س ح فهردی و جمعهی در
یک سازمان است[]7؛ بنابراین هرگونهه اعمهال فهردی،
فعالیتهای جمعهی ،ویژگهیهها ی فرهنگهی و یها ههر
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فرآینهدی کهه باعهث تههرویج و تهداوم فضهیلت در یهک
سازمان شود ،ممکن است بهه فضهیلت سهازمانی منجهر
شود[ .]2تحقیقات متعهددی نشهان دادهانهد ،فضهیلت در
سازمان در ایجاد عشق ،همدلی[ ،]7توان اخالقی ،اراده،
تحمل در برابهر دشهواریهها[ ،]10سهالمت ،شهادمانی،
انع افپذیری در برابر سختیها[ ]11نقش بسزایی دارد.
ورود مفهوم فضیلت بهه حهوزه سهازمانی باعهث شهد
پژوهشگران پنج مؤلفه خهوشبینهی ،بخشهش ،اعتمهاد،
شفقت و صداقت را جههت انهدازهگیری آن بیهان کننهد:
خوشبینی سازمانی به این معناست که اعضای سهازمان
بر این عقیدهاند که در انجام دادن م لوب کارها موفهق
خواهند شد ،حتی زمانی که با چالشهای عمهده روبهرو
شوند؛ در حی هه بخشهش سهازمانی ،اشهتباهات سهریعاً
بخشیده میشوند و به عنوان فرصتی برای یهادگیری در
زمینهای با استاندارد باالی عملکرد مهورد اسهتفاده قهرار
میگیرند؛ اعتماد سازمانی نشانگر این است کهه تواضهع،
توجه و احترام بر سازمان حاکم است و افراد به همدیگر
و رهبرانشان اعتماد دارند؛ در شفقت سازمانی ،کارکنهان
در زمینه مراقبت از همهدیگر و فعالیتههای دلسهوزانه و
دلواپسانه مشترک هستند؛ صداقت سازمانی بیانگر ایهن
است که درستی ،امانت و احتهرام در سهازمان فهراوان و
شایع است و کارکنهان سهازمان در تعامهل بها همهدیگر
صادقانه رفتار میکنند[.]2
فروپاشیهای مالی و اخالقی سالهای اخیر برخهی از
سازمانهای معروف در سراسر دنیا ،مجامع اقتصهادی و
م بوعات عمومی دنیا را به سمت درک مجهدد ارزش و
اهمیت فضیلت سازمانی سوق داده و زمینههای را بهرای
م العه فضهایل و ارزشههای اخالقهی در سراسهر دنیها
فراهم آوردهاند[ .]12بهطورکلی محققهان و اندیشهمندان
بسیاری بر اینکه مفهوم فضیلت سازمانی باید به یکی از
موضوعات تحقیقاتی مدیریت در دنیا تبدیل شود تأکیهد
کردهاند و دالیل مهمی بهرای احیهای اخهالق فضهیلت
محور برشمردهاند[ .]12،13بدین منظور پژوهشهگران در
پی شناسایی عواملی هستند که موجه ارتقها فضهیلت
سازمانی در کارکنهان مهیباشهند ،یکهی از ایهن عوامهل
توانمندسههههههازی روانشههههههناختی (Psychological

 )empowermentاست[.]14
م العههه در زمینههه توانمندسههازی روانشههناختی در
سالهای  1577تا  1512با م العه بنهدورا ()Bandura
در زمینه خودکارآمدی به وجود آمهده اسهت و بهه درک
شههناختی کارکنههان اشههاره دارد[ .]19توانمندسههازی بههه
فرآیندی اطالق میشود کهه در آن مهدیر بهه کارکنهان
کمک میکند تها توانهایی الزم را بهرای تصهمیمگیهری
مستقل به دست آورند .ایهن فرآینهد نههتنها در عملکهرد
افههراد ،بلکههه در شخصههیت آنههها نیههز مههؤثر اسههت.
توانمندسههازی فرآینههدی اسههت کههه باعههث ارتقههای
خودکامیابی در میان کارکنان مهیشهود[ .]16تومهاس و
ولتههوس ( )Velthouse & Thomasتوانمندسهازی
روانشناختی را فرآیند افزایش انگیهزش درونهی شهیلی
می-دانند که شامل چهار حوزه شناختی؛ یعنی احسهاس
تأثیرگذاری ،شایستگی ،معنیدار بودن و حق انتخاب می
باشد .احساس شایستگی یا خودکارآمدی ،اعتقاد فرد بهتوانایی و ظرفیت خود برای انجام کارها با مههارت بهاال
است[ .]17احساس داشتن حق انتخاب به آزادی عمل و
استقالل کارمند در تعیین فعالیتهای الزم بهرای انجهام
وظایف شیلی ،تعریف شده است .احساس مؤثر بودن به
توانایی فرد برای نفوذ در پیامدهای اسهتراتژیک اداری و
عملیاتی اشاره دارد .احساس معنیدار بودن بهه فرصهتی
اطالق میشود که افراد احساس میکنند اهداف شهیلی
مهههم و بهها ارزش هی را دنبههال م هیکننههد[ .]19همچن هین
پژوهشگران توانمندسازی را قدرت بخشیدن به کارکنان
میدانند ،بدین معنی که به آنها کمک کنیم تا احساس
اعتمادبهنفس خود را تقویت کنند و بر احساس ناتوانی و
درماندگی غلبه نماینهد .وتهن و کهامرون (& Whetten
 )Cameronعالوه بهر چههار بعهد تومهاس و ولتههوس
( )1550بعد اعتماد را به ابعاد توانمندسازی اضافه کردند
و آن بدین گونه تعریف کردنهد کهه افهرادی کهه دارای
احساس اعتماد هستند که م مئناند که با آنان منصفانه
و صادقانه رفتار خواهد شد .بههعبارتدیگر آنهان اعتمهاد
دارند که صاحبان قدرت یا نفوذ ،به آنان آسی یا زیهان
نخواهند زد و اینکه بها آنهان بهیطرفانهه رفتهار خواههد
شد[ .]11بررسی مبانی نظری پژوهش نشان میدهد که
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مشخص میشود .جذب به حالتی از تمرکز کامل اشهاره
دارد که به موج آن کارکنان کامالً در کارشان درگیهر
میشوند و زمان به سرعت مهیگهذرد و آنهان چیزههای
اطراف خود را فراموش میکننهد .از سهوی دیگهر لهذت
کاری باعث میشود که کارکنان احساس شادی کننهد و
قضاوتشان دربارهی کیفیت زنهدگی کهاریشهان مثبهت
شود .لذت و شهادی پیامهد ارزیهابی عهاطفی و شهناختی
تجربهی شیفتگی است .در نهایت انگیهزش درونهی بهه
انجام کار با ههدف تجربههی لهذت و خشهنودی درونهی
اشاره دارد.کارکنان با انگیزش درونی همیشه به کارشان
عالقههه نشههان مهیدهنههد و شهیفته-ی انجههام کارشههان
هستند[.]20
بودالیی ،کوشکی جهرمی و ستاری نسه ( )1315در
پژوهش خود به این نتیجهه رسهیدند کهه توانمندسهازی
روان-شناختی اثر  93درصدی بهر اعتمهاد سهازمانی بهر
کارکنان بانک ملت دارد[ .]21گلکاری ،قمرانی ،صالحی
و عرب ( )1352گزارش کردند که شیفتگی مرتبط با کار
با رضایت شیلی راب ه معناداری دارد و سازمانها باید در
نظر داشته باشند که شیفتگی مرتبط با کار میتواند برای
کارکنان و سازمانها مفید واقع شوند .لذا مدیران باید به
راهکارهههایی بههرای حفهه و ارتقهها رضههایت شههیلی
بپردازنههد[ .]25همچنههین ریههف و سههینگر (& Ryff
 )Singerدر پژوهش خود بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه
افزایش توانمندسازی موج افزایش فضیلت و بهه تبهع
آن انع افپهذیری در برابهر سهختیهها را افهزایش مهی
دهد[ .]11همچنین لسچینگر ( )Laschingerنیز راب هه
بین توانمندسازی روان شهناختی و اعتمهاد سهازمانی در
بین پرستاران را نیز تایید کرده است[.]14
با توجهه بهه بررسهی ادبیهات پهژوهش ،اهمیهت ایهن
پژوهش نسهبت بهه پهژوهشههای قبلهی از دو دیهدگاه
قابلتوجه است :نخست اینکه اگرچه تحقیقات مختلفهی
در زمینههه صههداقت ،انسههجام ،خههوشبینههی ،بخشههش،
همدردی در سازمانها صورت گرفته[ ،]3اما ترکی این
ویژگیها و قرار دادن آنها در ساختاری منسجم به نهام
فضیلت سازمانی مورد توجه قرار نگرفته است .در حهالی
که تأثیرات متعدد این ویژگی متعالی سازمانی بسیار مهم
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سازمانهایی که شیوه مدیریت حاکم بر آن بهر افهزایش
توانمندسازی کارکنان در راب ه با انجام وظایفشان باشد
و همین طور به کارکنان خود س ح مناسبی از اختیار را
در انجهههام وظایفشهههان بدهنهههد ،کارکنهههان احسهههاس
خودمختاری و شایستگی بیشهتری دارنهد کهه ایهن امهر
باعث بهبود روابط سازمانی بین کارکنان و مهدیران مهی
شود و فضائل اخالقی سازمان ازجمله اعتماد ،صهداقت،
خوشبینی و ...نیز بهبود پیدا خواهد کهرد کهه ایهن امهر
منجر بهه پیشهبرد اههداف و افهزایش عملکهرد سهازمان
میشود[.]16
یکی از عواملی که بها توانمندسهازی روانشهناختی در
ارتباط است و بر فضیلت سهازمانی تهأثیر دارد شهیفتگی
مرتبط با کار ( )Work-relatedمیباشد[ .]19شهیفتگی
برای اولین بار توسط چیکزنتمیههای ابهداع و توصهیف
شد .او تجربه شیفتگی را در مرکهز روانشناسهی مثبهت
قرار داد و آن را حالتی از هشیاری تعریف کرد که در آن
فرد کامالً در یک فعالیت غهرق مهیشهود .ایهن تجربهه
بهخودیخود بسیار لذتبخش بوده و باعث میشود افراد
با وجود هزینههای زیاد ،فقط به خاطر خهود آن فعالیهت
در آن درگیر شهوند .لهذت حاصهل از فعالیهت ،انگیهزش
درونی برای انجام فعالیت و درگیری کامل در فعالیهت از
جنبهههای مههم تجربهه شهیفتگی مهیباشهند[.]21-15
شیفتگی میتواند هم در محل کار و هم خارج از محهل
کار اتفاق بیفتد[ ]22و میتواند به طور مثبتی بهه بهبهود
عملکرد منجر شود و پیامدهای مهمهی بهرای سهازمان
داشته باشد[.]23
طبق مدل تقاضا -منابع ،منهابع کهاری مهیتواننهد بها
شیفتگی مرتبط با کار در ارتباط باشند و به طور عمده با
دادن بازخورد به کارکنهان ،فرصهت دادن بهرای توسهعه
حرفهای و حمایت اجتماعی و اسهتقالل ،شهیفتگی را در
کارکنان افزایش میدهند[ .]24در محل کار فرصتهای
یادگیری ،اثرات منفی بر خستگی روحی را کهاهش مهی
دهند[ ،]29شیفتگی مرتبط با کهار[ ،]15اشهتیاق شهیلی
[ ]26و لذت از کار[ ]27را افزایش میدهد .بر طبق نظر
باکر ( )Bakkerمدل شیفتگی مرتبط با کهار بهه وسهیله
سه عنصر جذب ،لهذت کهاری و انگیهزش درونهی کهار
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روش بررسی
ازآنجاییکه هدف پژوهش حاضر تعیین روابهط میهان
توانمندسازی روانشناختی و فضیلت سازمانی بها نقهش
میانجی شیفتگی مرتبط با کار بود؛ لذا پژوهش حاضر از
نظر هدف کاربردی و از نظر نحهوه گهردآوری دادههها،
توصیفی و از نوع راب های و به طور مشخص مبتنی بهر
مدلیهابی معهادالت سهاختاری بهود .در مهدل تحلیلهی
پههژوهش ،توانمندسههازی روانشههناختی متیی هر مسههتقل،
شیفتگی مرتبط با کار متییر میانجی و فضیلت سهازمانی
متییر وابسته بودند .جامعه آماری ایهن پهژوهش شهامل
کلیههه کارکنههان دانشههگاه علههوم پزشههکی لرسههتان در
سال 1359به تعهداد  1410نفهر بهود .بهر اسهاس روش
نمونهگیری طبقهای نسبی و فرمول کوکران تعهداد 230
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید .پهس از تعیهین
حجم نمونه پرسشنامهها تکثیهر و در بهین آزمهودنیهها
توزیع گردید .به صورتی که ابتدا با اخذ مجوزههای الزم
و مراجعه به بخش آمار دانشهگاه ،تعهداد کهل کارکنهان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تفکیک ههر دانشهکده
مشخص شد ،بعهد از تعیهین حجهم ،پژوهشهگران ههر
دانشکده را به عنوان یهک طبقهه در نظهر گرفتنهد و بها
مراجعه به دانشکده و بر اساس نسبت رعایت شهده بهین
تعههداد کارکنههان جامعههه و نمونههه ،در هههر دانشههکده
پرسشنامهها به صورت تصهادفی بهین کارکنهان مربهوط
توزیع گردید و بعد از بیان اهداف پژوهش بهرای آنهان،
پرسشنامههای تکمیل شده جمعآوری شد .بهرای جمهع
آوری دادههای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده گردید.
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و ضهروری مهیباشههد .از طهرف دیگههر اینکههه فضهیلت
سازمانی بیشتر در سازمانها و شرکتهای دولتی مهورد
بررسی قرار گرفته و در کارکنان علوم پزشهکی کهه در
آن صداقت ،بخشش ،اعتماد و غیره از ارکان اصهلی آن
میباشد ،کمتر مورد توجه قرار گرفته اسهت .لهذا ههدف
پژوهش حاضر بررسهی راب هه بهین توانمندسهازی روان
شناختی و فضیلت سازمانی با نقهش میهانجی شهیفتگی
مرتبط با کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
میباشد.

مقیهاس فضهیلت سههازمانی :ایهن مقیهاس یهک ابههزار
خودگزارشی اسهت کهه  19گویهه دارد و ابعهاد مختلهف
فضیلت سازمانی یعنهی خهوشبینی ،اعتمهاد ،همهدردی،
انسجام و بخشش را میسنجد[ .]2آزمودنی که در یهک
مقیاس شش گزینهای از یهک (کهامالً غلهط) تها شهش
(کامالً درست) به هر یک از گویهها پاسخ مهیدههد ،در
کل مقیاس و هر یک از ابعاد نمرهای کس میکند کهه
حاصل میانگین سؤاالت است؛ بنابراین در کل مقیهاس،
حههداکثر نمههره  6و حههداقل  1اسههت .خشههوعی و نههوری
( )1352برای بررسی اعتبهار سهازه پرسشهنامه فضهیلت
سازمانی از تحلیل عاملی اکتشافی بهه روش مؤلفهههای
اصههلی ( )Principal components analysisبههها
چرخش واریمهاکس اسهتفاده کردنهد و روایهی و پایهایی
پرسشههنامه را م لههوب گههزارش کردنههد[ .]30همچن هین
پژوهشگران دیگر برای برآورد اعتباریابی پرسشنامه نیهز
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرای آلفهای کهل
پرسشنامه برابر با  0/53و برای عاملهای یک و دو بهه
ترتی معادل  0/50و  0/17بود کهه نشهان دهنهده پایها
بودن ابزار مورد استفاده بود[.]31
شیفتگی مرتبط با کار :برای سنجش شیفتگی مهرتبط
بهها کههار از پرسشههنامه بههاکر ( )2001اسههتفاده شههد .ایهن
پرسشنامه دارای  13ماده است که هر کدام از گویههای
آزمون روی یک مقیاس پنجدرجهای لیکرتهی از کهامالً
موافقم تا کهامالً مخهالفم درجهبنهدی شهده اسهت[.]20
بررسی ساختار عاملی نشان داد که پرسشنامه ،دارای سه
عامل جذب ( 4آیتم) ،لذت کهاری ( 4آیهتم) و انگیهزش
درونی ( 9آیتم) میباشد و عاملها  69درصد از واریانس
را تبیین میکننهد .نتهایج م العهه بهاکر نشهان داد ایهن
پرسشههنامه از همسههانی درونههی بههاال برخههوردار اسههت
بهطوریکه عامل جذب با دامنهه  0/79تها  ،0/16لهذت
کاری با دامنه  0/11تها  0/56و عامهل انگیهزش کهار از
ضهری  0/63تها  0/12برخهوردار اسهت[ .]20در ایهران
گلکاری و همکاران ( )1352پس از ترجمه پرسشنامه و
تعیین روایی ،آن را در پژوهش خهود اسهتفاده کردنهد و
ضری آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و عاملهای جذب،
لذت و انگیزش درونی را به ترتیه  0/11 ،54 ،0/11و

بررسی راب ه بین توانمندسازی روانشناختی و فضیلت سازمانی با نقش میانجی شیفتگی...

 ،0/12خودمختاری  ،0/75مؤثر بودن  ،0/11معنیداری
 0/76و اعتماد  0/72به دست آمد[ .]34همچنین ایهران
زاده و زنجانی ( )1350در پژوهش خود پایایی پرسشنامه
را با استفاده از ضهری آلفهای کرونبهاخ  0/52محاسهبه
کردند[.]39
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از آزمونهای
همبستگی و شاخصهای برازش با استفاده از نرم افزار
 SPSSو  AMOSنسخه  11استفاده گردید.
برای سنجش اعتبار ابزار پژوهش از ضهری آلفهای
کرونباخ و برای سنجش روایی ابهزار انهدازهگیری نیهز از
روشههای اعتبههار محتههوا و اعتبههار تشخیصهی اسههتفاده
گردید .اعتبار محتوای این پرسشنامه بهواسه ه نظهرات
متخصصان و اساتید دانشگاهی تائید گردیده است .برای
تعیههین اعتبههار تشخیصهی از ضههری متوسههط واریهانس
استخراجشده و برای ارزیهابی مناسه بهودن یها نبهودن
دادهها بهرای تحلیهل عهاملی از آزمهون کهایزر اسهتفاده
گردیده است .نتایج حاصل از ایهن تجزیهه و تحلیهل در
جدول شماره  1مشاهده میشود.
مقادیر باالی  0/7برای ضری آلفای کرونبهاخ نشهان
میدهد که ابهزار گهردآوری دادههها از پایهایی مناسهبی
برخوردار است .همانطور که نتایج نشان میدهد ،میزان
ضری آلفای کرونباخ کلیه ابعاد و متییرهها در بهاالتر از

جدول  -1ویژگیهای روانسنجی ابزارهای مورد استفاده در پژوهش
متییر پنهان
توانمندسازی روانشناختی
(آلفا)0/14 :

شیفتگی مرتبط با کار
(آلفا)0/71 :
فضیلت سازمانی
(آلفا)0/71 :

متییر آشکار
شایستگی
خودمختاری
تأثیرگذاری
معناداری
اعتماد
جذب
لذت کاری
انگیزش
خوشبینی
اعتماد
همدردی
یکپارچگی
بخشش

تعداد گویه
3
3
3
3
3
4
4
9
3
3
3
3
3

شماره گویه
a1-a3
a4-a6
a7-a9
a10-a12
a13-a15
b1-b4
b8–b5
b9-b13
c1-c3
c4-c6
c7-c9
c10-c12
c13-c15

آلفا
0/11
0/77
0/79
0/79
0/14
0/11
0/77
0/15
0/12
0/15
0/13
0/50
0/51

AVE

KMO

0/69
0/96
0/92
0/92
0/69
0/93
0/60
0/62
0/61
0/74
0/63
0/76
0/75

0/69
0/66
0/66
0/67
0/70
0/71
0/72
0/75
0/72
0/65
0/72
0/73
0/76

ضری متوسط واریانس استخراج شده , AVE:آزمون کایرز ،مایرز-اولکین KMO:
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 0/10به دست آوردند[.]25
توانمندسههههازی روانشههههناختی :بههههرای سههههنجش
توانمندسازی از پرسشهنامه توانمندسهازی روانشهناختی
اسپریتزر و میشرا ( )1559استفاده شد .این پرسشنامه بها
 19گویه ،در مقیاس پنجدرجهای لیکرت (خیلی کم= 1تا
خیلی زیاد= )9به منظور سهنجش میهزان توانمندسهازی
تنظیم شده است .این پرسشنامه پهنج مؤلفهه توانمنهدی
(شایسههتگی ،خودمختههاری ،مههؤثر بههودن ،معن هیداری و
اعتماد) را مورد سنجش قرار میدهد .گویههای  2 ،1و 3
مؤلفه شایستگی ،گویههای  9 ،4و  6مؤلفه خودمختاری،
گویههای  1 ،7و  5مؤلفه مؤثر بودن ،گویههای 11 ،10
و  12مؤلفه معنیداری و گویههای  14 ،13و  19مؤلفهه
اعتماد را مورد سنجش قرار مهیدهنهد[ .]32پرسشهنامه
توانمندسازی روانشناختی را شلتون ()Shelton, 2002
در پژوهش خود اجرا کرد و ضهری پایهایی آن را 0/5
گزارش شد[ .]33رضایی جنهدانی ،هویهدا و سهماواتیان
( )1354به منظور بومیسازی و کاربرد آن در ارتبهاط بها
معلمان و اطمینان از روایهی محتهوایی در اختیهار هفهت
متخصص قرار دادند و بعهد از اعمهالنظر متخصصهان و
انجام اصالحات الزم ،مورد تأیید قهرار گرفهت و روایهی
محتوایی آن تأیید شد .همچنین ضری آلفای کرونبهاخ
در پژوهش مذکور برای توانمندسازی  ،0/11شایستگی،
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شاخص

جدول  -2شاخصهای برازش ابزارهای اندازهگیری پژوهش
CFI
CMIN/DF
DF
CMIN

RMSEA

NFI

توانمندسازی روانشناختی
شیفتگی مرتبط با کار
فضیلت سازمانی
معیار تصمیم

6/321
4/203
2/133
P>0.05

2/107
2/102
1/417
1<χ2/df<5

3
2
2
-

0/534
0/554
0/511
GFI>0.9

0/501
0/511
0/541
NFI>0.9

0/035
0/099
0/011
RMSEA<0.08

NOTE: CFI= Comparative Fit Index, NFI=Normed Fit Index, RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation.

 0/7قرار دارد و حهاکی از تائیهد پایهایی ابهزار پهژوهش
میباشد .عالوه بر این ،میزان باالی  0/9را برای AVE
توصیه میکنند که با توجه بهه نتهایج جهدول شهماره ،1
کلیه متییرها از وضعیت مناسبی برخهوردار بهوده و ابهزار
پژوهش از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است[.]36
در نهایت با توجه به سهتون آخهر جهدول  1کهه مقهادیر
مربوط به آزمون کایزر یا کفایت داده را نشان مهیدههد،
بر اساس ارزش عددی ضری ( KMOبیشتهر از )0/7
و معنههاداری آزمههون بارتلههت (کمتههر از  )0/09مشههخص
میشود که ضری اطمینان استفاده از تحلیل عهاملی در
حد بسیار م لهوب اسهت؛ بهرای بررسهی شهاخصههای
برازندگی مدل از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد .معیار
پذیرش این شاخصها و نتایج حاصل از این تحلیلها در
جدول  2ارائه شده است.
همانطور که نتایج جدول  2نشان مهیدههد ،مقهادیر
شاخصهای برازندگی بیشتر از  0/5بهوده کهه حهاکی از
برازش مناس ابزارهای اندازهگیری است .عالوه بر این
شاخص  ،RMSEAریشه میهانگین مجهذورات تقریه
میباشد که بهعنوان اندازه تفاوت برای هر درجهه آزادی
تعریف شده است کهه مقهدار آن هرچهه از  0/01کمتهر
باشهد ،مههدل از بههرازش بهتههری برخههوردار خواهههد بههود.
بنابراین ابزارها به س ح م لوبی از برازش دستیافتهاند
و بر اساس آنها میتوان ساختار هریهک از متییرهها را

تائید نمود .یعنی با  59درصد اطمینان میتوان بیان نمود
که سؤاالت مورد استفاده در پرسشنامه جهت اندازهگیری
سازههای پژوهش ،مناس بوده و ابزار پژوهش از روایی
سازهای مناسبی برخوردار است.
یافتهها
در این بخش ابتهدا یافتههههای توصهیفی مربهوط بهه
متییرها شامل میهانگین ،انحهراف اسهتاندارد و مهاتریس
همبستگی متییرهای پژوهش ذکر شهده اسهت ،سهپس
یافتههای اصلی و مربوط به فرضیهها بررسی شده است.
میههانگین و انحههراف معیههار نمههرههههای آزمههودنیههها در
متییرهای پژوهش و ماتریس همبستگی متییرهای مدل
در جدول  3نشان داده شده است.
همانگونه که مندرجات این جدول نشهان مهیدههد،
ضرای همبستگی متییرهای پژوهش با یکدیگر مثبت و
قوی میباشد که همه ضرای به دست آمهده در سه ح
 p<0/01معنادار هستند .برای اطمینان از نرمال بهودن
دادهها ،اقدام بهه بررسهی چهولگی و کشهیدگی منحنهی
نرمال در راب ه با هر یک از سازههای پژوهش گردید تا
بههر اسههاس آن ،آزمونهههای مناسهه بههرای بررسههی
صحتوسقم فرضیات پژوهش اتخاذ گهردد .نتهایج ایهن
آزمون در جدول  4ارائه شده است.
اگر مقدار کشیدگی و چولگی در دامنه بین  -2تها +2

جدول  -3میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی مربوط به متییرهای پژوهش برای کل آزمودنیها
ردیف
.1
.2
.3

متییر

میانگین

انحراف معیار

1

2

3

توانمندسازی روانشناختی
شیفتگی مرتبط با کار
فضیلت سازمانی

3/247
3/317
3/441

0/111
0/147
0/571

**0/714
**0/715

**0/140

**p<0.01
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جدول  -4آزمون نرمال بودن دادههای گردآوری شده
کشیدگی

چولگی
1/153
-0/013
0/001

1/523
-1/139
-1/406

جدول  -9ضرای مسیر و معنیداری سازههای مدل ساختاری
ضری استاندارد مسیر
فرضیه
تونمندسازی:H1
توانمندسازی:H2
شیفتگی مرتبط با کار:H3
توانمندسازی:H4

شیفتگی مرتبط با کار

قضیلت سازمانی
شیفتگی مرتبط با کار
فضیلت سازمانی
فضیلت سازمانی

قرار گیرد ،دادهها نرمال میباشد []37؛ همانطور که در
جههدول  3نشههان داده شههده اسههت ،مقههدار چههولگی
مشاهدهشده برای متییرهای پهژوهش در بهازه ()-2 ، 2
قرار دارد .یعنی از لحاظ کجی و کشیدگی ،این متییرها
نرمال بوده و توزیع آنها متقهارن اسهت .بهرای بررسهی
فرضهیههههای پهژوهش از روش مههدلسهازی معههادالت
ساختاری استفاده شد که در جدول  9ضرای اسهتاندارد
مسیر و معنیداری بهدستآمده مابین سازههای پژوهش
آورده شده است.
م ابق با نتایج جدول  9در مورد فرضیه اول مشهاهده
میشود که توانمندسهازی روانشهناختی تهأثیر مثبهت و
معناداری بهر فضهیلت سهازمانی در بهین کارکنهان دارد
( .)CR=9/16 ،P>0/01بنابراین فرضهیه  H1در سه ح
خ ههای  0/01تائیههد مههیگههردد .در مههورد فرضههیه دوم
پههژوهش ،نتههایج حههاکی از تههأثیر مثبههت و معنههادار
توانمندسازی روانشناختی بر شیفتگی مرتبط با کار است
( ،)CR=13/29 ،P>0/01بنابراین فرضیه  H2نیز تائیهد
میگهردد .همچنهین م هابق بها آزمهون فرضهیه سهوم،
شیفتگی مرتبط با کار تأثیر مثبت و معناداری بر فضیلت
سازمانی کارکنان دارد ( .)CR=7/05 ،P>0/01بنابراین
فرضیه  H3نیز در س ح خ ای  0/01تائید میگهردد .در
نهایت با توجه به نتایج فرضیه چهارم پژوهش مشخص
گردید کهه توانمندسهازی روانشهناختی دارای دو تهأثیر
مستقیم و غیرمستقیم بر فضیلت سازمانی اسهت ،مقهدار
دو ماهنامه

مستقیم
0/44
0/13
0/92
0/44

غیرمستقیم
0/15

اثر کل
0/44
0/13
0/92
0/63

CR

Sig

نتیجه

9/16
13/29
7/05
-

0/001
0/001
0/001
0/017

تائید
تائید
تائید
رد

اثر مستقیم آن برابهر اسهت بها  44درصهد و مقهدار اثهر
غیرمستقیم آن با وجود متییر شیفتگی مرتبط با کار کهه
نقش میانجی را در بین این دو متییر ایفا میکند برابر با
 15درصد است .همچنین مقدار اثر کل آن کهه حاصهل
مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم اسهت برابهر بها 63
درصد میباشد ،ولی با توجه به نتهایج ،سه ح معنهاداری
این آزمون بیشتر از س ح خ ا می باشد ( )P<0/01کهه
باعث عدم تائید فرضیه چهارم پژوهش میگردد .درواقع
این فرضیه در س ح خ ای  59رد شهده و حهاکی از آن
است که شیفتگی مرتبط با کار نمیتواند نقش معناداری
را در راب ه بین توانمندسهازی روانشهناختی و فضهیلت
سازمانی ایفا نماید .م ابق با آزمون فرضیهها ،خروجهی
نرمافزار  Amosبهصورت شکل شماره  1ارائهشده است.
نکته قابل ذکر آنکه بهمنظور بهبود شاخصهای بهرازش
مدل ،اقدام به اصهالح مهدل م هابق بها شهاخصههای
اصالحی کهه توسهط نرمافهزار  Amosپیشهنهاد شهده،
گردید .م هابق دسهتورالعمل مربوطهه ،بهین تعهدادی از
شاخصها ارتباط دوسویه برقرار شهد تها میهزان خ ها را
کاهش و ضرای برازندگی را بهبود بخشد.
همانطور که نتایج شهکل  2نشهان مهیدههد ،کلیهه
شاخصهای برازندگی نیز در س ح م لوبی قهرار دارنهد
لذا مدل عملیاتی پهژوهش از سهاختار معنهادار مناسهبی
برخوردار میباشد.
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شکل  -1مدل عملیاتی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی راب ه بین توانمندسازی
روانشههناختی و فضههیلت سههازمانی بهها نقههش میههانجی
شیفتگی مرتبط با کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
لرستان بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد توانمندسازی
روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر فضیلت سازمانی
و شیفتگی مرتبط با کار در بین کارکنان دانشهگاه علهوم
پزشکی لرستان دارد .شیفتگی مرتبط با کار تأثیر مثبت و
معناداری بر فضیلت سازمانی کارکنهان دارد و مشهخص
گردید که توانمندسازی روانشناختی تهأثیر مسهتقیم بهر
فضیلت سهازمانی دارد .بها توجهه بهه سه ح معنهاداری
مشاهده شده شهیفتگی مهرتبط بها کهار نتوانسهت بهین
توانمندسازی روانشناختی و فضیلت سازمانی میهانجی-
گری کند؛ این یافته با نتایج پژوهش منه ( )Mengو
همکهههههاران ( ،]19[)2019لسچسهههههنگر(]14[ )2004
هماهن و همسو است ،ایهن پهژوهشهها راب هه بهین
توانمندسازی روانشناختی و فضیلت سازمانی و شیفتگی
مرتبط با کار را تایید کردند.
توانمندسازی ،فرایند افزایش حهس خودکارآمهدی در
میان اعضای سازمان از طریق شهناخت خهود و از بهین
بردن عواملی است که سب ضعف قدرت مهیشهود .بهر
اساس رویکرد ارگانیکی ،توانمندسازی کاری نیست کهه
دو ماهنامه
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باید مدیران برای کارکنان انجام دهند ،بلکه طرز تلقهی
کارکنان درباره نقش خویش در شهیل و سهازمان اسهت.
درعینحال ،مدیران میتوانند بستر و فرصتهای الزم را
برای توانمندتر شدن کارکنان فراهم کنند .اندیشهمندانی
چون توماس و ولتهوس وظایف شیلی دارای انگیهزش
درونههی هسههتند را بهها مههؤثر بههودن وظههایف ،شایسههتگی
وظایف ،معناداری وظایف و حق انتخاب تعریف میکنند
و معتقدند که افراد توانمند در سازمان به کار خود عالقه
دارند و شیفتگی بیشتری نسبت به کار خهود دارنهد[.]17
رهبههران میتواننههد از طریههق ایجههاد توانمندسههازی در
کارکنان و تشویق آنهان بهه تجربهه امهور و موفقیهت در
انجام کارهها ،شهیفتگی بهه شهیل را در کارکنهان خهود
افههزایش دهنههد[ .]27درواقههع رهبههران بهها ایجههاد حههس
توانمندسازی ،احساس خودارزشمندی ،خودبرانگیختگی،
صالحیت ،انگیزش درونی و تمایل به پیشرفت و موفقت
را در کارکنان تشویق میکنند[ ]24که همه این موارد به
غنیسازی و چالش انگیزش بودن شیلی کمک میکنهد
و بهههتبع آن شههیفتگی شههیلی افههزایش مییابههد[ .]31از
آنجاییکههه افههراد توانمنههد احسههاس خودکارآمههدی و
شایستگی نمهوده ،موجه میشهود کهه بهه طورجهدی
کارشهان را دنبههال کننهد .شههرایط کهاری ،فرصههتهههای
چالشبرانگیزی را برای بهکارگیری مهارتهای یک فرد
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انجام وظایفشان باشد و همین طهور بهه کارکنهان خهود
س ح مناسبی از اختیار را در انجام وظایفشهان بدهنهد،
کارکنان احساس خودمختاری و شایستگی بیشتری دارند
که این امر باعث بهبود روابط سازمانی بهین کارکنهان و
مدیران میشود و فضائل اخالقی سازمان ازجمله اعتماد،
صداقت ،خوشبینی و ...نیز بهبود پیدا خواههد کهرد کهه
این امر منجهر بهه پیشهبرد اههداف و افهزایش عملکهرد
سازمان میشود[.]16
زمانی که کارکنان نسبت به کار مشتاق باشند و با
شیفتگی بیشتری کار را دنبال کنند ،آنها تجربیاتشان را
بهههطرف مهههارت بیشههتر ،قابههل ت ههابقتههر و فعههالتههر
برمیگردانند .بدین ترتیه وقتهی کارکنهان نسهبت بهه
شیلشان مشتاقتهر باشهند ،فضهیلت سهازمانی کارکنهان
افزایش پیدا میکند .در واقع شیفتگی مهرتبط بها کهار و
اشتیاق به کار ،باعث افزایش تعلق به سهازمان و بههتبع
افزایش فضیلت سازمانی میشود [ .]40باکر و همکاران
( )2001در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند کهه بهاال
بودن تجربه شیفتگی ،رضهایت و عملکهرد بهاالتر را بهه
دنبال دارد[ .]20چیان ( )Chiangو همکهاران گهزارش
کردند که بین میزان تجربه شیفتگی و س وح هیجهان-
های مثبت مانند لذت ،شادی ،رضایت و صداقت راب هه
مثبت و معنادار وجود دارد[ .]40فرض بر این است که در
تجربههای شیفتگی نسبت چالش موجود در یک فعالیت
و مهارت مورد نیاز برای انجام دادن آن فعالیهت تقریبهاً
یکبهیک است و چهالش و مههارت بایهد بهاالتر از حهد
متوسط باشد .هدفهای تکلیفی که به تجارب شهیفتگی
منجر میشود ،روشن هستند نه مبهم و بازخورد حاصهل
از حرکت بهسوی این هدفها فوری است و نه درنگیده.
چون تکالیفی که به تجربههای شیفتگی منجر میشهود
مستلزم فعالیهت در جههت اههداف مشهخص و دریافهت
بههازخورد آنههی دربههاره حرکههت بههه سههمت ایههن اهههداف
است[ .]41محققان معتقدند که افرادی که در کارشهان
شیفتگی را تجربه مهیکننهد عمومهاً از کارشهان راضهی
هستند .بهعبارتدیگر پیامد شیفتگی ،لذت ،کهامروایی و
رضایت در کارکنان است .این امر باعث میشود که آنها
عمیقاً بر روی کارشان تمرکز داشهته باشهند و کهار را در
دوره  ،51شماره  ،2خرداد و تیر 5931

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 4:08 IRST on Tuesday November 12th 2019

فراهم مهیکننهد ،وظهایف کهاری چهالشبرانگیز اغله
مستلزم س وح عمیقی از تمرکز میباشند که با شیفتگی
مرتبط هستند ،درنتیجهه ذههن افهراد نسهبت بهه دیگهر
فعالیتهای روزانه تمایل بیشتری به درگیهر شهدن پیهدا
میکند[ .]15در صورتی که مدیر سهازمان بهه کارکنهان
خههود بههر حسهه میههزان صههالحیت ،شایسههتگی و
خودمختاریشان و میزان تخصصهی کهه بایهد در انجهام
وظابف خود داشته باشند ،به آنها پست سازمانی بدههد،
باعث افزایش تخصهصگرایهی در سهازمان مهیشهود و
کارکنان متخصهص در ارتبهاط بها انجهام وظهایف خهود
احساس توانمندی بیشتری میکننهد کهه ایهن سه ح از
توانمنههدی باعههث افههزایش احسههاس انههرژی ،اشههتیاق و
شیفتگی آنها نسبت به کار میشود و این امر منجر به
افزایش کارایی سازمانی میشود.
توانمندسازی روانشناختی ،فضیلت سازمانی را افزایش
میدهد به دلیل اینکه معموالً با تفویض اختیار و قهدرت
در محیط کاری همراه است ،بهه کارکنهان آزادی عمهل
خواهد داد و موج بهبود نگرش آنها بهه کهار خواههد
شههد ،بهگونهههای کههه تهها انههدازه زیههادی کههار را از خههود
میپندارند و نسبت به آن متعهد میشهوند .بهه عبهارتی
کارکنههان توانمنههد بههه ایههن دلیههل احسههاس فض هیلت و
شیفتگی به کار میکنند که به منابع و حمایتهای الزم
برای انجام کار خود دسترسی دارنهد[ .]35اگهر کارکنهان
نسبت به کاری که انجام میدهند احساس معنیداری و
ارزشههمندی نکننههد ،بههه آن کههار بیعالقههه و بیانگیههزه
میشوند .زمانی که کارکنان از شیل خود لذت میبرنهد،
احساس میکنند که این توانایی را دارند تا وظایف خهود
را به نحو احسن انجام دهنهد و اختیهار و اسهتقالل الزم
برای تصمیمگیری در کار خود داشهته باشهند و متوجهه
شوند کاری که انجام میدهند بهر پیامهدهای سهازمانی
اثرگذار است .به همین ترتی کارکنان در شهرای ی کهه
احساس توانمندی کنند در سازمان مهیماننهد و بهه آن
متعهد میشوند .ادراک بهاالی توانمندسهازی بهر میهزان
عالقه کارکنان به شیل خهود و انجهام صهحیح وظهایف
اثرگذار است .همچنین سازمانهایی که شهیوه مهدیریت
حاکم بر آن بر افزایش توانمندسازی کارکنان در راب ه با
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تقدیر و تشکر
پژوهشگران بر خود الزم میدانند تا بدینوسیله از کلیه
کارکنان دانشهگاه علهوم پزشهکی کهه در انجهام ایهن
پژوهش ما را یاری نمودند ،مرات تقدیر و تشهکر را بهه
عمل آورند.
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کنترل خویش بدانند.
همچنین با توجه بهه یافتههههای حاصهل از پهژوهش
شیفتگی نتوانست بین توانمندسازی و فضیلت سهازمانی،
نقش میانجی را ایفا کند ،در تبیین این یافته میتوان به
این نکته اشاره کرد که افرادی که از توانمندی بیشهتری
برخوردار هستند ،نیز دارای شیفتگی و فضیلت سهازمانی
بیشتری هستند ،در مواردی کارکنان توانهایی و اشهتیاق
الزم را برای انجام کارها دارند ،اما گاهی اوقات عهواملی
وجود دارد که مانع از این امر میشود ،به این صورت که
در بعضی از سازمانها شیوه مدیریت بهگونهای است که
نسبت به تخصص اصلی کارکنان توجه مناس صهورت
نمیگیرد ،در چینین مواقعی افراد به دلیل عدم عالقه به
وظیفه محول شده که متناس با نهوع تخصهص آنهها
نیست ،وظایف خود با احساس مسئولیت و تعههد بیشهتر
انجام نمیدهند و این امر منجر به ارتباط نامناس فهرد
با مدیران و کارکنان میشود و کاهش فضهایل اخالقهی
در سازمان میشود و همچنهین فهرد نمهیتوانهد راب هه
مناس با ارباب رجهوع برقهرار کنهد و در نتیجهه سه ح
عالقه ،مسئولیتپذیری و تعهد در سازمان به طور قابهل
مالحظهای کاهش پیدا میکند و این عدم عالقه باعهث
میشود با وجهود توانمندسهازی و فضهیلت در سهازمان،
شیفتگی و اشتیاق شیلی نداشته باشند[.]40
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشهود سهازمان
بهمنظور افزایش شیفتگی شیلی و به دنبال آن فضهیلت
سازمانی کارکنان ،مهدیران و سرپرسهتان ،توانمندسهازی
کارکنههان را مههدنظر قههرار داده و کارکنههان بههرای انجههام
وظایف و تکالیف شیلی خهویش از منهابع شهیلی کهافی
برخوردار باشند .همچنین در تعمیم نتایج نیز الزم اسهت
به محدودیتهای زیر توجه شود؛ محدودیت اول ،نمونه
پژوهش حاضهر محهدود بهه کارکنهان دانشهگاه علهوم
پزشکی لرستان بود ،لذا در تعمیم نتایج به دانشگاهههای
دیگر باید جان احتیهاط رعایهت شهود .دوم ،ازآنجاکهه
روش پژوهش از نوع همبسهتگی اسهت امکهان بررسهی
راب ه علت و معلولی وجود ندارد .سوم ،در این پهژوهش
بهمنظور سنجش متییرها از پرسشنامه خود گزارشدهی
استفاده شده است .لذا با وجود کنترل دقیق پرسشهنامه،

خالی از سوگیری نمی باشد .با توجه به نتایج پهژوهش
بهتر است در سازمان شرای ی فهراهم آیهد تها کارکنهان
بتوانند فضیلتههای اخالقهی خهود از جملهه (بخشهش،
اعتماد ،همدردی و )...را بروز کنند که توانمندسازی آنان
در سازمان باعث افزایش فضهیلت سهازمانی و شهیفتگی
مرتبط با کار در سازمان میشود .در واقع مدیر میتوانهد
با احیای شرایط توانمندسازی در کارکنان ،فضیلت را در
بین کارکنان افزایش دهنهد و باعهث افهزایش عملکهرد
کارکنان شود.
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Abstract
Background and aims: Today, the importance of research in the field of organizational
virtuosity is of great importance with the new approaches to positive psychology in the field
of work and the role that organizational virtue plays in the cultivation of emotions and
positive interactions in organizations. This study aimed to investigate the relationship
between psychological empowerment and organizational virtue with the role of mediator
work-related flow in Lorestan University of Medical Sciences.
Methods: The present study was correlational structural equation modeling. The study
population included all employees of the lorestan University of Medical Sciences in 1395
that 230 of them stratified sampling based on Cochran formula were chosen. Data collection
tools include questionnaires, psychological empowerment Spritzer and Mishra, work-related
flow Baker and organizational Virtue Cameron et al. To analyze the data, correlation and fit
indices were used or the use of SPSS and AMOS software version 18 was used.
Results: This model was evaluated using structural equation modeling. The results showed
a positive and significant effect psychological empowerment on work-related flow and
organizational Virtue. The work-related flow significantly positive effect on organizational
Virtue (P<0.01). It was found that psychological empowerment has only a direct impact on
organizational virtue.
Conclusion: The results indicated that psychological empowerment and work-related
fascination are good predictive factors for organizational virtue. Psychological
empowerment and work-related fascination make people more responsible in the
organization and to increase their positive interactions to enhance organizational excellence,
the organization should provide the necessary field for training and strengthening these
variables.
Keywords: Psychological empowerment, Work-related flow, Organizational virtue.
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