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 سرآغاز

 از محیطـی هـاي     پویـایی  از ناشـی  تحوالت و تغییر تردید، بدون
ها   سازمان موفقیت و است امروزيهاي    سازمان جديهاي    چالش

 بستگی محیط متغیر عوامل با آنها   انطباق و سازگاري ظرفیت به
 بـراي هـا     سـازمان  ظرفیـت  دهنـده  نـشان  پـذیري  انطباق .دارد

ــخگویی ــه 1پاس ــرات ب ــی تغیی ــی محیط ــدب م ــت ).1( اش  ظرفی
 یـادگیري  درها    سازمان توانایی بیانگر نیز سازمانی 2پذیري انطباق
 کـه  است سازمانی برون و درون تغییرات به دهی پاسخ و مستمر
 داردها    سازمان 5وري بهره و 4بخشی اثر ،3کارآیی در اساسی نقش

 در ثرؤمـ  و هوشـمندانه  تغییـر  پـذیري،  انطباق دیگر تعبیر به ).2(

 پـذیر،  انطباق سازمان و است کرده تغییر که است موقعیتی مقابل
 مـشتریان،  تقاضـاي  بـه  سـرعت  بـه  بتوانـد  کـه  اسـت  سازمانی
   ).3( دهد نشان واکنش خارجیهاي  تهدید و بازارهاي  فرصت

 یـک  منـابع  و آمـادگی  سـازمانی  پـذیري  انطبـاق  تئوري، نظر از
هـاي     تموریـ أم انجـام  یـا  جـاري  وظایف انجام براي را سازمان
 و تغییرات با شدن روبرو براي تقاضاها، به توجه و شده بینی پیش
 وجـودي  فلـسفه  کلیطـور   بـه  ).4(دهد  می نشان مهمهاي    رویداد
 و جامعـه  متغیـر  نیازهاي به پاسخگویی پذیر انطباقهاي    سازمان

 نگــرش پژوهــشی،هــاي  یافتــه براســاس و باشــد  مــیمــشتریان
 توجـه  مـشترك،  بینش ی،گرای مشتري بیرونی، تمرکز سیستمی،

 یـک هاي    مؤلفه و ابعادعنوان     به توان  می را نوآوري و تغییرات به

  )مقالۀ پژوهشی(

   ظرفیت با اخالقی رهبري بین رابطه کانونی تحلیل
  سازمانی پذیري انطباق

  2ینعام دکترعبدالزهرا، 1زاده عباس سید محمد دکترمیر ،1قالوندي دکترحسن ،١*توسلی داریوش
  ارومیه دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده تربیتی، علوم گروه

  اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده سازمانی، و صنعتی شناسی روان گروه
  )1/8/95:، تاریخ پذیرش2/5/95:تاریخ دریافت(

 
  دهیچک

هـا بـا     سـازمان يریانطبـاق پـذ  .  داردی آنها بـستگ يری انطباق پذزانی و متیها به ظرف ان سازمتی امروز بقا و موفقی و رقابت ای پو طیدرشرا :نهیزم
 با مجموعـه    ی اخالق ي روابط مجموعه رهبر   ی راستا، پژوهش حاضر با هدف بررس      نیدر هم . باشد   مرتبط می  ي متعدد یعوامل درون و برون سازمان    

   . انجام شدی سازمانيریپذ  انطباقتیرفظ
 چمـران، علـوم     دیهاي شـه     دانشگاه ی علم ئتی ه ي اعضا ی پژوهش شامل تمام   يجامعه آمار .  بود ی از نوع کانون   یمبستگروش پژوهش ه   :روش
هـا بـا     داده. عنوان نمونه انتخاب شدند      به ی نسبت ي طبقه ا  يریگ  نفر از آنها به روش نمونه      313 بود، که تعداد   1394 نور اهواز در سال      امی و پ  یپزشک
 ی از روش همبـستگ زیـ هـا ن   دادهلیـ  و تحلهی تجزيبرا.  شدي جمع آور ی اخالق ي و رهبر  يریپذ  انطباق تیاي استاندارد ظرف  ه   از پرسشنامه  ادهاستف
   .استفاده شد) يادیبن (یکانون
 ي رهبـر   هـستند و   ی سازمان يریپذ  انطباق تی ظرف ینیب شی قادر به پ   ی اخالق يهاي رهبر    مؤلفه ی نشان داد که تمام    ی کانون لی تحل جینتا :ها افتهی

   .کند ی منیی را تبی سازمانيریپذ  انطباقراتیی درصد از تغ42 یاخالق
تر  شی بيریپذ  به انطباقي سبک رهبرنی استفاده از انیبنابرا. ها ارتباط دارد  سازمانيریپذ  انطباقتی با ظرف  ی اخالق يسبک رهبر  :يریگ جهینت

   .کند ها کمک می سازمان
  
  ی علمئتی هي اعضا،ی اخالقي رهبر،ی کانونلی تحل،يریپذ  انطباقتی ظرف:دواژگانیکل
 

________________________________________________________________________________________  
  d.tavasoli1352 @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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   ).6 و 5( شمرد بر پذیر انطباق سازمان
 خالقیـت  از ناشـی  جدید تفکرات بکارگیري نوآوري، :6نوآوري -

 جدیـد،  کـاالي  یـک صورت     به تواند  می سازمان یک در که است
   ).7( باشدها  کار انجام جدید حل راه یا و خدمت

 فهـم  و تـشریح  بـراي  زبانی و تفکر از روشی :7سیستمی تفکر -
 اصـول  و فـرامین  متقابـل  روابـط  و اسـت  دیگـر  اصول وها    نیرو

 دهـد   مـی  توضـیح  دهند،  می شکل را سیستم رفتار که را مختلف
)8.(   
ــایی را ســازمانی یــادگیري قابلیــت :8ســازمانی یــادگیري -  توان

 و جدیـد  دانـش  سـازي  دگرگـون  و لتبـدی  جذب، براي سازمان
 منظورکـسب  به جدید محصول سریع توسعه براي آن از استفاده
   ).9( کنند  میتعریف رقابتی، مزیت

 هـر هـاي     برنامه درباره اجماع مشترك، بینش :9مشترك بینش -
   ).10( است افراد تمامی به دادن انگیزه و الهام و جزء

 و بیرونـی  محـیط  از جـامعی  تـصویر  داشـتن  :10بیرونی تمرکز -
 خـود  قوت نقاط از استفاده با محیط آن در سازمان جایگاه تعیین
 راسـتاي  در خارجی، هاي فرصت از گیري بهره و اثرگذاري براي
   ).11( است سازمان رسالت و اهداف تحقق

 نیازهـاي  بـه  نخـست  آن در کـه  است روشی :گرایی مشتري -
ـ  صـدد  در سپس شود،  می توجه مشتري  بـر هـا     نیـاز  ایـن  مینأت

 بـرآوردن  و مشتري رضایت نهایی، نتیجه که اي گونه به آیند، می
   ).12( باشد او انتظارات

 بـه  سـاز  مشکل وضعیت یک از انتقال یعنی تغییر :تغییر ایجاد -
 از حاصـل  نتـایج  به سازمانی تغییر ).13( مساله حل موقعیت یک
 کنـد  مـی  اشـاره  سازمان بر ثرؤم بیرونی و درونی نیروهاي تعامل

)14.(   
 برون و درون نیروهاي و عوامل از متاثرها    سازمان پذیري انطباق

 رهبــران ،صــاحبنظران بــاور بــه .باشــد  مــیمتعــددي ســازمانی
 عوامـل  از مختلـف هـاي     وضعیت درهاي آنها     سبک وها    سازمان
 .شـود   مـی  تلقی سازمانی پذیري انطباق روي بر گذار تأثیر   و مهم
 مثبتی نتایج مطالعات گواه به که رهبري مهمیهاي  جنبه از یکی
 اخالقـی  بعـد  یـا  جنبـه  اسـت،  داشـته  همراه بهها    سازمان براي

 رهبـري  سـبک  اجراي از ناشی اخالقی جو که چرا .است رهبري
 رضـایت  و شده نقش ابهام و تضاد نقش کاهش باعث 11اخالقی

 اثـر  مـدیریت  بـا  اخالقی رهبري ).15( دهد  می افزایش را شغلی
 بخـشد  مـی  بهبـود  را سازمانی عملکرد و دارد مثبت بطهرا بخش

 رفتـار  بهبـود  و عملکـرد  در اساسـی  نقش اخالقی رهبري ).16(
   ).17( دارد سازمانی
 قرن پایانیهاي    دهه از که است مباحثی جمله از اخالقی رهبري
 ).18 -16( اســت شــده رهبــري و مــدیریت حــوزه وارد بیــستم
 فـضاي  ایجاد در که است ديجدی نسبتا ي سازه اخالقی رهبري
هـاي    پیامـد  واسـطه  بـه  و کنـد   می ایفا بسزایی نقش سالم کاري

 توجه مورد شدت به دارد، همراه به که فردي و گروهی سازمانی،
   ).19( است گرفته قرار

 که  شود  میبرجسته هنگامی رهبري اخالقی بعد و اخالق اهمیت
 و سـازمانی  مناسـبات  در را اخـالق  محـور  از انحراف دستان زیر

 بـازدهی  و رانـدمان  در مـوثر  عوامـل عنوان     به کاريهاي    محیط
 رهبـري  .نماینـد  اذعـان  آن به و آورند شمار به سازمانی عملیات
ها   معیار بر تأکید   و مثبت شخصیتیهاي    ویژگی خاطر به اخالقی

 نقـش  مناسـب  الگـو عنـوان      به عملکرد طریق از اخالقی رفتار و
 مناسـب  رفتار نمایش« اخالقی هبرير ).20( است اهمیت داراي
 و شخـصی  بـین  روابـط  و شخصی اعمال در هنجاري صورت  به

 جانبـه،  دو ارتبـاط  طریـق  ازهـا     رفتارگونه     این به پیروان ترغیب
 در رهبـران  ایـن  .اسـت  شـده  تعریـف  »گیري تصمیم و تشویق
  تأکیداخالقیهاي  ارزش بر خود اي حرفه عمر و شخصی زندگی
 آنهـا   .گیرنـد  کـار مـی      بـه  را آنها   نیز خود میماتتص در و کنند می

 کـه  باشـند   مـی  14منـد  ضابطه و 13دوست نوع ،12 صادق افرادي
 اصـول  افراد این .نمایند  می اتخاذ هماهنگ و عادالنه تصمیماتی
 اخالقـی  معیارهـاي  کننـد،   می ابالغ کارمندان به مدام را اخالقی
 تنبیـه  و پـاداش  از معیارهـا،  این رعایت براي و تعیین را روشنی
   ):17( اخالقی رهبريهاي  مؤلفه ).21( کنند  میاستفاده

 اجـازه  خـود  کارکنـان  بـه  اخالقـی  رهبـران  :15قـدرت  تسهیم -
 وهـا     ایـده  به .دهند  می را خودهاي    ایده طرح و امور در مشارکت
 دسـتان  زیر بر کمی کنترل و کنند  می توجه کارکنانهاي    دغدغه
   .نمایند کمتر را مدیر به کارکنان یوابستگ تا کنند  میاعمال

 اخالقـی،  اصـول  انتقـال  به اخالقی هدایت :16اخالقی هدایت -
 اشـاره  اخالقـی  قـوانین  تبیـین  و ترویج و اخالقی قواعد توضیح
   .دارد
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 احتـرام  داشـتن،  توجـه  به گیري جهت :17مردمی گیري جهت -
هـاي    خواسـته  بـه  عنایت دستان، زیر از کردن حمایت و گذاشتن
   .دارد اشاره افراد براي واقعی نگرانی و آنان

 و دارنـد  شـفاف  عملکـردي  اخالقـی  رهبـران  :18نقش وضوح -
 نگرانی هیچگونه نیز آنها   زیردستان .کنند  می برقرار آشکار ارتباط
 چگونـه  کـه  داننـد   مـی  و ندارنـد  شـفاف  غیـر  انتظارات مورد در
 واحـد  یـا  سـازمان  اهـداف  تـامین  در داري معنی نقش توانند می

   .باشند داشته
 :بودکـه  ایـن  از حـاکی  تحقیقـاتی  پیـشینه  مرور خالصه،طور    به

 و کــاري عملکــرد بــر مــستقیمی غیــر تــأثیر اخالقــی رهبــري
صـورت     بـه  رهبـري  سبک این ).22( دارد کارمندانهاي    خواسته
 اثـر  سازمانی سوء رفتار و کاري تعهد روي غیرمستقیم و مستقیم
ـ  باعـث  همچنین ).23( دارد  درجهـت  درونـی  انگیـزش  بـر أثیر   ت

 مردمـی،  گیـري  جهـت  نقش، وضوح ابعاد ).24( شود  می نوآوري
 پذیري انطباق ظرفیت بر اخالقی رهبري سازه و اخالقی هدایت

   ).2( دارند اثر
 بـا  مثبتـی  رابطه تغییر ایجاد براي سازمان یک ظرفیت و توانایی
 ).25( است هداشتها    سازمان تغییرآنهاي    پروژه عملکرد و کارایی
 پـذیري  انطبـاق  بـا  آنهـاي     مؤلفـه و سـازمانی  مـشارکت  میزان

   ).26( دارند رابطه سازمانی
 در اخالقـی  رهبـري  نقـش  بـه  توجـه  ضـرورت  بیانگر یافته این

 بـراي  سـازمان  توانـایی  و بیرونـی  محـیط  بـا  دانشگاه سازگاري
 باشـد؛   مـی  بیرونی محیط تغییرات با رویارویی هنگام خود اصالح
 و توجـه  قابـل  جهـت  دو از بیرونـی  محـیط  بـا ها    دانشگاه تعامل
 ایجـاد  بـا هـا     دانـشگاه  کـه  رود می انتظار طرفی از :است بررسی

 مبـادرت  آن، انتـشار  و توزیـع  و دانـایی  خلـق  به الزم، بسترهاي
 دانـایی  و باشـند  کشور ي جانبه  همه ي توسعه راهگشاي و نموده

 در بایـد  اي حرفـه  هـاي   سـازمان  همین دیگر طرف از .بیافرینند
 بنیـادي  و بینـی  پیش قابل غیر هاي پویایی وها    چالش با مواجهه
 در را ممکـن  تـصمیمات  بهتـرین  و بوده پیشگام بیرونی، محیط

 رو، ایـن  از ).27( نماینـد  اتخـاذ  مسائل و شرایط این با رویارویی
 رهبري سازههاي   مؤلفه روابط مطالعه حاضر پژوهش اصلی هدف

 اعـضاي  دیـدگاه  از پـذیري  انطباق ظرفیتهاي    ه مؤلف با اخالقی
 پیـام  و پزشکی علوم چمران، شهید يها    دانشگاه 19علمی هیئت

 شـده،  مـرور  پژوهـشی  و نظـري  مبانی براساس .است اهواز نور
هـاي     مؤلفـه  بـین  :شـود   مـی  بیـان  صورت بدین پژوهش فرضیه
 وجـود  رابطـه  سـازمانی  پذیري انطباق ظرفیت و اخالقی رهبري
   .دارد

  
  روش

 طـرح  و )یشیـ رآزمایغ( یفیتوصـ  حاضـر  پـژوهش  ياجرا روش
 اسـت؛  یکـانون  ایـ  يادیـ بن یهمبستگ نوع از یهمبستگ پژوهش

 مالك ریمتغ نیچند راتییتغ به بردن یپ پژوهش، نیا هدف رایز
 اســاس بــر »يریپــذ انطبــاق تیــظرفهــاي   مؤلفــهمجموعــه«
 عـه جام .بـود  »یاخالقـ  يرهبرهاي    مؤلفه« نیب شیپ يرهایمتغ
 یعلمــ ئــتیه ياعــضا یتمــام شــامل حاضــر پــژوهش يرآمــا

 بـه  اهـواز  نـور  امیـ پ و چمران دیشه ،یپزشک علومهاي    دانشگاه
 يریـ گ نمونـه  روش از اسـتفاده  با که است بوده نفر 1219 تعداد
عنـوان     بـه  نفـر  313 تعداد آنها   انیم از ینسبت يا طبقه یتصادف
ـ  عـات اطال يآور جمع يابزارها و شدند انتخاب نمونه  آنهـا   نیب
   .شد عیتوز
 تیـ ظرف سـنجش  يبـرا  :پژوهش نیا در استفاده موردهاي    ابزار

 تأیید  مورد یبوم و استاندارد پرسشنامه از یسازمان يریپذ انطباق
 پـنج  فیط اساس بر پرسشنامه نیا ).2( شد استفاده صاحبنظران

 میتنظـ  )1( مخالفم کامالً تا )5( موافقم کامال از کرتیل يا رتبه
ـ هاي    پژوهش .است سوال 31 شامل و است دهش  و یـی روا یقبل
 زیـ تبر دانـشگاه  کارکنـان  يآمـار  جامعه نیب در را ابزار نیا ییپا

 کرونبـاخ  يآلفا بیضر زین پژوهش نیا در ).2( است نمودهتأیید  
ــرا ــتغ جــادیاهــاي   مؤلفــهیتمــام يب ــ ر،یی  ،یســازمان يریادگی
 و یستمیـ س تفکـر  مشترك، نشیب ،یرونیب تمرکز ،ییگرا يمشتر
ــوآور ــه ين ــترت ب  و 82/0 ،86/0 ،79/0 ،71/0 ،77/0 ،73/0 بی

 .دیـ گرد محاسـبه  93/0 يریپذ انطباق کل يآلفا بیضر و78/0
 از يریپـذ  انطباق پرسشنامه سازه اعتبار و روایی تعیین منظور به

 نـشان  1 جـدول  نتـایج  .شد استفاده تاییدي عاملی تحلیل روش
 .هـستند  قبـولی  قابـل  سـطح  ردهـا     شـاخص  تمـام  که دهد می
 پرسـشنامه  ایـن  عـاملی  ساختار با پژوهش اینهاي    داده براینبنا

  .دارد مناسبی برازش
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 پرسشنامه برازش نکوییهاي  مشخصه :1جدول
  يریپذ انطباق

  برآورد  مشخصه
نسبت مجذور خی به درجه 

  آزادي
78/1  

جذر برآورد واریانس خطاي 
  تقریب

05/0  

  GFI(  91/0(شاخص نکویی برازش 
شاخص تعدیل شده نکویی 

  )AGFI(برازش 
85/0  

  
 پرسشنامه برازش نکوییهاي  مشخصه :2جدول

  یاخالق يرهبر
  برآورد  مشخصه

نسبت مجذور خـی بـه درجـه        
  آزادي

78/1  

جذر بـرآورد واریـانس خطـاي       
  تقریب

05/0  

  GFI(  91/0(شاخص نکویی برازش 
شاخص تعـدیل شـده نکـویی       

  )AGFI(برازش 
85/0  

  
 ایــن 31 و 29 ،2 شــمارههــاي  گویــه کــه اســت ذکــر بــه زمال

 از داشـتند  30/0 از کمتـر  عـاملی  بـار  اینکـه  علت به پرسشنامه
 08/0 ،08/0 ترتیب بهها    گویه این عاملی بار .شدند حذف تحلیل

   .بود 27/0 و
 اسـتاندارد  پرسـشنامه  از اخالقـی  رهبـري  متغیـر  سـنجش  براي

 طیـف  اساس بر پرسشنامه نای ).17( شد استفاده اخالقی رهبري

 )1( مخـالفم  کـامال  تـا  )5( مـوافقم  کامال از لیکرت اي رتبه پنج
 و روایـی  )2( پژوهش .است سوال 16 شامل و است شده تنظیم
 تأییـد   تبریـز  دانـشگاه  کارکنان آماري جامعه در را ابزار این پایی
 بـراي  کرونبـاخ  آلفـاي  ضـریب  نیـز  پژوهش این در .است نموده
 گیـري  جهـت  اخالقـی،  هدایت قدرت، تسهیمهاي    ه مؤلف تمامی
 و76/0و81/0 ،79/0 ،83/0 ترتیـب  بـه  نقـش  وضـوح  و مردمی
   .گردید محاسبه 94/0 اخالقی رهبري کل آلفاي ضریب

  
 اخالقـی  رهبـري  پرسشنامه سازه اعتبار و روایی تعیین منظور به
 2 جـدول  نتـایج  .شـد  استفاده تاییدي عاملی تحلیل روش از نیز

 .هـستند  قبـولی  قابل سطح درها   شاخص تمام که دهد یم نشان
 پرسـشنامه  ایـن  عـاملی  ساختار با پژوهش اینهاي    داده بنابراین
  .دارد مناسبی برازش
 آمارهاي    روش از توصیفی سطح درها    داده لیتحل و هیتجز جهت

 انحـراف  میـانگین،  هـا،  نمـره  کـوچکترین  و بزرگترین توصیفی
 آمـار  سـطح  در و کـشیدگی  و چـولگی هـاي     شـاخص  ،استاندارد
 استفاده کانونی یا بنیادي تحلیل و یهمبستگ بیازضر یاستنباط
 شـده  انجـام  Lisrel وspss از اسـتفاده  بـا هـا     تحلیل .است شده
   .است

  
  ها یافته

 بررسـی  نتـایج  پـژوهش، هـاي     متغیـر  ي رابطـه  بررسـی  از قبل
هـا    وزیـع داده  ت کـه  داد نـشان  کـشیدگی  و چولگیهاي    شاخص

 نمونـه  حجـم  وقتـی  صـاحبنظران  باور به. صورت نرمال است   به
 بررسی براي کشیدگی و چولگی شاخص از است نفر 100 باالي
 کشیدگی و چولگی مطلق قدر اگر و شود  می استفاده بودن نرمال
 گرفـت  نتیجـه  توان  می باشد، کمتر 10 و 3 از ترتیب بهها    متغیر

  
   پژوهشيرهای متغیفیهاي توص شاخص: 3جدول 

  کشیدگی  چولگی  استاندارد انحراف  میانگین  بیشترین  کمترین  متغیر
  27/0  -81/0  97/10  15/50  72  16  اخالقی رهبري
  02/0  74/0  05/16  95/98  130  47  پذیري انطباق
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 جـدول  بـه  توجه با نبنابرای ).28( است نرمالها    متغیر توزیع که
 سیمــاتر : 4 جــدول در .باشــد  مــینرمــالهــا  داده توزیــع فــوق

   .است شده گزارشها  ریمتغ یهمبستگ
  

  پژوهش يرهایمتغ یهمبستگ سیماتر :4جدول

  
هـاي     مؤلفـه  بـین  داري معنـی  و مثبـت  رابطه جدول به توجه با

   .دارد وجود سازمانی پذیري انطباقهاي   مؤلفهو اخالقی رهبري
 قـدرت،  تـسهیم ( اخالقـی  رهبـري  مجموعه رابطه بررسی براي
 مجموعـه  با )نقش وضوح و مردمی گیري جهت اخالقی، هدایت
 مـشتري  سازمانی، یادگیري تغییر، ایجاد( سازمانی پذیري انطباق
 )نوآوري و سیستمی تفکر مشترك، بینش بیرونی، تمرکز گرایی،

 داد نـشان  تحلیل نتایج .شد استفاده بنیادي همبستگی تحلیل از
 انطبـاقی  کانونی متغیر با اخالقی رهبري کانونی متغیر رابطه که

 این براي ویکلز المبداي شاخص .باشد می82/0سازمانی پذیري
 54/16 نیـز  آن بـه  مربـوط  F آمـاره  که آمد بدست 27/0 ارتباط
 بررسـی  بـراي  .اسـت  دار معنـی  001/0 سـطح  در کـه  باشد می
 تحلیـل  نتـایج  5 جدول در مجموعه دو این ارتباط نحوه تر دقیق

  .است شده گزارش بنیادي همبستگی
 بـا  متغیر هر همبستگی نشانگر ساختاري، ضرایب فوق جدول در

 نیـز  کـانونی  یبضـرا  باشـد،  مـی  خودش مجموعه کانونی متغیر
 رگرسـیون  تحلیـل  در شـده  اسـتاندارد  رگرسیون ضرایب همانند
 در متغیـر  هـر  سهم نشانگر نیز کانونی اشتراك ضریب .باشند می

 فـوق  جـدول  در همچنـین  .باشد  می خودش کانونی متغیر تبیین
 کـانونی  متغیـر  متغیرهـا،  تمامی هر که واریانسی میزان اشتراك،
 نیـز  شده استخراج واریانس آن به هک کنند می تبیین را خودشان

 میتسه رهایمتغ
 قدرت

 تیهدا
 یاخالق

 يریگ جهت
 یمردم

 وضوح
 نقش

  45/0**  54/0**  52/0**  55/0** تغییر ایجاد
 یادگیري
 سازمانی

**51/0  **51/0  **52/0  **46/0  

 مشتري
 گرایی

**53/0  **57/0  **55/0  **54/0  

  56/0**  64/0**  64/0**  62/0**  بیرونی تمرکز
 بینش
  مشترك

**66/0  **56/0  **62/0  **51/0  

 تفکر
  سیستمی

**65/0  **69/0  **67/0  **62/0  

  50/0**  61/0**  63/0**  59/0**  نوآوري
*p< 05/0 , **p< 01/0  

  یسازمان يریپذ انطباق با یاخالق يرهبر رابطه يادیبن یهمبستگ لیتحل جینتا :5جدول
  کانونی اكاشتر ضریب  ساختاري ضرایب  کانونی ضرایب  متغیر

  مجموعه رهبري اخالقی
  82/0  91/0  30/0  تسهیم قدرت
  82/0  91/0  36/0  هدایت اخالقی

  84/0  92/0  33/0  جهت گیري مردمی
  62/0  79/0  10/0 وضوح نقش

  78/0  اشتراك
  54/0  همپوشی

  مجموعه انطباق پذیري سازمانی
  50/0  71/0  13/0 ایجاد تغییر

  46/0  68/0  -07/0 یادگیري سازمانی
  53/0  73/0  01/0 مشتري گرایی
  70/0  84/0  26/0  تمرکز بیرونی
  64/0  80/0  26/0  بینش مشترك
  79/0  89/0  36/0  تفکر سیستمی

  64/0  80/0  21/0  نوآوري
  62/0  اشتراك
  42/0  همپوشی
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 کـه  اسـت  واریانـسی  میـزان  نـشانگر  نیـز  همپوشـی  .گوینـد  می
 مـثالً  .)29( کند می تبیین را مقابل کانونی متغیر مقابل، مجموعه
 78 اخالقـی  رهبـري  کانونی متغیر شده استخراج واریانس میزان
 واریانس از درصد 54 نیز سازمانی پذیري انطباق .باشد  می درصد
 شـده  استخراج واریانس میزان .کنند می تبیین را اخالقی رهبري
 رهبــري و درصــد 62 ســازمانی پــذیري انطبــاق کــانونی متغیــر
 تبیین را سازمانی پذیري انطباق تغییرات از درصد 42 نیز اخالقی

 هـاي  مجموعـه  در دار معنـی  متغیرهـاي  شناسـایی  براي .کند می
 30/0 ساختاري ضرایب که کنند می پیشنهاد صاحبنظران کانونی

 خـودش  مجموعه در آن بودن دار معنی نشانگر متغیر هر بیشتر و
 رهبـري  مجموعـه  در دار معنـی هـاي     متغیر بنابراین .)29( است

 گیري جهت ،91/0 اخالقی هدایت ،91/0 قدرت تسهیم اخالقی،
 انطباق مجموعه در .باشند  می 79/0 نقش وضوح و 92/0 مردمی
 تغییـر  ایجـاد  شـامل  دار معنـی  تغیرهـاي م نیـز،  سازمانی پذیري

 تمرکـز  ،73/0 گرایـی  مـشتري  ،68/0 سـازمانی  یادگیري ،71/0
 و 89/0 سیــستمی تفکـر  ،80/0 مـشترك  بیـنش  ،84/0 بیرونـی 
 که گیریم  می نتیجه یافته این به توجه با .باشند  می 80/0 نوآوري

 گیـري  جهـت  اخالقـی،  هـدایت  قـدرت،  تـسهیم  میزان چه هر
 نـسبت  همـان  بـه  باشـد  بـاال  سازمانی در نقش وضوح و مردمی
 تمرکـز  گرایـی،  مـشتري  سـازمانی،  یادگیري تغییر، ایجاد میزان
 سـازمان  آن در نوآوري و سیستمی تفکر مشترك، بینش بیرونی،

   .بود خواهد باال
  

   بحث

 ظرفیت با اخالقی رهبري ي رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف
هـا    متغیـر  همبـستگی  سـی برر نتایج .بود سازمانی پذیري انطباق
 و مثبت ي رابطه اخالقی رهبريهاي     مؤلفه تمامی که داد نشان

 نتـایج  همچنین .دارد سازمانی پذیري انطباق ظرفیت با معناداري
 اخالقـی  رهبريهاي     مؤلفه و ابعاد که داد نشان 20کانونی تحلیل
 .هـستند  سـازمانی  پـذیري  انطبـاق  ظرفیـت  بینـی  پیش به قادر
، 6 ،2(هـاي     پژوهش نتایج باهایی    جنبه از پژوهش اینهاي    یافته

   .باشد  میهمسو )36- 30، 24، 17

 آمـوزش  موسـسات  گفـت؛  تـوان   می پژوهشهاي    یافته تبیین در
 بـا  تعامل جامعه، تحوالت رصد با علم تولید مراکزعنوان     به عالی
 واکنش خارجی محیطهاي  تهدید به بازارهاي    نیاز به پاسخ و رقبا
 یـا  شـده  ریـزي  برنامـه  پذیري انطباق همچنین .دهند  می نشان

ــه ــشگاه فعاالن ــانع دان ــالی رویکردهــاي گــزینش از م ــن انفع  ای
هـاي    یافتـه  .شـود   مـی  محیطـی  تحوالت با مواجهه در موسسات
 در )38و 37(هاي    پژوهش نتایج با بیرونی تمرکز مؤلفه   به مربوط
 در اصـالحی  خود و بیرونی محیط با دانشگاه سازگاري خصوص

 تأییـد   را نگـرش  ایـن  و دارد همخـوانی  محیطـی  تحوالت برابر
 بـا  پـذیر  انطبـاق  سـازمان  یکعنوان     به دانشگاه یعنی .نماید می
   .دهد  مینشان مناسب واکنش آن به نسبت بیرونی محیط درك

 و ظرفیـت  بـا  متناسـب  پویـا، هـاي     سیـستم عنوان    ها به   دانشگاه 
ـ  طریـق  از خـود،  علمـی  هیئـت  اعضاي مهارت  و علمـی  وزایین
 و تفـوق  بـراي  را زمینـه  سـازمانی،  تصمیمات به بخشی کیفیت
 ي کننـده  تهدیـد  که محیطی مستمرهاي    چالش بر خود چیرگی

 فـراهم  اسـت،  مختلـف هـاي     عرصه در عالی آموزش مشروعیت
 بـه  اعتمـاد  خـاطر  بـه هـا     دانـشگاه  رهبـران  واقـع  در .آورنـد  می

 در آنهـا    تـسهیم  قطریـ  از خـود  فکريهاي    سرمایههاي    توانایی
هـاي    تـصمیم  وکیفیـت  اعتبـار  افزایش به هم ها، گیري تصمیم
 از گیـري  بهـره  بـا  هـم  و نماینـد   مـی  کمـک  سـازمان  راهبردي

 و نیـاز  بـا  متناسـب هـاي     واکنش طریق از اقتضایی، رویکردهاي
 سیـستم  اثربخـشی  و پـذیري  انطبـاق  میـزان  بر جامعه، خواست
 پرداز تئوري تعبیر به که چرا .افزایند  می کمک خود هدایت تحت

 انطباقهاي    سازمان ایجاد فلسفه پذیري، انطباق رویکرد شاخص
 باشـد   مـی  جامعـه  و مـشتریان  متغیر نیازهاي به پاسخگویی پذیر

)5.(   
 از یکـی عنـوان      به نوآوري خصوص در حاضر پژوهشهاي    یافته
 .دارد همخـوانی  )31( پـژوهش  نتایج با پذیري انطباقهاي    مؤلفه
طـور     بـه  دانـش  کـه  بـاور  ایـن  با پژوهشی - علمیهاي    نسازما
 دانـش  تولیـد  طریـق  از نمایـد،   می منسوخ و کهنه را خود مستمر
 در خـود  پیـشگامی  بـر  دیگـر، هـاي    سازمان وها    بخش نیاز مورد

عنـوان     بـه  را فعالیـت  ایـن  و ورزنـد   می اصرار نوآوري به گرایش
  .نمایند  میقلمداد خود انحصاري موریتأم
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 بـر  اخالقـی  رهبـري  کـه  داده نشان گرفته صورتهاي   پژوهش
 از رهبران همچنین ).2( دارد تأثیر   سازمانی پذیري انطباق ظرفیت
 بـه  ویژه حساسیت و )فردي بین روابط( اخالقی ارتباطات طریق

 گذارنـد   تأثیر مـی   سازمان افراد عمل و رفتار بر اخالقی رفتارهاي
 از نقـش،  مناسـب  هـاي الگوعنـوان     ها بـه    دانشگاه مدیران ).39(

 تــرویج و نمــایش از پرهیــز عمــل، و قــول در صــداقت طریــق
 رفع جهت در تالش و سازمانی رفتار در آمیز تبعیضهاي    برخورد
 نگـرش  و ادراك بـر  دانـشگاه  علمی هیئت اعضايهاي    خواسته
 ایـن  .گذارنـد   می جاي به مثبت اثر خود سازمان اعضاي و اساتید
 درهـا     الگو نقش( 21اجتماعی یادگیري نظریه به استناد با رویکرد
 و علمی نظر از 22عضو – رهبر تبادل نظریه و )رفتار گیري شکل
 از نمـادي عنـوان      به رهبران که چرا .باشد  می توجیه قابل منطقی
 بـر  شـگرفی  تأثیر   جوامع، در نقش مناسب الگوهاي وها    سازمان
 برجــاي خــود زیردســتان و ســازمان اعــضاي عملکــرد و رفتــار
 عـضو،  – رهبـر  تبـادل  نظریـه  اسـاس  بـر  همچنـین  .گذارند می

 اهـداف  بـا  همراهـی  صـورت  در کـه  دارنـد  اطمینـان  زیردستان
 خواهنـد  دریافـت  مناسب پاداش مطلوب، نتیجه کسب و سازمان
هاي   پاداش و تقویت با که اخالقی رفتارهايگونه     این تکرار .کرد

 سـازمان  رهنگف به تواند  می زمان گذشت با شود، همراه مناسب
  .گردد مبدل
 ابعـاد عنـوان      بـه  سـازي  شفافیت و انصاف رعایت سازي، اعتماد
 بـا  کارکنـان  تـا  شـود   مـی  سـبب  اخالقی رهبري سبک برجسته
 وظـایف  ایفـاي  جهـت  در بیشتري تعهد احساس و مثبت نگرش
 صـورت  در کـه  کننـد   مـی  احـساس  آنها   زیرا .نمایند تالش خود

 شـود   می تامین نیز آنها   منافع سازمان، اهداف تحقق براي تالش
 معیارهـاي  رعایـت  .نـدارد  را آنهـا    از کـشی  بهره قصد سازمان و

 ).40( شـود   مـی  شـغلی  تنش کاهش باعثها    سازمان در اخالقی
 نسبتهاي آنها     واکنش بر اخالقی، جو از افراد ادراکات همچنین

   ).41( است گذار تأثیر سازمان و کار به
 مـشارکت  میـان  کـه،  بـود  این اضرح پژوهشهاي    یافته دیگر از
 انطبـاق  ظرفیـت  بـا  اخالقـی  رهبريهاي   مؤلفهاز یکیعنوان    به

هـاي    یافتـه  و نتـایج  بـا  نتیجه این .دارد وجود همبستگی پذیري
 همبـستگی  ایـن  تبیین در .دارد همخوانی )35-33(هاي   پژوهش

 و امـور  در افـراد  مـشارکت  میزان کههایی    سازمان در گفت؛ باید

هـاي    ایـده  و افکـار  ارائـه  و انباشت علت به باشد، باال تصمیمات
 جهت در جدیدهاي  روش و خالقیت بروز امکان متفاوت، و جدید
 خـاطر  بـه  همچنـین  .یابـد   مـی  افـزایش  سـازمان  مشکالت حل

 اهـداف  به دستیابی جهت در سازمان و فرد همسازي و سازگاري
 ظرفیـت  تمـام  از فعاالنـه  افـراد  قدرت، تسهیم طریق از مشترك
 و ابهامـات  حـل  جهـت  در سـازمان  منـابع  سـایر  و خـود  فکري

   .گیرند  میبهره محیط با سازمان انطباق از حاصل نامالیمات
 آموزشی – علمیهاي    سازمان رهبران شود  می پیشنهاد این بنابر
 و گونـاگون  تعـامالت  آنهـا    در که اجتماعیهاي    سیستمعنوان    به

 بهـره  و قـدرت  تـسهیم  یقطر از است، رایج سویه چند مبادالت
 سـاز  زمینـه  خـود،  سازمان فکري و علمی ظرفیت تمام از گیري
 کیفیـت  انطبـاق  و شـرایط  بـا  متناسب تصمیمات کیفیت ارتقاي
   .شوند جامعه خواست با سازمان خروجی
 فــرا ارتبــاط و جامعـه  مختلــفهـاي   بخــش بـا  دانــشگاه تعامـل 
 بـا  متناسـب  فنّـاوري    و دانـش  تبادل جهتها    دانشگاه اي منطقه
   .جامعه نیازهاي
 منظور به مدیران عملکرد ارزیابی معیارهاي بههایی    آیتم افزودن
 در اخالقـی  و فرهنگیهاي  شاخص به آنها  توجه میزان از آگاهی
  .ها سازمان

هـاي    متغیـر  از یک هرهاي     مؤلفه بودن زیاد علت به :محدودیت
 پاسخ بستههاي    پرسشنامه از فقط زیادهاي    سنجه و مطالعه مورد

 پاسـخ،  بـاز  سـواالت  طـرح  مواردي چنین در .است شده استفاده
 تحلیـل  و زیادهاي     مؤلفه به مربوط پراکنده اطالعات آوري جمع
   .باشد  میمشکل راآنها 

   .رساند نمی اثبات به را علیت و است همبستگی نوع از پژوهش
 اهـواز  دولتـی هـاي     دانـشگاه  مطالعـه  بـه  صـرفا  حاضر پژوهش 

 آمـاري  جامعـه  در مطالعـه  ایـن  گـردد  مـی  توصیه است، هپرداخت
   .شد نایل تري تعمیم قابل نتایج به بتوان تا شود انجام بزرگتري

  
  گیري نتیجه

 افـزایش  بـه  هـا،  سـازمان  در اخالقی رهبري سبک کارگیري به
 رهبـري  واقع در .کند  می کمکها    سازمان پذیري انطباق ظرفیت
 تعلـق  و تعهـد  احساس زمانسا اعضاي تا شود  می سبب اخالقی
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 رضـایت  عملکـرد  و باشـند  داشـته  سـازمان  به نسبت تري بیش
 افـزایش  با این، بر عالوه .دهند بروز خود از سازمان در را بخشی

 بـه  گـرایش  پـذیري،  انطبـاق  بـراي  کارکنـان  سازمانی مشارکت
 و پـژوهش  نتـایج  بـه  توجه با .یابد می افزایش نوآوري و تغییرات
 )مردمـی  گیـري  جهـت  و قـدرت  تـسهیم ( القیاخ رهبري ابعاد

ها   دانشگاه ي اداره و گیري تصمیمهاي    شیوه در تا دارد ضرورت
 و رسـمی  اهـداف  به صرف توجه و گرایانه تمرکزهاي    رویکرد از

 علمی هیئت اعضاي مشارکت زمینه و گردد نظر تجدید سازمانی
 نهمچنـی  .آیـد  فراهم راهبردي و حیاتی تصمیمات درها    دانشگاه

 بـسیار  پـذیر  انطبـاق هاي    سیستم در رهبري نقش که آنجایی از
 طریـق  از آموزشـی  – علمـی هاي    سازمان رهبران است، اساسی
 ایـن  مناسـب  اجـراي  بر تأکید   اخالقی، معیارهاي تدوین و وضع
 سـالمت  بـه  نهایـت  در هـا،  آن سازي نهادینه و عمل در اصول
 در خالقـی ا مناسـبات  و اصـول  تـرویج  و اعـضا  سازمانی زندگی
   .نمایند  میکمکها  سازمان
 افـزایش  باعـث هـا     سـازمان  در اخالقی رهبري سبک از استفاده
 نــوآوري جهــت در درونــی انگیــزش و یــادگیري بــراي انگیــزه

  .گردد می
  

  اخالقیهاي  مالحظه

 اخالقـی  اصـل  اسـتفاده،  مـورد  منـابع  معرفی با پژوهش این در
 محتـرم  آثـار  نمـولفی  معنـوي  حـق  و رعایـت  علمی داري امانت
 و رازداري همچون علمی اخالق اصول سایر و است شده شمرده
   .است شده رعایت آگاهانه، رضایت

  
  سپاسگزاري

 و مـسئوالن  کلیـه  از دانندکـه   مـی  الزم خـود  بـر  پـژوهش  گروه
 علـوم  چمـران،  شـهید هاي    دانشگاه علمی هیئت محترم اعضاي
 انجـام  در را پـژوهش  گروه صمیمانه که اهواز نور پیام و پژشکی

 عمـل  بـه  را قدردانی و سپاس نهایت نمودند، یاري پژوهش این
   .آورند

  

  نامه واژه
1. Accountability پاسخگویی  
2. Adaptability Capacity ظرفیت انطباق پذیري 
3. Efficiency کارآیی  
4. Effectiveness اثربخشی  
5. Productivity وري بهره   
6. Innovation نوآوري 
7. System thinking تفکر سیستمی  
8. Organizational Learning یادگیري سازمانی  
9. Shared vision بینش مشترك 
10. External Focus تمرکز بیرونی  
11. Ethical leadership رهبري اخالقی   
12. Honest صادق   
13. Caring نوع دوست    
14. Principled ضابطه مند  
15. Power sharing تسهیم قدرت 
16. Ethical guidance هدایت اخالقی   
17. People orientation جهت گیري مردمی   
18. Role clarification وضوح نقش   
19. Faculties اعضاي هیئت علمی  
20. Canonical analysis تحلیل کانونی   
21. Social Learning یادگیري اجتماعی  
22. Leader – Member Exchange  عضو–تبادل رهبر   
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