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 رابطۀ سبک رهبری اخالقی و شفافیت سازمانی با چابکی سازمانی بررسی  

 
 *2یبن کیول یریفخرالسادات نص، دکتر1عباسی اخگری سمیرا

  .ران ی، ا گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان .1
 . رانیتهران، ا ،ییرجا دی رشهی دب ت ی دانشگاه ترب ،ی دانشکده علوم انسان ،یت ی گروه علوم ترب .2

 ( 98/ 12/ 03، تاریخ پذیرش: 98/ 10/ 02تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

ر کنونی سازمان ها به طوور زایننو ا یی ت و  الطم و متغیتدر دنیای م 
تأثیر سه پ ن ا مشتری، رقاب  و تغییر قریر دیرن  و با وقوف به یننکوه در 

ه حیات خود یدیموه م یط رقابتی نمی توینن  با یتکا بر زرآنن های ثاب  ب
دهن ، در جستجوی ریهی بریی غلبه بر مشکالت خود هستن ، سوازماناا 

 یها چالشو  هازنیا  نشیپی و    نزنوو    معلو  پیشرز   هوبو  هوتوج  اونیا ب
 مانیز ممفاو نن. یدشو می مشکلتر اواووووووو یدیرة آن تر اپیچی  ،ج ن 

 نسانیی قالخو  یموعظ منبع بر واعال بپذنرنم  که  ناب   می  بیشتر  همی ی
یرن . د نقش نمازسا دعملکر ن در رو نیا هوشمن  مکانیکی  یربای  ،هوشمن 

ری  دناچارنو  خوقابتی رحفظ توین  ییبر هانمازسا ،متغیر  نطیرش  چنین  در
 چابك  حصطالی  بهو    هن د  زقو  م یطی  لمت وو    متالطم  نطیشر  با

 ننی به پاسخگونی ییبر  نمازاوسو  ابکیوچو  نمریدیاوپو  لاونبد  بهو    شون 
غییوور، نکووی یز بارنتوورنن خ وصوویات سووازماناا و ت (.1باشن ) یتتغییر

توینوانی سوازمان بوریی   چابکی، و  مروز یس یموسسات در حوزا رقابتی  
شود مورد یساس ینن تغییر ینجاد می  هانی ری که بر  تغییر یس  تا زرص 

چابکی سوازمانی مووووعی یسو  کوه سو ی در بارا بردیری قریر ده .  
سوازی سوازمان دیرد  سیر جانگاا و نقش م نرین در توینمنو تشرنح و تف

(2 .) 
 
 

 
تغییر کن  و خود ری با تغییریت  که می توین   سازمانی یس  ،سازمان چابك

یز  یبرخو (.3)من ینوه وزوق دهو   م یطی همچون نك یستریتژی پیوروز
در نظرنو  سوازمان و مو نرن  رنشوه دیرد و بوا نگواهی   یچابک  فنت ار

 موجودی زن ا وسوازنار  مانن  سیستمی باز و  ری  کی سازمانیبنیادنن، چاب
پوذنری ری یز ونژنوی  و ین طواف   ش ن، سورع شون ا می دین  و سازنار

چوابکی بوه برخوی    به باور  (.4)  می شمارد    چابکی برهای یصلی و یولی
نری، یدریک و پیش بینی تغییریت  م نای توینانی هر سازمانی بریی حس

یس . چنین سازمانی بان  بتوین  تغییریت م یطی   موجود در م یط کاری
  و شکوزانی بنگرد. آناا در شتشخیص دیدا، به آناا به عنوین عویمل رری 

منتظرا بوریی   جانی دنگر چابکی ری توینانی زائق آم ن بر چالشاای غیر
یط کاری و کسو  مانو  و سوود یز سابق  م رونارونی با تا ن های بی

 یسو زی. (5 )کننتاای رش  و پیشرز  ت رنف میتغییریت به عنوین زرص 

 یسوازمان یتاوایام ز النجی ن،نسازماناا در ع ر نو  ش نِ  یبا جاان  گرند
 رهبوریو  یسو  یهر سازمان ییز ورورتاا یدر چارچوب منشور یخالق

 رهبوری و عرصوه مو نرن  در یساسی ریهبرد نك عنوین به یخالقی

 نیرنو ا در بر رهبری یخالقی کلی طور به شود. می شناخته سازماناا

 صورت به که یس  روهیوووون رویبط و زردی یعمال در مناس  رزتار
 
 

 چکیده

ینجوام شو ا  نایسو یدینشگاا بوعلیخالقی و شفازی  سازمانی با چابکی سازمانی هبری پژوهش حاور با ه ف بررسی ریبطه بین سبك رزمینه:  
 یس . 
 یرنیو هنفر بود که با یستفادا یز روش نمونو 777به حجمکارکنان    هیشامل کل  یجام ه آمار  بود.  ییز نوع همبستگ  یفیتوص  قیروش ت ق:روش
تفادا دیدا هوای ت قیوق پوس یز جموع آوری بوا یسویسوتفادا شو . پرسشنامه  ها یز دیدا نردآوری ینفر ینتخاب ش ن . بری  260  یطبقه ی  یت ادز

 ساختاری ت لیل ش ن . م ادالت روش با  یس پی یس یس و لیارل پرسشنامه و بارا نیری یز نرم یزایر آماری
جوود دیرد. همچنوین عوالوا بور یری وریبطه م نوی دو شفازی  سازمانی با چابکی سازمانی بین سبك رهبری یخالقی   نشان دید  جننتا:  یافته ها

 ا یس .  و چابکی سازمانی و مولفه های آنا شفازی  سازمانی رهبری یخالقی و مولفه های آن پیش بینی کنن اریبطه بین متغیرها، سبك 
و موثثر،  ژانوو بطوورمی تویننو   سبك رهبری یخالقیمطلوب  یها یژننبرخوردیری یز وبه طور کلی می توین نف  م نرین با    تیجه گیری:ن

 .نردن  چابکی سازمانی  ییرتقاو  شفازی  سازمانی شنیزای موج 
 
 انیس یو دینشگاا بوعل چابکی سازمانی ،شفازی  سازمانی، رهبری یخالقی: واژگانلیدک

 fsnasiri@sru.ac.irنونسن ة مسئول: نشانی یلکترونیکی:  
 

mailto:fsnasiri@sru.ac.ir
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 و ش ا دو طرزه برقریری یرتباطات به همکارین تشونق سب  هنجاری
رهبورین به نفته م ققوان . (6نردد) می باینه ت میمات یتخاذ به منتج
بور یرزش  ودخ یحرزه ی  یو هم در زن ن  یشخ   یهم در زن ن  ییخالق

 نوننو  رهبرینی به یخالقی رهبری(. 7) .ن ننما یم   یتأک ییخالق یها

 و صو یح هنجارهوای یرزشاای درس ، قبیل یز خوبی هایمنش که
 بوه نادرسو  یز ری شیوا درس  بتوینن  و باشن  دیشته قوی شخ ی 

 بور کوه ماموی قابلیتاوای یز همچنین نکوی(. 8دهن ) نشان کارکنان

 شفازی  سازمانی یس . شفازی  نذیرد، تأثیر می رد آنسازمان و عملک

 آزیدی و نیری ، ت میمیدزآ دسترسی بر که یس  یی نستردا یصطالح

( چشوم ینو یز، ب( لوف: ییب وادشفازی  دیریی  (.9دیرد) دالل  یطالعات
تجربووی و  مطال ووات(. 10)یسوو  د( عملکوورد و ج( یهوو یف   ،نوومأمور

تاثیر رهبری یخالقی بور متغییرهوای ت قیقات نونانون ینجام ش ا مبین 
 یخالقی یرهبکه ر در پژوهشی نشان دیدا ش ی باش  یز جمله: زنادی م 

. نوا نتوانج (11)دیرد م نوادیری ریبطوه سازمانی ع یل  و یدیری زساد با
 یز نوا و مسوتقیم بوه طوور یخالقی، رهبریدنگری بیانگر ینن بود که 

در  .(12دیرنو  ) ریبطه انکارکن ین ریزی رزتارهای با نفس عات طرنق
 دسوتان زنر به یخالقی رهبری دید نشان دنگریپژوهش همین زمینه 

 صمیم  با هم به ری آناا  و شون  درنیر خود شغل در تا کن  می كکم

 سیسوتمی سازمانی چابکی درنازتن ، پژوهشیدر  (.13) کن می تشونق

 و ابقو باعو  کوه یسو  هانیشانستگی و توینمن ناا دیریی که یس 
 موی یطمینوان عو م و رقوابتی م ویط نوك در سوازمان پیشورز 

 ننوی  سوازمانیو یعتماد     یشفازین  بریبطه    باعنوین  یقیدرت ق.(14)شود
باعو  بابوود   و یعتمواد یرتبواد دیشوته و   یکه شوفازحاصل ش   جهینت

(. همچنین در مطال ه یی نشوان دیدا 15)  شون   یویح ها م   ننعملکرد ی
 بین م نادیر؛ و منفی ریبطه سازمانی سکوت با یخالقی رهبری بینش  

 یب وادو  دیرد وجود یم نادیر و مثب  خالقی  ریبطه و یخالقی رهبری

 سوازمانی سوکوت یب اد و خالقی  پیش بینی به قادر یخالقی رهبری

تواثیر رهبوری دنگوری   طوی مطال و .(16)باشون می کارکنان کارکنان
 م ققوین ینن یوصاف با  (.17) ا ش یخالقی بر چابکی سازمانی نشان دید

 نیبو  انو  کوه آنباشو  یمو  یسویل یصل  ننبه ی  یعلم  نیدرص د پاسخگو
چوابکی سوازمانی کارکنوان با  شفازی  سازمانیو   ك رهبری یخالقیبس

 ریبطه وجود دیرد؟  نایس یدینشگاا بوعل

 

 روش 
 یهمبسوتگ  ییز نوع پژوهشواا  یشنمایپ-یفیروش پژوهش حاور توص 

 777به حجوم نایس یدینشگاا بوعلکارکنان شامل   یمار. جام ه آباش یم 
بوا  متناس  یطبقه ی یت ادز یریبود که با یستفادا یز روش نمونه ن  فرن

 ی( ینتخاب ش ن . یبایرنوردآورزننفر    65و  مردنفر    195نفر )  260حجم  
 و شووفازی  سووازمانی ؛رهبری یخالقوویدهووای یسووتان یر دیدا پرسشوونامه

ورن  یز طرنق ها  پرسشنامه ننی  نیان. پابود  چابکی سازمانیپرسشنامه  
 نوی. روی نونرد  هم اسوب95/0و  93/0،  93/0 یوه ترتبوآلفای کرونبوا   

 دیدا هواب س  آم .   یو صور  نیم توی  نیروی  یز  پرسشنامه ها با یستفادا
م وادالت روش با  یس پی یس یس و لیارل با یستفادا یز نرم یزایر آماری

 ساختاری ت لیل ش ن .
 

 هایافته  
و ینن بوود کوه آنوا بوین سوبك رهبوری یخالقوی   پژوهش  ویل یصلیس

ریبطوه دینشگاا بوعلی سینا  کارکنانانی م شفازی  سازمانی با چابکی ساز
 م نی دیری وجود دیرد؟

 
 : مدل ساختاری پژوهش 1 نگاره

 
بریی ریبطه  t(، مق یر 2نگارادیری پژوهش)همچنین بر یساس م ل م نی

 t، مقو یر  81/9بریبور بواو شفازی  سوازمانی    قیبین سبك رهبری یخال
سوبك ،  29/10یبر بوا  رب  شفازی  سازمانی و چابکی سازمانی  بریی ریبطه

جا که هموه ، بود. بنابرینن یز آن79/4و چابکی سازمانی    رهبری یخالقی
( 96/1دیری موجود در م ل،  بواالی )ینن مقادنر و نیا سانر مقادنر م نی

ناوانی پوژوهش در کنوار   توین نفو  مو لینان میباشن ، لذی با یطممی
با . باش ه آماری نیا می برخوردیری یز بریزش مناس ، قابل ت میم به جام 

و شفازی  سازمانی  سبك رهبری یخالقیریبطه  ها دربارا    نگاراتوجه به  
و  سبك رهبری یخالقیو نیا    شفازی  سازمانی و چابکی سازمانیریبطه  

سوبك رهبوری بین شفازی  سازمانی نف  که    توینمی  چابکی سازمانی
بوه یزیی   49/0ن  ینقش میانجی دیرد و به میا  و چابکی سازمانی  یخالقی
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و   سوبك رهبوری یخالقویستان یرد به وورن  بتوای بوین  هر ین ریف ی
سوبك یزاودا می شود. در ناان  وورن  ناوانی بوین    چابکی سازمانی

 . می باش  75/0 ی سازمانیو چابک رهبری یخالقی

 
 داری پژوهش: مدل معنی 2نگاره

 

 بحث  
یمر یسو    ننی  نیپژوهش مب  نهیشیو پ  ینظر  یحاصل یز مبان  یاایبررس
دینشوگاا   االخصب  یآموزش  یدر میان سازماناای نونانون، سازماناا  که

ها به عل  نقش خطیر و مامی که در آنن ة کشوور بوه عاو ا دیرنو  یز 
 یچگونگ سازمان و یکار طنبه شریجانگاا ونژا یی برخوردیرن  لذی توجه 

 مام و  اریسب  ،شتهساختن دینشگاا تأثیر بساینی دی  كبچا  در  که  آن  یدیرا
 نیبدر ینن ریستا نتانج سویل یصلی پژوهش نشان دید  باش .  یم   یورور

 شفازی  سازمانی با چوابکی سوازمانی کارکنوانو   سبك رهبری یخالقی
 بوین رویبوط کلی  آن  یساس  برریبطه وجود دیشته و    نایس  یدینشگاا بوعل

ا نازته بینن نتیجه پژوهش تأنی  ش    نظری  م ل  و  بودا  دیرم نی  متغیرها
جاو  تانی  می کنو .  آناا ری همسونی دیشته و ( 15و 12،13، 11)های

تبین بیشتر ینن نازته بان  نادآور ش  توجه بوه نووع و سوبکاای رهبوری 
اا در ینجام ز الیتااس  که نکی یز یساسی ترنن مباح  مورد نظر سازمان

نکی یز ینن سبکاا و نوا رونکردهوای ج نو  رهبوری، رونکورد رهبوری 
 ش ا پذنرزته یخالقی یرزشاای رهبری، وعن یننالق م ور می باش .  خی

 م ور دیریی ریستی و درستی ص یق ، ین اف، نظیر؛ ع یل ، همه بریی

ا تاثیر زنادی توجه و تمرکا بر ینن شاخص ه (.18)هستن  و توجه تمرکا
زمانی دیشته و منجر به چابوك سوازی سوازمان نیوا موی بر شفازی  سا
تانی  می   ری  آناا  ونذشته همسونی دیشته  جه با نازته های  ینردد. ینن نت

نتانج سویل زرعی یول پژوهش مبنی بور وجوود ریبطوه بوین سوبك کن .
کوه ینون ریبطوه مثبو  و   دید  نشان  و شفازی  سازمانی  رهبری یخالقی

ری یخالقی و مولفه های آن پیش بینی کننو ا  نادیر بودا و سبك رهبم 
اشن . نرچه ت قیقی عینوا  مشوابه ای آن میبهو مولفه    شفازی  سازمانی

 و نظوری متون مرور کلی طور بهینن پژوهش )سویل( ناز  نش  ولی 
 شفازی  و رهبریینویع سبك  بین ریبط  یز پیشین، های پژوهش نتانج

 نتانج زمینه، ینن در شویه  م تبرترنن یز که کنن  می حمان  سازمانی

ویل دوم پژوهش چنین نتانج سممی باشن . ه(  12و    17،15اای )پژوهش
و مولفه های آن  شفازی  سازمانی و چابکی سازمانیدر زمینه ریبطه بین 

و شوفازی  سوازمانی نشان دید که بین آناا ریبطه مثب  وجوود دیشوته و 
و مولفه هوای آن موی   چابکی سازمانیینی کنن ا  مولفه های آن پیش ب

همسو بوودا و بور  (18و   17،15  باشن . ینن نتانج با نازته های پژوهش)
 سوازمان شوفاف  نوك (16) م ققینآن تاکی  می کن . با توجه به نظر 

 دیدن شکل منظور به بتوینن  آن بیرون و درون یزرید که یس  سازمانی

 سوازمان، آن درون زریننو های و یقو یمات موورد در بوه نظریتشوان،

بانو   هآورنو . در تبیوین ینون نتیجو دس  ری به نیازشان مورد یطالعات
 مثثر عملکرد پیشنیاز شفازی  م ققان یز بسیاری دن ناا یزمتذکر ش  

 می باال با یثربخشی هانی سازمان ینجاد سب  و یغل  یس  سازمانی

سوبك رهبوری دید  ناانتا  نتانج سویل زرعی سوم نیوا نشوان  (.  17شود)
 جننتوا  ازتوه،ن  ننویمی باشن .    یخالقی پیش بینی کنن ا چابکی سازمانی

چوابکی در زمینوه    (16  و17)  و با نتوانج ت قیقوات  کردا   نیتأی  نذشته ر
 یستفادا م نای به زرآنن ، نك به عنوین رهبری همسونی دیرد. سازمانی

 نوك یعضوای ز الیتاوای هماهنگی و ه ین  بریی رب ون زو نفوذ یز

مجموعه  م نای به نك صف ، به عنوین و ه ف  ت قق جا  در نروا
بکوار  موزقیو  با ری نفوذی چنین که یزریدی به که ونژنیااس  یز یی
 دیریی رهبوری سوازمانی، نظر نقطه یز می شود. دیدا نسب  برن ،می 

 نوروا و زرد رزتار بر ن یق رتم رهبری نفوذ زنری یس  حیاتی یهمی 

 کوه رهبور یسو  آن رهبوری یهمی  دنگر دلیل ینن، بر عالوا دیرد.

یصولی  هو ف  که می کن   ه ین ه زی جا  در ری نروا کوششاای
 قابول می توینن  تغییور آسانی به چابك سازماناایباش .  می نیا یزرید

 بوریی خوود کار و کس  نوسازی و تنوع بخشی تمرکا، در ری توجای

 بوین، ینون در و کننو  ینجواد خوا  ه ف  به نك رسی ن در سرنعت

  (.18)هستن  یهمی  حائا و وروری ت ول، پذنرش در رهبرین
 یرینتیجه ن

جام وه موورد  نرینبرخوردیری م  دید نشان پژوهش نتانج یبه طور کل 
خوا   طنها و شوری  یبا توجه به موق  رهبری یخالقیمطال ه یز سبك 

 یرتقا شوفازی  سوازمانی ودر   یالزم ری بریی موزق  نی، زم یوزمان  یمکان
کم توووجای یزمامتوورنن م و ودنتاا. آوردیزووریهم موچوابکی سوازمانی 
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ها، عو م تفکیوك کارکنوان پرسشنامهبه کامل نمودن سویالت  کارکنان  
های شخ یتی و یدیری و م و ودن  جام وه بوه دینشوگاا یزنظر ونژنی

پیشنااد کلی می شوود ژوهش حاور  پ  جننتا  یدر ریستا  .بوعلی سینا بود
که م نرین جا  رعان  یصول رهبری یخالقوی بوه رزتارهوای یخوالق 

ین اف، یهتمام ورزن ا و یصولی همچون  م یرینه در تمام سطوح م نرنتی
 سوازیووووح و یخالقوی رهنمودهوای  ع یل ، ت میم نیری مشارکتی،

 .ری سرلوحه خود قریر دهن  نقش
 

                 خالقیا  یمالحظهها
م ققین در ت قیق حاور با تمام س ی و تالش درص د رعان  ص یق    

 یخالقوی یصول ا بوودا ویسوتفاد موورد منابع م رزی و ریستی در زمینه 

 م تورم آثوار موثلفین م نوی حق و رعان  و ریزدیری یمانت یری علمی

 .یس  ش ا شمردا
 

 هنام واژه
  Organizational agility .1  چابکی سازمانی                  

 Ethical leadership .2 رهبری یخالقی

                                     Perspective .3 چشم ین یز

                                  Commission .4                          مامورن 

      Goals .5 یه یف

 Performance .6                                عملکرد

                              Responsiveness .7  پاسخگونی

 Merit .8                                            شانستگی

Flexibility .9 پذنری ین طاف              

  Organizational transparency.10 سازمانیشفازی  

    Fairness .11 ین اف         

 Integrity .12                                      ص لق       

 Competitive environment .13 م یط رقابتی

 Ethical behaviors .14  یخالقی ارهایرزت

 Successful strategy .15 یستریتژی پیروزمن ینه
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