
 1397، 1 سیزدهم، شمارهفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 سرآغاز

 در حال تغییر و پویایی قرار       دائماًهاي      ها در محیط   امروزه سازمان 
ها باید با نیروها  در این راستا مدیران و رهبران این سازمان       . دارند

آنها جهت ادامه حیات سازمان     هاي     و موانعی که در مقابل تالش     
، اجتماعی،  اقتصادي،  تغییرات سیاسی . )1(مقابله کنند ،  وجود دارد 

. تأثیري شگرف دارند، ها علمی و تکنولوژیکی در عملکرد سازمان 
هـا بـه توانـایی سـازگاري و          موفقیت سازمان ،  در چنین شرایطی  

پژوهـشگران  . انطباقشان با عوامـل متغیـر محـیط بـستگی دارد          

هاسـت کـه بـه رابطـه بـین عوامـل محیطـی و                مدیریت مـدت  
نـد کـه    ا سـازمانی کارآمـد پـی بـرده و معلـوم کـرده            هـاي       طرح

پویا اي  گونه توانند کارآمد و اثربخش باشند که به هایی می سازمان
ریزي شده و بتوانند بـه سـرعت خـود را بـا              و قابل انعطاف طرح   

سـازگاري راهکـاري ضـروري      . عوامل متغیر محیط تطبیق دهند    
سـازگاري بـا شـرایط و       . )2(پـذیري اسـت    براي مقابله با آسـیب    

، محیطـی هـاي      هنگی در سیـستم   در واقع ایجاد همـا    ،  ها موقعیت
باشد که براي پاسخ بـه تغییـرات انجـام      اجتماعی و اقتصادي می   
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  )مقالۀ پژوهشی(
  در پرتو باورهاي اخالقی کارکنان  رابطه رهبري معنوي

 سازگاري سازمانی با

 ، رحیمه زیرکی سار*زاده دکتر هوشنگ تقی

  وه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران گر
 )5/10/95: ، تاریخ پذیرش3/7/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک

 هسته اصلی سازگاري، نوآوري، تفکر    . شود حاضر شمرده می   موفقیت در عصر   در جهان امروز تغییر سریع است و سازگاري بخش مهمی از          : زمینه
سازگاري سازمانی عامل بقاي سازمان است که در این میان نقـش            . گرایی و ایجاد تغییر است      بینش مشترك، مشتري   گیري سازمانی، سیستمی، یاد 

  .هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبري معنوي در پرتو باورهاي اخالقی بر سازگاري است. رهبري معنوي بسیار برجسته است
  

 نفر از کارکنان شـعب بانـک مـسکن اسـتان            541 بوده و جامعه آماري آن شامل         همبستگی -این تحقیق از لحاظ روش تحقیق توصیفی      : روش
روش . هاي محدود تعیـین شـده اسـت      نفر از کارکنان بوده که با استفاده از فرمول کوکران براي جامعه            303حجم نمونه . باشد آذربایجان شرقی می  

 سـازگاري سـازمانی و باورهـاي        ،هاي رهبري معنـوي     پژوهش از پرسشنامه   براي عملیاتی کردن متغیرهاي   . باشد گیري نیز تصادفی ساده می      نمونه
ییدي و تحلیل مسیر در قالب مدل معادالت ساختاري أهاي آماري تحلیل عاملی ت   ها از آزمون   براي تجزیه و تحلیل داده    . اخالقی استفاده شده است   

   .گیري شده است بهره
  

همچنین رهبري . ثیر مثبتی دارد أبري معنوي بر سازگاري سازمانی و باورهاي اخالقی کارکنان ت         دهد که ره   هاي پژوهش نشان می    یافته :ها یافته
  .معنوي براساس باورهاي اخالقی کارکنان بر سازگاري تأثیر دارد

  

معنوي در مدیران،   هاي رهبري    لفهؤتوان با تقویت معنویت در محیط کار و م         با توجه به تأثیرپذیري سازگاري از رهبري معنوي می         :گیري نتیجه
 . در این راستا پیشنهاداتی در جهت تقویت ظرفیت سازگاري سازمان داده شده است. ظرفیت سازگاري سازمان را تقویت نمود

  
   رهبري معنوي، ظرفیت سازگاري، باورهاي اخالقی:کلید واژگان
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 گرفته مورد انتظار و یا تغییرات اتفاق افتاده و نتایج آنها با هـدف             
 پـذیري  انطبـاق ،  از این منظر  . شود پذیري انجام می   کاهش آسیب 

بـه    ارتبـاط   سیستم و محیط آن اسـت کـه ایـن          ک بین ی  ارتباط
با . )3( سیستم در محیط الزم است    ادامه حیات  سازي ور آسان منظ

ظرفیت سازگاري یک   توان به این نکته رسید که        این تعریف می  
پذیري آن سیستم را نسبت بـه خطـرات ناشـی از             آسیب،  سیستم

. )4(هـا و شـرایط محیطـی کـاهش خواهـد داد          تحوالت موقعیت 
 سـازگاري   واکنش به تغییرات محیطی با تکیه بر ایجاد ظرفیـت         

به پتانسیل یا توانایی یک     ،  ظرفیت سازگاري . قابل دستیابی است  
علمـی و   هاي      حل سیستم براي سازگاري اشاره دارد و نشانگر راه       

درونـی الزم بـراي مقابلـه بـا         هـاي       ها و قابلیت   ایجاد شایستگی 
محـیط بیرونـی    هاي      پویایی و پیچیدگی  ،  تنوع،  تردیدها،  تغییرات
  . )2(است

ازگاري سازمانی از جمله موضوعاتی است که بـسیاري        ظرفیت س 
در این  . اند از محققان مدیریتی توجه خود را به آن معطوف نموده         

هـاي    راستا، ادعا شده که ظرفیت سازگاري سازمان یکی از مولفه      
طبق دیـدگاه وي،    ). 5(اصلی و بسیار مهم ظرفیت سازمانی است      

هـا و     بـات سـازمان   مفهوم یادشده به اهداف استراتژیکی چـون ث       
ــی   ــک م ــازمان کم ــم در س ــق نظ ــد خل ــت  . کن ــامبرده ظرفی ن

هایی همچون تمرکز بیرونی، روابط  پذیري را داراي ویژگی انطباق
). 6(داند  و نوآوري می  ) اشتیاق به پژوهش  (اي، پژوهشگري     شبکه

و بـه محـیط     حـساس  یـا سـازمان  سـازگار سازمان  در این میان    
 کسب و کار  محیط باماهنگیهپاسخگو، سازمانی است که براي 

ریـزي مجـدد     دگردیسی و طرح   در حال    مستمرطور    نامطمئن، به 
هــایی کـه از ظرفیـت ســازگاري    سـازمانهایی و بنگـاه  ). 7(اسـت 

برخوردارند، ایـن توانمنـدي و قابلیـت را دارنـد کـه تحـوالت را                
ترین زمان پاسخ دهند     بینی کنند و به این تحوالت در سریع         پیش

ي کردن تحوالت دوباره بـه مـدیریت منـابع سـالم            و بعد از سپر   
شناخت منابع الزم بـراي ایجـاد ظرفیـت سـازگاري و            . بازگردند

ها در جهت سازگار شـدن کمـک    تواند به سازمان   ساختن آن، می  
نموده و به آنها کمک کند تا از تحوالت و تغییرات صورت گرفته       

  . )9  و8(یاد بگیرند و همچنین تغییرات بعدي را بشناسند 
اند  محققینی اذعان نموده  ،  در رابطه با ظرفیت سازگاري سازمانی     

یادگیري از تجربیات و    ،  متغیرهاي      که توانایی سازگاري با محیط    

هـا در    ابزار مهمی بـراي سـازمان     ،  مبهمهاي      عملکرد در وضعیت  
. ثبـات سـازمان تـضمین شـود       کـه     ایـن شـود تـا      نظر گرفته می  

ـ پـذیر    انطباقهاي      سازمان هایـشان را از      جمعـی نگـرش    طـور   هب
کـارایی  کـه     اینآورند تا    میدست    به  تجربیات و محیط اطرافشان     
ایــن محققــین ظرفیــت ســازگاري . ســازمان را تــسهیل نماینــد
ــاد تفکــر ، کنجکــاوي،  مــشـتركبیـــنش ســازمانی را داراي ابع

؛ )10(داننـد  مـی هاي  روابـط شـبک سرمایه اجتماعی و    ،  سیستمی
 بـر  اینکـه  ضـمن ، سازمانی پذیري انطباق تظرفی است طبیعی

 هایی پدیده نیز از خود، گذارد تأثیر می اجتماعیهاي   پدیده بیشتر

متعـددي بـر نقـش    هـاي    پـژوهش ، در این زمینه. پذیرد می تأثیر
 و 13، 12،  11(انـد  رهبري بر ظرفیت انطباق پذیري تاکید نمـوده       

6( .  
هـا مهـم      سـازمان  آن بـراي  هاي     امروز رهبري و انواع آن سبک     

نگاهی به مطالعات انجام گرفته در این حوزه نیـز          . گردد تلقی می 
دهد که محققان دانشگاهی و اجرایی تحقیقات مختلفی  نشان می 

رهبري بـه جهـت اهمیـت آنهـا انجـام           هاي     بر روي انواع سبک   
اخیر بـسیار مـورد   هاي   سال در 1معنوي رهبري نقش اما، اند داده

 مطالعات رهبـري   تکوین به دقیق تعمقی. استتوجه قرار گرفته    
هـاي     ویژگی مورد در مختلفی تحقیقات تاکنون دهد که  نشان می 
 ولـی موضـوعی    گرفته صورت رهبران عاطفی و ذهنی،  فیزیکی

، کرده جلب سوي خود  به را زیادي توجهات اخیرهاي      سال در که
 سـل تو با توان می اینکه چگونه  و باشد می رهبران معنوي  ویژگی
 برقـرار  کارکنـان  بـا  متقابل و مناسـبی    روابط،  معنویت به جستن
بنابراین رهبري معنوي ریشه در مدل انگیزش درونـی       . )14(نمود

و » امیـد و صـداقت    «،  »بیـنش «،  »انـداز  چـشم «دارد که در آن     
در هم آمیخته است تا یک رهبري مـوثر را          » عشق به هم نوع   «

، هـا  از ارزش  تفادهاسـ  بـا  که است کسی معنوي رهبر. شکل دهد 
 و درونـی خـود    انگیـزش  الزمـه  کـه  هـایی  رفتـار  و ها تلقی طرز

و 15( فـراهم کنـد    را سازمان اعضاي معنوي بقاي،  است دیگران
 طریـق  از سـازمان  پیروان و از رهبران  یک هر که حالی در. )16
 و اهمیـت  بـا  شـغل  داراي کـه  کننـد   می احساس همکاران دیگر

 انـدازي  چـشم  ایجـاد  بـه  اقـدام ،  عنـوي م رهبر،  باشند معنادار می 
 /سـازمانی  فرهنـگ  بـا اسـتقرار    رهبـر معنـوي   . کند  می مشترك
 کارکنان که گردد  می موجب انسانیهاي       ارزش براساس اجتماعی
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 در احـساس  ایـن  و دهنـد  نشان دیگران و خود به عالقه خاصی 
 و باشـند  مـی  اهمیـت  داراي سایرین نیز  که آید می آنان به وجود  

تئـوري  . )15(شان قدردانی به عمل آید     خاطر شغل  به آنان از باید
 شـناخته شـده     یدهاي جد    از تئوري  یکیعنوان    رهبري معنوي به  

.  باشـد یط مـتالطم  نجات بخش سازمانها در شراتواند یاست و م  
گذاري و اقدام فرد    رهبري معنوي با تفحص، تفکر، ادراك، ارزش      

 صـورت فـردي در     و نـه اقـدام بـه       یمیتهاي    یدر جامعه با روح   
 احــساس هدفمنــدي و بــهرهبــري معنــوي ). 17(ارتبــاط اســت

 اطـراف   یط اثر بخـش محـ     یریت مد یتقابلی،  معنابخش در زندگ  
 و احساس رشـد و خـود        ی از اعتقادات درون   یروي پ ییتوانا خود و 
 یـزش  مدل انگ  یک درون    از  تئوري ینا.  دارد ید مداوم تاک  یادراک
یـد،   چـون ام   هـایی  یژگـی ي و  است و بـر رو     یافتهزا توسعه    درون

 تئـوري  ایـن ). 18(گـذاري شـده اسـت    یـه  پا یدوسـت    و نوع  یمانا
 را براسـاس سـالمت معنـوي از         یـروان  رهبر و پ   یاديبنهاي    نیاز
 معنـوي معمـوال     رهبـران ). 19(کنـد  ی م یجاد ا ی معنا بخش  یقطر

شـفقت و    داشـتن،    عـشق و دوسـت    ی،  هـارمون   یر نظ ییها ارزش
رامش، صـداقت و امانتـداري را از خـود          اتحاد، صلح و آ   ی،  مهربان
  . دهند یبروز م
 مسؤولیت یرش به پذ  یشتري ب یلاعضا تما ،   معنوي یط مح یک در

، یقـت در حق . شـود  ی نقش رهبري مـ    یل موجب تسه  ینداشته و ا  
 کـار شـده و   یط سالمت در محـ    یجاد ا ی باعث ها همگ   ارزش ینا

ـ طـور  بـه . آورند ی کار بهتري فراهم م یطمح  وي معنـ رهبـر ، ی کل
 دارد که اعضاي سازمان را      ییارزشها و نگرشها  ،  اشاره به رفتارها  

 در  یت عـضو  یـق  بقـاي معنـوي از طر      یک احساس براي داشتن   
 نـشان داد    یـز  ن هـا   برخی پژوهش  یجنتا. نماید ی م یقتشو سازمان

انـداز و فرهنـگ       چشم یک به   یمان ا یقکه رهبري معنوي از طر    
 قابـل   ی بـه صـورت    یتعشق به نوعدوس  هاي     ارزش ۀپای بر   یتعال

 و فردي   ی سازمان عملکرديهاي    یرتوجه بر سالمت معنوي و متغ     
،  شـود  یـاده  پ ی و اصـول   یـدار  که اگر به صـورت پا      گذارد ی م یرتأث
بـه عبـارتی از ایـن       . )20( عملکـرد گـردد    یش باعث افزا  تواند یم

توانـد ظرفیـت سـازگاري       دیدگاه است که رهبـري معنـوي مـی        
 عنـصري  عنـوان  به» معنویت«را که چ، سازمانی را افزایش دهد

. شـود  مـی  انگاشـته  امروزهاي   سازمان در رهبري از ناپذیر  جدایی
 جهـت  در توسـعه  بـراي  برجـسته  عـاملی ، جدایی ناپـذیري  این

بیرونـی   و درونـی هـاي    موفقیـت  از بـاالتري  سطوح به دستیابی
 به نهادن ارج، ادراك، تفکر، جستجوگري با معنوي رهبري. است

 آنهـا  فردي عمل در مقابل جامعه اعضا تیمی فعالیت و اه تالش

 رهبـري  در تیمـی  کـار  که معناست بدان این و گردد می مرتبط

 طریق از معنویت. باشد می تأیید مورد کار فردي از بیشتر معنوي

 هم. کند می فراهم را قدرتمندي درونی و ادراك، عمومی آگاهی

. دارد نیـاز  رانگیختـه ب عملی و تر عمیق بینشی به معنویت، چنین
 و کننـد  مـی  ایجـاد  تعادل، شفقت و حکمت بین معنوي رهبران
. نمایند می سهیم ها مسؤولیت در بیشتري تمایل با را خود پیروان
 انـسان  معنـاي  دربـاره  متفاوت سؤاالتی معنوي رهبري رویکرد

 بـراي  قـدرت  و ارزش توزیـع  نوع رشد و از واقعی مفهوم، بودن

  . )21(سازد  میمطرح را امعهج و سازمان ارتقاء
 کارکنـان از آن جهـت مهـم تلقـی       3اخالقـی هاي    باور و   2اخالق
گردد که منجر به درك متفاوت کارکنـان از سـازمان شـده و               می

اخالقـی متفـاوت در فراینـد سـازگاري نیـز           هاي    کارکنان با باور  
  . متفاوت عمل خواهند نمود

اسـت کـه از      هـاي   اخالقی کارکنان مفروضـات ناگفـت     هاي    باور
 4اخالقـی هـاي    ساختار و ادرك افراد از تجربیاتـشان در موقعیـت   

در حقیقـت چگـونگی پاسـخ فـرد بـه یـک             . )22(گیرد نشأت می 
اخالقـی وي داشـته و پاسـخ        هاي    موقعیت اخالقی ریشه در باور    

هاي    باور براساسفرد نشان دهنده ادراك فرد از موقعیت اخالقی         
  . اخالقی است

، آورند که قضاوت   یک سیستم معنایی فراهم می    ضمنی  هاي    باور
. )23(دهنـد  رفتاري را تحت تـأثیر قـرار مـی        هاي     و پاسخ ،  تفسیر
ضمنی پتانسیلی براي تحت تاثیر قـرار دادن چگـونگی          هاي    باور

در . درك پیروان و نشان دادن واکنش به رهبـران خـود را دارنـد       
ي و نهادینـه  اخالقی قوهاي  افرادي با باور، حوزه مباحث اخالقی  

پندارنـد   شخصیت و صفات اخالقی افراد را بیشتر ثابت مـی ،  شده
نظـم  ،  پذیر؛ همچنین مطابق با وظایف و تعهدات مقرر        تا انعطاف 

بـا توجـه بـه اینکـه رهبـري          . کننـد  اجتماعی موجود را حفظ می    
بنـابراین  . کنـد   مـی  مـشترك  اندازي چشم ایجاد به اقدام معنوي

، تـر در مواجهـه بـا رهبـر معنـوي      ی قـوي اخالقهاي   افراد با باور  
ایـن افـراد    . ثابـت و پایـدار خواهنـد بـود        هاي    بیشتر داراي رفتار  

 عنـوان  بـه انداز مشترك ایجاد شده توسط رهبري معنوي را      چشم
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افراد با اعتقـادات    . دهند سازمان مورد پذیرش قرار می    هاي     ارزش
 بر معنوي ره. )24(تر تمایل دارند بیشتر خاص باشند      اخالقی قوي 

 انسانیهاي       ارزش براساس  اجتماعی /سازمانی فرهنگ با استقرار 
 دیگـران  و خـود  بـه  عالقه خاصـی   کارکنان که گردد  می موجب
سـایرین   کـه  آیـد  می آنان به وجود   در احساس این و دهند نشان
خـاطر شغلـشان     بـه  آنـان  از بایـد  و باشـند  می اهمیت داراي نیز

محققــین در  جــستجوي اسبراسـ . )15(قـدردانی بــه عمـل آیــد  
هـاي    پرتـو بـاور    مطالعات انجام شـده تـأثیر رهبـري معنـوي در          

سازگاري سازمانی مورد بررسی قرار نگرفتـه        براخالقی کارکنان   
  . است

 بـا  رهبري معنوي    رابطهبدین منظور نیز هدف این مقاله بررسی        
بر . باشد میاخالقی کارکنان هاي   پرتو باور  در 5سازگاري سازمانی 

ن اساس نیز پس از مطالعه و مروي بر ادبیات تحقیق مـدل             همی
 : طراحی شده است1مفهومی تحقیق به صورت نگاره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش 
 روش  براساساین تحقیق با توجه به هدف آن کاربردي بوده اما           

جامعه آماري این پژوهش    .  علی است  -انجام کار از نوع توصیفی    
 ان شــرقی تــشکیلرا کارکنــان بانــک مــسکن اســتان آذربایجــ

نمونه آمـاري   . اند  بوده 1394 نفر در سال     541دهند که تعداد     می
طبق روش تصادفی ساده و با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه 

ابـزار مـورد   .  آمـده اسـت  دست به نفر   303محدود  هاي      در جامعه 
 جهـت  ها آوري داده باشد که به منظور جمع   می استفاده پرسشنامه 

. االت تحقیق از سه پرسشنامه اسـتفاده شـده اسـت   پاسخ به سئو  
پرسشنامه اول به منظور بررسی رهبري معنوي بوده است که در           

. )25(این قسمت از پرسشنامه رهبري معنوي استفاده شده است          
 سوال براي ارزیابی هفت بعد عشق بـه         25این پرسشنامه حاوي    

بـازخورد  تعهدسـازمانی و    ،  عضویت،  معناداري،  ایمان،  دوستی نوع
  . عملکرد با طیف لیکرت از یک تا پنج بوده است

ظرفیت سازگاري سازمانی بـه      و پرسشنامه دوم به منظور بررسی     
در ایـن قـسمت از پرسـشنامه ظرفیـت         . کار گرفتـه شـده اسـت      

. اسـتفاده شـده اسـت     ) 9(سازگاري سازمانی استریکمن و مارشود    
 بیـنش    سوال بـراي ارزیـابی پـنج بعـد         16این پرسشنامه حاوي    

ــشترك ــاوي، م ــستمی، کنجک ــر سی ــاعی و ، تفک ــرمایه اجتم س
پرسشنامه . تمرکزبیرونی با طیف لیکرت از یک تا پنج بوده است         

اخالقی کارکنان بـوده کـه در       هاي    سوم در رابطه با سنجش باور     
ایـن پرسـشنامه    . استفاده شده اسـت   )26(این بخش از پرسشنامه   

   اخالقیهاي   سوال بوده است و باور8حاوي 
فرانقـشی  هـاي     سازمانی و رفتار  هاي     کارکنان را در دو بعد ارزش     

  . دهد در طیف لیکرت یک تا پنج مورد سنجش قرار می
ها از روایی سازه استفاده شـده        پرسشنامه به منظور بررسی روایی   

به منظور بررسی روایـی سـازه از تحلیـل عـاملی اسـتفاده         . است
مدل ظرفیـت سـازگاري     نتایج تحلیل عاملی براي     . گردیده است 

محاسـبه شـده    . /KMO  ،638دهد که مقدار شـاخص       نشان می 
، آزمـون بارتلـت   ) sig(داري معنـی  همچنـین مقـدار سـطح     . است

دهد تحلیل عـاملی بـراي      درصد است که نشان می     5کوچکتر از   
مناسب بوده و فرض شناخته بودن      ،  شناسایی ساختار مدل عاملی   

ین اساس نیز شانزده سوال   بر هم . شود ماتریس همبستگی رد می   
، بیـنش مـشترك    پرسشنامه ظرفیت سازگاري بر روي پـنج بعـد        

بیرونـی   سـرمایه اجتمـاعی و تمرکـز   ،  تفکر سیستمی ،  کنجکاوي
  . اند ه متمایز شد

دهـد   نتایج تحلیل عاملی براي مدل رهبري معنوي نیز نشان می         
ــاخص   ــدار ش ــه مق ــت و  . /KMO ،657ک ــده اس ــبه ش محاس

 درصـد اسـت     5کوچکتر از   ،  آزمون بارتلت ) sig(داري معنی سطح
دهد تحلیل عـاملی بـراي شناسـایی سـاختار مـدل             که نشان می  

مناسب بوده و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد ، عاملی
بر همین اسـاس نیـز بیـست و پـنج سـوال پرسـشنامه               . شود می

، دوستی عشق به نوع،  انداز رهبري معنوي بر روي هفت بعد چشم      
تعهدسازمانی و بازخور عملکرد متمایز     ،  عضویت،  معناداري ،ایمان
هـاي    در نهایت نتایج تحلیل عاملی بـراي مـدل بـاور          . اند گردیده

. /KMO ،745دهـد کـه مقـدار شـاخص        اخالقی نیز نشان مـی    

 مدل مفهومی تحقیق: 1نگاره 

رهبري 
 معنوي

  سازگاري

باورهاي 
 اخالقی
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، آزمـون بارتلـت   ) sig(داري معنـی  محاسبه شـده اسـت و سـطح       
بـراي  دهد تحلیل عـاملی     درصد است که نشان می     5کوچکتر از   

بر همـین اسـاس   . باشد مناسب می ،  شناسایی ساختار مدل عاملی   
اخالقـی بـر روي دو بعـد        هـاي     نیز هشت سوال پرسشنامه بـاور     

  . اند فرانقشی متمایز گردیدههاي  سازمانی و رفتارهاي   ارزش

از ضـریب   ،  ها پس از بررسی روایی سازه و تایید روایی پرسشنامه        
ها استفاده شده    پایایی پرسشنامه آلفاي کرونباخ به منظور بررسی      

طراحی هاي   پایایی مناسب پرسشنامه  است که نتایج نشان دهنده    
  . نشان داده شده است) 1(نتایج در جدول. شده بوده است

  
  تحقیقهاي   نتایج بررسی روایی سازه و آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه: 1جدول 

  سازش  برازشهاي   شاخص
  

  بار عاملی  سنجه
2χ   p-value df/2χ  RMSEA  GFI  

لفاي ضریب آ
  کرونباخ

  65/0  بینش مشترك
  95/0  کنجکاوي

  91/0  تفکر سیستمی
  73/0  سرمایه اجتماعی

  سازگاري

  73/0  تمرکز بیرونی

06/96  83912/0  842/0  031/0  89/0  93/0  

  74/0  چشم انداز
عشق به نوع 
  81/0  دوستی

  95/0  ایمان
  80/0  معناداري
  67/0  عضویت

  76/0  تعهد سازمانی

  
رهبري 

  عنويم

  57/0  بازخورعملکرد

96/17  15823/0  2828/1  018/0  94/0  96/0  

هاي   ارزش
هاي  باور  56/0  سازمانی

  اخالقی
هاي  رفتار

  77/0  فرانقشی

  
93/1  

  
13061/0  93/1  47/0  82/0  73/0  

  
عاملی محاسبه شده بـراي ابعـاد هـر یـک از            هاي    با توجه به بار   

مناسـب  هـاي     بـوده اسـت و شـاخص     5/0ها که بزرگتـر از       سازه
. روایـی سـازه تاییـد گردیـده اسـت         ) 1(ها در جدول   برازش مدل 

هـا کـه     سشنامههمچنین مقدار آلفاي کرونباخ براي هر یک از پر        
هـا تاییـد    پایایی هر یـک از پرسـشنامه  ،  بوده است7/0بزرگتر از   

  . گردد می
  

  ها یافته
هـاي     و آزمـون فرضـیه   هـا   در این تحقیق به منظور تحلیـل داده       

تحقیق از تکنیک مدل سازي معادالت سـاختاري اسـتفاده شـده        
هـاي    سـازي معـادالت سـاختاري نتـایج آمـار          قبل از مدل  . است

) 2(نتـایج در جـدول  . تحقیق ارائه شده اسـت هاي    متغیر توصیفی
  . ارائه شده است

  
  تحقیقهاي   توصیفی متغیرهاي  آمار: 2جدول
  انحراف معیار  میانگین  تحقیقهاي   متغیر

  954/0  82/3  بینش مشترك
  854/0  56/3  کنجکاوي

  567/0  92/3  تفکر سیستمی
  387/0  49/3  سرمایه اجتماعی
  893/0  02/4  تمرکز بیرونی
  893/0  88/3  چشم انداز

  456/0  19/3  عشق به نوع دوستی
  763/0  83/3  ایمان
  031/1  66/3  معناداري
  933/0  17/3  عضویت
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  567/0  14/4  تعهد سازمانی
  296/0  81/3  بازخورعملکرد

  494/0  90/3  سازمانیهاي   ارزش
  884/0  51/3  فرانقشیهاي  رفتار

  
، گیـري  انـدازه هـاي       تاییـد مـدل    هـا و   پس از بررسی روایی سازه    

به منظور اطمینان یـافتن از وجـود و یـا عـدم             ) 2( نگاره براساس
  پژوهش و هاي   وجود رابطه علی بین متغیر

،  مفهـومی پـژوهش     مشاهد شده با مدل   هاي      بررسی تناسب داده  
مدل مفهـومی تحقیـق بـا       ،  پژوهشهاي      همچنین آزمون فرضیه  

و ) 2(نگـاره . استفاده از مدل معـادالت سـاختاري آزمـون شـدند          
  . دهد ضرایب استاندارد شده مدل مسیر را نشان می) 3(جدول

 

  
  

   مدل ساختاري تحقیق و ضرایب استاندارد شده:2هنگار
  

 براي بررسی آزمون tضرایب مسیر و مقدار: 3جدول 
  تحقیقهاي   یهفرض

ضریب   مسیر
  استاندارد شده

  نتیجه tمقدار

ــوي   ــري معنـ ــت ←رهبـ  ظرفیـ
  سازگاري

  تایید  68/12  82/0

ــوي   ــري معن ــاور←رهب ــاي   ب ه
  اخالقی

  تایید  34/14  77/0

ــوي   ــري معن ــاور←رهب ــاي   ب ه
   ظرفیت سازگاري←اخالقی 

  تایید  97/13  76/0

  
 جامعه آماري  براي اینکه آزمون شود که آیا یک پارامتر خاص در         

. شـود   استفاده میtداري با صفر تفاوت دارد از مقدار         معنی طور  به
دهـد کـه    نشان مـی ،  باشد96/1 و -96/1 بین  tزمانی که مقدار    

. داري با صفر نـدارد   درصد تفاوت معنی   5پارامتر مربوط در سطح     
، نـشان داده شـده اسـت      ) 2( همانگونه که در جدول    tمقدار آماره 

باشد که نشان     می 96/1ایب مسیر مدل بیشتر از      براي تمامی ضر  
بـر همـین اسـاس نیـز        . باشـد  دهنده تفاوت ضرایب با صفر مـی      

اصلی تحقیـق در زمینـه تـأثیر رهبـري معنـوي بـر              هاي     فرضیه
اخالقی کارکنان در بانـک     هاي    ظرفیت سازگاري با تاکید بر باور     

همچنــین . گــردد مــسکن اســتان آذربایجــان شــرقی تأییــد مــی
هـاي    دهد که رهبري معنوي بر بـاور       تحقیق نشان می  هاي     هیافت

در بانک مسکن استان آذربایجان شـرقی تـأثیر          اخالقی کارکنان 
  . دارد

  
  بحث
دهد که رهبري معنـوي بـر ظرفبـت          تحقیق نشان می  هاي     یافته

در تبیـین نقـش رهبـري    . سازگاري تأثیر مثبت و معنـاداري دارد    
رهبـري  ن عنـوان نمـود کـه    تـوا  معنوي بر ظرفبت سازگاري می 

گـذاري و اقـدام فـرد در         ارزش،  ادراك،  تفکـر ،  معنوي با تفحص  
 و نه اقدام به صـورت فـردي در ارتبـاط         یمیتاي   یهجامعه با روح  

 احـساس هدفمنـدي و معنـابخش در         بـه رهبري معنـوي    . است
 ییتوانـا   اطراف خـود و    یط اثر بخش مح   یریت مد یتقابل،  یزندگ
 مـداوم   ی و احساس رشد و خود ادراکـ       ی از اعتقادات درون   یرويپ

زا توسعه    درون یزش مدل انگ  یک درون    از  تئوري ینا.  دارد یدتاک
 یدوست  و نوع  یمانا،  ید چون ام  هایی یژگی است و بر روي و     یافته
، نتـایج مطالعـات داخلـی انجـام شـده         . گـذاري شـده اسـت      یهپا

زیادي در رابطـه بـین رهبـري معنـوي و ظرفبـت             هاي     پژوهش
ترین پژوهش   ي انجام نشده است؛ ولی شاید بتوان مرتبط       سازگار

محققان در این تحقیق    . نسبت داد ) 6(انجام یافته را به پژوهش      
 بر ظرفیت سازگاري سـازمانی توجـه        6به بررسی رهبري اخالقی   

اند که رهبري اخالقی بر ظرفیت سـازگاري       نموده و نتیجه گرفته   
انجـام شـده ماننـد      هاي    سایر پژوهش . سازمانی تأثیر مثبتی دارد   

کـه در آن بـه برررسـی اثـر رهبـري معنـوي بـر                ) 22(پژوهش  
 پرداخته و نتیجه گرفته اند که رهبري معنوي         7یادگیري سازمانی 

 آمده براي دست بهبر یادگیري سازمانی تأثیر مثبتی دارد؛ با نتایج       
نیز بر نقش ارتباط بین رهبر   ) 23(. این پژوهش همسو بوده است    

 کارکنـان مـورد     8کید داشته و اثر آن را بر بروز خالقیت        و پیرو تأ  
   .بررسی قرار داده است

 سازگاري  رهبري معنوي 

 باورهاي اخالقی 

91/0 

86/0 79/0
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در راستاي نتایج تحقیق و به منظـور افـزایش ظرفیـت            ،  در ادامه 
گـردد تـا     سازگاري سازمانی به مدیران بانک مسکن پیشنهاد می       

از ،  سازمانی و روساي شعب   هاي     قبل از انتصاب مدیران به پست     
مختلف وجود صفات رهبري معنوي در افراد را    هاي   طریق آزمون 

ــداقل     ــه از ح ــد ک ــاب نماین ــرادي را انتخ ــد و اف ــی نماین بررس
در ایــن راســتا . رهبــري معنــوي برخــوردار باشــندهــاي   ویژگــی
توانـد در    مختلـف در رابطـه بـا انـواع رهبـري مـی            هاي     آموزش

. رهبري معنوي مـوثر واقـع گـردد   هاي   یادگیري و تقویت ویژگی 
اخالقـی آنـان و   هاي  توجه به باور،  ین در رابطه با کارکنان    همچن
 و 9داوطلبانــههــاي  دهــی بــه آن از طریــق تقویــت رفتــار جهــت
   .گردد  پیشنهاد می10فرانقشی

این تحقیق نیز مانند بـسیاري از تحقیقـات انجـام گرفتـه داراي              
شـاید مهمتـرین محـدودیت تحقیـق        . بوده است هاي     محدودیت
توانـد بـر نتـایج       مـی گردد که    برمینی تحقیق   دوره زما حاضر به   

که قلمرو زمانی تحقیـق بـراي        درصورتی. تحقیقات اثرگذار باشد  
ممکن بود نتایج قابلیـت     ،  شد تري در نظر گرفته می     دوره طوالنی 

بنـابراین در تعمـیم نتـایج تحقیـق         . تعمیم بیشتري داشته باشـد    
انجـام  ي  هـا     توجه شـده و تحلیـل      تحقیقبایستی به دوره زمانی     

تحقیق هاي     از دیگر محدودیت  . گرفته در این چارچوب قرار گیرد     
طرفیت یادگیري سازمانی اسـتریکمن   هاي     لفهؤحاضر تمرکز بر م   

خـود از   هـاي      باشـد کـه محققـان بایـستی تحلیـل          و مارشود می  
   .ظرفیت سازگاري را بر مبناي این نظریه قرار دهند

  
  گیري نتیجه

 گرفته در رابطه با رهبري معنوي نشان       مروري بر مطالعات انجام   
دهد که شدت توجه محققان به رهبـري معنـوي روز بـه روز               می

 /11سـازمانی  فرهنـگ  بـا اسـتقرار   رهبر معنوي. زیادتر شده است 
 کارکنان که گردد  می موجب انسانیهاي       ارزش براساس اجتماعی

 در احـساس  ایـن  و دهنـد  نشان دیگران و خود به عالقه خاصی 
 و باشـند  مـی  اهمیـت  داراي سایرین نیز  که آید می به وجود آنان  
  . خاطر شغلشان قدردانی به عمل آید به آنان از باید
 کـه کارشـان   ی است کننده وجود کارکنان  یف در کار توص   یتمعنو

 در کـار بـا   یـت بامعنا و هدفدار اسـت و تجربـه معنو   ،  ارضا کننده 
 12اي خالق حرفها، تعهد در کار، اعتماد، صداقت، یت خالقیشافزا

 از آنجا کـه سـالمت  .  کاري همراه است13ی زندگیفیتو بهبود ک 
 یـداري ثر براي بقـا و پا     ؤ عوامل م  ین و عدالت از مهمتر    14معنوي
 در بلندمدت به    یشرفت و پ   سالمت  توسعه سازمان و حفظ    یانجر

 ، نگـرش 15 تعهـد، نـوآوري  یشلـذا موجـب افـزا   آیند،   یحساب م 
 از یکــی. شــود یبــه ســازمان مــتعلــق خــاطر کارکنــان مثبــت، 
ـ       چالش  بـه توسـعه   یـاز امـروزي ن هـاي      روي سـازمان    یشهـاي پ
 بـر   که براساس رهبري معنوي استیدهاي کسب و کار جد     مدل

 کنـد  ی مـ  یـد  کارکنان تاک  ی و مسؤولیت اجتماع   یداريسالمت، پا 
در این تحقیـق بـه   . یندازدعملکرد آنها را به خطر ب       که ینبدون ا 
ي معنوي و ظرفیت سازگاري پرداخته شده ولـی         هاي رهبر    متغیر
ها را نیز مورد     توان در این رابطه نقش واسط بسیاري از متغیر         می

بر همین اساس نیز به محققـان دیگـر پیـشنهاد      . مطالعه قرار داد  
گردد تا به جهت کاملتر شدن نتایج این تحقیق و دستیابی به             می

ر ظرفیــت مــدلی کامــل از نحــوه اثرگــذاري رهبــري معنــوي بــ
هاي واسـط و تعـدیل کننـده در      سازگاري سازمانی به سایر متغیر    

رابطه رهبري معنوي و ظرفیت سازگاري ماننـد رضـایت شـغلی،         
شخصیتی توجـه نمـوده و      هاي     و بسیاري از متغیر   ،   سازمان تعهد

  .  مورد بررسی قرار داد اثرات آنها را در مدل
  

  اخالقیهاي   مالحظه
اصـل اخالقـی    ،  فی منـابع مـورد اسـتفاده      در این پژوهش با معر    

لفین آثـار محتـرم     ؤداري علمی رعایـت و حـق معنـوي مـ           امانت
شمرده شده است و سایر اصول اخالق علمی همچون رازداري و           

  . رعایت شده است، رضایت آگاهانه
  

  سپاسگزاري
دانند تا از تمام کسانی که در انجـام       می پژوهشگران بر خود الزم   

اند مراتب تشکر و قـدردانی را بـه عمـل            هپژوهش همکاري کرد  
آورند؛ همچنـین از همکـاري مـدیران و کارکنـان شـعب بانـک               
مسکن اسـتان آذربایجـان شـرقی کمـال تـشکر و سپاسـگزاري           

  . آید  میعمل هب
  واژه نامه
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