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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و جو اخالقی شکل گرفت؛ تحقیق
حاضر از نظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی و همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است .جامعه آماری این
تحقیق کارکنان دانشگاههای استان گلستان بود ؛ بر این اساس  380نفر بهعنوان نمونه آماری به روش نمونهگیری غیر
تصادفی در دسترس انتخاب شد .در این پژوهش برای سنجش رهبری تحولآفرین از پرسشنامه استاندارد برنارد باس و
آوولیو ( ،)9992برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد نیهوف و مورمان ( ، ،)0223و برای سنجش جو
اخالقی از پرسشنامه استاندارد فاون چانگ و ین جانگ ( )9900استفاده شد .محقق؛ دادههای بهدستآمده از پرسشنامه
را پس از استخراج و طبقهبندی از طریق نرمافزار  SPSSمورد تجزیه تحلیل قرار داده است .نتایج نشان داد که بین
رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .بین رهبری تحولآفرین و جو اخالقی رابطه معناداری
وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :رهبری تحولآفرین ،عدالت سازمانی ،جو اخالقی
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 -3کارشناس ارشد ،شرکت سهامی بیمه ایران ،مسئول پذیرش اداره نمایندگان حقوقی ،تهران  ،ایران.
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 -1مقدمه
در طی ده سال گذشته توجه به اخالق کسبوکار بهشدت افزایش داشته است و تالشهای تحقیقاتی بسیاری در زمینه درک
بهتر رفتار اخالقی و توسعه مفاهیم اخالقی صورت گرفته است که نتایج نشان میدهد جو اخالقی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و
زمینهای را برای پذیرش قوانین و مقررات و ساختار سازمانی فراهم میسازد (اربن وگونسر )9995،3اخالق یعنی رعایت اصل معنوی
و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است (بهاری فر
وهمکاران .)29،0329:اخالق را مجموعهای از صفات روحی و باطنی انسانی تعریف کردهاند که بهصورت اعمال و رفتاری از خلقیات
درونی انسان ناشی میشود و بروز ظاهری پیدا میکند .اخالق از مهمترین مباحث دینی است و از یک نظر مهمترین هدف انبیای
الهی را تشکیل میدهد ،زیرا بدون اخالق نه دین برای مردم مفهومی دارد و نه دنیای آنها سامان مییابد .اخالقیات کار ،یکی از
جنبههای مهم فرهنگ سازمان است و به سمتی پیش میرود که بخشی از استراتژی یک سازمان گردد .اخالقیات در کار زیربنای
اساسی برای کسبوکار میسازد که بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر میگردد .بهطور مشابه مدیریت کیفیت نیز بر اساس
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اخالقیات بنا میگردد که به پیشرفت نظری و عملی کسبوکار منجر میشود (زئیری و پیترز .)9999،2اهم دالیلی که موجب میشوند
سازمانها اخالقیات را مورد تأکید قرار دهند عبارتاند از :نقش اخالقیات بهعنوان بخشی از استراتژی سازمانی و مدیریت سازمان،
تأثیر رعایت اخالقیات در ایجاد تصویر مناسب از سازمان ،الزام قوانین و مقررات ،نقش اخالقیات بهعنوان یک دانش ویژه برای
کاهش ناراحتیهای اجتماعی ،نیاز سازمان به شناسایی هزینهها و مخارج اجتماعی فعالیتها ،اثرات تبلیغاتی رعایت مسائل اخالقی،
فشار دولتها ،تاثیررعایت اخالقیات روی عملکرد سازمان و قیمت سهام سازمان ،مسئولیت قانونی مدیران و سازمانها جهت رعایت
اصول اخالقی ،استانداردها ،تأثیر تعهد به مسائل اخالقی روی کیفیت ،فراگیر شدن بحث اخالقیات و فشار ذینفعان مختلف
(وینتن .)20،0228:1باید توجه داشت که اخالق رهبران در سازمان یکی از مباحث خاص در سازمان است و رفتارهای اخالقی رهبران
الهامبخش برای زیردستان خواهد (نلسون )0282،3رهبران برای موفقیت ،نیاز به توانایی اخالقی و رفتاری برای انتخاب نقش درست
و مناسب برای موفقیت دارند .برای انجام این مورد ،رهبران نیاز به انعطافپذیری شناختی و رفتاری و اخالقی دارند (دوکت و
ماکفارلن .)9993،5طریقی را که رهبر ،از نفوذش برای کسب اهداف استفاده میکند سبک رهبری مینامند .امروزه اکثر سازمانها
برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییر سریع دارند .تغییرات سریع مستلزم رهبران و کارکنانی انطباق پذیر است که به صورت
مؤثر کار کنند ،به طور مداوم سسیستم ها و فرایندها را بهبود بخشند و مشتری مدار باشند(باس:0229،نقل از مرتضوی و
همکاران .)0380،رهبران برای موفقیت ،نیاز به توانایی رفتاری برای انتخاب نقش درست و مناسب برای موفقیت دارند .برای انجام
این مورد ،رهبران نیاز به انعطاف پذیری شناختی و رفتاری دارند .یک رهبر ،نیازمند توانایی شناخت نیازها و اهداف افراد و توانایی
تطبیق دیدگاه فردی خود مطابق با فعالیتهای گروه است.اهمیت رهبری برای حفظ و توسعه فرهنگ سازمانی توسط نویسندگانی
موفق مورد تاکید قرار گرفته است .رهبری تاثیر ضمنی و آشکاری بر فرهنگ از راه زبان ،ساختار ،ارزشها و رفتار دارد و در سطح
گروهی و فردی عمل می کند .آیزن باچتال )0228(6پیشنهاد می کند که روابط رهبری برای تغییر ارزشها ،باورها و نگرشهای پیروان،
مهم و حیاتی است .به ویژه اینکه تحقیق آنها بر اهمیت رهبری تحول گرا در محیط های تغییر شدید به دلیل تاثیرات روانشناختی
بلند مدت ،بر رفتار و نگرشهای پیروان که موجب ایجاد فرهنگی می شود که تغییر را می پذیرد ،تاکید دارد(دوکت و ماکفارلن.)9993،
رهبران مسئولیت می پذیرند ،قوه ی تخیل خود را به کار می گیرند و تخیالت خود را به واقعیت تبدیل می کنند ،موجب تعهد و
مشارکت داوطلبانه پیروان می شوند و به آنان انرژی می بخشند و در نهایت سازمانها را به سمت سازمان های یادگیرنده که می
توانند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزارهای الزم برای هماهنگی خود با آن را فراهم سازند ،هدایت می کنند .چنین رهبرانی
را رهبران تحول آفرین می نامند(رعدی افسوران و همکاران)0323،رهبری تحولآفرین از جدیدترین سبک های رهبری است که
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .مزایای بسیاری برای این سبک رهبری شناخته شده است؛ از جمله رضایت شغلی ،افزایش بهره
وری سازمان و کاهش استرس بین زیردستان است( شاه منصوری و سکوت آرانی)0320،رهبران تحولآفرین در باورها ،ارزش ها و
اهداف پیروان نفوذ کرده و تأثیر فوق العاده ای در پیروان خود به جای می گذارند .آنها از طریق گفتار و کردارشان کل سازمان را
دچار تحول می کنند .پیروان این رهبران نسبت به آنها احساس اعتماد و وفاداری می کنند .نفوذ رهبران تحولآفرین ازطریق کلمات،
گفتگو ،بینش و الهام بخشی به دیگران است(موغلی )0383،به نظر می رسد رهبری تحولآفرین که از ثبات الزم برخوردار بوده،
باتوجه به ویژگی های تأثیرگذارش همچون الهام بخشی ،امیدآفرینی و معنابخشی به زندگی کاری منابع انسانی در حوزه مسئولیت
خود ،می تواند کارکنان را از آسیب های مخرب و جبران ناپذیر بیگانگی شغلی و بیگانگی از خود مصون داشته و به سمت و سوی
تعالی و پیشرفت سوق دهد(تسلیمی و همکاران .)0329،اصطالحات تحول ،تحول گرا و تبادل گرا ،مباحث اصلی مطالعات رهبری و
1 - Erben & Gu¨nes¸er
2 - Zairi And Peters
3 - Winten
4 - Nielsen
5 - Duckett & Macfarlane
6- Eisen Bachtal
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 -2مبانی نظری
 -1-2سبک رهبری
بدون تردید مدیریت ،موتور توسعه است .لیکن توسعه در گرو کارگروهی و سازمانی است و به سامان رسیدن فعالیت های
سازمانی ،مستلزم مدیریت اثربخش است(خسروی و همکاران)9909،و رهبری ،فرایند نفوذ و تأثیرگذاری ،بر افراد است
(رابینز)9909،2دو مفهوم مدیریت و رهبری الزم و ملزوم یکدیگرند ،بدین معنا که هیچ مدیریتی بدون رهبری سازمانی و هیچ رهبری
بدون مدیریت ،موفق نخواهد بود .یک مدیر خوب ،الزاما باید یک رهبر سازمانی خوب ،هم باشد تا بتواند همه جنبه های فنی کار و
نیروی انسانی سازمان را اداره کند(شاکور و همکاران )9909،به منظور هدایت نیروی انسانی ،مدیران در نقش رهبر سازمان سبک
های متفاوتی را بکار می گیرد(یوسفی و همکاران )9900،یک سبک رهبری خاص ،برای همه موقعیت ها مناسب نیست .از ای نرو
در موقعیت های گوناگون ،با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان ،سب کهای متفاوتی مورد نیاز می
باشد(الوانی)9909،بنابر این سبک رهبری از مهمترین و اساسترین عناصر مدیریت است (بهبودی مقدم و همکاران .)0320،سبک
رهبری نشاندهنده طرز تفکر ،جهانبینی و شخصیت مدیران است (نظری و همکاران )0320،چنانچه سبک رهبری بهطور نامناسبی
انتخاب شود ،از یکسو منجر به کاهش کار آیی افراد میشود و از سوی دیگر بهعنوان عامل به وجود آورنده فشار روانی در مدیران
محسوب میشود .عاملی که سبک رهبری را تحت تأثیر قرار میدهد ،شیوه نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان است .بیشتر
مدیران ،دارای سبکی هستند که با ویژگیهای خودشان انطباق دارد ،فقط معدودی از مدیران ،میتوانند سبک خود را با شرایط و افراد
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استفاده شده برای تمایز بین رهبری و مدیریت است .تئوری رهبری تحول گرا نخست توسط برنز  )0258(3به منظور تمایز بین آن
دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با زیردستان و پیروان برقرار میکنند و آن دسته از آنها که به طور گسترده ای متمرکز بر
مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایج اند به وجود آمد.او مشخص کرد که یک رهبر تحولگرا ،به دنبال انگیزه های بالقوه در پیروان و
ارضای نیازه ای باالتر آنان است .رهبران تحول گرا ،رابطه انگیزشی متقابلی را برقرار می کنند که پیروان را به رهبران تبدیل می
کنند .بنابراین رهبری تحول گرا ،تعاملی و دوسویه ( )Mutualاست(دوکت و ماکفارلن.)9993،از سویی دیگر عدالت اهتمام نیروی
انسانی وانگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد.رعایت عدالت،رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و
کارکنان است(پورعزت)0385،عدالت از بدیهی ترین اصولی است که بشر می شناسد(خرسندی و نیری .)0320،تحقق عدالت اجتماعی
بدون تحقق عدالت سازمانی ممکن نیست و عدالت سازمانی تحقق در همه فعالیت ها ،رفتارها وگرایشات افرادسازمانی است(گنجی
نیا و همکاران .)0329،عدالت در سازمان بیانگر برابری و در نظر گرفتن رفتار اخالقی در یک سازمان است(کورپانزو و گرینبرگ)0225،
وجود عدالت سازمانی در محل کار بیانگر اهمیت دادن سازمان به کارکنان است .در چنین شرایطی کارکنان نیز نسبت به سازمان
متعهد می شوند و یک میثاق دو سویه بین کارکنان و سازمان ایجاد می شود که منجر به بروز رفتار های شهروندی سازمانی از سوی
کارکنان می گردد(نعامی،شکر شکن) 0387،؛ ازآنجاکه پژوهشی که این متغیرها را باهم بررسی کرده باشد در داخل انجامنشده؛ که
این خود ،انگیزهای جهت انجام پژوهش حاضر میباشد .ازاینرو ،در این پژوهش سعی بر آن است که ارتباط بین رهبری پدر ساالرانه
با تعهد سازمانی و جو اخالقی را موردبررسی قرار گیرد .پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا بین رهبری تحولآفرین با عدالت
سازمانی و جو اخالقی رابطه معناداری وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،نوع رابطه چگونه میباشد؟ یافتههای پژوهش ضمن
آن که موجب بسط مبانی نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با رهبری در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران میشود ،میتواند
مورد استفاده مدیران و تصمیمگیرندگان قرار گرفته و در امر تصمیمگیری آنان راهگشا باشد.

گوناگون منطبق سازند (دنیسون و میشرا .)0227،1روولد (  ، )9992سبک رهبری را مجموعه ای از نگرشها ،صفات و مهارتهایی از
مدیران تعریف می کند که بر اساس نظام ارزشی ،اعتماد در کارکنان ،تمایالت رهبری و حس امنیت  ،در موقعیت های مبهم شکل
گرفته است(یزدانی و همکاران)0320،

 -2-2رهبری تحولآفرین
این مفهوم از جدیدترین مفاهیم رهبری بوده که درآن ،رهبری تحولی بعنوان فرآیندی که رهبران و پیروان ،یکدیگر را به سطوح
باالی خالقیت و انگیزش رهنمون می سازند ،تعریف میکند(رزونا .)9909،3در این رویکرد ،رهبر ،موانع بالقوه درون سیستم را بر طرف
می کند و بازیگران را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ترغیب می کند(بونکی و همکاران.)9905،5

1- Bronze
2- Rabinz
3- Denison& Mishra
4 - Rezoana
5- Boenke et al
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رهبری تحولآفرین به معنی ایجاد تغییرات مستمراز طریق نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،تحریک ذهنی و مالحضات فردی
است(هلند و همکاران .)9908،3رهبری تحولآفرین به رهبری که با ویژگیهای خود بر پیروان تأثیر میگذارد ،تا از منافع شخصی خود
فراتر رفته و منافع سازمانی را در نظر بگیرند اطالق می شود .رهبران تحولگرا بر موفقیت  ،خودشکوفایی و رفاه پیروان تأثیر میگذارند.
در بعد نفوذ آرمانی ،رفتار پیروان تا حدودی تحت تأثیر شخصیت کاریزماتیک رهبر شده و وی را قابل اعتماد و الگوی خود قرار میدهند
به طوری که پیروان تشویق میشوند تا خود را جزئی از سازمانشان بدانند .بعد انگیزش الهام بخش به توصیف یک رهبر از تجسم
آینده مطلوب کارکنان در داخل سازمان یا در شغلشان و چگونگی دستیابی به این آینده یا چشم انداز ،اشاره دارد .ایجاد کیفیت باال یا
استانداردهایی برای تدوین ارتقای ردهی سازمانی پیروان و نمایش جاه طلبانه نسبت به آینده یا چشم اندازی مطمئن از آینده برای
ایجاد انگیزه در کارکنان ،مثالهایی از انگیزش الهام بخش است .بعد ترغیب ذهنی به یک رهبر روشنفکر اشاره دارد که جو نوآورانه و
یا مکانیزم های تشویقی برای تحریک خالقیت و ابتکار کارمندان ایجاد کرده و در انجام کارها خالقیت و نوآوری دارد(سم لیو
هوانگ.)9999،2
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سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به پیوندی قوی بین اجزا و عناصر تشکیلدهنده آن هست.
امروزه سازمانها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و درنهایت دستیابی به اهداف تعیینشده ناگزیرند که به منابع انسانی
خود توجه کافی مبذول دارند و شاید بیش از هر چیز نگرش کارکنان است که بر کارایی و عملکرد آنان تأثیر میگذارد (سید جوادیان
و همکاران )9992،در آخرین دهه قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی بهعنوان یک
مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمان بوده است .عدالت سازمانی به علت ارتباط با فرایندهای حیاتی
سازمانی مثل تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیداکرده است (کول و فلینت )9990،1عدالت یکی از اهداف
اساسی و بسیار مهم در عملکرد شاغلین هر سازمان و اثربخشی فرایندهای سازمانی هست (بوس )9990،3عدالت سازمانی ،درجهای
است که کارکنان احساس میکنند قوانین ،رویهها و سیاستهای سازمانی مربوط به کار آنها ،منصفانه است (عباسی و
همکاران .)0320،عدالت واالترین ارزش انسانی درراه تحقق حقوق بشر است .آرمان اصلی انسانها رسیدن به عدالت است
(کاتوزیان )9998،ویکی از مهمترین پیشایندهای محیطی رفتار در محیط کار ،ادراکات عدالت در محیط کار یا به عبارتی «عدالت
سازمانی» هست (هاشمی و همکاران .)0320،عدالت سازمانی بیانگر ادراکات کارکنان از برخورد منصفانه سازمان با آنها است (کمبل
و فنیچ )9990،عدالت برانگیزانده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احساس بیعدالتی کنند اخالق آنان نیز سقوط میکند
(عباسی و همکاران .)0320،ادراک بیعدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد ،زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان
را تحتالشعاع خود قرار میدهد .افزایش بیعدالتی منجر به افزایش رفتارهای نامولد مثل خستگی عضالنی ،بیحوصلگی ،غیبت از
کار و مقاومت در برابر تغییر میشود (بیس .)9990،عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخالقی افراد درون یک سازمان اشاره میکند
و با فرآیندهای مهم سازمانی مانند تعهد ،حقوق شهروندی ،رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است (مختارپور )9992،و دارای سه شکل
اصلی؛ عدالت توزیعی بهعنوان ادراک از توزیع عادالنه منافع از فعالیتهای سازمان هست تا هر فرد به سهم مطلوب عادالنه ،متناسب
با میزان آوردهها ،مساعی و قابلیتهایش نائل آید .عدالت رویهای دال بر این موضوع است که فرایند نیل به نتایج عادالنه ،عادالنه
است .عدالت تعاملی دال بر این موضوع است که کلیه تعامالت افراد در مسیر رسیدن به نتایج باید عادالنه باشد (پور عزت و قلی
پور)9992،

 -3-2جو اخالقی
امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها ،پرداختن به اخالق و ارزشهای اخالقی یکی از الزامات است .نماد بیرونی سازمانها
را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل میدهد که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها ،ظهور و بروز
یافته است .در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و غیردولتی به وجود
آورده است .سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی ،پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا
بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند .لذا یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد
بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه
خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند .اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از
مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان میباشد تا در گامهای بعدی بر روی این عوامل مداقه
الزم صورت پذیرد .اخالقیات در سازمان به عنوان سیستمی از ارزشها و بایدها و نبایدها تعریف میشود که بر اساس آن نیک و
1- Hetland et al
2 - Sam liu & Huang
3 - Cole & Flint
4 - Boss
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بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز میشود .به طور کلی انسانها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاص
اخالقی هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد .ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار
میگیرند عواملی موجب شود که پندار ،گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارایی
و اثر بخشی سازمان تأثیر بگذارد .رفتارهای متفاوت اخالقی افراد به عنوان کارمندان سازمان در یک طیف خطی که یک سر آن
سالمت اداری و سر دیگر طیف فساد اداری میباشد قابل تحلیل میباشد و میزان سالمت اداری در میزان موفقیت سازمان در انجام
مأموریتها ،اجرای راهبردها و برنامهها و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نقش به سزایی را ایفا میکند .اولین گام در دستیابی
به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان میباشد که در این
تحقیق سعی شده تا به طور جامع این عوامل احصاء و طبقهبندی گردند -.جو اخالقی جزئی از جو عمومی سازمان است .طبق نظر
ویکتور و کالن ،)0285( 0جو اخالقی در سازمان به ادراکات مشترک از رفتارهای صحیح اخالقی و اینکه موضوع اخالقی چگونه
باید اداره شود ،اشاره میکند .ویکتور وکالن ( ،)0228چارچوبی برای اندازه گیری ادراک کارکنان از جهت گیری اخالقی با ترکیب
کردن ساختارهای نظری از رشد شناختی ،نظریه اخالقی و مکانها ی تجزیه و تحلیل ارائه کردند .آنان یافتههای خود را از تحقیق
کلبرگ )0292( 9بدست آوردند .او نشان داد توانایی شناختی افراد برای دالیل اخالقی در حال رشد است و جو اخالقی یا محیط
مرحله باالتر که از سوی جمع ایجاد میشود تعدیل دهنده قدرتمندی در این فرایند است (مالوی .)0222 ،3جواخالقی به عنوان
چارچوبی برای ایجاد و قویت هنجارهای قابل قبول ،ارزشها و عقایدی است که ممکن است با این دیدگاه نهادی که "کارها
چطور باید انجام شود" ،مرتبط شود (السی 0وآلپکان .)9992 7به نظر میرسد که اگر جو اخالقی در یک سازمان همراه با وجدان
کاری ،عقالنیت ،دین باوری ،وجود فرهنگ دینی و اجتماعی و گزینههایی از این قبیل باشد ،کارکنان شرایط مطلوبی را دنبال
خواهند کرد که بدین سان ایجاد و تقویت ارزشها در سازمان نهادینهتر خواهد شد.
سه بعد اصلی نظریه اخالقی ویکتو ر وکالن به موازات الگوی کلبرگ (( ،)0292پیش قراردادی ،قراردادی ،فوق قراردادی) ایجاد
شده است ،که شامل خود محوری (لذت جویی) ،خیرخواهی (سودمند گرایی) و اصولی (اخالق شناسی) است (مالوی.)0222 ،
کلبرگ ( ) 0292معتقد است که رشد اخالقی اساساً نشأت گرفته از استدالل اخالقی است که در طی مراحل مختلف شکل
میگیرد  .وی در واقع ادامه دهنده و تکمیل کننده نظریه رشد اخالقی پیاژه است .او از تحقیقات خود به این نتیجه رسید که رشد
قضاوت اخالقی بتدریج و به ترتیب در سه سطح (که هر سطح دارای دو مرحله است) صورت میگیرد .این سطوح سه گانه اخالقی
عبارتند از .0 :استدالل پیش قراردادی :که در این سطح فرد هیچ یک از ارزشهای اخالقی ر ا در خود درونی نکرد ه است؛  .9استدالل
قراردادی :که د ر این سطح فرد تابع هنجارهای درونی شدهای است که اساساً از جانب دیگران و محیط به او تحمیل میشود.3 .
استدالل فوق قراردادی :در این سطح استدالل اخالقی به طور کامل در فرد درونی شده است.

در این قسمت به پارهای از پژوهشهای انجام شده در رابطه با رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی و جو اخالقی اشاره خواهد
شد:
یین ال و همکاران ( )9908در پژوهشی به بررسی آثار واسطهای سیاستهای سازمانی بر روابط بین جو اخالقی محیط کار و تعهد
سازمانی کارکنان مالزیایی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که سیاستهای درک شده سازمان به طور نسبی بر روابط بین
جواخالقی و تعهد سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد .مکمانوس و سوبرامانیام ( )9905در پژوهشی به بررسی تأثیر مشاوره و درک جو
اخالقی سازمان بر تعهد سازمانی و حرفهای حسابداران مبتدی در استرالیا پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد زمانی که سبک
مشاوره توسعه شغلی ،بکار گرفته شود تعهد سازمانی و حرفهای بیشتری وجود دارد .هم چنین ،جو اخالقی سازمان به طور مثبت با
تعهد سازمانی رابطه دارد و تعهد سازمانی به نوبه خود تأثیر بر تعهد حرفهای دارد .لندران اصفهانی و همکاران( )0322در پژوهشی به
بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش و رهبری تحولآفرین بر رفتار شهروندی و ایجاد عدالت سازمانی پرداختند؛ نتایج حاکی از آن
است که بین رهبری تحولآفرین با مولفه های استراتژی مدیریت دانش(ایجاد دانش ،ذخیره دانش ،تسهیم دانش ،کاربرد دانش)
و رفتار شهروندی و عدالت رابطه معناداری وجود دارد.حاتمی و همکاران( )0322در پژوهشی به ررسی و تحلیل رابطه رهبری
تحولآفرین ،عدالت سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی در اداره ورزش و جوانان فارس پرداختند؛نتایج نشان داد رابطه مثبت و
معناداری بین رهبری تحولآفرین و شهروندی سازمانی وجود دارد همچنین مشخص شدکه رابطه مثبت و معنی داری بین عدالت
سازمانی و شهروندی سازمانی وجود دارد؛ همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین عدالت سازمانی و رهبری تحولآفرین یافت
شد.معارفی و داودی( )0328در پژوهشی به بررسی رابطه رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و تعهدسازمانی در دانشگاه های آزاد
و پیام نور شهرستان مریوان پرداختند؛ نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و تعهدسازمانی و عدالت
1 -Victor & Cullen
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5 -Alpkan
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سازمانی با تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد همچنین بین مولفه های رهبری تحولآفرین (نفوذ آرمانی ،ترغیب ذهنی،
انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی) با عدالت سازمانی و نیز تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود داشت.محمدی و
همکاران( )0328در پژوهشی به بررسی تاثیر رهبری تحولآفرین و جو سازمانی بر کارآمدی معلمان با میانجیگری ادراک از توانمندی
معلمان مدارس متوسطه دوم سنندج پرداختند؛ تحلیل نتایج با استفاده از روش های آماری تی مستقل و مدل یابی معادالت ساختاری
نشان داد که مولفه های زیربنایی متغیرهای پژوهش بیانگر مناسبی برای متغیرها می باشند .همچنین مشخص شد که رهبری
تحولآفرین هم به صورت مستقیم و هم به واسطه ادراک از توانمندی تاثیر مثبت و معنی داری را بر کارآمدی معلمان دارند .همچنین
جو سازمانی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر معنی داری بر کارآمدی معلمان دارد.جعفری و همکاران( )0329در پژوهشی به
بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین و جو سازمانی با تعهد به هدف سازمانی در دانشگاه مازندران از دیدگاه کارمندان پرداختند؛
نتایج نشان داد که )0 :از دیدگاه کارمندان ،بعد غالب رهبری تحولآفرین ،انگیزش الهام بخش بود )9 .از دیدگاه کارمندان ،نوع جو
سازمانی حاکم بر دانشگاه ،روحیه گروهی بود )3 .از دیدگاه کارمندان بین ابعاد رهبری تحولآفرین و انواع جو سازمانی با تعهد به
هدف سازمانی رابطه ی معنادار وجود داشت )0 .از دیدگاه کارمندان ،مالحظات اخالقی رهبری تحولآفرین ،پیش بینی کننده مثبت
و معنادار تعهد به هدف سازمانی بود )7 .از دیدگاه اعضای کارمندان ،جو سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنادار تعهد به هدف
سازمانی بود.
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-5-2ارائه مدل مفهومی
شکل زیر ،مدل مفهومی این پژوهش را که بر اساس
مبانی نظری و همچنین مطالعات انجام شده در سایر زبانهای
طراحی شده است را نشان میدهد.
شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش (اربن وگونسر)5112،

 -6-2هدف و فرضیههای پژوهش
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و جو اخالقی میباشد که در زیر فرضیههای این
پژوهش بیان شدهاند.
فرضیه اول :بین رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین رهبری تحولآفرین و جو اخالقی رابطه معناداری وجود دارد.

 -3روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی و همبستگی میباشد .توصیفی ازآنجهت که یافتهها به همان
صورت که جمعآوریشدهاند ،بدون هیچگونه دستکاری توصیف میگردند و روابط بین متغیرها بررسیشده و رابطه بین متغیر مستقل
و متغیرهای وابسته ارزیابی میشوند .از آنجا که اطالعات توسط یک نمونه غیر احتمالی از جامعه اصلی بهوسیله پرسشنامه بهدستآمده
بعد پیمایشی این بررسی نیز تأمین گردیده است .در پژو هش حاضر ،برای تأیید روایی پرسشنامه از روش خبرگان استفاده شده است.
همچنین باید اذعان داشت در تحقیق حاضر ،محقق از روش پرسشنامهای 0استفاده کرده است .روش پرسشنامهای یکی از متداولترین
روشهای جمع آوری دادهها در تحقیقات میدانی است .در این گونه تحقیقات پرسشنامهها از مهمترین منابع جمع آوری اطالعات
هستند ،در این پژوهش برای سنجشرهبری تحولآفرین پرسشنامه استاندارد برنارد باس و آوولیو ( ،)9992برای سنجش عدالت
سازمانی از پرسشنامه استاندارد نیهوف و مورمان ( ، ،)0223و برای سنجش جو اخالقی از پرسشنامه استاندارد فاون چانگ و ین
جانگ ( )9900استفاده شده است .در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامههای توزیعشده بین کارکنان با استفاده از نرمافزار
آماری اس پی اس اس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای این پژوهش محاسبه گردید که در جدول ( )0آمده است.

جدول (-)1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامههای پژوهش

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ
1-Questionnaire method
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9.20

رهبری تحولآفرین
عدالت سازمانی
جو اخالقی

9.20
9.82

جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه های استان گلستان بود ؛ بر این اساس  380نفر به عنوان نمونه آماری به روش
نمونهگیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شد .تحلیلها در دو بخش مجزا ،بهصورت آمار توصیفی و آمار استنباطی میباشند .در
بخش توصیفی ،از جدولها و نمودارها برای توصیف و شناخت جمعیت موردمطالعه بهره گرفته میشود .در بخش آمار استنباطی نیز
فرضیههای تحقیق با ضریب همبستگی و رگرسیون خطی مورد آزمون قرار میگیرند؛ بنابراین از نرمافزار spssبرای آزمون فرضیههای
تحقیق به کار میرود.

-4یافتههای پژوهش
در ادامه ،با ارائه آمار توصیفی از جامعه و نمونه مورد بررسی در جدول ( ،)9ارائه نتایج آزمون فرضیهها و در نهایت ارائه مدل
نهایی پژوهش ،که در اصل براساس نتایج آزمون فرضیهها و اصالح مدل مفهومی ارائه شده است ،یافتههای پژوهش تشریح خواهد
شد.
ویژگی افراد
جنسیت

تحصیالت

وضعیت تأهل

زیرگروه
مرد
زن
زیر دیپلم و دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
مجرد
متأهل

تعداد
979
098
0
98
909
009
89
928

مد یا نما

درصد
95
33
0
5
90
98
99
58

مرد

کارشناسی

متأهل

-1-4آزمون فرضیات
 -1-1-4توصیف متغیرهای پژوهش
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جدول ( )5فراوانی ویژگیهای اعضای نمونه

جدول ()3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
واریانس
آماره
907.
093.
772.

انحراف معیار
آماره
9.58
9.93
9.50

میانگین
انحراف خطا
9.952
9.990
9.957

آماره
3.87
3.80
0.99

بیشترین
آماره
7.99
7.99
7.99

کمترین
آماره
0.99
0.99
0.99

مشاهده
آماره
380
380
380

متغیر
رهبری تحولآفرین
عدالت سازمانی
جو اخالقی

 -2-1-4بررسی نرمال بودن داده ها
متغیر
رهبری تحولآفرین
عدالت سازمانی
جو اخالقی

جدول ( )4آزمون نرمال بودن متغیر های تحقیق
آماره کالموگروف  -اسمیرنف
0.090
0.530
0.970

سطح معناداری
9.990
9.975
9.970

با توجه به نتایج جدول فوق و مقادیر بهدستآمده برای آماره zکلموگروف – اسمیرنوف ،همه ی متغیر ها با احتمال  27درصد
نرمال هستند .در نتیجه برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.

 -3-1-4آزمون فرضیه اول
جدول ( )2آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه اول پژوهش
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رهبری تحولآفرین

عدالت سازمانی

جدول ضریب همبستگی پیرسون
رهبری تحولآفرین
0
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
380
کل
**.877
همبستگی پیرسون
.999
سطح معناداری
380
کل

عدالت سازمانی
**.877
.999
380
0
380

با توجه به جدول فوق میزان همبستگی فرضیه ** 9.877می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر
 sig=9/999شده است و به دلیل اینکه()sig <αو  α =9/90می باشد فرضیه  HOرد و فرضیه  H1تایید میشود که با اطمینان 22
درصد میگوییم بین رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی ارتباط معناداری دارد.در نتیجه فرضیه اول پژوهش تایید میشود.
جدول ( )6نتایج رگرسیون  :خالصه مدل رگرسیون
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متغیرها
رهبری تحولآفرین

𝑅
**9.877

𝑅2
9.530

2

)𝑗𝑑𝑎( 𝑅
9.530

خطای استاندارد
9.09908

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود رهبری تحولآفرین بر عدالت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد (= 𝐵
 .)0.855 ; 𝑃 < 0.01ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان میدهد که رهبری تحولآفرین  53درصد از تغییرات بر عدالت سازمانی

را تبیین میکند.

 -3-1-4آزمون فرضیه دوم
جدول ( )7آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه دوم پژوهش
جدول ضریب همبستگی پیرسون
جو اخالقی
رهبری تحولآفرین
**.509
0
همبستگی پیرسون
رهبری تحولآفرین
.999
سطح معناداری
380
380
کل
0
**.509
همبستگی پیرسون
.999
سطح معناداری
جو اخالقی
380
380
کل

با توجه به جدول فوق میزان همبستگی فرضیه ** 9.509می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر
 sig=9/999شده است و به دلیل اینکه()sig <αو  α =9/90می باشد فرضیه  HOرد و فرضیه  H1تایید میشود که با اطمینان 22
درصد میگوییم بین رهبری تحولآفرین و جو اخالقی ارتباط معناداری دارد.در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تایید میشود.
جدول ( )8نتایج رگرسیون  :خالصه مدل رگرسیون
متغیرها
رهبری تحولآفرین

𝑅
**9.509

𝑅2
9.793

2

)𝑗𝑑𝑎( 𝑅
9.799

خطای استاندارد
9.08979

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود رهبری تحولآفرین بر جو اخالقی تأثیر مثبت و معنادار دارد (< 𝑃 ; 𝐵 = 0.740
 .)0.01ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان میدهد که تحولآفرین  79درصد از تغییرات بر جو سازمانی را تبیین میکند.

-5بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول این پژوهش ارتباط بین رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و جو اخالقی مورد بررسی قرار داد؛ نتایج حاصل از
آنالیز داد ها با نرمافزار  spssو آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی ارتباط معناداری
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وجود دارد؛ نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین از جمله یین ال و همکاران ( )9908؛لندران اصفهانی و
همکاران( )0322؛حاتمی و همکاران( )0322؛معارفی و داودی( )0328همخوانی دارد زیرا در این پژوهش ها نیز ارتباط بین رهبری
تحولآفرین و عدالت سازمانی مورد تایید قرار گرفته بود؛ فرضیه دوم این پژوهش ارتباط بین رهبری تحولآفرین و جو اخالقی را
مورد بررسی قرار داد؛ نتایج حاصل از آنالیز داد ها با نرمافزار  spssو آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رهبری تحولآفرین
و جو اخالقی ارتباط معناداری وجود دارد؛ نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین از جمله محمدی و همکاران()0328
؛جعفری و همکاران( )0329همخوانی دارد زیرا در پژوهش یاد شده نیز نیز ارتباط بین رهبری تحولی و جو اخالقی مورد تایید
قرار گرفته بود؛با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای گذشته هم خوانی دارد ،میتوان گفت که از پشتوانه
تئوری قوی ومحکمی برخوردار بوده و فرضیههای آن بر اساس مبانی نظری قابل اتکایی استوار است.از آنجاکه مدیران همواره
درصدد کسب اهداف سازمانی با صرف منابع کمتر هستند ،پیشنهاد می شود برای توانمندسازی هرچه بیشتر کارکنان ،رفتارهای
رهبری تحول آفرین را تقویت کنند .بدین منظور ،مدیران سازمان باید تصویر روشن و شفافی از آیندۀ سازمان به کارکنان ارائه دهند،
جو حمایتی و دوستانه ای در سازمان به وجود آورند و از این طریق ،کارکنان را به پیگیری امور سازمانی تشویق کنند.

مالحضات اخالقی
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پیروی از اصول اخالقی پژوهش :در اجرای پژوهش اصول اخالقی کسب رضایت از شرکت کنندگان برای مشارکت در پژوهش
،محرمانه ماندن اطالعات شرکت کنندگان ،استفاده از داده ها فقط در راستای اهداف پژوهش،آزادی و اختیار کنارهگیری از پژوهش
در هر زمان برای شرکت کنندگان و آگاهی کامل از روند اجرای پژوهش و ارائه نتایج شخصی در صورت درخواست شرکت کنندگان
استفاده شده است.
مشارکت نویسندگان :همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته اند.
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