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چکیده
هدف پژوهش بررسی ارتباط هوش اخالقی با رهبری موثق با نقش میانجیگری هوش فرهنگی بود .روش پژوهش
کاربردی و از منظر گردآوری دادهها توصیفی و جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر بودند 531.نفر به
شیوه نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد هوش اخالقی ،رهبری
موثق و هوش فرهنگی استفاده شد .روایی پرسشنامهها با استفاده از روایی محتوایی و سازه و پایایی با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .دادههای پژوهش با آزمونهای رگرسیون و مدل معادالت ساختاری و
نرمافزار  AMOSمورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که در بررسی شاخصهای برازش مدل ،شاخصهای ارائهشده
همگی در سطح مطلوبی از برازش بودند و فرضیههای تحقیق مورد تائید قرار گرفتند .سطح مطلوب هوش اخالقی و هوش
فرهنگی رهبران و اعضای هیئت علمی دانشگاهی نقش مؤثری بر خودآگاهی و ایجاد فضای اعتماد و تعامل در دانشگاهها
به عنوان محیطهای چند فرهنگی دارد.
واژگان کلیدی :هوش اخالقی ،رهبری موثق ،هوش فرهنگی ،آموزش عالی.
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مقدمه
در متون علمی ،هوش به عنوان یک مفهوم عمومی جهانشمول که با توانایی ادراکی ارتبااط دارد ،تعریاش شاده اسات
(بهرامی و همکاران .)5935 ،اخیرا پژوهشگران سازمانی ،عالقهمند به هوش اخالقی رهبری شدهاند ،زیرا میتواناد مارز باین
نوعدوستی و خودپرستی را خوب توصیش کند (جودی شاهآباد و رضایی ،)5939،هوش اخالقی درک درست از نادرسات
و داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنهاست و مدیران و کارکنانی که هوش اخالقی داشته باشاند کارهاا را باا اصاول
اخالقی پیوند میزنند (عطااللهی و همکاران .)5931 ،پژوهشها نشان میدهد که بین رشد اخالقی رهبران با رفتارهایی کاه از
خود نشان می دهند ،رابطه مستقیم وجود دارد به این معنی که رفتار رهبری چند بعدی است و رفتارهای مختلش رهباری ،باا
سطوح مختلش رشد اخالقی ارتباط دارد (جودی شاهآباد و رضایی.)5939،
بکاف و پیرس )3113(5التزام به رفتارهای اخالقی را مهم و قاعدهمند میدانند و معتقدند کاه رفتارهاایی چاون عادالت،
همدلی ،بخشش ،اعتماد ،نوع دوستی ،تحمل اجتماعی ،صداقت به طور گستردهای در میان انسانها وجود دارد ،اما در آغاز
هزاره سوم شناسایی و توسعه قواعد رفتاری درست و نادرست در میان انسانها به یکی از دغدغههای جواماع بشاری تبادیل
شده است (جهانیان و همکاران .)5933،در دنیای امروزی ،تنها رهبران با هوش اخالقی باال مایتوانناد در ساازمان اعتمااد و
تعهد ایجاد کنند (اسگندری و همکاران.)5935،
رهبری در اثربخشی فردی و گروهی سازمان نقش تعیینکنندهای ایفاء میکند .اساسیترین دلیل ناکامی برخی سازمان-
ها در تحقق تحول سازمانی فقدان رهبر توانمند و مؤثر بوده است .امروزه رهبری سازمانی جهت انطباا باا تیییارات متک ار
بقاء و رشد در محیطهای ماتالطم ساازمانی نیازمناد ویژگایهاای خاصای اسات(محماودی و همکااران .)5935،باا تیییار و
تحوالتی که در جامعه و محیط کار روی داده است ،مدلهای سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها و الزامات عصار ااضار
نیستند و نیاز به مدلهای جدید رهبری بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد (جودی شاهآباد و رضایی .)5939،رهبری
موثق یکی از این مدلهاست.
مفهوم اعتبار 3یا موثق بودن در اوزههای گوناگونی مانند روانشناسی انسانی ،روانشناسی رشد و فلسافه وجاودی مطارح
شده است .اگرچه رهبری موثق برخی تشابهات را باا دیگار چشام انادازهای معاصار مانناد رهباری تحاولی ،کاریزماتیاک،
معکوس و معنوی نشان می دهد اماا پژو هشاگران رهباری موثاق را از دیگار سااختارهای مارتبط از طریاق نظریاهپاردازی و
پژوهش تجربی متمایز میکنند .رهبران موثق الزاما رهبران تحول آفرین یا کاریزماتیک نیستند اماا رهباری موثاق مایتواناد
رهبری تحولی ،کاریزماتیک ،معکوس و معنوی و اشکال دیگر رهبری را ترکیب کند (کلنک.)3111،9
در سطح رهبری فردی ،شواهد رو بهرشدی وجود دارد که رویکرد رهبری موثق برای پیشرفت سرمایه انسانی و دستیابی
بااه پیاماادهای م باات و پایاادار در سااازمانهااا مطلااوب و اثااربخش اساات .ماادل رهبااری موثااق گاااردنر ،آوولیااو و لوتااانز 1و
همکاران( )3111بر قسمتهای خودآگاهی و خودتنظیمی رهبری موثق تمرکز میکنند .آنها چندین ویژگی متمایز مرتبط
با روندهای قابل اعتماد خود تنظیم شامل نظم درونی شده ،فرآیند متوازن اطالعات ،شفافیت ارتباطات و رفتار قابل اعتماد و
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موثق را شناسایی کردند .همچنین ،آوولیو و گاردنر ،)3111(5لوتاانز و آوولیاو( ،)3119ماای و همکااران )3119(3اساتدالل
کردهاند که رهبری موثق یک چشمانداز اخالقی م بت را که از طریق استانداردهای اخالقی باال شکل گرفتهاند ،شامل می-
شود و تصمیمگیری و رفتار را هدایت میکند (والومبا و همکاران.)3118،
رهبران موثق از چشمانداز ارزشی /اخالقی ،آگاهی پیروان را تحت تأثیر قرار میدهند و به پیاروان و خودشاان از طریاق
ایجاد معنا و واقعبینی ،نیرو میبخشند .آوولیو و همکاران ( )3111استدالل میکنند که عنصر تماایز اصالی رهباری موثاق از
دیگر اشکال مرتبط رهبری آن است که رهبری موثق عمیقا در مرکز آنچه که رهبری م بت را تشکیل مایدهاد ،قارار دارد
(کلنک .)3111،اقدامات رهبران موثق بر پایه ارزشها و اعتقادات شخصای آنهاا اسات .رهباران موثاق بیشاتر از اعتقاادات
شخصی خود انگیزه پیدا میکنند تا دستیابی به مقام ،به دست آوردن ااترام و منافع شخصی (آوولیو و گاردنر.)3111،9
رهبران موثق الگویی از یک رهبر اخالقی و صاد هستند که باز بودن در تسهیم اطالعات ضروری را بارای تصامیمگیاری
ترغیب میکنند .سازمانها به رهبران موثق نیاز دارند تا بر تیییرات پویا ،جدید و پرتالطم محیط کااری غلباه کنناد .رهباران
موثق مسائل اخالقی را بیان کرده و بر آنها تأکید میکنند ،اتی در مقابل فشارهای گروهی ،سازمانی و اجتماعی ،قواعاد و
ارزشهای اخالقی را ارائه و آموزش میدهند (نصیری و همکاران.)5931،
امروزه بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یکم با تنوع فرهنگای روبارو هساتند (گرجای و قارهسافلو .)3155،در چناین
سازمانی رهبر باید فردی با هوش بوده و دانش کافی در زمینه شایلی خاود داشاته باشاد .اماا هاوش منطقای و مهاارتهاای
تکنیکی تنها به عنوان تواناییهای آغازین برای رهبران مطرح بوده و وجود آنها شرط کافی برای رهبری نیست (بیاک زاد
و همکاران .)5983 ،برخورداری از هوش فرهنگی یکی از پیشزمینههای مهم برای سازگاری فرهنگی است.
رهبران جهانی ممکن است به طور شگفتآور و ماهرانهای با موقعیتهای فرهنگی متفااوت ساازگار شاوند و ایان باه دلیال
داشتن هوش فرهنگی در آنها است .شکلهای جدید رهبری به رهبران اجازه میدهد تا باورها و ارزشهای شخصای را در
زمینههای فرهنگی مختلش بیازمایند .وضعیت دشوار برای رهبران جهانی نگه داشتن تمامیت اخالقی باه صاورتی اسات کاه
نسبت به ارزشهای شخصی خود قابل اعتماد و موثق باقی بمانند و با ارزشها و هنجارهای فرهنگی کشورهایی با فرهنا
های گوناگون همتراز شوند (واگلسان

-

 1و همکاران .)3113،هوش اخالقی و هوش فرهنگی فرصت این هامتارازی را باه

رهبران میدهد.
دانشگاه از جمله مهمترین مجموعههای انسانی در هر جامعه است .هرچناد مهامتارین وییفاه آماوزش عاالی ،آماوزش
دانش و مهارت در سطح پیشرفته و ارفه ای است اما عالوه بر وییفاه انتقاال داناش و مهاارت ،ویاایش دیگاری کاه دارای
ارزش اجتماعی هستند نیز جزء ویایش دانشگاه ذکر شاده اسات .انتقاال و تارویج ارزشهاای اخالقای و فرهنگای ،شاکوفا
کردن تواناییهای فردی و اجتماعی و کمک به رشد شخصیتی ،عاطفی ،رفتاری و فکری را میتوان از جمله ویاایش مهام
دانشگاهها دانست .فلدمن و نیوکامب )5339(1اساتید دانشگاه را به عنوان عامل اجتماعیسازی تعریش کرده و معتقدناد کاه
آنها تأثیر شدیدی بر توسعه ذهنی و اخالقی دانشجویان دارند (بهرامی و همکاران.)5935،
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عدم توجه به اخال در مدیریت سازمانها میتواند معضالت بزرگی برای سازمانها باه وجاود آورد .دانشاگاه از جملاه
سازمانهایی است که در هر جامعه از اساسیتی خاص برخوردار است .این اساسیت بیشتر به آن دلیال اسات کاه عملیاات
داخلی آن در معرض دید همگان قرار دارد و مورد قضاوت عامه مردم است .همچنین دانشگاهها بیش از سایر ساازمانهاا باا
نیروی انسانی در ارتباطاند و عهدهدار تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص میباشند .باید باور داشت مدیران دانشگاه کاه
با مدیریت منابع و امکانات الزم مسئولیت اداره دانشگاه را به عهده دارند ،اولین کسانی هستند که با رفتاار ،گفتاار و کاردار
خااود اصااول اخالقاای را در سااازمان روا ماایدهنااد و تااأثیر بااه ساازایی در اعمااال اعضااای سااازمان دارنااد(محمااودی و
همکاران .)5935،با ورود دانشجویانی با فرهن

های متعلق به شهرها و کشورهای گوناگون به دانشگاهها و لازوم ساازگاری

اساتید با دانشجویان و لزوم اخال مداری در فضااهای دانشاگاهی و نقاش اثرگاذار رهباری موثاق در ساازگاری و رعایات
اخال و و اهمیت مورد اعتماد و موثق بودن اساتید و رهبران دانشگاهی ،هدف پژوهش ااضر بررسی نقش هاوش اخالقای
بر ادراک رهبری موثق با میانجیگری هوش فرهنگی در دانشگاه امیر کبیر میباشد.
مبانینظری و پیشینه پژوهش
هوش اخالقی

5

نخستین بار اصطالح هوش اخالقی توسط بوربا )3111(3وارد روانشناسی شد .وی هوش اخالقی را «یرفیت و توا نایی
درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریش میکند».
(محمودی و همکاران .)5935،هوش اخالقی نشاندهنده یرفیت ذهنی انسان برای تعیین اینکه چگونه اصول جهانشمول
انسانی را به ارزشها ،اهداف و اقدامات خود مرتبط نماید ،میباشد .بنابراین ،مدیران بایستی باالترین استانداردهای اخالقی
را در سازمان خود مورد توجه قرار دهند (عطااللهی و همکاران .)5931،یک سازمان جهت اهمیت بخشیدن به هوش
اخالقی به توسعه سیستمها و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نیاز خواهد داشت و از این طریق میتواند هوش اخالقی افراد
را اندازه بگیرد (دونوهو و ویکهام.)3113،9
طبق تعریش لنیک و کیل( ،)3153هوش اخالقی باوری عمیق است که که همه اندیشهها و اقدامات جهتیافته مربوط
به ارزشها و فرآیند تصمیمگیری اخالقی فرد ،بر طبق عوامل جمعیتشناختی مانند جنسیت ،نژاد ،ملیت و باور مذهبی
نیست (پهلوانی و عزیزمالیری.)3159،
لنیک و کیل 1معتقدند هوش اخالقی در برگیرنده چهار بعد اصلی درستکاری ،1مسئولیتپذیری ،9بخشش 1و دلسوزی
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است (بهرامی و همکاران.)5935،
درستکاری :یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن معتقدیم و آنچه که به آن عمل میکنیم.
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مسئولیتپذیری :کسی که هوش اخالقی باالیی دارد ،مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال ،همچنین اشتباهات و شکست-
های خود را میپذیرد.
دلسوزی :توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل است .اگر نسبت به دیگران مهربان و دلسوز باشیم ،آنان نیز موقع نیاز با ما
همدردی میکنند.
بخشش :آگاهی از عیوب و اشتباهات خود و دیگران و بخشیدن خود و دیگران(جودی شاهآباد و رضایی.)5939،
زانک و شکور )3159(5در پژوهش خود نشان دادند که نقش معلمان و اساتید در به کارگیری برنامههای مربوط به آموزش
اخالقی در راستای رشد ارفهای دانشآموزان و دانشجویان ضروری است( .پهلوانی و عزیزمالیری.)3159،
رهبری موثق
نظریه رهبری موثق یکی از رویکردهای بنیادی اوزه رهبری است که در دهه گذشته مطرح شده است (نصیری و
همکاران .)5931،رهبری موثق بیان میکند که روابط بین رهبر و پیرو برای بهبود عملکرد سازمانی اهمیت زیادی دارد ،و به
دنبال کشش راههایی برای بهبود ابزارهایی است که از طریق آن رهبر پیرو را تحت تأثیر قرار میدهد (فورد و
هاردین

.)3155،3

اصطالح رهبری موثق برای اولین بار توسط یکی از نویسندگان اوزه رهبری ،باس 9در یک مقاله که مؤلفههای رهبری
رهبری تحولآفرین تعیین شدند ،استفاده شد .رهبر موثق یک شخص با اخال است که از درون نیز این ویژگی را دارد.
رهبران موثق به طور عمیقی از طرز تفکر و رفتار خود آگاه هستند و توسط دیگران به خاطر آگاهی از ویژگیهای خود و
چشماندازهای اخالقی /ارزشی ،دانش و توانایی دیگران ،درک میشوند .همچنین این رهبران نسبت به محیطی که در آن
کار میکنند آگاه هستند و آنها مطمئن ،امیدوار ،خوشبین ،انعطافپذیر و دارای شخصیت اخالقی واالیی هستند .گاردنر
و همکاران( )3111روابط بین رهبران موثق و پیروانشان را به طور خیلی شفاف شرح میدهند .پیش فرضی وجود دارد که
رهبر موثق در کنار شکل دادن به خودآگاهی ،خودمراقبتی و اعتبار در خود ،اعتماد و اعتبار را نیز در پیروان ترویج میکند.
در نتیجه ،آنها عملکرد واقعی ،ثابت و بهبود یافته خواهند داشت .به بیان دیگر ،سازمان به درجه باالیی از عملکرد دست
خواهد یافت (فورد و هاردین

.)3155،

در توسعه نظریه رهبری موثق ،کارشناسان به طور زیادی بر کار کرنیس 1تکیه کردند .کاربرد کلیدی نظریه کرنیس
موضوعات مرتبط به قابلیت اعتماد نه تنها در جنبههای رفتاری و شناختی بلکه در جنبههای عقالنی است .لوتانز ،یوسش و
آوولیو( )3119بیان کردهاند که توسعه قابلیت اعتماد یک فرآیند پویا و شخصی است .رهبران موثق به ااتمال زیاد یرفیتی
را به کار میگیرند تا تبادالت ارزشمند و معناداری را با همکاران و پیروان توسعه دهند .توسعه و پیشرفت رهبری موثق
ممکن است توسط افراد متعددی انجام شود که در زمینههای اجتماعی گوناگون و در روابط بین فردی متنوع شناسایی شده
و مورد آزمون قرار گرفتهاند (روچ)3151،1

1

Zank & Shakoor
Ford & Harding
3
Bass
4
Kernis
5
Roche
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رهبران موثق رهبرانی هستند که میدانند چه کسی هستند ،باورها و ارزشهای خود را میشناسند و آشکارا و خالصانه
بر اساس این باورها و ارزشها عمل میکنند .پیروان این رهبران آنها را انسانهای اخالقی میدانند (رابینز و جا .)5939،5
آوولیو ،لوتانز و والومبا( ،)3111رهبران موثق را اینگونه توصیش میکنند« :کسانی که از طرز تفکر و رفتار خود به
طور عمیقی آگاهی دارند و دیگران نیز آنها را به عنوان رهبرانی میشناسند که از دانش ،اختیارات و دیدگاههای
اخالقی/ارزشی خود و دیگران(پیروان) آگاهی دارند ،همچنین از محیطی که در آن فعالیت میکنند آگاه هستند و آنها
رهبرانی دارای اعتماد به نفس ،امیدوار ،خوشبین ،انعطافپذیر و با شخصیت اخالقی واال و ارزشمند هستند(آوولیو و
گاردنر.)3111 ،
بخش اصلی رهبری موثق خالص و اصیل بودن است .این رهبران چند ویژگی برجسته دارند شامل:
رفتاری را نشان میدهند که دیگران را قادر میسازد تا در همه زمانها به آنها اعتماد کنند. وقتی اشتباهی مرتکب میشوند مسئولیت آن را به عهده میگیرند و برای هر اشتباه تقسیم مسئولیت میکنند.شجاعت الزم را از خود نشان میدهند تا زنجیره رهبری را بیشتر به پیش ببرند ،موقعیت ااضر را زیر سؤال ببرند و یا ازافراد و مراال کاریشان دفاع کنند.
رهبران موثق به طور مداوم به یادگیری شخصی خود به منظور درک خودشان به عنوان یک شخص و نحوه نگاه خود ودیگران به جهان تعهد دارند .خودآگاهی عمیق در اینجا نقش اساسی ایفاء میکند (رابینسون و اودیا.)3151،3
رهبری موثق شامل چهار مؤلفه است:
خودآگاهی :9درباره شخصیت و باورهای رهبر صحبت میکند .خودآگاهی با توانایی فهم سیستم ارزشی یک فرد ،نشانه-
های ارتباطی و نقش فرد در یک تعامل ایجاد شده سر و کار دارد (والومبا و همکاران ،3118،1به نقل از واگلسان

و

همکاران.)3113،
تعادلیابی :1توانایی رهبر را برای سنجش اطالعات و به دست آوردن بینش از اولویتهای پیروانش برای تصمیمگیری
اندازه میگیرد.
9

شفافیت ارتباطی  :سنجش میکند که آیا رهبر همان کسی است که خودش میگوید؟ و فاصله قدرت بین رهبر و پیرو را
کوتاه میکند.
1

چشمانداز اخالقی درونی شده  :تعیین میکند که چگونه رهبران از ارزشهای اخالقی و نگرشهای اخالقی خود برای
راهنمایی عمل و رفتار استفاده میکنند و بیشتر با پیروانشان ارتباط برقرار میکنند.

1
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3
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رهبران موثق به پیروان خود از طریق ایجاد تعادل و تطبیق کار با ویژگیهای شخصیتی آنها(پیروان) انگیزه و الهام می-
بخشند .این یگانگی بر پایه درستکاری و مسئولیتپذیری است .در االیکه قدرت آنها متکی بر تواناییشان در
توانمندسازی پیروان است (بنکز و مانپی.)3153،5
هوش فرهنگی
واژه هوش فرهنگی برای اولین بار توسط ایرلی و آن

 3در سال  3119مطرح و به عنوان نظریه جدیدی در دنیای

مدیریت و روانشناسی سازمانی معرفی گردید .ارلی و آن

 ،هوش فرهنگی را قابلیت کارکرد و مدیریت اثربخش در

زمینههای متنوع فرهنگی تعریش کردهاند (ایرلی و آن

 ،3119 ،به نقل از یی و همکاران .)9در تعریفی دیگر ،هوش
های گوناگون و بروز رفتار مناسب در یک زمینه فرهنگی

فرهنگی به عنوان توانایی تعامل اثربخش با افرادی از فرهن
جدید است (توماس ،3119،1ص .)81

توانایی مدیریت در موقعیتهای متنوع فرهنگی یک امتیاز هوش فرهنگی است (کیم و داین .)3153 ،1آفرمن و
فن )3113(9سه دلیل تئوریک را برای اینکه چرا رهبرانی با توانایی هوش فرهنگی باال بهتر قادر هستند تا انتظارات متنوع
فرهنگی پیروانشان را در زمینههای چند فرهنگی مدیریت کنند ،ارائه میدهند .نخستین دلیل ،آگاهی در طول تعامالت بین
فرهنگی به رهبران اجازه میدهد تا تأثیر فرهن

و پیشینه فرهنگی خود را درک کنند .دلیل دوم این که ،هوش فرهنگی باال

باعث میشود رهبران تأمل کرده و درستی و صحت پیشفرضها و دانش خود را درباره فرهن

های دیگر ،مورد بازبینی

قرار دهند .سوم ،رهبرانی با هوش فرهنگی باال درک کامل از خود و دیگران را با انگیزش و رفتارهای انعطافپذیر در
مواردی ادغام میکنند که به آنها اجازه میدهد تا با رفتارهای رهبریشان در موقعیتهای چند فرهنگی به طور مناسبی به
سازگاری برسند (راکستاهل و همکاران .)3155 ،1درک و هدایت تفاوتهای فرهنگی ،سازمانها را در رسیدن به اهدافشان
اهدافشان کمک میکند (عالئی و میرمحمدی.)5939،
مرکز هوش فرهنگی ،8یک الگوی چهار بعدی برای سنجش هوش فرهنگی ،که مهمترین چارچوب مفهومی هوش
فرهنگی نیز محسوب میشود ،معرفی کرده است که ابعاد آن به شرح زیر میباشد:
هوش فرهنگی شناختی :بیانگر درک فرد از شباهتها و تفاوتهای فرهنگی است و دانش عمومی و نقشههای ذهنی
و شناختی فرد از فرهن

های دیگر را نشان میدهد (آن

و همکاران.)3111 ،

هوش فرهنگی انگیزشی :اشاره به یرفیتهای ذهنی فرد برای هدایت و افظ انرژی در راستای یادگیری و عملکرد در
شرایط ایجاد شده به وسیله تفاوتهای فرهنگی دارد و نشاندهنده عالقه فرد به تعامل با افرادی از فرهن
است (پین

های مختلش

چن و همکاران.)3153 ،3

1

Banks & Mhunpiew
Earley & Ang
3
Yee NG etal
4
Thomas
5
Kim & Dyne
6
Offermann phan
7
Rockstuhl et al
8
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9
Ping chen etal
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هوش فرهنگی فراشناختی :این بعد شامل تدوین راهبرد پیش از برخورد میان فرهنگی ،بررسی مفروضهها در این
برخورد و تعدیل نقشههای ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است (نائیجی و عباسعلی
زاده.)5931،
هوش فرهنگی رفتاری :قابلیت تعامل در محدوده گستردهای از موقعیتها ،محیط و گروههای متنوع ،معرف این بعد
میباشد (چین وگاینیر.)3119،5
رابطه هوش اخالقی و هوش فرهنگی با رهبری موثق
مسائل مرتبط با رهبری و مدیریت در فرهن

های گوناگون ،بر اهمیت جهانی شدن و سازگاری با فرهن

هاای جدیاد

تأکید میکند .رهبران واقعی هنگام رویارویی با مسائل جهانی شدن به بازآموزی در تمامیت اخالقی خود مایپردازناد و در
االیکه در فرهن

هایی با سیستمهای ارزشی گوناگون ادغام میشوند ،نسبت باه اعتقاادات شخصای خاود قابال اعتمااد و

معتقد باقی میمانند (واگلسان

و همکاران.)3113،

هوش فرهنگی با رهبری موثق تعامل دارد .هوش فرهنگی به رهبر موثق اجازه میدهاد تاا باه طاور عمیقای تفااوتهاای
موجود بین ارزشهای فرهن

گروهی و ارزشها و باورهای خود را درک کند و از ایان طریاق رواباط م بات پایادار باین

رهبری موثق و سازگاری فرهنگی با اساس اخالقی ایجاد شود .افزایش ساطح هاوش فرهنگای رواباط باین رهباری موثاق و
انطبا فرهنگی بر پایه اخال را نیرو میبخشد .رهبران منطبق با یک فرهن

جدید باید قادر باشند تاا در زمیناههاای متناوع

فرهنگی مدیریت کنند در االیکه چشماندازهای اخالقی خود و دیگر افراد(پیروان) را به صورت برجسته افظ مایکنناد.
از طریق هوش فرهنگی رهبران موثق میتوانند اخال مدار باقی بمانند در االیکه با فرهن

های متفاوت و جدیاد ساازگار

میشوند .به منظور نیرومند کردن روابط بین رهبری موثق و انطبا فرهنگی اخالقی ،هوش فرهنگای بایاد رواباط را تعادیل
کند و به رهبر موثق اجازه دهد تا اختالف جزئی رفتارهای فرهنگی خاص را تشخیص دهد و به فهم از آنها برسد (واگال-
سان

و همکاران .)3113،

اخال در هر جامعهای یاد گرفته میشود و به عنوان بخشی از فرهن
سراسر فرهن

ها است زیرا واقعیتهای اخالقی جهانی بین فرهن

است بنابراین اخال مداری تنها عنصر قابل تعمایم در
ها وجود دارد .عالوه بر ایان ،اخاال ناه تنهاا در ساطح

اجتماعی بلکه در ساطوح فاردی ،گروهای و ساازمانی از طریاق فرآینادهای یاادگیری اجتمااعی ،قراردادهاای اجتمااعی و
معناسازی شکل میگیرد (هانا و همکاران.)3111،3
پیشینه تجربی پژوهش
با مطالعه پژوهشهای انجام شده در داخل وخار کشور ،پژوهشهای مرتبط انادکی در داخال و خاار کشاور انجاام
شده است .برخی از پژوهشهای مرتبط در ادامه ارائه میشود:
در پژوهشی با عنوان «نقش رهبری موثق و هاوش فرهنگای در زمیناههاای باین فرهنگای» ،واگال ساان

 ،کلاب اسامیث و

پالمر ،)3113(9به این نتایج دست یافتند که رهبران موثق در زمینههای بین فرهنگی میتوانند تعادلی را در تنش باین ارزش-

1

Chin & Gaynier
Hannah et al
3
Clapp-Smith &Palmer
2
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های عمیق خود و ارزشهای کشور میزبان به دست آورند .رهبران میتوانند با برداشتن گامهایی در تعامالت باین فرهنگای
که هوش فرهنگی و رهبری موثق را در آنها توسعه میبخشد ،خودشان را برای رهبری آماده کنند.
در پژوهش دیگری با عنوان «تأثیر هوش اخالقی بر رهبری» ،بهشتیفر ،اسماعیلی و نکوئیمقدم( )3155به این نتیجاه دسات
یافتند که هوش اخالقی به طور زیادی با اثربخشی رهبری مرتبط است و رهبران موفق به ناچار با انتخابهای اخالقی مواجه
میشوند .هوش اخالقی یک ابتکار رو به پیشرفت است و در مرکزیت آنچه که سازمانها انجام میدهند ،قرار دارد.
در ادامه به سؤاالت پژوهش اشاره میشود:
 .5آیا هوش اخالقی بر رهبری موثق تأثیر دارد؟
 .3آیا هوش فرهنگی بر رهبری موثق تأثیر دارد؟
 .9آیا هوش اخالقی با میانجیگری هوش فرهنگی بر رهبری موثق تأثیر دارد؟
مدل مفهومی پژوهش
با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش ،مدل پژوهش با هدف بررسی ارتباط چندگانه بین رهبری موثق با هوش اخالقای باا
نقش میانجیگری هوش فرهنگی طراای و ترسیم شده است.

درستکاری

خودآگاهی
رابطه شفاف

رهبری

هوش

موثق

اخالقی

مسئولیت
دلسوزی

پردازش تعامل

هوش

یافته

بخشش

فرهنگی

دیدگاه اخالقی درونی شده

فراشناختی

شناختی

رفتاری

انگیزشی

شکل  :5مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
پژوهش ااضر ازنظر هدف توصیفی – همبستگی به روش مدل معادالت ساختاری است که به توصیش پدیده
موردنظر میپردازد و بر اساس نوع استفاده میتوان آن را در زمره تحقیقات کاربردی دانست و از بعد زمانی تحقیق مقطعی
و ازنظر نوع دادهها ،پژوهش کمی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئتعلمی دانشگاه
امیرکبیر در سال تحصیلی  5931-31بوده که از جامعه آماری مذکور ،نمونهای به اجم  531نفر با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد .دادهها با استفاده از شیوههای آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تخیل قرار
گرفتند که در تحلیل استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادالت ساختاری و رگرسیون با استفاده از نرمافزار AMOS
استفاده شد.
ابزار گردآوری دادهها :برای گردآوری دادهها ،از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
هوش اخالقی :برای اولین بار توسط لنیک و کیل( )3111ارائه شد .این پرسشنامه از  11سؤال از نوع بسته پاسخ تشکیل
شده است که هوش اخالقی را در  1مؤلفه درستکاری ،مسئولیتپذیری ،دلسوزی و بخشش مورد سنجش قرار میدهد.
برای بررسی روایی از روایی محتوایی و سازه استفاده شد .روایی محتوایی ابزار ،با نظر اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار
گرفت .برای بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی تأییدی استفادهشد .نتایج بیانگر این بود که گویه شماره  1و ،53 ،59
 91دارای بار عاملی معنیدار بر روی متییرهای مکنون مربوطه نبودند و از تحلیل اذف شدند .پس از اذف مدل دوباره به
اجرا درآمد .شاخصهای برازش بهدستآمده در جدول شماره  5ارائهشده است.
جدول شماره  :5بررسی شاخصهای برازش مدل هوش اخالقی
شاخص برازش

ضریب

وضعیت

x2/df

5/38

مطلوب

GFI

1/39

مطلوب

IFI

1/31

مطلوب

RMSEA

1/11

مطلوب

CFI

1/39

مطلوب

نتایج جدول شماره  5نشاندهنده این است که تمامی شاخصهای برازش مدل در سطح مطلوبی قرار دارند لذا مدل
دارای سطح مطلوبی از برازش است .همچنین ،پایایی پرسشنامه از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ برابر  1/89به دست
آمد .لذا ابزار از پایایی مناسبی برخوردار است.
رهبری موثق :برای سنجش سازه رهبری موثق از پرسشنامه  59سؤالی وولمبوا و همکاران( )3118مبتنی بر طیش  1گزینهای
لیکرت استفاده شد .مؤلفههای خودآگاهی ،رابطه شفاف ،پردازش تعادلیافته و دیدگاه اخالقی درونی شده چهار عنصر
اصلی مورد سنجش و اندازهگیری این ابزار به شمار میرود.
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برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه استفاده شد .برای بررسی روایی محتوایی ،پرسشنامه به اساتید
و متخصصان ارائهشد تا روایی آن را موردبررسی قرار دهند .لذا روایی آن از سوی اساتید مورد تأیید قرار گرفت .برای
بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی تأییدی استفادهشد .نتایج بیانگر این بود تمام گویه ها دارای بار عاملی معنیدار در
سطح  1/11بر روی متییر مکنون بودند .شاخصهای برازش بهدستآمده در جدول شماره  3ارائهشده است.
جدول شماره  :3بررسی شاخصهای برازش مدل رهبری موثق
شاخص برازش

ضریب

وضعیت

x2/df

5/51

مطلوب

GFI

1/31

مطلوب

IFI

1/39

مطلوب

RMSEA

1/19

مطلوب

CFI

1/31

مطلوب

نتایج جدول شماره  3نشاندهنده این است که تمامی شاخصهای برازش مدل در سطح مطلوبی قرار دارند .بنابراین
مدل دارای سطح مطلوبی از برازش است .پایایی پرسشنامه از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ برابر  1/83به دست آمد.
بنابراین میتوان گفت ابزار از پایایی مناسبی برخوردار است.
هوش فرهنگی :در سال  3119توسط ارلی و آن

تدوین شده است و در  31گویه تنظیم و طبق نظر اساتید دانشگاهی ،بر

اساس مقیاس شش درجهای از کامالً مخالفم(امتیاز )5تا کامالً موافقم(امتیاز )9تنظیم شده است .پرسشنامه چهار مؤلفه
انگیزشی ،شناختی ،فراشناختی و رفتاری را مورد بررسی قرار میدهد .برای تعیین روایی ،از روایی محتوایی و سازه استفاده
شد .با انجام مطالعات داخلی و خارجی و کسب نظرات اساتید و متخصصان ،ابعاد چهار گانه هوش فرهنگی که توسط
مرکز هوش فرهنگی ارائه شده است ،مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد .نتایج بیانگر این بود که گویه شماره  9و  51دارای بار عاملی معنیدار بر روی متییرهای مکنون یعنی مؤلفه شناختی و
رفتاری نیستند؛ بنابراین از تحلیل اذف شدند .نتایج بررسی شاخصهای برازش مدل پس از اذف مسیرها در جدول
شماره  9ارائه شده است.
جدول شماره  :9بررسی شاخصهای برازش مدل هوش فرهنگی
شاخص برازش

ضریب

وضعیت

x2/df

5/33

مطلوب

GFI

1/31

مطلوب

IFI

1/39

مطلوب

RMSEA

1/19

مطلوب

CFI

1/39

مطلوب
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نتایج جدول شماره  9نشاندهنده این است که تمامی شاخصهای برازش مدل در سطح مطلوبی قرار دارند .پس
میتوان گفت که مدل دارای سطح مطلوبی از برازش است .پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر  1/13به
دست آمد ،بنابراین میتوان گفت این ابزار دارای پایایی مناسبی است.
یافتههای پژوهش
در این بخش با استفاده از دادههای به دست آمده ،سؤاالت پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
سؤال اول :آیا هوش اخالقی بر روی رهبری موثق تاثیر دارد؟
در مدل تدوینشد،ه هوش اخالقی با رهبری موثق رابطه مستقیم دارد .برای بررسی این فرضیه در مدل ارائهشده از تحلیل
مسیر استفاده شد .نتایج بیانگر این بود که میزان وزن رگرسیونی غیراستاندارد  1/89و بتا یا ضریب رگرسیونی استاندارد
 1/19است .ضریب استاندارد خطا  1/53است .شاخص  9/19 C.Rاست که در سطح  1/11معنیدار است .پس میتوان
گفت که فرضیه خالف در سطح  1/11رد شده و هوش اخالقی بر رهبری موثق تأثیر دارد.
سؤال دوم :هوش فرهنگی بر رهبری موثق تأثیر دارد ؟
در مدل تدوینشده هوش فرهنگی نیز دارای رابطه مستقیم با رهبری موثق است .برای بررسی این فرضیه از مدل ،از تحلیل
مسیر استفادهشده است .نتایج نشاندهنده این است که ضریب رگرسیونی غیراستاندارد  ،1/11ضریب استاندارد  1/18است
و ضریب استاندارد خطا  1/11است .شاخص  C.Rبرابر با  8/33است که در سطح  1/11معنیدار است .س میتوان گفت
که فرضیه خالف در سطح  1/11رد شده و هوش فرهنگی بر رهبری موثق دارای تأثیر میباشد.
سؤال سوم :آیا هوش اخالقی با میانجیگری هوش فرهنگی بر رهبری موثق تأثیر دارد؟
همانگونه که در مدل تدوینشده قابلمشاهده است ،هوش اخالقی با میانجیگری هوش فرهنگای دارای رابطاه غیرمساتقیم
با رهبری موثق است .نتایج ااصل از تحلیل مسیر بیانگر این است که رابطه غیرمستقیم هوش اخالقی بر روی رهباری موثاق
 1/51است؛ بنابراین میتوان گفت که هوش اخالقی بر روی رهبری موثق دارای تأثیر کلای  1/99اسات کاه نشاانگر ساطح
باالیی از تبیین واریانس متییر وابسته تحقیق است .در ادامه مدل کلی تحقیق به همراه ضرایب مسیر آن ارائاهشاده اسات .باه
طور کلی مدل ارائهشده از برازش نسبتاً خوبی با دادهها برخوردار است.

رهبری موثق

0/65
/84
/0

هوش فرهنگی
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0/

هوش اخالقی
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برای بررسی فرضیه فو شاخصهای برازش مدل بررسی شده است .نتایج بررسی این شاخصها در جدول زیر ارائه
شده است.
جدول شماره  :1شاخصهای برازش مدل
شاخص برازش

ضریب

وضعیت

x2/df

5/93

مطلوب

GFI

1/33

مطلوب

IFI

1/33

مطلوب

RMSEA

1/11

مطلوب

CFI

1/35

مطلوب

نتایج بررسی شاخصهای برازش مدل بیانگر این هستند شاخصهای ارائهشده همگی در سطح مطلوبی از برازش
هستند .پس میتوان گفت که مدل ارائهشده دارای برازش با دادههای تحقیق است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش ااضر با هدف بررسی نقش هوش اخالقی در ادراک رهبری موثق با میانجیگری هوش فرهنگی انجام شده
است .بر اساس یافتههای سؤال اول ،هوش اخالقی بر رهبری موثق تأثیر دارد .رهبران با هوش اخالقی باال از طریق درستکار
بودن و مسئولیتپذیری و دلسوزی و بخشش به موقع ،میتوانند رهبران موثقی نیز باشند .مؤلفه اخال در رهبری موثق از
ویژگیهای بارز رهبر است .رهبری که هوش اخالقی را به کار میگیرد نه تنها از ویژگیها و طرز تفکر خودآگاهی دارد
بلکه از سوی پیروان خود نیز درک میشوند .یک رهبر در چنین شرایطی میتواند الگویی مناسب برای پیروان خود باشد.
پایبندی به ارزشها عنصر مهمی در اخال است که رهبری باهوش اخالقی باال پایبندی به ارزشهای سازمان را از خود
نشان میدهد .چنین رهبری است که زمینه ایجاد رهبری موثق در سازمان را فراهم میکند.
افراد اخال گرا دارای تعهد درازمدت به ایدهآلهای اخالقی و یرفیت مناسب برای یادگیری از دیگران هستند .آنها
در پیگیری اهداف اخالقی صدیق بوده و موشکافانه عمل مینمایند .سازههای هوش اخالقی نظیر درستکاری ،مسئولیت-
پذیری ،دلسوزی و بخشش و نیز همدردی ،هوشیاری ،توجه و ااترام ،خود کنترلی ،مهربانی و انصاف پیش از آنکه توسط
اندیشمندان معاصر مورد توجه قرار گیرند در منابع غنی و هدایتگر دین مبین اسالم از جمله قرآن کریم ،نهجالبالغه ،تحت-
العقول ،بحاراالنوار ،میزانالحکمه و غررالحکم مورد توجه و تأکید قرارگرفتهاند (بهرامی و همکاران.)5935 ،
همچنین بر اساس یافتههای سؤال دوم پژوهش ،هوش فرهنگی نیز دارای رابطه مستقیم با رهبری موثق است .رهبرانی
که در محیطهای چند فرهنگی با موفقیت عمل میکنند و از هوش فرهنگی باالیی برخوردارند ،میتوانند رهبران موثق
موفقی در سازمان خود باشند و در برخورد با پیروان از خود تعادل نشان دهند .پیروان ،رهبران موثق را رهبران اخالقی می-
دانند و آنها نیز به ارزشهای سازمان پایبند هستند .رهبرانی که در تعامالت بین فرهنگی با دیگران رابطه مناسبی برقرار
19

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی  /سال سیزدهم ،شماره سوم (مسلسل )15

تابستان 5931

میکند لذا میتوانند رهبران خوبی برای سازمان خود باشند و نه تنها در مورد دیگران ،بلکه در مورد خوشان نیز به
خودآگاهی برسند و این رهبران به ویژه در محیطهای دانشگاهی که تنوع فرهنگی زیادی دارد ،رهبران موفقی خواهند بود.
بر اساس سؤال سوم پژوهش ،هوش اخالقی با میانجیگری هوش فرهنگی بر رهبری موثق تأثیر م بت دارد .هوش
اخالقی و هوش فرهنگی در کنار یکدیگر میتوانند در موفق عمل کردن رهبر سازمان نقش به سزایی داشته باشند .رهبران
ضمن پایبندی به ارزشها ،با افرادی از فرهن
میرسند .واگل سان

های دیگر به طور م بت به تعامل میپردازند و از این طریق به خودآگاهی

 )3113(5بیان میکند رهبران عالوه بر اخال مداری و سازگاری موفقیتآمیز با فرهن

های مختلش،

رهبری موثق از طریق تأثیر بر پیروانشان میباشند.
نتایج پژوهش ااضر تا ادود زیادی با نتایج پژوهش واگلسان

و همکاران( )3113و بهشتی فر ،اسماعیلی و

نکوئیمقدم( )3155همسو میباشد.
رهبری موثق توانایی دارد تا از طریق اعتمادسازی و اخال مداری ،ارتباطات کارکنان ،روابط گروهها و تیمهای
سازمانی را بهبود ببخشد (نصیری و همکاران.)5931 ،
دانشگاهها در هر کشوری جزء مهمترین اجزای نظام آموزشی محسوب میشوند .رشد ،پیشرفت ،نوآوری و بهبود در
فضاهای دانشگاهی از اهمیت دو چندان برخوردار است .اعضای هیئتعلمی تأثیر زیادی در دستاوردهای دانشجویان و در
رشد علمی دانشگاه دارند .برخورداری اعضای هیئتعلمی به عنوان رهبران آموزشی از هوش اخالقی بر ادراک رهبری
موثق تأثیر دارد .رهبران از طریق ادراک خود و دیگر افراد(کارکنان ،دانشجویان ،همکاران و  )...و همچنین مالاظات
اخالقی میتوانند روابط خود با دیگران را گسترش دهند .هوش اخالقی و هوش فرهنگی در تعامل با یکدیگر زمینهای
فراهم میکنند که رهبری موثق امکان بروز و یهور پیدا میکند .با توجه به اینکه دانشگاهها دارای جوی از تعامالت و
ارتباطات بین فرهنگی میباشند ،هوش فرهنگی به رهبران دانشگاهی کمک میکند تا ضمن تعامل و برخورد موفق با
افرادی از فرهن

های دیگر به خودآگاهی برسند و همچنین از دیگران نیز شناخت به دست آورند .همچنین در فضای

دانشگاهی اهمیت برخوردها و مالاظات اخالقی از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از عناصر مهم در رهبری موثق
نیز بحث رعایت اخال میباشد .رهبران دانشگاهی با هوش اخالقی باال میتوانند در بهکارگیری رهبری موثق موفق عمل
کنند.
لوتانز و آوولیو ( )3119به طور قطعی بیان میکنند که اخال یک جزء ذاتی برای رهبری موثق است .محققان اعتقاد
دارند گنجاندن یک چشمانداز اخالقی م بت برای توسعه رهبری موثق بسیار اهمیت دارد (آوولیو و گاردنر.)3111 ،
هوش اخالقی به رهبران دانشگاهی کمک میکند تا محیط سازمانی را به نحو ااسن بهبود ببخشند و اقو
دانشجویان و کارکنان را رعایت کنند و به هیچوجه از موازین اخالقی تخطی نکنند .رهبران از طریق تعامالت بین فرهنگی
میتوانند رهبری موثق و هوش فرهنگی خود را ارتقاء و توسعه بخشند.
در یک نتیجهگیری کلی وجود سه عنصر پیشبرنده و پیشرفتگرای هوش اخالقی ،هوش فرهنگی و رهبری موثق
میتواند رهبران دانشگاهی را به اد باالیی از تکامل و تعالی برساند و ضمن بهبود روابط اساتید با دانشجویان ،فضای اعتماد
و رعایت اخال در دانشگاه را نیز بهبود بخشد.

Vogelgesang

31
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