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Abstract
Environmental fluctuations and turbulent changes have doubled the importance of
employees' empowerment in facing with different situations and uncertain environment.
Previous viewpoints about employees' performance have given their place to adaptive
performance of employees to face uncertain and dynamic environments. Although there are
many studies about effective factors on employee's adaptive performance, the purpose of
this research is to present a comprehensive analysis of employees' adaptive performance. In
terms of approach, this research is qualitative research and has been used meta-synthesis
method. Data were collected from the 34 research on employees' adaptive performance
published between 1999 and 2017. As results, while the definitions related to adaptive
performance were classified, its antecedents were identified and classified in form of 58
codes, 15 constructive themes and 4 comprehensive themes including individual, job, group
and organizational factors. Practically, the results of this study by identifying individual,
job, group and organizational factors affecting adaptive performance help managers to
perform better in identifying effective actions when faced with uncertain changes and
situations.
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چکیده
نوسانات محیطی و تغییرات پرتالطم روزافزون ،اهمیتت توانمدت ک رارردتان در موا هت رتا ترایف م ت
محیفهاک نامطمئن را مضاع

نموده است .دی گاههاک پیشتین درصوتو

و

عم کترد رارردتان ،تاک صتود را رت

عم کرد انطباقی رارردان رراک موا ه رتا محتیف هتاک نتامطمئن و پویتا ر شتی ه استت .هرطدت مطاتعتات م عت دک
درصوو

عوامل مؤثر رر عم کرد انطباقی رارردان صورت پذیرف است ،اما ه ف این پژوهش ،ارائ یک تح یل

امع از پیشاید هاک عم کرد انطباقی ر ارردان است .این پژوهش ازنظر رویکرد ،یک پژوهش ریفی روده و از روش
پژوهش فراترریب اس فاده ررده است .دادهها از  65پژوهش پیرامون عم کرد انطباقی رارردان رت در دوره زمتانی
 0222تا  6402مد شر

ه رودن  ،گردآورک

ه است .ر عدوان یاف هاک پژوهش ،ضمن طبق رد ک تعاری

مرروط

ر عم کرد انطباقی ،پیشاید هاک آن درقاتب  45ر  04 ،مضمون سازن ه و  5مضتمون فراگیتر تامل عوامتل فتردک،
عوامل سازمانی ،عوامل غ ی و عوامل گروهی داسایی و طبق رد ک

ن  .ازتحتا عم تی ن تایی ایتن پتژوهش رتا

داسایی پیشاید هاک فردک ،غ ی ،گروهی و سازمانی مؤثر رر عم کرد انطباقی ر م یران سازمانها رمک میرد تا
در داصت اق امات اثرر ش هدگام موا ه را تغییرات و موقعیتهاک نامطمئن ،ره ر عمل ردد .
کلیدواژه :عملکرد انطباقی؛ رفتار انطباقی؛ انطباقپذیری؛ فراترکیب
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مقدمه
همطدانر محیف دطار نوسانات ریش رک می ود ،توانایی رارردان رراک موا هت رتا ترایف رحرانتی و
حل مسئ هاک

ی و یادگیرک سریعتتر ،اهمیتت دوطدت انی پیت ا متیردت (طتاررونیر و راستل.)6406 ،0

عم کرد انطباقی ر عدوان
مورد تو

ی ترین سازه در حوزه عم کرد و ر عدوان ن یج تغییرات ستریع در دنیتاک رتار

ویژهاک قرار گرف است .دی گاههاک پیشین مرروط ر عم کرد تغ ی ن وانست استت رف ارهتاک

رارردان را در محیفهتاک نتامطمئن و پویتا رت توتویر رکشت (متورفی و ستکون .)0222 ،6در ن یجت ایتن
ناتوانی ،مفهوم عم کرد انطباقی ر عدتوان توانتایی رارردتان در انطبتاد صتود رتا موقعیتتهتاک رتارک م غیتر
امروزک ،وارد ادریات م یریت رسبورار

(گریفین و هسکت ،6444 ،6پاالراس 5و همکاران.)6446 ،

عم کرد انطباقی رارردان هم در عرص فردک و هم در عرص ستازمانی متیتوانت ن تایی قارتلمالحظت اک را
ر دنبال دا

را

(دورسی 4و همکاران.)6404 ،

امروزه فداورک ر میزان قارلتو هی درحال تغییر است و رراک انطباد رارردان را رایف
تجهیزات و روشهاک

ی ،ردش محیف درحالتغییر و یادگیرک مس مر مهارتهاک

ی ،آنها رای

ی را پذیرا را تد

و صود را را این رایف سازگارردد  .تغییرات فداوران  ،غاتباً ر سازمانهاکرارک پروژه اک نیاز دارد ر ایتن
سازمانها ،نیازمد رارردانی هس د رت رت میتزان زیتادک رتراکردارآمت ن رتا وظتای
تعری

ه ،انعطاف دا

ه در مقایس را مشاغل ثارت و صوب تعری

و نقتشهتاک ضتعی

را د  .راتو رت

ترایف مت الطم

مو ود در سازمانها و تزوم سازگارک را طدتین ترایطی ،پترداص ن رت عم کترد انطبتاقی ضترورک رت نظتر
میرس .
ردارراین از یک طرف ،عم کرد انطباقی ،یکی از مباحث

ک حوزه توسع مدارع انسانی ت قی می تود،

زیتترا م ت یران نیتتاز دارن ت تتتا توانتتایی رارردتتان را رتتراک انطبتتاد رتتا تترایف م غیتتر محیطتتی افتتزایش داده و
ازطرفدیگر ،محققان حوزه مدارع انسانی رای مفهوم عم کرد انطباقی رارردتان را تایگزین مفهتوم ستد ی
عم کرد رارردان نماید تا رویارویی را محیف پرتالطم رسبورار آسانتر ود.
1. Charbonnier & Roussel
2. Murphy & Jackson
3. Griffin & Hoskoth
4. Pulakos
5. Dorsey
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ررهمیناساس ،سازمانهاک امروزک میتواند را تقویت عم کرد انطباقی رارردان و م یران صتود ،گتام-
هاک مهمی در هتت افتزایش اثرر شتی و رهترهورک رارردتان و ستازمان رردارنت  .تتالش موفتر مت یران و
سازمانها در این مسیر نیازمد

داص ی راملتر از عوامل و پیشاید هاک تقویتردد ه عم کرد انطبتاقی استت

تا را رهرهگیرک از ا ین داصت ،و ه همت صود را رر رهبود وضعیت این عوامل قرار دهد  .را مترور ادریتات
مش ص می ود ر هرط در ده اصیتر تحقیقتات زیتادک درصوتو
دب هتاک م ت

رت آن پرداص ت

عم کترد انطبتاقی انجتام ت ه و از

ت ه استت ،امتا نیتاز رت یکچارطت ستازک ایتن تحقیقتات و پترداص ن رت

پیشاید هاک آن مهم وه مینمای  .زیرا ازیک سو ،تدوع و گس ره مفهومی عم کرد انطباقی ( امل طارکی،
انعطاف پذیرک ،انطباد ،رف ار انطباقی) راعث سردرگمی صواند گان و سیاستگذاران عرص سازمان ت ه و
ازطرفی فق ان پژوهشهایی ر ر یکچارط سازک مطاتعات پرارد ه پردازد ،صأل تحقیقاتی ت ک را نمایتان
میسازد .ازاینرو ،داصت پیشاید هاک عم کرد انطباقی رراک سازمانها رسیار اهمیتت پیت ا متیردت  .همتین
موضوع دس مای اص ی پژوهش قرار گرف است .تذا این پژوهش را هت ف یکچارطت ستازک ن تایی پراردت ه
مطاتعات م

 ،ر مطاتع فراترریب پیشاید هاک عم کرد انطباقی پرداص است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
عم کرد غ ی افراد در سطوح م فی از ت وص میتوان مفهتومستازک تود .در ستطوح گست رده و
عام ،عم کرد داراک س مؤتف اص ی است :ات ) عم کرد وظیف اک رت رت انجتام اثترر ش وظتای

تغ ی

ا اره دارد ،ب) عم کرد هرون ک ر ر رف ارها و عم کرد فترانقش رارردتان متیپتردازد ،و )) عم کترد
انطباقی ر اصیراً مورد داسایی قرار گرف است و اهمیت آن ر عدوان ن یج تغییرات سریع در دنیاک رتار و
نیاز ر رارردانی ر را این محیف درحالتغییر ،ر سرعت مدطبر ون  ،آ کار

(حی رک .)0625 ،در ایتن

ه و راتو ر ایدک رویکرد فراترریب نیازمد رررسی رتلنگتر

ر ش ،ار ا تعاری

عم کرد انطباقی ریان

پژوهشهاک گذ

پیرامون عم کرد انطباقی است ،درادام ر تشریح رویکردها یا رهیافتتهتاک نظترک در

مطاتعات عم کرد انطباقی پرداص می ود.
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تعریف عملکرد انطباقی
در ادریات مو ود ،تعاریر م فی از«عم کرد انطباقی» و ود دارد .واژه انطبادپذیرک ،توسف اسمیت 0و
همکاران ( ،)0222توانایی انطبادپذیرک ،توسف رتاراوتی و هتال ،)6442( 6قار یتت انطبتادپتذیرک ،توستف
اسمیت و طن ،)6405(6ت وص انطبادپذیرک ،توسف طن 5و همکاران (  )6444مطرح

ه است.

هسکث و نیل )0222(4اصطالح عم کرد انطباقی رارت عدتوان قار یتتهتاک افتراد در موا هت رتا تغییترات
ر و ودآم ه در محل رار و موقعیتهاک

ی و غیرمعمول تعری

میردد (رت نقتل از مهت اد و دیگتران،

 .)0625عم کرد تطبیقی ای ه سازگارک را از ظرفیت یک فرد رراک رف ار رت

تیوهاک صتا

رت نشتاندادن

واقعی آن ازطریر عم کرد صود گس رش می ده (مک الف ین و پریادار یدی.)6460 ، 2
امروزه تقاضا رراک رارردانی ر انعطافپذیر هس د  ،تغییترات مثبتت را مت یریت متیرددت و عم کترد
انطباقی دارن  ،درحال افزایش است (فاس و دسن .)6402 ،2این امتر نیتاز رت رررستی مفهتوم ستازگارک و
عم کرد تطبیقی در محیف رار را اثبات میرد .
از ویژگیهاک عم کرد انطباقی این است ر رارردان ر واند مسائل غیرمعمول و پیچی ه را ،رت روزانت
در محل رار را آن موا

می ون  ،حل رددت  .همچدتین توانتایی تح یتل و حتل ایت ههتاک

یت  ،ادغتام و

ترریب اطالعات ر ظاهر نامرروط ر یک یگر و ایجاد راهحلهتاک صتالد ،درنظرگترف ن گست ره وستیعی از
اح ماالت و تفکّر صار) از روال معمول رراک یاف ن رویکردهاک موثرتر را دا
ازآنجار عم کرد انطباقی رارردان در سازمانهاک م
یک تعری
م

و م ع دک مطرح می تود ،ردتارراین ،ارائت

واح را مؤتف هاک مش ص از آن د وار ر نظر متیرست (پتار

عم کرد انطباقی در

را د (حی رک.)0625 ،
و پتار

 .)6402 ،5تعتاری

ول ( )0آم ه است.

1. Smith
2. Karaevli & Hall
3. Smith & Chen
4. Chen
5. Hesketh & Neal
6. McLoughlin &Priyadarshini
7. Foss and Jensen
8. Park & Park
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جدول  .5تعاریف عملکرد انطباقی
واژه

تعریف

نویسندگان
0

توانایی رارردان هت یادگیرک مهارتهاک

طاررونیر و راسل ()6404

ی و

سازگارک را رایف گوناگون
هسکت و نیل ()0222

پاسخ رارردان ر فداورک و ظرفیت رهرهرردارک از آن رراک
عم کرد تعام ی

عملکرد
انطباقی

گریفین و هسکت()6446

توانایی رارردان هت انطباد را رایف رارک درحالتغییر

انسون)6440(6

مهارت فرد رراک تغییر رف ار صود رراک سازگارک را محیف

ان ت 6و همکاران ()6404

رف ارهاک وظیف محور رارردان ر در پاسخ ر تغییرات و در
پاسخ ر پیشریدی تغییرات انجام میدهد .

پاالراس و همکاران ()6444

انطبادپذیرک روانی و رد رل اس رس و موقعیتهاک رحرانی
در رار

اس 5و همکاران ()6406

ر رارگیرک ایس گیها و تواناییها رراک رویارویی را تغییرات

پ ویهارت و ر یس)6442( 4

توانایی ،مهارت و صواس
وظای

قابلیت
انطباقپذیری

اسمیت و طن ()6405

توانایی

راراوتی و هال()6442

وی رراک تغییر و یا انطباد

را تغییرات محیطی

پاس گویی مؤثر فرد ر تقاضاهایی ر از ناحی ع م اطمیدان و
رایف پیچی ه محیف رارک نا ی می ود.
توسع رف ارهاک م داسب رراک پاسخ ر اس رسهاک محیطی و

انطباقپذیری

ح ارثرسازک عای کها در مقارل ضررهاک فراید ک
طن و همکاران()6444

توانایی انطباد دانش ،مهارت و سایر ویژگیهاک ار ساری
رراک مقار را طاتشها و موقعیتهاک پیچی ه

تخصص
انطباقپذیری

اسمیت و همکاران ()0222

انطباقپذیری

گریفین2و همکاران ()6404

میزانی ر فرد میتوان صود را را نیازهاک

ی موقعی ی

تطبیر ده .
در اک ر فرد تغییرات را را وظای

و

ویت و نقش

صود همسو میسازد.
1. Charbonnier & Roussel
2. Johnson
3. Jundt
4. Shoss
5. Ployhart & Bliese
6. Griffin
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از دی ت گاه طتتاررونیر و همکتتاران ( )6404عم کتترد انطبتتاقی تتامل  4حتتوزه م ت یریت موقعیتتتهتتاک
اضطرارک ،م یریت اس رس رارک ،حل صالقان مسائل ،یادگیرک و سازگارک رینفردک می تود .پاالرتاس
و همکاران ( )6444عم کرد انطباقی را ر هشت رف ار تقسیم میردد  :مت یریت رحتران ،مت یریت است رس،
حل مسئ صالقان  ،حفظ رارایی در موا ه را رایف ناپای ار ،روزآم سازک مهارتها و یادگیرک ،اس فاده
از فداورکهاک

ی  ،انطبادپذیرک رینفردک ،انطبادپتذیرک فرهدگتی و انطبتادپتذیرک ستمی (پتار

و

پار .)6402 ،
گونهشناسی رهیافتهای نظری مطالعات حوزه عملکرد انطباقی
را مرور ادریات موضوع عم کرد انطباقی و عوامل متؤثر رتر آن مشت ص متی تود رت در پتژوهشهتاک
م

ح اقل س رهیافت ر پیشاید هاک عم کرد انطباقی امل رهیافت عوامل فتردک ،عوامتل زمیدت اک و

عوامل فردک-زمید اک و ود دارد.
الف) رهیافت عوامل فردی

در این رهیافت ،میزان و ریفیت عم کرد افتراد در انطبتاد رتا ترایف ،رتیش از هتر طیتزک تحتت تتثثیر
ویژگیها و عوامل فردک قرار دارد .پژوهشهاک قارلتو هی ر معرفی ویژگیهاک فردک رت عدتوان پیشتاید
عم کرد انطباقی پرداص ان (گود 6405 ،0؛ گریفین و هسکت6446 ،؛  6445؛ تی پاین 6و همکاران6444 ،
؛ نامی 6و همکاران 6405 ،؛ نیل 5و همکاران.)6406 ،
پاالراس و همکاران ( ) 6446ر پیشاید هاک توانایی داص ی ،دی گاه راز و انگیزه دس یاری ا اره نموده-
ان  .گریفین و هاسکت ( )6446ر رارط مهم رین صودرارآم ک ،دی گاه راز رتراک تجررت  ،پتذیرش تغییتر و
عم کرد انطباقی ا اره دا

ان  .هانگ4و همکاران ( )6405عوامل ثبتات هیجتانی و تاهط بتی را رت عدتوان

پیشاید هاک عم کرد انطباقی مطرح رردهان  .ررصتی پتژوهشهتا از م ت پاالرتاس و همکتاران ( )6444رت
1. Good
2. Lepine
3. Naami
4. Neal
5. Huang
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ان ازهگیرک سطح عم کرد انطباقی افراد در سازمانها پرداص انت  .طتاررونیر و راستل( )6406نیتز ارتزارک را
رراک ان ازه گیرک عم کترد انطبتاقی معرفتی رردنت رت در آن رت ارعتاد صالقیتت ،عکتساتعمتل نستبت رت
موقعیتهاک غیرمد ظره ،انطبادپذیرک رینفردک ،یادگیرک و آموزش و م یریت اس رس ا اره نمودهان .
ب) رهیافت عوامل زمینهای

درمقارل رهیافت عوامل فردک ،رهیافت زمید اک رر آن استت رت عوامتل زمیدت اک رت رارردتان در آن
مشغول ر فعاتیت هس د  ،نسبت ر ویژگیهتاک فتردک تتثثیر ریشت رک رتر طگتونگی رف تار انطبتاقی آنتان در
رایف م

دارن  .ررصی پژوهشها از سال  6445ر رع ر عوامل زمید اک از م عوامل غ ی ،عوامل

گروهی و مؤتف هاک سازمانی ر عدوان پیشاید هاک عم کرد انطباقی پرداص ان  .عوامتل تغ ی رت رت عدتوان
پیشاید هاک عم کرد انطباقی در پژوهشها یاد

ه است ،ریش ر ر عتوام ی همچتون است قالل تغ ی ،مدتارع

دردس ت رس و اق ت امات رارردتتان هتتت عم کتترد موفقیتتتآمیتتز تتغل ا تتاره دارن ت (قی اتستتکو 6406 ،0؛
گس اتایت و روسیونین.)6404 ،6
اتب ن ایی تحقیقات نشان داده است ر تثثیر عوامل زمیدت اک در ستازمانهتاک م ت

یکستان نیستت.

رراک نمون حمایتهاک ا ماعی رتر عم کترد انطبتاقی رارردتان ستازمانهتاک آموز تی تثثیرگتذار استت،
درحاتیر رر عم کرد انطباقی رارردان رانک تثثیر زیادک ن ارد (قی اتسکو.)6406 ،
ج) رهیافت عوامل فردی و عوامل زمینهای

ررصی پژوهشها نیز ر تثثیر همزمان عوامل فردک و عوامل زمید اک رر عم کردانطباقی تثری رتردهانت .
از م هان و وی یامز ) 6445(6ر تثثیر فعاتیتهاک یتادگیرک مست مر فتردک و یتادگیرک تیمتی رتر عم کترد
انطباقی در سطح فردک و تیمی اذعان دا

ان  .همچدین طارا ا و ورال )6405(5در پژوهشی نشتان دادنت

ر عوامل فردک ماند ا یاد غ ی و سرمای روان تداص ی در ردتار عامتل زمیدت اک روارتف م قارتل رهبتر–

1. Ghitulescu
2. Gostautaite & Buciuniene
3. Han & Williams
4. Chaurasia & Shukla
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عضو روک انطبادپذیرک و پویایی رارردان تثثیر میگذارد .پژوهش تجرری انگ 0و همکاران ( )6442نیز
ر روک دو گروه از آتشنشانان انجام

 ،نشان داد ر آموزشهتاک ستازمانی رتر عم کترد انطبتاقی آنتان

هدگام درمعرض صطر قرارگرف ن تثثیرگذار است .طن و همکاران ( )6444نیز در یک پتژوهش تجررتی رت
تثثیر عوام ی همچون صودرارآم ک و گذران ن دورههتاک آموز تی مهتارتآمتوزک رتر عم کترد انطبتاقی
رارردان پرداص د .

روششناسی پژوهش
ازتحا روش ،مطاتع حاضر از نوع ریفی روده و از روش فراترریتب است فاده رترده استت .فراترریتب
ماند فراتح یل ،رراک یکچارط سازک طد ین مطاتع ر مدظور ایجادیاف هتاک تامع و تفستیرک است فاده متی-
ود ،را این تفاوت ر فراتح یل ر یکچارط سازک یاف هاک رمی میپردازد درحاتیر  ،ه ف فراترریتب،
ایجاد تفسیرک صالقان و یکچارط از یاف هاک ریفتی استت .درمجمتوع ،دو رویکترد در فراترریتب و تود
دارد :رویکرد اول ر یکچارط ردد ه نام دارد؛ رر معآورک ،گردآورک و یکچارط رردن مطاتعات پیشتیدی
تثری دارد .این رویکرد ن ایی مشار یاف هاک تحقیقتات گذ ت را داستایی و آنهتا را درقاتتب م غیرهتایی
یکچارط نموده و روارف ع تی رتین پ یت ههتا و تعمتیمپتذیرک آنهتا را دنبتال متیردت  .در رویکترد دوم رت
رویکردک تفسیرک است را اس قرا پیشریدی می ود ر در رایف مشار ط اتفاقی ممکن استت ریف ت  .ایتن
رویکرد رر تثویل و تفسیر مطاتعات قب ی تثری دارد .دتیل است فاده از روش فراترریتب ایتن استت رت ایتن
روش نوعی مطاتع ریفی است ر یاف هاک اس را) ه از سایر مطاتعات را موضوعات مرتبف و مشتار را
رررسی میرد  .درواقع ،فراترریب یوهاک است ر در آن ن ایی گروهتی از تحقیقتات ردتار هتم گذا ت
می ود و محوول نهایی مفهوم و تفسیرک امع و نو از پ ی ه مورد رررسی ارائ متیدهت (فتالح.)0625 ،
در این پژوهش از رویکرد اول یعدی رویکرد فراترریبی یکچارط ردد ه درقاتب روش فراترریب مطرح ه
توسف سد توسکی و راروسو )6442(6رهره گرف

ه است ر طی هفت مرح روش فراترریب را مطترح

میردد (ف سفی و همکاران .)0622 ،صالص این مراحل در کل ( )0نمایش داده
مرح اول) تدظیم سؤال پژوهش :رراک تدظیم سؤال از مؤتف هاک م فی ماند

ه است.
امعت موردمطاتعت  ،طت
1. Janng
2. Sandelowski& Barros
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طیزک ،ط موقع و طگونگی روش اس فاده می ود .در این پژوهش این سؤال مورد ردکتاش قترار گرفتت
ر پیشاید هاک مؤثر رر عم کرد انطباقی رارردان ر امد ؟
مرح دوم) رررسی نظاممد م تون :در ایتن مرح ت  ،محققتان ست جوک نظتاممدت صتود را در مقتاالت
مد شر ه در مجالت م

م مررز میردد و واژگان ر یت ک مترتبف را ان تاب متینمایدت  .تتذا رتراک

پاس گویی ر سؤاتی ر در مرح اول مطرح

 ،را اس فاده از ر یت واژههتاک عم کترد انطبتاقی ،انطبتاد-

پذیرک ،انطباد و رف ار انطباقی در پایگاههاک گوگل اسکاتر ،0ستایدس دایررتت ،6امراتت  6و پروروئستت،5
مقاالت مرتبف مورد س جو قرار گرفت .در این مرح راتو ر ایدک اوتینرار اصتطالح عم کترد انطبتاقی
در سال  0222توسف هسکت و نیل( )0222ر رار رف است ،محت وده زمتانی ست جوک مقتاالت دوره 64
سات رین سالهاک  0222تا  6402تعیین

.

تجزی و
ارائ

رد تتترل

تح یل و

یاف ها

ریفیت

ترریب یاف
هاک ریفی

س جو و
اس ت را)

ان اب

رررستتتتی

اطالعتتات

مقاالت

نظتتاممدتت

مقاالت

مداسب

م ون

تدظیم
سوال
پژوهش

شکل  .5گامهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو

مرح سوم) س جو و ان اب م ون مداسب :در این مرح پژوهشگر در هر رازریدی راتو ر معیارهتاک
موردنظر تع ادک از مقاالت را رد میرد ر این مقاالت در فراید فراترریتب رررستی نمتی تون  .در ایتن
پژوهش فراید رازریدی ر صورت صالص در کل ( )6آم ه است .در فراید ارزیاری مقاالت ،دو معیار رراک
پاالیش در نظر گرف

 .اوالً مقاالتی ر مرورک یا مفهومی رودن ردار گذا

ن و ثانیاً مقاالتی ر ر
1. Google Scholar
2. Sciencedirect
3. Emeraldinsight
4. Proquest
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طگونگی و یا ویژگی هاک عم کرد انطباقی پرداص رودن و ن پیشتاید هاک آن ،از گردونت رررستی صتار)
ن  .طبر اتگوری م کل  ،6نهای اً از میتان  002مقاتت درنهایتت  65مقاتت رتراک تجزیت وتح یتل ررگزیت ه
ن .
مرح طهارم) اس را) اطالعات مقاالت :در پژوهشهاک فراترریب ،پژوهشگر مقاالت نهایی ت ه را
ر مدظور دس یاری ر یاف هاک مح وایی ر در آنها و ود دارد ،طد ینرار مطاتع میرد .
مرح پدجم) تجزی وتح یل و ترریب یاف هاک ریفی :ه ف فراترریب ارائ تفسیرک نتوین و همگترا از
یاف ت هتاک تحقیترهتاک پیشتین استت .ایتن روش رتراک تفافستازک مفتاهیم ،اتگوهتا و ن تایی در پتتاالیش
حاتتهاک مو ود دانش و ظهور م لهاک عم یاتی و نظری ها اس فاده

ه است .در مرح تجزیت وتح یتل،

پژوهشگر موضوعاتی را س جو میرد ر در میان مطاتع هاک مو ود در فراترریب پ ی ار ت هانت و رت
محض داسایی و مش ص ن موضوع ،پژوهشگر طبق رد ک ارائ میده ر موضوع را ر ره ترین تکل
ارائ ده  .در پژوهش حاضر ار ا مؤتف هاک مرروط

داسایی

ه و ر عدتوان رت هاک اوتیت درنظتر گرف ت

هان و درگامهاک رع ک درقاتب مفاهیم و مقوت ها قرار گرف د .
تع اد مدارعی ر یافت
N = 002

تع اد مقاالت رد ه ر ع ت عدوان
( ) N = 66

ه است

تع اد رل طکی ههاک غررال ه
N = 56
مقاالت رد ه ازنظر روش و طکی ه
( ) N = 62
رل مح واک مقات رررسی ه
N = 42
تع اد مقاالت رد ه ازنظر مح وا
( ) N = 66
رل مقاالت نهایی
N = 65
شکل  .2الگوریتم انتخاب مقاالت
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مرح

شم) رد رل ریفیت :در روش فراترریب رراک حفظ ریفیت مطاتع  ،سعی

گس ردهاک در مدارع روزآم انجام ود .همچدین تالش

ه است ر رررسی

ه است ر در رین پژوهشها ،مؤتف هاک مرروطت

داسایی و اوتویترد ک ون .
مرح هف م) ارائ یاف ها :در این مرح یاف هاک حاصل از مراحل قبل ارائ می تون  .در ایتن مرح ت
ضمن مطاتع یاف هاک تحقیقات مو ود ر ارائ مفاهیم ر ی ک عم کرد انطباقی رارردان و پیشاید هاک آن
و نیتز رت رویکردهتاک مو تود درصوتو

عم کتترد انطبتاقی و مفتاهیم تقویتترددت ه و مح ودرددت ه آن

پرداص می ود.
جدول  .2پژوهشهای نهایی انتخابشده در حوزه پیشایندهای عملکردانطباقی
نویسندگان

کد مقاله
0

پیشایندهای عملکرد انطباقی

0

رارتون و همکاران ()6406

سرس ی روان داص ی

6

طاررونیر و راسل ()6406

رهبرک تحولآفرین

6

طاررونیر و همکاران ()6404

رهبرک تحولآفرین ،و نوآورک

5

طن و همکاران ()6444

آگاهی نسبت ر نقش ،صودرارآم ک ،مهارت ،یادگیرک سیس می

4
2

6

ات ورو هارپاز ()6402
6

طیاررو و همکاران ()6406
5

ا یاد رارردان
طشمان از رو ن ،حمایت رهبر ،حمایت رارردان ،حمایت سازمانی

2

قی اتسکو ()6406

مدارع غ ی (همبس گی ا ماعی) ،تقاضاک غ ی (وارس گی م قارل)

5

گود ()6405

طارکی ادراری

2

گریفین و هسکت ()6444

و ان رارک و وظیف داسی

04

صودرارآم ک ،دادههاک مرتبف را رار ،دی گاه راز رراک تجرر ان وزک،
گریفین و هسکت ()6446

پذیرش تغییر

00

گریفین و همکاران ()6442

دی گاه راز نسبت ر تغییر

06

گریفین و همکاران ()6404

دی گاه راز نسبت ر رار ،تغییر نقش ،طشمان از سازمانی

06

گاس اتایت و روسیونین)6404( 4

سن ،اس الل تومیمگیرک ،مدارع غ ی
1. Bartone
2. Eldor & Harpaz
3. Chiaburu
4. Ghitulescu
5. Goštautaitė & Bučiūnienė
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کد مقاله
05

نویسندگان
هان و وی یامز ()6445
0

پیشایندهای عملکرد انطباقی
یادگیرک مس مر ،و یادگیرک تیمی

04

ها ی ت و رانرات ()6406

صودرهبرک

02

هانگ و همکاران ()6405

ثبات هیجانی ،اهط بی ،سطح غ ی

02

اوی و همکاران ()6402

اصالد اسالمی در رار ،رف ار نوآوران

05

6

انگ و همکاران ()6442
6

آموزش درمعرض صطا قرارگرف ن

02

ران ن و همکاران ()6404

سازمان یادگیرن ه

64

تی پاین و همکارن ()6444

توانایی ادرا  ،قار یت اع ماد ،دی گاه راز در تجرر پذیرک

5

60

مارروس و همکاران ()6406

یادگیرک مب دیرر ه ف

66

مارروس و همکاران ()6404

صودرارآم ک ،صودرهبرک

66

مورگان 4و همکاران ()6446

توانمد ک

65

نامی و همکاران ()6405

صودرارآم ک ،دی گاه راز در تجرر پذیرک ،روانرنجورک

64
62

دی گاه راز در تجرر پذیرک ،سازگارک ،ررونگرایتی ،وظیفت داستی،
نیل و همکاران ()6406

روانرنجورک

نایسن و یمسون)6402( 2

صودتدظیمی(رد رل احساسات)

2

62

اوگونفورا و همکاران ()6404

65

پاالرس 5و همکاران ()6446

62

ساهین و گورروز)6405(2

دی گاه راز در تجرر پذیرک
سازگارک ،تمایل ر موفقیتهاک انطباقی ،صودرارآمت ک در انطبتاد-
پذیرک ،توانایی ادرا  ،دی گاه راز ،ثبات عاطفی ،موفقیت در وظیف -
داسی

64
60

04

ا راب و همکاران ()6406
00

رهی و رارووسکی ()6405

هوش فرهدگی ،صودرارآم ک ،تجرر پیشین
گرایش عاطفی
همکارک ،سازماندهی رار ،ع م اطمیدان غ ی
1. Hauschildt & Konradt
2. Joung
3. Kanten
4. Marques
5. Morgan
6. Niessen & Jimmieson
7. Ogunfowora
8. Pulakos
9. Sahin & Gurbuz
10. Schraab
11. Sherehiy & Karwowski
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کد مقاله
66

پیشایندهای عملکرد انطباقی

نویسندگان
0

فرصت ویی ،وظیف داسی ،دی گاه راز در تجرر پذیرک

اس وارت و نانکوتیار ()6442
6

66

ژانگ و همکاران ()6402

نظم و مقررات مش ص

65

ژانگ و همکاران ()6406

وظیف داسی

یافتههای پژوهش
ازآنجار را افزایش نوسانات محیطی ،عم کرد انطباقی رراک سازمانها اهمیت زیتادک دارد و ازستویی،
عم کرد انطباقی در حوزه توسع مدارع انسانی مرروط ر رارردان می ود و پیشاید هاک آن رراک ستازمانهتا
اهمیت روزافزونی دارد ،ردارراین ،ارائ تحقیر رتام ی رت ایتن پیشتاید ها را متعآورک و یکچارطت ستازک
نمای  ،ضرورک وه مینمای  .این پژوهش را رهرهگیرک از پژوهشهاک ارائ

ه درصوو

پیشتاید هاک

عم کرد انطباقی ،ر ها و مفتاهیم مترتبف را است را) نمتوده و درقاتتب مضتامین پایت  ،مضتامین ستازن ه و
مضامین فراگیر در

ول ( )6طبق رد ک ررده است.ر هاک مرروط در مضامین پایت و ستازن ه طبقت ردت ک

ه و سچس در مضامین فراگیر قرار داده
دا

ان  ،درمقارل مفاهیم م داظر در

هان  .ضمداً فراوانی پژوهشهایی ر ر مفاهیم موردنظر ا تاره

ول ( )6آم ه است.

جدول  .2پیشایندهای عملکردانطباقی کارکنان براساس مطالعات انجامشده
مضامین
فراگیر

مضامین پایه

کد منابع مضامین

فراوانی

مضامین سازنده

دی گاه راز رراک تجرر ان وزک

04و64و65و64و62و65و66

2

ثبات عاطفی

02و65و64و65

5

وظیف داسی

2و64و64و65و66و65

2

ررونگرایی

02و 64

6

ویژگیهاک

طارکی داص ی

5

0

ادراری

توانایی ادراری

 64و 65

6

ویژگیهاک
عوامل

وی ی

فردک

1. Stewart & Nandkeolyar
2. Zhang
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مضامین

مضامین پایه

کد منابع مضامین

فراوانی

مهارت و دانش

 5و 66

6

دی گاه راز نسبت ر تغییر

00

0

تجرر پیشین

65و 62

6

گرایش عاطفی

64

0

صودرارآم ک

5و04و66و65و65و62

2

سرس ی روان داص ی

0

0

صودتدظیمی

66و 65

6

یادگیرک

60

0

صودرهبرک

04و 66

6

ا یاد غ ی

4

0

اصالد رارک

02

0

اس قالل

06

0

تقاضاک غ ی (وارس گی م قارل)

2

0

مدارع غ ی (همبس گی هاک ا ماعی)

2و 06

6

ع م اطمیدان غ ی

60

0

تغییر نقش

06

0

حمایت سرپرست و همکاران

2

0

و یادگیرن ه تیمی

05

0

رهبرک تحولآفرین

6و 6

6

طشمان از رو ن

06

0

عوامل

و نوآورک

6و 02

6

سازمانی

حمایت سازمانی

2

0

سازمان یادگیرن ه

02

0

فراگیر

مضامین سازنده

ویژگیهاک
رف ارک

عوامل
غی

عوامل
گروهی

در

ول ( )5میزان فراوانی و رتب رد ک مضامین فراگیر پیشاید هاک عم کرد انطباقی آم ه است:
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جدول  .4رتبهبندی مضامین فراگیر پیشایندهای عملکرد انطباقی
فراوانی

رتبه

مضامین فراگیر
عوامل فردک

56

0

عوامل غ ی

2

6

عوامل سازمانی

4

6

عوامل گروهی

5

5

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش درپی یاف ن پاستخ ایتن ستؤال رتود رت پیشتاید هاک عم کترد انطبتاقی رارردتان ر امدت ؟
دراینراس ا را رررسی نظاممد پژوهشهاک صورتگرف ر روش فراترریب 45 ،پیشتاید عم کترد انطبتاقی
داسایی

 .همانگون ر در کل ( )6مشاه ه می ود این پیشاید ها درقاتب  04مضمون سازن ه و نهای اً

 5مضمون فراگیر را عدوان عوامل فردک ،عوامل سازمانی ،عوامل گروهی و عوامل غ ی دس رد ک

ن .

رراساس ن ایی این پژوهش ،عوامل فردک ر عدوان مهمترین پیشاید عم کرد انطبتاقی در تحقیقتات ذرتر
ه است .ر عدواننمون تحقیقات م ع دک رر نقش دی گاه راز رراک تجررت انت وزک (گتریفین و همکتاران،
6446؛ تی پاین و همکاران6444 ،؛ نامی و همکاران ،)6405 ،ثبات عاطفی (هانگ و همکاران6405 ،؛ نامی
و همکاران ،)6405 ،وظیف داسی (گریفین6444 ،؛ تی پتاین و همکتاران ،)6444 ،رترونگرایتی (هانتگ و
همکاران6405 ،؛ نیل و همکاران ،)6406 ،سرس ی روان داص ی (رارتون و همکاران )6406 ،در عم کترد
انطباقی رارردان تثری دارن .
دی گاه راز رراک تجرر ان وزک ر عالقمدت ک رارردتان رتراک تغییتر و تدتوع ا تاره دارد ،زیترا ایتن نتوع
رارردان نسبت ر موقعیتهاک م غیر و م دوع ،دی گاه مثب ی دارن و این امر ،راعتث رتروز عم کترد انطبتاقی
می ود (گریفین و هسکت .)6445 ،ثبات عاطفی نیز ر رارردان رمتک متیردت تتا تغییترات را رت عدتوان
ته ی ت قی نکرده و در موقعیتهاک است رس زا آرامتش و رد ترل صتود را حفتظ نمایدت و ایتن رت تقویتت
عم کرد انطباقی رارردان میانجام (هانگ و همکتاران6405 ،؛ نتامی و همکتاران .)6405 ،وظیفت داستی
عبارت است از تمایل فرد ر رعایت قوانین ،هدجارها و اصول .افراد وظیفت تداس افترادک مستئوتیتپتذیر و
قارلاع ماد هس د ؛ زیرا این افراد س ت تالش میردد تا ر اه اف ازپیشتعیین ه دستیاردت (راریتک 0و
1. Barrick
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عوامل سازمانی
 طشمان از
 و نوآورک
 حمایت سازمانی
 یادگیرک سازمانی
عوامل گروهی
 حمایت
م یریت و
همکاران
 و یادگیرن ه
تیمی
 رهبرک تحول-

عوامل شغلی
 اس قالل
 تقاضاک غ ی
 مدارع غ ی
 ع م اطمیدان
غی
 تغییر نقش

عملکرد انطباقی
کارکنان

عوامل فردی
 ویژگیهاک
وی ی
 ویژگیهاک
ادراری
 ویژگیهاک
رف ارک

شکل  .2مدل نهایی پژوهش

همکاران6406،؛ دنیسن و پیدک .)6445 ،0تمایل آنها ر س ترو ی و ریسکپذیرک ،آنها را رت پتذیرش
تغییرات رارک و انطباد را رایف م غیر وامیدارد و نهای اً ر عم کرد انطباقی آنها در سازمان مدجر متی تود
(هانگ و همکاران.)6405 ،
پژوهشگران زیادک از م پاالراس و همکاران ( )6446و هان ر )0252( 6رتر نقتش رتارز ویژگتیهتاک
ادراری رر عم کرد انطباقی تثری دا

ان  .رارردانی ر توانایی ادراری راالترک دارن  ،میتواند اطالعات

غ ی ریش رک را رسب نموده و تجرریات ریش رک ذصیره نماید  ،در ن یج ایتن اطالعتات و تجررت متیتوانت
آنها را در ررارر تغییرات و محیف

ی توانمد تر ساص و عم کرد انطباقی ره رک دا ت را تد (تتیپتاین و

همکاران .)6445 ،پاالراس و همکاران ( )6446در پژوهش صود ر نقش تجرریات گذ

در کلگیترک
1. Denissen & Penke
2. Hunter
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عم کرد انطباقی پرداص ان  .ازآنجار تجرریات گذ

راعث تکلگیترک عم کترد ره تر آیدت ه متی تود،

افرادک ر تجرر ریش رک دارن  ،در موا ه را موقعیت هاک م غیر عم کترد انطبتاقی ره ترک صواهدت دا تت.
ازسوکدیگر گس اتایت و روسیونین )6404( 0در پژوهشی دریاف د ر یتک رارطت صطتی مدفتی رتین ستن و
عم کرد انطباقی و ود دارد؛ زیرا رارردانی ر مسن هس د  ،تمایل دارن ر موقعیتت فع تی صتود را حفتظ
نموده و نسبت ر رارردان وان زیان گریزتر و ریسکگریزتر هس د  .ردارراین ،نستبت رت رارردتان توان،
رم ر ر یادگیرک پرداص و درن یج عم کرد انطباقی ضعی ترک دارن (دکالنگ 6و همکاران.)6404 ،
ویژگی هاک رف ارک نیز از پیشاید هاک قارلتو

عم کرد انطباقی در رارردان ر مار میرون  .عتوام ی

همچون صودتدظیمی ،یادگیرک ،صودرهبرک ،ا یاد غ ی و اصالد رارک رت عدتوان ویژگتیهتاک رف تارک
مؤثر رر عم کرد انطباقی مطرح

هان (راتون 6و همکاران0222 ،؛ وان وال 5و همکاران .)6440 ،رارردتان

یادگیرن ه تما یل دارن ر در رایف م غیر قرارگرف و وظای

طاتشررانگیز را تجرر نماید تا ر یادگیرک

سازمانی دست یارد و این راعث می ود ر این نوع رارردتان عم کترد انطبتاقی ره ترک در ستازمان دا ت
را د (طن و ماتئو6445 ،4؛ وان وال .)6440 ،صودرهبرک نیز یکتی دیگتر از پیشتاید هاک عم کترد انطبتاقی
استتت ر ت ا تتاره ر ت ستتازورارهاک صتتودتدظیمی رتتراک عم کتترد ره تتر دارد (متتانز .)0252 ،2رارردتتانی ر ت
صود رهبرک راالترک دارن سعی می ردد رت رف تار صتود را رتراک انطبتادپتذیرک ،تدظتیم و طراحتی نمایدت
(ها ی ت و رانرادت.)6406 ،2
در رین عوامل غ ی نیز عوام ی همچون است قالل تغ ی ،تقاضتاک تغ ی ،مدتارع تغ ی ،عت م اطمیدتان
غ ی و تغییر نقش ر عدوان پیشاید هاک عم کرد انطباقی در پژوهشهتا متورد تثریت متیرا تد (قی اتستکو،
6406؛ گس اتایت و روسیونین6404 ،؛ گریفین و همکاران .)6404 ،رارردتانی رت است قالل توتمیمگیترک
دارن  ،تمایل دارن تا در موقعیتهاک غیرقارل پیشریدی انطبتادپتذیرک ریشت رک دا ت را تد (گست اتایت و
روسیونین.)6404 ،
1. Goštautaitė & Bučiūnienė
2. De Lange
3. Button
4. VandeWalle
5. Chen & Mathieu
6. Manz
7. Hauschildt & Konradt
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همچدین ن ایی تحقیقات قارلتو هی ر عوامل گروهی ر عدوان پیشاید هاک مهم عم کرد انطبتاقی ا تاره
دارن  .عوام ی همچون حمایت سرپرست و همکاران ،و یادگیرن ه تیمی و رهبرک تحولآفرین (طاررونیر
و همکاران6404 ،؛ طیارورو 0و همکاران .)6406 ،و تیمی عبارت است از هدجارها و نگرشها و ان ظاراتی
ر افراد ادرا

میردد تا در تیم عمل نماید (ا دای ر .)0224 ،6ردارراین و یادگیرن ه تیم میتوانت افتراد

را تشویر نمای تا در موقعیتهاک م

ظتاهر ت ه و از دانتش صتود در موقعیتتهتاک م ت
مدجر صواه

نماید و این ر عم کرد انطباقی در موقعیتهاک م

است فاده

ت (هان و وی یتامز .)6445 ،6رهبترک

تحولآفرین نیز افراد تیم را تشویر مینمای تا در موقیتهاک م غیر و محیف پرتالطم ر دنبال راههاک

یت

حل مسئ را د و تالش مضاعفی در موقیتهاک پیچی ه از صود رروز دهد (طاررونیر و همکاران.)6404 ،
نهای اً عوامل سازمانی نیز امل طشمان از رو ن ،و نوآورک ،حمایت ستازمانی و ستازمان یادگیرنت ه
ر عدوان پیشاید هاک عم کرد انطبتاقی در پتژوهشهتا متورد تثریت قرارگرف ت انت  .دا ت ن در

رو تدی از

طشمان از سازمان سبب می ود رارردان فراز و فرودهاک مح مل در مسیر تحقر طشتمانت از را تاحت ودک
داسایی ررده و در موقعیتهاک پیشآم ه ،انطبادپذیرک ریش رک از صود نشان دهد (طیارورو و همکاران،
 .)6406سازمان یادگیرن ه ستازمانی استت رت رارردتان آن از اتگوهتاک ذهدتی پویتایی ررصتوردار رتوده و
عالوهرر دا ن مهارت و تس ف

وی ،در فراید یادگیرک تیمی نیز فعال عمل متیرددت  .ایتن ویژگتیهتا

رارردان را رراک موا ه را رایف م غیر محیطی آماده ررده و ر عم کترد انطبتاقی ره ترک مدجتر متی تون
(ران ن 5و همکاران.)6404 ،
از دی گاه نظرک  ،این تحقیتر ضتمن مترور تعتاری
م

عم کترد انطبتاقی و واژههتاک مترتبف آن رت ارعتاد

عم کرد انطباقی در حوزه فردک ،سازمانی ،گروهی و تغ ی پرداص ت و رت پژوهشتگران در حتوزه

توسع مدارع انسانی رمک میرد ر ضمن تو
گروهی و غ ی در عم کرد انطباقی رارردان تو
عم کرد انطباقی پرداص

ر عوامل فردک ر عوامل زمید اک امل عوامل ستازمانی،
نماید  .نهای اً در یک طارطوب فراگیر رت پیشتاید هاک

ه است و این طارطوب ضمن ایدک عوامل مؤثر رر عم کرد انطباقی رارردان را

آ کار میسازد ،ر پژوهشگران آید ه نیز توصی مینمای تا روارف م قارل عوامل فردک و عوامل زمید اک را
1. Chiaburu
2. Schneider
3. Han & Williams
4. Kanten
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راز یارد و رررسی نماید ر هرر ام از عوامل طگون رر دیگرک تثثیر دارد و نهای اً ایتن روارتف م قارتل طت
در ایتن پتژوهش معرفتی

تثثیرک رر عم کرد انطباد دارد .ضمن ایدک پیشانی هایی ر در حوزههاک م

هان میتوانت مبدتاک پتژوهشهتاک نتویدی رتراک داستایی راههتاک افتزایش توانتایی انطبتاد رارردتان و
سازمانها در تغییرات م الطم دنیاک امروز را  .ر طور مش ص رراستاس یاف ت هتاک ایتن تحقیتر ،ستؤاالت
پژوهشی زیتر متیتواندت مبدتاک تحقیقتات آتتی قترار گیرنت  :ستبکهتاک م ت
تحولآفرین) ط اثرات تعام ی در رارط میان ویژگیهاک فردک ازقبیتل
رارردان میتواند دا
سازمانهاک م

رهبترک (ماندت رهبترک

وتیت و ...رتا عم کترد انطبتاقی

را د ؟ ط ویژگیهاک غ ی رراک رهبتود عم کترد انطبتاقی رارردتان در صتدایع و
نیاز است؟ ط آموزشها یتا تکدیتکهتاک آموز تی رتراک ارتقتاک ستطح پیشتاید هاک

فردک و غ ی مؤثر رر عم کرد انطباقی رارردان تثثیرگذارتر هس د ؟ عتالوهرتر آمتوزش ،طت حمایتتهتا و
اق امات سازمانی و م یری ی رراک رهبود عم کرد انطباقی رارردان رای صورت پذیرد؟
از تحا عم ی نیز ن ایی این تحقیر را داسایی پیشاید هاک فردک ،غ ی ،گروهی و سازمانی ر مت یران
سازمانها رمک متیردت تتا در تداصت اقت امات اثترر ش ،هدگتام موا هت رتا تغییترات و موقعیتتهتاک
نامطمئن ،ره ر عمل ردد  .ر عدوانمثال رراک موا ه را وظتای

متبهم ستازمانهتا متیتواندت از رارردتانی رتا

ویژگی گشودگی در ررارر تجرر و صودرارآم ک راال اس فاده نماید  .م یران رراک ایفاک نقش مررتیگترک
صود میتواند راتثری رر پیشتاید هاک فتردک ،عم کترد انطبتاقی رارردتان صتود را رهبتود رب شتد  .همچدتین
پیشاید هاک غ ی ،گروهی و سازمانی میتواند راهدماک عمل مت یران رتراک م اص ت در هتت آمتوزش و
توسع مدارع انسانی قرار گیرن  .از طریر ررنام هاک آموز ی ،رارردان میتواند را ستداریوهاک م دتوع رتراک
موا ه را موقعیتهاک م غیر آ دا ون و سچس دانش و تجارب صود را ر همکاران صود ان قال دهد  .اتب ت
دراینمیان ،م یران نبای از ایجاد و حمای ی در گروه و ستازمان غافتل را تد  .عتالوهرتراین ،از ن تایی ایتن
پژوهش میتوان در حوزه ارزیتاری عم کترد نیتز رهتره گرفتت .رت عبتارتدیگتر ،ازآنجارت توانتایی در
تغییرات محیطی و اصذ تومیمات عم ی مداسب رراک موا ه رتا ایتن تغییترات رایت معیتارک رتراک ارزیتاری
عم کرد افراد قرار گیرد ،عم کرد انطباقی متیتوانت رت عدتوان معیتارک رتراک ارزیتاری عم کترد رارردتان و
م یران مورد تو

ارزیاران را  .در نهایت ،نقش رهبرک در ایجاد و حمتای ی و یادگیرنت ه در ستازمان و

ر ویژه اس فاده از رف ارهاک رهبرک تحولآفرین رراک ترویی و ارتقاک عم کرد انطباقی زیردس ان نیز نبای از
نظر دور رمان .
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