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چکيده
زمينه و هدف :با توجه به اينکه در سالهاي اخير رسواييهاي اخالقي رهبران ،تبعيض ،باندبازي و تحريف مسايل
در همه جا از سازمانهاي تجاري و دولتي گرفته تا کليسا در صدر اخبار سرتاسر دنيا قرار گرفته است ،.سعي نموديم
با بررسي و تبيين رهبري اخالقي و ابعاد آن ،شناخت بيشتري نسبت به اين نوع از رهبري ايجاد کنيم .هدف پژوهش
حاضر ،باهدف بررسي و تبيين رهبرياخالقي و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه تهران صورت گرفته است.
روش پژوهش :ازنظر هدف کاربردي و ازنظر شيوه گردآوري دادهها توصيفي از نوع پيمايشي ميباشد .جامعه آماري
شامل کليه کارکنان اداري و آموزشي پرديس و دانشکدههاي دانشگاه تهران در سال تحصيلي  5941 - 49ميباشد ،که
بر اساس آخرين آمار و اطالعات موجود  561( 5954زن و  575مرد) نفر اعالم شده است؛ که با استفاده از فرمول
نمونهگيري کوکران تعداد  913نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .جهت گردآوري دادهها از پرسشنامه محقق ساخته
رهبري اخالقي استفاده شده است.
يافتهها :کليه مؤلفههاي رهبري اخالقي باالتر از ميانگين فرضي پژوهش قرار دارند ،بهغيراز مؤلفههاي جهتگيري-
مردمي ،نگراني براي پايداري (ثبات) ،تسهيمنقش و عصبيت که پايينتر از ميانگين فرضي پژوهش ميباشند .نتايج
آزمون  tمستقل نشان داد کارکنان زن و مرد ادراک يکساني از رهبري اخالقي دارند .همچنين نتايج آزمون وايانس
يکراهه ( )fنشان داد بين ادراک کارکنان از رهبري اخالقي از نظر متغيرهاي جمعيتشناختي (سن ،سابقهخدمت،
محل خدمت ،تحصيالت و رشته تحصيلي) تفاوتي وجود ندارد .نتايج آزمون فريدمن حاکي از اين است که هدايت
اخالقي از بيشترين اولويت و وضوح نقش از کمترين اولويت برخوردارند.
نتيجهگيري :با توجه به پيامدهاي مثبت رهبري اخالقي براي سازمانها و جوامع الزم است مديران اين نوع از رهبري
را در خود تقويت کنند.
کليدواژگان :رهبرياخالقي ،جهتگيريمردمي ،تسهيمقدرت ،نگرانيثبات ،هدايتاخالقي ،کارکنان دانشگاه
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 .)3116ضرورت توجه سازمانها به رهبري اخالقي از

مقدمه
امروزه با توجه به افزايش روزافزون رقابت ميان

آنجا ناشي ميشود که در تحقيقات به عملآمده نتايج

سازمانها و در راستاي توجه به تغيير و تحول

مثبت رهبر اخالقي براي سازمانها ثابت شده است.

سازماني ،هر سازمان به دنبال آن است كـه عملكـرد

مقتضاي اين نوع از رهبري ،توسعه استانداردهاي

مـؤثرتري داشـته باشـد و ايـن امـر توجـه

اخالقي براي ادارهي رفتارهاي کارکنان و نيز اجراي
9
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پژوهشـگران حـوزة علـوم انسـاني را به خود جلب

موثر استانداردهاي اخالقي در رفتار آنان است (ايلماز ،

كـرده اسـت .فهـم مسـائل مرتبط با سازمانها به

 .)3151رهبران از طريق رفتار اخالقي ،اعتماد و

تأثيرگذاري بيشتر آنهـا منجـر مـيگـردد (کوري و

وفاداري پيروانشان را بهدست ميآورند ،اهميت

همکاران .)3153 ،يکي از مسائلي که در چهار دهه

اخالقيات را به زيردستان خود منتقل ميکنند ،از پاداش

پيشين از دغدغههاي سازمانها و پژوهشگران بوده

و تنبيه براي تشويق رفتار مطلوب بهره ميگيرند و

است ،سبکهاي رهبري ميباشد (محرابي.)5943 ،

بهعنوان الگوهاي نقش اخالقي ،براي پيروان عمل

مدير در نقش رهبري سازمان ميتواند سبكهاي

ميکنند .عالوهبراين ،رهبري اخالقي با ايجاد ارزشها،

متفاوتي را در هدايت نيـروي انساني انتخاب كند.

آگاهي اخالقي ،اعطاي اقتدار و مسـئوليت بـه افراد،

الگوهاي رفتاري مناسب مدير در هر سـازمان باعـث

اتخاذ مديريت مشاركتي و دموكراتيك و ايجاد

به وجود آمدن روحيه و انگيزش قوي در كاركنان

جوسازماني مناسب بهمنظور تحقق سالمت سازماني،

ميشود و ميزان رضايت آنها را از شغل و حرفه

صداقت و قابل اعتماد بودن ،عمل كردن به ارزشها و

خويش افزايش ميدهد (مصدقراد .)5919 ،در اين

نگرشها در رفتارها ،عمـلكـردن به ارزشها در

از ارزش ويژهاي

تصميمگيري و رفتار عادالنه در هر موقعيتي را تشويق

برخوردار است و به گفته ارونسون ،3رهبري اخالقي

مـيكنـد (توتـار 1و همكـاران .)3155 ،به اعتقاد

در حال تبديلشدن به مهمترين ابزاري است که رهبران

تروينو و همکاران ،رهبر اخالقي ،فردي بااخالق و

ميتوانند بهوسيله آن بر افراد در سازمان و عملکرد

مديري اخالقي است و به اعتقاد براون ،اين رهبري

سازماني آنها تأثير داشته باشند (ارونسون .)3115از

تأثير مثبتي بر رضايت کارکنان دارد (براون:3117 ،6

طرفي در سالهاي اخير رسواييهاي اخالقي رهبران،

.)595

ميان ،سبک رهبري اخالقي
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تبعيض ،باندبازي و تحريف مسايل در همهجا از

از آنجا که دانشگاهها نهاد علمي ،فرهنگي و عامل

سازمانهاي تجاري و دولتي گرفته تا کليسا در صدر

پيشگام تحوالت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي در هر

اخبار سرتاسر دنيا قرار گرفته است .در نتيجه توجه

جامعه هستند ،مديريت کارآمد منابع انساني در دانشگاه

عموم را به رهبري اخالقي معطوف نموده است .البته

بر رشد و عملکرد جامعه تأثير ميگذارد و انتظار مي-

مسائل اخالقي و اجتماعي که مديريت سازمانها با آن-

رود كه با اداي وظايف و رسالتهاي خود بتواند گام-

ها مواجه هستند به اين موارد ختم نميشود .تمام

هاي مؤثري در تحقق آرمانهاي جامعه بردارد و

سازمانها مستقيم يا غيرمستقيم از رفتار اخالقي سود

همواره كشور را به سمت پيشرفت رهنمون سازد

ميبرند و ميبايست براي گسترش موازين اخالقي در

(يماني و بهادري .)3111 ،بيترديد اين دانشگاه است

سازمانها و اتخاذ تصميمات اخالقي تالش نمايند.

که ميتواند به پيشرفت جامعه کمک کرده و روحيه،

اولين گام در گسترش موازين اخالقي در سازمانها،

خالقيت ،خودباوري ،ابتکار ،و اعتمادبهنفس را به

اجراي مديريت و رهبري اخالقي ميباشد (براون ،9

جوانان تزريق کند (مدهوشي و نيازي .)559 :5914 ،به

بررسي و تبيين رهبري اخالقي و ابعاد آن11 / ...

همين جهت اين مديريت و رهبري است که نقش

تصميمگيري ميکند .رهبران اخالقي افراد را طوري

مهمي در پيشيرد اهداف سازمان دارد .رهبري و

هدايت ميکنند که به حقوق و جايگاه آنها احترام

مديريت سازمانها به ويژه سازمانهاي آموزشي تنها

گذاشته ميشود .رهبران ماهيتاً در موقعيتي از قدرت

با آگاهي عمومي و تخصصي و نيز کسب مهارتهاي

اجتماعي قرار دارند و رهبران اخالقي بر اين نکته

انساني ،ادراکي و تجارب فني و عملي به سامان نمي-

تمرکز ميکنند که چگونه قدرت اجتماعي خود را در

رسد .عمل مديريت مقولهاي است که در آن براي

تصميمهايي که اتخاذ ميکنند ،اقداماتي که انجام

انجام هر کاري ابعاد اخالقي وجود دارد .يک رهبر

ميدهند و شيوهاي که ديگران را تحت تأثير قرار

مانند ناخداي يک کشتي است ،رهبري يک کشتي به

ميدهند ،بهکار ميبرند (رسيک و ديگران:3116 ،

بيش از يک حس خوب نياز دارد ،ناخداهاي خوب

 .)197رهبري اخالقي و ترويج و توسعه آن در همه

قطب نماهاي خوب دارند و مي دانند که چطور از از

سطوح مديريت ،در رأس دستور کار بسياري از

آن استفاده کنند (براون  .)3117 ،حال با توجه به

سازمانها قرار دارد ،چرا که انتظار مي رود چنين

مسائلي که مطرح شد ،از يکطرف اهميت اخالق و

رهبراني آثاري مثبت داشته باشند (کانونگو:3115 ،7

رفتار اخالقي بهويژه در سطح موسسات آموزشي مانند

.)361

اهميت موضوع اخالق ،متأسفانه اکثر مديران آن را

براي اولين بار بر اساس مطالعات براون ()3111

ناديده گرفته و نسبت به پيامدهاي رفتار غيراخالقي

گسترش پيدا کرد (ديون 1 :3153 ،به نقل از

بيتوجه هستند .به همين علت هدف ما در اين

رنجبرنوشآبادي .)5949 ،وي بر اين باور بود که دو

پژوهش بررسي و تبيين هر چه بيشتر رهبري اخالقي و

نظريه دادوستد اجتماعي و يادگيري اجتماعي ميتوانند

ابعاد آن در دانشگاه تهران ميباشد.

مبنايي براي تشريح رابطه رهبري اخالقي با رفتار
پيروان قرار گيرند (والومبوا و ديگران 311 :3155 ،به

مباني نظري پژوهش

نقل از رنجبرنوشآبادي.)5949 ،

بعضي رهبري

مفهوم رهبري اخالقي يکي از زيرشاخههاي

اخالقي را حاصل ترکيب دو رهيافت نوعدوستانه و

رفتارهاي اخالقي است که اخيراً در سازمانها به

خوددوستانه دانستهاند (کانونگو .)311 :3115 ،بعضي

مسئلهاي مهم تبديل شده است .البته تا به امروز ،در

نيز ادعا کردهاند که بخشهايي از رهبري تحولگرا و

عرصه پژوهش به طور يکپارچه و منظم درباره اين

رهبري قابلاعتماد داراي محتواي اخالقي ميباشند

متغير تحقيق نشده است .رهبران اخالقي افرادي پايبند

(کالشوون و ديگران .)13 :3155 ،بيشتر محققان

به اصول ،جامعهپذير و درستکار شناخته ميشوند که

رهبري اخالقي را نمايش رفتارهاي اخالقي از جانب

تصميمهاي متعادل و خوب ميگيرند ،غالباً پيرامون

رهبر در روابط درونشخصي و برونشخصي وي و

اصول اخالقي با پيروانشان ارتباط برقرار ميکنند،

انتقال اين هنجارها به پيروان که از طريق سه روش

معيارهاي اخالقي شفاف را تنظيم ميکنند و پاداشها و

ارتباطات دوجانبه ،تقويت رفتار و تصميمگيري اخالقي

تنبيهها را بهکار ميبرند تا محيطي سالم و با بهرهوري

صورت ميگيرد ،ميدانند (رِسيک و ديگران:3155 ،

باال در سازمان ايجاد کنند (براون ،تروينو:3116 ،

.)996

 .)147رهبري اخالقي ،رهبري را توصيف ميکند که
بر اساس اعتقاد به آنچه درست يا نادرست است،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دانشگاهها براي ما روشن شد و از طرف ديگر باوجود

تئوري رهبري اخالقي بهعنوان يک تئوري مستقل
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اصول رهبري اخالقي
رهبران سازمان براي آنكه بتوانند كاركنان خود را

طور کلي ،انصاف ،عنصر اصلي رهبري اخالقي
ميباشد.
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براي دستيابي به هدف مشتركي متقاعد سازند ،بايد

 -9تسهيم قدرت  :رهبران اخالقي به زيردستان خود

بدون استثناء به اخالقيات پذيرفته شده پايبند باشند و

در تصميمگيريها حق اظهارنظر ميدهند ،به ايدهها

متعهد بودن خود را به اخالقيات از طريق رفتار ملموس

و طرز فکر آنها گوش ميکنند .تسهيم قدرت به

نشان دهند.

زيردستان اجازه ميدهد ،کنترل بيشتري داشته

 -5جهتگيري مردمي :1يکي از ابعاد مهم رهبري

باشند و باعث ميگردد وابستگي کمتري به

اخالقي جهتگيريمردمي يا داشتن نگراني راستين

مديرانشان پيدا کنند.
55
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نسبت به افراد ميباشد .رسيک و همکاران ()3116

 -9نگراني براي پايداري (ثبات)  :رهبران اخالقي

رهبران اخالقي را مردمگرا توصيف ميکنند .بعد

خود را در قبال ارتقاء منافع ذينفعان مسئول مي-

جهتگيريمردمي در رهبري اخالقي منعکسکننده

دانند و نگران اثرات رفتار خود بر محيط اطراف از

اين است که رهبران اخالقي به طور صادقانه نسبت

جمله افراد ،جامعه و محيطزيست هستند .رهبران

به زيردستان خود دلسوز هستند ،به آنها احترام

باثبات و پايدار فراتر از منافع شخصي خود عمل

ميگذارند ،از آنها حمايت ميکنند و به زيردستان

کرده و به تاثير اقدامات خود فراتر از محدوده گروه

خود اطمينان ميدهند که تا حد امکان نيازهاي آن-

کاري فکر ميکنند و نشان ميدهند که نسبت به

ها را برطرف خواهند کرد (تروينو و همکاران،

رفاه جامعه دلسوز هستند (کالشون و همکاران،

 3119به نقل از کالشون و همکاران.)3155 ،

.)3155

رهبران اخالقي بر خدمت بيشتر و بهتر تمرکز مي-

 -1پرهيز ازعصبيت (تمايالت بچهگانه) :53اين بعد از

کنند که در نتيجه ،ويژگي جهتگراييمردمي

رهبري اخالقي شخصي را توصيف ميكند كه

رهبران اخالقي باعث ميشود ،آنها به چگونگي

مضطرب ،تندخو يا خشن ،تکانشي و نگران

تاثير اقداماتشان بر ديگران توجه کنند و از قدرت

ميباشد .حالت عصبي تمايل رهبر را براي تجربه

اجتماعي خود براي خدمت به ديگران استفاده

احساسات منفي همچون عصبانيت ،ترس و

نمايند .براساس اين بعد ،رهبران اخالقي منافع

اضطراب را نشان ميدهد .رهبران عصبي حساس و

جمعي را بر منافع فردي ترجيح ميدهند (رسيک و

نسبت به ديگران متخاصم هستند .از نقطهنظر

همکاران.)3116 ،

يادگيري اجتماعي ،حساس و زودرنج و حالت

 -3انصاف :4رهبران اخالقي صادق ،قابلاعتماد ،منصف

خصمانه داشتن ،ويژگيهايي هستند كه با الگوهاي

و نوعدوست ميباشند .چنين رهبراني ،انتخابات

رهبري جذاب و قابلاعتماد مرتبط نيستند .در

منصفانه ،ضابطهمند و اخالقي شکل ميدهند و

مقابل رهبران اخالقي ،الگوهاي نمونه هستند كه به

محيطهاي کاري را منصفانه ميسازند .رهبران

ايجاد و حفظ روابط مثبت با زيردستشان توجه

اخالقي باصداقت و بهصورت منصفانه با ديگران

دارند .بنابراين ميتوان گفت كه حالت عصبي

رفتار ميکنند ،از شخص خاصي جانبداري نمي-

(عصبي بودن) رابطهي منفي با رهبري اخالقي دارد

کنند ،در روابط خود تبعيض قائل نميشوند و

(کريستي 5471 ،به نقل از يزداندوست.)5945 ،

مسئوليت اعمالشان را خود به عهده ميگيرند .به
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 -6هدايت اخالقي  :رهبران اخالقي استانداردهاي
اخالقي در مورد رفتارهاي اخالقي را به روشني به

بررسي و تبيين رهبري اخالقي و ابعاد آن21 / ...

زيردستان منتقل ميکنند .آنها زيردستان را در

آماري اين تحقيق كليه كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد

تعيين اولويتها و معضالت اخالقي که ممکن

بودند .يافتههاي تحقيق نشان داد ،رهبري اخالقي بر

است تجربه کنند ،هدايت ميکنند .منظور از هدايت

آواي كاركنان و سه مولفهي آواي تدافعي ،آواي نوع-

اخالقي ارتباطات در مورد اخالق ،توضيح قواعد

دوستانه و آواي مطيع تاثيرگذار است .محموديکيا و

اخالقي ،ترويج و پاداش رفتار اخالقي در ميان

همکاران ( )5949تحقيقي با عنوان بررسي روابط

زيردستان ميباشد .همچنين هدايت اخالقي يعني

رهبري اخالقي با توانمندسازيشناختي با ميانجيگري

مجموعه قوانين مديران بااليي و سازمانها،

عـدالت رويهاي و عدالت تعاملي انجام دادند .شركت-

استانداردها يا کدهاي رفتاري که رهنمودهايي را

کنندگان پژوهش  311نفر از كاركنان شركت بهره-

براي رفتار اخالقي فراهم ميآورد و رهبران نيز

برداري نفت و گاز آغاجاري بوده كـه بـه روش

زيردستان را از اين دستورالعملها و استانداردها

تصـادفي طبقـهاي انتخـاب شدهاند .يافتهها نشان داد

آگاه ميسازند.

الگوي پيشـنهادي برازش خوبي دارد .نتايج پژوهش

عمل ميکنند و با ترفيع ،تشويق و دادن پاداش،

گري عدالت رويـهاي و عـدالت تعـاملي ،بـه طور

رفتار اخالقي را در ميان پيروان رواج ميدهند و در

غيرمستقيم بر توانمندسازيروانشناختي اثر ميگذارد.

ارتباطات آشکار شرکت ميکنند .شفافسازي

همچنين رهبري اخالقي با توانمندسازيروانشناختي

نقش ،به اهميت شفافيت و روشني در اهداف

ارتبـاط دارد .و اين سبک رهبري باعث ترويج عدالت

عملکردي و انتظارات اشاره دارد .رهبران اخالقي،

رويهاي و تعاملي ميشود و از طريق اين دو نوع

مسئوليتها ،انتظارات و اهداف عملکردي را

عدالت ميتوان موجبات توانمندي كاركنان را فراهم

روشن ميسازند ،به گونهاي که زيردستان ميدانند

كرد.

از آنها چه انتظاري مي رود و در چه زماني

عباسزاده و همکاران ( )5949در پژوهشي ،تأثير

عملکردشان به حد انتظار ميرسد (کالشون و

رهبري اخالقي بر ظرفيت انطباقپذيري سازماني را که

همکاران.)3155 ،

جامعة آماري اين پژوهش كارمندان دانشگاه تبريز به

 -1صداقت :51صداقت نشان ميدهد که يک فرد چه

تعداد  756نفر در سـال  5945بودند ،مورد بررسي

ميگويد و براساس آن ،چگونه عمل ميکند.

قرار دادند و از اين تعداد  394نفر بر اساس فرمول

رهبران اخالقي کساني هستند که به وعدههاي خود

كـوكران و بـه شـيوة نمونـهگيـري طبقـهاي تصادفي

عمل ميکنند و دائما طوري رفتار ميکنند که مي-

به نسبت سطوح طبقات انتخاب شدهاند .بر اساس

توان به آنها اعتماد کرد و آنها را باور داشت،

نتايج تحليل رگرسـيوني ،بـهترتيـب اثرهاي ابعاد

زيرا آنها طوري رفتار ميکنند ،که مورد انتظار

وضوحنقش ،جهتگيري مردمي ،هدايت اخالقي و

است (کالشون و همکاران.)3155 ،

سازة رهبري اخالقي بـر متغيـر وابسته (ظرفيت

پيشينه تجربي پژوهش

انطباقپذيري سازماني) معنادار بوده و متغيرهاي ياد

زارعيمتين و همکاران ( )5949در پژوهش خود

شده توانستهاند 69 ،درصـد از تغييرات متغير وابسته را

به دنبال بررسي تأثير رفتار رهبري اخالقي بر آواي

تبيين كنند .آنها نشان دادند که وضعيت رهبري

كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد بودهاند .روش

اخالقي و تسهيم قدرت در حد متوسط و دو مولفه

پژوهش ،توصيفي از نوع تحليلي -پژوهشي و جامعه

هدايت اخالقي و وضوح نقش باالتر از ميانگين فرضي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 -7وضوح نقش :59رهبران اخالقي به گونهاي شفاف

نشان داد رهبري اخالقي به طور مستقيم ،و با ميانجي-
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پژوهش و مولفه جهتگيريمردمي پايينتر از ميانگين

داد كه نمره سبك رهبري اخالقي مديران در جامعه

فرضي پژوهش قرار دارد .همچنين باالترين ميانگين

مورد پژوهش از متوسط متفاوت نيست .هيچ كدام از

مربوط به هدايت اخالقي ميباشد .نصيري و همکاران

مؤلفههاي رهبري اخالقي نميتواند تغييرات مربوط به

( )5943در پژوهش خود تحت عنوان تحليل روابط

توانمندسازي را پيشبيني نموده و ضريب تاثير معني-

رهبري اخالقي ،معنويت در كار و فرسودگي شغلي که

داري در هيچ كدام از مؤلفهها مشاهده نشد .نتايج

جامعه آماري آن شامل كلية پرستاران بيمارستانهاي

پژوهش نشان داد که بين نمره سبک رهبري اخالقي

دولتي وابسته به دانشگاه علـوم پزشـكي شهر سنندج

مديران با توانمندسازي کارکنان رابطه مثبت و معناداري

( 951نفر) بود و با

سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

استفاده از شيوة نمونهگيري

وجود دارد.

تصادفي ساده 591 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب و
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چنگ ( )3159تحقيقي با عنوان "رهبري اخالقي،

مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد ،نشان داد رهبري اخالقي

رفتار آواي کارکنان و درگيري شغلي" انجام داد .هدف

و معنويت در كار رابطة منفي و معنيداري با فرسودگي

اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين رهبري اخالقي و

شغلي پرستاران دارند .يافتهها همچنين نشان داد كه؛

آواي سازماني با بررسي نقش واسطهاي درگيريشغلي

معنويت در كار ميتواند نقش ميانجي را در افزايش

بوده است .نمونه اين تحقيق شامل  394سرپرست از

ارتباط بين رهبري اخالقي و فرسودگي شغلي ايفا

يک موسسه بزرگ تحقيقات اقتصادي در شمال تايوان

نمايد.

انتخاب شد .نتايج نشان داد رهبري اخالقي به

گلپرور و همکاران ( )5914پژوهشي تحت عنوان

زيردستان کمک ميکند تا درگير در شغل خود شوند و

مدل تقويت احساس انرژي ،توانمندي و خالقيت

آنها را تشويق به صحبت کردن مينمايد .اين پژوهش

کارکنان از طريق رهبري اخالقي انجام دادند .جامعه

همچنين نشان داد زماني که بهجاي تمرکز بر ارتقاء

آماري اين پژوهش را کليه کارکنان کارخانه حاير در

درجه ،تمرکز بر خود نظارتي باشد ،رهبري اخالقي با

تابستان  5911تشکيل دادند که از بين آنها  993نفر

درگيري شغلي رابطه مثبت خواهد داشت .لو
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بهعنوان نمونه پژوهش با استفاده از نمونهگيري طبقهاي

( )3159در تحقيق خود با عنوان "اثر رهبري اخالقي و

انتخاب شدند .شواهد حاصل از تحليل دادهها نشان داد

جو اخالقي بر رفتار اخالقي کارکنان" نشان داد که

که رهبري اخالقي به طور مستقيم باعث تقويت

رهبري اخالقي تاثير قابلتوجهي بر جو اخالقي و رفتار

توانمندي و احساس انرژي در محيطکار ميشود.

اخالقي کارکنان دارد .نمونه اين تحقيق شامل  531نفر

همچنين احساس انرژي در محيطکار باعث تقويت

از کارمندان بنادر بينالمللي تايوان انتخاب شد و دادهها

توانمندي ميگردد .اما در يک تحليل فرايندي ،احساس

نيز بهوسيله پرسشنامه براون و همکاران ()3111

انرژي و توانمندي رواني نيز پس از تقويت شدن از

جمعآوري گرديد.

طريق رهبري اخالقي ،موجب تقويت خالقيت کارکنان
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شين

( )3159به بررسي "رابطه ميان رهبري

ميگرديدند .عمادي فر ( ،)5911به بررسي سبك

اخالقي و عملکرد سازمان با نقش واسطه عدالت

رهبري اخالقي مديران از ديدگاه كاركنان دانشگاه و

رويهاي و جو اخالقي" پرداخت .نتايج حاکي از آن

رابطه آن با توانمندسازي آنها پرداخته است .جامعه

است که رهبري اخالقي مديران ارشد به طور

آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي ،پيماني

قابلتوجهي پيشبينيکننده جو اخالقي است که اين امر

و قرارداد معين دانشگاه فردوسي مشهد در سال

منجر به عدالت رويهاي در سازمان ميشود .همچنين

تحصيلي  11-14ميباشد .تجزيه و تحليل دادهها نشان

عدالت رويهاي و جواخالقي رابطه ميان رهبري

بررسي و تبيين رهبري اخالقي و ابعاد آن23 / ...

اخالقي مديران ارشد سازمان و عملکرد سازمان را به

( )3153تحقيقي تحت عنوان "رهبري اخالقي و نقش

طور کامل ميانجيگري ميکند .همچنين نتايج نشان داد

آن در عملکرد گروهکاري به همراه نقش تعديلکنندگي

رهبري اخالقي و عدالت رويهاي از وضعيت مطلوبي

وجدان و آواي گروه" انجام داد .دادهها بهوسيله

( )3159تحقيقي با عنوان

پرسشنامه براون و همکاران ( )3111از يک نمونه

"تحريک نوآوريسازماني از طريق رهبري اخالقي با

شامل  11نفر از پرستاران يک مرکز بزرگ پزشکي

واسطهگري اعتماد سازماني" انجام داد .دادههاي اين

واقع در اياالتمتحده جمعآوري شده است .نتايج اين

تحقيق بهوسيله پرسشنامه از يک نمونه  717نفري در

تحقيق نشان داد رهبري اخالقي رابطه مثبت و قوي با

يک سازمان دولتي در ليتواني جمعآوري شد .نتايج

عملکرد گروهکاري دارد و وجدان و آواي کارکنان

نشان داد که رهبري اخالقي ميتواند پيشبينيکننده

گروه نيز اين رابطه را ميانجيگري ميکند .همچنين

نوآوريسازماني باشد .همچنين رهبري اخالقي با

نتايج حاصل از تي تک نمونهاي نشان داده است که

اعتماد سازماني رابطه آماري مثبت و معناداري داشته و

رهبري اخالقي و آواي کارکنان باالتر از ميانگين مالک

اعتماد سازماني رابطه بين رهبري اخالقي و نوآوري

ميباشد .زهير و اردوغان ( )3155به بررسي رابطه

سازماني را ميانجيگري ميکند.

رهبري اخالقي و آوا و سکوت کارکنان با عملکرد

برخوردارند .پوچتايت
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سازماني" را مورد بررسي قرار داد .هدف از اين مطالعه

ملي و چندمليتي در ترکيه را انتخاب و با پرسشنامه از

بررسي رابطه بين رهبري اخالقي مديران دانشکدههاي

آنها اقدام به نظرسنجي کردند .نتايج نشان داد که

اموزشعالي و بدبيني سازماني دانشگاهيان بوده است.

رهبري اخالقي تاثير قابل توجهي بر سکوت سازماني

دادههاي اين تحقيق بهوسيله پرسشنامه ايلماز ()3119

و عملکرد کارکنان دارد .آنها همچنين براساس يافته-

از يک نمونه  911نفري از سه دانشگاه واقع در ترکيه

هاي پژوهش نشان دادند که وضعيت رهبري اخالقي

جمعآوري شده است .نتايج نشان داد رفتار رهبري

در جامعه مورد نظر مطلوب ميباشد.

اخالقي مديران دانشکدهها ،اثري منفي و قوي بر

با توجه به مرور مبانينظري و تحقيقاتي که در

بدبيني سازماني دانشگاهيان دارد .و رهبري اخالقي نيز

زمينه رهبري اخالقي صورت گرفته بود ،مدل مفهومي

از وضعيت مطلوبي برخوردار ميباشد .والوموا
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پژوهش به صورت شکل ( )5مفروض گشته است:

شکل ( :)5الگوي مفهومي پژوهش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ميت" )3159( 31رابطه بين رهبري اخالقي و بدبيني

کارکنان پرداخت .آنها  759نفر از کارکنان شرکتهاي
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سواالت پژوهش
 )5وضعيت سبک رهبري اخالقي مديران در
دانشگاه تهران چگونه است؟
 )3وضعيت مولفه جهتگيري مردمي در دانشگاه

نمونه انتخاب شدند که گزينش آنها بر اساس روش
نمونهگيري طبقهايسهمي انجام گرفت .جدول ()5
تعداد اعضاي نمونه پژوهش را با تفکيک محلخدمت
نشان ميدهد.

تهران چگونه است؟
 )9وضعيت مولفه انصاف در دانشگاه تهران چگونه

جدول ( :)1جدول نمونهگيري پژوهش

است؟

تعداد

تعداد

درصد

کارکنان

نمونه

نمونه

پرديس دانشکدههاي فني

995

71

39/57

پرديس علوم

595

31

4/37

پرديس هنرهاي زيبا

555

39

7/65

پرديس علوم اجتماعي و رفتاري

914

76

31/5

پرديس علوم انساني

349

63

31/13

دانشکده دامپزشکي

539

37

1/49

دانشکده محيط زيست

97

1

3/69

دانشکده علوم و فنون نوين

99

1

3/69

5954

913

511

دانشکده

 )9وضعيت مولفه نگراني براي پايداري (ثبات) در
دانشگاه تهران چگونه است؟
 )1وضعيت مولفه تسهيم قدرت در دانشگاه تهران
چگونه است؟
 )6وضعيت مولفه هدايت اخالقي در دانشگاه تهران
چگونه است؟
سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

 )7وضعيت مولفه وضوح نقش در دانشگاه تهران
چگونه است؟
 )1وضعيت مولفه عصبيت در دانشگاه تهران چگونه

جمع کل

است؟
 )4وضعيت مولفه صداقت در دانشگاه تهران چگونه
است؟

ابزار پژوهش و ويژگيهاي آن
براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده

 )51آيا ميان ادراک کارکنان از سبک رهبري اخالقي

شده است .بر اين اساس براي سنجش رهبري اخالقي

مديران از نظر متغيرهاي جمعيتشناختي (جنس،

مديران از پرسشنامه محققساخته استفاده شد که داراي

سن ،تحصيالت ،سابقهخدمت ،دانشکده محل

 91گويه است و  1مؤلفه جهتگيريمردمي ،انصاف،

تحصيل و رشته تحصيلي) تفاوتي وجود دارد؟

نگراني براي پايداري (ثبات) ،تسهيمقدرت ،هدايت

 )55هر يک از ابعاد رهبري اخالقي از چه اولويتي

اخالقي ،وضوح نقش ،عصبيت و صداقت را ميسنجد.

برخوردار هستند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر
نحوه اجرا توصيفي از نوع پيمايشي ميباشد .جامعه
آماري مورد نظر در اين تحقيق را کليه کارکنان اداري و
آموزشي پرديس و دانشکدههاي دانشگاه تهران تشکيل
ميدهند که براساس آخرين آمار و اطالعات موجود
 651( 5954مرد 115 ،زن) نفر ميباشند .از اين تعداد
با استفاده از فرمول کوکران تعداد  913نفر بهعنوان

در پژوهشهاي تجربي اين امر مسلم است که نميتوان
بدون داشتن دادههاي خوب ،نتايج خوبي به دست
آورد و شرط به دست آوردن دادههاي خوب به طور
کلي آن است که شيوهي اندازهگيري ،اعتبار و روايي
داشته باشد .در ادامه ،جهت سنجش تناسب ابزار
اندازهگيري براي گردآوري دادههاي مورد نياز پژوهش،
دو ويژگي اعتبار و قابليت اعتماد مورد توجه قرار
گرفته است.

بررسي و تبيين رهبري اخالقي و ابعاد آن22 / ...

شکل ( :)2تحليل عاملي مرتبه اول متغير رهبري اخالقي

در اين پـژوهش ،جهـت تعيـين روايـي پرسشـنامه

IFI

نزديک به 5

RFI

عالوه بر روايي محتوايي از روايي سازه نيز بهره گرفتـه

نزديک به 5

1/45

GFI

شد؛ بنابراين براي مشخص نمـودن ايـنکـه آيـا متغيـر

نزديک به 5

1/49

AGFI

نزديک به 5

1/41

1/46

اصلي پژوهش به درستي توسط عوامل فرعي (مؤلفه ها)
سنجيده ميشود ،از تحليل عاملي مرتبهي اول 39استفاده
شد که نتايج آن در شکل باال گزارششده است.

بر اساس نتايج جـدول ( )3و همچنـين شـکل ()3
عوامل فرعـي شـکل دهنـدهي سـبک رهبـري اخالقـي

بــا توجــه بــه شــکل ( )3مشــخص م ـيشــود ک ـه

مديران ،عوامل مناسبي است؛ زيرا شاخصهاي بـرازش

متغيرهاي مشاهده شده به خوبي مي توانند متغير پنهان را

الگو در تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول ،برازش الگو را

تبيــين کننــد .ازآنجاکــه بــار عــاملي تمــام متغيرهــاي

تأييد مي نمايند .پس از حـذف خطاهـاي کوواريـانس،

مشاهدهشده (مؤلفهها) بزرگتـر از  1/9اسـت بنـابراين

بررسي شاخصهاي برازندگي نشان ميدهند کـه مـدل

رابطه مطلوبي با متغير پنهان (رهبـري اخالقـي) دارنـد.

از برازش نسبتاً خوبي برخوردار است .نسبت خيدو به

بـــراي مشـــخص نمـــودن ميــزان بـــرازش مـــدل از

درجــه آزادي  3/14م ـيباشــد .مقــدار جــذر مي ـانگين

شاخص هاي قابلارائه در نرم افزار ليزرل اسـتفاده شـده

مجذورات خطاي تقريب ) (39RMSEAبرابر بـا 1/171

که اين شاخصها در جدول ( )3ارائه شده است:

و نيز رﯾشه ميانگين مجذور باقيمانده ( )31SRMRبرابـر

جدول ( :)2شاخصهاي برازش الگوي رهبري اخالقي

با  1/111که ميزان قابل قبـولي در بـرازش الگـو تلقـي

شاخص برازندگي

دامنه قابلپذيرش

ميزان بهدستآمده

خيدو ()χ2

-

64/91

 IFI, 31 CFI, 34 NFIنيز با مقادير بـاالي  1/4بـهعنـوان

کمتر از 9

3/14

شاخصهاي مطلوب برازندگي الگـو تلقـي مـيشـوند.

RMSEA

کمتر از 1/11

1/171

همچنين شـاخص نيکـويي بـرازش ) (91GFIبـا ميـزان

SRMR

کمتر از 1/11

1/111

NFI

نزديک به 5

1/41

نسبت خيدو به
درجه آزادي

ميشود .ساير شاخصهاي برازندگي ماننـد:

 1/49و شاخص نيکويي برازندگي تطبيقي

RFI, 37

95

)( AGFI

36

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

روايي( 22اعتبار)

CFI

نزديک به 5

1/46
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جدول ( :)3مقادير  t-valueمحاسبهشده در مدل ساختاري رهبري اخالقي
مؤلفهها

جهتگيري-

متغير

مردمي

رهبري اخالقي

*59/97

انصاف تسهيم قدرت
*57/61

نگرانيثبات

عصبيت

*59/31

*59

*56/56

هدايت

وضوح

اخالقي

نقش

*59/99

*1/71

صداقت
*51/19

* معنيداري در سطح 1/11
نيز با ميزان  1/41الگوي رهبـري اخالقـي را تأييـد

است بنابراين همبستگي مشاهدهشـده بـين متغيـرهـاي

مينمايند .در الگوي حاضر مؤلفههاي رهبـري اخالقـي

مشاهدهشده (مؤلفه ها) و متغير پنهان پژوهش (رهبـري

(جهتگيري مردمي ،انصاف ،تسـهيم قـدرت ،نگرانـي

ال معنادار ميباشد.
اخالقي) کام ً

براي ثبات ،عصبيت ،هدايت اخالقي ،وضـوح نقـش و
صداقت) بهعنـوان متغيرهـاي مشـاهدهشـده 93و متغيـر
رهبــري اخالق ـي بــهعنــوان متغي ـر مکنــون 99در نظــر
سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

گرفتهشده است.

پايايي( 34قابليت اعتماد)
روشهاي متعددي براي تعيين پايـايي وجـود دارد.
يکي از اين روشهـا بـه همسـاني دورنـي مقيـاسهـا

همچنين جهت بررسي معنـادار بـودن روابـط بـين

مربوط مي شود .در روش همسانيدروني به يکنـواختي

متغيرها از آماره آزمون  tيا همان  t-valueاستفاده شـد؛

مادهها يا اجزاي تشکيلدهنده يک مقياس تاکيد ميشود

که نتايج آن در جدول ( )9گزارششده است.

(پاالنت3177 ،91؛ ترجمه رضايي .)539 :5914 ،در اين

ازآنجاکـــه معنـــاداري در ســـطح خطـــاي 1/11

پژوهش ،بـراي تعيـين پايـايي پرسشـنامههـا ،از روش

بررسيشده است ،بنابراين اگر ميزان مقادير حاصـله بـا

ضريب آلفاي کرونباخ استفادهشده است .همانطور کـه

آزمــون  t-valueاز  ±5/46کوچــکتــر محاســبه شــود،

ذکر شد در اين پژوهش ،پس از جمـعآوري دادههـا از

رابطه معنـادار نيسـت .همـانطـور کـه در جـدول ()9

نمونه اوليـه ،داده هـا وارد نـرمافـزار  spss22گرديـد و

مشــخصشــده اســت مقــادير آزمــون  tبــراي تمــامي

ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد.

ارتباطات اصلي مدل ،معنادار مـيباشـند .بـا توجـه بـه
اينکه مقدار آماره  tبـهدسـتآمـده از  ±5/46بـزرگتـر
جدول ( :)4ميزان آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش
متغيرها

آلفاي کل

رهبري اخالقي

1/43

ابعاد

تعداد گويهها

آلفا

جهتگيري مردمي

1

1/76

انصاف

1

1/74

تسهيم قدرت

1

1/79

نگراني براي ثبات

9

1/13

عصبيت

1

1/75

هدايت اخالقي

1

1/11

وضوح نقش

6

1/71

صداقت

1

1/19

بررسي و تبيين رهبري اخالقي و ابعاد آن22 / ...

جدول ( :)5نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنف براي متغيرهاي پژوهش
شاخصها

KolmogorovSmirnov Z

Sig

(سطح معنيداري)

نتيجه آزمون

جهتگيريمردمي

5/957

1/96

متغير نرمال است

انصاف

5/197

1/91

متغير نرمال است

تسهيم قدرت

5/151

1/31

متغير نرمال است

نگرانيبراي ثبات

5/157

1/14

متغير نرمال است

عصيبت

5/656

1/55

متغير نرمال است

هدايت اخالقي

5/519

1/53

متغير نرمال است

وضوح نقش

5/919

1/94

متغير نرمال است

صداقت

5/151

1/35

متغير نرمال است

متغير

يافتهها

( 99/5درصد) و پسازآن به ترتيب گروه سـني 95-91

دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسميرنوف

نفر ( 91 ،)56/4تا  95سال با فراواني  91نفـر (،)53/6

مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در جدول ()1

 95تا  31سال با فراواني  33نفر ( ،)7/9و کمتـر از 31

نشان داده شده است .براساس نتايج اين جدول فرض

سال با فراواني  4نفر ( )9ميباشد .يافته هـاي توصـيفي

صفر مبني بر نرمال بودن توزيع دادهها رد نشده و با

مربــوط بــه ســابقهيخــدمت کارکنــان جامعــهي مــورد

توجه به اينکه سطح معنيداري تمامي متغيرها بزرگتر

بررسي نشان داد بيشترين فراواني مربوط به افراد داراي

از  1/11است نشان ميدهد اين متغيرها از توزيع

ســابقه  55تــا  51ســال بــا فراوان ـي  11نفــر ( )34/5و

نرمالي برخوردار هستند؛ بنابراين با فرض قرار داشتن

پس ازآن به ترتيـب  31تـا  56سـال سـابقهخـدمت بـا

متغيرها در سطح فاصلهاي ،ميتوان براي تحليل دادهها

فراواني  79نفر ( 31 ،)39/1تا  35سـال سـابقهخـدمت

از آمار پارامتريک استفاده کرد.

با فراواني  15نفر ( 51 ،)56/4تا  1سالسـابقه خـدمت

يافتههاي توصـيفي نشـان داد از  913نفـر اعضـاي

با فراوانـي  95نفـر ( 31 ،)59/6سـال بـه بـاال  37نفـر

نمونه موردبررسي 593 ،نفر ( )99/7از افراد نمونه مـرد

( )1/4و کمتر از  1سال سابقهيخدمت بـا فراوانـي 35

و  571نفر ( )16/9از آن هـا زن مـيباشـند .يافتـه هـاي

نفر ( 7درصد) بودند .از لحاظ وضـعيت محـلخـدمت

توصيفي مربوط به رشته تحصيلي جامعه مورد بررسـي

کارکنان ،يافتهها نشان داد بيشترين فراوانـي مربـوط بـه

نشان ميدهد که  391نفر ( )13/5علوم انساني 95،نفـر

پـرديس علـوم اجتمـاعي و رفتـاري  76نفـر ( )31/3و

( )59/6علــوم پاي ـه و  59نفــر ( )9/9فن ـي م ـيباشــند.

کمترين فراواني مربوط به دو دانشکده محيطزيسـت و

يافته هاي مربوط به مدرکتحصيلي نشان دهنـدهي ايـن

علوم و فنوننوين با  1نفر ( )3/6ميباشد.

است که بيشترين فراواني مربوط به مدرک فوقليسانس

در اين بخش يافتههاي بدست آمده از آزمونهاي

 599نفر ( )99/9و پسازآن به ترتيب مـدرک ليسـانس

آماري در قالب سوالهاي پژوهش مورد بررسي قرار

 557نف ـر ( ،)91/7مــدرک فــوقدي ـپلم  39نفــر (،)7/6

گرفته است .الزم به ذکر است با توجه به اينکه

مدرک ديپلم  57نفـر ( )1/6و مـدرک دکتـري  55نفـر

سواالت يک تا نهم پژوهش قابل ارائه در يک جدول

( )9/6ميباشند .ازنظـر سـن پاسـخگويان ،بـيش تـرين

هستند و همچنين خودداري از آوردن جداول متعدد،

فراواني مربوط به  96تا  91سال ،بـا فراوانـي  519نفـر

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

قبل از بررسي سؤاالت پژوهش ،نرمال بودن توزيع

با فراواني  74نفر ( 91 ،)36/3سال به باال با فراواني 15
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جدول ( : )6تعيين وضعيت رهبري اخالقي مديران بر حسب آزمون  tتکنمونهاي (ميانگين نظري =)3
شاخصها

فراواني

ميانگين

مؤلفه

اختالف

انحراف

ميانگبنها

استاندارد

مقدار

t

درجه آزادي

*

سطح معني
داري

جهتگيري مردمي

913

3/45

-1/14

1/653

-3/91

915

1/151

انصاف

913

3/46

-1/19

1/639

-/194

915

1/947

تسهيم قدرت

913

9/54

1/54

1/146

3/14

915

1/113

نگراني ثبات

913

3/11

-1/91

1/661

-55/91

915

1/111

عصبيت

913

3/71

-1/31

1/715

-9/16

915

1/111

هدايت اخالقي

913

9/93

1/93

1/736

7/19

915

1/111

وضوح نقش

913

3/16

-1/59

1/173

-3/64

915

1/117

صداقت

913

9/99

1/99

1/693

151/145

915

1/111

رهبري اخالقي

913

9/15

1/15

1/15

1/167

915

1/175

*توضيح :الزم به ذکر است که در اين بررسي با توجه به دامنة نمرهگذاري سؤاالت ( 5تا  )1و محاسبة نمرة کلي ايـن بعـد بـر
حسب اين دامنه ،ميانگين نظري جامعه  9در نظر گرفته شده است.
سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

نتايج سواالت يک تا نه نهم پژوهش در قالب

عصــبيت و وضــوح نقــش کمتــر از مي ـانگين فرضــي

جدول ( )6ارائه شده و تفسير ميشود.

پژوهش و در نهايـت مولفـه انصـاف در حـد متوسـط

تحليل دادههاي مربوط به سؤال اول تا نهم پژوهش

ميانگين فرضي پژوهش قرار دارد.

وضعيت رهبري اخالقي و مولفههاي آن در دانشگاه
تهران چگونه است؟

تحليل دادههاي مربوط به سوال دهم پژوهش

بهمنظور بررسي وضـعيت هـر يـک از پارامترهـاي

آيا بين ادراک کارکنان از سبک رهبري اخالقي

مربوط به رهبري اخالقي و کل مقياس رهبري اخالقي،

مديران ،از نظر متغيرهاي جمعيتشناختي (جنس،

از آزمون  Tتک نمونهاي استفادهشده است که نتايج آن

سن ،تحصيالت ،سابقهخدمت ،دانشکده محل

در جدول ( )6ارائه گرديده است .الزم به ذکر است بـا

تحصيل و رشته تحصيلي) تفاوتي وجود دارد؟

توجه به اينکه دامنهي نمـرهگـذاري سـواالت (5تـا )1

براي پاسخگويي به سوال دهم پژوهش از آزمـون-

بوده و محاسبهي نمره کلي برحسب اين دامنه صـورت

هاي تيمستقل و واريانس يکراهـه ( )Fاسـتفاده شـده

گرفته است ،بنابراين ميانگين فرضي پژوهش (مالک) 9

است ،که نتايج هر يک در جداول ( )1( ،)7به تفکيـک

درنظرگرفته شده است .لـذا ميـانگينهـاي هـر يـک از

ارائه شده است.

متغيرها در جامعه پژوهش بـا ايـن مـالک ( )9مقايسـه

بهمنظور مقايسه ادراک کارکنان از وضعيت رهبـري

خواهد شد .نتايج به دست آمده نشان ميدهد ،وضـعيت

اخالقي مـديران دانشـگاه تهـران ،از نظـر جنسـيت از

رهبري اخالقي در حد متوسط ميانگين فرضي پژوهش

آزمون تيمستقل استفاده شد که نتايج حاصـل از آن در

قرار دارد و مؤلفه هاي تسهيم قدرت ،هدايت اخالقـي

جدول ( )7ارائه شده است.

و صداقت باالتر از ميانگين فرضي پـژوهش و مولفـه-
هــاي جهــتگي ـري مردم ـي ،نگران ـي بــراي پاي ـداري،

بررسي و تبيين رهبري اخالقي و ابعاد آن21 / ...

جدول ( :)7مقايسه وضعيت ادراک رهبري اخالقي مديران از نظر کارکنان زن و مرد
متغير

جنسيت

ميانگين

مرد

9/19

زن

9/11

رهبري اخالقي

1/11

تفاوت دو ميانگين

df

t

sig

1/19

911

1/131

1/11

<p

با توجه به جدول ( )7مشاهده ميشود کـه تفـاوت

با توجه به جدول ( )1مشاهده مـيشـود وضـعيت

دو نمونه مـرد و زن در کـل رهبـري اخالقـي تفـاوت

رهبري اخالقي مديران پرديس و دانشکدههاي دانشگاه

معنادار نميباشد و با توجه به جـدول مـيتـوان نتيجـه

تهران بر اساس رشته تحصيلي ،مدرکتحصـيلي ،سـن،

گرفت که کارکنان زن و مـرد ادراک يکسـاني از سـبک

سابقه خـدمت و دانشـکده محـلخـدمت بـا يکـديگر

رهبري اخالقـي مـديران در پـرديس و دانشـکدههـاي

تفاوت معناداري ندارد.

دانشگاه تهران دارند.
به منظور مقايسه ادارک کارکنان از وضـعيت سـبک
رهبــري اخالق ـي مــديران ،ازلحــاظ (رشــته تحص ـيلي،
مدرک تحصيلي ،سابقهخدمت ،سن و دانشکده محـل-

تحليل دادههاي مربوط به سوال يازدهم پژوهش
هر يک از ابعاد رهبري اخالقي از چه اولويتي

خدمت) از آزمون واريانس يکراهه ( )Fاسـتفاده شـد،

به منظور اولويتبندي وضعيت موجود هر يـک از

که نتايج آن در جدول ( )1نشان داده شده است.

ابعاد رهبري اخالقي در جامعه پژوهش از آزمون رتبه-
بندي فريدمن استفاده شده است که نتايج آن در جدول
( )4ارائه شده است.

جدول ( :)8آزمون تحليل واريانس تک راهه جهت بررسي وضعيت رهبري اخالقي مديران
رهبري اخالقي مديران

رشته تحصيلي

تحصيالت

سابقه خدمت

سن

دانشکده

SS

df

MS

F

Sig

بين گروهها

1/791

3

1/961

5/961

1/319

درون گروهها

74/695

344

جمع کل

11/976

915

بين گروهها

1/611

9

1/569

درون گروهها

74/751

347

1/361

جمع کل

11/976

915

بين گروهها

5/946

1

1/374

درون گروهها

71/411

346

1/367

جمع کل

11/976

915

بين گروهها

5/595

1

1/331

درون گروهها

74/391

346

1/361

جمع کل

11/976

915

بين گروه ها

5/169

7

1/513

درون گروه ها

74/953

349

1/371

جمع کل

11/976

915

1/366
1/659

5/197

1/119

1/169

1/619

1/941

1/159

1/711

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

برخوردار هستند؟
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جدول ( :)9رتبهبندي ابعاد رهبري اخالقي
تعداد نمونه

302

کاي دو

514/313

درجهآزادي

7

سطح معناداري

1/111

عوامل

رتبه

ميانگين

هدايت اخالقي

5

1/49

تسهيم قدرت

3

1/11

صداقت

9

9/76

انصاف

9

9/99

نگرانيبراي ثبات

1

9/31

جهتگيريمردمي

6

9/15

عصيبت

7

9/19

وضوح نقش

1

9/11
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همانگونه که جدول ( )4نشـان داده اسـت ،سـطح

پژوهش عباسزاده و همکاران ( )5949در مولفههاي

معناداري ( )1/111زيـر  1صـدم بدسـت آمـده اسـت.

تسهيم قدرت ،هدايتاخالقي و جهتگيريمردمي

بنابراين با رد فرض صفر در سطح  41درصـد اطمينـان

همخوان و هماهنگ بوده و در مولفه وضوح نقش

نتيجه ميگيريم بين اين ابعاد تفـاوت معنـاداري وجـود

ناهمخوان ميباشد.

دارد و ميتوان آنها را رتبهبندي کرد .نتايج اين رتبـه-

در سالهاي اخير رسواييهاي اخالقي رهبران،

بندي نشان مـيدهـد هـدايت اخالقـي داراي بيشـترين

تبعيض ،باندبازي و تحريف مسايل در همه جا از

رتبه و وضوح نقش داراي کمترين رتبه ميباشد.

سازمانهاي تجاري و دولتي گرفته تا کليسا در صدر
اخبار سرتاسر دنيا قرار گرفته است .در نتيجه توجه

بحث و نتيجهگيري

عموم را به رهبري اخالقي معطوف نموده است .البته

بحث و نتيجهگيري در مورد يافتههاي سؤال اول تا

مسائل اخالقي و اجتماعي که مديريت سازمانها با آن-

نهم پژوهش

ها مواجه هستند به اين موارد ختم نميشود .تمام

وضعيت رهبري اخالقي و هر يک از مولفههاي آن

سازمانها مستقيم يا غيرمستقيم از رفتار اخالقي سود

در دانشگاه تهران ،چگونه است؟

ميبرند و ميبايست در گسترش موازين اخالقي در

يافتههاي پژوهش گوياي آن است که وضعيت
رهبري اخالقي ازنظر مؤلفههاي تسهيم قدرت ،هدايت
اخالقي و صداقت باالتر از ميانگين فرضي پژوهش و
مولفههاي جهتگيريمردمي ،نگراني براي پايداري
(ثبات) ،عصبيت و وضوح نقش کمتر از ميانگين
فرضي پژوهش قرار دارد .همچنين وضعيت رهبري
اخالقي به طور کلي و مولفه انصاف در حد متوسط
ميانگين فرضي پژوهش قرار دارند.
اين يافته پژوهش با نتايج پژوهشهاي :عماديفر
( ،)5911ميت ( ،)3159زهير و اردوغان ()3155
همخوان ميباشد .همچمنين اين نتايج با يافتههاي

سازمانها و اتخاذ تصميمات اخالقي تالش نمايند.
اولين گام در گسترش موازين اخالقي در سازمانها،
اجراي مديريت و رهبري اخالقي در سازمان مي باشد
(براون .)3116 ،رهبران اخالقي با استفاده از اصولي
(صداقت ،درستي و  )...که بکار ميبرند در کنار
برقراري روابط انساني و صميمانه با کارکنان ،به دنبال
رفع نيازهاي انساني و مشروع کارکنان و سازمان ،در
جهت رشد و تعالي فردي و جمعي ميباشند.
نتايج حاصل از سوال اول پژوهش نشان داد که
وضعيت رهبري اخالقي مديران دانشگاه تهران در حد
متوسط ميانگين فرضي پژوهش ميباشد .در اين رابطه

بررسي و تبيين رهبري اخالقي و ابعاد آن31 / ...

بايد گفت رهبري اخالقي در برگيرنده اين مفهموم

دانشگاه تهران به عنوان بهترين و شناختهشدهترين

است که کارکنان سازماني بتوانند بدون ترس و با

دانشگاه ايران که تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم عميقي

اعتماد به تواناييهاي خود از آزادي بيان برخوردار

بر تمامي ابعاد جامعه دارد ،الزم است نگراني خودش

باشند و نظرات و افکار بديع خود را در سازمان بيان

را نسبت به مسائل جامعه نشان دهد .نگراني براي

کنند .رهبران اخالقي در دانشگاه تهران ،بستري را

پايداري (ثبات) درواقع از مسئوليتپذيري اجتماعي

فراهم ميکنند تا کارکنان در تصميمات مشارکت

مديران بحث ميکند و اشاره به توسعه پايدار دارد که

داشته باشند .الزمه ثمربخشي تصميماتي که در دانشگاه

يکي از جنبههاي توسعه پايدار ،محيطزيست ميباشد.

گرفته ميشود ،تشريک مساعي است .در نتيجه ،مديران

بر اين اساس رهبران اخالقي خود را در قبال ارتقاء

دانشگاه با رعايت اصول رهبري اخالقي باعث ايجاد

منافع ذينفعان مسئول ميدانند .با توجه به پايين بودن

شبکهاي از روابط متقابل و متعالي ميشوند که عملکرد

بعد نگراني براي پايداري (ثبات) ،مديران دانشگاه

کارکنان و سازمان را بهبود خواهد بخشيد .برهمين

تهران بايد بيش از پيش در تصميمات و رفتارهاي خود

اساس الزم است که مديران دانشگاه تهران به اين

منافع ذينفعان داخلي سازمان (اساتيد ،دانشجويان و

سطح از رهبري اخالقي اکتفا نکرده و در پي تقويت

کارکنان) و ذينفعان خارجي سازمان (خانوادهها،

هر چه بيشتر اين نوع از رهبري باشند.

سازمانهاي ديگر و به طور عام کل جامعه و محيط-

بررسي وضعيت هر يک مولفههاي رهبري اخالقي در

پايدار فراتر از منافع شخصي خود عمل کنند و به دنبال

جامعه مورد نظر است نشان دادند که فقط مولفههاي

ايجاد دانشگاه پايدار در راستاي دستيابي به توسعه

جهتگيريمردمي ،نگراني براي پايداري (ثبات)،

پايدار باشند.

وضوح نقش و عصبيت کمتر از ميانگين فرضي

براساس نتايج پژوهش ميتوان گفت که مديران

پژوهش ميباشند .در تحليل اين يافته ميتوان گفت

دانشگاه تهران در شفافسازي وظايف افراد عملکرد

مديران دانشگاه تهران به اندازه کافي مردمگرا نيستند.

مناسبي ندارند .شفافسازي هر شغل و تعريف دقيق

مردمگرا بودن رهبر در واقع به نگاه خيرخواهانه رهبر

آن باعث ميشود کارکنان با حيطه شغلي و وظايف و

به زيردستان اشاره دارد؛ اين نوع نگاه چه در ادبيات

مسئوليتهايي که دارند آشنا شده و اين امر از تداخل

علمي و چه در ادبيات ديني بسيار مورد توجه قرار

وظايف و شايد انجام نشدن بعضي از کارها به دليل

گرفته است .رهبر اخالقمدار رهبري است که با نگاهي

همپوشي جلوگيري ميکند .رهبران اخالقي برطبق

خوشبينانه و خيرخواهانه به تمامي زيردستان مينگرد

ويژگي وضوح نقش ،طوري اهداف هر شغل را تعريف

و در محيطي براساس اعتماد با آنها تعامل کرده و

ميکنند که زيردستان دقيقا ميدانند چه کاري (در چه

بدنبال حلمشکالت کارکنان و همدردي با آنان مي-

زمان و چه مکاني) بايد انجام دهند و چه موقع

باشد .آنها بايد دائما به دنبال اين باشند که به سازمان

عملکرد آنها مطلوب خواهد بود.

و بخصوص کارکنان خود روزبهزور بيشتر و بهتر

همچنين نتايج نشان داد که مولفه عصيبت پايينتر

خدمت کنند .اين ويژگي در رهبران باعث ميشود

از ميانگين فرضي پژوهش ميباشد؛ بدينمعني که اين

رهبر دلسوزي خودش نسبت به کارکنان را نشان داده

ويژگيمنفي در مديران دانشگاه تهران کمرنگ ميباشد.

و به زيردستان خود اطمينان دهد که تا حد امکان

عصبيت با رهبري اخالقي رابطهاي منفي دارد يعني اين

نيازهاي آنها را برطرف خواهد کرد.

بعد در رهبران اخالقي ضعيف ميباشد .رهبران عصبي،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نتايج سواالت دوم تا نهم پژوهش که مربوط به

زيست) را درنظر بگيرند ،و همچون رهبران باثبات و
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حساس و نسبت به ديگران متخاصم هستند و عصبيت

اشتراکگذاري و تفويض مسئوليتها متناسب با

تمايل رهبر را براي تجربه احساسات منفي همچون

تواناييهاي زيردستانش خواهد بود .از اينرو انتظار

عصبانيت ،ترس و اضطراب نشان ميدهد.

ميرود به دليل ويژگيهايي همچون دلسوزي و
حساسيت رهبر داليل تصميماتي را که در مورد

بحث و نتيجهگيري در مورد يافتههاي سؤال دهم

زيردستان خود اتخاذ ميکند را براي آنها توضيح داده

پژوهش

و سعي در روشنسازي پيامدهاي اخالقي و غير

نتايج آزمون  tمستقل که در جهت مقايسه ادراک

اخالقي رفتار آنها داشته باشد.

سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

کارکنان زن و مرد از وضعيت رهبري اخالقي مديران

همچنين نتايج حاصل از آزمون فريدمن نشان داد

انجام شد ،نشان داد کارکنان زن و مرد از رهبري

که بعد وضوح نقش با اختالف زيادي نسبت به ابعاد

اخالقي ادراک يکساني دارند و رابطه معناداري بين

ديگر از کمترين رتبه برخوردار است .بنايراين الزم

کارکنان مرد و زن وجود ندارد .همچنين نتايج حاصل

است مديران دانشگاه تهران اين بعد از رهبري اخالقي

از آزمون واريانس يکراهه نشان داد وضعيت رهبري

را بهبود بخشيده و تقويت نمايند .در اين جهت الزم

اخالقي مديران پرديس و دانشکدههاي دانشگاه تهران

است مديران شفافسازي بيشتري در زمينه وظايف

از نظر رشتهتحصيلي ،مدرکتحصيلي ،سن ،سابقه-

مرتبط با مشاغل کارکنان صورت دهند و اطمينان

خدمت و دانشکده محل خدمت با يکديگر تفاوت

حاصل کنند که کارکنان آنها کامال نسبت به شغل و

معناداري ندارند.

تعهداتي که در قبال آن شغل برعهده دارند ،آگاه
هستند.

بحث و نتيجهگيري در مورد يافتههاي سؤال
يازدهم پژوهش

پيشنهادت

نتايج آزمون فريدمن نشان داد رتيهبندي ابعاد

بر اساس يافته هاي اين پژوهش ،پيشـنهادهاي زيـر

رهبري اخالقي به ترتيب عبارتند از؛ هدايت اخالقي،

به منظور بهبود وضـعيت رهبـري اخالقـي در دانشـگاه

تسهيمقدرت ،صداقت ،انصاف ،نگراني براي ثبات

تهران ارائه ميشود:

(پايداري) ،جهتگيري مردمي ،عصبيت و وضوح

 )5همچنان که در نتايج پژوهش به تصوير کشـيده

نقش .با توجه به اين نتايج مشخص ميشود که بعد

شده است ،مؤلفه هاي جهتگيريمردمي ،نگراني بـراي

هدايت اخالقي از بيشترين رتبه در بين مديران دانشگاه

پايداري (ثبات) و وضوحنقش در سطح نسبتاً نامطلوبي

تهران برخوردار است و به دنبال آن مولفههاي تسهيم

قرار دارد؛ بنابراين براي بهبود اين عوامل در پـرديس و

قدرت ،صداقت و انصاف قرار دارند .در تبيين و تفسير

دانشکدههاي دانشگاه تهران پيشنهاد ميشود که:

اين يافته ميتوان گفت روراست بودن منعکسکننده

* مديران دانشگاه تهران در نشستهاي صـميمي و

صداقت و درستي در ارتباط با ديگران ميباشد که اين

غير رسمي بـا کارکنـان خـود شـرکت کننـد تـا رابطـه

رفتار صادقانه منجر به رفتار منصفانه خواهد شد .در

عاطفي نزديکي بين آنها ايجاد شود .در اين نشستهـا

نتيجه زماني که رهبر منصفانه رفتار کند ،اين امر باعث

مديران بايد نگرانيهـاي خـود را نسـبت بـه مسـائل و

افزايش اعتماد متقابل بين او و زيردستانش ميشود،

مشــکالت کارکنــان نشــان دهنــد و ايـن ذهنيـت را در

رهبري که به زيردستان خود و تواناييهاي آنها اعتقاد

کارکنان خود ايجاد کنند که تمام تالششان براين اسـت

و اعتماد داشته باشد به دنبال تسهيم قدرت خود ،به

که خدماتي بيشتر و بهتر به آنها ارائه دهند.
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