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 سرآغاز

در پـی آن    سـازمان هـر    یکی از مهمتـرین اهـدافی کـه مدیران     
افزایش  باعث این رشد،چرا که ی است هستند ارتقاء عملکرد شغل

 کیفیـت   افـزایش ارتقاي اقتصاد ملی و همـین طـور         وري و    بهره
 واقـع  در 1شـغلی عملکرد.  خواهد شـد  ها  خدمات و تولید سازمان   

 خــود  از شــغل  بـا  ارتباط در ـراد،اف که رفتارهایی مجمـوع بـه
 یــا  و پیامـد  محـصـول،  میــزان  عبارتـی بـه یـا دهنـد  می بروز
 خــود،  شـغل در فـرد اشـتغال موجـب بـه کـه اسـت اي بـازده

حمایـــت کــافی از . )1( شــود  مــیتعریــف شـــود،  مــیحاصـــل
عوامـل  از رفتارهاي اخالقی و پاداش دادن بـه رفتــار اخالقــی    

 عملکرد شـغلی داراي بعـد       .)2(تاسـ فتن میـزان عملکـرد  بـاالر
، )شـغل  از خـارج ( عـام  مهارت و شغل، تسلط  در مهارت و تسلط

 کوشـش، حفـظ    و شـفاهی، تـالش    و کتبـی  ارتباطات در تسلط
تیمـی،   ، عملکرد ها  رده هم با همکاري و شخصی، کمک  انضباط

  ).3(رهبري است  و مدیریت سرپرستی،
 فـضاي  یـک  ایجـاد  در کـه  است جدیدي سازة   2اخالقی رهبري
 سـازمانی، هـاي     پیامد واسطه به و دارد بسزایی نقش سالم کاري
 قـرار  توجـه  مـورد  شـدت  بـه  دارد همراه به که فردي و گروهی
هفت بعد دارد که شـامل مـردم         رهبري اخالقی ). 4(است   گرفته
، راهنمـاي  6، توجه بـه پایـداري  5 اشتراك قدرت 4، انصاف 3مداري
رهبـري  ). 5(. باشد  می 9 و وجدان کاري   8شفافیت نقش ،  7اخالقی

افـراد اخالقـی و مـدیران    : اخالقی داراي دو بعد قابل توجه است 
شخصی رهبري اخالقـی  هاي    اخالقی؛ که جنبه فردي به کیفیت     

و بعد دوم به نحـوه رفتـار رهبـر در محـیط کـار، بـراي تـرویج                   
 عملکـرد  بـر  اخالقـی  رهبـري ). 6(رفتارهاي اخالقی اشاره دارد     

  )مقالۀ پژوهشی کوتاه(

  رابطه بین رهبري اخالقی با عملکرد شغلی
  *فریبا کریمیدکتر  محسن عموشاهی،

  ) خوراسگان( تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهانعلومگروه مدیریت آموزشی، دانشکده 

 )16/11/95: ، تاریخ پذیرش12/8/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک

هـدف از پـژوهش حاضـر تعیـین     . اسـت  شده رهبري و مدیریت حوزه وارد بیستم اواخر قرن  از که است هایی بحث جمله از یاخالق  رهبري :زمینه
 . رابطه رهبري اخالقی با عملکرد شغلی دبیران بود

 نفر بود، 2721 جامعه آماري شامل تمامی دبیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان به تعداد.  همبستگی است  - روش پژوهش حاضر توصیفی    :روش
. عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید    اي به   نفر از آنها با استفاده از روش تصادفی مرحله         338که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد           

راوانـی، درصـد، میـانگین و       ف(آمـار توصـیفی     در سطح   ها   تجزیه و تحلیل داده   . هاي استاندارد و پژوهشگر ساخته بود      ابزار پژوهش شامل پرسشنامه   
  .صورت گرفت) رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون(و در سطح آمار استنباطی ) انحراف معیار

مردم مداري، اشتراك قدرت و توجه به ثبات، هدایت اخالقی، وضوح نقـش، وجـدان   (ها نشان داد که بین رهبري اخالقی و ابعاد آن    یافته :ها یافته
   .دار وجود دارد نیرابطه مع) کاري

و  کـارایی  بـا  سرپرسـت  اخالقـی  رهبـري . دارد وجـود  مستقیم رابطه عملکرد شغلی  با آن هاي لفهؤم از برخی بین رهبري اخالقی و    :گیري نتیجه
  .دارد باالیی و مستقیم وابستگی کند سرپرستی می که عملکرد کارکنانی

  

   اخالق، رهبري اخالقی، عملکرد شغلی:نکلیدواژگا
 

________________________________________________________________________________________  
  faribakarimi2005 @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 9 و 8 و   7 (اسـت  گـذار  تـاثیر  سازمان، در آنها   تجارب و کارکنان
، 10رهبـــران از طریـــق رفتـــار اخالقـــی. ) 13 و12 و11 و10و

آورند و اهمیـت    می پیروانشان را به دست 12 و وفاداري  11اعتماد
  ). 14 (.کنند  میاخالق را به زیر دستان منتقل

 بـر  تـوجهی  بـل قا اثـر  ،13اخالقـی هـاي     ارزش بر متکی مدیران
 کارکنـان  16خالقیـت  و 15توانمنـدي  و عملکرد ،14انرژي احساس
 :رهبري اخالقـی عبـارت اسـت از        ).15(گذارند    می جاي بر خود

نمایش رفتـار مناسـب بـه صـورت هنجـاري، از طریـق اعمـال                
شخصی و روابط بین فردي و ترویج این گونه رفتارها در میــان             

 ).16(گیــري بــه و تــصمیمدوجان پیـــروان از طریـــق ارتباطـــات
، انتظـارات و اهـداف عملکـردي را ها هبـران اخالقی، مسئولیتر

داننـد از آنهـا چــه       می کنند به طوري که زیردسـتان      می روشـن
 رســد   می رود و چه موقع عملکردشان به حـد انتظـار         می انتظـار

 نشان داده است که رهبري اخالقی داراي        ها  نتایج پژوهش . )17(
 و  18( مثبت و مستقیم بر روي عملکرد شغلی کارکنان اسـت            اثر
19.(   

 خالقیت معلمـان در     مؤلفهدر پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل        
رهبري اخالقـی مـدیران، نتـایج       هاي    مدارس با توجه به ویژگی    

ارتباط معنا دار بین خالقیت معلمان و رفتارهاي رهبري اخالقـی           
قی و رفتار اخالقی بدست مدیران در خصوص تصمیم گیري اخال

با توجه به مطالب یاد شده پژوهشگر بر آن شد تا رابطه            ). 20(داد
شـهر اصـفهان مـورد       رهبري اخالقی را با عملکرد شغلی دبیران      

  .مطالعه قرار دهد
  

  روش

 جامعـه  .باشـد   مـی   همبـستگی  -روش پژوهش حاضـر توصـیفی     
ان دبیران دوره متوسطه دوم شهر اصفه     آماري در پژوهش حاضر     

 نفر بود که با اسـتفاده از فرمـول کـوکران حجـم     2721به تعداد   
روش نمونه گیري طبقه ي متناسب بـا    .  به دست آمد   338نمونه  

 .حجم بود

و ) 5(در پژوهش حاضر از پرسشنامه استاندارد رهبـري اخالقـی           
   .پرسشنامه عملکرد شغلی پژوهشگر ساخته استفاده شد

 گویه اسـت    31نامه شامل   این پرسش : پرسشنامه رهبري اخالقی  
مـردم مداري،عـدالت،    (متغیر رهبري اخالقی    هاي    مؤلفهکه  )21(

اشتراك قدرت، توجه به ثبات، هدایت اخالقـی، وضـوح نقـش و          
-17،  16-12،  11-7،  6-1 :يها  وجدان کاري به ترتیب با گویه     

. کنـــد  مـــیرا انـــدازه گیـــري) 31-29 و 25-28، 19-24، 18
و 11،  10،  9،  8،  7: امه عبـارت از   معکوس این پرسـشن   هاي    گویه

پاسـخگویی براسـاس طیـف پـنج درجـه اي لیکـرت             .  است 12
 امتیاز و به    5 در این پرسشنامه به گزینه رضایت کامل دارم       .است

پایایی پرسشنامه  .  امتیاز تعلق گرفته است    1گزینه کامال مخالفم    
  . به دست آمد92/0 رهبري اخالقی از طریق آلفاي کرونباخ

 گویـه توسـط     27ایـن پرسـشنامه بـا       :  عملکرد شغلی  پرسشنامه
آن شـامل انـضباط کـاري،       هـاي     مؤلفـه . پژوهشگر طراحی شـد   

هـاي   حرفه اي و کیفیت آموزشی به ترتیب بـا گویـه     هاي    ویژگی
مقیاس این پرسشنامه پنج درجـه      . است) 27-14 و   9-13،  1-8(

لی  و به گزینه خی  5اي است که در آن به گزینه خیلی زیاد امتیاز           
همچنـین پایـایی آن از طریـق        .  تعلق گرفتـه اسـت     1کم امتیاز   

  . به دست آمد85/0 آلفاي کرونباخ
تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش بـا اسـتفاده از نـرم افـزار                

و استنباطی    ، در دو سطح آمار توصیفی      19 ،نسخه   spssآماري  
فراوانی، درصد، میـانگین و     : در بخش آمار توصیفی از    . انجام شد 

رگرسـیون  هـاي     انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمـون        
  .چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

  
  ها یافته

 متغیرهـا  بودن براي بررسی نرمال   اسمیرنوف کولموگروف آزمون
پــیش فــرض نرمــال بــودن توزیــع نمــرات صــورت پــذیرفت و 

  .  توزیع جامعه نرمال استو. متغیرهاي پژوهش تایید شد
 میانگین، انحـراف معیـار و همبـستگی درونـی بـین         1در جدول   

  . متغیرها ارائه شده است
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  میانگین و انحراف معیار نمرات رهبري اخالقی و عملکرد شغلی.1جدول

  8  7  6  5  4  3  2  1  انحراف معیار  میانگین  متغیر
عملکرد - 1

  شغلی
81/3  39/0  -                

رهبري - 2
  اخالقی

26/4  60/0  **497/0  -              

مردم - 3
  مداري

90/3  81/0  **362/0  **788/0  -            

          -  255/0**  084/0  -108/0  13/1  28/3  عدالت- 4
اشتراك - 5

  قدرت
54/3  60/0  **424/0  **655/0  **516/0  0990/0  -        

توجه به - 6
  ثبات

15/4  74/0  **372/0  **823/0  **631/0  101/0  **528/0  -      

هدایت - 7
  اخالقی

97/3  80/0  **502/0  **890/0  **705/0  109/0  **628/0  **705/0  -    

وضوح - 8
  نقش

03/4  87/0  **432/0  **910/0  **701/0  098/0  **522/0  **685/0  **855/0  -  

وجدان - 9
  کاري

11/4  92/0  **396/0  **843/0  **710/0  108/0  **475/0  **614/0  **696/0  **803/0  

  
اخالقـی و عملکـرد     نشان داد میانگین رهبـري      ) 1(نتایج جدول   

میـانگین ابعـاد مـردم      .  اسـت  26/4 ،81/3شغلی به ترتیب برابر     
مداري، عدالت، اشتراك قدرت و توجه به ثبات، هدایت اخالقـی،     
وضوح نقش، وجدان کاري از رهبري اخالقـی بـه ترتیـب برابـر              

ضــریب .  اســت 11/4، 03/4، 97/3، 15/4، 54/3، 28/3، 90/3
با عملکرد شغلی معنی     و ابعاد آن  همبستگی بین رهبري اخالقی     

مـردم مـداري،    (یعنی بین رهبري اخالقـی و ابعـاد آن          . دار است 

اشتراك قدرت و توجه به ثبات، هدایت اخالقـی، وضـوح نقـش،          
ــاري ــدان کــ ، 424/0، 372/0، 502/0، 432/0، 396/0) ( وجــ

362/0  ،497/0=r(   لـذا فرضـیه اول   . دار وجـود دارد    رابطه معنـی
با عملکـرد   ه بین رهبري اخالقی و برخی ابعاد آن    مبنی بر این ک   

رابطه بین بعد عـدالت بـا      . گردد  می شغلی رابطه وجود دارد، تأیید    
  .دار نیست عملکرد شغلی معنی

     
  

  رهبري اخالقیهاي  مؤلفهعملکرد شغلی توسط  ینیب یشپ .2جدول 
مقدار ثابت و متغیرهاي   متغیر مالك

  پیش بین
B SE   T  P  R  R2  F  

شغلعملکرد   001/0  985/28  -  112/0  254/3  مقدار ثابت
گام   ی

  001/0  961/8  517/0  028/0  252/0  هدایت اخالقی  اول
517/0  267/0  292/80      

                                01/0<p  
  

نشان داد از بین متغیرهاي مورد مطالعـه در         ) 2(جدول  هاي    یافته
ننده عملکـرد شـغلی در گـام اول         رگرسیون بهترین پیش بینی ک    

 درصد واریانس عملکرد    7/26بعد هدایت اخالقی بوده و این بعد        
ضریب بتا به ازاي یک واحد افـزایش در         . کند  می شغلی را تبیین  

  واحـد افـزایش  517/0بعد هـدایت اخالقـی، عملکـرد شـغلی را          
  .دهد می

بینی فرضیه دوم پژوهش به شـکل زیـر قابـل ارائـه             معادله پیش 
  :ستا

   )252/0(هدایت اخالقی )+ 254/3= (عملکرد شغلی 
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  بحث 

 مردم(آن هاي    مؤلفهنتایج نشان داد بین رهبري اخالقی و برخی         
 وضـوح  اخالقی، هدایت ثبات، به توجه و قدرت اشتراك مداري،

 ،424/0 ،372/0 ،502/0 ،432/0 ،396/0) ( کـاري  نقش،وجدان
362/0، 497/0=r( مؤلفـه  بین  رابطه .اردد وجود دار معنی رابطه 
  .نیست دار معنی شغلی عملکرد با عدالت

دیگر همخوان هاي  پژوهش هاي  نتیجه این پژوهش با یافته  
: توان گفت  می و در تفسیر یافته این پژوهش)9 و 7(است 

رهبري اخالقی که شامل نمایش رفتار هنجاري مناسب به 
ش این گونه وسیله اقدامات فردي و روابط بین فردي و افزای

رفتار در پیروان، به وسیله تصمیم گیري، تشویق و ارتباطات دو 
  . ثیرگذار استأطرفه است، به طور مستقیم بر عملکرد شغلی ت
بینی کننده عملکرد  نتایج جدول رگرسیون نشان داد بهترین پیش      

 7/26 . هـدایت اخالقـی از رهبـري اخالقـی اسـت          مؤلفهشغلی،  
نتـایج ایـن    . کنـد   مـی   را تبیـین   درصد واریانس عملکـرد شـغلی     

  ).18 و 10(تحقیقات دیگر همسو است هاي  پژوهش با یافته
 هدایت اخالقی رهبران اخالقی با توضیح قواعد     مؤلفهبا توجه به    

اخالقی و ارتقاء و پاداش در قبال رفتار اخالقی تمایل کارکنان را            
زایش به انجام بهتر و موثر امور محوله بیشتر نموده، منجر به افـ            

اخالق را در رفتـار و       مدیران،: شود  می پیشنهاد. گردد  می عملکرد
دبیران و  هاي     و قابلیت  ها  همچنین توانمندي . اعمالشان بکار برند  

 در حـد    ها  یريگ  استفاده مدیریت از آنان در امور اجرایی و تصمیم        
این پژوهش در بین     : اینکه ها  از محدودیت . امکان شناسایی شود  

-94دبیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سـال تحـصیلی            
 انجام پذیرفت از این رو باید در تعمیم نتایج آن در شـهرها و               95

  . جانب احتیاط رعایت شودها دیگر سازمان
  

  گیري نتیجه

وجود رابطه بین رهبـري اخالقـی و         پژوهشیهاي    براساس یافته 
چنین با عنایـت بـه بعـد انـصاف از           هم .عملکرد شغلی تایید شد   

تـوان گفـت کـه انـصاف یعنـی تخـصیص              مـی  رهبري اخالقی 
براساس عملکـرد، یعنـی جبـران عادالنـه مبتنـی بـر سـهم یـا                 

وقتـی کارکنـان در ارزیـابی نتـایج         . هر یـک از افـراد     هاي    آورده

بیننـد احـساس      مـی  عـدالتی  کارشان در مقایسه بـا دیگـران بـی        
کننـد وبـراي برطـرف کـردن ایـن          ی م انضباطی در ذهن خود    بی

زنند که    می احساس و ایجاد شرایط برابر به نوعی دست به اقدام         
عملکرد شغلی  هاي    مؤلفهاین امر روي انضباط کاري که یکی از         

از این منظر رابطه رهبـري اخالقـی بـا          . ثیر بسزایی دارد  أاست ت 
  .عملکرد شغلی قابل تبیین است

  
  یاخالقهاي  همالحظ

 پژوهش ذکر محرمانه    ین مورد توجه در ا    یاخالقهاي   هاز مالحظ 
 آنهـا بـه صـورت       یل شده و تحل   يآور نگه داشتن اطالعات جمع   

ـ      ها   در پرسشنامه  یگروه را جهـت    هـا   آزمـودنی  ی بـود کـه نگران
  . کرد  می برطرفییپاسخگو

  
  واژنامه

 Job performance .1 یعملکرد شغل
 Ethical leadership .2 ی اخالقرهبري

 Public relations .3 ي مدارمردم

 Justice .4 انصاف

 Power communion .5  قدرتاشتراك

 Tend stability .6 یداري به پاتوجه

 Ethical conduction .7 ی اخالقراهنماي

 Pattern obviousness .8  نقششفافیت

 Work conscience .9 ي کاروجدان

 Ethical behavior .10 ی اخالقرفتار

 Trust .11 اداعتم
 Trustworthiness .12 وفاداري

 Values .13 ها ارزش

 energy Feeling .14 ي انرژاحساس

 Performance and imperial .15 ي و توانمندعملکرد

 Creativeness .16 خالقیت
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