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 یرهبر یانجیاستعداد: نقش م تیریو مد  یرابطه عدالت سازمان لیتحل

 یاخلاق

 
 2*، مرحوم دکترعيسي ثمري1دکتربهزاد رسولزاده

 ایران ،تهران گروه علوم تربيتي،  دانشگاه پيام نور .1

 ایران  ،اردبيل،دانشگاه محقق اردبيلي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،گروه علوم  تربيتي .2
 (52/15/69،تاریخ پذیرش:1/11/69خ دریافت:)تاری 

 

 

 سرآغاز

و جتمیعد م انظیا  بیو رهبـی  الاـی د  ر یـاتیتت  1عـااتتت ـهمیا
ـــــــــهمیاجتمیعد نظیی ر  اهمکیر سیلتی ینزتت بحث حقیقت و  تـ
 کـ  انـا  ا ه نشـی  قیتیتحق .تـسا  یـنظ  یـهوشکیرف ویعیا بی
 دچگـننگ .کننـا دیـ فـیتا سیزیی   ر را دیهم نقش عااتت  ناهیتفیآ

 را افـیا   هـی نگـیش و احسیسیت و بیورهی است یمکن افیا  بی بیلنر 
 عـااتت  تتـرعی  ییـاهییپ دگسـتی گ عاـت بـ .  ها  یار ییتیث تحت
 ینیبع یحققی  از  یریبس تنج  سیزیینهی  ر عااتت از  رک اثیات دبیرس
 جاـ  لـن  ب  را یاتیتتد/ دسیزیین دروانشنیس و دسیزیین رفتیر  دانسین
 ر یـنر   کیرکنـی  اگیهتـ  بـ  ییبنط د راسیزیین عااتت ک  است کی ه

  (.1یعیفد ید نمیتنا) بیلن  عی تین  سیزیی  بی اتشی 
 

 هـی  تاـیش و  هـا ید افزاتش را آنی  تعها افیا   بی عی تین  رفتیرهی 
 تقـییتحق  ر .کنا ید چناا   و اهااف ب  نیل بیا  را آنی     اوطابین
 روابـ   فضـی  ر کـ  شـن د یـ دتاقـ  ا سـیزه عااتت  دانسین عانم
 سـی  دسـ  ر دسـیزیین عااتت  ربیره یطیتع . گی  د ی جی تا داجتمیع
 قـیتیتحق از  ا یجمنعـ  و اسـت  اشـت   ا یایحظـ   یبـل رشا ییال
 عـااتت ینضـن  آنکـ  جیتـ . ی یـگد بیی  ر را داانیی و دشگیهتآزیی

  هی  ه   ر  دسیزیین یطیتع  ینضنعیت نتجیعتیار پی از دکت  دسیزیین
 رهنجی و نینانــ    ــب  یــه   ییزیـس ر   تتااـ(. ع2)است بن ه ییال
 شییل  ــــک   نــــیدش قطالا هی  ییزسی یاتیتت ر  عـــدجتمیا  هی

گد تخصیص ستی ه هی  ر سـیزیی   روتـ  هـی  تصـمیر گیـی  و چگنن
 (.3چگننگد رفتیرهی  بین فی    ر سیزیی  است)

 
 

 چکيده
 و کشا ید چیتش ب را  رفتیر  و سیلتیر  تحنتیت یحیطد چنین. کننا ید فعیتیت پنتی هی  یحی   ر ر  نیی  اییوز  سیزیینهی زمینه : 

 دبیرس. اتن پژوهش بی هاف استو تنج  ب  یاتیتت استعاا   لن  لیص رهبی تنج  ب  نقش عااتت سیزییند و  یستازم تحنتیت اتن اتجی 
 د انجیم شاه است.الای   رهبی یگی ینجیی بی استعاا  تتیتیا ر  دسیزیین عااتت نقش

نفی  211ب  تعاا   آییر  تحقیق شییل کیرکنی  آینزش و پیورش شهی ار بیل بن ه است.جییع  همبستگد -روش تحقیق تنصیفد: روش
بیا  گی آور  نفی ب  عننا  نمنن  آییر  انتخیب شانا. 162ید بیشا ک  ب  روش تصی فد طبق  ا  و بی اسیس فیین  کنکیا  تعاا  

تعاا  و رهبی  الای د استفی ه گی تا.  ا ه هی بی استفی ه از یا  تیبد یعی تیت استیناار  عااتت سیزییند  یاتیتت اس پیسشنیی اطایعیت از س  
 سیلتیر  ینر  تجزت  و تحایل  یار گیفتنا.

اتن یتغیی اثی عاد  ن  تی  بی رهبی   .( یثبت و یعند  ار بن 66/0) استعاا  تتیتیا نتیتج نشی   ا  ک  اثی عااتت سیزییند بی: هاافتهی
( یثبت و یعند  ار بن . اثی غیی یستقیر عااتت سیزییند بی یاتیتت 66/0نیز ) استعاا  تتیتیا  اشت. اثی رهبی  الای د بی( 33/0الای د )

 ( یثبت و یعند  ار بن .63/0استعاا  بی ییینجد گی  رهبی  الای د ب  ییزا  )

اا   ر سیزیی  بی یتغیی ییینجد رهبی  الای د رابط  تیفت  هی  باست آیاه نشی   ا  بین عااتت سیزییند و یاتیتت استعی: ریگجهینت
وجن   ار  و بنیبیاتن ید تنا  گفت ک  نقش رهبی  الای د  رسیزیی  بیا  تنسع  و بهسیز  و نگهااشت ینیبع انسیند  را  اهمیت وتژه 

 ا  است.
 

 عااتت سیزییند  یاتیتت استعاا   رهبی  الای دکلید واژگان:  
 

    Esamari52@gmail.comیند اتکتیونیکد: ننتسناۀ یسئن : نش

mailto:Esamari52@gmail.com
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 عـااتت -1یحققی  یعتقانا عااتت سیزییند  ارا  سـ  شـکل اسـت : 
 است استنار  تپی نتا بی بن ه آ ایز  بیابی نظیت  از گیفت  نشأت 2دتنزتع
 ا راک انصـیف بـ  و شن  رفتیر عااتت ب  آنهی بی لناهنادی اشخیص ک 
   هـیکیربی بـی بیتقنه عییل تك   ینزت ب  و پی از  دی پیییاهی از شاه
 روتـ  عااتت -2 (.6)شن  دی گیفت  نظی  ر دسیزیین  هی زیین   ر یهر
 تعیـین  بـیا رفتـ  کیر ب   روشهی از شاه یشیهاه انصیف  رو بی 3 ا

 از شـاه یشـیهاه عـااتت ب  شن و دی یتمیکز پی اش تی یجیزات ییزا 
 عـااتت -3 (.5)شـن د یـ اطاـیق نیـز درسـم  گیی تصمیر  هی روت 
  هـی روش انصـیف و عـااتت بـ  دتعییا عااتت.  یاو ه ا تی ی 6دتعییا
 صـنرت ب  راد تعییا عااتتیحققی   (.6)شن  دی اطایق  فی  بین رفتیر
 دیـ عنـنا   تئـنر اتن. کننا دی ییور  فی  بین تعییل و رفتیر کیفیت
  فـی  بـین روش ب  دبستگ سیزیی  تك ب  نسبت فی  واکنش ک  کنا
 دبسـتگ دسـیزیین عااتت یکتنبیت و  گیی تصمیر فیآتنا طن   ر افیا 
 اسـت عـااتتد عـییاد بد و افیا  انسجیم ینج  عااتت کل  ر(. 2) ار 
 عـااتت رسا ید نظی ب  تحقیقیت  نتیتج بیاسیس؛ افیا  ییی  تفی   بیا 

 همچـن  شـغاد  پیییـاهی   هکننـا تعیـین عنایـل از تکـد سیزییند
. اسـیس ر یبـت است زییندسی شهیونا  رفتیر و سیزییند تعها رضیتت 

ب  کاد  ر حی   گیگنند است.  ر عصی  انش و  انیتد  سـیزیی  هـی  ر 
حی  تیکیا روز افزو  بی  انش و کیرکنـی   انشـد هسـتنا. بنـیبیاتن  ر 
حنزه یاتیتت ینیبع انسیند بی تزوم طیاحـد فیاتنـا جـییعد از یـاتیتت 

  بـیا دسیسـتم ا عنـن ب  استعاا  یاتیتت(. 3تیکیا ید شن ) 5استعاا 
 هـاف بـی یسـتعا  افـیا   نگهاار و ارتقیء پیورش  استخاام   دشنیسیت
 شاه تعیتف کیر و کس  نتیتج تحقق ینظنر ب  سیزیی  تنا  کی   بهین 
  ر و اسـتعاا  یـاتیتتشکل  هـد بـ  نتـیتج  تعیتف ب  تنج  بی. است

   سـیز تکپیرچـ   بیا دیات عننا  ب  کیرکنی  حییت چیل  نظیگیفتن
 یبیحـث کـ   رتیفت تنا  دی  دانسین ینیبع تنسع   فیاتناهی یهمتیتن
 و اسـتقیار  یبـل چیلـ   فیاتنـاهی دتمیی  ر استعاا  یاتیتت یب ییتب 
 پیورش و  تی گیی یاتیتت -2  کیرگمیر ب  و انتخیب -1: است  تسی
  یبنـی بـی پی الـت-5 لـایت جبـیا  نظـیم -6 عماکی  یاتیتت -3

  ابـزارهمچنـین  را اسـتعاا  یـاتیتت (.6 )پیور ینجینش -6 عماکی 
 هـی یهیرت ب  د ستییب جهت افیا  پیورش و استخاام فیآتنا بهبن   بیا
 انسـت   سـیزیی  دفعاـ  نییزهی بی یناج   بیا نییز ینر   هی دتنانیت و
 و اسـتعاا  از اسـتفی ه جهـت هنشییران  دنگیش استعاا  یاتیتت. (9انا)

 دجزئـ و دکاـ اهـااف و نییزهـی تـأیین ینظـنر ب  نخب  افیا  دشیتستگ
  کـ  اسـت نگـی کای   روتکی  استعاا  یاتیتت(. 10د بیشا)ی سیزیی 
 عماکـی  و نمن ه تاوتن کیر  نییوهی  نییزهی حنزه  ر را شیکت اهااف
 افـیا    هاکـ  یـد اطمینی  سیزیینهی و ب  بخشا دبهبن  ی را سیزیی 
ــی شیتســت     اشــت  ینیســ  شــغاد جیتگــیه ر  و ینیســ  یهیرتهــی  ب
(.تکد از یهر تیتن پیشیتناهی  عااتت سیزییند رهبی  است؛ 11)بیشنا
 همـین بـ  کی نـا  یـد فعیتیت ثیبت هی  یحی   ر سیزیینهی گذشت   ر

  ر سـیزیینهی ایـیوزه ایـی.  اشـتنا نیـیز کمتی  تحنتیت و تغییی ب   تیل
 اتجـی  بیا  را زیینهیسی یحیطد چنین. کننا ید فعیتیت پنتی هی  یحی 

 تحنتـیت اتـن اتجـی  و کشـا ید چیتش ب  رفتیر  و سیلتیر  تحنتیت
 (. 12)است لن  لیص 6رهبی  یستازم

تکد از روتکی هی  جاتا رهبی  ک  بسییر ینر  تنج   یار گیفت  اسـت 
و ضعف هی و یشکایت یا  هـی  سـنتد رهبـی  را بـی طـیف نمـن ه  

ر  ه    پیتیند  ی  بیستر بـ  طـنر است ک    3روتکی  رهبی  الای د
جا   ر ا بیـیت رهبـی  و یـاتیتت وار  شـاه اسـت. ضـیورت تنجـ  
سیزیی  هی ب  رهبی  الای د از آنجی نیشد ید شن  ک   ر تحقیقـیت بـ  
عمل آیاه  نتیتج یثبت رهبی الای د بیا  سیزیی  ثیبت شاه است. اتـن 

یا  ا اره   رفتیرهـی  ب 6نن  از رهبی   تنسع    استیناار هی  الای د
کیرکنی  و نیز اجیا  ینثی اسـتیناار هی  الاـی د  ر رفتـیر آنـی  اسـت. 
رهبیا  از طیتق رفتیر الای د  اعتمی  و وفی ار  پییوانشی  را بـ   سـت 
ید آورنا  اهمیت الای ییت را ب  زتی ستی  ینتقل یـد کننـا  از طیتـق 

یـد گیینـا و بـ  عنـنا  پی اش و تنبی  بیا  تشنتق رفتیر یطانب بهیه 
اتگنهیتد  نقش الای د بیا  پییوا  عمل ید کننا. رهبی الای د  فی   

تـیثیی یثبتـد بـی  9بی الایق و یاتی  الای د است ک  اتن نـن  رهبـی 
(. تکد از یتغییهیتد ک  ید تنانا تحت تـیثیی 13 ار ) 10رضیتت کیرکنی 

عـااتت سـیزییند  رهبی  و ارزش هی  الای د  ر یحی  کیر  یار گیـی  
است و رهبیا  الای د از طیتق تشنتق و تنانمناسیز   پیـیوا  لـن  را 
بی ید انگیزنا تی ینیفع گیوهد را بـ  عنـنا  ینـیفع لـن  بیگزتننـا و از 
راهبی هی  تنانمناسیز  بیا  لن کیرآیا  و اعتمی  ب  نفـ  کیرکنـی  

ینضـن  اتن ب  اشکی  یختاف بهیه ید گیینا. تذا بی تنجـ  بـ  اهمیـت 

 11تحقیق  رصا  پیسخگنتد ب  اتن سنا  اسـت کـ  عـااتت سـیزییند
ا ارک شاه  ر شکل  ا   نتـیتج یـاتیتت اسـتعاا  بـی نقـش ییـینجد 
رهبی  الای د ب  چ  ییزا  ینثی است؟ یطیتعیت صـنرت گیفتـ  نشـی  
ید  هنا بین یاتیتت استعاا   ییزا  ا راک عـااتت سـیزییند و ییـزا  

کیرکنی  رابطـ  یثبـت و یعنـی ار   ارنـا و اثـی یسـتقیر  تعها سیزییند
نیز یعند  ار است ایـی فیضـی   12یاتیتت استعاا  بی رو  تعها سیزییند

ییبنط ب  اثی غیی یستقیر  و یتغیی یذکنر از طیتق عااتت سیزییند تیتیا 
 0/53(.  ر یطیتع   تگی  رهبی  یشیرکتد بی ضیت  یسـیی 16نگی تا)

ا  تیثیی  اشت  است. همچنین نتیتج نشی   ا  ک  ابعـی  بی یاتیتت استعا
رهبی  یشیرکتد شییل یشیرکت  عااتت  پیسخگنتد و احسیس ییتکیت 

بی یـاتیتت  66/0و  0/55  0/39  0/65ب  تیتی  بی یقاار ضیت  یسیی 
(. پژوهش هی   تگی  نیـز بـ  اتـن نتـیتج اشـیره 6استعاا  تیثیی  ارنا)

ت استعاا  بی عااتت سیزییند و ینتفـ  هـی  آ   اشت  انا ک  بین یاتیت
رابط  یعنی ار  وجن   ار  و  ر اتن ییی  یؤتفـ  عـااتت تـنزتعد  ارا  

(. 15بیتیتیتن و عااتت ییاو ه ا  کمتیتن ضیت  همبستگد را  اشت  انا)
 تأثیی هشا ا راک ییندزسی تتاعا  یؤتف هی ک   ا   نشییطیتعـــــ  ا  

ــــجمعو روحتبستگد  شییل  13ر کی قلالا بعا  و بی  ار یعند  ر  دـ
 ا اـینرکی ر یـک قالـلا ا  وینارییندکیزسیعااتت  چنین هر .ر  ار کی
یحققد  تگی ب  اتـن نتیجـ   .(16 ار ) اریطانبد  ی طحـس ر و  حا تی

 ست تیفت ک  بین رهبی  تحن  گیا و کیفیت زناگد کیر  بی تنج  ب  
ار . بـین رهبـی  تحـن  گـیا و عااتت سیزییند رابط  یعنی ار  وجن   

عااتت تنزتعد رابط  یعنی ار  وجن   ار  و بـین رهبـی  تحـن  گـیا و 
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عااتت ییاو ه ا  رابط  یعنـی ار  وجـن   ار . بـین عـااتت  تـنزتعد و  
کیفیت زناگد کیر  رابط  یعنی ار  وجن   ار . بین عااتت  یـیاو ه ا  

 (. 1ر )و  کیفیت زناگد کیر  رابط  یعنی ار  وجن   ا
 ر یطیتعیت یختاف  تگی نتیتج بیینگی اتـن اسـت کـ  شنیسـیتد و بـ   

کیرگیی  افیا   ر شغل یتنیسـ   عـااتت سـیزییند را افـزاتش لناهـا 
(. همچنین یاتیتت استعاا  و یاتیتت ینـیبع انسـیند هـی و بـی 10 ا )

پکپیرچگد راهبی هی  کس  و کیر  تشخیص التصیص  رست یشـیغل 
( و 13ف    کایا  یاتیتت افیا  را یا نظی  یار ید  هنا)ب  افیا  و وظی

بین ینتف  هی  عااتت سیزییند بی یاتیتت اسـتعاا  رابطـ    یثبـت و 
(. از طیفد رهبی  یشیرکتد  ر سیزیی  ینجی ب  16یعنی ار  وجن   ار )

افزاتش یشیرکت کیرکنی   ر بینیی  هـی  یختاـف سـیزیی  یـد شـن   
یسیتد تنانیتد هی  یختاف کیرکنی  شـاه و افزاتش یشیرکت ینج  شن

اتن ایی ینجی ب  تخصیص بهین  ینیبع انسیند  ر بخـش هـی  یختاـف 
( و یطیتعـ  ا  نشـی   ا ه اسـت کـ  یـاتیتت 16سیزیی  لناها شـا)

استعاا   ر سیزیی  نییزینا ب  کیرگیی  سـبك رهبـی  ینیسـ  بـن ه و 
بـ  کـیرگیی  وجن  سبك رهبی  ینیسـ  را پـیش زیینـ  شنیسـیتد و 

بـ    ا نـا نشـی یحققـی   تگـی  (.19استعاا  هی  کیرکنی  ید بیشا)
تنانـا ینجبـیت اعتمـی   د ر سـیزیی  یـ دالای   سبك رهبی  ییکیرگ
 جـی ترا فیاهر کی ه و سکنت حیکر بی سیزیی  را شکست  و بی ا دسیزیین

کیرکنـی   تیـبـیوز لای   را بـیا نـ یشنر و جنبش تیزم  ر کیرکنی   زی
 ییـیتغ یتنقش سی دستتبی دالای   رهبی داثیبخش  بیاو  اتنمی لیهتس
 20)ی یو عماکی  ینر  تنج   یار گ دالای   اثیگذار بی رابط  رهبی هی 
 (.21و

بی تنج  ب  یطیت  بیی  شاه هاف اتن تحقیق بیرسد اتگن  عاد رواب  
 ییی  عااتت سیزییند  رهبی  الای د و یاتیتت استعاا  بن ه کـ  بـیا 
نیل ب  اتن هاف و ب  ینظـنر پـیش بینـد احتمـیتد وجـن  رابطـ  بـین 
یتغییهی  یذکنر  بی تنج  ب  پیشـین  پـژوهش  اتگـنتد طیاحـد شـا و 
تیثییات یستقیر و غیی یستقیر یتغییهی  یذکنر بی یاتیتت استعاا   بـی 
ارزتیبد رواب  ییی  یتغییهی و یعند  ار بن   هی تك از روابـ  و بـیآور  

 یازش اتگن  ینر  بیرسد  یار گیفت. ضیت  ب
 

 روش 
 -بی تنج  بـ  ییهیـت و هـاف یـنر  یطیتعـ  روش تحقیـق  تنصـیفد 

همبستگد و طیح پژوهش از نن  یا  تیبد یعی تـیت سـیلتیر  اسـت. 
 ر  جییع  آییر  تحقیق شییل کیرکنی  آینزش و پیورش شـهی ار بیـل

  بـ  روش نفـی بـن ه کـ 211بـ  تعـاا   1395 -1396سی  تحصـیاد 
تعـاا   05/0تصی فد طبق  ا  و بی اسیس فیین  کنکیا  و بـی ضـیت  

ز ( نفی ب  عننا  نمننـ  آیـیر  انتخـیب شـانا.  ر  65یی  و  93) 162
پژوهش حیضی از پیسشنیی  هی  زتـی جهـت انـاازه گیـی  یتغییهـی  

 تحقیق استفی ه شا.

گنتــ   20: اتــن پیسشــنیی   ارا  پرسشنننامه عنندالت سننازمانی

ینتف  )عااتت روت  ا   عااتت تنزتعد و عااتت تعـییاد( را  3بیشا و دی

 رجـ  ا  از  5(. سناتیت  ر طیف تیکیت 22ینر  سنجش  یار ید  ها)
ــیتفر(  ــیم یخ ــیتفر  کییا ــاارم  یخ ــی  ن ــنافقر  نظ ــنافقر  ی ــیم ی )کییا

بیشا.یجمن  نمیات سناتیت ییبنط ب  ینتف  هـی  سـ  گینـ  نشـی  ید
بیشا و یجمن  نمیات ینتفـ  هـی نیـز تعیـین   ینتف  ید هناه ییزا  آ

یقـاار آتفـی  کیونبـیي اتــن بیشــا. کننـاه ییـزا  عـااتت سـیزییند ید
 باسـت آیـاه اسـت کـ  آتفـی  92/0  ر پژوهش یحققـی    پیسشنیی 

و بیا   66/0  بیا  عااتت روت  ا   66/0کیونبیي بیا  عااتت تنزتعد 
ی تاه است.  ر پژوهش حیضی نیز یقاار بیآور  گ 96/0عااتت ییاو ه ا  

آتفی  کیونبیي بیا  یؤتف  هی  عااتت روت  ا   عااتت تنزتعد و عااتت 
 613/0و بـیا  کـل پیسشـنیی   33/0و  35/0  33/0تعییاد ب  تیتیـ  
 بیآور  گی تا .

گنتـ   36اتـن پیسشـنیی   ارا   پرسشنامه مدیریت استعداد :  

 كیو تفک تدیستعا  شنیسی  یویتخاام نجذب و اسینتف  ) 6بیشا و ید
و حفظ روابـ   جی تاستعاا   تنسع  استعاا   ا  ییکیرکنی  یستعا  بکیرگ

( را یـنر  سـنجش  ـیار یـد  هـا. پیسـ  استعاا هی  یثبت و نگهاار
 رج  ا  از )لیاد زتی   زتی   تیحاو    کر   5سناتیت  ر طیف  تیکیت 

یحققی   پیسشنیی   ر یقیت  نتسیزه ا تدروابیشا. پیتیتد و لیاد کر( ید
تیتیـا شــاه اسـت. پیتـیتد اتــن اسـتعاا   تتیتارائـ  یـا  یــا ( ر23)

باسـت آیـا کـ   962/0پیسشنیی  بی استفی ه از ضیت  آتفی  کیونبـیي 
نشی   هناه پیتیتد بیتی  پیسشنیی  یذکنر ید بیشا و رواتد آ  نیـز بـ  

ل عـییاد اکتشـیفد و روش همسیند  ورنـد بـی اسـتفی ه از روش تحایـ

 ینر  تیتیا بن . KMO تیتیا  بی چیلش از نن  وارتیییک  و شیلص 
جـذب و   ر پژوهش حیضـی یقـاار آتفـی  کیونبـیي بـیا  یؤتفـ  هـی 

  ییکیرکنی  یستعا  بکـیرگ كیو تفک تدیستعا  شنیسی  یویاستخاام ن
 ا هیاستعا  و حفظ رواب  یثبت و نگهاار جی تاستعاا   تنسع  استعاا   ا

و بیا  کـل پیسشـنیی   33/0و  31/0  36/0  33  36/0  36/0ب  تیتی 
 ب   ست آیا.  611/0

بیشـا گنت  ید 26اتن پیسشنیی   ارا   پرسشنامه رهبری اخلاقی:

 اشـتیاک  جهت گیـی  فـی   د الای   انصیف  رهنمن هیینتف  ) 5و 
ت  ر ( را ینر  سنجش  یار ید  ها. پیس  سـناتیشفیفیت نقش و  ارت

 رج  ا  از )لیاد زتی   زتی   تیحاو    کر  لیاد کر(  5طیف  تیکیت 
( ک  یبین 26ب   ست آیا) 65/0پیتیتد پیسشنیی   ر پژوهشد بیشا. ید

.  ر پژوهش حیضی یقاار آتفـی  بیشایطانب بن   پیتیتد پیسشنیی  ید 
جهـت گیـی   د الاـی   انصـیف  رهنمن هـی کیونبیي بیا  یؤتف  هی 

  35  36/0  33/0شـفیفیت نقـش بـ  تیتیـ   و  ـارت اشتیاک  فی  
 ب   ست آیا .  655/0و بیا  کل پیسشنیی   33/0و  33/0

رواتــد صــنر  و یحتــناتد پیسشــنیی  هــی  رکــی شــاه یــنر  تیتیــا 
یتخصصین  ر اتن زیینـ   ـیار گیفـت. بـیا  آزیـن  روابـ  لطـد از 

و  spssم افـزار یعنی ار  ضیت  همبستگد پییسن  بـی اسـتفی ه از نـی
اسـتفی ه  LISRELبیا  طیاحد یا  یعی تیت سیلتیر  از نیم افـزار 

  شاه است. 
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 یافته ها
بین عدالت سازمانی و رهبری اخلاقی با مندیریت : 6فرض 

 استعداد رابطه وجود دارد.
 ارات  شاه است.  1ییتیت  همبستگد یتغییهی  پژوهش  ر جاو  

 ی پژوهش: ماتریس همبستگی متغیرها6جدول 
 6 6 6 متغیر مستقل شماره

   1 عااتت سیزییند 1

  1 65/0 رهبی  الای د 2

 1 36/0 53/0 یاتیتت استعاا  3

 

( و 65/0(  رابط  عااتت سیزییند بی رهبـی  الاـی د)2بی تنج  ب  جاو )
یثبـت و یعنـد  ار یـد بیشـا.  01/0(  ر سـطح 53/0یاتیتت استعاا )

یثبت  01/0(  ر سطح 36/0یاتیتت استعاا ) رابط  رهبی  الای د نیز بی
 و یعند  ار ید بیشا.

عااتت سیزییند بی ییینجد گی  رهبی  الای د بی یاتیتت اسـتعاا  اثـی 
 غیی یستقیر  ار .

آزین  اتگن  نظی  پژوهش و بیازش آ  بی  ا ه هی  گـی آور  شـاه  
انجـیم  6/6بی روش بیشین  احتمی  و بی استفی ه از نیم افزار تیزر  نسخ  

 ( اتگن  آزین  شاه پژوهش حیضی ارات  شاه است.1شا.  ر نمن ار )

 
 : الگوی آزمون شده پژوهش6نگاره 

 
(  اثی یستقیر عااتت سـیزییند بـی رهبـی  الاـی د 1بی تنج  ب  نمن ار )

 یثبت و یعند  ار ید بیشـا. اثـی یسـتقیر اتـن 001/0(  ر سطح 33/0)
یثبـت و یعنـد  ار  01/0(  ر سطح 61/0یتغیی بی یاتیتت استعاا  نیز )

(  ر 59/0ید بیشا. اثی یستقیر رهبـی  الاـی د بـی یـاتیتت اسـتعاا  )
( نشـی  1یثبت و یعند  ار ید بیشا. همی  طنر ک  نگـیره) 01/0سطح 

ید  ها اثی عااتت سیزییند بی یاتیتت استعاا  و رهبی  الای د یعنـد 
از اتن رو فیضی  هی  او  و  وم تیتیا ید شننا. همچنین اثی   ار است؛

رهبی  الای د بی یاتیتت استعاا  یعند  ار اسـت و بنـیبی اتـن فیضـی  
( اثیات یستقیر  غیـی یسـتقیر  کـل 3سنم نیز تیتیا ید شن .  ر جاو )

 یتغییهی گزارش شاه است.
 
 
 

 

 :  اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها6جدول 
غینننر مت

 وابسته

متغینننر 

 مستقل

اثننننر 

 مستقیم

اثر غیر 

 مستقیم

 کل

ـــی   رهب
 الای د

ــــااتت  ع
 سیزییند

33/0  33/0 

ــاتیتت  ی
 استعاا 

ــــااتت  ع
 سیزییند

61/0 63/0 66/0 

رهبـــی   
 الای د

59/0 - 59/0 

 
( بی یـاتیتت 63/0( اثی غیی یستقیر عااتت سیزییند)2بی تنج  ب  جاو )

ز آنجیتد ک  اتـن اثـی بـ  واسـط  رهبـی  استعاا  یعند  ار ید بیشا. ا
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الای د  بی یاتیتت استعاا  وار  ید شن   نقش ییـینجد اتـن یتغیـی  ر 
 ارتبیط بین عااتت سیزییند و یاتیتت استعاا  تیتیا ید شن . 

 

 : شاخص های برازش الگوی آزمون شده پژوهش6جدول 
X2/d.f GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

63/2 93/0 96/0 66/0 31/0 03/0 

 
بیا  بیرسد ییزا  بیازش یا  آزین  شاه از شیلص هی  صیحبنظیا  

ک  یقی تی کمتی از سـ   d.f2X/(. اتن شیلص هی شییل 25استفی ه شا)
(  شیلص بـیازش تطبیقـد GFI یبل پذتیش هستنا  شیلص بیازش )

(CFI)  نشینگی بـیازش ینیسـ  اتگـن هسـتنا   9/0ک  یقی تی بیشتی از
 6/0( ک  یقی تی بیشـتی از AGFIشیلص نیکنتد بیازش تعاتل تیفت  )

ک  یقـی تی بیشـتی از  (PNFI) یبل  بن  هستنا  شیلص بیازش اتجیز 
نشینگی بیازش ینیس  اتگن هستنا و یجذور ییبعیت لطی  تقیتـ   6/0
(RMSEAک  یقی تی کمت ) نشینگی ینیس  اتگن هسـتنا.  ر  06/0ی از

شیلص هی  بیازش اتگن  آزین  شاه گزارش شاه انا ک  بـی  3جاو  
تنج  ب  یعییرهی  یطیح شاه  اتگن  آزین  شاه بیازش ینیسبد بی  ا ه 

 هی  گی آور  شاه  ار .
 

 بحث
 تیثییگـذار  نحنه از ینیس  شنیلت ب  تیبد  ست و عااتت ابعی  یطیتع 
 کـ  فـیاهر یـد نمیتـا را ایکـی  اتن سیزیی   کیر گننیگن  ابعی  بی آ 

 بینییـ  سـیزیی    ر عـااتت احسیس تنسع  جهت تی  ینیس  ا ااییت
 عنـنا  بـ  نااتن ید هـر لال دا  هبیرصنرت گیی .  یاتیتت و رتز 
   یــف  هی تژگدو ب  امحتیا  ا    نشی عـااتت  گستیش  بیا تایش
 یین  ایـعتما تـ یبای   تاصا  همچن تدهی تژگدو از تیکیبدو ا تگی 
  دتتحمـی کترشیــی  و كــتیاینکی   یـگی صمیرـت ص نـلا    نـب
. نتـیتج بـ   سـت آیـاه از  نــش یفـتنص   نـب  یـیهیب و 16 زتسن 

تجزت  و تحایل فیضی  او  نشی   ا  ک  عااتت سـیزییند بـی یـاتیتت 
فیضــی  او  تیتیــا یــد  اســتعاا  اثــی یســتقیر و یعنــد  ار   ار   تــذا

( 10و16(.اتن تیفت  هی بی نتـیتج یطیتعـیت صـنرت گیفتـ  )1گی  )جاو 
همسن و همیهنگ ید بیشا.  ر تبیین اتن فیضی  ید تنا  گفت عـااتت 
سیزییند سب  شنیسیتد و ب  کیرگیی  افیا   ر شغل ینیس  لناها شـا 

 تنج  بی وهیاع ک  اسـت  فیآتنا بهبن   بیا  ابزار استعاا   یاتیتت و
 آتنـاه و حی   بیا نییز ینر  افیا  و  اشت  نیز نگی آتناه دنگیش حی   ب 
 شکیف سیستمیتیك بطنر و  ها دی پیورش و نمن ه دشنیسیت تنأیی  را
 سیزیی  ک   رهبی  و استعاا هی سیزیی   ر ینجن  دانسین سیییت  بین
. بـی  دی بین از را  ار  نییز آ  ب  آتناه  هی چیتش ب  دپیسخگنت  بیا

 و هـی تدتنانـی ی یکـیرگ بـ   ر عـااتت وجـن  از ا راک ب  عبیرت  تگی
 کیرکنـی  کـ  دزیـین. بیشـا دیـ گـذار ییتـیث کیرکنی  تنس  استعاا هی
 کیرکنـی  پی اش و دیفتت ر و  ار  وجن  سیزیی   ر عااتت کننا احسیس

 و هــیتد تنانـی اســیس بـی فــی   هـی و بیشــاد یـ عــااتت اسـیس بـی

 ی یکـیرگ بـ  بـ  ینجـی ایـی نتا کنا دی یفتت ر پی اش شتاا هیاستع
. شـن  دی بهتی عماکی  و کیرهی انجیم بیا  آ  از ینا بهیه و استعاا هی

 بـ  بـیا  داتتمـی افـیا  نبیشـا حـیکر سیزیی   ر عااتت ک  دصنرت  ر
 .ناارنا لن  استعاا هی  ی یکیرگ

تـیتج نشـی   ا  کـ  ن رهبـی  الاـی د بی سیزییند عااتت ر ینر  نقش 
و  1عااتت سیزییند اثی عاد  ن  تی  بی رهبـی  الاـی د  ار )جـاو  

( 21و 6و3و1(.نتیتج حیصل بی یطیتعیت یحققی   ر اتـن زیینـ  )1نگیره 
همسن و همیهنگ ید بیشا. نتیتج اتن پژوهش  اهمیت و نقش عـااتت 
د سیزییند را ب  عننا  تـك ابـزار انگیـزش یهـر  ر رفتیرهـی  سـیزیین

 و پیشـیفت بـانبی  هـی سیزیی  یاتیا  چنینچ کیرکنی  بیی  ید کنا . 
  ر را سـیزیی   ر عـااتت  رک بیشـنا  ـی ر بیتـا هستنا سیزیی  بهبن 

بد عااتتد  ر آنهـی  15سیزیی  هی  ک  فیهنگ .کننا اتجی  لن  کیرکنی 
وجن   ار   جـن  را پـیوش یـد  هنـا کـ  افـیا  را از اظهـیر نظـی  ر 

ل ینصیف ید سیزنا و بیعث ید گی   ک  آنهی از بیی  اتاه هـی ینر یسیئ
هی آ نا ــش بیشــثیبخا  اتنک یاتیا  ابی و نظیتشی  ینصیف گی نـا.

   یــستینش یــتز ناــیطمئن بیشو الن  عمل کننا  عیه ینـشـ  ب اـبیت
نتیتج نشی   ا  ک  رهبی  ا. ـسیییدکننـ  تفـالن عیرا نهی   آفعیتیتهی

(. 2بت و یعنـد  ار  رو  یـاتیتت اسـتعاا   ار )جـاو  الای د اثی یث
نتیتج یحققی  نیز بیینگی همسنتد بی نتیتج حیصل شاه  ر اتـن تحقیـق 

(.  ر تبیین اتن تیفت  ید تنا  اظهیر  اشت ک  زیـیند 11و 16و15است)
ک  یاتیتت یسئنتیت یشکایت لیرج از کنتی  کیرکنی  را ید پذتیتـا و 

رکنی  رفتیر ید نمیتا و یاتیتت اجیزه تصمیمیت ب  صنرت ینصفین  بی کی
را ب  زتی  ستی  ییاها و از نصحیت و یشنرت آنهی بیا  استیاتژ  هی  
سیزیی  استفی ه ید کنا ید تنا  انتظیر  اشت کـ  یـاتیتت بـ  سـن  
جذب و نگهاار  کیرکنیند ید رو  ک  اتن استعاا هی را  ر لـن   ارنـا. 

 و کیرکنـی  اسـتعاا هی  ی یبکیرگ  ر هری عنایل از دکبیاتن اسیس ت
 رهبـی  سبك شی تاستعاا هی از استفی ه بیا  افیا  نیب  ر لتتمی جی تا
 انتخـیب را ینیسـ  رهبـی  سبك بتناننا یا تیا اگی. بیشا دی یا تیا
 هی  بینیی   ر و گیفت  کیر ب  حیصح طنر ب  را کنی رکی تناننا دی کننا
یتت ینجی ب  یاتیتت صحیح استعاا هی   ا ه و  ر نه یشیرکت دسیزیین

 سیزیی  شننا.
بی افزو   نقش ییینجد رهبی  الای د ب  یا   نتیتج نشـی   ا   ـارت 
تیثیی عااتت سیزییند بی یـاتیتت اسـتعاا  بیشـتی یـد گـی   و عـااتت 
سیزییند ید تنانا بیشتی از زییند ک  رهبی  الای د لـیرج از یـا  بـن  

زیـی  ارائـ  یبیحـث ییبـنط بـ   ازبیند نمیتا. یاتیتت استعاا  را پیش 
 یاتییتغ ییتیث د  بیرسیاتیتت استعاا   رو بی آ  ییتیث و رهبی  الای د

بیتی رفتن یـاتیتت  جهت یعقن  و ینیس   ر یرییع كتب   ا یآنهی و رس
ــــــتعاا  ــــــیتیتحق از  یریبســــــ ینضــــــن  اس  شــــــت  ذگ ق
  ر رهبـیا   ایـکا و  یحـنر نقـش بـ  تنجـ  بیهمچنین . بن ه است

  بقی استمیار و شاه نییتع اهااف تحقق یییس  ر د وتت سیزیی  شبی یپ
 سـطنح دتمـیی رییسـتق تعییـل و دهمیاهـ  دهمـیهنگ تزوم  دسیزیین
. تـذا اسـت یتنیپـذ اجتنـیب یهر نتا تحقق ینظنر ب  رهبیا  بی دسیزیین

رهبی  الای د  ر رابط  بین عااتت سیزییند ا راک شـاه و شـکل  ا   
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نتیتج یاتیتت استعاا   ارا  اثی عاـد و یعنـی ار  یـد بیشـا.)نگیره  ب 
( 3و11و 21و20و22(. اتن تیفت  بـی نتـیتج یطیتعـیت یـیتب  )2 جاو  1

 ینجـ  هـی سـیزیی   ر اسـتعاا هی وجـن همسن و همیهنگ ید بیشا. 
 بهبـن  بـ  تنانـاد یـ ایی نتا و شن  دی هی سیزیی   ر تیلای  شتافزا

 اهااف  رتحقق سیزیی  تیینفق. گی   ینجی کیرکنی  تترضی و عماکی 
 یـنثی هـی  سـبك و تتیتیـا اعمـی  دچگـننگ  گیو  ر و آریی  هی

و  بیشـنا کیرکنـی  پیسـخگن  سـیزیی  یا تیا ک  دزیین. است رهبی 
 از کـ  شـا لناها ینج  ایی نتا عااتت را  ر بین اتشی  رعیتت فیییتا

 و  ـنت نقـیط بـ  کیرکنـی  کـ  شن  ینج  کیرکنی  ب  بیزلنر  قتطی
 بهبـن  و تتـتقن را لـن  اسـتعاا هی  تتـنهی  ر و بی ه دپ لن  ضعف

 انجـیمو بی ینفقیـت  د رست ب  را لن  تی کیرهی  ناتنمی تایش بخشنا و
  . هنا

 

 گيرينتيجه
تیفت  هی  باست آیاه نشی   ا  عااتت سیزییند ا راک شـاه  ر شـکل 

ی یتغیی ییینجد رهبی  الای د  ارا  گیی  یاتیتت استعاا   ر سیزیی  ب
اثی عاد و یعنی ار ید بیشا. بنیبیاتن ید تنا  گفـت کـ  نقـش رهبـی  
الای د  رسیزیی  بیا  تنسع  و بهسیز  و نگهااشت ینیبع انسیند  را  

 را ینیسـ  رهبـی  سـبك بتناننـا یا تیـا اگـی اهمیت وتژه ا  است.
  ر و گیفتـ  کـیر بـ  حیصـح طنر ب  را کنی رکی تناننا دی کننا انتخیب
 ا ه و  ر نهیتت ینجی ب  یاتیتت ینیس   یشیرکت دسیزیین هی  بینیی 

 استعاا هی  سیزیی  شننا.
 

 هاي اخلاقيملاحظه
 ر اتن یقیت  یایحظیت الای د از جما  ایینـت  ار  و رضـیتت آگیهینـ  

 ینر  تنج  بن ه است.
 

 سپاسگزاري
ینش و پیورش شهی ار بیل تشـکی و یحققی  تیزم ید  اننا از کیرکنی  آ

  ار اند نمیتنا .
 

 هنام واژه
                           Justice .1 عااتت

 Distributive justice .2 عااتت تنزتعد
 Procedural justice .3 عااتت روت  ا 
 Interactional justice .4 عااتت ییاو ه ا 
  Talent management .5 یاتیتت استعاا 

 Leadership .6 رهبی 
 Ethical leadership .7 رهبی  الای د

 Ethical standards .8 استیناار هی  الای د 

 Leadership style .9 سبك رهبی 
 Staff satisfaction .10 رضیتت کیرکنی 

 Organizational justice .11 عااتت سیزییند

 Organizational commitment .12 تعها سیزییند
 Work ethics .13 الایق کیر 
                       Forgiveness .14  تسنز 

                            Culture .15 فیهنگ
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