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 های دولتیارتباط رهبری اخلاقی با حکمرانی خوب در سازمان

 

 ، دکتر منصور ایراندوست، جمیله احمدیان، کامیار بهمنی*سوران مولائی

 رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلام ،بازرگانی تیریگروه مد
 (7/01/99،تاریخ پذیرش:9/01/99)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

 و محعط  بعر تسعل  مطلعو،  وضعع به موجود وضع از حرکت اندیشه
 هعا نظعام و جوامعع علعوم  گطعر شکل اطمطنان  بنطان عدم کاهش

 حکمرانعی"(. امعروز  اعارادای  1بعود  اسعت   تعاری  طول در سطاسی

 بود  جهان سطح در جامعه ادار  برا  مسلّ  و رایج شطوة یک "1خو،

(. نعاتوانی ماامعات دولتعی بعرا  2ت  اس و حکومت دولت از متفاوت و
 –هعا  اجتمعاعی اطشبرد حاکمطت خو، معانعی مهع  بعرا  اطشعر ت

 حعداقل در  سعاد خو،  حکمرانی (. در3هست   هااقتصاد  در جامعه

 صعدا  و شعودآورد  معی حسا،به هاحداقل دیدگا  است؛ خود مطزان

هرچند حکمرانی (. 4شود  می شنطد  هاگطر تصمط  در اذیرآسطب اقشار
دار چنطن رسعالتی دهد و عهد ا  سطاسی از دولت ارائه نمیخو،  نظریه

نطست  اما سعی دارد دولت و حکومت را به وضعطت مطلو، آن نزدیعک 
 (. 5کند  
 
 

-شعکل از هدف یعنی داشت؛ اقتصاد  رویکرد ابتدا در خو، حکمرانی

 عنعوانبه دولت اینکه به توجه با بود  سپس اقتصاد  توسعۀ آن گطر 

 قو  باید آن  عناصر مجموعه مطان در حکمرانی خو،  عناصر از یکی

 (.6و  2کرد   اطدا نطز سطاسی رویکرد شود  ظاهر باکطفطت و
اولطن مرجع معتبر  که در زمطنه حکمرانعی مبعاح ی را مطعرم نمعود    

 و  رایند از: است است که نشان داد که حکمرانی عبارت 2بانک جهانی
 کشعور یعک در و اختطارات اخذ تصمطمات هاآن طریق از که هایینهاد

 هعا واخلعا ارزش رعایعت بر (. حکمرانی خو، بطشتر7شود  می اعمال

 (. ازنظعر8کنعد  معی وظایف تاکطعد و ماررات و قواعد به اجرا  نسبت

 ادار   اقتدار از: اعمال است   حکمرانی عبارت3برنامه توسعه ملل متحد

سطوم. در تعریفی دیگر   تمام در کشور امور ادار  در د اقتصا و سطاسی
 (. 9وسطله مردم  منظور از حکمرانی یعنی مدیریت جامعه به

 
 

 چکیده
 مدیریت و رهبر  ادبطات در طورجد به مطلاد   بطست  قرن اایانی ها دهه در که است رویکردهایی از یکی اخلاقی  رهبر زمینه: 

 .شودمی اخلاقی آغاز رهبر  با ر تار اخلاقی دها ک چارچو، در سازمانی ها  عالطت به توجه ضرورت نوین  ها سازمان است. در واردشد 
 دولتی شهر سنندج است. ها سازمان در خو، حکمرانی با اخلاقی رهبر  ارتباط بررسی اژوهش  این از هدف

ها  دولتی شهر سنندج هستند که از مدیران شاغل در بخش متشکل آمار  است. جامعه همبستگی نوع از و توصطفی اژوهش  روشروش: 

 از هاداد  آور جمع در .اندگردید  ا  انتخا،طباه -گطر  تصاد ی عنوان نمونه و با استفاد  از روش نمونهنفر به 169ها ز بطن آنا

 معادلات مدل از هاداد  وتحلطلبرا  تجزیه شد. استفاد  تائطد مورد اایایی و ها  استاندارد رهبر  اخلاقی و حکمرانی خو، با رواییارسشنامه

 .شد استفاد  AMOS23و  SPSS20ا زارها  نرم و ساختار 

مدار  و انصاف  شفا طت در ناش و تسهط  ها  آن  اخلا اخلاقی و مولفه بطن رهبر  دارمعنی و م بت رواب  وجود از حاکی نتایجها: یافته
تواند ترین ارتباط را با حکمرانی خو، داشت که میبطن بُعد تسهط  قدرت بطشدولتی است که دراین ها سازمان خو، در حکمرانی با قدرت(

 باعث دهند می گوش هاآن نگرانی و هااید  به و دهنداظهارنظر می اجاز  هاگطر تصمط  در کارکنان به مدیران که ناشی از آن باشد زمانی

 نمایند. سازمان با یکی شدن و احساس تعلق کارکنان که شودمی

 رعایت معطارها  و اایبند  به مرتب طوربه را اطروان اخلاقی رهبران شود کهمی تأکطد نکته این بر بطشتر لاقیاخ در رهبر گیری: نتیجه

 نمود. اشار  برند می سود اخلاقی رهبران از که هاییم بت حکمرانی خو، در سازمان نتایج کنند و بهمی توصطه اخلاقی

 

 ها  دولتیمانرهبر  اخلاقی  حکمرانی خو،  سازکلید واژگان: 
 

 
 

 Mowlaie_soran@yahoo.comنویسندة مسئول: نشانی الکترونطکی: 

mailto:Mowlaie_soran@yahoo.com
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 منابع حکمرانی را بهبود ادار  در تعریفی مشابه  4اول المللیبطن صندو 

 باثبعات اقتصعاد  و قانونی محط  نگهدار  و توسعه از حمایت دولتی 

(. 11خصوصی تعریف کرد  اسعت   بخش   کارآمدها عالطت هاد  که
 قوانطن کارگطر بند ( و به صورت ایجاد را از دیدگاهی دیگر  حکمرانی

شعود  معی عمعومی قلمرو در باعث نظ  که دانندمی غطررسمی و رسمی
 جهعت اجتمعاعی و اقتصعاد  هعا دولعت  بخعش که ا حططه یعنی

انک جهانی حکمرانی خعو، را ب .(11اردازند  می به تعامل ساز تصمط 
اعتمعاد و نظعام عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد  نظام قضعائی قابلبه

 معدیریت را  خعو، حکمرانعی (.7ادار  ااسخگو  تعریف نمود  اسعت  

کعه  ا گونعهبه دانندمی کشور یک اجتماعی و منابع اقتصاد  اثربخش
 (. حکمرانعی12  باشعد باز و جوعدالت ااسخگو  شفاف  مدیریتی چنطن

بعر  کعه خعوبی اسعت حکمرانعی همان 5آ ریاا توسعه بانک ازنظر خو،

 بطنیاطش قابلطت ااسخگویی  شفاف "اطوسته ه به مبنا  چهار اساس

 (.13  باشد استوار "مشارکت و
 و دولعت ناعش اعارادای  تغططر بطانگر که است ا واژ  خو،  حکمرانی
 بعازیگران یعا هعادستگا  مورد در تنها حکمرانی(. 14ت  اس هاحکومت

 توسع  کعه اسعت حکمرانعی کطفطت مورد در ترمه  آن از بلکه نطستند 
سعازمان  25/2قطعنامه  (.15  ندنکمی تشریح را آن ابعاد  و هاشاخص

مشهور شعد  اسعت  اجعرا  اسعتانداردها  « اعلامطه هزار »ملل که به 
کطعد قعرار داد  ها  حکمرانی خعو، را معورد تاحاو  بشر  و شاخص

هعا  مختلفعی ارائعه گردیعد  است. در تعاریف حکمرانی خو، شعاخص
م ال دریکعی از ایعن الگوهعا  آزاد  و اایعدار  سطاسعی عنواناست. به

عنوان شاخصی از مشارکت شهروندان( کارایی قضایی  کارایی ادار   به
هعا  دولعت(  توسععه انسعانی و توزیعع عنوان شاخصهو  ساد اایطن  به

ها  توسعه اجتماعی(  را برا  حکمرانی خو، عنوان شاخصعادلانه  به
(. حکمرانی خو، از شش شاخص کلی از قبطعل: حعق 16اند  ارائه نمود 

اظهععارنظر و ااسععخگویی  شععاخص ثبععات سطاسععی  شععاخص کععارآیی و 
اثربخشی دولت  شاخص کطفطت قعوانطن و ماعررات  شعاخص حاکمطعت 

 و نظعران(. صعاحب17ا معر عی کردنعد  قانون  و شاخص کنترل  ساد ر
انعد المللی متعدد  به ارائه ابعاد حکمرانی خو، ارداختهبطن ها سازمان
 رضایت ااسخگویی  شفا طت  قانون  برابر در تساو  مشارکت از قبطل: 

 دیعدگا  اعذیر  مسعئولطت اثربخشعی  و کعارایی برابعر   عمعومی 

هعا  حکمرانعی   دولتعی مولفعههعا؛ و یا با تاکطد بر سازماناستراتژیک
  8ها  ارتااء ارزش7ها و وظایف  اثربخشی ناش6گراییخو، شامل: نتطجه

 (.18و  14هست   11و ااسخگویی 11ساز   ظر طت9ساز شفاف
 و هعدف رهبعر  از مشعترکی درک بایعد خو،  حکمرانی تحاق برا 

 از یکی حاضر قرن باشد. در داشته وجود رهبران و مردم بطن مشارکت

 رهبعر " باشعدمعی رهبعران معدنظر در کعه هعاییویژگعی تعرینمه 

 از کعه اسعت هعاییازجمله بحث اخلاقی (. رهبر 19است   "12اخلاقی

 در است؛ شد  رهبر  و حوز  مدیریت وارد بطست  قرن اایانی ها دهه

 حعال در هع  هنعوز و گر تعه مختلفی نطز انجام تحاطاات زمطنه همطن

 ازآنجعا اخلعاقی رهبعر  بعه هاسازمان توجه ورت(. ضر21است   انجام

 اطامعدها  از برخعی در را آن م بعت نتایج تحاطاات  که شودمی ناشی

 ر تعار شعغلی  رضعایت سازمانی  تعهد قبطل عملکرد و از سازمانی مه 

است  داد  ضد تولطد  نشان یا انحرا ی ر تارها  سازمانی  و شهروند 
 دهعۀ در رهبعر  اخلعاقی نظر  ادبطات رشد (. بنابراین 23و  22  21 

 در سعازمان معنعکس را سعاز  این اهمطت به نسبت آگاهی رشد اخطر 

 معدارکار  اخلعا  محط  ایجاد برا  که است نکته این کند و مویدمی

 معدیران بعه باشند زیرا کارکنان اخلاقی ا راد  سازمان آن مدیران باید

 (.24گطرند  می الگو آنهااز  اخلا  در و کنندمی نگا  خود بالادست
 ها سبک و اخلاقی ها دیدگا  که بود اژوهشگرانی اولطن ارونسون  از 

 اطشنهاد را اخلاقی رهبر  از مدلی او (.25کرد   باه  ترکطب را رهبر 

-سعاز  همعرا  به گطر  اخلاقیتصمط  و اخلاقی بلوغ اساس بر که کرد

رهبعر   از متغطرهعایی ر تندرنظرگ و آرمانی  نفوذ دوستی نوع از هایی
 تعریعف از گر ته اسعت.تحولی  رهبر   رهمند  و رهبر  تبادلی شکل

 انجعام ر تارهعایی اخلعاقی که رهبران شودمی استنباط اخلاقی رهبر 

-بنابراین  به هستند  مناسب هنجار  طوربه اطروان دید از که دهندمی

یعادگطر   ظریعۀن زمطنعه  ایعن کننعد. درمعی کسعب اعتبعار الگو عنوان
 رهبعران تعأثطر چگونگی توضطح برا  را لازم نظر    اساس13اجتماعی

 و مشعاهد  طریعق از (. ا راد26کند  می  راه  اطروان بر ر تار اخلاقی
 اخلعاقی گطرند  یعنی رهبعرانمی یاد را دیگران ر تار و هانگرش تالطد 

 و عتمعادا قابلطعت صداقت  مانند جذابشان شخصی ر تارها  واسطهبه
هستند و می تالطد و مشاهد  برا  ا برجسته منبع ر تار اخلاقی  اعتبار
باشعند.  داشعته سعازمان در کارکنعان ر تعار بر توجهی قابل تأثطر توانند
 حال بااین ندارد  وجود چندانی نظر اخلاقی  توا ق رهبر  مفهوم دربار 

(. 28و  27دارنعد   قعرار مباحعث کعانون در ععدالت و صعداقت مفاهط 
 تعطعطن از انسعجام  بالعایی سطوم داشتن به اخلاقی رهبران درمجموع 

حعامی  شخصعطتی و اخلعاقی تصعمطمات گعر تن اخلاقی  استانداردها 
 توسععه نطازمنعد اخلعاقی رهبعر  (. بنعابراین 21شعوند  می توصعطف

 معثثر اجعرا  نطز و کارکنان ر تارها  ادار  برا  استانداردها  اخلاقی

 (.29است   آنان ر تار در اخلاقی ها استاندارد
 توسععه عنوانرا به اخلاقی رهبر  اجتماعی  یادگطر  تئور  مبنا  بر 

 متاابعل و روابع  شخصعی اعمال طریق از هنجار  مناسب ر تارها 

دوطر عه  را  ارتباطات از زیردستان به ر تارهایی چنطن ارتااء و شخصی
در تعریعف دیگعر  رهبعر  (. 31کردند   تعریف گطر تصمط  و تاویت

اخلاقی بر شخصطت رهبعر  انسعجام  آگعاهی رهبعر تمرکعز دارد و یعک 
جا  منا ع  رد  تعرجطح گرایش جمعی که منا ع تطمی یا سازمانی را به

دهد و مدنطت و حاو  و نطازها  دیگعران و معدیریت ااسعخگویی را می
به سعمت  (. سبک رهبر  اخلاقی  کارکنان را31دهد  موردتوجه قرار می

تنها بعه سعازمان و هعا نعهکند که این هدفها و مااصد هدایت میهدف
نفعان و جامعه نطعز مفطعد اسعت رساند  بلکه برا  ذ اعضایش سود می

 ر تارهعا  از این یک هر که نمودند (. برخی از اژوهشگران عنوان32 

 متفعاوتی تعأثطرات اسعت ممکن و اندمتفاوت یکدیگر با رهبران اخلاقی

 تئعور  مبنعا  شد  بعرارائه ها ویژگی به استناد با (.33اشته باشند  د

معدار  و بُععد  اخلعا  سعه هعا  اطشعطناعژوهش اجتماعی و یادگطر 



 های دولتیارتباط رهبری اخلاقی با حکمرانی خوب در سازمانسوران مولایی و همکاران: 
 

 949 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

چه
م

ده
ار

ه 
مار

 ش
،

4 ،
89

31
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 تعر ها  جامعمولفه (16قدرت   و تسهط 15ناش در   شفا طت14انصاف

 (.33باشد  می اخلاقی رهبر  برا 
 کشعور  در معدیریت و سعازمان عرصه به اخلاقطات و معنویت ورود با 

 هعاسعازمان رهبعران و معدیران یکع   و بطسعت قعرن چالش عنوانبه

 نرم وانجهدست نواا ادید  این با الزاماً باید دولتی خصوص نهادها به

 اجتماعی قدرت جایگا  در طبطعی طوربه رهبران که(. ازآنجایی23کنند  

 اجتماعی توس  قدرت از استفاد  نحو  بر نطز اخلاقی دارند  رهبر  قرار

 کعار محعط  در کعه اقداماتی و هاگطر تصمط  در و سرارستان مدیران

است. علت  متمرکز دیگران بر هاآن نفوذ و تأثطر نحو  دهند ومی انجام
مه  رهبر  ضعطف در بخش دولتعی   اعدان صعداقت اخلعاقی در بعطن 

که یکی از عناصر ضرور  رهبر  خو، است ماامات دولتی است و این
(. برخعی اژوهشعگران نشعان 34باشعد  اایه و اساس حاکمطت خو، می

دادند که بخش دولتی  یعک سعاختار اجرایعی اسعت کعه از طریعق آن  
(. اسعتاندارد حاکمطعت و 35کنعد  ها  خود را دنبال میحکومت سطاست

اطامدها  آن در هر حکومتی بازتا، عملکرد مااماتی اسعت کعه نطعرو  
ها  دولتعی در ارتاعا حاکمطعت خعو، سازمان ند.دهاجرایی را شکل می

ناش مهمی دارند. حاکمطت خو، در کشورها  جهان سوم همانند دیگر 
نااط جهان بر اایه  اکتورهعا  بسعطار  چعون رهبعر  سعال  اسعت و 

شعود و نطعز بعر اایعه مشارکت مردم را در  رآیند حکومعت موجعب معی
توانعد از و، معیااسخگویی و شفا طت حکومت است. رهبر  سال  و خ

سو  مردان و زنان برخوردار از صداقت اخلعاقی تضعمطن شعود کعه بعه 
اهمطت و ناش اخلاقطات در  رآیند رهبعر   جهعت دسعتطابی بعه منعا ع 

 (.34مشترک واقف هستند  
 ها شرکت برخی و انگلطسی دولتی ها شرکت در بطن که بررسی در 

 هاسازمان اخلاقی لمسائ اغلب که گردید گر ت مشخص انجام ارواایی
چطنعی خعت  آور   تهدیدکردن  و سعخنارتشاء   ساد  تبعطض  ستو  به
 ر تنعد. سثال زیر دولتی ها سازمان بطشتر رهبران (. آنگا 36شود  می

 همچنطن بلکه خودشان  غطراخلاقی  رد  اعمال در ماابل  ا  نه هاآن

 چرا بودند  سخگواا باید سازمان اعضا  ر تارها  غطراخلاقی ماابل در

 کعه زمعانی (.37کننعد  معی ایفا زمطنه این در مدیریتی مهمی ناش که

 دیگعران  دربعار  نگرانعی م ال صعداقت  برا (اخلاقی  ا راد  رهبران

تواننعد محططعی را ایجعاد عنوان مرجعی معتبر میاعتماد( هستند  بهقابل
ه حفع  کنند که باعث آگعاهی کارکنعان از مسعائل اخلعاقی و تمایعل بع

استانداردها  اخلاقی شعوند کعه در نتطجعه آن وجعود جعو  اخلعاقی در 
(. زمانی 38شود  ها  م بت در کارکنان میسازمان باعث تحریک انگطز 

 صداقت اخلاقی  ر تارها  با که نمایند  عالطت محططی در که کارکنان

 رضعایت اسعت  همرا   رد  مطان عدالت و به سایرین دادن اهمطت و

(. رهبعر  اخلعاقی 28سازمانشان دارنعد   به بطشتر  تعهد و الاترب شغلی
ها  آگاهی اخلاقی  اعطا  اقتعدار و مسعئولطت بعه واسطه ایجاد ارزشبه

اعتماد بعودن ا راد  اتخاذ مدیریت مشارکتی و دمکراتطک  صداقت و قابل
هعا و گطر ها در اِعمال و تصمط و ایجاد سازمانی مناسب  رعایت ارزش

چنعطن رهبرانعی  کننعد ور عادلانعه در هعر معوقعطتی را تشعویق معیر تا
(. 39اذیر  زیاد  برا  اهداف والا دارنعد  طورجد   تعهد و مسئولطتبه

عنوان یک  عاکتور اایعه و اراهمطعت در اژوهشی به اهمطت اخلاقطات به
برا  رهبر  سطاسی کارآمد در حکومت محلی اشار  دارند کعه رهبعر  

(. برخعی اژوهشعگران 41مطت خو، در ارتباط بود  است  اخلاقی با حاک
مردم نگران امور هستند و از تالب   ریب و  ساد رنج  دریا تند که بطشتر

دانند بعه چعه کسعی و چعه چطعز اعتمعاد ورزنعد  هرچنعد برند و نمیمی
اژوهشگران دیگر  مشعاهد  نمودنعد کعه حکمرانعی خعو، کعه بعرا  

بسعته بعه رهبعر  اخلعاقی ماامعات حکومت دموکراتطک اهمطت دارد وا
 (.42و  41دولتی است  

بر این اساس  اژوهش حاضر به دنبال مطالعه ارتباط رهبر  اخلاقی بعا  
بنعابراین  ارسعش اصعلی ؛ ها  دولتی اسعتحکمرانی خو، در سازمان

هعا  این است که آیا رهبر  اخلاقی با حکمرانی خو، سازماناژوهش 
م بت و معنادار  دارد؟ بر این مبناء  با توجعه دولتی مورد مطالعه ارتباط 

شعد  کعه در جامععه هایی تعططناین مفاهط    رضطهبه متغطرها  اصلی 
 شوند.آمار  به آزمایش گذاشته می

مدل مفهومی برا  تدوین ارتباط رهبر  اخلاقی بعا حکمرانعی خعو، در 
 :شد  استارائه 1نگار  

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش9ره نگا
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 روش
دست لحاظ هدف  کاربرد  و بر اساس چگونگی بهاین اژوهش به 

ها  موردنطاز  توصطفی است و از دید زمانی و اجرایی نطز  به آوردن داد 
 عرضی -یک اژوهش ماطعیتناسب نحو  توزیع و تحلطل سثالات  

 جامعه یک رسیبر مورد جامعه اژوهش هر در معمولا آید. شمار میبه
 متغطر صفات یا صفت دربار  است مایل اژوهشگر که است آمار 

بپردازد. جامعه آمار  این اژوهش  شامل  مطالعه به آن واحدها 
نفر  311ها  دولتی شهر سنندج به تعداد مدیران شاغل در بخش

گطر  کرجسی و مورگان هستند. برا  تعططن حج  نمونه از مدل تصمط 
دست آمد و از روش  نفر به 169حج  نمونه برابر با  استفاد  شد که

ا  متناسب با حج  نمونه استفاد  شد و طباه -گطر   تصاد ی نمونه
تایی  5ارسشنامه بر اساس ططف  151ها  متعدد  نهایتا بعد از اطگطر 

 ها قرار گر ت.تحلطل داد وآور  و مبنا  کار تجزیهماطاس لطکرت  جمع
 7/88دهندگان مشتمل بر جنسطت  با شناختی ااس  ها  جمعطتویژگی

(  45تا  36درصد  زن(  سن  با اک ریت  3/11درصد  مرد و 
درصد  کارشناسی ارشد و دکترا( و ساباه  3/49تحصطلات  با اک ریت 

 ( بود  است.3/41سال با اک ریت  15تا  11شغلی  
 شدند؛  آورجمع مرحله دو در اژوهش این برا  نطاز مورد اطلاعات

ا  برا  نوشتن ادبطات و اطشطنه اطلاعات کتابخانه اول استفاد  از مرحله
و  شود که بر اساس آن  چارچو، نظر  اژوهشاژوهش را شامل می
 می شامل را مطدانی مطالعات دوم مرحله و ترسط  شد  رضطات اژوهش

 به دو ارسشنامه مورد تایطد  از ها  مطدانیداد  آور  جمع شود که برا 

 باشند:می زیر شرم
 16ارسشنامه رهبر  اخلاقی: برا  سنجش رهبر  اخلاقی از ارسشنامه 

مدار  و انصاف  شفا طت در ناش  و بُعد اخلا  3سوالی که دارا  

ها بر اساس ططف لطکرت (. گویه33تسهط  قدرت استفاد  شد  است  
د. ضریب قابلطت انشد ا  از کاملاً نادرست تا کاملا درست تنظط درجهانج

ها  مختلف با استفاد  از آلفا  کرونباخ اعتماد این ماطاس در اژوهش
 (.34و  22مورد تایطد قرارگر ته است  

خو،: برا  سنجش حکمرانی خو، از ارسشنامه  ارسشنامه حکمرانی
  ها و وظائفاثربخشی ناش  گرایینتطجهبُعد  6سوالی که دارا   35

استفاد  شد  ااسخگویی   و ساز ظر طت  ز ساشفاف  هاارتااء ارزش
ا  از کاملا نادرست درجهها بر اساس ططف لطکرت انج(. گویه43است  

اند. ضریب قابلطت اعتماد این ماطاس شد ( تنظط 5( تا کاملا درست  1 
ها  مختلف با استفاد  از آلفا  کرونباخ مورد تایطد قرارگر ته در اژوهش
 (.43و  14است  
روایی و ها  ها   نی ارسشنامهیا ویژگیگطر  رزیابی بخش انداز در ا
رواب  مطان متغطرها  ها  مختلف  ازجمله بررسی از روش (اایایی
اعتبار در این اژوهش  شود.استفاد  میشد  و متغطرها  مکنون مشاهد 

و تحلطل عاملی اکتشا ی  شد  با نظر خبرگانمحتوا  عوامل احصاء
 عاملی تحلطل از استفاد  باو اعتبار ساز  نطز  اژوهش برا  متغطرها 

-با توجه به ضریب اایایی ترکطبی و متوس  واریانس استخراج  دیطتأ

  از شد آور ها  جمعها با داد برازش هریک از ساز . دیگرد دیطتأ شد 
اایایی ها  برازش ارزیابی و مورد تأیطد قرار گر ت. شاخصطریق 

تایی و  31نمونه مطالعات مادماتی شامل توزیع اطشسنجه نطز بر اساس 
با  شد ها  گردآور روش آلفا  کرونباخ حاصل از تطبطق آن با داد 

 محاسبه و تأیطد شد. (1توجه به جدول شمار   

 
. 

 

 . پایایی و روایی سنجة پژوهش9جدول 

 شماره سؤالات ابعاد متغیر
پایایی  ضریب آلفای کرونباخ

 ترکیبی

ریانس متوسط وا

 کل ابعاد استخراجی

 رهبر  اخلاقی

 862/1 1-6 مدار  و انصافاخلا 

881/1 

86/1 71/1 

 66/1 81/1 854/1 7-11 شفا طت در ناش

 68/1 83/1 866/1 11-16 تسهط  قدرت

 حکمرانی خو،

 873/1 5-1 نتطجه گرایی

871/1 

82/1 61/1 

 64/1 88/1 912/1 13-6 ها و وظائفاثربخشی ناش

 69/1 91/1 789/1 18-14 هاارتااء ارزش

 65/1 88/1 841/1 23-19 ساز شفاف

 65/1 89/1 832/1 29-24 ساز ظر طت

 62/1 84/1 872/1 35-31 ااسخگویی

 
اخلاقی است. متغطر  بطن  رهبر در این اژوهش  متغطر مستال یا اطش

ی است که بعد از مستال  یک ویژگی از محط   طزیکی یا اجتماع

اذیرد تا کار  توس  اژوهشگر  ماادیر  را میانتخا،  دخالت یا دست
 اثرش بر متغطر دیگر مشاهد  شود. متغطر وابسته این اژوهش  حکمرانی

 خو، است.
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 از استفاد  با و ساختار  معادلات مدل روش از هاداد  وتحلطلتجزیه

 .ستصورت گر ته ا AMOS23و  SPSS20ا زارها  نرم

 

 

 هایافته
 سه رهبر  اخلاقی با برا  معطار انحراف و مطانگطن مادار توصطفی آمار

 است. ( آمد 2شمار    جدول در مثلفه و حکمرانی خو، با شش مولفه

 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 ابعاد متغیر
 انحراف معیار میانگین

 کل ابعاد کل ابعاد

 رهبر  اخلاقی

 51/3 و انصاف مدار اخلا 

63/3 

629/1  

 749/1 937/1 75/3 شفا طت در ناش

  872/1 62/3 تسهط  قدرت

 حکمرانی خو،

 64/3 نتطجه گرایی

57/3 

811/1  

  924/1 65/3 ها و وظائفاثربخشی ناش

 829/1 911/1 69/3 هاارتااء ارزش

  797/1 52/3 ساز شفاف

  951/1 41/3 ساز ظر طت

  964/1 51/3 سخگوییاا

 
رهبر   متغطر به مربوط ها مولفه بطن از که دهد( نشان می2جدول  

 ( دارا  بطشترین مادار مطانگطن و75/3اخلاقی  شفا طت در ناش  

( است. در 51/3مطانگطن   کمترین مادار مدار  و انصاف دارا اخلا 
 متغطر به مربوط ها مولفه بطن از مورد متغطر وابسته اژوهش  که

 ( دارا  بطشترین مادار مطانگطن و69/3ها  حکمرانی خو،  ارتااء ارزش

 ( است.41/3مطانگطن   کمترین مادار ساز  دارا ظر طت
 گطر ها  انداز مدل ابتدا تا است لازم ساختار  معادلات ها مدل در

 عاملی متغطرها  بارها  دهند نشان که مکنون متغطر هر برا 

 منظوربه گطرد. موردبررسی قرار است مکنون متغطر هر برا  شد مشاهد 

 شود. استفاد  ها  برازششاخص از باید مدل این برازش بررسی

 یک اساس بر اند.شد  ( آورد 3جدول   در هاشاخص این ارکاربردترین

 95/1تا  91/1بطن  خو، ها مدل ها برا شاخص این مادار کلی قاعد 
 نسبت به برازش دهند نشان نطز 81/1ادیر بالا  ما البته بود. خواهند

گطر  انداز  ها مدل در رایج ها هستند. شاخص متوس  مدل یا خو،
 شد  است.( ارائه3جدول   در اژوهش مکنون متغطر دو برا 

 پژوهش مکنون متغیرهای گیریاندازه هایبرازش مدل های. شاخص3جدول 
 متغیر مکنون

 
 برازش شاخص

CMIN/DF RMR GFI AGFI PGFI CFI PCFI RMSEA 
 172/1 627/1 897/1 914/1 893/1 914/1 679/1 88/2 رهبر  اخلاقی

 165/1 719/1 913/1 911/1 897/1 911/1 155/1 57/2 حکمرانی خو،

 برازندگی مدل های. شاخص4جدول 
 برازش شاخص

CMIN/DF RMR GFI AGFI PGFI CFI PCFI RMSEA 
61/2 589/1 917/1 896/1 911/1 899/1 689/1 169/1 

 
 

 ( نشان4جدول   در که مدل برازندگی ها شاخص نتایج همچنطن

 ساختار  مدل معادله کلطت درمجموع که است این از حاکی شد  داد 

 دار  دارد.معنی برازش و بود  تائطد مورد اژوهش

 خلاصه در صورتمسطر به ضرایب و ها رضطه آزمون از حاصل نتایج
 اژوهش  رضطه تائطد چهار بر هااست. یا ته شد داد  نمایش (5جدول  

 .دارد دلالت
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 هافرضیه آزمون . نتایج5جدول 

 هافرضیه
 ضریب مسیر

(B) 
 نتیجه فرضیه (Pمعناداری ) (C.Rآماره بحرانی )

 تایطد  رضطه 111/1 791/8 67/1 .  داردها  دولتی ارتباط م بت و معناداررهبر  اخلاقی با حکمرانی خو، در سازمان .9فرضیه 

 تایطد  رضطه 116/1 412/2 32/1 .ها  دولتی ارتباط م بت و معنادار  داردمدار  و انصاف با حکمرانی خو، در سازماناخلا  .1فرضیه 

 تایطد  رضطه 113/1 992/2 33/1 .ها  دولتی ارتباط م بت و معنادار  داردشفا طت در ناش با حکمرانی خو، در سازمان .3فرضیه 

 تایطد  رضطه 111/1 312/3 41/1 .ها  دولتی ارتباط م بت و معنادار  داردتسهط  قدرت با حکمرانی خو، در سازمان .4فرضیه 

 

 بحث
می باز  سازمانی اعضا  برا  چارچوبی ارائه در حطاتی ناش مدیران  

  ( رد  بطن ب روا  اخلاقی ارتباطات برقرار  با مدیران اخلاقی کنند.
 سازمان  در اخلا  به توجه در جدیت کارکنان و برا  الگو ناش ایفا 

 اخلا  به توجه در جدیت تأثطرگذار و سازمان اخلاقی  ضا  بر توانندمی

 و تأثطرگذار  کار  سازمان  اخلاقی  ضا  بر توانندمی سازمان در
 باشند. داشته نبالد به اعتمادقابل و منصفانه سازگار  صورتیبه را امنطت
 و برازش ها رضطه تأیطد گر ته  صورت ها تحلطل نتایج به توجه با

رهبر  اخلاقی و حکمرانی خو،  که بطن گفت توانمی مدل خو،
بنابراین  رضطه اصلی اژوهش  دار  وجود دارد؛ارتباط م بت و معنی

تایطد شد  است. رهبر  اخلاقی برا  اطامدها  مطلو، در حکومت 
عنوان یک  اکتور اایه و ار (. اهمطت اخلاقطات به35ت دارد  ضرور

اهمطت برا  رهبر  سطاسی کارآمد در حکومت محلی اشار  دارند که 
(. تحاطاات 41رهبر  اخلاقی با حاکمطت خو، در ارتباط بود  است  

اژوهشگران متعدد  نشان داد  است که رهبر  اخلاقی موجب ارتاا  
 تحلطل این (. نتایج47و  46  45  44  35شود  حکمرانی خو، می

مدار  و انصاف  ها  رهبر  اخلاقی  اخلا داد که مولفه نشان اژوهش
دار  با شفا طت در ناش  و تسهط  قدرت( ارتباط م بت و معنی

بطن  بُعد تسهط  قدرت بطشترین ارتباط را حکمرانی خو، دارد که دراین
 مدیران که تواند ناشی از آن باشد زمانیبا حکمرانی خو، داشت که می

 و هااید  به و دهنداظهارنظر می اجاز  هاگطر تصمط  در کارکنان به
 و احساس تعلق کارکنان که شودمی باعث دهند می گوش هاآن نگرانی

 در کارکنان دادن مشارکت این طر ی نمایند. از سازمان با یکی شدن

 شودمی باعث تسهط  قدرت ر تار ابراز دیگرعبارتبه و هاگطر تصمط 

(. بُعد 41کند   سازمان در  عالطت ادامه ا بر وظطفه احساس  رد که
دار  با حکمرانی خو، مدار  و انصاف نطز ارتباط م بت و معنیاخلا 

 و تصمطماتی اصولی رهبران تواند ناشی از آن باشد کهداشت که می
(. 33نمایند  می اا بر عدالت کار محط  در و کنندمی اتخاذ منصفانه
 با و دهندمی نشان خود از ا عادلانه و همنصفان رهبران ر تار که زمانی

اهداف  کارکنان شودمی اخلا   باعث و انصاف بُعد تعریف به توجه
 همچنطن بدانند. سازمان ها ارزش و اهداف با همراستا را خود شخصی

ها و سبک رهبر  اخلاقی  کارکنان را به سمت هدف که شودمی منجر
تنها به سازمان و اعضایش سود هها نکند که این هدفمااصد هدایت می

 (. بُعد شفا طت32نفعان و جامعه نطز مفطد است  رساند  بلکه برا  ذ می

-دار  با حکمرانی خو، داشت که مینطز ارتباط م بت و معنی ناش در

-می عمل صورت شفافبه رهبران که تواند ناشی از آن باشد که زمانی

ترغطب  اخلاقی ر تار به را کارکنان و کنندمی ایجاد باز ارتباطات و کنند
 از و کنندمی سازمان به تعلق و شدن یکی احساس نطز کارکنان کنندمی

اهمطت  دار  دارد.ساز  با حکمرانی خو، ارتباط معنیشفاف طریق این
رهبر  برا  بطشتر مردم بدیهی است. تحاطاات اکادمطک در زمطنه 

ء ضرور  تغططرات دهد که رهبران جزرهبر  سازمانی نشان می
 به و ایجاد از ناشی سازمان در (. مو اطت48سازمانی و کارایی هستند  

رغ  شک گرایی در است  زیرا علی سازمان اخلا  در مدیریت کارگطر 
شود و ارتباط بااهمطت آن باعث ایجاد تفاوت در هر محط  سازمانی می

شکست ترین  اکتور در مو اطت یا تصریح نمود رهبر  اغلب مه 
 (. 49ها است  سازمان

 به مدیران مرتب   ها اژوهش سایر و اژوهش حاضر نتطجه به توجه با

 قرار کار خویش سرلوحه را اخلا  تا گرددمی اطشنهاد ها  دولتیسازمان

 رعایت خویش و سازمانی شخصی زندگی در را اخلا  باید مدیران دهند.

 که چرا باشند  سازمان اوددر تارو اخلا  نمودن نهادینه درصدد و کرد 

 .دارد انکار قابل غطر اطوند  با اخلا  سازمانی تعالی و سودآور  باا 
 و ماررات قوانطن با  ا  که اندیا ته دست نتطجه این به امروز  مدیران

 دارند نطاز دیگر  به ابزار آنها کنار در بلکه کرد ادار  را سازمانها نمطتوان

 بهتر ادار  اژوهشگران این مااله  برا  تااداع به دارد؛ نام اخلا  که

 بگطرد.  قرار کنار قانون در اخلا  که دارد ضرورت هاسازمان
 گر تن این نظر در با بایستمی اژوهش این از حاصل نتایج تفسطر

ها  دولتی شهر سازمان در اژوهش این که اذیرد محدودیت انجام
ها  سازمان و ا راد به نآ نتایج تعمط  لذا گر ته است و انجام سنندج

 طر ی از گطرد. صورت احتطاط با باید دیگر خصوصی و دولتی  خدماتی

 از آن تواننمی است ماطعی ا مطالعه حاضر مطالعۀ که دلطل به این

 این حاصل از نتایج که طورهمان کرد. گطر نتطجه را علطت  رابطه

 را هاسازمان انتونمی و ماررات قوانطن با  ا  دهدمی نشان اژوهش
 دارد. نام اخلا  که دارند نطاز دیگر  به ابزار آنها کنار در بلکه کرد ادار 

 و مشکلات با رویارویی به دلطل حاضر عصر ها سازمان برا  بنابراین
 براساس رود. شمار به مهمی تواند موضوعمی مختلف اخلاقی مسائل

 زیر کاربرد  ادها اطشنه توانمی حاضر از اژوهش آمد  دستبه نتایج

 داد: ارائه را
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 اخلاقی رهبران جذ، جهت نخست در درجه هاسازمان شودمی اطشنهاد

 منظور به رهبر  اخلاقی بطشتر ارورش و حمایت تشویق  سپس و

 .نمایند تلاش سازمانی عملکرد و ور بهر  ا زایش

 ر تار کنند تشویق و کنند که حمایت ترقو  اخلاقی ها محط  ایجاد

می سازمان کمک در اخلاقی رهبر  حف  و ایجاد به و هستند اخلاقی
 شود.می توصطه کنند

 ها  رهبر سبک آموزش قبطل از مختلفی آموزشی ها دور  برگزار 

 مدیران. اخلاقی ر تار بهبود جهت اخلاقی

 .کنند حاصل اطمطنان کارکنان با خود ر تار بودن اخلاقی از مدیران

 

 گیرینتیجه
-می دوچندان ها  اخلاقیارزش و اخلا  مناد  عنوانبه هبرانر ناش

 ر تارها  و هااندیشه تأثطر ا کار  که است این بر باور که چرا باشد 

 اخلاقی از رهبر  که طور(. همان51است   نااذیر انکار اطروان بر رهبران

 به و اایبند  اعتماد مداوم طور به اخلاقی رهبران آید برمی

 باعث نظر این از کشند ومی تصویر به را معنو  و اخلاقی ها استاندارد

(. 51شوند  می با کارکنان کطفطت با و م بت ا مبادله الگو  ایجاد
 و نطز مجاز  ها سازمان اینترنت  اطلاعات  رشد و ا زایش امروز 

در  همه و همه دولتی  مدیریت جدید ها تکنطک اذیرش ا زایش
دخطل  اخلاقی دستورات و هاهدایت دوبار  طستاس و گطر شکل ضرورت
 بر علاو  ا جامعه هر در دولتی بخش کارگزاران و اند. مدیرانشد 

 و رهنمودها از ا مجموعه به سالارانهدیوان و معطارها  ضواب 

 و اقدامات در را هاآن که دارند نطاز اخلاقی ارزشی معطارها 

 رویه وحدت و هماهنگی یجادا برا  یار  رساند. هایشانگطر تصمط 

 و مدیران سو  از عمومی و جمعی یک مطلو، سو به حرکت در
 در منظ  طوربه ارزشی و اخلاقی باید معطارها  دولتی بخش کارگزاران

 باید دولتی مدیریت در شود. درونی هادر آن و گطرد قرار هاآن اختطار

 خدمت ارزشی و اقیاخل ها جنبه و اقتصاد  اندیشطد معطارها  از  راتر

  کر  زیربنا  عنوانبه توانمی را هاارزش .داد قرار مدنظر را مردم به

 و شود دره  باید که خدماتی و ماهطت نوع بطنیاطش در که کرد تلای
 موثر باشد.  خدمات ارائه چگونگی
 دهدمی اخلاقی نشان رهبر  با رابطه در گر ته انجام مطالعات بر مرور 

 که است شد  زیادتر روزروزبه اخلاقی رهبر  به محااان توجه شدت که

م بت  نتایج به توانمی اخلاقی به رهبر  محااان توجه دلایل توجطه در
 اشار  برند می سود اخلاقی رهبران از که هاییحکمرانی خو، در سازمان

شود می تأکطد نکته این بر بطشتر اخلاقی رهبر  به مربوط در متون نمود.
 رعایت معطارها  و اایبند  به مرتب طوربه را اطروان اخلاقی انرهبر که

 و ااداش و غطراخلاقی اخلاقی ر تارها  برا  و کنندمی توصطه اخلاقی
 تعططن طریق از صراحتاخلاقی به رهبران گطرند.می نظر در مجازات

 استفاد  با معطارها این به اطروان داشتننگه ااسخگو و اخلاقی معطارها 

-می تلاش اطروان اخلاقی ر تار بر برا  تأثطرگذار  مجازات و ااداش از

 کنند.

 های اخلاقیملاحظه
 دار امانت اخلاقی اصل مورداستفاد   منابع معر ی با اژوهش این در

 سایر شد  است وشمرد  محترم آثار مثلفطن معنو  حق و رعایت علمی

 شد  رعایت رضایت آگاهانه  و رازدار  همچون علمی اخلا  اصول

 .است
 

 هنام واژه
 Good Governance .1 خو، حکمرانی

 World Bank .2 بانک جهانی
3. United Nations Development Program 

 برنامه توسعه ملل متحد
 International Monetary Fund .4 اول المللیبطن صندو 
 African Development Bank .5 آ ریاا توسعه بانک
 Outcome .6 گرایینتطجه

7. Effectively in functions and roles 
 ها و وظایفاثربخشی ناش

 Promoting Values .8 هاارتااء ارزش

 Clarification .9 ساز شفاف

 Capacity .10 ساز ظر طت
 Responsiveness .11 ااسخگویی
 Ethical Leadership .12 اخلاقی رهبر 

 Social Learning .13 یادگطر  اجتماعی

 Morality and Fairness .14 ار  و انصافمداخلا 

 Role Clarification .15 شفا طت ناش

 Power Sharing .16 تسهط  قدرت
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