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 در حوزۀ مدیریت اخلاقی رهبری با مرتبط مطالعات فراتحلیل

 
 مهناز همتی نوعدوست گیلانیدکتر 

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه مدیریت، دانشکده دولتی، مدیریت گروه
 (88/81/81:پذیرش، تاریخ 81/1/81تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 1ساازمای  سااام  از ها برای سازگاری باا میا و ب بءاابا با ا سازمان
 شاادرا ب میءاا  م  اخاااا   ااا قااایدن باشاا    اا  از  ر اا  برخاادررار

 رعا ا  .(1)اس   ب شتر سازمان با  م ت مدفء   رر اخاا  تأث رگذاری
شا اخ  رفتاار خاد  ب با  را  رارر    ایب ژه اهم   سازمان رر اخاا 

. رر ا ن ب نا رهبران سازمان با ا  با بن اسات  ا با  (2) سازرممکن م 
 2ه مدرهاای اخاااق ای پا ب   بدره ب م با   ا ا ی رش ه رفت پذاخاا  

های اخ ر باعث ش ه سالهای . از  رف  رسدا  (3)برای  ار  ان باش   
ب  6ا ایصاف5ا تدایم  سازی4ا ص اق 3ربست تا عااق  ب  مباح   یظ ر یدع

 .(4)ب شتر ربی   اب   7ع ال 
 
 
 
 

 
رر ابا ل قارن ب تات   8ا ن امر م تج ب  ش اسا   مفهدم رهبری اخااق  

ا 11رهباری ا اخااا 9رهبار اخاااق  تاار؛ ب با ع اب    یظ ار رف(5)گرر   
 13ما  ر ت  اخاااق  ب رهباری 12متاودل ا رهباری11ما اراخاا  رهبری

هاا ایتظااارات ب اهاا اف اخااااق  متااودل   . رر رهبااری(6)مطاارش شاا  
شدر ب ز ررساتان از بااا و ب ساط  عماکرری ب   در  امل تب  ن م 

. ا ن رهبران همداره بر ع ال  م اان (7) ااع راری  عماکرر مدرر ایتظار ا
ذ  فعان راخل ب خارج سازمانا ارتءاب  ار  انا مشار   ذ  فعان ب ا جار 

 .(8)تأ    راری   14پذ ری اجتماع س متودل  ح
 
 
 
 

 چکیده
 اخااق  بیران فزا   ه رش  ب  تدج  با بل  یما   ؛م  استفاره خدر اه اف تیء  برای متفابت  هایرب   از هاشر   ب سازمان امربزهزمینه: 

 هاسازمان رهبران    اس  حال  رر ا ن. اس  برخدررار بالا   بت ار اهم   از  ار  ان ب ن رر اخاا  بهبدر ضربرت مختاوا هایج ب  رر
 رهبری ربی بر فراتیا ل پژبهش اجرای ه ف با حاضر تیء  . یما    ا فا ب ن ا ن رر را مهم  یءش خدرا اخااق  رفتارهای با تدای  م 

 پذ رف . ایجام اخااق 

 اخااق  راخا  ب خارج  رهبری ءالاتمجامع  آماری تیء   شامل  .اس  فراتیا ل رب کرر ب با تدص ف  ه ف یظر از حاضر تیء  روش: 

های رربن گ ج  را ه فم      مااک-با استفاره از ربش یمدی  گ ری غ رتصارف  مءال   78مءال  اس  ب  144سال گذشت  ب  تع ار  7   
ها با جز   ب تیا ل رارههای مدرر ی از از  ک فرم   گذاری استفاره ش . تع دان یمدی  ایتخا  ش ی . ب  م ظدر گررآبری رارهراشت   ب 

 .ایجام ش )میاسب  ای ازه اثر(  CMA2افزار استفاره از یرم

 بزرگتر) ز ار ح  رر فرض   5 ب ا(5/1 تا 3/1 ب ن) متدسو ح  رر فرض   11 اثر    ای ازه یشان رار فرض   16 فراتیا ل یتا ج ها:یافته
 گزارش اییراف  رفتار ب ش اخت ربان تدایم  سازی با اخااق  رهبری م ان ت بتر ب  رابط   متر ن ب ب شتر ن همچ  ن .اس ( 5/1 متابی
 .گرر  

افزا ش سط  متغ رهای  ب  هاا م جراخااق  م  ران سازمان های رهبریمؤلف  تدان گف  افزا ش سط هاا م با تدج  ب   افت گیری: نتیجه
  سازمای ا ب  اهش متغ رها   یظ ر فرسدرگ  شغا ا رفتارهای اییراف  ب تما ل مف   یظ ر تدایم  سازی ربایش اخت ا هد  ا اعتمارا ب تعه

 ب  ترک خ م   ار  ان شدر.

 

 ش اخت ربان سازمای ا تدایم  سازی سازمای ا تعه  شهربی ی ا رفتاراخااق  رهبریکلید واژگان: 

 
 

 mahtty41@yahoo.comید ت  ۀ متودل: یشای  الکتربی ک : 
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 رفتارهای رهبری اخااق     با مشخصۀ ا15اخااق  هایارزش ب  پا ب  ی
 ؛ ب هماداره(9)   ا  ما  ترغ اب عماکرر بهبدر ب  را م صفای ا  ار  ان

 صاادرت باا  را ربساات  ب عاا ال  ب راشاات ا ماا یظر را  ار  ااان م اااف 
رر ا ان  .   ا  اعتماار بی ب  تا یما  م  ترب ج آیها ب ن رر غ رمتتء  

  ر ا    ا  ب ازرعا ا  م  تمام  ابعار رر را اخااق  ه جارهای مت را
 م تءاال خاادر ز رمجمدعااۀ باا  اجتماااع ا  ااارگ ری هااایمکای زم

 رفتاار خادر رهباران رفتار مطاب  راری   لتما .  ار  ان ی ز(11) یما م 
     (11). 

رهبری اخااق  ت ها  ک رفتار م  ر یبدرها باک  ب  مع اای اساتای اررهای 
های پ شگ رای  تأث رگاذار بار تااش اخااق  بی اس . آیها عاابه بر بالای

ارتبا ات مبت ا  بار ره مدرهاای اخاااق ا  اا  رفتارهای اخااق  پ ربانا
بار اساا   .(12)یما  ا  پذ ر یمادرن  ار  اان را پ گ اری م متودل  

 مخاا ب ن رفتاار تءا   ب مشاه ه با  ارم  ان 16یظر    ارگ ری اجتماع 
آمدزی  رهبران سازمانا ربش تعامل با ر گران را م  مای   اجتماع  مه 

البت  با   افزبر     اربرر تجرب  ا ن تودری رر خصاد  رهباری . (13)
 ترب ج امربزه. (14)اخااق  ب  ای ازه  اف  مدرر ارز اب  قرار یگرفت  اس  

 میءءاان ؛ ب(15)اسا   مطارش م  ر   سطدش تمام رر اخااق  رهبری
ب اابرا نا . (16)یما  ا  ا فاا م  مهما  یءاش رهباران    ا ن معتء ی 

مطالعا  ربی رهبااری اخاااق ا زاباا  یباادره ب باعاث ش اسااا   یءااا  ب 
پژبه  همچ ا ن پ شا   . (17)شدر های مطالعات  ب ش اخت  م شکاف

ره  تیء ءات فراتیا ل ای    بر رهبری اخااق  م تیء   حاضر یشان 
. لذا رر تیء   حاضرا میء  ب  ریبال پاسخ با  (22-18)ای متمر ز ش ه

سال گذشت  بر اسا  ربش فراتیا ل  7رر مءالات »ا ن سؤال اس     
 «.ها   با رهبری اخااق  مرتبو بدری ؟چ  متغ ر

 
 
 

 روش
 یدع از ب  اربرری استفارها یظر از ب تدص ف  ه فا یظر از حاضر تیء  

 جامعا  .باشا م  فراتیا ال یادع از ی ز هاراره تیا ل ربش. اس   م 
ساال  7  ا  اخاااق  مارتبو باا رهباری مءالاات شامل تیء   آماری

 تاب ا  مادرر پژبهشا  عاما  مجاات رر (2111-2118ا 1397-1391)
 را ر   سا  س ب با ا  سا   رر ش ه یما   معتبر مءالات ب عادم بزارت

 مءالاات از م ان ا ن مءالاتا ب  رلاا ا  یظ ار .مءال  اس  144ب  تع ار 
 خادر جاای با  ابعاار از استفاره آماریا ابهام  ا اشتباه بجدر   فرایت ا

ساسس  .گرف  قرار استفاره مدرر لفراتیا  برای مءال  78غ رها  ب متغ ر
 تیا ال امکاان تا ش  سازیخااص  ا تل فا ل قالب رر آماری هایراره

 مربد  هایراره تدص ف ا فا لا ضمن استخراج آمار از ا ن. گررر فراه 

 قالاب رر ساسس ب گرر ا  تبا  ل R با  مءالاات از هر  اک تیا ل ب 
 بررسا  را اثار ای ازه تا ش  راره CMA2افزار یرم ب  ج اگای  فرض ات

 هایشااخ  از همچ ا ن.   ا  اعاام را فرض ات آزمدن یت ج  ب یمدره
 ها افتا  اعتمارپاذ ری م زان بتدان تا گرر   استفاره سدگ ری ب همگ  
 .شدر بررس 

 

 یافته ها

مءالا  فارسا  ب  71ب  73های تدص ف  یشان راریا   ا  از م اان  افت 
ال  برای فراتیا ل قابل استفاره هتات  . مء 29ب  49ایگا ت ا ب  ترت ب 

با رهباری  فرض   152 متغ ر رر قالب 69ها رابط  همچ  ن رر ا ن مءال 
 فاصاا  ب اثار ایا ازه (1رر ارام  مطاب  ج بل ) .اخااق  بررس  ش ه بدر

 بدریا ا 2 از با ش فرابایا  رارای  ا  ها  فرضا   برای %95 ا م  ان
 :ش  ایجام ف شر z زمدنآ با آیها مع اراری ب میاسب 

 

 نتایج آزمون فرضیات ارتباط متغیرها با رهبری اخلاقی :1جدول 

 متغیر

 های آماری هر مطالعهشاخص

Q 2I 
Z  مطالعات

 شدهمشاهده

تعداد 

مطالعات 

 شدهمشاهده

تعداد 

مطالعات 

 شدهگم
 همبستگی

حد 
 پایین

حد 
 بالا

مقدار 
Z 

مقدار 
p 

رفتااااار شااااهربی ی 
 سازمای 

 111/1 411/22 389/1 331/1 36/1 ثاب 
346/121 129/91 71/21 13 1583 

 111/1 822/6 442/1 257/1 353/1 تصارف 

 تعه  سازمای 
 111/1 866/22 4/1 342/1 371/1 ثاب 

416/84 154/88 658/22 11 1461 
 111/1 925/7 461/1 292/1 379/1 تصارف 

 عماکرر  ار  ان
 111/1 197/26 559/1 495/1 528/1 ثاب 

471/319 496/97 48/27 9 1762 
 111/1 613/4 735/1 362/1 578/1 تصارف 

تدایم  سااااااااااازی 
 ش اخت ربان

 111/1 895/29 669/1 61/1 64/1 ثاب 
69/83 831/92 891/28 7 1515 

 111/1 587/7 723/1 492/1 621/1 تصارف 

 رضا   شغا 
 111/1 285/24 52/1 454/1 488/1 ثاب 

327/13 985/69 51/22 5 655 
 111/1 849/11 534/1 412/1 471/1 تصارف 

 هد   سازمای 
 111/1 869/16 489/1 4/1 446/1 ثاب 

927/23 282/83 828/16 5 364 
 111/1 898/6 557/1 337/1 454/1 تصارف 

 اعتمار سازمای 
 111/1 113/15 427/1 338/1 384/1 ثاب 

198/51 131/92 864/14 5 283 
 111/1 158/4 526/1 217/1 378/1 تصارف 
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 جد اخااق 
 111/1 471/21 649/1 564/1 618/1 ثاب 

795/62 138/92 482/21 6 651 
 111/1 985/5 766/1 472/1 642/1 تصارف 

 پ رب-تبارل رهبر
 111/1 665/18 513/1 42/1 463/1 ثاب 

87/7 87/7 361/18 4 348 
 111/1 176/11 529/1 391/1 463/1 تصارف 

 فرسدرگ  شغا 
 111/1 757/12 431/1 326/1 38/1 ثاب 

843/36 857/91 619/13 4 191 
 111/1 134/4 6/1 242/1 438/1 تصارف 

 تما ل ب  ترک خ م 
 111/1 813/8 669/1 474/1 58/1 ثاب 

316/45 38/93 418/14 4 213 
 111/1 547/13 492/1 382/1 439/1 تصارف 

 خدر ارآم ی
 111/1 552/14 511/1 397/1 45/1 ثاب 

654/11 841/71 293/14 4 219 
 111/1 51/7 538/1 338/1 444/1 تصارف 

 مع د   رر  ار
 111/1 479/11 5/1 37/1 437/1 ثاب 

779/12 349/84 986/11 2 92 
 111/1 192/4 571/1 231/1 416/1 تصارف 

 ایهد   رابط 
 111/1 529/15 639/1 528/1 586/1 ثاب 

619/4 619/4 617/56 * * 
 111/1 23/11 664/1 495/1 586/1 تصارف 

 رفتار اییراف 
 111/1 174/11 42/1 293/1 358/1 ثاب 

171/7 11/72 863/9 3 73 
 111/1 148/5 465/1 222/1 349/1 تصارف 

 فض ا  سازمای 
 111/1 514/16 569/1 469/1 521/1 ثاب 

617/29 245/93 777/116 3 217 
 111/1 423/4 697/1 321/1 535/1 تصارف 

 

 
شا ی .    اتابفرض   با  ربش فراتیا ال بررسا ا ب  16مطاب  ج بلا 

ا رر خصد  تمام  متغ رهاا غ ار از 2Iب  Qهمچ  ن براسا  شاخ  
 زان رابط  رر حال  تصارف  قابال اسات ار بادره ب با  هد   ارتبا   م

 ای . همچ ا ن همچ ا نی مربد   خا تتری شا ههاو ررهم ن رل ل 
ترس   گرر      یشاان از عا م سادگ ری  ها  فرضق ف  تمام   یمدرار

ها ارابا  ( رست  ب  ی ایا ازه اثار ا ان فرضا  2ایتشار بدری . رر ج بل )
 شدر:م 
 

 متغیرها اثر اندازه طبقات راوانیف توزیع :3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی دامنه تغییرات شدت تأثیر

 1 1 )  ( 3/1ش ت تأث ر  متر از 

 75/68 11 )متدسو( 5/1تا  3/1ش ت تأث ر 

 25/31 5 )ز ار( 5/1ش ت تأث ر بزرگتر متابی 

 111 16 جم 

 

 ا  رابطا  تدان رر اف     ب شتر متغ رهاا   بر اسا  ج بل فد  م 
آیها با رهبری اخااق  ب  ربش فراتیا ل مدرر آزمدن قرار گرفت ا ا رارای 

 ای ازه تأث ر متدسو هتت  .
 

 بحث
مطاب  یتا ج با   گف  رهبری اخااق  ضمن  اهش رفتارهاای م فا  ا 

 .(23)یما ا  را تءد   م  رفتارهای م بت  مای   رفتار شهربی ی سازمای 
تدای    ار  ان را برایگ زای   تا تعامل ب ن فارری ب شاتر ا ن رهبران م 

 ارا تدایم   ؛ ب با احتا  مالک   ربایش اخت  ب تعه  ب  میل (24)ش ه 
همچ ا ن . (25)شادی  ب رفتارهاای مشاار ت   ار  اان تشاد   گاررر 

 تدای   عماکرر  ار  ان را ی ز تءد       . بقتا   ار  اان ایگ ازشم 

مطااب  . (26)یما  ا  بهتار  اار    ا      ا تااش م ب شتری احتا  
تدایا  بار م  گرا   ارگ ری اجتماع ا رفتار ب یگرش رهبار یظ ار جما 

؛ ب  ار  ان از رفتاار رهبار (28, 27)یگرش ب رفتار سا ر ن تأث ر بگذارر 
گ ری ب     . همچ  ن بقت  م  ر ب   ار  اان امکاان تصام  تءا   م 

شادر دایم ا ی آیهاا م تعامل ب ه  ب از حءدقشان حما      ا باعاث ت
های اخااق ا م تج با  . ا ن تءا    ار  ان رر ضمن حا م   ارزش(29)

د اخاااق ا مع د ا  رر  اارا ب  اهش رفتارهای اییراف ا ب افازا ش جا
 .(32-31)شدر فض ا  سازمای  م 

 ب 19فعااال ا تتاااو18ا اق اااع  اااام 17ا اان رهبااران بااا تجرباا  پ ااربان
ا اضطرا   ار  ان را  اهش راره ب خدر ارآما ی 21عا ف  برایگ ختگ 

ااق  یگران افکار ب احتاسات    . همچ  ن رهبران اخآیان را تءد   م 
 ار  ان بدره ب ب  یظرات آیها عااقم   هتات  ؛ ب اابرا ن آبای  ار  اان 

رر ا ن تیء ا  رابطا  . (33) اب  افزا شا ب سکدت سازمای   اهش م 
رهبری اخااق  ب تعه  سازمای  ی از تأ  ا  شا . رهباران اخاااق  تعها  

؛ ب (34)یما  ا  ها ب رسال  سازمای  جاب م  ار  ان را یتب  ب  ارزش
هاای ساازمای  باا تأ  ا  ب  ع دان م ب  ح ات  یفدذ اجتمااع  ب یگرش

همچ ا ن . (35) ابا  م  اام  ب رفتااریا عماکارر  ار  اان افازا ش 
م ار با   ب  بهتر ن شکل از  ار  ان یگه اری یما    ب ب  رهبران اخاا 

تعال  برسای  ؛ ب ابرا ن رضا   شاغا   ار  اان افازا ش خداها   افا  
بقت   ار  ان رضا   ب تعه  راشت  باش  ا تما ال تارک خا م   .(36)

تدای  تما ل ب  تارک خا م   اب . ب ابرا ن رهبری اخااق  م  اهش م 
 .(37) ار  ان را  اهش ره  

همچ  ن  ااما رفتار صارقای  ب میترمای  رهبر م جر ب  اعتمار ب تبع ا  
. ا ان رفتاار (38)شادر  ار  ان از رهبرا ب ساسس اعتماار ساازمای  م 

شادر پ رب ی ز م  –رهبران با  ار  انا باعث تءد     ف   رابط  رهبر 
. از  رف  حاصل ا ن رفتارا هد ت  خداه  بدر    سازمان با  آیهاا (39)
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. (41)گد  ا  ای م ؛ ب ب  آن  هد ا  ساازمای  ب رابطا (41)راره اس  
 . (26)ره هم ن رابط  میترمای  فرسدرگ  شغا   ار  ان را  اهش م 

شادر ما  ران عاال  رر پا انا برای تءد   رهبری اخاااق  پ شا هار م 
های مبت   بر رهبری های خدرا اصدل ب ارزشر زیهاا رر بریام سازمان

اخااق  را ب ن م  ران ب  ار  ان ترب ج یما   . همچ  ن بهتار اسا  باا 
 تدجا جابژبهش  رهباری اخاااق  رر ساازمانا ضامن اعاام ابلد   پ

 ار  انا ش اخ  بهتری یتب  ب  سط  آن رر ب ن ما  ران ساازمانا ب 
شدر همچ  ن عدامل تأث رگذار بر آن  تب یما   . همچ  ن پ ش هار م 

ها      رر ارتبا  با سازمان را مدرر م اق  قارار یتا ج حاصل از پژبهش
ها اساتخراج یمادره ب با  صادرت   ی را از  افت راره تا بتدای   یکات  ا

های مختااو ی رر ساازمانب ا جم پا  ار مدرر استفاره قرار ره  . ا ن 
های تیء ءاات تجربا     بهتر ب ب شتر  افتا ت بتدای  باعث حفظ ب م 

 شدر.
با  رل ال عا م امکاان  رر خصد  می بر   تیء   حاضر با   گف 

ها    ا  رر خصاد  رهباری اخاااق  ام ی انپارسترس  ب  فا ل ب  ا 
ای ا ا ن گربه مطالعات  م یظر قرار یگرف . ب اابرا ن پ شا هار ایجام ش ه

شدر تا میءءان آت  با  تب مجدزهای لاازم ب حضادر رر مجمدعا  م 
 های م یظر را ی ز رر تیا ل بررس  شدی .یام ا رای اکا پا ان

 

 گیرینتیجه
اخاااق   های رهباریان گفا  افازا ش مؤلفا تدهاا م با تدج  ب   افت 

افازا ش ساط  متغ رهاای مف ا  یظ اار  با  هاا م جارما  ران ساازمان
تدایم  سازی ربایش اخت  ب  اهش متغ رها   یظ ر رفتارهاای اییرافا  

های اخااق  متع ر ب شرا و شدر. ب ابرا ن با تدج  ب  رسدا   ار  ان م 
هبری اخااق ا اخاا  را رر ساازمان ب مدجدرا ضربرت رارر با استفاره از ر

رر ب ن  ار  ان ترب ج یما    تاا  اایدن   تارل راخاا ا ی ااز   تارل ب 
یظارت ب ربی  را  اهش راره ب مزا ای بت اری برای سازمان ب  ار  ان 

 میء  شدر.
 

 های اخلاقیملاحظه
راری رر ا ن پژبهش با معرف  م اب  مدرر استفارها اصل اخاااق  امایا 

م  ب ح  مع دی مؤلو آثار میترم شمرره ش ه اس  ب ساا ر اصادل عا
 اخاا  عام  همچدن رازراری ب رضا   آگاهای ا رعا   ش ه اس .

 

 سپاسگزاری
بس ا  از معابی  میترم پژبهش  سازمان مر ازی )رایشاگاه پ اام ب  ن

یدر(    فرص  اجرای ا ن پژبهش را فراه  یمدری ا تشاکر ب قا ررای  
 شدر.م 
 

 هنام اژهو
 Organizational health .1 سازمای  ساام 

 Ethical guidelines .2 ره مدرهای اخااق 

 Altruism .3 ربست یدع

 Honesty .4 ص اق 

 Empowerment .5 تدایم  سازی

 Fairness .6 ایصاف

 Justice .7 ع ال 

 Ethical leadership .8 رهبری اخااق 

 Ethical leader behavior .9 رهبر اخااق  رفتار

 Leadership ethics .10 رهبری اخاا 

 Moralized leadership .11 م اراخاا  رهبری

 Responsible leadership .12 متودل رهبری

 Managerial ethical leadership .13 م  ر ت  اخااق  رهبری

 Social responsibility .14 پذ ری اجتماع متودل  

 Ethical values .15 اخااق  هایارزش

 Social learning theory .16 یظر    ارگ ری اجتماع 

 Vicarious experience .17 تجرب  پ ربان

 Verbal persuasion .18 اق اع  اام 

 Enactive mastery .19 فعال تتاو

 Affective arousal .20 عا ف  برایگ ختگ 
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