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 هادانشگاه اعضای هیأت علمی یعملکرد شغلبا رهبری اخلاقی رابطه 

 

 *سحر رستگار، دکتر ترانه عنایتیکتر د

 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 (92/4/29، تاریخ پذیرش:92/9/29)تاریخ دریافت:

 

 

 سرآغاز

در گرو عملکررد غریلب لایراا کارک ران  موفقیت و پیشرفت هر سازمان
است. اگر سازمان له عوامل مؤثر لر عملکرد غیلب توجره دااغر ه لاغرا 

 (.1مادا)ورا سازمان کاهش یاف ه و از دیل له اهااف لاز مبلهره
الب لره اهرااف درود دیراز دارد کره کارک رادش یهر سازمان لراا دست

 دیراگاه از را ادجام ده ا.مشاغل دود را در سطح قالل قبویب از لهره و
 از لردروردارا سرازمادها، لرراا فررد هرر ادواسر ه له رری  اج ماعب،
(. لره عبرارد دی رر 2) کار دود را دوب ادجام ده را که است کارک ادب
 رویراادها  از هاسرازمان اد ظرار ارزش مرورد ع وانلره غیلى عملکرد

ده را، مرىادجرام  مشخص زمادى دوره یك طى افراد که مجزا رف ار 
 (. 3) غودتعریف مى

 
 
 

 
دها و ای  دیز مسر قیما  عملکرد دوب، لهره ورا سازمان را افزایش مب

 غرودلاعث ارتقاا اق صاد ملب و همی  طور ارتقاا داماد سازمان مرب
کارگیرا افراد غایس ه در هر سازمان لا توجه له محیط (. گزی ش و له4)

ریع ف اورا، دادش محور غان امرور پویا و م ییر ک ودب و دیز تحویاد س
ترری  ترری  و اساسربو رقالت غایا در ددیراا امرروزا، یکرب از مهر 

ها لایرا لره هایب است که هر سازمان لا آن رولروست. یذا سازمانچایش
ورا و حفظ و توسعه عملکرد مطلروب درود م ظور افزایش کارایب، لهره

علر  مرایریت، در  در جهت کسب مزیت رقال ب و مسرالل مرورد تیکیرا
اس قرار دظام غایس ه سایارا اقااماد جاا و مرؤثرا ادجرام ده را. در 

 ها، مراکز علمب وتردیا دقش اعضاا هیید علمب دادش اهای  میان لب
 
 
 

 چکیده
م ا اد یزش یازم لراا داغ   عملکرد م اسب لهره تواد ا در مشاغل دود له دولب عمل ک  ا که از توادایب وزمادب مب کارک انزمینه: 

توادا لا حضور رهبرا ادلاقب در و ای  توادایب و اد یزش دیز مب غودقع توادایب و اد یزش م جر له عملکرد غیلب م اسب مبلاغ ا. در وا
 هاا دوی ب غهر تهراندر دادش اه اعضاا هیید علمب بعملکرد غیللا رهبرا ادلاقب سازمان قود ل یرد. هاف ای  پژوهش لررسب رالطه 

 لود. 

است. جامعه آمارا پژوهش، غامل همبس  ب و له صورد کمب ادجام غاه-ز یحاظ هاف کارلردا و از دوع توصیفبپژوهش حاضر ا: روش
اا گیرا تصادفب دوغهلاغا که لا اس فاده از روش دمودهمب 1331هاا دوی ب غهر تهران در سال کلیه اعضاا هیید علمب دادش اه

از پرسش امه  هاداده اگردآور م ظور لهدموده در مایسازا معادیاد ساد ارا اد خاب غادا.  دفر لا اس فاده از تعیی  حج  484ا، اچ امرحله
اس فاده  Lisrel 8/8 سازا معادیاد ساد ارا و درم افزارهاا پژوهش از مالمحقق ساد ه مورد اس فاده قرار گرف ه و لا توجه له سؤال

 است. غاه 

هاا دوی ب غهر تهران ها که لی  رهبرا ادلاقب لا عملکرد غیلب اعضاا هیید علمب دادش اهدهاا ای  تحقیق دشان مبیاف هها: یافته
هاا عملکرد هاا رهبرا، لایاتری  رتبه و در میان مؤیفه(. مؤیفه فردا رهبرا ادلاقب در میان سایر مؤیفه5/4رالطه مع ادارا وجود دارد )

 ادا.داده غیلب لعا آموزغب، لایاتری  رتبه را له دود اد صاص

هاا آموزغب و لاغا؛ که جذب مایرادب لا سبکهاا رهبرا ادلاقب که داراا تجرلهد ایج پژوهش دمایاد ر ای  ایاه مبگیری: نتیجه
 پژوهشب م اسب هس  ا، موجب لهبود عملکرد اعضاا هیید علمب دواها لود.

 

 ملکرد غیلباا، عهاا فردا، عملکرد حرفهرهبرا ادلاقب، غایس  بکلید واژگان: 
 

 
 

 
 

 tenayati@yahoo.comدویس اۀ مسئول: دشادب ایک رودیکب: 
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تحقیقاتب در کسب جای اه لرترر علمرب، غکسر   مرزهراا دادرش لره 
واسطه ترلیت دیروا ادسادب م خصرص و لسر ر سرازا در امرر توسرعه 

-(. لررسب فعاییت5جادبه در کشور لر کسب پوغیاه دیست )پایاار و همه

هاا اعضاا هیید علمب و دوع تعامل آدهرا، لرازدورد م اسربب را لرراا 
هراا اساسرب و لردامره تجزیه و تحلیل مسالل آموزغب و تصمی  گیرا

ریزا هاا راهبردا له مسئویان دظام آمروزش عرایب فرراه  آورده و از 
تواد را از چ رود ب عملکررد درود ا هیید علمب دیز مبدی رسو اعضا

هاا درود اقراام ک  را. ایر  آگاهب یاف ه و لراا افزایش کیفیت فعاییت
فعاییت ها سه دس ه آموزغب، پژوهشب و ارایه داماد )اجرایب( را غامل 

 فرآی را مجموعره غرامل کره آموزغرب اول عملکرد (. لعا1مب غودا )

 از و پرس تراریس حری  تراریس، از پریش هاافعاییت غامل تاریس

 هرگوده پژوهشب، عملکرد دوم لعا دوره( است. پایان )ارزغیالب تاریس

 راه یرا لی جامرا ها پایاه لی  روالط کشف یا عل  توییا له که فعایی ب

 سروم دام را. لعرا مرب پژوهشرب عملکررد دمایا؛ تسهیل فرآی ا را ای 

 از غیر له دادش اهب ییتفعا هرگوده که غامل داماتب -اجرایب عملکرد
 پسرت همراه لا داماتب و مشاوره اا داماد پژوهش )ماد ا و تاریس

 (. 7لاغا ) مب سازمادب(
ده اه عملکررد غریلب لرر اسرا  هاا تشکیلدر رالطه لا العاد و مؤیفه

هاا م فاوتب وجود دارد که در ل اامس  ااد تئوریکب و پژوهشب، دس ه
شکیل ده اه عملکرد غیلب له چهار دس ه ل اا جامع عوامل تیك دس ه

( و 14 -11اا ) (، حرفرررره14و  8(، پژوهشررررب )3و  8آموزغررررب ) 
 ادا.ل اا غاه( تقسی 15و14هاا فردا )غایس  ب

له علاوه از آدجاکه رعایت ادلاق در سرازمان، امررا ضررورا اسرت ترا 
تخاذ سازمان از یك سو، جامعه را دچار تعارض دک ا و از سوا دی ر، لا ا
(. 11تصمیماد م طقب و دردم ااده م افع لل اماد دود را تضمی  ک ا )

 توان لره رهبررا ادلراقب اغرارهاز م ییرهاا مؤثر لر عملکرد غیلب مب
(. رهبرا ادلاقب اقااماد و ارتباطاتب است که رهبرا غجاع، 17داغت )

ل اطمی ان و م صرف یرك سرازمان در قبراداپذیر، قاللاد قادپذیر، تباهب
(. در تعریفب دی ر، محققان رهبرا ادلاقب 18دها)پیروان دود ادجام مب

را له مع اا رف ار مطالق لرا قروادی ، مسرئوییت و حسر  دیرت در لرالرر 
(. علاوه لر ای ، رهبرا ادلراقب لرا 13ک  ا )کارک ان و جامعه تعریف مب

اتخراذ  ها، آگاهب ادلاقب، اعطاا اق اار و مسئوییت له افراد،ایجاد ارزش
مایریت مشارک ب و دموکراتیك و ایجاد جو سازمادب م اسب لره م ظرور 
تحقق سلامت سازمادب، صااقت و قالل اع ماد لرودن، عمرل کرردن لره 

ها در تصمی  گیرا ها در رف ارها، عمل کردن له ارزشها و د رشارزش
 (. 24ک ا )و رف ار عادیاده درهر موقعی ب را تشویق مب

همکاران اغاره کرددا که رهبرر، زمرادب رهبرر ادلراقب  همچ ی  تری و و
است که له ع وان یك غخص ادلاقب تعریف غرود و داراا ویژگیهرایب 

گیررا و مثل درس کارا، قاللیت اع مراد، عراایت، قاطعیرت در تصرمی 
دوش ادلاقب در زداگب غخصب لاغا. رهبر لایا له ع روان یرك مرایر 

-ر ادلاقب مایرا است که تلراشادلاقب مورد قبول واقع غود. یك مای

هاا فعایب را لراا اثرگذارا لر رف ارهاا ادلاقب و غیرادلراقب پیرروان 
دود ادجام دها و ادلاق را لخشب واضرح از سرازمان درود قررار لاهرا. 

-ل الرای  رهبران ادلاقب ه  در زداگب غخصب دود و ه  در عمر حرفه

 (.21ک  ا )هاا ادلاقب تیکیا مباا دود لر ارزش
هاا م فاوتب در رالطه لا عوامل تشکیل ده اه رهبرا ادلاقب ل اادس ه

هاا ادجام غاه، وجود دارد که در یرك دسر ه ل راا لر اسا  پژوهش
جررامع عوامرررل تشرررکیل ده ررراه رهبررررا ادلررراقب از سررره حررروزه 

( ، 28و  27، 24( و رف رار ادلراقب )21-25(، سازمادب)23و15،22فردا)
 است.تشکیل غاه

-ادلاقب غایا ل وادا رویکرد دوی ب لرراا حفرظ، توسرعه و پیرادهرهبرا 

تری  سطوح سازمان لرراا اج  راب از هاا ادلاقب در عایبسازا ارزش
-هایب لاغا که موجب از لی  رف   م الع مادا و تخریب سررمایههزی ه

همچ ی  لررسرب اثرراد ایر   غود.هاا اج ماعب سازمان در جوامع مب
-کرد غیلب کارک ان دیز از موضوعاتب است که مربرویکرد دوی  لر عمل

 (.23لایست لیش ر مورد توجه قرار گیرد )
ازآدجاکه هرچه رهبر در یك سازمان ادلاق ماارتر لاغا، له همان ادراازه 
کارک ان در تعامل لا رهبر و لا یکای ر احسا  اع ماد لیش را کرده و از 

ل و مشکلاد سازمان ام  اع هایشان در ارتباط لا مساللیان دظراد و ایاه
دخواه ا کرد و لا مشارکت در تصرمیماد مررتبط لرا اهرااف سرازمان و 
حیطه غیلب دود اس عااد و توادم اا دود را له دمایش دواه ا گذاغرت 

گرردد ترا افرراد، لرا رسا که رهبرا ادلاقب موجب مرب(. له دظر مب34)
 را و عملکررد احسا  تعها و تعلق لیش ر دسبت له سازمان فعاییرت ک 

(. در واقرع ادلراقب 31لخشب را در سازمان از دود دشان ده را )رضایت
عمل کردن رهبران م جر له کارایب و اثرلخشب لیش ر کارک ران دواهرا 

 (. 22غا )
که آمروزش زیرل راا توسرعه پایراار ادسرادب اسرت لایرا لا توجه له ای 

توادا دمبدرجهت توسعه غخصیت ادسادب لاغا و تحقق اهااف آموزغب 
 آمروزش در ادلراق(. 32هاا ادلاقب صورد پرذیرد )لاون توجه له ج به

 و دام اسرب و م اسرب رف ارهراا ثیرور و حاود کردن مشخص له عایب
. ادجامامب ااحرفه هاامسئوییت اجراا در علمب هیید اعضاا هاایت
 ادلراقب کراهاا و قروادی  درضرم  غایبرا عرایب آموزش ادلاقب اصول
 اسر ادان ادجمر  سروا از غراه اعلرام ااحرفه ادلاق. غودامب تعریف
 همچرون اصرویب. اسرت اصرول ایر  از اادموده م حاه ایایاد دادش اه
 در کره اسرت اصویب جمله از علمب طرفب بل و گرایبعی یت لی ب،واقع
 (.33) گیردامب قرار تیکیا مورد غاد له عایب آموزش حوزه

لیاد ر ضررورد پررداد   لره رهبررا د ایج مطایعاد و آمارهاا موجود 
هراا مرایران در ادلاقب است چرا که رهبرا ادلاقب یکرب از ضررورد

ها دقشب زیرساد ب در تیمی  م الع هاا امروزا است و دادش اهسازمان
ک  ا که تمرکرز و تیکیرا دادشر اه لرر توسرعه ادسادب م خصص ایفا مب

  سبك از رهبرا در توادا مروج ایرهبرا ادلاقب در فضاا آموزغب مب
 (.34هاا آی اه لاغا )سازمان

رهبرا ادلاقب لا د رش م اسب و مطلوب دود زمی ه ساز توادم ا سازا 
لاغا و افراد لا رویکردهاا اد یزغب، ارتباطب ، روادش اد ب و ارزغب مب

دقشب اساسب در هاایت فرد لراا رسیان له جای اه اج ماعب و دیل لره 
 الرای  لکارگیرا رهبرا ادلاقب از سروا مرایران هاف سازمادب دارد. ل
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ترر و توادم راتر یرارا دادش اهب، آدها را در ترلیت دادشجویان لا ادلراق
هاا اج مراعب را لره حرااقل دواهرا رسرادا، روالرط دواها دمود، ت ش

غایس ه در دادش اه لرقرار دواها غرا، دادشرجویان، اسراتیا و کارک ران 
یرا و دبایراها دواه را غرا و آگاهادره لرا آن م وجه مقرراد ادلاقب و لا

ک  ا. ده ت ها مایران و مسئویی  دادش اهب للکره کارک ران و لردورد مب
اعضاا هیید علمب له ع وان ای وهاا عملرب دادشرجویان لرا رعایرت 

هرا و تواد را لرر تفکرراد، دیراگاههاا رهبرا ادلاقب مبدکاد و مؤیفه
 (.35دادشجویان اثرگذار لاغ ا ) د رش

از آدجاکه اعضاا هیید علمب یکرب از اجرزاا کلیراا مراکرز آمروزش 
عرایب هسرر  ا، ارتقراب و لهبررود کیفیرت آمرروزش و پرژوهش و درراماد 
تخصصب هاف م عایب هر دظام آموزش عایب است که دست دیاف   لره 
ای  هاف لاعث له هار رف   م الع اق صادا، زوال اع مراد لره دفرس و 

ها دشان غود. لررسبماعب فراگیرداگان مبتزیزل غخصیت فردا و اج 
هرایب ادا که آموزش )تاریس( و پژوهش )تحقیق( از جملره فعاییرتداده

هس  ا که از ماهیت ادلاقب لردورداردا و ادراک ادلاقب در حوزه آموزش 
هراا آمروزش و عایب لا ادراک جمعب اسراتیا و دادشر اهیان در حیطره

 (.31غود )پژوهش میسر مب
دادش اه کارکردهاا مخ لفب دارد. مهم رری  وارایف دادشر اه،  امروزه،

مرلوط له آموزش و ترلیت دیروا ادسادب مورد دیاز جامعه است حال اگر 
دادش اه رویکردا ادلاقب در ترلیت دیرروا ادسرادب مرورد دیراز جامعره 
دااغ ه لاغا، دیروا ترلیت غاه فاقا تعها کافب لراا ادجرام تعهرااد و 

داراا تمایلاد غیرادلراقب لاغر ا. در واقرع توجره لره  ممک  است ح ب
عملکرد در سطح فردا لا رویکردا ادلراقب در دادشر اه اهمیرت قالرل 

-اا در ارتقا فرآی اها و اد قال دادش و اطلاعاد مب  ب لر ادلراقملاحظه

-ماارا داغ ه لاغا. ارتقاا عملکرد غیلب لراسا  رهبرا ادلاقب مرب

ایب که له اق صاد و ام یت ادلراقب جامعره صرامه هتوادا از ایجاد هزی ه
زدا جلوگیرا ک ا. از ای  رو، وجود جو ادلراقب در آمروزش و ترلیرت مب

دیروا ادسادب لراا رغا و جلوگیرا از فساد سازمادب ضرورا لره دظرر 
 رسا.مب

یذا لا توجه له آدچه گف ه غرا پژوهشر ران در پرژوهش حاضرر درصراد 
ب از دیراگاه اعضراا عملکرد غریلو  را ادلاقبرهبادا که رالطه لرآماه

 را لررسب دمای ا. هاا دوی ب غهر تهراندر دادش اه هیید علمب

 

 روش
پژوهش حاضر از دظر روش توصیفب از دروع همبسر  ب اسرت. جامعره 

هاا دوی ب غهر آمارا پژوهش غامل کلیه اعضاا هیید علمب دادش اه
اا، علمرب کرارلردا و و حرفرههاا پیام دور، ف رب جز دادش اهتهران له

هاا آمارا از روش غیراد فاعب لود. در ای  پژوهش، لراا اد خاب دموده
اا اس فاده غرا. لرای  صرورد اا چ امرحلهگیرا تصادفب دوغهدموده

هاا تهران، امیرکبیرر، دروارزمب، موجود، دادش اه دادش اه 24که از لی  
لیرت مرار  و دواجره دصریر علامه طباطبایب، صاا و سیما، ایزهررا، تر

صورد تصادفب اد خاب غا. سپس در هر دادش اه له صرورد طوسب، له

تصادفب سه دادشکاه اد خاب غرا و در هرر دادشرکاه دیرز لره صرورد 
تصادفب سه رغ ه تحصیلب اد خاب و اعضاا هیید علمب آن له ع وان 
 دموده پژوهش مورد لررسب قرار گرف  ا. معیار تعیری  حجر  دمودره ایر 

 5توادا لری  معادیاد ساد ارا حج  دموده مب یالبمالدر گوده لود که 
 :گیرررا غرراه تعیرری  غررودمشرراهاه لرره ازاا هررر م ییررر ادرراازه 15تررا 

5q<=n<=15qکه در آن ؛ q  یا تعرااد  غاهمشاهاهتعااد م ییرهاا
لاتوجه له فرمول . (3) حج  دموده است  n( پرسش امه وسؤایاد) هاگویه

آزموددب در ازاا هرر سرؤال پرسشر امه، در  1در دظر گرف    مذکور و لا
هراا جمعیرت دست آما. لررسب ویژگربدفر له 484دهایت حج  دموده 
درصرا  8/17هرا زن و درصا آزموددب 2/32است که غ اد ب دشان داده

هرا، لیشر ری  ادا. همچ ی  در رالطه لا س  آزموددبها، مرد لودهآزموددب
 است.سال لوده 44تا  31مرلوط له لازه س ب  درصا 4/53فراوادب 

سراد ه لرر گرف ره از اا محققپرسشر امه از هراداده اگردآور م ظور له
کاهاا حاصل از مصراحبه اسر فاده غرا کره لرا دظرسر جب از اسراتیا 

هراا هراا پرسشر امههاا دوی ب غهر تهران، تکمیل غا. گویهدادش اه
 ای  پژوهش غامل دو قسمت است:

عمومب هاف کسب اطلاعاد کلب  هااالؤسعمومب: در  هااویهایف( گ
غ اد ب پاسخ ویان است. ای  قسمت غامل پ ج سؤال است و و جمعیت

 ادا.مواردا ماد ا ج سیت، س ، گروه تحصیلب و سالقه کار مطرح غاه
 هاا رهبرا ادلاقب و عملکرد غیلب اعضاا هیید علمبب( پرسش امه

-سؤال لاز مب 2گویه لس ه و  84غامل  تخصصب: ای  لخش هااگویه

 هراالاغا. در طراحب ای  لخش سعب غاه است که تا حا ممک ، گویه
ها از دوع لس ه ها لراا پاسخ ویان قالل درک لاغا. ای  گویهپرسش امه
 لاغا.اا ییکرد مبگزی ه 5و از طیف 

م ظور لررسرب روایرب پرسشر امه، از روایرب صرورا، در ای  پژوهش له
 وایب و سازه اس فاده غا. روایب ااهرا پرسش امه دهرایب لره دور از مح

گر، چ ا دفر از اعضاا ایراداد ویرایشب، غکلب، املایب له کمك پژوهش

و  CVRهراا دموده تاوی  گردیا. لراا لررسب روایب مح وایب از فرم
CVI  اس فاده غا. لررسب روایب مح وایب قبل از توزیع پرسشر امه و از
برگان )اعضاا مصاحبه غوداه، دادشجویان دک ررا م خصرص طریق د

ها( صورد گرفت. لر اسا  ای  دوع از در ای  حوزه، چ ا دفر از آزموددب
 روایب هیچ سؤایب دیاز له حذف غان دااغت و لردب سؤایاد اصلاح غا.
-روایب سازه از دو قسمت روایب هم را و واگرا تشکیل غاه است. تست

. همره 1رود عبارت را از: روایب هم را له کار مبهایب که لراا س جش 
 AVE. 3/. لاغا؛ 5. لارهاا عاملب لایاا 2لارهاا عاملب مع ادار لاغا؛ 

. پایرایب ترکیبرب 4/. لاغا؛ 5)میاد ی  واریادس اس خراج غاه( لزرگ ر از 
لزرگ ر از میاد ی  واریادس اس خراج غاه لاغا که تمرام مروارد در ایر  

 . پژوهش تیییا غا
در ای  پژوهش لراا محاسبه پایایب از ضریب آیفاا کرودبرا  و پایرایب 
ترکیبب اس فاده غا. میزان ضریب آیفاا کرودبا  و ترکیبب لرراا همره 

اعضاا هیرید علمرب  بعملکرد غیلهاا دو لعا رهبرا ادلاقب و مؤیفه
است و پایایب ترکیبب لرراا همره العراد لزرگ رر از ضرریب  7/4لایاتر از 
ادس اس خراج غاه است. ایب ه لایا توجه داغت که پیش تست آیفاا واری
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آزموددب جااگاده ادجام غا و لعا از ای که مشرخص  34کرودبا  لر روا 
غا همبس  ب درودب سؤایاد م اسب است پرسش امه دهایب لراا سرایر 

 ها توزیع غا.آزموددب
 باطب هاا آمرار توصریفب و اسر هاا پژوهش از روشلا توجه له سؤال

اس فاده غا. در لخش توصیفب لراا م ییرهراا جمعیرت غر اد ب کره 
هاا آن از پرسش امه له دست آما میاد ی ، ادحراف معیرار، جرااول داده

توزیع فراوادب و دمودار لراا هر یك از م ییرها ارایه غا که ای  فرآی را 
 ادجام غاه است. SPSSافزار توسط درم

-هاا پژوهش لا اس فاده از روش مالدر لخش اس  باطب آزمون فرضیه

صرورد  Lisrel 8/8وسریله دررم افرزار سازا معادیاد سراد ارا لره
 پذیرفت.

 

 یافته ها

مورد  هاا علمبلا اس فاده از روش ا پژوهشهاای  لخش داده در
ها پیش ؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل دادهگیردبارزیالب قرار متحلیل و 

 ب قرار گرفت.ها مورد لررسپردازش داده
غاگب اتفاق اف اده است؛ ل الرای ، ها گ د ایج دشان داد در لردب از گویه

لراا رفع ای  مشکل از روش میاده لراا جای ذارا مقادیر آدها اس فاده 
هاا هاا مفقوده جای زی  غا. له م ظور غ اسایب دادهغا و تمام داده

ان داد هیچ داده پرتب پرد از گراف لاکس پلاد اس فاده غا که د ایج دش
 وجود داارد.

 ها،ها در پاسختفاوتبافزار اکسل لراا حذف لبعلاوه لر ای ، در درم
ادحراف معیار هر آزموددب در پاسخ له یك پرسش امه محاسبه غا که 

هاا ها له سؤالد ایج دشان داد ادحراف معیار پاسخ هر یك از آزموددب
    هیچ آزموددب حذف دشا.دیست و ل الرای 3/4پژوهش کم ر از 

هاا رهبرا ادلاقب و هاا مرکزا و پراک اگب لراا مؤیفهغادص
 .گزارش غاه است 1عملکرد غیلب در جاول 

 
 های رهبری اخلاقی و عملکرد شغلی های مرکزی و پراکندگی برای مؤلفه: شاخص 0جدول 

 عملکرد شغلی رهبری اخلاقی شاخص

رفتار  سازمانی فردی

 اخلاقی

 های فردیشایستگی ایحرفه پژوهشی موزشیآ

 172/3 577/2 433/2 217/3 232/2 438/2 713/2 میاد ی 

 111/4 122/4 183/4 114/4 111/4 514/4 734/4 ادحراف معیار

 -223/4 -135/4 -438/4 -251/4 -244/4 541/4 -433/4 چوی ب

 -441/4 121/4 -217/4 -433/4 -144/4 414/1 -543/4 کشیاگب

 2 2 2 1 1 2 2 کمی ه مقاار

 5 5 5 5 5 5 5 لیشی ه مقاار

 
گردد، لیش ری  میاد ی  مرلوط له مشاهاه مب 1همادطور که در جاول 

عامل فردا و کم ری  میاد ی  مرلوط له عامل سازمادب در رهبرا 
هاا فردا و ادلاقب و لیش ری  میاد ی  مرلوط له عامل غایس  ب

لاغا. از له عامل آموزغب در عملکرد غیلب مبکم ری  میاد ی  مرلوط 
دظر چوی ب و کشیاگب عوامل فوق در لازه قالل قبویب قرار داردا و 

 ها درمال لاغا.توان ادعا دمود که توزیع آنمب

هاا له دست آماه از العاد رهبرا ادلاقب لررسب درمال لودن دهایب داده
 و عملکرد غیلب اعضاا هیید علمب :

-هاا مرلوط له م ییرهاا پژوهش لا اس فاده از آزمونداده درمال لودن

ویلك مورد لررسب قرار گرفت -اسمیردوف و غاپیرو –هاا کویموگروف 
 .م عکس غاه است 2که د ایج آن در جاول 

 

 های مستخرجهاسمیرنوف مؤلفه –:خلاصه آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف 1جدول 

 متغیر
 ویلک -رو شاپی اسمیرنوف -کولموگروف 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره سطح معناداری درجه آزادی آماره

 رهبرا ادلاقب

 741/4 484 317/4 135/4 484 121/4 فردا

 751/4 484 374/4 481/4 484 144/4 سازمادب

 744/4 484 314/4 134/4 484 134/4 رف ار ادلاقب

 عملکرد غیلب

 742/4 484 384/4 215/4 484 431/4 آموزغب

 751/4 484 374/4 481/4 484 144/4 پژوهشب

 732/4 484 323/4 341/4 484 247/4 ااحرفه

 724/4 484 371/4 113/4 484 135/4 هاا فرداغایس  ب
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دارا در همه مع ب سطح غود،مشاهاه مب 2چ ادکه در اطلاعاد جاول 
وزیع مرلوط له همه لاغا، له عبارد دی ر تمب45/4م ییرها لزرگ ر از 
 لاغا.عوامل، درمال مب

در ادامه لا اس فاده از مال سازا معادیاد ساد ارا، له آزمون سوال 
 غود.پژوهش که در زیر آماه است پرداد ه مب

در  بعلم یدیه ااعضا بعملکرد غیل چه تیثیرا لر بادلاق ارهبر
 دارد؟ غهر تهران بدوی  هاادادش اه

 یدیه ااعضا بعملکرد غیل و بادلاق ارهبرله م ظور لررسب رالطه 
از مال تحلیل عاملب تیلیاا  غهر تهران بدوی  هاادر دادش اه بعلم

گیرا، لررسب مال اداازه گیرا هر اس فاده گردیا. در لخش مال اداازه 
سه مؤیفه رهبرا ادلاقب و چهار مؤیفه عملکرد غیلب دشان داد که هر 

زش مال در وضعیت مطلولب لوددا . گیرا د ایج لراهفت مال اداازه
همچ ی  لارهاا عاملب اس اداارد غاه لراا سؤایاد مرلوط له عامل 

هاا آموزغب، پژوهشب، فردا، سازمادب و رف ار ادلاقب و همچ ی  عامل
اا و غایس  ب فردا از لعا عملکرد غیلب دیز از وضعیت مطلولب حرفه

 لود. 5/4گ ر از لردوردار هس  ا زیرا همه لارهاا عاملب لزر
 مال ساد ارا

دها. هماد وده ها را دشان مبدمودار مسیر لرازش غاه له داده 1د اره 
ده ا، مال اصلاح دشان مب RMSEAدو و -هاا دبکه غادص

مورد  3ک ا که در جاول ها ارایه مبترا را له دادهغاه لرازش م اسب
 .لررسب قرار گرف ه است

 

 حلیل مسیر مدلهای برازش ت: شاخص1جدول 

 نام شاخص 
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 22/2  3کم ر از 

RMSEA )1/4کم ر از  421/4 )ریشه میاد ی  دطاا لرآورد 

CFI )3/4لایاتر از  38/4 )لرازداگب تعایل یاف ه 

NFI )3/4لایاتر از  38/4 )لرازداگب درم غاه 

GFI )8/4تر از لایا 31/4 )دیکویب لرازش 

AGFI )8/4لایاتر از  81/4 )دیکویب لرازش تعایل غاه 
5.1 

 
هاا لرازش مال در وضعیت هماد وده که مشاهاه مب غود غادص

 مطلولب قرار گرف ه است. 
لا توجه له ای که در مال آزمون غاه لایا، مسیرهاا لی  م ییرها همان 

ورد ضرایب اس اداارد ، لرآ1مؤثر لودن عوامل مورد دظر هس  ا. در د اره 
 مسیرها له همراه لار عاملب هر یك از م ییرها آورده غاه است.

 
: مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب 0نگاره 

 استاندارد

 

 
 : مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب1نگاره 

 
دشان داده غاه است، کلیه مقادیر پارام رهاا  2طور که در د اره همان

در  بعلم یدیه ااعضا بعملکرد غیلمرلوط له رهبرا ادلاقب و 
له همراه لارهاا عاملب و ضرایب مسیر  غهر تهران بدوی  هاادادش اه

له صورد دلاصه آورده غاه است.  1دشان داده غاه است که در جاول 
( 11/4ها لایاتری  رتبه )مؤیفه فردا رهبرا ادلاقب در میان سایر مؤیفه

رف ار ادلاقب و سازمادب له ترتیب رتبه هاا دوم و سوم را  و سپس مویفه
هاا عملکرد غیلب له دود اد صاص داده لوددا همچ ی  در میان مؤیفه

( لایاتری  رتبه را له دود اد صاص داده لود و 38/4لعا آموزغب )
هاا دوم تا هاا فردا رتبهاا و غایس  بهاا پژوهشب، حرفهمؤیفه

 . صاص دادداچهارم را له دود اد

 



 هادانشگاه اعضای هیأت علمی یعملکرد شغلبا رهبری اخلاقی رابطه سحر رستگار:  دکتر  و دکتر ترانه عنایتی 
 

 011 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

1 ،
19

11
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

 یدولت هایدر دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یبه منظور بهبود عملکرد شغل یاخلاق یرهبر: برآوردهای مربوط به مدل 1جدول 

 شهر تهران

 وضعیت tمقدار  بار عاملی مسیر
 پذیرف ه غا 34/22 51/4 عملکرد غیلب  رهبرا ادلاقب

 

 بحث
 ایفا مهمب دقش ادسادب معجوا تحویاد و تیییر در مراکز آموزش عایب

 توان مسیردمب دقش ای  گرف   دظر در لاون که طورا ادا، لهکرده

 لشر در تاریخ که گفت توانمب جرلت کرد. له لررسب را جوامع توسعه

 جوامع در تحویاد سازداه داغر و لادب عایب آموزش هماد ا عاملب هیچ

 اج ماعب و بعلم پیش ازان تحویاد کهآن چه .است دبوده ادسادب

 را جامعه علمب آگاه کارک ان هس  ا که عایب آموزش غاگانترلیت

 و دادش اه عماه هاارسایت جمله از عبارد دی ر میاها. له تشکیل
 و دادش غ اا و توسعه ادسان، تکامل و تسهیل رغا عایب، آموزش

 .است جامعه دیاز مورد م خصص ادسادب دیروا و پرورش کشور فره گ
 ادلاق در و دارد ادلاقب مشکلاد لروز لراا م اسبب غرایط بآموزش عای

 (.7دارد ) کارلرد عایب آموزش فعایی هاا و هازمی ه همه

ها پیاماهاا له علاوه، عملکرد لهی ه اعضاا هیید علمب در دادش اه
جادبه م اسبب چه در دادش اه و چه در جامعه دارد و موجب توسعه همه

رو، ای  ک ا، ازای یك مزیت رقال ب عمل مب ع وانغود و لهجامعه مب
هاا پویا و لای اه امروزا فرای ا، دغاغه اصلب جامعه و مایران سازمان

ها است. در ای  میان، لایهب است که اویویت دادن له ماد ا دادش اه
ماار در لی  مایران دادش اه، ضم  لهبود هاا رهبرا ادلاقسبك

ود تفکر، ال کار و دوآورا در لی  عملکرد اعضاا هیید علمب، لهب
هاا کارلردا آدان ها و مهارداعضاا هیید علمب و ارتقاا غایس  ب

موجب ارتقاا دادش و د رش غاه وضعیت اق صادا، اج ماعب و 
لخشا. یذا تحقیق حاضر در همی  راس ا و لا فره  ب جامعه را لهبود مب

از  برد غیلعملکو  رهبرا ادلاقبغ اسایب و س جش رالطه »هاف 
« هاا دوی ب غهر تهراندر دادش اه دیاگاه اعضاا هیید علمب

 هاا آن ادجام غاه است.ها و غادصم ظور غ اسایب مؤیفهله
م ظور غ ادت لیش ر موضوع در زمی ه رهبرا در پژوهش حاضر له

ها، لا ها و غادصادلاقب و عملکرد غیلب و همچ ی  غ اسایب مؤیفه
پژوهش هاا ادجام غاه در ایران و جهان، سه  لررسب مبادب دظرا و

مؤیفه لراا رهبرا ادلاقب و چهار مؤیفه لراا عملکرد غیلب اعضاا 
هاا دوی ب غهر تهران غ اسایب گردیا. سپس هیید علمب دادش اه

دفر از  14هاا غ اسایب غاه در مصاحبه دیمه ساد اریاف ه لا مؤیفه
هاا اجرایب در رهبرا که داراا پست صلاحم خصصان و افراد ذا

ادلاقب و عملکرد غیلب لوددا و لصورد دموده گیرا هافم ا اد خاب 
 3غادص مورد تاییا قرار گرفت.  84گردیادا، تعایل غاه و در دهایت 

غادص لراا  42مؤیفه و  4غادص لراا رهبرا ادلاقب و 38مؤیفه و 
دوم عملکرد عملکرد غیلب )عامل اول عملکرد آموزغب، عامل 

 ردرررررررراا و عامل چهارم عملکپژوهشب، عامل سوم عملکرد حرفه

 
 
هاا فردا( دام ذارا غا. لر اسا  مؤیفه هاا لاست آماه غایس  ب 

سؤال لازپاسخ  1گویه لس ه و  84اا که غامل پرسش امه محقق ساد ه
لی ب وضع مطلوب تاوی  گردیا. لراا لررسب وضعیت موجود و پیش

درجه اا ییکرد ت ظی  گردیا و لی   5امه مذکور لرمب اا طیف پرسش 
اا چ ا صورد تصادفب و دوغهدفر از اعضاا هیید علمب که له 484
اا اد خاب گردیاه لوددا، توزیع غا. روایب پرسش امه از طریق مرحله

روایب مح وایب و سازه لا اس فاده ازدظر صاحب ظران و افراد ذیصلاح در 
دلاقب و عملکرد غیلب مورد تاییا قرار گرفت. لراا پایایب حوزه رهبرا ا

هاا آن لایاا از ضریب آیفاا کرودبا  اس فاده غا که ضریب همه گویه
 لاغا. مب 7/4

هاا رهبرا ادلاقب یاف ه هاا حاصل از پژوهش حاضر در زمی ه مؤیفه
هاا ها همسو است. ضم  ای که لسیارا از پژوهشلا لردب از پژوهش

هاا مخ لف در ایران و جهان، لر م غاه در ای  زمی ه در سازمانادجا
رهبرا ادلاق ماار تاکیا مب ک  ا چراکه م جر له لهبود عملکرد آدان 
می ردد، لسیارا دیز لر لهبود تعها سازمادب و رف ار غهرودا سازمادب، 
لهبود سلامت سازمادب و همچ ی  عملکرد غیلب تاکیا داردا. از آن جمله 

 وان له موارد زیر اغاره کرد: مب ت

ادراک کارک ان از له ع وان مثال، د ایج یك پژوهش دشان داد که 
رهبرا ادلاقب لایا لر تمایل له درگیر غان در تعها سازمادب مثبت و 

رالطه میان همچ ی  لررسب . (37) رف ار غهرودا سازمادب تیثیر دارد
اا و جو اایت رویهرهبرا ادلاقب و عملکرد سازمان لا دقش واسطه ع

دشان دادکه رهبرا ادلاقب مایران له طور قالل توجهب پیش ، ادلاقب
اا در لی ب ک  اه جو ادلاقب است که ای  امر م جر له عاایت رویه

اا و جو ادلاقب رالطه میان رهبرا سازمان است. همچ ی  عاایت رویه
 ک اا مبگرادلاقب مایران و عملکرد سازمان را له طور کامل میادجب

العاد هویت ادلاقب و لصیرد ادلاقب از العاد مؤثر  پژوهش دی را،. (38)
در زمی ه مطایعاد دی را . (33) ک امعرفب مبلر راهبرا ادلاقب 

مهرلادب، توجه  ،رهبرا ادلاقب در سازمان ، دشان داد که،رهبرا ادلاقب
تیثیر ه د ایج مطایع. از طرفب، (28) و ادسان دوس ب را له همراه دارد

عملکرد و رضایت غیلب،  رهبرا ادلاقب و مشارکت در لودجه لر سبك
رهبرا ادلاق ماار لطور قالل توجهب لر عملکرد و  دشان داد که سبك

 (.44رضایت غیلب کارک ان تیثیرگذار است )
که داراا دو لعا فردا و مایری ب معرفب غاه است رهبرا ادلاقب 

( . همچ ی  24تیثیرگذار است ) ازمادبلر ارفیت ادطباق پذیرا س(، 41)
لا سلامت سازمادب هاا ادجام غاه، رهبرا ادلاقب لر اسا  پژوهش

له ای  مع ب که هر قار له رهبرا ادلاقب دارد، اا مثبت و مع ادار رالطه
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رود و از لی  افزوده غود له همان دسبت میزان سلامت سازمادب لایا مب
همبس  ب مرلوط له لعا عاایت لوده  العاد لررسب غاه لایاتری  ضریب

(. د ایج پژوهش دی را دشان داد که وجود رهبرا ادلاقب 42) است
گردد که کارک ان لا عملکرد له را در سازمان فعاییت داغ ه لاعث مب

لاغ ا و لا احسا  تعها و تعقل لیش ر دسبت له سازمان فعاییت ک  ا و 
 (.31دشان ده ا )لخشب را در سازمان از دود عملکرد رضایت

هاا ادجام غاه در زمی ه همچ ی  لر طبق ادلیاد و پیشی ه پژوهش
توان اذعان کرد که یاف ه هاا حاصل از پژوهش عملکرد غیلب، مب
ها همسو هاا عملکرد غیلب لا لردب از پژوهشحاضر در زمی ه مؤیفه

هاا ادجام غاه در ای  زمی ه در است. ضم  ای که لسیارا از پژوهش
ازمادهاا مخ لف در ایران و جهان، لر ارتقاا عملکرد غیلب له ع وان س

عاملب لراا توسعه و لای اگب سازمادب تاکیا مب ک  ا. از جمله د یجه 
یك پژوهش دشان داد که رالطه مثبت و مع ب دارا لی  ادلاق سازمادب 

(. همچ ی  د ایج تحقیق دی را 43و عملکرد غیلب مایران وجود دارد )
م اا دیز لر اغ یاق و عملکرد غیلب از آن است که تعامل و علاقهحاکب 

( و عملکرد غیلب م اسب دیز، تالعب از رضایت 11تیثیر مع ادارا داردا )
(. در پژوهش دی را، لراا عملکرد غیلب اعضاا 44لاغا )غیلب مب

اا، پژوهش و ف  آورا، توسعه غش عامل، تعها حرفه هیید علمب،

 ع وان له ترلی ب، –مشاوره و فره  ب و اج ماعب اا آموزش، حرفه
و از لی  غادا ا هیید علمب معرفب اعضا عملکردا اس ادااردهاا

غش عامل مورد لررسب لایاتری  اویویت مرلوط له عامل آموزغب و 
. در وضعیت غ اد ه غادا ااکم ری  رتبه مرلوط له عامل توسعه حرفه
عامل آموزغب و کم ری  رتبه  مطلوب دیز لایاتری  اویویت مرلوط له

عامل پژوهشب و ف اورا لوده است. در هر دووضعیت لایاتری  اویویت 
 ای  دشان از اهمیت ای  عامل داردلود که مرلوط له عامل آموزش 

(45.) 
لراسا  د ایج تحقیقب دی ر، چهار عامل اصلب در ارزیالب عملکرد 

و  ایری ب، پژوهشباعضاا هیید علمب که عبارت ا از عامل آموزغب، م
که لهبود (. همچ ی ، مشخص غا 8غایس  ب فردا معرفب غادا )

عملکرد پژوهشب اساتیا در علوم ادسادب از طرفب دیازم ا ادجام اصلاحاد 
در رویکردهاا سازمادب و مایری ب و سیاس  ذارا پژوهش است و از 

اا ههاا توام اسازا و تقویت ل یهطرف دی ر مشروط له اجراا لردامه
اا اساتیا در زمی ه پژوهش و فراه  کردن غرایط و م الع م اسب حرفه

اساتیا را هاا پژوهش توسط مایب، مادا و علمب لراا ادجام فعاییت
 (.41غود )غامل مب

لایا توجه داغت که ای  پژوهش محاود له اعضاا هیید علمب 
ایر ها در سلاغا و سایر دادش اههاا دوی ب غهر تهران مبدادش اه
گیرد. یذا در تعمی  د ایج لایا جادب اح یاط را ها را در لر دمباس ان

 رعایت کرد. 
هاا هاا پژوهش، محققان ایجاد کادوندر دهایت لا توجه له یاف ه

هاا ارتباطب لی  مایران و اساتیا دادش اه، جذب مایرادب لا سبك
هس  ا،  هاا آموزغب و پژوهشب م اسبرهبرا ادلاقب که داراا تجرله

ارزغیالب و لازدورد م اسب و له موقع از رعایت ادلاق در اساتیا و 

اا لا هاف پایش عملکرد غیلب اس قرار دظام س جش صلاحیت حرفه
هاا کیفب پژوهش دمای ا. همچ ی  گ جادان روشاساتیا را پیش هاد مب

 لر و تحقیق در لردامه س جش صلاحیت حرفه اا اساتیا و دظارد
ادلاقب، جهت پیاده سازا رهبرا ادلاقب در  دااردهاااس ا رعایت
ها له م ظور لهبود عملکرد اعضاا هیید علمب، دیز از جادب دادش اه

 غود.پژوهش ران توصیه مب
 

 گیرینتیجه
توان گفرت کره رهبررا ادلراقب در لا توجه له د ایج پژوهش حاضر مب

ن و رهبرران دادش اه، له دحوه اس فاده از قارد اج ماعب توسرط مرایرا
ها و اقااماتب که در محریط دادشر اهب ادجرام گیرادادش اه در تصمی 

ها لر دی ران توجه دارد. رهبرران ادلراق ده ا و دحوه تیثیر و دفوذ آنمب
هراا هرایب ماد را ادلاقیراد )لراسرا  مؤیفرهماار لا اس فاده از ویژگرب

ضروح دقرش صااقت، قاللیت اع ماد و اسر ادااردهاا لایراا ادلراقب(؛ و
هاا غفافیت رهبرا، مشارکت در ارتباطاد لاز و میرزان )لراسا  مؤیفه

هراا ها(؛ و تسهی  قرارد )لراسرا  مؤیفرهوضوح اد ظاراد و مسئوییت
فراه  آوردن غرایطب لراا غ یان صااا پیروان و مشارکت پیروان در 

گیرا(؛ له ددبال دس یالب له م رافعب هسر  ا کره همره اعضراا تصمی 
. مایران دادش اهب و اعضاا هیید علمب لراا ن از آن دفب لبرداسازما

آدکه ل واد ا کارک ان دود را لراا دس یالب لره هراف مشر رکب م قاعرا 
ک  ا، لایا له ادلاقیاد پذیرف ه غاه پایب ا لاغ ا و م عها لودن دود را له 
ادلاقیاد، از طریق رف ار ملمو  دشان ده را. از طرفرب دی رر، کیفیرت 

تك افرراد دادشر اه لسر  ب ها له عملکرد تكت عملکرد دادش اهوکمی
دارد. میزان عملکرد هر فرد در دادشر اه ترالعب از رهبررا آن دادشر اه 
است. اعضاا هیید علمب زمادب مب تواد ا در مشاغل درود لره درولب 
عمل ک  ا که از توادایب و اد یزش یازم لراا داغر   عملکررد م اسرب 

واقع توادرایب و اد یرزش م جرر لره عملکررد غریلب  م ا لاغ ا. درلهره
توادرا لرا وجرود غودا و ای  توادایب و اد یزش دیرز مربم اسب آدان مب

 حضور رهبرا ادلاقب در دادش اه قود ل یرد.

 

 های اخلاقیملاحظه
دارا در ای  پژوهش لا معرفب م الع مورد اس فاده، اصل ادلراقب امادرت

   آثار مح رم غمرده غاه است.علمب رعایت و حق مع وا مؤیفی
 

 هنام واژه
 Ethics .1 ادلاق
 Education .2 آموزش

 Educational Performance .3 عملکرد آموزغب
 Ethical Behavior .4 رف ار ادلاقب
 Ethical Leadership .5 رهبرا ادلاقب
 Faculty members .6 هییت علمب
 Honesty .7 صااقت

 Individual Competency .8 غایس  ب هاا فردا
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 Job Performance .9 عملکرد غیلب
 Leadership .10 رهبرا

 Productivity .11 لهره ورا
 Professional Performance .12 عملکرد حرفه اا
 Research Performance .13 عملکرد پژوهشب

 Role Clarification .14 وضوح دقش
 Shared Power .15 تسهی  قارد
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