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 های رفتاری رهبران اخلاقیترین شاخصبندی مهمو اولویت شناسایی

 
 *2تقی شفیعیدکتر محمد ، 2پور طباطبایی، دکتر سید اکبر نیلی1جوادیدکتر محمدحسین مشرف

 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران .1
 یرانپژوه، اصفهان، اپژوهشکده مدیریت، پژوهشگاه شاخص .2

 (79/3/89، تاریخ پذیرش:71/7/89تاریخ دریافت: ) 
 

 

 سرآغاز

هرا  عااهرب برب عمومي و شررت  هايهاي مکرر رهبران بخشرسوايي
اي افرزايش داده اسر   طور فزايندهمطالعب در زمینب رهبري اخااهي را بب

مشراهده  مرالي و هرايتااهبرداريرواج  يکر،  و بیسر  هرن اوايل در
پي داشر  و  در ها  پیامدهاي نامطاوبيسازمان در 1اخااهي هايرسوايي

در  شرد  مشراهده رفرارهراي ایراخاراهي هراسرازمان سبب بدگماني بب
 اهمی  با اين موضوع  ها سازمانو درگیري  تسب و تارهاي محیط
 
 
 

 
 داده را افرزايشاخاراهي  هرايگیري رفرارنقش رهبري در شکلبررسي 
طور جردي فراوانري و شردف رفرارهراي   برب(  رهبران و مديران1)اس 

دهنرد  لر ا نقرش اخااهي و ایراخااهي تارتنان را تحر  تراریر هررار مي
ترين مسائاي بند بب اصول اخااهي حائز اهمی  اس   از جديرهبران پاي
ها در حال روبرو شدن با آن هسرند  فقر رفرارهاي اخاراهي و تب سازمان

 ( 2نبود رهبران اخااهي اس )
 
 

 چکیده
ها با آن روبرو هسرند و ل ا بررسي هايي اس  تب سازمانترين چالشنبود رهبران اخااهي و تشديد رفرارهاي ایراخااهي از جديزمینه: 

ترين بندي مه،شناسايي و اولوي   پژوهشاين هدف ابراين   بناس  برجسرب شدهاخااهي  هايگیري رفرارنقش رهبري در شکل
  سازي رهبري اخااهي در سازمان باشدهاي رفراري رهبران اخااهي اس  تب برواند راهنماي پیادهشاخص

  پیمايشي اس   جامعب آماري اول-ها  از نوع توصیفيي گردآوري دادهاين پژوهش  از نظر هدف  تاربردي و بر حسب نحوه روش:

ي اشباع نظري( و مند تا مرحابگیري هدفنفر براي انجام مصاحبب )انرخاب با روش نمونب 11خبرگان دانشگاهي و سازماني با حج، نمونب 
هاي دولري اسران نامب )انرخاب با روش گاولب برفي( بود  جامعب آماري دوم  مديران پايب  میاني و ارشد سازماننفر براي توزيع پرسش 73

ها توسط اي انرخاب شدند  دادهنفر )با اسرفاده از فرمول توتران( تب بب شیوه تصادفي خوشب 722نفر با حج، نمونب  2222ن بب تعداد اصفها
بندي فريدمن  تحایل نامب گردآوري و براي تجزيب تحایل آنها از آزمون رتبباي  مصاحبب و بررسي مرون و پرسشمطالعاف ترابخانب

 عاماي اسرفاده شد همبسرگي و تحایل 

بندي ويژگي تایدي براي اين رهبران دسرب 11هاي رفراري رهبران اخااهي تب در ترين شاخصعنوان مه،شاخص بب 121 ها:یافته

ید هاي دولري اسران اصفهان مورد ارزيابي هرار گرفرب و تايشدند  نرايج در جامعب آماري مديران سازمان بندياند  شناسايي و اولوي شده
گ اري  ايفاي نقش دوسري  خدم تاري  احررام  نوعهاي انصاف و عدال   صداه  و درس بندي فريدمن  ويژگيبراساس آزمون رتبب شد 

ترتیب بالاترين اولوي  را بب خود ها و رهنمودهاي اخااهي بببیني و خیرانديشي  رباف رفراري و توصیبالگوي رفرارهاي اخااهي  خوش
 اند اخرصاص داده

بندي و تایدي دسرب هايرفراري رهبران اخااهي شناسايي شد تب در ويژگي هايترين شاخصدر نریجب اين پژوهش  مه، گیری:نتیجه

طور شفاف چهارچوب الگوي رفراري سازي رهبري اخااهي در سازمان بوده و ببها  راهنماي عماي پیادهاند  اين شاخصبندي شدهاولوي 
  تند ین ميرهبران را تعی

 

 هاي رفراريهاي رفراري  ويژگياخااق  رهبري  رهبري اخااهي  شاخص کلیدواژگان:

 

 
 
 

 
 

 
 

 shafiee@cra.irنويسندۀ مسئول: نشاني الکررونیکي: 
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طرف افزايشي هشداردهنده در رفرارهاي انحرافي تارتنان بوجود از يک 
خود  ایراخااهي اعمال در مقابل ها  بايدسازمان آمده و از طرفي رهبران
 در مهمي نقش تب چرا گو باشند؛پاسخ تارتنان و رفرارهاي ایراخااهي

 ( 7تنند)مي ايفا زمینب اين
ديگرر داراي سرابقب و دا از يرکعنوان دو مفهروم جربب7اخااقو 2رهبري

  اخااق اگر چب مفهومي ديرپا اس   (4)هسرنداي ادبیاف موضوع گسررده
و تار  دانشي نو اس   از اواسط هرن بیسرر،   در حیطب سازمان و تسب

ها و ترار در سرازمان اي  سرازماني و تسربتدريج دانش اخااق حرفببب
يافرب برراي تررويج  ازمانها شروع برب حرترري سرريشب دواند و سازمان
بحر  اخاراق و   از اوايل دهرب نرود ( 1تردند) يتوسعب و مديري  اخااه

و اي از حوزه نظر بب حیطب عمل آمرد و وارد فاراي تسرب اخااق حرفب
(  اخااق 6)هاي مرفاوف بب آن اهبال نمودندها با انگیزهتار شد و سازمان

مل افرراد  برب عبرارف شامل اصول و هنجارهايي اس  در مورد نحوه ع
اي از اسرانداردها اس  تب رفرار افرراد يرا اعارا را ديگر اخااق  مجموعب

(  در عصر حاضر تب مديران با تنوع ارزشي و فرهنگري 3دهد)شکل مي
در محیط تار مواجب هسرند  مديري  اخااهي  جايگراه و اهمیر  والرايي 

 ( 1دارد)
هاي ي بسیاري از سرازمانهاهاي اصاي انجام فعالی رهبري از ضرورف

ي تسب هاي اخااهي اخیر در زمینبامروزي اس ؛ بب ويژه آن تب بحران
اخاراهي را برجسررب تررده  هايگیري رفرارو تار  نقش رهبري در شکل

هراي ناشري از تیییرر و مواجرب برا چالش براي(  امروزه  رهبري 9اس )
 پرر يرنعطافهاي اهررا و شرریوهنیازهرراي جديررد  نیازمنررد انررواع مهارف

هاي رهبري وجرود دارد ترب برخري از (  طیف مرنوعي از سبک12اس )
(  از جمارب ايرن 11ها از لحاظ ماهی  و تاتیرداف  جديردتر هسررند)آن

طور جدي وارد ادبیراف رهبرري و ي آخر هرن بیسر، ببها تب دهبسبک
مسررقل   نظريربعنوان يرک برب اس  ترب4مديري  شد  رهبري اخااهي

  (17و  12يافرر )گسررررش ي اول هرررن بیسررر، در دهررب برراراولین
و يررادگیري 1اجرمرراعيتبررادل  هاينظريررب نرردمعرقد گرررانپررژوهش
رابطب رهبري اخاراهي برا رفررار  توضیحتوانند مبنايي براي مي6اجرماعي
ترب براساس نظريب يادگیري اجرمراعي  برراي اين  (14باشند) زيردسران
ود  بايد الگوي ج اب و معربري باشد  عنوان رهبر اخااهي ديده شرهبر بب

ي برهراري ارتباطاف مرعدد با تارتنان در مرورد وسیابرهبران اخااهي بب
هاي اخااهي  توجب خود را بر اخاراق مرمرترز سازي پیاماخااق و برجسرب

اي از اسرانداردهاي اخااهي مررهري و روشرن را ها مجموعبآن .تنندمي
چنرین از تننرد  هر،هرا پیرروي ميیز از آنبراي ديگران تعیین و خود ن

رفرارهاي اخااهي و تاهش رفرارهاي اخااهي 3و تنبیب براي تقوي  پاداش
 .(1تنند)تارتنان اسرفاده مي

صرورف هنجراري از طرير  رهبري اخااهي  نمايش رفرارهاي مناسب بب
گونرب رفرارهرا در میران اعمال شخصي و روابط بین فردي و ترويج اين

( و 11گیري اسر )از طري  ارتباطاف دوجانبب  تشوي  و تصرمی، پیروان
دادن رفرار هنجاري مناسب از اجرماعي  نشان يادگیري تئوري بر مبناي

طري  اهداماف فردي  روابط بین فردي و ترويج چنین رفرارهايي در بین 
(  12گیري اسر )پیروان از طري  ارتباطاف دو طرفب  تقوير  و تصرمی،

 3گراهاي رهبري تحرولاخااهي داراي اشرراتاتي با نظريب نظريب رهبري
هرراي رهبررري   سرربک(13و  16اسرر )9و معنرروي1تاريزماتیررک  موررر 

برب  هاسربکترين تروان نزديرکرا مي12گزارگرا  معنوي و خدم تحول
هرا  رهبرري اخاراهي داراي پوشرانيرا، ه،رهبري اخااهي دانس   عاي

  برخرري (11باشررد)وع رهبررري ميهررايي نیررز بررا ايررن سررب نررواگرايي
پردازان  رهبري اخااهي را از ديدگاه يرادگیري اجرمراعي  رهبرري نظريب

هاي هنجاري ترب از طرير  اعمرال  اهرداماف  مبرني بر هواعد و ارزش
ها و تشوي  رفرارهاي اخااهي و تنبیب رفرارهاي ایراخاراهي گیريتصمی،

(  برخري ديگرر 12انرد)هيابرد  تعريرف نموددر فااي سازماني نمرود مي
 اند  هاي بارز فردي رهبر اخااهي پرداخربتر بب ويژگيبیش

ها تح  تأریر اهمی  انجام پژوهش حاضر اين اس  تب عماکرد سازمان
اي هررار دارد و رهبرري اخاراهي عامرل هاي اخاراق حرفربمسرقی، جنبب

شرود  در تاراش برراي تراهش مهمي در موفقی  سازمان محسوب مي
ها  پرژوهش در مرورد رهبرري اخاراهي رهاي ایراخااهي در سازمانرفرا
اخاراهي  ارزشرمند شرده منظور درک نقش رهبري در رفرارهراي ایرربب

هاي بسیاري  تاریر مثبر  رهبرري اخاراهي برر (  پژوهش22و  19اس )
ترا  21وري تارتنان و سازمان)هاي مخراف سازماني از جماب بهرهمولفب
(  72و  29ادگیري سرررازماني و توانمندسرررازي)(  يررر21(  خااهیررر )23

(  تعهررد 77(  رضرراي  شرریاي)72و  71رفرارهرراي اخارراهي تارتنرران)
 79(  جو و فااي سازمان)71(  تاهش ترک سازمان)73تا  74سازماني)

( و 44(  حکمرانري خروب)47ترا  41(  رفرار شرهروندي سرازماني)42و 
هرايي ترب سرازمان انرد ( را تايیرد تررده41سرمايب اجرمراعي سرازمان)

هاي اسررراتژيک گیريرفرارهاي ایر اخااهي در آنها مرداول شده  جه 
خود را بازنگري و رهبري اخااهي را بهررين روش براي سروددهي خرود 

بسرگي مثب  و تأریر مسرقی، بر ه،  رهبري اخااهي(  46اند)عنوان ترده
اخااهي  رابطب  رهبري  (13دارد) رفرار و رفرار شهروندي تارتنان  نگرش

گیري اخاراهي تارتنران  رفرارهراي مثبر  مثب  معنراداري برا تصرمی،
مندي  انگیرزش و تعهرد اجرماعي تارتنان و با نگرش تارتنان)رضاي 

بخرش سازماني( داشرب و رابطب منفي معناداري با رفرارهاي سوء و زيران
يل اخااهي عنوان عامل ترويج فاامدار  بب(  رهبران اخااق1تارتنان دارد)

(  وجرود فاراي 43در ايجاد و توسعب فااي اخاراهي سرازمان موررنرد)
اخااهي در سازمان  نرايج مثب  بسیاري از جماب نرايج نگرشي و رفرراري 

ها  رابطب بین فااي اخااهي سازمان و مرییرهراي دنبال دارد  پژوهشبب
نگرشي و عاطفي )مثل رضاي  شیاي  تعهد سازماني  تمايرل برب تررک 

اند  در زمینب نرايج رفراري نیز تاریر خدم   اعرماد تارتنان( را تايید ترده
(  41آن بر تاهش رفرارهاي ایرر اخاراهي تارتنران تايیرد شرده اسر )

رهبري اخااهي  عماکرد تارتنان را بب مقردار زيرادي تحر  ترأریر هررار 
تارتنان  سازماني رفرار و عماکرد بهبود در اساسي نقش ( و49دهد)مي
ترر بریش وريبهرره موجرب ترب اخااهي رهبري پیامدهاي (  از13دارد)

برا  اخاراهي اس   رهبرري سازماني شهروندي رفرار شود مي هاسازمان
 خشرنودي و سازماني تعهد چونه، تارتنان هاي مثب نگرش رتاریر ب

 سرازماني تارتنران شرهروندي رفرارهراي افرزايش باعر  شریاي 

اي چنران حروزهرهبري اخااهي ه، ها ژوهشپبا وجود اين (  12شود)مي
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اگرچرب در ادبیراف عامري  ( 11)اسر ادبیاف محدودي  يدامنببا جوان 
اي مشررک مورد توجب هررار ارب  مفهوم رهبري اخااهي در هالب حوزه

  (4)گرفرب  فقر ادبیاف موضوع در ادبیاف عامي داخاي هابل مااحظب اس 
ترب مرديران بردون ها و اينزمانهاي اخااهي در ساهمچنین اف  ارزش

دنبال پیشبرد اهداف سازماني هسرند  موضروع توجب بب اصول اخااهي  بب
تند  بنابراين هدف اين پرژوهش ارائرب اخااق را بیش از پیش مطرح مي

يررک نظريررب جديررد بررراي رهبررري اخارراهي نیسرر ؛ باکررب شناسررايي و 
تایدي رهبران  هايهاي رفراري و ويژگيترين شاخصبندي مه،اولوي 

موجود اس   برا  هاياخااهي مرناسب با فرهنگ ايراني و مبرني بر نظريب
ها در جريان اصرول اخاراهي هررار اسرفاده از نرايج اين پژوهش  سازمان

روابط دوجانبب پايدار بین مديران و تارتنان  يتنندهگیرند تب تامینمي
 ااهي اسرفاده تنند سازي رهبري اختوانند از مزاياي پیادهاس  و مي

 

 روش

ي گرردآوري اين پژوهش  از نظر هردف  تراربردي و برر حسرب نحروه
پیمايشري اسر   جامعرب آمراري اول  خبرگران -ها  از نوع توصیفيداده

نفر براي انجرام مصراحبب برود   11دانشگاهي و سازماني با تعداد نمونب 
با توجرب شوندگان  هاي مصاحبببراي اترشاف و توصیف عقايد و نگرش

گرران  (  برخري پژوهش12نمونب تافي اسر ) 21تا  1بب زمان و منابع  
گیري تمي  مبرني بر گیري تیفي را بر خااف نمونبراهبرد عمومي نمونب

گیرري داننرد و واهه نمونربمعیارهاي گزينشي از پیش تعیرین شرده مري
رف صرول ا براي تعیرین حجر، نمونرب برب(  17اند)تار بردههدفمند را بب

ي اشرباع دار عمل ترده و انرخاب نمونب و انجام مصاحبب تا مرحابهدف
نظري ادامب ياف   خبرگان منرخب حداهل يکي از اين معیارها را داشرند: 
دارا بودن مطالعاف مسرند  سابقب تدريس در موضوعاف مررتبط  داشررن 
حداهل يک مقالب  انجام حداهل يک پژوهش  ترجمب يا تألیف مرتبط برا 

هراي ايرانري  موضوع و يا دارا بودن سابقب مديري  اجرايري در سرازمان
نفر بود تب با روش  73نامب بین خبرگان  تعداد نمونب براي توزيع پرسش

گاولب برفي انرخاب شدند  جامعب آماري دوم  مديران پايب  میاني و ارشد 
نفرر برود ترب حجر،  2222هاي دولري اسران اصفهان بب تعداد سازمان

نفر بود و بب  722برابر  %1مونب از فرمول توتران با خطاي هابل هبول ن
 اي  انرخاب شدند روش انرخاب تصادفي خوشب

اي  مصاحبب و بررسي مرون و ها از مطالعاف ترابخانببراي گردآوري داده
خصوصرا   پرژوهش يپیشرینبي اول  نامب اسرفاده شد  در مرحابپرسش

ها  ها  شراخصمطالعب و تایرب مولفرب  هيمخراف رهبري اخااالگوهاي 
اسرخراج شردند  برا  تاریرگ ار بر سازه رهبري اخااهيهاي ها و جمابواهه

دسر  برب ترهاي جرامعسرازهح ف موارد تکراري و اداام موارد مشابب  
ساخرار يافرب  طراحي و با خبرگران انجرام اي نیمبمصاحبب سپس  آمدند 

هاي رهبران ترين ويژگي( مه،1ف بودند از: شد  دو سوال اصاي باز عبار
هاي دولري ايرران در نظرر گرفررب اخااهي تب بايد توسط مديران سازمان

هاي هاي رفراري مرديران سرازمانترين شاخصمه،( 2 شوند  تدامند؟
دسر  هاي ببداده هاي فوق تدامند؟دولري ايران براي هر يک ازويژگي

بندي یل محرواي مرون  تدگ اري و طبقببا روش تحا هاآمده از مصاحبب

تارگیري رويکرد ويرايش تردن  سرند تردن و پالرايش  تحایرل و با بب
هاي گري تب در پي بخشگر مانند ويرايششدند  در اين سبک  پژوهش

دار اس   با ت، و زياد تردن تاماف يا جمااف و ح ف تاماف ایرر معني
نامرب با توزيع پرسش ي سوم حاب(  در مر14شود)ضروري  وارد مرن مي

هرا و هاي رفرراري در ويژگيبندي شاخصنفر از خبرگان  گروه 73بین 
بندي فريدمن تعیین شد  آنها بررسي و اولوي  آنها با آزمون رتبب يرابطب

ها گويب مربوط بب ويژگي 11ساخرب شامل نامب محق هسم  اول پرسش
هاي رفراري بود  براي شاخصگويب مربوط بب  121و هسم  دوم شامل 

 1 يدهي از طیف لیکرف پنج سطحي خیاي ت، تا خیاي زياد )نمرهنمره
نامرب از دو بعرد اعربرار محرروا و ( اسرفاده شد  اعربار )روايي( پرسش1تا 

اعربار سازه بررسي شد  اعربرار محرروا از هرر دو روش هاراوف توسرط 
هش  معیارهاي سنجش هاي پژوگر و يک پانل انجام شد  سازهپژوهش

طرور دهیر  تعريرف و برا نظرر برخري هراي آن بربهر سازه و مقیراس
نامرب برا محاسربب ( پرسشپايايي)هابای  اعرماد نظران تأيید شد  صاحب

نامب با ضرايب آلفاي ترونباخ پرسش  ضرايب آلفاي ترونباخ  بررسي شد
رابرر ب  محاسبب شد ترب برراي هسرم  اول SPSSاسرفاده از نرم افزار 

دس  آمد  براي هسم  دوم  مقدار آلفاي ترونبراخ هرر يرک از بب 16/2
محاسبب شرد   13/2نامب برابر / و براي تل پرسش3تر از ها بیشويژگي

 نامب تايید شد بنابراين پايايي پرسش

اي ساخربنامب محق پرسش، براي ارزيابي اعربار الگوي چهارم  در مرحاب

هاي دولري اسران اصرفهان اري مديران سازمانمشابب هباي در جامعب آم
 12/2نامب برابرر هسرم  اول پرسرش ترونبراخ يآلفا بيضرتوزيع شد  

هرا  هسم  دوم برراي تمرام ويژگي ترونباخ يآلفا بيضردس  آمد  بب
 نيبنرابرادسر  آمرد  بب 1/2نامب برابرر و براي تل پرسرش 3/2بیش از 

ي گردآوري شده با اسرفاده از تحایل هاداده تايید شد  نامبپرسش ييايپا
همبسرگي و تحایل عاماي اترشافي و معادلاف ساخراري  تجزيب تحایل 

 شدند 
 

 یافته ها
بندي ويژگري دسررب 14شاخص رفراري شناسايي شد ترب در  114ابردا 

ها و ترين ويژگيمرور مه،طي مصاحبب با خبرگان  بب شده بودند  سپس
 بب منجر هاي اولیب بهبود يافرند  مصاحبب هاي رفراري توسعب وشاخص

شرد امرا ايرن و تیییراف زيراد  هاي جديدمفاهی، و شاخص شدن اضافب
بعد  مفهوم يا شاخص  و از مصاحبب هشر، بب نزولي طي ترده درون سیر 

ها  تیییر جردي رسید با ادامب مصاحببنظر نميشکل نگرف   بب جديدي
 نظري تفاي  از پايان مصاحبب پانزده،  در الگو ايجاد شود  نهايرا  پس

 11( شناسايي تب در 105qتا  1qشاخص رفراري ) 121و  اعاام پژوهش
صداه  و (  1Qبندي شدند تب عبارتند از: انصاف و عدال )ويژگي دسرب

ها و رهنمودهراي توصریب(  3Q)احررام برب تارتنران  (2Qتاري)درس 
(  ربراف 6Qبرب تارتنران) گزاري(  خدم 5Qدوسري)(  نوع4Qاخااهي)

  (9Qگرايي)(  جمرررع8Qخیرانديشررري) بیني وخررروش(  7Qرفرررراري)
سازي شفاف  (11Qشريک تردن تارتنان در هدرف)  (10Qگرايي)جامعب

  (13Q(  ايفاي نقش الگوي رفرارهراي اخاراهي)12Qمندي)نقش و نظام
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عردم   (15Qنگراني براي پايداري محریط زيسر )(  14Qتوانمندسازي)
و (  17Q)روي(  اعررردال و میانررب16Q)انرري بررراي حفرر  مقررامنگر

 ( 18Qانرقادپ يري)
نفرر از  73نامب برین هاي گرردآوري شرده از توزيرع پرسرشسپس داده

هرا ويژگي میانگین توصریفي همربي خبرگان تجزيب تحایل شدند  نمره
 از نظر خبرگرانها اهمی  بالاي آن از نشان دس  آمد تببب 1 و 4 بین

 ترربدسرر  آمررد بررب 7 از بزرگررررنیررز  هاي شرراخصهمررب و بررراي دارد
رايج آزمون ن  ها اس خبرگان با آن مروسط يبالا موافق  يدهندهنشان

تب سطح معناداري را، ايندهد عاياسمیرنوف نشان مي - تولموگروف
طبر   SPSSافرزار نررم  اسر  21/2 مرییرهاي تحقی  تمرر از برخي

  نامب را نرمال تشرخیص داده اسر ين پرسشنرايج ا  هایب حد مرتزي
تب مرییرهراي پرژوهش ازچنرد ب عرد توجب بب اين با  سنجش رواييبراي 

شرد  اسرفاده  اترشافياند  از آزمون تحایل عاماي ( تشکیل شدهويژگي)
و آزمون بارتا  اطمینان حاصرل شرد  KMOاز شاخص ل ا با اسرفاده 

مقردار   حایل مورد اسرفاده هراردادبراي تتوان ميهاي موجود را تب داده
بنرابراين   (6/2ترر از بریشدس  آمرد )بب 664/2برابر  KMOشاخص 

آزمرون  sigچنین مقدار   ه،اس تعداد نمونب براي تحایل عاماي تافي 
دهد تحایل عراماي تب نشان ميدس  آمد بب 21/2از  تربارتا   توچک

 شرده و فرض شرناخرببراي شناسايي ساخرار مدل عاماي مناسب اس  
 شود بودن ماتريس همبسرگي  رد مي

ها طي فرآيند پژوهش انجام شد  لر ا از ها در ويژگيبندي شاخصدسرب
بندي اسرفاده تحایل عاماي اترشافي تنها براي بررسي درسري اين دسرب

هراي اصراي و برراي چررخش روش مؤلفب  هابراي اسرخراج عامل شد 
گرفرب شد  ماراک  تاربا نرمال سازي تیسر ببروش واريماتس   هاعامل
از تحایرل ها( )شراخصنامرب ح ف سؤالاف پرسشحف  يا گیري تصمی،

مقردار اشررراک  اف باهاس   سؤالعاماي؛ مقادير اشرراک اسرخراجي آن
چنرین   هر،گ اشررب شردعاماي تنار  از تحایل 1/2از  تراسرخراجي ت،
و  1از  سؤالاف  مقادير ويژۀ بالاتربندي مورد دسرب گیري درمااک تصمی،

براساس نرايج اين تحایل   نظر گرفرب شد  در 4/2نمراف عاماي بالاتر از 
ام تمبا مقدار ويژۀ بالاتر از يک اسرخراج شدند تب )ويژگي( جده عامل یه

تررين برار بریش نرد و همچنرینجده عامل جاي گرفریاين ه سؤالاف در
 تعیرینبراي آن تب از پیش اس   امايدر همان ع دهیقا سؤال  عاماي هر
نامررب از روايرري لررازم بنررابراين سررؤالاف پرسررش ( 1)جرردول  بررود شررده

چهار شاخص )يک شاخص از هرر مقدار اشرراک اسرخراجي   ندبرخوردار
دس  آمد و بب 1/2( تمرر از 16Qو  3Q  10Q  12Qهاي ويژگييک از 

 تنار گ اشرب شدند 

 

 های رفتاری(بندی شاخص)تایید دستهیافته ماتریس عوامل چرخشبخشی از  :1جدول 
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q1 176/2  741/2-  291/2-  221/2-  147/2  211/2  279/2-  121/2  126/2  171/2-  269/2  229/2  266/2-  249/2  211/-  122/2-  171/2  249/2  322/2  

q2 197/2  223/2-  119/2-  299/2-  139/2  273/2  119/2-  237/2  112/2-  279/2  177/2  217/2  221/2-  279/2-  171/2-  241/2-  227/2  114/2  223/2  

q3 137/2  232/2-  221/2  269/2  137/2  213/2  124/2-  276/2-  293/2  113/2  217/2  211/2  263/2  274/2-  126/2-  222/2-  121/2-  291/2-  191/2  

q4 . 621/2  276/2-  111/2  223/2-  121/2  211/2  134/2-  291/2-  247/2  214/2  223/2-  192/2  219/2  111/2  217/2-  263/2-  221/2-  266/2  311/2  

q5 613/2  711/2-  291/2  191/2-  212/2  272/2-  241/2-  221/2-  144/2  214/2  162/2-  211/2  117/2-  261/2  119/2-  231/2-  129/2  232/2  612/2  

q6 612/2  271/2-  263/2  161/2-  261/2-  123/2  237/2  112/2  231/2  221/2-  113/2-  111/2  132/2-  211/2  119/2  212/2  223/2-  144/2  671/2  

q7 662/2  211/2-  264/2  193/2-  211/2  221/2  124/2-  272/2-  177/2  272/2  212/2  214/2  292/2-  272/2-  232/2  229/2-  272/2  236/2  619/2  

q8 147/2  731/2-  241/2  214/2-  279/2-  241/2-  111/2  112/2  171/2-  221/2  216/2-  164/2  119/2-  222/2-  161/2  221/2-  122/2-  279/2  321/2  

q9 716/2  112/2-  111/2  276/2-  119/2  216/2-  261/2-  266/2  169/2  239/2-  197/2-  231/2-  212/2  111/2-  211/2-  267/2  227/2  262/2  679/2  

q10 617/2  292/2-  292/2  142/2-  211/2-  274/2  171/2-  222/2  117/2  141/2-  224/2-  236/2  291/2  214/2  122/2-  221/2-  291/2  214/2  311/2  

q11 264/2  291/2-  214/2  267/2-  217/2  221/2  216/2  271/2  . 221/2  122/2-  276/2-  222/2  122/2  229/2-  179/2  217/2-  211/2  221/2  321/2  

q12 211/2-  193/2  213/2  219/2-  217/2-  213/2  242/2  233/2-  297/2-  222/2  232/2-  226/2  273/2-  213/2  123/2-  292/2-  244/2  271/2  374/2  

q13 221/2-  627/2  121/2  224/2-  216/2-  126/2-  122/2  221/2-  126/2  123/2  114/2  211/2-  279/2  123/2  211/2-  219/2  299/2-  223/2  311/2  

q14 144/2-  124/2  147/2  211/2-  273/2-  294/2  261/2-  264/2-  271/2-  163/2  263/2  217/2-  121/2  141/2  217/2-  219/2-  221/2-  219/2-  112/2  

q15 726/2-  174/2  236/2  111/2-  141/2-  227/2  296/2  719/2-  213/2-  291/2  279/2-  131/2-  299/2  222/2  264/2  176/2  196/2-  212/2  313/2  

q16 711/2-  472/2  716/2-  212/2  263/2  262/2  232/2  236/2-  117/2  269/2  222/2  271/2-  169/2-  234/2-  222/2-  141/2  119/2  213/2-  372/2  

q17 712/2-  626/2  274/2-  217/2-  161/2  112/2  212/2  221/2  174/2-  231/2-  147/2-  164/2-  222/2-  214/2-  263/2  121/2  123/2  112/2-  311/2  

q18 126/2-  477/2  127/2  121/2  297/2  216/2-  171/2  143/2  221/2-  . 217/2-  171/2-  226/2-  271/2-  111/2  227/2  731/2  126/2  116/2  619/2  

 

هاي هرر ها و سرپس شراخصبردا ويژگيها  ابندي شاخصبراي اولوي 
  نرايج (2)جدول  بندي شدندبندي فريدمن  اولوي ويژگي با آزمون رتبب

 با دهدمي نشان گرف  انجام SPSS افزارنرم بب تمک تب آزمون اين

اس    نبوده تصادف حاصل و دارمعني هارتبب درصد  تفاوف 99 اطمینان
هاي رفرراري رهبرران ين شراخصتررعنوان مه،شاخص  بب 121نهايرا  

بنردي بندي و اولوير ويژگري تایردي دسررب 11اخااهي  معرفي تب در 
  (7اند )جدول شده
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 های کلیدی رهبران اخلاقیبندی ویژگی: اولویت5جدول 

 

 

 

 

 
 های رفتاری رهبران اخلاقی برحسب اولویت از نظر خبرگانها و شاخصترین ویژگی: مهم3جدول 

 های رفتاریشاخص هاویژگی

 شرح اولویت عنوان اولویت

 هاي ناروا بین تارتنانتبعیض و تفاوفاز طرفي و پرهیز بيرعاي  عدال  و  1 11انصاف و عدال  1

هر خیرى براى   تب دوس  دارد با خودش رفرار شودتند گونب رفرار همانرفرار و برخورد درس  و برابر با تارتنان ) 2
 د(ه، نپسند آنانبراى  د پسندبراى خود نمى يهر زيان ود ه، بخواه آنانبراى د خواهخود مى

   انصاف و عدال  در ارتقا و انرصاب تارتنانرعايهاي برابر و آوردن فرص فراه، 7

 هاي خود بر تارتناندر نظرگرفرن پیامدهاي اخااهي تصمی،گیري اخااهي و هااوف و تصمی، 4

ها و   در واگ اري امریازاف  منابع و پاداشزاهاي چالشو مسئولی رعاي  انصاف و عدال  در ارجاع وظايف  1
 هاا و تنبیبهچنین در اعمال مجازافه،

 هاي اخااهي مسرحک، براي رفرارهاي مرفاوف با افرادداشرن دلايل روشن  معقول و مبرني بر ارزش 6

 د و تارتنانمنافع خوو  هاموفقی يکسان نگريسرن بب هزينب نکردن از ديگران براي موفقی  خود و  3

 اي مساويگونبببهمب افراد اي  حقوق رعو طور تامل بب هااداى آن وتارتنان ب حقوق باهرار  1

گو ندانسرن تارتنان در هبال تارهايي تب بر عدم سرزنش تارتنان بب خاطر مشکااف خارج از تنررل آنان و پاسخ 9
 ها تنررلي ندارند و يا چیزهايي تب ناشي از خطا يا هصور آنان نیس آن

موارد در امور تارتنان حري 12مندو ضابطباهي  عادلانب  منصفانب ها و اصول اخاهاي سازگار با ارزشگیريتصمی، 12
 جزئى

 اعمال و رفرار خود پیامدهاي پ يرفرن اشرباهاف و مسئولی  11

 و پرهیز از ترمان حقیق  گفرار و تردار و در نهان و آشکار  در پندارراسري  1 17تاريصداه  و درس  2

 طابي در روابط بین فردي(فريب و فرص مکر  )14گريماتیاوليپرهیز از  2

 حماي  هاي موردسازگاري رفرار و اعمال با ارزشسازگاري حرف با عمل و  7

 (معرقد اس گويد تب همان چیزي را ميدرسري )خود عینا  و بب ها و اعرقادافارزشنمايان تردن  4

 در موعد مقرر ها و تعهداف در هبال تارتنانوفاي بب عهد  عمل بب هول 1

 دار و رازدار سازمان و تارتنان بودن و هابل اعرماد و هابل اتکا بودنامان  6

 شفاف عمل تردن و شفاف رفرار تردن با تارتنان 3

 انساني مقام و شان احررام بب فرهنگ و پرورش فقط بب خاطر خودشان تارتنانآمیز با رفرار احررام 1 11احررام بب تارتنان 7

  ایب پرهیز از و تارتنان؛ و ظراف  در گوشزد نکاف منفي هاي شايسرب ويژگي تحسینپرهیز از تحقیر و سرزنش   2
 افررا و تهم 

 آناناهمی  هائل بودن براي  و هاي تارتنانو تصمی،ها ارزش  احررام بب باورها 7

 تفاخرآمیزو  هاي ارورآمیزرفرار  بینيپرهیز از خودبرتر  فروتنيتواضع و  4

 هاي مرفاوف آنانصدر داشرن در برابر ديدگاهو سعب تارتنانگوش دادن بب نظراف  1

  خوب گوش دادن بب سخن تارتنان و صداي باندنیکو سخن گفرن با تارتنان  نرنجاندن آنان با سخن و پرهیز از  6
 هطع نکردن سخن آنان

 آنان مقام و شأنحررام بب ي تارتنان و اآبروو  شخصی   ترام حف   3

نیازهاي شخصي گشايي و برآوردن و گرهبب آنان در مشکااف رساندن  ياري تمک و توجب و مراهب  از تارتنان؛ 1 16دوسرينوع 4
 داش بدون چش، آنان

 و محب  داشرن بب تارتناني مهرباني دهندهرفرار نشان 2

 Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 Q13 Q8 Q7 Q4 ویژگی

99/12 میانگین  97/12  63/12  6/12  17/12  46/12  47/12  11/12  22/12  

 9 1 3 6 1 4 7 2 1 اولوي 

 11Q 17Q 18Q 9Q 12Q 14Q 10Q 15Q 16Q ویژگی
36/9 میانگین  12/9  49/9  43/9  74/9  21/9  14/9  12/9  36/3  

 11 13 16 11 14 17 12 11 12 اولوي 
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وه  گ اشرن براي بب دانسرن احساساف و اوضاع و احوال تارتنان؛  منديعااهبدردي  ابراز حس ه، سوزي دل 7
 هاي تاري آناني امور شخصي و تااط،صحب  در باره

 هابراي رفع آن آنان و تااش مشکااف ضعف و تارتنان هرار دادن و درک نقاط جايبب را خودو  دليه، 4

زيسري تارتنان در هرار دادن بهبود ساام  و بب  هاگیريمی،هنگام تصخصوصا  بب تارتنان آسايش رفاه ووجب بب ت 1
 تاهش رنج و سخري آنان ها و تااش برايرأس برنامب

 تارگیري افراد نیازمند در شرايط مساوياولوي  بب 6

گزاري بب خدم  1
 13تارتنان

 سودمندي و فايده رساندن بب تارتنان 1

 رفرارها و دادن آن در نشانبدون من  و صرفا  بب نی  خیرخواهي و گزاري بب تارتنان خدم تااش براي  2
 خود يهانگرش

 و تشوي  تردن توجب زمان  مادي  منابع اطااعاف از جماب تارتنان  موفقی  براي نیاز مورد منابع فراه، نمودن 7

 منافع خود نیازها و منافع تارتنان بر نیازها و پرهیز از توجب بب منافع فردي  و ترجیح 4

 فراتر از وظیفب عمل تردن براي برآوردن نیازهاي آنانو توجب بب نیازها و منافع تارتنان  1

گرفرن بب تارتنان بر خدم  تردنخدم  و ترجیح برداري از ديگران براي منافع فرديسوءاسرفاده و بهرهپرهیز از  6
 از آنان

ايفاي نقش الگوي  6
 11رفرارهاي اخااهي

 تقدم تعای، و تربی  خويش بر ديگران؛ و تقدم آن بر ته يب نفس ديگرانخويش  يب نفس ته 1

 ايها در زندگي شخصي و حرفبها و عمل بب آنهابي بب آناعرقاد هاي اخااهي  داشرن اصول و ارزش 2

 هاي مورد حماي گويد و عمل بب ارزشعمل بب آنچب مي 7

و  هاي فردي  ارتباطاف بین فرديبا نشان دادن رفرارهاي هنجاري از طري  فعالی هي آموزش عماي رفرارهاي اخاا 4
 تاري مداوم

 و19بینيخوش 3
 خیرانديشي

 نسب  بب تارتنان انبخیرانديش انب وبینخوشداشرن نگاه  1

 يگمانو بددوري از سوء ظن هاي آنان و داشرن اعرماد و حسن نی  بب تارتنان و نگرش 2

 هاي ديگرانها و ارزشمندي در درک خوبياوفسخ 7

خش، و ااب  رفرارهاي ايجاد تننده اضطراب و نگراني  رفرارهاي )22رنجوريصبوري و پرهیز از عصبی  و روان 1 رباف رفراري 1
 پريشاني( يزا و ايجاد تنندهتخاصمي  تنش تهديدآمیز 

 پايدار ايشیوه رخورد با تارتنان ببرفرار و بهاي اخااهي و رفراري و رباف در رويب 2

 برهراري و حف  روابط مثب  و سازنده با تارتنان و ايجاد جو تاري مبرني بر آرامش  امنی  و اطمینان خاطر 7

 نفعانبراساس چهار مؤلفب صداه   صراح   احررام مرقابل و اسرقاال با ذيهاطعانب برهراري ارتباط  4

پ يري و يا ابااغ مقرراف در عین انعطاف هاگیريتصمی،هنگام ببخصوص هاطعی  و يقین بب  رباف در رأي و نظر 1
 در برخورد با تارتنان نرمش و شدف عمللازم و ترتیب 

 مصم، بودن و با اراده هدفمند  شناس وظیفب  پ يرمسئولی  6

رهنمودهاي ها و توصیب 9
 21اخااهي

 در سازمان ي تاري رهبريش مهمي از برنامبعنوان بخهرار دادن اخااق بب 1

 تارتنان برايها و هواعد اخااهي   اصول  شیوهعیارهااز م روشنشفاف و اي تعیین و تدوين مجموعب 2

 ها بب تارتنانآن مداوم اعاام صريح اصول و هواعد اخااهي تعیین شده و ابااغشرح و  7

 بین تارتنان با ترفیع و تشوي در  توسعب و ترويج رفرارهاي اخااهي 4

 هاي اخااهيهاي انجام تارها بب شیوهو ارائب مثالخااهي انجام اعمال و رفرارهاي اتارتنان براي آموزش  1

پاداش براي و تعیین شده با تنبیب رفرارهاي ایراخااهي 22داشرن تارتنان بب اصول و معیارهاي اخااهيگو نگبپاسخ 6
 72رفرارهاي اخااهي

بندي بب اخااق و اهمی  آن و توصیب مداوم آنان بب پاياي  هاي حرفبارزشي وگوي مداوم با تارتنان دربارهگف  3
 اصول و رفرارهاي اخااهي

شريک تردن تارتنان  12
 24در هدرف

و  مناسب تفويض اخریارافو  هاي چالشيمسئولی و هدرف  واگ اري  نشان دادن اعرماد و اطمینان بب تارتنان 1
 اعطاي اهردار و اسرقاال بب آنان

و تعیین هاي حیاتي گیري  خصوصا  تصمی،هاگیريتصمی،مشورف با تارتنان و مشارت  دادن آنان در  2
 هاي سازماناسرراتژي

رخاب انريزي و تعیین اهداف عماکردي و عدم دخال  زياد در تار تارتنان و دادن نقش تایدي بب آنان در برنامب 7
 روش انجام وظايف خود

 هاتحمیل نظراف و تصمی، جايبب هاو تصمی، نظرافدر تارتنان براي پ يرش نقطب و ايجاد اجماع21مرقاعدسازي 4

 و ايجاد حس اعرماد در آنان هاي تارتنانو نگراني و پیشنهاداف گوش دادن بب نظراف 1

 خالفها و نظراف مايجاد مکانیزم ابراز مخالف  6
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 ها و پیشنهادهاي دريافري از تارتنانها بر اساس توصیببازنگري تصمی، 3

 اجرماعي )از جماب رفرار  گفرار و تار(فردي و  هاي سازماني در تمام زمینب افراط و تفريطپرهیز از و  رويمیانب 1 روياعردال و میانب 11

 فراه، شدن مقدماف لازمدن وه  و رسیهبل از  زدگي در انجام تارهاپرهیز از شراب 2

 لازم هنگام آماده شدن مقدمافببپرهیز از سسري در انجام تارها و از دس  دادن فرص   7

 ضعف و سسري در امور روشن وپرهیز از لجاج  در امور مبه،  4

 هاي تارتنان در ارجاع امور و سطح توهعاف از آنانو توانمندي اسرعداد رعاي  1

 ايحرفبمیان زندگي شخصي و توازن  6

 ظرفی  و انعطاف بالا در برابر انرقادها 1 انرقادپ يري 12

 دادن ح  اظهار نظر بب تارتنان در موارد سازماني و حري رفرار و عماکرد خود رهبر 2

 مهاي درس  تارتنان و انجام اصااحاف لازگوش دادن بب انرقادها و پ يرش انرقاداف و توصیب 7

 ي نقادي درس  و نقدپ يري در محیط سازمانترويج و تقوي  روحیب 4

 هاتعريف و تمجیدنخوردن از فريب ها و هاي اخااهي و عماکردي و اصااح آنپ يرش تاسري 1

 عدم سوء اسرفاده از هدرف براي منافع شخصي و اسرفاده از هدرف در جه  منافع جمع 1 گراييجمع 17

ن بب جمع  توجب بب منافع مشررک و ترجیح منافع جمع بر منافع فرد و تشوي  تارتنان براي ترجیح منافع مرعهد بود 2
 گروهي بر منافع فردي

 هاي مه،سالاري و انرصاب افراد داراي هابای  بالا در پس شايسرب 7

 گراييجمع يروحیب ترويج و تار تیمي و بب مشارت  تشوي  تارتنان 4

ايجاد تعهد ذهني  عاطفي هاي مشررک و تبعی  از آن و يابي بب اهداف و ارزشروي مسیر دس  با تارتنان  تواف 1
 پ يري مرقابل در تارتنان براي حرت  بب سوي اهدافو مسئولی 

و 26سازي نقششفاف 14
 مندينظام

 ابهاماف تاري گويي ببو پاسخ تارتنانها و گروههاي تردن وظايف و مسئولی تعیین و شفاف 1

 ها و تارتناناهداف عماکردي  انرظاراف و توهعاف از گروه تردنتعیین و شفاف 2

 هاتعیین گروه مسئول براي هر وظیفب و نقش و تعیین مسئولی  اعااي گروه 7

 ها و تارتنانهاي تاري گروهتردن اولوي تعیین و شفاف 4

 آنان يتوسعب و پرورش بب مثب  هسرند و داشرن ذهنی  سازمان ارزش با يهاارتنان  داراييتب تاعرقاد بب اين 1 توانمندسازي 11

تشوي  و توانمندسازي تارتنان با هدف ايجاد احساس شايسرگي شخصي در آنان و تمک بب خودتفايي   2
 خودتارآمدي و تقوي  اعرماد بب خود در آنان

 تربیش تااش و خااهی  آنان بب تشوي  خود و بالقوه هايظرفی  بب ييابدس  در تارتناناز  حماي پرورش و  7

 بالاتر يهاپس  احراز براي تاربردي يهاآموزش و فعاي براي مشاال لازم يهامهیا نمودن آموزش 4

 نگراني واهعي و تااش براي توسعب فردي  توانمندسازي و پیشرف  شیاي تارتنان 1

انديشیدن بب فراتر از و  گرايي و اجرماعي تارتناني جامعبنی  داشرن بب مردم و جامعب و تشوي  روحیبحسن  1 23گراييجامعب 16
 منافع شخصي و تار براي اهداف اجرماعي

 سوزي براي مردم و جامعب؛ توجب بب مسئولی  اجرماعي و اعرقاد بب ضرورف ايفاي نقش اخااهي در جامعبدل 2

 تشوي  تارتنان براي تمک بب پیشرف  جامعب رساني بب مردم بب بهررين نحوه ممکن و تاتید و تمرتز بر خدم 7

 اسرفاده از هدرف اجرماعي خود در جه  منافع جامعب 4

 توجب جدي بب تاریر و پیامدهاي اهداماف خود بر ديگران 1

 حقوق و نیازهاي ديگراندرنظرگیري اهمی  دادن بب جامعب و مسائل اجرماعي و خوبي و مدنی  شامل  6

نگراني براي پايداري  13
 محیط زيس 

 پرهیز از اسراف و تب ير  و تشوي  تارتنان بب رعاي  آن 1

 دار محیط زيس  و بازياف  موادتشوي  تارتنان بب اسرفاده از مواد دوس  2

 نشان دادن نگراني نسب  بب حف  و پايداري محیط زيس  7

حف  عدم نگراني براي  11
 مقام

تااش براي توسعب و پیشرف  سازمان و ترجیح دادن منافع سازمان بب منافع  سازماني؛ هايتمرتز بر موفقی  1
 شخصي

 مدف توتاه اهداف بر توجب بب اهداف درازمدف و عدم تمرتز 2

 رتقاي مقامپرهیز از چاپاوسي براي او  هاي سازماني بب هر هیمريعدم تااش براي حف  مقام و موهعی  7

 
نامب هباي پس از ح ف چهار شاخص رفراري با ي آخر  پرسشدر مرحاب

توزيع    بین نمونب آماري مديران 1/2مقدار اشرراک اسرخراجي تمرر از 
توصیفي  نیانگیممقدار  هاي گردآوري شده تجزيب تحایل شدند و داده

 تبدس  آمد بب 7 از تربزرگهاي رفراري  ها و شاخصويژگي
ها اس   جامعب مديران با آن مروسط يبالا موافق  زانیم دهندهنشان

نامب  عااوه بر روايي محروا  از روايي سازه با براي بررسي روايي پرسش
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–آزمون تولموگروفاسرفاده از تحایل عاماي مرتبب اول نیز اسرفاده شد  

ي همبسرگ ل ا  نامب را نرمال تشخیص دادنرايج اين پرسش  اسمیرنوف
دس  ببهاي برازش شاخصمقادير    آزمون شد لیزرل افزارمرییرها با نرم

df2χ(22/7>23/2  )GFI(92/2<92/2  )/الگو عبارتند از: آمده براي 

AGFI(92/2<91/2)  RMR(21/2>271/2)  NFI(92/2<92/2)  

NNFI(92/2<92/2)  IFI(92/2<99/2)  CFI(92/2<91/2) و  

RMSEA(21/2>267/2تب همگي )  در محدوده مطاوب هرار دارند و
 هسرند طراحي شده  الگوي خوببسیار برازش  يدهندهنشان

و وجود رابطب عاي میان مرییرهاي مسرقل و  پژوهشمفهومي الگوي 
اسرفاده از روش تحایل مسیر با و  مدل معادلاف ساخراري توسط  وابسرب
ري اخااهي در اين آزمون براي رهبنرايج لیزرل ارزيابي شد  افزار نرم

اند  بار عاماي تمام مریییرهاي مشاهده آورده شده 4جدول 
اس   بنابراين رابطب مطاوبي با مریییر  7/2تر از ها( بیششده)ويژگي

عنوان نمونب براي دو پنهان)رهبري اخااهي( دارند  نرايج اين آزمون بب
ب دهنده رابطب مطاوتب نشان اندشده آورده 1ويژگي نیز در جدول 

ها( اس   براي مریییر پنهان)ويژگي( با مریییرهاي مشاهده شده)شاخص

اسرفاده شد  با توجب بب  tبررسي معناداري روابط بین مریییرها از آزمون 
 داري هر مرییر بزرگرر ازمقدار ضرايب معنيتب و اين 21/2سطح خطاي 

همبسرگي مشاهده شده بین   اس  -96/1 توچکرر ازيا  96/1
اي پنهان و مریییرهاي مشاهده شده ه، براي رهبري اخااهي و مریییره

   تاماا  معنادار اس  هاه، براي هر يک از ويژگي
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 بحث

نرايج اين پژوهش با نرايج بسیاري از مطالعاف هباي همخواني داشررب و 
دسر  آمرده برراي رهبرران اخاراهي  توسرط بسریاري از هاي ببويژگي

ب ايرن الگرو در چنرد مولفرب  برا همرمحققان ديگر گزارش شده اسر   
هاي آنهرا را الگوهاي هباي اشرراک دارد و در برخي موارد  تمامي مولفب

تر و هاي دهیر   الگروي حاصرل  داراي مولفرب(6گیرد )جدول در بر مي
تري اس  و مشخصب بارز آن  جامعی  و شرفافی  آن نسرب  برب واضح

عنوان يک دسررورالعمل روشرن برراي تواند ببساير الگوها اس  تب مي
بنردي سازي رهبري اخااهي اسرفاده شود  ويژگي ديگرر آن  اولوي پیاده
تنرد اخااهي اس  تب بیران ميهاي رفراري رهبران ها و شاخصويژگي

رهبر چب موضوعاتي را بايد در اولوي  توجب هرار دهد  براساس نرايج اين 
دوسرري و تاري  احررام  نوعپژوهش  انصاف و عدال   صداه  و درس 

ترتیب بالاترين اولوي  و نگراني برراي پايرداري محریط گزاري ببخدم 

ترين اولوي  را برب ب پايینترتیزيس  و عدم نگراني براي حف  مقام بب
 اند خود اخرصاص داده

ها برب رهبرري ترين مولفربترين و مرتبطهاي اول تا نه،  مناسبمولفب
پردازان رهبرري اخاراهي  بردون اسررثنا  ي نظريرباخااهي هسرند  همرب

هاي اند  در پژوهشتاري را محور هرار دادهصداه  و درس  هايويژگي
نظران  رباف شخصی  و صرداه  را برراي صاحبتر فرهنگي  بیشمیان

سازي نقش  هاي شفاف(  مولفب11دانند)رهبري اخااهي يک ضرورف مي
هاي رهبري هسرند تب طري مداري از جماب ويژگيتقسی، هدرف و مردم

وظرايف اصراي از سرازي اند  شفافچندين دهب مورد مطالعب هرار گرفرب
اخااهي نیسرند و برراي اهرداف ایرر ي ديگر ذاتا  مولفبدو رهبر اس   و 
پايداري محریط زيسر  نگراني براي توانند اسرفاده شوند  اخااهي نیز مي

شمار اجرماعي اس  تب رهبران ممکرن اسر  از تنها يکي از مسائل بي
 آن حماي  تنند 

Q1 

 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 شاخص

69/2 ضريب تاریر  64/2  62/2  31/2  32/2  32/2  33/2  66/2  66/2  31/2  36/2  

t-value 91/6  41/6  62/6  61/3  63/3  46/3  19/1  21/3  21/3  29/1  24/1  

Q2 

 q12 q13 q14 q15 q16 شاخص

61/2 تاریرضريب    69/2  16/2  63/2  11/2  

t-value 12/6  13/6  32/1  63/6  29/1  

ی
اق

خل
ی ا

بر
ره

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 ویژگی

31/2 ضريب تاریر  34/2  32/2  17/2  61/2  32/2  66/2  62/2  61/2  

t-value 22/13  31/16  22/16  11/19  12/17  44/11  42/14  42/17  91/12  

 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 ویژگی
33/2 ضريب تاریر  12/2  69/2  31/2  34/2  61/2  61/2  37/2  31/2  

t-value 61/13  61/11  12/11  91/16  32/16  91/14  22/11  31/19  19/13  

Chi-square=306.55, df=135, P-value=0.00000, RMSEA=0.063 
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مفهوم رهبري اخااهي داراي دو جنبرب اصراي شرخص اخاراهي و مردير 
اخااهي  نقش ه، بايد ين پژوهش  رهبر(  براساس نرايج ا1اخااهي اس )

شرخص  هرايويژگي ه، و مديريري( يجنبب)ديگران  با تعامل در خود
مرديريري   يجنبرب در دهرد  هررار توجرب فردي( را مورد يجنبب)اخااهي
تنرد   هرداي  اخاراهي اصرول رعاير  بب را ديگران دارد تمايل رهبري

تررويج دهرد  ايرن  را وييگانرظاراف از تارتنان را شفاف نمايد و پاسرخ
بندي و رعاي  معیارهاي اخااهي طور مرتب بب پايرهبران تارتنان را بب

تنند و براي رفرارهاي اخااهي و ایراخااهي پاداش و مجرازاف توصیب مي
دس  آمده براي رهبران اخاراهي شرامل هاي ببگیرند  ويژگيدر نظر مي

ل   صررداه  و ي عناصررر فررردي )مثررل: انصرراف و عررداهررر دو دسرررب
ها و دوسررري( و عناصررر مررديريري )مثررل: توصرریبتاري  و نرروعدرسرر 

سرازي رهنمودهاي اخااهي  شريک تردن تارتنران در هردرف  و شفاف
 باشد مندي( مينقش و نظام

نظر برسد  امرا هاي رفراري احصا شده  زياد ببممکن اس  تعداد شاخص
عنوان روانرد بربها برويکرد پژوهش ايرن بروده ترب مجموعرب شراخص

ترار رود  لر ا سرعي شرد سازي رهبري اخاراهي بربراهنماي عماي پیاده
صررورف شررفاف و روشررن  هاي رفررراري تررا حررد ممکررن ببشرراخص
ي تمام اهداماف عماي هابل انجرام توسرط مرديران باشرد و دهندهنشان
 تب بب چب مواردي و با چب اولويري  اهمی  هائل شوند اين

هاي تاتید شده در دس  آمده با ويژگيي تایدي ببهابسیاري از ويژگي
خرواني دارد  هاي اساامي با توجب بب فرهنگ حات، برر جامعرب  ه،آموزه

تاماا  مطاب  ( 17Qو  1Q ،2Q ،3Q، 5Q ،6Q ،8Q ،13Qبرخي )مثل: 

ها نیز با توجب بب مفهوم برخي ديگر از مولفبهاي اساامي هسرند و آموزه
هاي اساامي مرتبط هسررند )مثرل: ها  با آموزهنهاي رفراري آو شاخص

7Q  15وQ ) 

اول خرواني دارد  جرزء دس  آمده با تعريف رهبري اخااهي ه،الگوي بب
صرورف هنجراري از تعريف  اشاره دارد بب نشان دادن رفررار مناسرب بب

رهبرران  عبارف ديگرهاي فردي و ارتباطاف بین فردي  ببطري  فعالی 
طور اصولي و هنجاري  مناسب ي رفرارهايي هسرند تب بباخااهي  الگوها
تننررد  عمررل ميالگررويي معربررر  عنوانبرربنهايرررا   وشرروند پنداشرررب مي

و برخرري ديگررر از  13Qو  1Q ،2Q ،3Q، 5Q ،6Q ،8Q هايمولفررب

  اشاره دارد دوم جزءخواني دارند  هاي الگو با اين جزء از تعريف ه،مولفب
طرفرب  ايي بین زيردسران از طرير  ارتباطراف دوبب ترويج چنین رفراره

تننرد و اخاراق را در عبارف ديگر رهبران اخااهي بب اخاراق توجرب ميبب
تننرد و ي آن با پیروان  برجسرب ميي گف  و گو دربارهمحیط بب وسیاب

دهنرد اي را بب پیروان ارايب ميچنین فرآيند عدال  بین فردي و رويبه،

اسر  ترب براسراس آن « تشروي »(  جزء سوم  13Qو  4Q هاي)مولفب

تننرد  برب رفررار اخاراهي رهبران اخااهي  معیارهاي اخااهي را مسرقر مي
تننرد  تنبیرب دهنرد و تسراني را ترب از معیارهرا پیرروي نميپاداش مي

  جزء آخرر  (1Q يهاي مولفبو برخي شاخص 4Qي تنند )در مولفبمي
رهبران اخااهي بب نررايج اخاراهي  اس  تب براساس آن « گیريتصمی،»

هايي عادلانررب و هنجرراري تننررد و تصررمی،هاي خررود فکررر ميتصررمی،

 وجود دارد  1Qي گیرند  اين موارد در مولفبمي
بررسي وابسرگي الگروي رهبرري اخاراهي برب فرهنرگ  برا اسررفاده از 

نشرران داده 29هرراي پررروهه رهبررري جهرراني و ارربخشرري سررازمانيداده
و تشروي    گراييدوسرري  جمرعتاري  نروعداه  و درس هاي صمولفب
هاي صورف جهاني مورد تايید هسرند  البرب میزان اين تايید در فرهنگبب

نظر مخراف  مرفاوف اس   بنابراين اگرچرب مفهروم رهبرري اخاراهي برب
هاي تایردي آن ممکرن اسر  در جهاني مي رسرد  امرا اهمیر  جنبرب

هراي فروق در پرژوهش (  مولفرب11د)هاي مخراف  مرفاوف باشفرهنگ
تراري در ي صداه  و درسر اند  مولفبحاضر نیز مورد تايید هرار گرفرب

 ي چهارم هرار گرفرب اس  دوسري در رتببي نوعرتبب دوم و مولفب
هرا برراي انرخراب شرود سرازمانبا توجب بب نرايج پژوهش  پیشنهاد مي

هاي مديريري افرراد را هاي فردي و ه، توانمنديمديران  ه، مشخصب
هراي آموزشري مناسرب  توانمنردي مد نظر هرار دهند؛ برا طراحري دوره

عنروان مديران را در ابعاد مخراف الگو  تقوي  نماينرد؛ از ايرن الگرو برب
سرازي رهبرري اخاراهي در ي تاري مديران براي پیادهراهنما و سرلوحب

اخاراهي برراي  عنروان مقیراس رهبرريسازمان اسرفاده تنند؛ از آن برب
مداري مديران و شناسايي و رفع نقاط ضرعف آنهرا سنجش میزان اخااق

هاي بالاتر را منوط بب رفرع نقراط اسرفاده تنند؛ انرصاب مديران در پس 
عنروان چگونگي عماکرد آنان در هرار دادن اخااق ببضعف تنند و نهايرا  

 اينرد يک بخش شفاف از برنامرب رهبرري خرود را تنرررل و تقوير  نم
شود رهبران از اين مقیاس برراي سرنجش میرزان همچنین پیشنهاد مي
سرازي رهبرري اخاراهي در سرازمان و خودپايشري موفقی  خود در پیاده

 اسرفاده تنند 
شود براي تکمیل الگوي رهبري اخااهي گران ه، پیشنهاد ميبب پژوهش

هاي گيگر مناسب براي هر دسرب از ويژدس  آمده  مریییرهاي تعديلبب
سازي هاي پیادهفردي و مديريري را شناسايي و سپس پیامدها و خروجي

رهبري اخااهي را شناسايي و بررسي نمايند  همچنین بررسي اعربار ايرن 
ها و يا در سطح تشور الگو با اسرفاده از جامعب آماري مديران ساير اسران
ي رفرراري هاها و شاخصو بررسي تاریر آن در اهمی  و اولوي  ويژگي

 تواند مه، باشد مي
هايي بوده اس   از جماب: تعداد بسیار تر، اين پژوهش داراي محدودي 

ي طراحرري الگرروي رهبررري اخارراهي؛ هرراي داخارري در زمینرربپررژوهش
ترري شرده؛ محدودي  زماني تب مانع از انجام پژوهش در سطح وسریع

هراي ازماندس  آمده و تعمی، آنها برب ترل سرها از منبعي واحد ببداده
گرر برب ايراني جاي احریراط دارد؛ وارد نشردن مرییرهراي مهر، مداخارب

هراي آتري  ل ا براي پژوهشهاي زياد آنها و پژوهش بب عا  پیچیدگي
بررسي مرییرهاي اررگ ار عااوه بر مرییر در نظر گرفرب شرده برراي ايرن 

تواند مه، باشد؛ دخیل بودن هااوف شخصي پاسخ دهندگان مطالعب  مي
در ارتباط با رفرار و باورهاي رهبر اخااهي؛ سوگیري پاسخ دهنردگان يرا 

هرا و عدم توجب و ده  تافي پاسخ دهندگان؛ فرص  محردود مصراحبب
 عدم امکان انجام مصاحبب تکمیاي در برخي موارد 
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 های مشترک )مستقیم/ضمنی( الگوی حاصل از پژوهش حاضر با سایر الگوها: ویژگی2جدول 

 های مشترکویژگی های کلیدییژگیو الگو
 6  1  4  2 ارتباطاف  -6توانمندسازي   -1الگوسازي نقش   -4معنوي    -7خادمی    -2تربی    -1 (7)

(4) 
و  ببیناننگاه خوش -4  الگوي رفرار هاطعانب -7  خصي و شیايش وازن زندگيت -2  هاي اسااميتدوين سند جامع اخااهي مطاب  با آموزه -1
 ته يب نفس خويشرن و اصل تقدم تربی  بر تعای، -1  یرانديشانبخ

2  7  4  1 

 7  1 حساسی  اخااهي -4پاداش و تنبیب   -7ديدگاه اخااهي   -2عمل مرعادل   -1 (49)

(16) 
اب مراتب و ساخرار حف  ساس -1حف  پاتي فیزيکي و معنوي   -4وفاداري بب زيردسران   -7رفرار منصفانب   -2زيسري  حماي  از بب -1

 اسرقاال -6سازماني  
1  2  7  1  6 

 همگي داري  صداه   رهنمودهاي اخااهي  نگراني براي پايداري محیط زيس مسازي نقش  مردمانصاف  تسهی، هدرف  شفاف (13)

 گراييگزاري  عدال   صداه   جامعباحررام  خدم  (13)

 ري  مشارت تاگزاري عدال   درس احررام  خدم  (11)

 دوسري حماي   رهنمودهاي اخااهي  نوع هاي موردهاي اخااهي  سازگاري رفرار با ارزشارزشابااغ   صداه   انصاف  تاريراسري و درس  (19)

 1  4  1 گرايي جامعب -1رهنمودهاي اخااهي   -4اسرقاال   -7خودخواهي   -2دوسري  نوع -1 (62)

(1) 
  با وجدان بودن )هابل گري(بیني  حماي دوسري  مهرباني  خوشي  رهنمودها و اسرانداردهاي اخااهي  سازگاري )نوعسازي نقش اخااهالگو

رنجوري )ارتباطاف   هااوف اخااهي  پرهیز از عصبی  و روان(گريماتیاوليشناس  مصم،(  صداه  )پرهیز از پ ير  وظیفباعرماد  مسئولی 
 مطاوب(  جايگاه تنررل 

م موارد بب نوعي در تما
هاي الگوي مولفب

پژوهش حاضر و يا 
هاي رفراري آنها شاخص

 وجود دارند 
(12) 

ي اخااق  هابای  اعرماد  گفرگو درباره گیري عادلانب گوش دادن  پاداش و تنبیب  زندگي شخصي اخااهي  توجب بب منافع تارتنان  تصمی،
 هاجب بب نرايج تصمی،اي اخااهي  تورهنمودهاي اخااهي  زندگي حرفب

(11) 
دوسري(  انگیزش  تشوي  گیري بب اجرماع و مردم شامل نوعگیري اخااهي  جه تاري  آگاهي اخااهي )تصمی،منش اخااهي و راسري و درس 
 گويي اخااهي )اسرانداردهاي اخااهي / تنبیب و پاداش(و توانمندسازي  مديري  پاسخ

 سازي نقش  تسهی، هدرف  ايفاي نقش الگوي رفرارهاي اخااهي  نگراني براي ديگران افانصاف و صداه   شف (62و  61)

(67) 
  گیري  رفرار منصفانبهنگام تصمی،توجب بب رفاه و ساامري ديگران بب  هاتصمی،توجب بب پیامدهاي گیري اخااهي  هي  تصمی،ديدگاه اخاا

انجام اعمال و رفرارهاي  تارتنان برايآموزش گويي اخااهي  ي اخااق  مديري  پاسخرهوگو درباايفاي نقش الگوي رفرارهاي اخااهي  گف 
 خااهيا

 (61و  64)
گو نگب داشرن هاي اخااهي  ايفاي نقش الگوي رفرارهاي اخااهي پاداش بب رفرارهاي اخااهي  پاسختاري  انصاف  ابااغ ارزشصداه  و درس 

 گیري اخااهيهي  تصمی،زيردسران در هبال رفرارهاي ایراخاا

(66) 
يافرن بهررين افراد و توسعب  -7سازماني و نب منافع شخصي   هايتمرتز بر موفقی  -2ها  هاي سازمان و رعاي  آنهدف و ارزشبیان  -1
هاي مخالف  ها و عقیدهف ايجاد مکانیزم ابراز مخال -1نفعان  ها و ايجاد ارزش براي ذيي اخااق  ارزشگوي مداوم در بارهگف  -4ها  آن
 پ يري لازمها و ارتباطاف هاطعانب در عین انعطافتصمی، -3بیني(  هاي ديگران )خوشها و ارزشسخاوتمندي در درک خوبي -6

2  7  4  1  6  3 

 

 گیرینتیجه
ترررين عنرروان مهرر،شرراخص بررب 121در نریجررب ايررن پررژوهش  تعررداد 

ويژگي تایردي  11سايي تب در هاي رفراري رهبران اخااهي شناشاخص
اند  از اين نظر  پرژوهش حاضرر از سراير بندي شدهبندي و اولوي دسرب

طور ها بربهاي مشابب در اين زمینب مرمايز اسر   ايرن شراخصپژوهش
شفاف چهارچوب الگوي رفرراري رهبرران را تعیرین و راهنمراي عماري 

توانرد رائب شده ميهسرند  الگوي ا سازي رهبري اخااهي در سازمانپیاده
اي براي بررسي وضعی  رهبرري اخاراهي در سرازمان و عنوان سنجببب

چگونگي عماکرد رهبران و در نریجب شناسايي و رفع نقاط ضرعف آنران 
  «انصراف و عردال »هراي هاي مربروط برب ويژگريتار رود  شاخصبب
و « دوسررينروع»  «احرررام برب تارتنران»  «تراريصداه  و درس »
ترتیب بالاترين اولوي  را دارند  نرايج اين بب« گزاري بب تارتنانخدم »

 يهاه، جنبب و مديريري هايجنبب ه، بايد پژوهش از اين نظر تب رهبر
خرواني دارد  لر ا هاي هباري ه،دهد با پژوهش هرار توجب فردي را مورد

هراي شخصري و هر، ها در انرخاب مرديران بايرد هر، ويژگريسازمان
 اي مديريري افراد را در نظر بگیرند هتوانمندي

 های اخلاقیملاحظه
دهي بب در اين پژوهش  محق  سعي ترده اصول اخااهي را در ارجاع

 طور تامل رعاي  تند ها ببآوري دادهمنابع و جمع
 

 هنام واژه
 Scandal .1 رسوايي اخااهي

 Leadership .2 رهبري

 Ethics .3 اخااق

 Ethical Leadership .4 رهبري اخااهي

 Social exchange theory .5 تئوري تبادل اجرماعي

 Social learning theory .6 تئوري يادگیري اجرماعي

 Reinforcement .7 تقوي 

8. Transformational Leadership 

  رهبري تحول گرا
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 Authentic leadership .9 رهبري مور 

 Sprititual Leadership .10 رهبري معنوي

 Servant Leadership .11 رهبري خدمرگزار

 Fairness and Justice .12 انصاف و عدال 

 Fair and principled decisions .13 تصمی، هاي ضايطب مند

 Honsty and Integrity .14 صداه  و راس  ترداري

 Machiavellianism .15 ماتیاولي گري

 Respect others .16 احررام بب ديگران

 Altruism .17 وع دوسرين

 Serving .18 خدمرگزاري

 Ethical role modeling .19 ايفاي نقش الگوي اخااهي

 Optimistic .20 خوش بیني

 Neuroticism .21 روان رنجوري

 Ethical guidance .22 راهنمايي اخااهي

23. Ethical Accountability 

 پاسخگويي در مقابل اصول اخااهي

 Rewards and Punishment .24 و تنبیب ها پاداش ها 

 Power sharing .25 اشرراگ هدرف

 Persuasive mapping .26 مرقاعد سازي

 Role clarification .27 شفاف سازي نقش

28. Collective orientation / Communutarianism 

  جامعب گرايي

29. Global leadership & organizational effectiveness 

(GLOBE) 
 رهبري جهاني و ارر بخشي سازماني
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