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ای معلمان با تاکید بر سبک رهبریتحلیل عوامل مرتبط با اخالق حرفه  
 

 * اسدیمنیره یوسفی، دکترنازنین بنی

 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 

 (12/99/ 22، تاریخ پذیرش:23/10/99دریافت:تاریخ )

 

 

 

 سرآغاز

تا چند دهه اخیر در ادبیات مدیریت آموزشی  اتقااد بر ای  بود هه اخق  
آثاری با  1970ی  . اما از اواخر دههاسییتای مرتبط با دی  و مذهب  ماوله

یک  از محااان   .(1ریت و آموزش به چاپ رسیید  موضیو  اخق  در مدی
ط  صیدها و    درباره مفهوم رهبری"گوید:  در ارتباط با نظریه رهبری م 

بلکه هزاران سیا،  نوشیقه شیده   اما مورد در  و شیناخت تله  به طور  
مشیک  اصیل  در تحلی  رهبری   .(2   "روشی  و واضیق ارار نفرهقه اسیت.
ه طور خیا،  ههبود اتفیا  نظر ریرامون  بیه طور هل  و رهبری اخقا  بی

معنای دایق آن اسیت. برای هیفیت های  ههوون اخقا   اخق  گرا و  
 (.  3توان به تعریف واحدی دست یاهت  یا مبقن  بر ارزش نیز ههقر م 

 
 
 
 

 
یک  از نخسییقی  دانشییهندان مدیریت هه در ای  زمینه ماالعات خود را 

تلم نه  تواند به اخق  ب  تفاوت باشید. تلم   "گوید:  منقشیر سیاخت  م 

 (. 4  "شرط اساس  است برای تلم مبقن  بر تلم.  مبقن  بر اخق 
به طور هل  اخقایات چارچوب  از بایدها و نبایدهاست هه رهقار درست و  

اصیییو،     ریایبنیدی بیه  اخق    .(5هنید  نیادرسیییت را مشیییخ  م 
زندگ    در  درسییت از بد( اخقا  درسییق   راه   راهدامن   تشییخی   

هاربردی و روزمره اسیت در حال  هه امری     یشیخیی  و رهقارهای هرد
اخقاییات  تلم اخق   نظیام اخق   مبیاحیر نظری اخق  را در یی  دیید  

دهد و اصیاقح  اسیت هه معهوب برای  وسییعقر مورد بررسی  ارار م 
 .(6قه است  ماالعه هلسفه اصو، اخقا  مورد اسقفاده هقسفه ارار گره

 
 
 
 

 چکیده
آموزش و رروش هر جامعه  بنیان هرهنگ و تعلیم و تربیت صحیق است و معلهان الفوهای رهقار اخقا  برای نسلهای آینده هسقند. زمینه:  

ابقدای   هدف هل  رژوهش حاضر  تحلی  توام  تاثیرگذار بر اخق  حرهه  ای معلهان با تاهید بر سب  رهبری مدیران آموزش  مدارس 
 ران است.  دخقرانه منااه چهار شهر ته

جامعه آماری هلیه معلهان و مدیران مدارس ابقدای  دخقرانه آموزش و ررورش منااه   بود .  ههبسقف   نو   از  توصیف   حاضر  رژوهش  روش: 

ای و براساس هرمو،  گیری تیاده  طباهنفر بود هه نهونۀ آماری با اسقفاده از روش نهونه   800  99-98شهر تهران در سا، تحییل     4
   اهزار  نرم  از   با اسقفاده  با روش معادبت ساخقاری و   و تحلی  آماری  تجزیه  ابزار ررسشنامه اسقاندارد بود.    نفر انقخاب شد.  260هوهران  
SPSS 24  و نرم اهزار Smart-Pls  نجام گرهت. ا  3نسخۀ 

و ساق معناداری آن هوچکقر از    79/0ای معلهان  مدیران آموزش  با اخق  حرهه  یضریب رگرسیون  سب  رهبری تحولفرا  یافته ها: 

و ساق    103/0ای معلهان   است. ههونی  ضریب رگرسیون  سب  رهبری مراوده ای  معامله گر( مدیران آموزش  با اخق  حرهه   05/0
با ساق معناداری  05/0   ای معلهان  با اخق  حرهه   مدیران آموزش   جهتبه هر  باری   باشد. ضریب رگرسیون  سب  رهبری م    0/ 03معناداری

 است.  0/ 132

ای معلهان مدارس ابقدای  دخقرانه منااه  ای معامله گر( مدیران آموزش  با اخق  حرهه های رهبری تحولفرا و مراودهسب    نتیجه گیری: 

ای معلهان مدارس  رهبری باری به هر جهت مدیران آموزش   با اخق  حرهه چهار شهر تهران راباه مثبت معناداری دارد. در حال  هه سب   
 ابقدای  دخقرانه منااه چهار شهر تهران راباه معناداری ندارد. 

  

 ای  سب  رهبری اخق  حرهه   ررورشآموزش و   : کلیدواژگان

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 n_baniasadi@iau-tnb.ac.irنویسندۀ مسئو،: نشان  الکقرونیک : 
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آموزش   -1: اسییتحرهه بنا به تعریف صییاحبنظران شییام  سییه ویژگ   
به رسیهیت   -2تخیییی  از طریق آموزش رسیه  در ی  رشیقه از دانش  

شییناخق  تهوم  به تنوان بخشیی  از اجقها  هه دارای اسییقاق، ته    
تعهد نسیبت به هراهم   -3نسیب ( در تعیی  الزامات و تهلکرد خود اسیت.  

                (.                                                                                                                           7هردن خدمات تهوم  هراتر از رهاه  ومناهع( ااقیادی اهراد جامعه  
ای از دانش اخق  اسیت هه روابط شییل  را مورد  ای رشیقهاخق  حرهه

ای از وظایف  اسیقانداردها   ای مجهوتهدهد. اخق  حرههماالعه ارار م 
ارزشی  در راباه با مشیا   اسیت هه تهلکرد     -اصیو، و الزامات اخقا 

هند  رزیاب  م رهقار و روابط شیا لی  را از نظر میزان درسیق  یا نادرسیق  ا
(. الفوهای رهقار اخقا  در حرهه بر اسیاس رتایت حاو  اهراد اسیت 8   
 9.)  

  سیب  هه  ای  گهانند  بر صینعت   و  تجارت از  گرهقه نشیتت ادبیات  بیشیقر"
آموزش و   در  رهبری  منیاسیییب  شیییکی   وظیفیه گرای رهبری  مدیریق  و
تهایز بی  ماهیت و  به    هانظریه ای   از  بسیاری است  در حال  هه  ررورش

ها توجه  نداشیقه اند و ای  امر  سیازمان  سیایر و  ررورش و  هدف آموزش

های اخق  و اخق  (. ماوله10   ".انجامدبه ناهارآمدی ای  نظریه ها م 
ای در رهبری سییازمانهای آموزشیی  با توجه به توضیییحات زیر از حرهه

 ای برخوردار است: اههیت ویژه
با بخشی  از مهارتهای مردم ارتباط دارند. سیازمانهای    انوا  دیفر سیازمانها

رهبری   .دنآموزشیی  با ه  و هارهرد هام  هردیت شییخ  سییروهار دار
آموزشی  ی  امر اخقا  اسیت هه رهبر را از مسیار  روزمره و یادگرهق   

 .(11هنید  هیای ههن  م دانش ییا مهیارت هراتر برده  مقوجیه الهرو تیادت
تواند شید و  ت بشیر تنها با تعلیم و تربیت آدم م امانور  هانت بیان داشی

سیازد نیسیت. هدف آموزش  هدایت در آدم  جز آنوه هه تربیت از او م 
جهت تربیت صییحیق اسییت و تعلیم و تربیت شییرط بزم برای رسییاندن  

ی  رهبر آموزشیی  باید دره  از  . (12انسییان به هها، انسییان  اسییت   
ه باشیید و به تجارب زیسییقه و معان   دورنها و اهداف نهای  تربیت داشییق

  (.13گیرند توجه هند   ههن  در اهرادی هه در ای  راباه ارار م 
سیب  رهبری شیام  شیخیییت تهوم    رهقار و الفوهای ارتباط  رهبر  
در هدایت دیفران به سیوی دسیقیاب  به اهداف سیازمان  یا شیخی  است. 

طیف مقنوت  هه های رهبری در ادبیات رسیت مدرن  طباه بندی سیب 
انوا  رهبری هیاریزمیاتیی   رهبری تیدالیت اجقهیات   رهبری جنسییییق  و  

شیییامی      گیردنژادی  رهبری اخقا  و رهبری معنوی را نیز دربر م 
شود. اما سه سب  مورد بررس  در ای  رژوهش در ارتباط با بخش  از م 

  تر از سییب  های رهبری شییام  ااقدارگرا چهار دسییقه نسییبقاا جهان 
گیرد. رهبران ااقیدارگرا و  تحو، گرا ارار م   و    مشیییارهق   مراوده ای

حیله ماهیاول    و برای اجرای اوانی     اهرآمیزاسییقبدادی از شییفردهای  
هنند و به وهاداری بیش از شیایسیقف   مردم اسیقفاده م   بازی دادنبرای  

دهند. هنقر،  اسقراتژی اصل  مدیریت است هه توسط رهبران  راداش م 
شیود. رهبری مشیارهق    مردم گرا( بر تییهیم  قدارگرا به هار گرهقه م اا

گروه  با محوریت مردم و نیازهای آنها تتهید    گیری مشقر  و مشارهت
هننید. ای  سیییبی  منجر بیه تفویا اخقییار و براراری ارتبیاط در مورد  م 

  احقرام به تنو  در اتضییای تیم و  اهداف  هرایندهای دسییقیاب  به هدف

جوی هیفیت در هر هار و محیییو، نهای   و تقش جهع  برای جسییت
گر( با اراره راداش برای آنوه رهبران  ای   معاملهشییود. رهبران مراودهم 
دهنید. ای  نو  رهبری  خواهنید انجیام گیرد  بیه هیارهنیان انفیزه م م 

مسییقلزم تلفیق اهداف سییازمان  و انقظارات با نیازهای اهرادی اسییت هه 
آورنید هیه دهنید. رهبران تحو، گرا محیا  بیه وجود م ا انجیام م هیار ر

ای توانهنید شیییده هیه بیابتری  نییازهیای خود را در آن هر هرد بیه گونیه
. آیدبرآورده هند و به شیکل  تضیوی از ی  جامعه یادگیرنده و سیازنده در

رهبران تحو، گرا خدمقفزار دیفران هسیقند و آنها را در ایجاد و رذیرش  
 (. 14هنند   انداز سازمان  و تحاق آن راهنهای  م  چشم
  برای  جدیدی  هایراه تا  هندم  تشیویق را  گروه  اتضیای  گرا تحو،  رهبر
  رهبری  .هننید  رییدا  ییادگیری  برای  جیدیید  هیایهرصیییت  و  هیارهیا  انجیام
در ای مراوده. رهبری  اسیییت  تشیییویق  و حهیاییت  شیییامی  نیز گراتحو،

و  جسیقجوی ای  اسیت هه از طریق توجه به تقیق شیخیی  هارمندان  
 نشییتت ایده ای  از  سییب  . ای به وجود آوردای  انفیزه را     هرایند معامله

  حایایت  در  هننید م   ابو،  را  هیار  یی   اهراد  هیه  هنفیام   هیه  گیردم 
  هیارهیای اگر.  هننید  اطیاتیت هیار  آن  در  خود رهبر  و  میدیر  از  هیه  ریذیرنیدم 
  رهبر  نباشد   نظر  مورد  اسقانداردهای  حد در  تیم  اتضای  توسیط  شیده  انجام
 هند. م  تنبیه را آنها

شیود هه حوزۀ  مراوده ای  معامله گر( دو حوزه را شیام  م   رهبری سیب 
  و  انحراهیات  بیا  رهبر  برخورد  نحوۀ  بیه   اسیییقثنیا  مبنیای  بر  او، میدیرییت

  شیییام   ااقضیییای    هایراداششیییود و حوزۀ دوم  ها مربوط م اشیییقباه
 بیه تیا هنیدتحریی  م   میال   هیای ریاداش  بیا  را  ریروان رهبر  هیه  رهقیارهیای 
واق  معلهان به ای  ادرا  برسییند هه   برسییند.  انقظار  مورد  تهلکردهای

ها از سیوی مدیر با بازخورد ههراه اسیت در ای  ها و رهقارهای آنهعالیت
 یابد.ها توسعه م آنای حالت احقهابا میزان اخق  حرهه

  تعام   تدم  باری به هر جهت   لجام گسییییخقه( تام   رهبری  سیییب  
  دهند نه   بازخورد  هنند نه   موضع  اتخاه  ای  رهبران.    است  شده  معره 
  ریروان  رضیایت و  رشید و به  هنندنه   ریفیری  گیرند م   نادیده را  مسیار 
ریذیرنید. هر رهبر  مسیییئولییت نه   رهبران  ای   وااع   نیدارنید. در  توجه 

مهک  اسیت به ااقضیای شیرایط از هر هدام از ای  سیب  ها اسیقفاده هند  
نقایج رنج هزار مورد از سیه سیب  رهبری    در بررسی   رژوهشیفران(. 15 

تحو، گرا  مراوده ای  معیاملیه گر( و بیاری بیه هر جهیت  از نظر هراوان    
به اشییقباه و انحراف از اثربخشیی  و هعا، بودن یا منفع  بودن نسییبت  

نشییان دادند هه در   از نظر اثربخشیی   به صییورت طیف الزامات( آنها را 
 .دیده م  شود 1 نفاره

 معنویت و ایحرهه اخق  بی  در رژوهش انجام گرهقه ریرامون راباه

 ایحرهه اخق    نقایج نشیان داد ابعاد مرد دبیران تهلکرد با هار محیط
در  (.16اسیت   دبیران تهلکرد بین  ریش به اادر هار معنویت محیط  و

ی  دهه اخیر رژوهشیهای بسییاری در مورد سیبکهای رهبری و ارتباط آن 
با مقییرهای دیفر انجیام گرهقیه اسیییت. در بررسییی  موردی ی  اجقهیا   
آموزشی  در اسینانیا  روش رهبری دموهراتی  در ی  مدرسیه را شیام   

گیری ها و  شیارهت در تییهیمروشیهای سیازمانده  اسیقفاده از ههکاری  م
در هشیور ابرس اثربخشی  سیب  رهبری تحو،    (.17هار تیه  دانسیقند  
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خواه توسییط مدیر مدرسییه برای ح  چالشییهای اجقهات  و جوابفوی  به 
 (.18  نیازهای دانش آموزان مهاجر و هایر بررس  گردید

مایالعیات انجیام گرهقیه در آموزش تیال   نشیییان داد هیه سیییبی  رهبری  
ری  تیامی  در تیییر نهیادی موهق بیه ویژه هثرت گرای  بیا تیاثیر بر  تمهم

(. بررسیی  سییبکهای  19جو و هرهنگ سییازمان  در آموزش تال  اسییت  
رهبری در میان مدیران ررسییقاری در بیهارسییقانها   تفاوت در سییبکهای  

روی  آنها با معضیقت اخقا  مرتبط نشیان  یارهبری آنان را با شیک  رو
رتباط ویژگ  های شیخیی   سینوات خدمت  توام  نهادی و  در ای  ا. داد

ای  (.در ماالعه20ااقدار حرهه ای توامل  تاثیرگذار تشییخی  داده شیید 
راباه بی  تجارب زندگ  مدیران مدرسیه و رهقارهای رهبری تحو، خواه 

بررسیی  سییبکهای رهبری زنان در مدیریت نظامهای   .(21ارزیاب  شیید  
رب زندگ  آنان در سییالهای آ ازی  زندگ  را ورزشیی  اسییقرالیا  نیز تجا

(. در 22تیامی  تیاثیرگیذاری در انقخیاب سیییبی  رهبری آنیان نشیییان داد  
هننیده بیه تنوان میدل  برای  تحایا  ریرامون سیییبی  رهبری ههکیاری

هدایت آموزش آموزش و ررورش هشیور آمریکا   مشیخ  شید با اینکه 
در رهبری آموزشی  در دهند   زنان بیش از نیه  از جعیت را تشیکی  م 

بخش تعلیهات دین   زنان ههقر از ده درصید مدیران آموزشی  را تشیکی  
مدیر اجرای  ناش مهم    156(. در هشیور مالزی با بررسی   23م  دهند  

تضیو در سیازمان مشیخ  و ای  امر در -احقرام حرهه ای در تعام  رهبر  
 (. 24راباه سب  رهبری و تعهد سازمان  تاثیرگذار دانسقه شد  

راباه تل  بی  رهبری تحو، خواه و یادگیری حرهه ای در هشت مدرسه  
خواه   ها نشییان داد هه از طریق سییب  رهبری تحو،بررسیی  شیید یاهقه
ای معلهیان را ارتایا  تواننید اجقهیاتیات ییادگیری حرهیهمیدیران میدارس م 

داده  شییایسییقف  تجهع  در معلهان را اهزایش داده و سییاق یادگیری  
(. بیا یی  بررسییی  در آهریایای جنوب   25وزان را بیاب ببرنید  آمدانش

تواند با انقخاب  مشخ  شد هه سب  رهبری تحو، خواه در مدیران  م 
سییب  براراری ارتباط  خود ابراز و مسییقایم  خشییونت آمیز هقم  یا  

 (. 26تاطف  یا حیله گرایانه و دسقکاری هننده( ارتباط داشقه باشد 
تحو، خواه و رهبری معیاملیه گر بیا نو  اسیییقیدب،  ارتبیاط بی  رهبری   

اخقا  در هنفام رو به رو شیدن با معضیقت اخقا  در مسیار  آموزشی   
ارزییاب     -و تربیق  بررسییی  شییید. محاایان از طریق گزارش هیای خود

  مدیران درباره سیب  رهبری خود و توزیع ررسیشینامه چشیم انداز اخقا 
آنها  به ای  نقیجه رسیییدند هه  برای سیینجش نو  اسییقدب، اخقا  در

رهبری تحو، خواه  به ناد مسار  ارزش  از دید حرهه ای م  رردازد ول   
گرایانه بیشییقر اخقایات سییوداگرایانه را ریش ویژگ  های رهبری معامله

(.در مدارس هشور شیل  سهت تاری  تر رهبری تحت 27بین  م  هند  
ف  مورد بررسی  ارار گرهت  تنوان رهبری مخرب با اسیقفاده از روش هی

و رهبری خودهامه  ارتباطات ضعیف  رهقارهای بدون ثبات و لحظه ای و  
 (.28ضعف در مهارتهای راهبردی از ویژگ  های آن دانسقه شد  

 

 
 ( 15اثربخشی )ارتباط سبکهای رهبری تحول گرا، مراوده ای و باری به هر جهت با : 1نگاره 

 
ای و  بی  ههه ابعاد اخق  حرههتحایق دیفری نشیییانفر آن اسیییت هه 

های اجرای  شیهر نورآباد  های نوی  رهبری مال  در دسیقفاهبهبود سیب 
تعهد    یاباه بدر رژوهشیی  ر .(29 مهسیین  راباه وجود داشییقه اسییت 

نشیان داد  جینقا  بررسی  شید.  جانیه  و هوش یامعلهان به اخق  حرهه
وجود دارد  هوش    یاتعهید معلهیان بیه اخق  حرهیه  شیآنجیا هیه اهزا

ماالعه درباره سب   233(. مرور  30  اسیت اهقهی شیاهزا زیآنها ن   جانیه
( ارتباط ای  نو  رهبری  2015-2005خواه در هشیور چی    رهبری تحو،

را با مقییرهای گوناگون سیازمان  در سیاوف هرد  تیم و سیازمان معنادار  
(. تحایاات انجام شیده نشیان م  دهد رایبندی هارهنان  31تشیخی  داد  

 ری در سیازمان راباه داردبه اصیو، اخق  حرهه ای با هاهش اهها، ها
( و اخق  هیار و بلو  روان  در مییان آنیان منجر بیه اهزایش میزان  32 

 .(33انفیزش شیل  م  شود 
رهبری   رهقارها و به تبارت دیفر سب هاى   از اخقایات  بسیارىگرچیه  

بر رهقار ههه اهراد سازمان و در نقیجه ای  امور   مدیران جنبه هردى دارد
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ای هیه میدیران آموزشییی  هیه اداره . در جیامعیهثر مىگذاردبر ه  جامعه ا
هننده مدارس هسیییقند مقعهد به الفوهای اخقا  و انسیییان  نباشیییند   

آموزان  معلهیان هم بیه ای  الفوهیا ریایبنید نخواهنید بود و در نقیجیه دانش
هم به الفوهای اخقا  ته  نخواهند هرد و به ای  ترتیب آنوه سیاراط  

ته  هردن ماابق   -به سییعادت اجقهات  دانسییقهشییرط بزم برای نی   
 (.34  از جامعه رخت برخواهد بست -اخق  یا ههان ته  اخقا 

مااع  ای معلهان  ای  رژوهش در بررسییی  توام  مرتبط با اخق  حرهه 
ابقدای   ارتباط سییب  رهبری مدیران آموزشیی  با اخق  حرهه ای را در 

سیب  رهبری تحولفرای   -1: هرده اسیت  زیر بررسی   هرضییهاالب سیه  
ای معلهیان میدارس ابقیدای  دخقرانیه میدیران آموزشییی  بیا اخق  حرهیه
ای  سیییبی  رهبری مراوده  -2دارد.    مناایه چهیار شیییهر تهران رابایه

ای معلهیان میدارس ابقیدای  میدیران آموزشییی  بیا اخق  حرهیه(  گرمعیاملیه 
سیب  رهبری باری به  -3دخقرانه منااه چهار شیهر تهران راباه دارد. 
ای معلهیان میدارس ابقیدای  هرجهیت میدیران آموزشییی  بیا اخق  حرهیه
 دخقرانه منااه چهار شهر تهران راباه دارد.

 است. مد، مفهوم  تحایق به نهایش درآمده 2در نفاره 

 
 : مدل مفهومی پژوهش 2نگاره 

 روش

 به  هاداده  هه  بود  ههبسیقف   نو  از  توصییف   رژوهشی   حاضیر   رژوهش
جامعه آماری ای  رژوهش شییام  هلیه   .شیید  گردآوری  میدان   صییورت

 4معلهیان و میدیران میدارس ابقیدای  دخقرانیه آموزش و ررورش مناایه  

 .نفر بود    800ها  بود هه تعداد آن 99-98شیهر تهران در سیا، تحیییل   
روش نهونیه گیری    بیانفر    260نهونیۀ آمیاری براسیییاس هرمو، هوهران  

ی تحایق دو ررسیشینامه به شید. ابزار اندازه گیر  انقخابای  تییاده  طباه
 شرف زیر است:

ررسیشینامه سیب  های رهبری توسیط ب  و    ررسیشینامه سیب  رهبری:
 45. ای  ررسیشینامه در نسیخه اولیه دارای (35  آولیو طراح  شیده اسیت

  ررسییش  36   سییوابت آن به(36 سییوا، بود هه در جدیدتری  ویرایش 
 5سیاا، و   20ای  دار  گرارهبری تحو، در ای  ررسیشینامه   .  یاهت  تالی 

مولفیه  و    3سیییاا، و    12دارای    مراوده ای  معیاملیه گر(مولفیه  رهبری  

 طیف  اساس  سوابت بر  و ساا، است  4دارای  باری به هر جهت   رهبری  
روای  و رایای  ررسیشینامه چندتامل    .طراح  شیده اسیتگزینه ای    جرن

بی    رایای   (35 و آولیو  ب  ماالعه مسیقا   14بر اسیاس نقایج    رهبری
شده  در مشا   تجاری  صنعق   نظام  و رزشک  گزارش    94/0تا    81/0
 .است

رژوهش جهیت سییینجش اخق     یدر ا  ی:ااخق  حرهیهررسیییشییینیامیه 
سیاا،   16هه شیام     دگردی  اسیقفاده  (37 از ررسیشینامه اسیقاندارد    یاحرهه
صیاد  بودن  تدالت و     یریرذ  تیهشیت بعد اخق  حرهه ای  مسیئول در

و    فرانیاحقرام بیه د    و رایابیت طلب  ی جو  یبرتر   یانییییاف  وهیادار
رایای  ای  ررسییشیینامه از طریق ضییریب    .باشیید م  فران یبا د  یههدرد

 (. 38گزارش شد   79/0نباخ بررس  و وآلفای هر
های هردی و    داده های هه   در ارتباط با ویژگ جهت توصییف و تحلی

  انحراف   میانفی   های آمار توصیییف  مانندمقییرهای تحایق از شییاخ 
بیشیقری  اسیقفاده شید. سین  برای تعیی  طبیع  بودن   و  معیار  ههقری 
های  ها از شیاخ  چولف  و هشییدگ  و برای بررسی  هرضییهتوزیع داده

خقاری با رویکرد حداا  مربعات جزر   تحایق از مدلسییازی معادبت سییا
و نرم SPSS 24 اهزار  نرم از  تجزیه و تحلی  آماری با اسیقفاده  .اسیقفاده شید

 انجام گرهت. 3نسخۀ  Smart-Pls اهزار
 

 یافته ها
  چولف  و هشییدگ   معیار  ههقری    بیشیقری   انحراف   میانفی  1جدو، 

 .دهدرا نشان م 
 

 بررسی وضعیت سبک رهبری: 1جدول 
 کشیدگی  چولگی  بیشترین  کمترین  انحراف معیار  میانگین  متغیرهای تحقیق  

 96/1 - 883/0 85/4 90/2 36/0 28/4 تحولفرا   رهبری سب  رهبری 

 - 081/0 710/0 75/4 50/2 53/0 50/3 ایمراوده  رهبری

 24/2 02/1 25/4 1/ 0014 65/0 93/1 هر جهتباری به   رهبری

 3 - 04/1 00/5 19/2 46/0 17/4 ایاخق  حرهه ای اخق  حرهه

 
های به دسیت آمده مشیاهده  و ماایسیۀ میانفی   1با توجه به نقایج جدو،  

باری    رهبریای  میانفی   گرا و مراوادهشود هه میانفی  رهبری تحو،م 
بیه ترتییب    3ای از مییانفی  تیدد  بیه هر جهیت و مییانفی  اخق  حرهیه

ماادیر چولف  و   1نقایج جدو، بیشیقر  ههقر و بیشیقر اسیت. با توجه به 

ارار دارند هه حاه  از  یرنرما، بودن توزیع   ±2هشیییدگ  خارا از بازۀ  
زی  بیاشییید  لیذا بیدی  منظور از میدلسیییا هیای مقییرهیای تحایق م داده

هیای  هیه برای داده معیادبت سیییاخقیاری بیا رویکرد حیداای  مربعیات جزر 
ها  د. به منظور بررسی  هرضییه شینارارامقری  نیز مناسیب اسیت اسیقفاده  



 ای معلمان با تاکید بر سبک رهبریتحلیل عوامل مرتبط با اخالق حرفه   نازنین بنی اسدی و منیره یوسفی: دکتر 
 

 166 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م 
ده

انز
ش

ه 
مار

 ش
،

2 ،
14

00
 

ی 
ش

وه
پژ

ه 
قال

م
 

های برازش مد، به ابقدا مد، سیاخقاری تحایق آزمون گردید و شیاخ 
د. برای سینجش شیمنظور شیناسیای  میزان هیفیت مد، سیاخقاری گزارش  

د. با  شیها  روش تحلی  تامل  تاییدی اسیقفاده  رسیشینامهروای  سیازۀ ر
هیای  نقیایج تحلیی  تیامل  نشیییان داد هیه تهیام گوییه  1توجیه بیه نفیاره  

  31  30  29  18  6  1به جزء سیوابت   های رهبریسیب   ررسیشینامه
و   6به جزء سییوابت  ای  اخق  حرهه  های ررسییشیینامهتهام گویهو  33

از بارتامل  و ماادیر  باشییند بنابرای   م   4/0 دارای بار تامل  بابتر از10
t  شییوند.  های مناسییب  محسییوب م مورد ابول  برخوردارند و شییاخ
های  سییب  ررسییشیینامه 33  31   30  29  18  6  1سییوابت چنی    هم

ای به دلی  بار تامل   ررسیشینامه اخق  حرهه 10و  6سیوابت  و   رهبری
  .ندشداز سوابت ررسشنامه حذف  4/0ههقر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل برآورد آمارۀ تی 3نگاره 
  46/0به ترتیب دارای واریان     های رهبری سب    های ررسشنامهمولفه 
بوده هه    43/0ای  دارای واریان   و ررسشنامه اخق  حرهه  46/0   45/0
بیشقر بوده بنابرای  از وضعیت مالوب  برخوردار هسقند. ههونی     4/0از  

و   75/0   80/0   91/0  رایای  ترهیب   های رهبری سب    برای ررسشنامه

دست آمد هه  به   92/0ترهیب  نیز    ای رایای برای ررسشنامه اخق  حرهه
مق    آننشان   و  استبابتر    70/0از  بودن  ابو،  ااب   .  ست هادهندۀ 

ها از معیار هورن  و  ررسشنامه  یههجنی   به منظور بررس  روای  واگرا 
 . شدبهر اسقفاده 

 

 و الکر  معیار فورنل  :2 جدول
باری به   رهبری حرفه ای اخالق  متغیرها 

 هرجهت 

 رهبری مراوده ای رهبری تحولگرا 

659/0 ای اخق  حرهه  
   

221/0 هر جهت بهباریرهبری   682/0  
  

553/0 رهبری تحولفرا  312/0  678/0  
 

582/0 ای رهبری مراوده   234/0  446/0  676/0  

 
واریان  مسییقخرا از هر سییازه از مادار راباه   جذر  2با توجه به جدو، 

مد، مورد    یهر سیازه با سیازه دیفر بیشیقر اسیت  بنابرای   روای  واگرا
به دلی  اینکه شیاخ  نسیبت خیییییۀ ت    3تایید اسیت. براسیاس جدو،  

 ابو،  ااب   واگرا  روای   باشید 9/0 از  ارزشی  به خیییییۀ چند ارزشی  ههقر

به دسیت آمده   734/0ضیریب تعیی  اسیت. در ای  رژوهش مادار شیاخ   
سیییت. ههونی   مایدار  ااسیییت هیه ای  معییار از برازش اوی برخوردار  

رهبری تحولفرا   009/0اثر برای رهبری باری به هر جهت    شاخ  اندازه
اثر به دسییت  دسییت آمد. اندازهبه  (081/0ای   و رهبری مراوده  997/0
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رای بررسی  برازش چنی  بآمده از وضیعیت مقوسیا  برخوردار هسیت. هم

اسیقفاده گردید. برای به دسیت آوردن برازش مد،    GOFمد، از شیاخ   
( و مادار ضیریب  453/0ای(  مادار اشیقراه  مقییر وابسیقه  اخق  حرهه

( محاسیبه گردید و شیاخ   734/0  ای(تعیی  مقییر وابسیقه  اخق  حرهه

GOF   576/0 باشید. به (  به دسیت آمد هه حاه  از برازش هل  اوی م

  مانده  باا   مربعات  میانفی   منظور برازش مد، تحایق شییاخ  ریشییه
ق از برازش مالوب   برآورد گردید. بنابرای   مد، تحای  036/0اسییقاندارد  

 . برخوردار است
 

 

 ارزشی چند خصیصۀ  به ارزشی تک خصیصۀ نسبت شاخص : 3 جدول
 رهبری تحولگرا  رهبری آزادگرا  اخالق حرفه ای  متغیرها 
 اخق  حرهه ای 

   

328/0 رهبری آزادگرا  
  

885/0 رهبری تحولفرا  444/0  
 

627/0 رهبری مراوده ای  587/0  763/0  

 
 هاآزمون هرضیه

-Smartنرم اهزار  3نقایج آزمون هرض را با اسیقفاده از نسیخۀ  4جدو، 

PLS   دهد.نشان م 
توان دید  م   05/0و سیییاق معناداری ههقر از   4با توجه به نقایج جدو،  
ای  مدیران آموزشیی  و سییب  رهبری مراوده  یسییب  رهبری تحولفرا

انیه ای معلهیان میدارس ابقیدای  دخقرمیدیران آموزشییی  بیا اخق  حرهیه
چنی  با توجه به سیاق معناداری  منااه چهار شیهر تهران راباه دارد. هم

توان گفیت هیه سیییبی  رهبری بیاری بیه هر جهیت م   05/0بزرگقر از  
ای معلهیان میدارس ابقیدای  دخقرانیه میدیران آموزشییی  بیا اخق  حرهیه
 منااه چهار شهر تهران راباه ندارد. 

 

 فرض های رگرسیون استاندارد شده مدل پیش: وزن4جدول 
 نتیجه آزمون  سطح معناداری  آماره تی بتا  متغیرها 

 تایید 001/0 269/19 792/0 ایاخق  حرهه  ˂----رهبری تحولفرا 

 تایید 030/0 177/2 103/0 ای اخق  حرهه ˂----ای رهبری مراوده 

 رد 132/0 509/1 050/0 ای اخق  حرهه ˂---- باری به هر جهترهبری 

 

 بحث 

ای هدف هل  رژوهش حاضییر شییناسییای  توام  مرتبط با اخق  حرهه
معلهان با تاهید بر سب  رهبری مدیران آموزش  مدارس ابقدای  دخقرانه 

و آماره ت   792/0منااه چهار شییهر تهران بود. نقایج رژوهش   ضییریب  
( نشیییانفر آن بود هه سیییب  رهبری  001/0و سیییاق معناداری  269/19

ای معلهیان میدارس ابقیدای  شییی  بیا اخق  حرهیهتحولفرا میدیران آموز
یاهقه با  مثبت معناداری دارد. ای   ۀدخقرانه منااه چهار شیهر تهران رابا

 ۀرابای( هیه نقیایج حیاه  از  27   15   14نقیایج تحایق محاای  خیارج   
نقایج حاصی     .معنادار رهبری تحو، گرا با اخق  حرهه ایسیت ههسیوسیت

و سیییاق   177/2و آماره ت  103/0ضیییریب    دوم   هرضییییۀاز بررسییی   
ای مدیران آموزشی  با  سیب  رهبری مراودهنشیان داد هه (  03/0معناداری  

ابقدای  دخقرانه منااه چهار شیهر تهران  ای معلهان مدارس  اخق  حرهه
مثبیت معنیاداری دارد. ای  ییاهقیه بیا نقیایج تحایق محاای  خیارج     ۀرابای
صی  از بررسی  هرضییۀ سیوم   ضیریب  ( ههسیو اسیت. نقایج حا33  27  26 
( ای  تحایق نشیانفر آن 132/0و سیاق معناداری    509/1و آماره ت   05/0

اخق  ا بود هیه سیییبی  رهبری بیاری بیه هر جهیت میدیران آموزشییی  بی
 ۀای معلهان مدارس ابقدای  دخقرانه منااه چهار شییهر تهران راباحرهه

( 32و    28خیارج     اتیایمثبیت و معنیاداری نیدارد. ای  ییاهقیه بیا نقیایج تحا
 . ی  داردههسو

در ای  تحایق هاط معلهیان مااع ابقیدای  دخقرانیه مناایه چهیار شیییهر  
ها هاط از تهران شیرهت داشیقه  تحایق به صیورت هها  انجام شید و داده

روش تحایق  در ای  تحایق  طریق ررسییشیینامه گردآوری شیید. از لحا   
 هاط راباۀ مقییرها بررس  شد. 

تحولفرای مدیران آموزش     رهبریبا توجه به ارتباط مثبت معنادار سب   
ای معلهیان میدارس ابقیدای  دخقرانیه مناایه چهیار شیییهر  بیا اخق  حرهیه

های شییل   شیود مدیران آموزش و ررورش در مییاحبهتهران ریشینهاد م 
های  گرا را به تنوان یک  از شاخ    رهبری تحو،انقیاب مدیران  سب

انقخیاب اهراد مید نظر ارار دهنید. بیا توجیه بیه ارتبیاط مثبیت معنیادار سیییبی   
ای معلهیان میدارس  اخق  حرهیه  اای میدیران آموزشییی  بیرهبری مراوده

شیود جهت مدیریت  ابقدای  دخقرانه منااه چهار شیهر تهران  ریشینهاد م 
هیای ای  سیییبی  رهبری نیز از بزم ویژگ   اثربخش میدارس در موارد

  سوی مدیران و معلهان مورد توجه ارار گیرد.
های رهبری با اخق  حرهه ای معلهان  سب   ارتباطدر رژوهشیهای آینده 

شیهر تهران م  تواند بررسی   و    مناطق مخقلف مااع ابقدای  رسیرانه در
ها با رژوهش حاضیر ماایسیه شیوند. ریشینهاد م  شیود در تحایا  به یاهقه
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توام  موثر بر اخق     صیورت هیف  و از طریق مییاحبه با صیاحبنظران
ای در آموزش و ررورش هشیور مورد بررسی  ارار گیرد. ههونی  در حرهه

ای معلهان به روش تحلی  سیلسیله تحایا  توام  موثر بر اخق  حرهه
 (.37  بندی شودولویت( اAHPمراتب   

 

 گیرینتیجه
سیب  رهبری تحو، گرا مدیران آموزشی  با اخق   -1نقایج نشیان دادند:  

 ۀراباای معلهان مدارس ابقدای  دخقرانه منااه چهار شییهر تهران  حرهه
ای  معامله گر( مدیران آموزشی   سیب  رهبری مراوده -2دارد.   معناداری

ای معلهیان میدارس ابقیدای  دخقرانیه مناایه چهیار شیییهر  بیا اخق  حرهیه
  رهبری بیاری بیه هر جهیت میدیرانسیییبی   -3معنیادار دارد.    ۀرابایتهران  

ای معلهان مدارس ابقدای  دخقرانه منااه چهار  اخق  حرهه  اآموزشیی  ب
  معنادار ندارد. ۀراباشهر تهران 

 

 های اخالقیمالحظه
جهت ادای دی  به آنان هه آثارشییان در ای  رژوهش مورد اسییقفاده ارار 
گرهت و حفظ امانت  اطقتات هقابشییناخق  تهام منابع مورد اسییقناد  به 

 طور هام  آورده شده است. 
ها بدون نام بوده و با اسیقفاده از هد به جای نام اهراد رر شیده  .ررسیشینامه2

 قتات شخی  محرمانه نفه داشقه شده است.است و هرگونه اط
هننیدگان در حد امکیان  .اهداف و مراح  انجیام رژوهش برای مشیییارهت3

 تشریق شد.
 

 سپاسگزاری
بدی  وسییله از ههکاری مدیریت ومعلهان مدارس ابقدای  دولق  دخقرانه 

آموزش و ررورش شیییهر تهران در انجیام ای  رژوهش تشیییکر   4مناایه  
 شود. م 
 

 ه نام واژه 
1.Moral   اخقا 

2. Ethical اخق  گرا 

3. Value driven  مبقن  بر ارزش 

4. Ethics  خقایات ا 

5. Morality   اخق 

6. Profession  حرهه 

7. Professional ethics  اخق  حرهه ای 

8. Functional هارهردی  وظیفه گرا 

9. Leadership Style  سب  رهبری 

10. Charismatic leadership   رهبری هاریزماتی 

11. Social justice leadership   رهبری تدالت اجقهات 

12. Gender and race leadership رهبری جنسیق  و نژادی 

13. Moral leadership   رهبری اخقا 

14. Spiritual leadership  رهبری معنوی 

15. Authoritarian leadership  رهبری ااقدارگرا 

16. Participative leadership   رهبری مشارهق 

17. Transactional leadership  رهبری مراوده ای 

18. Transformational leadership رهبری تحو، گرا 

19. Laissez-faire leadership  رهبری باری به هر جهت 

20. Partal Least Square (PLS)    حداا  مربعات جزر 
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