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ارائه مدلی از رهبری اخالقی سازگار با سازمانهای دولتی ایران
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چكيده
امروزه در تجزیه و تحلیل سازمانهای دولتی ،پرداختن به اخالق و ارزشهای اخالقی یکی از الزامات است و رهبران سازمان نیز برای آنکه بتوانند کارکنان
خود را برای دستیابی به هدفی مشترک متقاعد سازند ،باید بدون استثنا به اخالقیات پذیرفته شدهای پایبند باشند .در این مقاله سعی گردیده با توجه به
این الزامات به بررسی سبک رهبری اخالقی در سازمانهای دولتی پرداخته شود .ابتدا مسائل و چالش های مهم اثرگذار بر شکل گیری این سبک رهبری
تشریح میگردد .سپس مفهوم رهبری اخالقی ،ساختار و تئوریهای مرتبط و ویژگیهای این موضوع از نگاه اندیشمندان مختلف بررسی شده و در نهایت
مدل مفهومی اولیه که تحت تأثیر دو عنصر فردی و مدیریتی میباشد نشان داده خواهد شد.
واژههايكليدي:اخالقیات-رهبری اخالقی ،مدل مفهومی ،عناصر فردی ،عناصر مدیریتی.

ستوهآوری ،5تهدید کردن 3و سخنچینی ختم میشود.]22[0
آنگاه بیشتررهبران سازمانهای دولتی زیر سؤال رفتند .آنها نه فقط در
مقابل اعمال فردی غیراخالقی خودشان ،بلکه همچنین در مقابل رفتارهای
غیراخالقی اعضای سازمان باید پاسخگو بودند ،چرا که نقش مدیریتی
مهمی در این زمینه ایفا میکنند[ .]83موضوع رهبری اخالقی در سالهای
اخیر توجه خاصی را در سازمانهای دولتی به خود جلب کرده است
[ ،] 0،5و تقریباً هر کسی امروزه قبول دارد که رویههای اخالقی خوب و
مورد نیازهستند ،اما برخی سازمانهای دولتی ناسازگاری و تناقض بین
ارزشها (آنچه که آنها میگویند بر آن اعتقاد دارند)و هنجارها (آنچه را که
آنها انجام میدهند) تجربه میکنند .بدین منظور و برای این سازگاری
سازمانها باید مدیران و کارکنانی را که توانایی انجام کار با ارزش دارند
استخدام کنند و برای دورههای آموزشی -اخالقی کارآمد ،برنامهریزی نمایند و
خط مشیها و رویههایی را که از ارزشها حمایت میکند تدوین نمایند.
لذا مسأله اصلی در این تحقیق این است که چنانچه یک رهبر در هر یک
از دو عنصر فردی یا مدیریتی به عنوان عناصر تشکیل دهنده بر روی
سبک رهبری اخالقی[ ]22نقصان داشته باشد با مشکل مواجه میشود.
سوال اصلی و مبنایی در این تحقیق این است که نقش هر یک از عناصر
فردی و مدیریتی بر روی سبک رهبری اخالقی سازگار با سازمانهای

 -1مقدمه

با ورود معنویت و اخالقیات به عرصه سازمان و مدیریت در کشور ،به
عنوان چالش قرن بیست و یکم ،مدیران و رهبران سازمانها به خصوص
نهادهای دولتی باید الزاماً با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند[.]83
از آنجایی که رهبران به طور طبیعی در جایگاه قدرت اجتماعی قرار دارند،
رهبری اخالقی نیز بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی 8توسط مدیران و
سرپرستان در تصمیم گیریها و اقداماتی که در محیط کار انجام میدهند
و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز است[. ]22
 -2بیان مسأله

در اوایل قرن بیست و یکم ،کالهبرداریهای مالی کم کم در سراسر دنیا
رواج یافت و ما شاهد مقدار زیادی رسوایی های 2اخالقی در سازمانهای
خصوصی ،دولتی ،ورزشی و مذهبی و  ...بودیم .چنین رسواییهایی پیامدهای
زیادی در برداشت؛ سازمانهای زیادی ورشکست شدند و تعداد زیادی
شغل خود را از دست دادند و میزان پس انداز خانوارها پایین آمد و آنگاه مردم
طبیعتاً به سازمانها بدگمان شدند[ .]80در یک بررسی که در سال  2787در
بین شرکتهای دولتی انگلیسی و برخی شرکتهای اروپایی انجام گرفت
مشخص گردید که اغلب مسائل اخالقی سازمانها به ارتشاء ،3فساد ،تبعیض،2

4-Discrimination
5- Harassment
6-bullying
7-Whistle

*mhazraty2006@yahoo.com
1- Social Power
2-Scandal
3-Bribery
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دولتی ایران تا چه اندازه است و دیگر اینکه این عناصر بر روی یکدیگر نیز
اثرگذار هستند یا خیر؟

 -4مبانی نظری تحقیق

 -1-4مفهوم رهبری اخالقی
بر مبنای تئوری یادگیری اجتماعی براون و همکارانش رهبری اخالقای را
به عنوان توسعه رفتارهای مناسب هنجااری از طریاق اعماال شخصای و
روابط متقابال شخصای و ارتقااء چناین رفتارهاایی باه زیردساتان از راه
ارتباطات دو طرفه ،82تقویت و تصیم گیری تعریاف کردناد [.]88،83،27
در تعریف دیگری رهبری اخالقی بر شخصیت رهبر ،انسجام ،آگاهی رهبر
تمرکز دارد و یک گرایش جمعی که مناف تیمی یا ساازمانی را باه جاای
مناف فردی تارجیح مایدهاد و مادنیت و حقاوق و نیازهاای دیگاران و
مدیریت پاسخگویی را مورد توجاه قارار مایدهاد [ .]85در جاای دیگار
رهبری اخالقی به رهبرانی گویند که منشهای 83خاوبی از قبیال ارزشهاای
درست ،82هنجارهای صحیح و شخصیت قوی داشته باشند و بتوانند شیوه
درست را از نادرست به کارکنان نشان دهند[.]88
انسجام و هماهنگی بین تئوریهای سازمانی بار اسااج جاو داخلای ،جاو
محیطی ،فرآیندهای تصمیم گیری و تواناییهای رهبری در جهت رسایدن
به پیامدهای مسؤوالنه اجتماعی[.]81
الشوی 85توصیف کرد که رهبری اخالقی یعنی انجام کارهای درست باه جاای
انجام درست کارها[.]25یک سبک رهبری اخالقی ،کارکنان را به سمت اهاداف
و مقاصد هدایت میکند که این اهداف ناه تنهاا باه ساازمان و اعضاایش ساود
میرساند بلکه برای دیگر ذی نفعان و جامعه نیز مفید است[.]82

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به نقش محوری و کلیدی رهبران در پیشبرد ساازمان دولتای در
مسیر تحقق اهداف تعیین شده و استمرار بقای سازمانی ،لزوم همااهنگی،
همراهی و تعامل مستقیم تمامی سطوح ساازمانی باا رهباران باه منظاور
تحقق این مهم اجتناب ناپذیر است .از این رو رهبران میکوشند با اتخااذ
سبکهای مختلف رهبری متناساب باا فرهناد ،درجاه بلاوا و بالنادگی
سازمان ها ،زمیناه رشاد و توساعه فاردی ،گروهای و ساازمانی را فاراهم
1
سازند[ .]5عدم وجود رهبران خوب میتواند منجر به افازایش جابجاایی
کارکنان ،افزایش هزینههای مرتبط با جابجایی ،کاهش رضاایت شاغلی و
کاهش بهره وری کارکنان میگردد [ .]22پاس رهباری اخالقای ارتباا
مثبتی با عملکرد کارکناان ،ایجااد انگیازه در آناان و پاساخگویی شاغلی
کارکنان دارد [.]5،28پیکول (2010)9پیشنهاد میدهد که رهبرانای کاه
تعهد اخالقی قوی در سازمان دارند میتوانند تاأثیر زیاادی بار اساتقالل
وظیفهای کارکنان داشته باشاند و در نتیجاه کارکناان تاالش زیاادی در
جهت عملکرد شغلی خواهند داشت .رهبری اخالقی باه کاار کارکناان در
راستای اهداف و مقاصد سازمانی جهت میدهد که این ناه تنهاا باه نفا
سازمان است بلکهبه ذی نفعان 87و جامعه نیز سود میرساند [ .]82بارای
مثال زمانی که کارکنان درک کنند رهبرانشان اخالقی و منصف هساتند،
آنها نیز بیشتر رضایت خواهند داشت و مقبولیت و تعهد بیشتری از خاود
به سازمانشان نشان میدهند .مشخصاً رهبران اخالقی ایفا میکنناد یاک
نقش حیاتی در هموار کردن رفتار اخالقی در بین کارکنان[ .]23به عقیده
مارک تواین88خوب بودن و پرهیزگار بودن اماری اسات بسایار شاریف و
بزرگ ولی آموختن آن به دیگران بسی شریفتر و بزرگتر است[.]89امروزه
در تجزیه و تحلیل ساازمانهاای دولتای ،پارداختن باه اخاالق و ارزشهاای
اخالقی یکی از الزامات است و رهباران ساازمان نیاز بارای آنکاه بتوانناد
کارکنان خود را برای دستیابی به هدفی مشترک متقاعد سازند ،باید بدون
استثنا به اخالقیات پذیرفته شده ای پایبند باشند[.]82
از سوی دیگر موضوع اخالقیات بویژه برای مدیران در نظام ارزشی اساالم
مورد تأکید قرار گرفته است .خداوند متعال در قرآن کریم فرماوده اسات:
«إِنَّاللَّهَیَأْمُرُكُمْأَنْتُؤَدُّواالْأَماناتِإِلی أَهْلِیه»«خداوناد باه شاما فرماان
میدهد که امانتها را به اهلش بساپارید ».بناابراین ویژگای امانتاداری و
راستگویی باید در اوصاف مدیران جامعه اسالمی با تمام وجود ،دنبال شود
و منصبهای حکومتی به عنوان امانتهایی گرانسند باه اهلاش واگاذار
گردد[.]2

 -2-4ساختار رهبری اخالقی
83

در شکلگیری و مفهوم سازی رهبری اخالقی ،تریوینو ،هارتمن و باراون
یک ماتریس مقایسهای از رهبری غیر اخالقی(80فردی باا روحیاه ضاعیف،
مدیر با روحیه ضعیف) ،رهبری فوق بحرانی( 81فاردی باا روحیاه ضاعیف،
مدیر با روحیه باال) ،رهبری اخالقی (فردی با روحیه باال ،مادیر باا روحیاه
باال) ،و رهبری خاموش (فردی با روحیه ضاعیف و قاوی ،مادیر باا روحیاه
ضعیف) ارائه کرده اند .آنها معتقد بودند که یک مدیر باید هم نقش اخالقی
خود را در تعامل با دیگاران (جنباه مادیریتی) و هام خصاایص شخصای
اخالقی را (جنبه فردی) مورد توجه قرار دهد .جنبه فردی داللت بر داشتن
کارکترهااای خااوب از قبیاال صااداقت و اعتماااد دارد .یعناای اینکااه باارای
کارکنانش رفاه 89و شادکامی ایجاد نماید .از طرف دیگر در جنبه مدیریتی،
رهبری تمایل دارد دیگران را به رعایت اصول اخالقای هادایت کناد و بار
کارکنان برای اینکه بفهمند چه انتظاری از آنها میرود نظاارت مایکناد و
پاسخگویی را در سازمان اجرا میکند [ .]2،22در شکل زیر ایان مااتریس
نمایش داده شده است.
12- Two-way communication
13-characters
14 - Right values
15 -Lasheway
16 -Trevino, Hartman & Brown
17 - Unethical leadership
18 - Hypocritical leadership
19 - Welfare

8 - turnover
9 -Piccol
10 -Stakeholder
11 -Mark twian
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 -5بی تربیتی -3 38تمرکز بر اهداف کوتاه مدت.]22،28،2[ 32

فرد اخالقی
قوی

2-3-4ویژگیهای رهبری اخالقی از نگاه فریمن و استیوارت:33

ضعیف



قوی

رهبر اخالقی

این دو عقیده دارند که رهبران اخالقی کسانی هستند که دارای
کاراکترهایی قوی 32باشند .این کارکترها موجب میشود آنها الگویی برای
دیگران باشند .آنها معتقدند که اینگونه رهبران اعضاء و کارکنان را نه تنها
به عنوان زیردستان مشاهده میکنند ،بلکه به عنوان سهامدارانی 35برای
رسیدن به یک هدف مشترک مینگرند[.]88

رهبر فوق بحرانی


مدیراخالق

ضعیف


رهبری خاموش ؟

رهبر غیر اخالقی

 3-3-4ویژگیهای رهبری اخالقی از نگاه براون:36

شکل ( :)1ماتریس شناخت رهبری اخالقی

 -8آنها مردم گراهستند.

رهبری اخالقی را میتوان از جنبه اخالقی و رهبری به شکل منفک
ساختار بندی نمود .از جنبه رهبری آن شامل سه سطح -8 :روابط بین
رهبران و زیردستان که شبیه تحول آفرین و تحول گیرنده است.
 -2توانایی رهبر در به کارگیری اختیاراتش ،موقعیت و مناب قدرت جهت
نفوذ در زیردستان -3 .فرآیندی که رهبران اخالقی استانداردهای اخالقی
را تعیین میکنند.
جنبه اخالقی آن شامل دو جنبه است -8 :رهبری اخالقی به معنای این
که رهبران ابزارهای مناسب اخالقی ،روشها و مهارتها را برای نفوذ در
زیردستانبکار میبندند - 2 .اهداف رهبر اخالقی هست :آنها زیردستان را
برای در نظر گرفتن استانداردهای اخالقی و بهبود نگرشها و رفتارهاای
اخالقی پاسخگو میکنند [.]22

 - 2آنها با عدالت با زیردستان برخورد میکنند .
 -3آنها استانداردهای اخالقی را تعیین میکنند و کامالً پاسخگو هستند.
 -2آنها از آگاهی اخالقی وسیعی برخوردار میباشند و تصمیماتشان در
جهت مناف گروهی است نه فردی ]. [0
عنوان زیردستان ،بلکه به عنوان سهامداران 31برای رسیدن به یک هدف
مشترک [.]88
 -4-4مدیریت دولتی و اخالقیات

مدیران و کارگزاران بخش دولتی در هر جامعهای عالوه بر ضوابط و
معیارهای دیوانساالرانه به مجموعهای از رهنمودها و معیارهای اخالقی
ارزشی نیاز دارند که انها را در اقدامات و تصمیم گیریهایشان یاری
رساند .برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی یک
مطلوب جمعی و عمومی از سوی مدیران و کارگزاران بخش دولتی باید
معیارهای اخالقی و ارزشی به طور منظم در اختیار آنها قرار گیرد و در
آنها درونی شود .در مدیریت دولتی باید فراتر از معیارهای اقتصادی
اندیشید و جنبههای اخالقی و ارزشی خدمت به مردم را مد نظر قرار داد.
ارزشها را میتوان به عنوان زیربنای فکری تلقی کرد که در پیشبینی نوع و
ماهیت خدماتی که باید درهم شود و چگونگی ارائه خدمات موثر
باشد[ .]8امروزه افزایش و رشد اطالعات ،اینترنت ،سازمانهای مجازی و
نیز افزایش پذیرش تکنیکهای جدید مدیریت دولتی ،همه و همه در
ضرورت شکلگیری و تاسیس دوباره هدایتها و دستورات اخالقی دخیل
شدهاند .بنابراین ،سازمانهای دولتی نوین که بعضی از آنها دارای

 -3-4ویژگیهای رهبری اخالقی از دیدگاه نظریه پردازان مختلف

 1-3-4ویژگیهای رهبری اخالقی از نگاه رسیک و همکارانش

30

20

شش بعد اصلی از رهبری اخالقی که آنها شناسایی کردند شامل:
 -8پاسخگویی -228احترام به دیگران -3 22بی طرفی و عدم تبعیض
 -2ممتاز و معروف -5 22جم گرا -3 25آزاد و منعطف 23میباشد.
شش بعد رهبری غیراخالقی شامل -8:توجه به مناف فردی سوء
استفاده کردن از قدرت -2 20متقلب و دغلکار بودن -3 21فاقد
37
پااسخگاویی -2 29فااقااد ارزشهاای فاردی یاکادهای اخاالقای
23

20 - Resick& others
21 - Accountability
22 -Consideration and respect for others
23- Fairness and non-discriminatory treatment
24- Character
25-Collective orientation
26- Collective orientation
27 -Self-interest and misusing
28 -Deception and dishonesty
29 -Lack of accountability
30 -Lack of personal values or moral code

31-Incivility
32-Narrow or short-term focus
33-Freeman and stewart
34-Strong character
35-Stakeholders
36-Brown
37-People- oriented
38-Stakeholders
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رهبری اخالقی زمانی اتفاق میافتد که رهبران موقعیت خدمتگزاری را در
روابطشان با پیروان بپذیرند .او باید انگیزه باالیی برای توجه و تمرکز بر
نیازهای دیگران داشته باشد .خادم کسی است که در وهله اول خدمتگزار
باشد .خادم بودن در رهبری اخالقی با حس طبیعی فردی آغاز میشود.
یعنی فردی که تمایل ذاتی دارد که خدمت کند[ .]22در نظریه خادمیت،
رفتار مدیران و رهبران مبتنی بر تعلق جوهری است و قبل از اینکه به نتایج
کار در خصوص مناف خود بیندیشند به مصالح جم و مناف سازمان فکر
میکنند .در تعقل جوهری ،انسان با بصیرت و آگاهی و در پرتو معیارهای
اخالقی داوری میکند و دست به عملی میزند که با وجدان انسان سازگاری
دارد .این نظریه بر مدل انسان اقتصادی استوار است .انسان تالش میکند که
منفعت خود را به حداکثر رساند[.]8
 -3معنویت :29معنویت یک نقش مهمی در توسعه رهبران اخالقی ایفا میکند.
به عالوه معنویت نیازمند این است که رهبران یک احساسی از نفس خویش
را به دیگران یا همان احساج تعهدترویج و تقویت نمایند .یک احساج تعهد
داللت بر توسعه وسیعی از قلمرو بوم شناختی به دیگران از طریق جهانبینی
میکند و به طور خالصه معنویت در رهبر اخالقی یعنی روح57و روان
بخشیدن[ .]87بسیاری از مدیران اجرایی به دنبال گسترش نقش معنویت در
محیطهای کاری هستند ،چرا که معتقدند خلق محیطهای کاری معنوی و
انسانی موجب ایجاد موقعیت برد -برد 58برای کارکنان و سازمان میشود.
محیط کار معنوی تأثیر مستقیمی بر موفقیت سازمان دارد ،چرا که موجب
افزایش بهرهوری و خالقیت و کاهش جابهجایی کارکنان ،استرج ،خستگی و
غیبت از کار میگردد .کارکنانی که معنویت را در مدیران خود و محیط
کاری تجربه میکنند نسبت به سازمان وفادارترند و تعهد بیشتری نسبت به
انجام وظایف خود دارند [.]82

ساختارهای جهانی هستند جانشین سازمانهای دستوری با ساختار
سلسله مراتبی شدهاند .یک روابط شبکهای در داخل و خارج سازمان
وجود دارد ،همچنین مسائل بالقوه اخالقی و عملی برای مدیران بخش
عمومی از قبیل پاسخگویی به مردم و نیز اقدامات مسؤوالنه بیشتر شده
است[.]27
 -5طراحی مدل تحقیق

مدل اولیه تحقیق که پس از مطالعات کتابخانهای و مصاحبه باا نخبگاان و
اساتید دانشگاهی به دست آمد در قالب دو عامل فردی و مدیریتی تقسایم
شده است ،که هر یک شامل ابعااد و مؤلفاههاای خااص خاود مایباشاد.
همانگونه که در شکل نشان داده شده است ،رهبری اخالقی تحت تأثیر دو
عامل فردی و مدیریتی قرار دارد .فرد اخالقی 39یک بخش مهمی از رهبری
اخالقی است که در قالب صافات و خصوصایات شخصای رهبار نگریساته
23
میشود از قبیل صاداقت ،27قابلیات اعتمااد ،28درساتکاری 22و معنویات
[ .] 27،3زمانیکه زیردستان رهبران را نه به عنوان رهبر اخالقی و ناه باه
عنوان رهبر غیراخالقی درک کنند ،آنها به رهبر باه شاکل خنثای کنناده
اخالقی 22مینگرند .این موضوع باعث میشود رهبران یاک نفاوذ در رفتاار
اخالقی زیردستان اعمال کنند .لذا یک فارد اخالقای باودن بارای رهباری
اخالقی کافی نیست و آن نیااز دارد باه اینکاه یاک مادیر اخالقای 25نیاز
باشد[ .]89در واق از آنجایی که رهبری همیشه در برگیرناده رواباط باین
رهبر و زیردستان مای باشاد ،مهام اسات کاه بار رهبار باه عناوان مادیر
اخالقیتمرکز کنیم .به عبارتی فرد اخالقی باید در قالب مدیر اخالقی نقش
خود را ایفا نماید.مدیر اخالقی به طور آشکارا برای پیشرفت رفتار اخالقای
زیردستان از طریق تعیین استاندارهای روشن اخالقی و ایجاد قوانینی برای
برخوردهای اخالقی تالش میکند [.]2

 -2-5عناصر مدیریتی

عناصر مدیریتی :که در برگیرنده سه بعد اصلی:

 -1-5عناصر فردی
عناصر فردی در برگیرنده سه بعد اصلی:
 -8تربیت : 23بینز 20تأثیر دانش را بر توسعه اخالق فردی رهبران بررسی
نمود .وی معتقد است رهبرانی که اخالقیات را در محیطهای آکادمیک و
دانشگاهی یاد نگرفته باشند ،نمیتوانند اخالقیات را توسعه دهند .با علم و
دانش ،رهبران بهتر قادر خواهند بود شیوههای اشتباه را دور انداخته و آزادانه
و بدون تعصب به مسائل اخالقی فکر کنند[.]5،0
 -2خادمیت :21انگیزش اولیه برای رهبری ،اشتیاق به خدمت کردن است.
39-Moral person
40-Honesty
41-Trustworthiness
42-Integrity
43-Spirituality
44-Ethically neutral
45-Moral manager
46-Civility
47-Binns
48-Servant

 -8نقش آفرین : 52دیدگاه سنتی مطرح میکرد که نقش رهبر برای افزایش
تولید یا سود بود .دیدگاه سنتی کم کم از بین رفته است ،به صورتی که
تئوریسینها در قرن  28ادعا میکنند که رهبران برای تأثیرگذاری و
اطمینان از استانداردهای روحی و رفتار اخالقی مسئول هستند [ .]9رهبر
خوب تنها بر شایستگیداللت ندارد بلکه باید همچون یک مربی بر اخالقیات
و اشاعه و ترویج آن به زیردستان نیز اثرگذار باشد [ .]83زیردستان از طریق
مشاهده و تأثیرپذیری از رهبران یاد میگیرند چه چیزی انجام دهند و چه
چیزی انجام ندهند .بنابراین رهبران اخالقی باید مواظب باشند چه میگویند و
چه انجام میدهند چرا که باید اعتماد 53زیردستان را جلب کنند .در مجموع
49 -spirituality
50 -Spirit
51 -Win- win
52 -Role modeling
53 -Credible
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مجله مدیریت توسعه و تحول 33-07 )8393( 81
عناصر فردی
تربیت

پیامدهای رهبری اخالقی

خادمیت
مبادله اجتماعی
معنویت
تعهد کارکنان
اعتماد کارکنان
یادگیری اجتماعی

رهبری اخالقی

عناصر مدیریتی
نقش آفرین

شایستگی کارکنان

ارتباط دهنده

شکل ( :)2الگوی مفهومی تحقیق

آنگونه که آقای پین 52مشخص کرده است مدیران باید حرف بزنند آنگونه
که عمل میکنند و عمل کنند آنگونه که حرف میزنند.]2[ 55
 -2توانمندساز :53ارتبا آزاد و شفاف رهبران در مقابل زیردستان به آنان
یاری میرساند بدانند از آنها چه توقعی میرود و درک کنند چه زمانی
عملکرد آنان مطلوب میباشد [ .]83وظیفه شناسی رهبران اخالقی (یعنی
مسئول بودن ،قابل اطمینان بودن و دقیق بودن) نه تنها خودشان را بلکه
کارکناان را به انجام کارهاای درست رهنماون میسازد .در راستاای این
موضوع اگر رهبران به گونه ای استوار و با وجدان کاری باال برخورد کنند
میتوانند الگوی مناسبی برای زیردستان باشند ]. [1
-3ارتبا دهنده :50زیردستان از طریق استفاده از پاداش و تنبیه و انضبا
رهبرانشان یاد میگیرند .همچنین زمانی که یک عمل غیر اخالقی از سوی
رهبر طرد میگردد ،آن یک پیام معین میفرستند که چنین رفتاری
صحیح و قابل قبول نیست[ .]23مرسی و گنتری 51بیان کردند که اغلب
زمانها درون سازمانها یک عدم ارتبا  59بین آنچه رهبر میگوید با آنچه
که انجام میدهد وجود دارد .همچنین مورنو 37مسئله بحران اعتماد را در
درون سازمان مشخص کرد .نویسنده نیز مشخص میکند که حتی
یک شکاف کوچک بین آنچه یک رهبر میگوید و آنچه عمل میکند ،یک
معمای اخالقی 38برای زیر دستان ایجاد میکند .بنابراین یک رهبر اخالقی
کسی است که شکاف بین تئوری تا عمل راحل کند .رهبران اخالقی
میتوانند تاثیر بگذارند بر زیر دستان از طریق رفتارهای آشکار ،32اعمال
صادقانه 33و اخالقی عمل کردن. 32
54(Paine
'55-'Managers should walk the talk and talk the walk
56-Empowerment
57- communicator
58 - Marcy, Gentry
59 -Disconnect
60 -Moreno
61 -Ethical dilemmas
62-consistent conduct
63 - Proper actions
64 - moral way of being

توانمندساز

 -3-5پیامدهای رهبری اخالقی
عوامل فردی و مدیریتی رهبری اخالقی دارای یک سری پیامد می باشد
که در قالب عملکرد رهبری نمایان میگردد که این عملکرد دارای چهار
بعد و مولفههای مرتبط میباشد:
 -8مبادله اجتماعی :35یکی از نظریههای رایج در خصوص مبادله اجتماعی،
نظریه برابری 33میباشد[ .]28در این نظریه ،ضمن تأکید بر اهمیت
احساج عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها
چنین ادعا میشود که اگر کارکنان احساج کنند با آنها ناعادالنه برخورد
شده است ،برانگیخته میشوند تا عدالت را برقرار سازند .در ویرایش جدید
نظریه برابری که بوسیله آدامز ارائه شده است ،چنین اظهار میشود که
افراد "دریافتی خود" را با "دریافتی دیگران از سازمان" ،مقایسه میکنند؛
اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که برخورد سازمان با کارکنان به
طور نسبی غیر منصفانه است ،احساج بی عدالتی کرده ،برای کاهش این
بیعدالتی تالش میکنند]2[.
البته افراد میپذیرند که کارکنان توانمندتر ،دریافتی بیشتری داشته باشند،
مشرو بر آنکه کار بیشتری نیز انجام دهند یا برای انجام کار (از حیث
سطح دانش و تجربه) واقعاً آماده تر باشند]. [5
 -2تعهد کارکنان :30وظیفه شناسی رهبران اخالقی بازتاب دهنده تمایل
کارکنان به پایبندی به اصول کرداری و پیروی از تعهدات و سیاستها
می باشد .به عبارتی رهبران برخوردار از وظیفه شناسی باال از قوانین پیروی
کرده و به طور شفاف کار میکنند و مسئولیت کارها را برعهده میگیرند.
ترکیب مسئولیتپذیری و شفاف سازی کارکنان را به سمتی میبرد تا
درک کنند چه انتظاری از آنها میرود و این ترکیب در آنها نیز نهادینه
شده و تعهد آنها را ارتقاء میبخشد]. [83،83
65-Social exchange relationships
66 -Equity theory
67 - Commitment of employees
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 -3اعتماد کارکنان : 31اکثر ادبیات مربو به این موضوع نشان میدهد که
رهبر سازمان باید به درستی عملکردهای آتی را پیش بینی کند تا شرایط
الزم برای توسعه اعتماد را ایجاد نماید .چنین رهبرانی به فضایلی چون
اعتماد و صداقت ایمان دارند و سعی میکنند آن را در زندگی روزانه خود
پیاده کنند] .[22اعتماد ،پایه تعارض سازنده ،تعهد به هدف ،پاسخگویی
فردی و نیل به اهداف گروهی است .اعتماد کارکنان به رهبر منجر به
رضایت بیشترآنها میگردد و کارکنان تمایل ندارند از مدیرانی که صداقت
ندارند پیروی کنند [.]22
 -2یادگیری اجتماعی : 39برطبق تئوری یادگیری اجتماعی ،کارکنان یاد
میگیرند از طریق مشاهده اعمال ،نگرشها و ارزشهای نقش آفرینان یاد
میگیرند .رهبران اخالقی همچون نقش آفرینان هستند؛ چرا که آنها
ترغیب میکنند دیگران را برای عدالت و صداقت ترغیب میکنند [.]23
براون و همکارانش( )2775جزء نخستین نویسندگانی بودند که رهبری
اخالقی را به عنوان تبلور کردار مناسب از طریق اعمال شخصی و ارتقاء
چنین کرداری به زیردستان معرفی کردند .آنها در بحث یادگیری اجتماعی
تأکید دارند که رهبران الگوی رفتارهای مناسب بوده و کارکنان از طریق
پاداش و تنبیه به یادگیری نیل پیدا میکنند [.]83

جدول ( :)2میانگین مولفههای رهبری اخالقی (دیدگاه خبرگان)
ردیف  ناممولفه 

ميانگين 

انحرافاستاندارد 

1

دانش اخالقی

.458

8460.

.

تعلیم اجتماعی

.4.7

84601

4

تکریم ارباب رجوع

.4.7

84705

.

تعقل جوهری

.418

840.5

5

صداقت

.414

847..

6

ایمان به معاد

.

84705

7

توکل به خدا

.414

84748

0

تأثیرگذاری

.444

84750

9

مربیگری

.4.0

840.1

18

پاداش و تنبیه

.418

84765

11

روابط انسانی

.4.8

8401.

1.

معنی دار کردن شغل

4494

84060

14

ارتقاء شایستگی

.4.7

84691

 -5تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به طراحی مدل تحقی ق براس ا
نظر خبرگان

همانگونه که جداول  8و 2نشان میانگین مولفهها و ابعاد بین  2و 5یعنی
بین زیاد و خیلی زیاد میباشد که این نشان از اهمیت این متغیرها به
عنوان عناصر اصلی رهبری اخالقی دارد .
به منظور اولویتبندی مولفهها و ابعاد ،از آزمون رتبهبندی فریدمن
استفاده گردید .این آزمون برای مقایسه و رتبهبندی یک گروه با بیش از
دو اندازهگیری استفاده میشود .فرض صفر در این آزمون عبارت است از
اینکه بین رتبههای داده شده تفاوت معنیداری وجود ندارد و فرض یک
عبارت است از اینکه تفاوت بین رتبهها معنی دار است .این آزمون که به
کمک نرم افزار  spssانجام گرفت نشان میدهد که با اطمینان  99درصد
تفاوت رتبهها معنی دار بوده و این تفاوتها حاصل تصادف نبوده است .به
عبارت دیگر با خطای کمتر از  7/78میتوان اطمینان داشت که تفاوت بین
رتبههای بدست آمده از سوی پاسخگویان( خبرگان) معنادار است.

بعد از طراحی مدل مفهومی پیشنهادی که از طریق مبانی نظری ،پیشینه
تحقیق و مصاحبه خبرگی به دست آمد ،مدل مذکور بین  37نفر از
خبرگان آشنا با موضوع و از طریق روش گلوله برفی مورد آزمون قرار
گرفت .در این راستا دو پرسشنامه با توجه به مدل طراحی گردید .در
پرسشنامه اول هدف میزان اهمیت هریک از مولفهها و ابعاد شناسایی
شده رهبری اخالقی و همچنین میزان مطابقت هریک از مولفهها با ابعاد
مرتبط بود و در پرسشنامه دوم اهمیت هریک از گویهها و شاخصهای
رهبری اخالقی در ارتبا با مولفهها و ابعاد مرتبط مورد بررسی قرار
گرفت .در ادامه تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامه های
مذکور ارائه میگردد.
جدول ه( :)1میانگین ابعاد رهبری اخالقی (دیدگاه خبرگان)

ردیف

نام ابعاد

میانگین
.4.4

انحراف استاندارد

1

تربیت

.

خادمیت

.414

84988

4

معنویت

.4.0

8400.

.

نقش آفرین

.444

84711

5

ارتباط دهنده

.

8404.

6

توانمندساز

.417

148.8

جدول ( :)3تعدادخبرگان برای مولفههای رهبری اخالقی

847.0

تعداد پاسخ دهندگان

68 -Trust
69 -Social learning

31

 48نفر

سطح اطمینان

 99درصد

نتیجه آزمون

وجود تفاوت معنادار بین رتبهها

33-07 )8393( 81 مجله مدیریت توسعه و تحول

رتبهبندی ابعاد براساس آزمون فریدمن:)4( جدول

. توانمند ساز و ارتبا دهنده هستند،مدیریتی شامل نقش آفرین
پیامدهایی را که از چنین سبک رهبری بروز میکند میتوان در قالب
 تعهد،پیامدهای رهبری نشان داد که خود در برگیرنده مبادله اجتماعی
. اعتماد کارکنان و یادگیری اجتماعی و شایستگی میباشد،کارکنان

 رتبه
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4
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معنویت

4

.

4469

نقش آفرین
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44.6

ارتباط دهنده

5

6
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توانمندساز
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 تربیت باالترین رتبه را در بین سایر ابعاد از نگاه،2 بر اساج نتایج جدول
.خبرگان داشته و توانمندساز بودن پایینترین رتبه را دارد
 میانگین هریک از مولفههای پیامدهای رهبری اخالقی:)5( جدول
انحراف
 استاندارد

 ميانگين

 ناممولفه

 ابعاد

.79.

.448

معامله به مثل

مبادله

.700

.488

نفوذ متقابل

.058

.447

التزام

تعهد

.748

.4.7

وظیفه شناسی

کارکنان

.551

.4.8

مشروعیت

اعتماد

.759

4498

برابری

سازمانی

.058

.484

یادگیری مستقیم

یادگیری

.61.

440.

کامیابی فراخود

اجتماعی

.04.

4404

معنی دار بودن شغل

شایستگی

1484

4496

توانایی انجام کار

اجتماعی

 نشان میدهد میانگین مولفههای مربو به5 همانگونه که جدول شماره
 معنی دار کردن شغل و توانایی،  کامیابی فراخود، منتهی مولفههای برابری
 داشتند که البته میانگین متوسط به باال بوده ولی2 انجام کار میانگین زیر
نظر خبرگان این بوده که این مولفهها نمیتوانند تنها تحت تأثیر عناصر
رهبری اخالقی ( به عنوان متغیرهای مستقل) قرار گیرند و عوامل دیگری
.نیز بر روی آنها اثر گذار میباشند


 : نتیجهگیری-6
در مقالهای که گذشت سعی شد یکی از سبکهای جدید رهبری تحت
 در این مقاله مدل.عنوان رهبری اخالقی مورد کنکاش و بررسی قرار بگیرد
مفهومی رهبری اخالقی که براساج مبانی نظری تحقیق و نظر خبرگان
. در دو عنصر فردی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت،طراحی شده
 خادمیت و معنویت و عناصر،عناصر فردی رهبری اخالقی شامل تربیت
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