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چکیده
Abstract
هدف :پژوهش جاضر با هدف بررسی روابط ره رک اخالای Aim: This study aimed to investigate the
با م ؤوان پذیرک و پاسبگهیی با تاینود بور جوه اخالاوی relationship between ethical leadership and
responsibility and accountability with
انجا غدر رو  :پژوهش جاضر ا نظر هدف ،یاربردک و ا
emphasis on the ethical atmosphere. Method:
نظر ناهة گردآورک داد ها ،تهصنفی و ا نوهع هی وخگی The present study is applied in terms of
purpose and descriptive and correlational in
اس ر جامعة آموارک ایون پوژوهش غوامل ی نوه یاریشوا
terms of data collection. The statistical
بوا
سخادک دانشگا ارومنه بهد یه ا منوا آنهوا  217نفور
population of this study included all staffs of
رو نیهنه گنرک تصادیی ساد بوه عشوها نیهنوه پوژوهش Urmia University that 217 people were
انخبواب غودندر بوراک جیووع آورک داد هوا ا پرسوش نامووه selected by simple random sampling. A
standard questionnaire was used to collect
اسخاندارد اسخفاد غدر داد ها با رو مد یوابی معوادات data. Data were analyzed by structural
ساخخارک تا نل گردیدر یایخه ها :نخایج جاصل ا تج یوه و equation modeling. Results: The results of
تا نوول هوواک آمووا رک نشووا داد یووه ره وورک اخالاووی بوور statistical analysis showed that ethical
leadership has a direct and positive effect on
social
responsibility,
م ئهان پذیرک اجخیاعی ،پاسبگهیی یردک و جه اخالای individual
اثووور م وووخقن و مث و و داردر هیچشووونن جوووه اخالاوووی accountability, and ethical atmosphere. The
ethical atmosphere also has a direct and
برم ووئهان پووذیرک اجخیوواعی و پاسووبگهیی یووردک اثوور positive effect on social responsibility and
م خقن و مث داردر در عونن جوا ره ورک اخالاوی بوا individual accountability. At the same time,
منانجنگرک جه اخالای بور م وئهان پوذیرک اجخیواعی و ethical leadership mediated by the ethical
atmosphere has an indirect and positive effect
پاسوووبگهیی یوووردک اثووور غنرم وووخقن و مث ووو داردر on social responsibility and individual
نخنجه گنرک :با تهجه به یایخه ها می تها نخنجه گریو یوه accountability. Conclusion: According to the
ره رک اخالای بنشوخرین ارت واب را بوا جوه اخالاوی داردر findings, it can be concluded that ethical
leadership has the most to do with the ethical
هیچشنن با تایند نقش منانجی جه اخالای ،ره رک اخالای atmosphere. Also, by acknowledging the
داراک اثر غنرم وخقن  ،مث و و معشوی دار بور پاسوبگهیی mediating role of the ethical atmosphere,
ethical leadership has an indirect, positive,
یردک و م ئهان پذیرک اجخیاعی می باغدر
and significant effect on individual
ورک
ره
اخالاوی،
کلید واژه ها :اثرببشی ،پاسبگهیی ،جه
accountability and social responsibility.
Keywords: Effectiveness, Accountability,
اخالای ،م ئهان پذیرک
Ethical Leadership, Ethical atmosphere,
Responsibility
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مقدمه
1

2

مفهه اثرببشی ا مه ترین مهضهعات در درک جه ریخار سا مانی اس ر هیچشنن اثرببشوی
مهضهع اص ی در تیامی تج یوه و تا نول هواک سوا مانی اسو و تصوهر سوا مانی بودو سواخ
اثرببشی مشکل اس ر ب ع صاج نظرا تهجه به مهضهع اثرببشی مهج گ خر تئهرکهواک
سا مانی 3میغهد (پاپادییخریه و تن هر)2000 4،ر در ع مودیری و ریخوار سوا مانی اثرببشوی را
من ا دسخنابی به اهداف و هیچشنن مهیقنو سوا ما تعریوف موییششود (مونن،هواک و جوا ،5
)2008ر عهامل ب نارک در اثرببشی سا ما ایفاک نقش مییشد یه یکی ا عهامل اساسی و مه ،
س ره رک 6مدیرا و صالجن هاک آنا اس (پاایر ،واا و اسخه)2002 7،ر بوه تأسوی ا نظور
ههج میتها چشنن بنا یرد یه ره رک اخالق مدار 5بهعشوها یکوی ا سو هواک ره ورک در
مهیقن و اثرببشی سا مانی نقش به س ایی داردر چشانکه به ع و و هیکارا  )2004( 8ره رک
اخالای در دهههاک پایانی ار بن خ بهطهر جدک در ادبنات ره ورک و مودیری وارد غود و بوا
تهجه به تاثنر آ روک با د ایراد و سا ما ها تهسط تعدادک ا ماققا مدیری و ریخار سوا مانی
مهرد تهجه ارار گری ر ره رک اخالای در جا ت دیل غد به مه ترین اب ارک اس یه ره ورا
میتهانشد به وسن ه آ بر ایراد در سا ما و عی کرد سا مانی تأثنر بگذارندر ره رک اخالاوی داراک
دو بعد اابل تهجه اس  :ایراد اخالای 9و مدیرا اخالای10؛ یه جش ه او به ینفن هواک غبصوی
ره رک اخالای و بعد دو به ناه ریخار ره ر در مانط یار ،براک ترویج ریخارهاک اخالای اغوار
دارد (خالو و مهداد)1394 ،ر ره را اخالای ،م ؤوان ها ،انخظارات و اهداف عی کردک را روغن
مییششد بهطهرک یه یر دسخا میدانشد ا آنها چه انخظار میرود و چه مهاع عی کردغا به جد
انخظار میرسد (یاضل ،ییاانا و روغن)1395 ،ر ااخضاک این س ره رک ،تهسعه اسخانداردهاک
اخالای براک ادار ریخارهاک یاریشا و نن اجوراک +موؤثر اسوخانداردهاک اخالاوی در ریخوار آنوا
اس ر ره را ا طریق ریخار اخالای اعخیاد و ویادارک پنروانشا را بوهدسو مویآورنود ،اهینو
اخالانات را به یر دسخا خهد مشخقل مییششد ،ا پادا و تش نه براک تشهیق ریخار مط هب بهر
1. Effectiveness
2. Organizational Behavior
3. Organizational Theories
4. Papadimitriou and Taylor
5. Mian, Hai, & Jun
6. leadership Style
7. Palmer, Walls & Stough
8. Zhu and et al
9. Moral People
10. Ethical Managers
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میگنرند و بهعشها ااگههاک نقش اخالای براک پنروا عیول موییششود (منرییواای)1396 ،ر بوا
تهجه به مطااعات انجا گریخه ره رک اخالای در تعنونن وضوعن مخینرهواک مورت ط بوا ایوراد و
سا ما داراک اهین خاصی اس ر به خصهص نقوش تعنونن یششود اک در چگوهنگی پنامودهاک
غی ی ایراد ا ا نل م ؤوان پذیرک و پاسبگهیی ایفا مییشد (دا و هیکارا 2013 ،1؛ اسوخش هر و
هیکارا 2013 ،2؛ ندک و هیکارا )1394 ،ر اخالق ،م ؤوان و پاسبگهیی یه میتوها آنهوا را
به خوهد
باید و ن اید هاک ار غی و ی فی ،مالک و معنار سشجش درسخی و نادرسخی ریخار ن
و دیگرا و جامعوه تعریوف یورد ،ا م واجثی اسو یوه در یکوی دو دهوهک اخنور موهرد تهجوه
دانشیشدا و صاج شظرا ع مدیری اورار گریخوه اسو (تقوی اد و هیکوار )1389 ،ر بوراک
اسخقرار مهیقن آمن م ؤوان پذیرک در سا ما ا اس اص یتورین یهغوشهوا معطوهف بوه
پرداخخن به به باث ره رک بهعشها عامل تیننر سن خ گردد (دآماته و هیکوارا )2010 ،3ر در
این راسخا گرووج )2011( 4بنا مییشد یه س ره رک اخالای تیننورات و ابخکوارات اجخیواع
گرایی را در ی سا ما جه هدای م ؤوان پذیرک اجخیاعی 5مشاریخی به وجهد میآوردر در
پاسبگهیی 6نهعی ارت اب پنرامه ادرت و م ؤوان وجوهد داردر نظوا هواک ار یوابی و ترتن وات
سا مانی عیهما چشانچه به گهنهاک باغد یه م ؤوان براک پنامدهاک معنن غد بور عهود ایوراد
خاص باغد ،داراک مشبصه پاسبگهیی ه خشد (یقنهی)1385 ،ر با تهجوه بوه وجوهد نقوش مهو
پاسبگهیی در سا ما مطااعات ب نارک در جه عهامل موهثر در پاسوبگهیی وجوهد دارد یوه ا
جی ه پژوهش اسخش هر و هیکارا ( )2013اس یه در نخنجوهگنورک خوهد ره ورک اخالاوی را ا
عهامل مه تاثنرگذار در پاسبگهیی یاریشا میداندر
ا نظر مایر و هیکارا  )2010( 7جه اخالاوی 8در سوا ما هوا مش وع اطالعواتی مهیوی بوراک
یاریشا اس یه مشب مییشد چه اعیاای در ی منشه یارک درس یوا اخالاوی اسو ر جوه
اخالای سا اک ت بعدک براک سشجش ار یابیهاک یارمشد ا اجراک یدهاک اخالاوی ،ارت اطوات
اخالای ،سناس هاک اخالای غری و اعیا اخالای مدیری ارغود اسو ر بایودهوا و ن ایودهاک
اخالای مرت ط با مانط یار یه چگهنگی ریخار یرد را با دیگرا  ،سا ما و دیگر سا ما ها تشظون
مییشد مشجر به مط هبن در امهراتی مرت ط با یرد و سا ما میغهدر در این راسخا پژوهشهواک
1. Du and et al
2. Steinbauer and et al
3. D’Amato and et al
4. Groose and et al
5. Social Responsibility
6. Accountability
7. Miyer and et al
8. Ethical Climate
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آگاسخاج )2008(1و (اراتا )2011 ،2به ترتن نشا میدهد یه جه اخالای مهج مط هبن در
وضعن مخینرهاک مرت ط با پنامدهاک غی ی ا ا نل م وؤوان پوذیرک اجخیواعی و پاسوبگهیی
میگرددر
با تهجه به ادبنات نظرک میتها گف یه ارتقاک اثرببشی سا ما ها واب وخه بوه مقهاوههوا و
مخینرهایی اس یه با ریخار ایراد سا ما مرت ط اس ر یراتر ا آ به نظر میرسد آنها در ارت واب
با یکدیگر ریخار ایراد سا ما را به صوهرت مط وهبخرک غوکل مویدهود یوه در نهایو مشجور بوه
اثرببشی سا ما میگرددر پنشنشه تاقنق جاضر ا وجهد ارت اب تشگاتشگ بنن ره رک اخالای بوا
پنامدهاک غی ی ا ا نل م ؤوان پوذیرک اجخیواعی ،پاسوبگهیی یوردک جکایو داردر بشوابراین
هدف پژوهش جاضر بررسی رابطه مخینرهاک مذیهر و یراتر ا آ تعننن تواثنر مخینور منوانجی ا
ا نل جه اخالای اس ر ا این رو م أاه اص ی پژوهش را چشونن مویتوها مطورح یورد یوه؛ آیوا
ارت اطی بنن ره رک اخالای با م ؤوان پذیرک اجخیاعی و پاسبگهیی یردک بوا نقوش واسوطهاک
جه اخالای وجهد دارد؟

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روش
پژوهش جاضر ا نظور هودف ،یواربردک و ا نظور ناوهة گوردآورک اطالعوات تهصونفی و ا نوهع
هی خگی اس ر جامعة آمارک این پژوهش غامل ی نه یاریشا سخادک دانشگا ارومنه یه تعوداد
آنها  500نفر میباغدر رو نیهنهگنرک تصادیی سواد بهدهوه  217نفور ط وق جودو مهرگوا
بهعشها نیهنه انخباب غدند و پ ا جذف پرسشنامههاک مبودو  ،داد هواک جاصول ا 205

1. Augustus
2. Laratta
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پرسشنامه مهرد تا نل ارار گری ر براک جیعآورک اطالعات در این پژوهش ا پرسشناموههواک
اسخاندارد به غرح یر اسخفاد غد:
1ر پرسششامه ره رک اخالای :ره رک اخالای ،با اسخفاد ا مقناج ره رک اخالای یون ()2015
اندا گنرک غد اس ر پرسششامه جاضر غامل  6گهیه و بدو مؤافه بهد یه بوا مقنواج پوشج
درجهاک انکرت با گ یشههاک (یامالمبااف = 1تا یامال مهایق = )5به سشجش ره رک اخالاوی
میپردا در
2ر پرسششامه جه اخالای :جه اخالای ،با اسخفاد ا مقناج جه اخالای ین ( )2015اندا گنورک
غد اس ر پرسششامه جاضر غامل  8گهیه و بدو مؤافه بهد یوه بوا مقنواج پوشج درجوهاک
انکرت با گ یشههاک (یامالمبااف = 1تا یامال مهایق = )5به سشجش جه اخالای میپردا در
3ر پرسششامه پاسبگهیی یردک :پاسبگهیی یردک ،بوا اسوخفاد ا مقنواج هواچهارتر و هیکوارا
( )2005اندا گنرک غد اس ر پرسششامه جاضر غامل  8گهیه و بودو مؤافوه بوهد یوه بوا
مقناج پشج درجهاک انکرت با گ یشههاک (یامالمبااف = 1تا یوامال موهایق = )5بوه سوشجش
پاسبگهیی یردک میپردا در
4ر پرسشنامه م ئهان پوذیرک اجخیواعی :م وئهان پوذیرک اجخیواعی ،بوا اسوخفاد ا مقنواج
یارو ( )1991اندا گنرک غد اس ر پرسشنامه جاضر غامل  20گهیوه بوهد بوهد یوه بوا
مقناج پشج درجهاک انکرت با گ یشههاک(یامالمبااف = 1توا یوامال موهایق = )5بوه سوشجش
م ئهان پذیرک اجخیاعی میپردا در این  20گهیه ،چهار مؤافوة م وئهان پوذیرک اجخیواعی
(تعهدات ااخصادک ،تعهدات اخالای ،تعهدات اانهنی ،تعهودات اجخیواعی) را در بور مویگنوردر
سها  1تا  5براک تعهدات ااخصادک ،سها  6توا  10بوراک تعهودات اخالاوی ،سوها 15-11
براک تعهدات اانهنی و سها  20-16براک تعهدات اجخیاعی میباغدر
در پژوهش جاضر براک ار یابی پایایی ا آافاک یرون ا اسخفاد گردید اسو ر نیورات پایوایی
براک مقناجها به ااا آمارک مشاس بهدنود :پایوایی پرسشوشامه ره ورک اخالاوی ( ،)0/88جوه
اخالای ( ،)0/90پاسبگهیی یردک ( )0/91و م ئهان پذیرک اجخیاعی ( )0/96مااس ه غدر
هیچشنن به مشظهر بررسی روایی پرسششامههاک جاضر ،با وجهد اسخاندارد بوهد اب ارهوا در
پژوهشهاک داخ ی و خارج یشهر ،ا تا نل عام ی تایندک اسخفاد غدر باا بهد مقادیر بار غد
بر عاملها یا مخینرهاک مکشه ا طریق مخینورهواک آغوکار جوایی ا مط هبنو اعخ وار سوا اک
سشجش مخینرهاک اص ی تاقنق بهد اس ر ا طرف دیگر ار هواک  Tدر موهرد تیوا ضورای
امداک مخینرهاک آغکار در سطح  0/95بنشخر ا  1/96بهد اس یه این خهد غاهدک بر روایوی
مخینرهاک آغکار ما هب میغهد به این معشی یه تایند موییشود یوه مخینرهواک آغوکار موهرد
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اسخفاد  ،بصهرت وااعی (غنر تصادیی) سا هاک موهرد نظور را موشعک سواخخشدر نخوایج تا نول
عام ی تایندک هیچشنن مقدار ضری  KMOبرابر با  0/78و مقدار خی آ موه یرویو بارت و
 259/80بدس آمد یه در سطح  0/01معشیدار میباغد و نشانه یفای نیهنه و مخینرهاک نیهنه
براک انجا تا نل عام ی تایندک اس ر
رو اجرا ،در پژوهش جاضر به این غکل بهد یه پ ا دریای اطالعوات و مجه هواک ا
در مهرد جامعه پژوهش ،ماقق پرسشنامههاک مهرد نظر را به ایرادک یوه داوط و هیکوارک در
پژوهش بهدند ارایه نیهد ،سپ اادا به جیعآورک پرسشنامهها نیهد و در نهای بوا اسوخفاد ا
نر ای ارهاک تبصصی اادا به تا نل داد هاک جاصل ا پرسشنامهها نیوهدر در ایون پوژوهش ا
رو هاک آمار تهصنفی و آمار اسخش اطی به مشظهر تا نل داد ها بهر گریخه غد اس ر در ببش
آمار اسخش اطی این مطااه ،رو تا نل عام ی تایندک و معادات ساخخارک به رو تا نل م نر
اسخفاد غد اس ر

یافتهها
مخینرهاک جیعن غشاخخی در پژوهش جاضر ،غوامل مخینرهواک ،سون ،جش ون  ،تاصونالت و
سابقه یارک اس ر بنشخر غری یششدگا در پژوهش در مادود سشی  40-31سا ( 42درصد)
ه خشدر ایثری گرو نیهنه را ( 68درصد) مردا تشکنل میدهدر بنشخرین درصود گورو نیهنوه
آمارک ( 58درصد) مربهب به تاصنالت ان ان میباغد و  60درصد ا اعضاک گرو نیهنه سابقه
یار بنن  30-21سا دارندر
در جدو  1غاخ هاک تهصنفی مخینرها جه بررسی پرایشودگی و نرموا بوهد ته یوع
داد ها ارایه غد اس ر با تهجه به این جدو مقادیر آمار هاک منانگنن و اناراف اسخاندارد نشانگر
پرایشدگی مشاس داد ها و مقدار چهاگی و یشندگی نشانگر نرما بهد داد ها میباغشدر
جدول  :1شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
شاخصها

رهبری اخالقی

جو اخالقی

پاسخگویی فردی

مسئولیتپذیری اجتماعی

منانگنن

2/96

2/90

2/80

2/88

اناراف اسخاندارد

0/96

0/93

0/83

0/89

چهاگی

0/14

0/17

0/05

0/19

یشندگی

-0/41

-0/29

0/04

-0/13
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هی خگی بنن مخینرهاک پژوهش در جدو  2ارایه غد اس ر چشانکه در جدو  2مشواهد
میغهد هی خگی معشادارک بنن بنن مخینرهاک پژوهش در سطح ( )0/01وجهد داردر
جدول  :2ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیرها

1

2

3

1ر ره رک اخالای
2ر جه اخالای
3ر پاسبگهیی یردک
4ر م ئهان پذیرک
** هی خگی معشیدار در سطح ()0/01

1
**0/61
**0/43
**0/44

1
**0/57
**0/54

1
**0/47

4

1

به مشظهر غشاخ هر چه بهخر روابط ع ی و ناه تاثنرگذارک ره رک اخالاوی بور پاسوبگهیی
یردک و م ئهان پذیرک اجخیاعی با نقش منانجی جه اخالای تا نل م ونر بوا اسوخفاد ا مود
معادات ساخخارک صهرت گری ر با تهجه به عد اجیاع پژوهشگرا در انخباب مشاس خرین معنار
ننکهیی برا مد ساخخارک ،بهطهر معیه مجیهعهاک ا غواخ هواک ننکوهیی بورا مود
پنششهاد می غهد یه در این پژوهش نن براک ار یابی برا مد مهرد نظر ا آنها اسوخفاد غود
اس ر این غاخ ها ع ارتشد ا  X2/d.f :یه مقادیر ییخور ا  3اابول پوذیر ه وخشد ،غواخ
ننکهیی برا ( )GFIیه مقادیر بنشخر ا  0/90نشانگر بورا مشاسو مود ه وخشدر غواخ
ننکهیی برا تعدیل یایخه ( )AGFIیه مقوادیر بنشوخر ا  0/90اابول ا وه ه وخشد ،مجوذور
منانگنن مربعات خظاک تقری ( )RMSEAیه مقادیر ییخور ا  0/08نشوانگر بورا مشاسو
مد ه خشد و غاخ برا تط نقی( )CFIیه مقادیر بنشخر ا  0/90نشوانگر بورا مشاسو
مد ه خشدر نخایج برآورد این غاخ ها (بر اساج نخایج نر ای ار ان ر  )8/5در جدو غویار 3
گ ار غد اس ر

شکل  :2مدل مشاهده شده در حالت تخمین استاندارد و معنیداری
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جدول  :3شاخصهای نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل مفهومی پژوهش
CFI
AGFI
GFI
RMSEA
X2/df
Df
X2
0/99
0/95
0/99
0/075
2/15
1
2/15

جدو غیار  3نشانگر مقادیرغاخ هاک ننکهیی بورا پنرآموه آ موه برا نودگی مود
پژوهش میباغد یه نشا میدهد مد پژوهش ا برا مشاسو ی برخوهردار اسو ر در مجیوهع
میتها گف یه مد نهایی پژوهش ،مد مشاس ی بهد اس ر پ ا اطینشا ا درسوخی مود ،
در ادامه یرضنههاک ج یی پژوهش مهرد بررسی اورار گریخوهاسو ر در جودو  ،4نخوایج بررسوی
یرضنههاک چ یی ارایه غد اس ر
جدول  :4ضرایب تاثیر مستقیم و غیرمستقیم و مقادیر  tمتناظر با آن
فرضیه
1
2
3
4
5
6
7

مسیر
ره رک اخالای← م ئهان پذیرک اجخیاعی
ره رک اخالای← پاسبگهیی
ره رک اخالای← جه اخالای
جه اخالای← پاسبگهیی
جه اخالای← م ئهان پذیرک
ره رک اخالای← پاسبگهیی(ا جه اخالای)
ره رک اخالای← م ئهان پذیرک(ا جه اخالای)

ضریب مسیر
0/14
0/15
0/50
0/36
0/40
0/18
0/20

T
2/03
2/15
8/12
4/98
5/65
4/22
4/63

نتیجه
اثر م خقن دارد
اثر م خقن دارد
اثر م خقن دارد
اثر م خقن دارد
اثر م خقن دارد
اثر غنرم خقن دارد
اثر غنرم خقن دارد

ط ق جدو  4ره رک اخالای اثر م خقن  ،مث و معشیدار با ضوری  0/14بور م وئهان -
پذیرک اجخیاعی داردر هیچشنن ره رک اخالای اثر م خقن  ،مث و معشیدار با ضری  0/15بور
پاسبگهیی یردک داردر عالو بر این ره رک اخالای اثر م خقن  ،مث و معشیدار با ضری 0/50
بر جه اخالای داردر هیچشنن جه اخالاوی اثور م وخقن  ،مث و و معشویدار بوا ضوری  0/36بور
پاسبگهیی یردک و با ضری  0/40بر م وئهان پوذیرک اجخیواعی داردر عوالو بور ایون ره ورک
اخالای اثر غنرم خقن  ،مث و معشیدار به ترتن با ضری  0/18و  0/20بر پاسبگهیی یردک و
م ئهان پذیرک اجخیاعی داردر
بحث و نتیجهگیری
پژوهش جاضر با هدف مد یابی روابط ره رک اخالای با م ؤوان پذیرک اجخیواعی و پاسوبگهیی یوردک
با تایند بر جه اخالای در بنن یاریشا دانشگا ارومنه انجا گری ر با تهجه بوه تا نول مورت ط بوا یرضونه
او پژوهش میتها گف یه ره رک اخالای اثر م خقن  ،مث و معشیدار بر م ئهان پذیرک اجخیواعی
داردر در نخنجه ره رک اخالای میتهاند م ؤوان پذیرک اجخیاعی را پنش بنن یشودر بوه ع وارت روغوشخر
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سا مانی یه س ره رک اخالای اساج ریخار مدیرا با یردسخا ارار گنرد نخنجه بار آ وجهد ویژگوی
م ؤوان پذیر اجخیاعی ایراد سا مانی در جنن یار اس ر ندک و هیکارا ( )1394در تاقنوق خوهد پوی
بردند یه ره رک اخالای با م ئهان پذیرک اجخیاعی رابطه مث داردر هیچشنن نخایج وک نشوا داد یوه
مهافههاک ااگه بهد و عی گرایی ره ر نقش معشیدارک در پنشبنشی م ئهان پذیرک اجخیواعی یاریشوا
دارندر یرمی و هیکارانش ( )1396بوه در طوی پژوهشوی نخنجوهگنورک یردنود یوه ره ورک اخالاوی بوا
م ؤوان پذیرک اخالای ارت اب تشگاتشگی داردر و یایخه سنف پشواهی ( )1394جکایو ا رابطوه معشویدار
بنن ره رک اخالای و م ؤوان پذیرک اجخیاعی داردر بشابراین میتها گف یه نخوایج پوژوهش جاضور بوا
یایخههاک نودک ( ،)1394سونف پشواهی ( )1394و یرموی ( )1396هیبوهانی داردر جهو ت نونن ایون
هی هیی میتها به نظر دآماته ( )2010اغار یرد یوه بوراین بواور اسو ؛ بوراک اسوخقرار مهیقنو آمنو
م ؤوان پذیرک در سا ما ا اس اص یتورین یهغوشهوا معطوهف بوه پورداخخن بوه باوث ره ورک
بهعشها عامل تیننر سن خ گرددر چشانکه در تهضنح بنشخر این مط و ی وی بوه نظور گورووج ()2011
رجهع مییشن یه بنا مییشد ،سو ره ورک اخالاوی تیننورات و ابخکوارات اجخیواعگرایوی را در یو
سا ما جه هدای م ؤوان پذیرک اجخیاعی به وجهد میآوردر
با تهجه به نخایج تا نل داد هاک بدس آمد یه در جداو یهق ذیر غود اسو مویتوها
گف یه ره رک اخالای اثر م خقن  ،مث و معشیدارک بر پاسبگهیی یردک داردر بشابراین موی-
تها چشنن نخنجه گری یه ریخار مدیرا بر اساج س ره رک اخالاوی مهج وات پاسوبگهیی
یرد در جه یعاان و وظایفش را یراه مییشدر اسوخش هر و هیکوارا ( )2013در نخنجوهگنورک
پژوهش خهد ره رک اخالای را ا عهامل مه تاثنرگذار در پاسبگهیی یاریشا میداندر ا ایون رو
نخایج پژوهش مرت ط با یرضنه دو این پژوهش با یایخههواک اسوخش هر ( )2013هی وه اسو ر در
خصهص ت ننن تاثنرگذارک ره رک اخالای بر پاسبگهیی ایراد سا ما میتها ایشگهنوه اسوخدا
یرد؛ مانی یه مدیرا جه ارتقاک یوارایی و اثرببشوی در سوطهح یوردک و سوا مانی براسواج
اخالق بر یاریشا خهیش اعیا نفهذ مییشد ،بی تردید این یرآیشد مشجر به ریخارهواک من ور در
یرد میغهد یه پاسبگهیی یردک ا جی ه آنهاس ر یرا ره را اخالای به ویهر تعهد بنشوخرک ا
خهد در مانط یار به نیایش میگذارند یه مهج گفخیا غفاف در خصهص وظایف و یعاانو -
هاک یاریشا و هیچشنن پنگنرک چگهنگی انجا و اجراک آ ا سهک یر دسخا میغهد یوه در
چشنن مانط وظنفهماهرک پاسبگهیی ا ویژگیهاک بار یاریشا میباغدر دربار گفخیا غفاف
ا سهک ره را اخالای میتها به نظر یاضول ( )1395اغوار یورد یوه معخقود اسو ؛ ره ورا
اخالای ،م ؤوان ها ،انخظارات و اهداف عی کردک را روغن مییششد بهطهرک یه یر دسخا می-
دانشد ا آنها چه انخظار میرود و چه مهاع عی کردغا به جد انخظار میرسد و در چه منشه هایی
پاسبگه ه خشدر
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ببش دیگرک ا یایخههاک پژوهش جکای ا اثر م وخقن مث و ره ورک اخالاوی بور جوه
اخالای داردر این ببش ا پژوهش با یایخههاک اصفهانی ( )1396و غنن ( )2014هیبهانی دارد ر
یرا آنها دریایخشد یه ره رک اخالای منشه سا ارتقاء جه اخالای اس ر صرف وجهد ره رک مؤثر
بهعشها سن خ ریخارک ا سهک مدیرا جه نفهذ در ایراد یر دس بوراک انجوا یوار بنشوخر،
مشجر به جهک ساا و هیرا با امشن عاطفی در مانط یار میغهدر یراتور ا ره ورک صورف ،در
یرآیشد ره رک م ین به اخالق و مخعهد به رعای بایدها و ن ایدهاک اخالای ،جوه سوا مانی واژ اک
مضاف هیچه اخالق را در معشا و مفهه خهد جیل مینیاید یه ب خرک براک برو یعاان موهثر
ا سهک یاریشا اس ر با تهجه به نخایج تا نل داد هاک بدس آمد جوه اخالاوی اثور م وخقن ،
مث و معشیدارک بر پاسبگهیی یردک داردر براساج این یایخه میتها چشنن اسخش اب نیهد یه
وجهد جه اخالای در ببشها و سطهح مبخ ف سا ما مهج ات ای ایش ویژگی پاسبگهیی یوردک
را یراه مییشدر به ع ارتی دیگر هر اندا سا ما ا جه اخالای باایی برخهردار باغد بوه هیوا
اندا پاسبگهیی یاریشا اابل پنشبنشی اس ر این ببش ا یایخه پژوهش جاضور بوا یایخوههواک
پژوهشگرانی هیچه اراتا ( )2011هی ه میباغودر اراتوا ( )2011در تاقنقوی بوا عشوها جوه
اخالای و پاسبگهیی دریایخشد یه جه اخالای با پاسوبگهیی رابطوه مث و و معشویدارک داردر در
ت ننن این نخایج می تها گف یوه یصول مشوخرک جوه اخالاوی و پاسوبگهیی یوردک بایودهوا و
ن ایدهایی اس ؛ بایدها و ن ایدها در بعد جه اخالای ریخار یاریشا را هدای مییشد در مقابول در
جه پاسبگهیی بهعشها اسخانداردک اس یه در وظایف بنا غد و ریخار یردسخا را به سی
پاسخ دهی در ا ا وظایف ماهاه سهق میدهدر بشابراین وجهد چشنن مش ع یصل مشخرک مشجور
به ارت اب تشگاتشگ آنها در عرصه عیل و یعاان میگردد یه امکا تاثنر گوذارک و اثرپوذیرک بور
یکدیگر را مهنا میسا در
در خصهص یرضنه مرت ط با جه اخالای و م ؤوان پذیرک اجخیاعی ،میتها گفو یوه جوه
اخالای بر م ئهان پذیرک اجخیاعی تاثنر داردر یعشی مانی یوه جوه اخالاوی در سوا ما وجوهد
داغخه باغد میتها وجهد م ؤوان پذیرک اجخیاعی در ایوراد سوا مانی را مخصوهر بوهدر بشوابراین
وجهد منشه مث اخالای و جه اخالای در سا ما  ،وجهد م ؤوان پوذیرک اجخیواعی یاریشوا
م رهن و آغکار میغهدر نخایج پژوهش مرت ط با این ببش ا پوژوهش بوا یایخوههواک آگاسوخاج
( )2008و جها ( )1393هی ه اس ر یرا آگاسخاج ( )2008طوی پژوهشوی دربایو یوه بونن
م ئهان پذیرک و اب ارگرایی جهاخالای رابطه معشادار وجوهد داردر هیچشونن جوها ( )1393در
مطااعهاک تط نقی نخنجهگنرک می یشود یوه جوه اخالاوی نقوش بوار ک در م وؤوان اجخیواعی
یاریشا ایفا مییشدر
نخایج تا نل مرت ط با یرضنه غش و هفخ پژوهش نشا داد یه جوه اخالاوی تواثنر غنرم وخقن بور
رابطه بنن ره رک اخالای با م ؤوان پوذیرک و پاسوبگهیی یوردک داردر بوه ع وارتی دیگور جوه اخالاوی
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بهعشها ی مخینر یرآیشدک اثر مخینر م خقل بر مخینرهاک واب خه ای ایش میدهدر وجهد جوه اخالاوی در
یشار ره رک اخالای من ا م ؤوان پذیرک و پاسبگهیی یاریشا را پونشبنشوی موییشودر یعشوی موانی
ره رک اخالای بر م ؤوان پذیرک و پاسبگهیی تاثنر دارد یه جه اخالای در سا ما وجهد داغوخه باغودر
بررسی مطااعات انجا غد نشا میدهد یه جه اخالای بهعشها منانجی نقش مث خوی را ایفوا موییشود و
وضعن مخینرها و رابطه آنها را به سی مط هب سهق میدهد در این راسخا مویتوها بوه نخوایج پوژوهش
خایی طن ه ( )1396و نصر اصفهانی ( )1396اغار یردر بهطهر ی ی نخایج پژوهش جایی ا آ اسو یوه
جه اخالای بهعشها منانجی در رابطه بنن ره رک اخالاوی بوا م وؤوان پوذیرک اجخیواعی و پاسوبگهیی
یردک ایفاک نقش مییشدر
مشاصر بهد نیهنه پژوهش به یاریشا دانشوگا ارومنوه و ماودود بوهد ابو ار پوژوهش بوه
پرسشنامه ا جی ه مادودی هاک این پژوهش اس یه در تعین نخایج ایون پوژوهش بایود مود
نظر ارار گنرندر با تهجه به یایخههاک پژوهش پنششهاد میغهد یوه مودیرا و م وؤوا دانشوگا
ارومنه به نقش منانجی جه اخالای در رابطوه بونن مخینرهواک موذیهر تهجوه یششود و ب وخرهاک
مط هب جه برو آ در سن خ دانشگا را یراه یششدر
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غیار 29ر .23-13
یرییی ،ماید ،االوندک ،ج ن ،ا عه اک ،ع نرضا()1396ر بررسی رابطه بنن ره رک اخالاوی و م وئهان
اجخیاعی در مدارج اسخا یردسخا  ،مدیری مدرسه49-34 ،1 ،ر
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