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  چکیده
هاي شهرستان  رهبري اخالقی با سالمت سازمانی دبیران دبیرستان  منظور بررسی رابطه پژوهش بهاین 

 .کاربردي بوده است ،همبستگی و از نظر هدف - توصیفی، پژوهش فوقانجام روش . ساوه انجام شده است
دهند که  هاي شهرستان ساوه تشکیل می دبیرستان) زن و مرد(دبیران   جامعه آماري پژوهش را کلیه

با ها  نمونهفر برآورد گردیده و ن 155حجم نمونه بر اساس جدول مورگان . باشد نفر می 260تعداد آنها 
ها در این پژوهش  آوري دادهابزار گرد. نسبی انتخاب شدند -اي نوع طبقه گیري تصادفی و از روش نمونه

با طیف استاندارد سالمت سازمانی   نامه پرسشرهبري اخالقی و   هاي محقق ساخته  نامه پرسش
ارزیابی شد که ضریب آلفاي کرونباخ  ،پایایی ابزار پس از اجراي مقدماتی. اي لیکرت بوده است درجه پنج

. دست آمده است ، به85/0 و86/0ترتیب  سالمت سازمانی به ي اخالقی وهاي رهبر  نامه رسشپهر یک از 
توجه به با. انجام شده استها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  تجزیه و تحلیل داده

مانی دست آمده نشان داد که رهبري اخالقی با سالمت ساز نتایج به ،شده در پژوهش ي مطرحها فرضیه
همان  قدر به رهبري اخالقی افزوده شود به به این معنی که هر. است و معناداراي مثبت  داراي رابطه

باالترین ضریب همبستگی مربوط  از بین ابعاد بررسی شده  رود و نسبت میزان سالمت سازمانی باال می
  .بوده استبه بعد عدالت 

 .دبیرانرهبري اخالقی، سالمت سازمانی، : واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
رقابت جهانی مواجه  خصوص نهادهاي آموزشی با محیط ها به سازماندر طلیعه قرن جدید که 

شود و براي اینکه از قافله  هاي کاري احساس می اي و خالقیت نیاز به تغییرات ریشه همواره ،هستند
و با شجاعت و  نمودهها توجه خود را به رهبران سازمانی معطوف  اکثر سازمان ،رقابت عقب نیفتند

. رهبري با ایجاد تغییر سروکار دارد .رات بنیادي در درون سازمان دارندسعی در ایجاد تغیی ،جسارت 
سبک رهبري «ها  یکی از بهترین سبک .هاي مختلفی وجود دارد ها و روش سبک ،براي رهبران

ا اخالق گره خورده است، ولی رهبري اخالقی با رهبري عمومی اگرچه رهبري ب .است »اخالقی
اخالقی رهبري توجه  کلی از رهبري اخالقی ارائه نشده است زیرا به بعد یهنوز تعریف. متفاوت است

توان گفت رهبر اخالقی کسی است که سعی دارد پتانسیل و  طورکلی می ولی به زیادي نشده است
به حفظ و بپردازد به محافظت از سالمت جامعه طور همزمان  بهد و ابتکارات هر فرد را شناسایی کن

  ].13[ها نیز کمک کند حقوق و آزادي آن
محسوب  وري در مدارس و در نهایت کل جامعه انسانی مهمترین عامل بهرههاي  امروزه، سرمایه

پرورش  توجه خاصی را به ،متخصصانکمک ها با  و بدین سبب است که مسئوالن آموزشگاه شوند می
هر فردي اجازه دهد یاد  وجود آورد که به هامروزي باید محیطی را ب رهبر. دارند میکارکنان مبذول 

رهبري یکی از عوامل موفقیت . توسعه یابد و در کارها سهیم شود و پیشی بگیرد ،کندرشد  بگیرد،
بقاي سازمان  ،مؤثربدون اعمال رهبري . رود میسوي کمال  سازمان با رهبر شایسته به. سازمان است

هاي  یابی به هدف نیاز به رفتارهایی دارد که پیروان را براي دست ،رهبر موفق. افتد مخاطره میبه 
هاي آموزشی همانند سایر  سازمان. منسجم نموده و برانگیزاند ،هاي مشخص معین در موقعیت

ف سازمانی به افرادي اهداتحقق تر خود و  تر و پیچیده مشکالت بزرگحل هاي دیگر براي  سازمان
موقع و هوشمندانه در طراحی و  به  دهی ریزي، هماهنگی و جهت آگاه و شایسته نیاز دارند تا با برنامه

صدد امروزه هر ملتی در ،از سوي دیگر. ایفاي نقش کنند ،هاي آموزشی ها و برنامه اجراي سیاست
بتواند  ،، اجتماعی و فرهنگی ، سیاسی اي است که ضمن رشد و توسعه همه ابعاد اقتصادي ایجاد جامعه

بین ساختارهاي جدید فعال که کارایی و اثربخشی باالیی دارند و فرهنگ و سنت جامعه خود 
در واقع  .یابد هاي سالم ضرورت می وجود سازمان ،اي جامعهبراي ایجاد چنین  .هماهنگی ایجاد کند

هایی آزاد،  ، سالم و مترقی وجود دارد تا انسانبراي ایجاد جامعه سالم نیاز به نوعی نظام آموزشی زنده
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هاي علوم صنایع، اقتصاد، سیاست  گر پرورش دهد و جامعه را در زمینه مستقل، خالق، مبتکر و تالش
نمود و جوامع را  خواهندهاي سالم، جوامع سالم فراهم  سازمان. ماندگی نجات دهد و غیره از عقب

  ]. 1[دننمای ر از منابع انسانی و طبیعی هدایت میبرداري بهت مندي و بهره سوي بهره به
 سازمان یک ،دارد نیاز سالمتی به انسانی وظایف انجام و حیات ادامه براي انسانی هر که طور همان

 و سالمتی به خویش، شده تعریف اهداف به شدن نائل منظور به ارگانیک و زنده موجود عنوان به هم
 نسبت همان به نشود تأمین آن از بخشی یا سالمتی این که صورتی در. است نیازمند سازمانی صحت
 جامعه هايهدف از ايعمده بخش. شودمی دارخدشه ،شده مشخص اهداف به رسیدن نحوه و شرایط
سالمت اجراي  .]4[است ارتباط در سالمت موضوع با غیرمستقیم یا مستقیم سوم، هزاره در جهانی

است هاي روحی و تعهد و التزام مدیران و کارکنان  اي از تفاوت مجموعهمستلزم درك  واقعی،سازمانی 
رابطه بسیار و  هاي اخالقی و انسانی سیستم ارزشی مبتنی بر ارزش بتوان نوعی آن بر اساس تا

یید أد که مورد تناي طراحی شو گونه ها باید به این ارزش. ایجاد نمودنیرومند بین رهبر و کارکنان 
حساس و  بسیارنقشی  ،هاي اخالقی برخی ارزشسالمت سازمانی،  جهت ایجاد .دنباش مدیر و کارکنان

مستلزم نوع متفاوتی  ،سالمت سازمانی .شود میایجاد سالمت سازمانی دارند و رعایت آنها باعث  مهم
سهولت دسترسی به  و مشارکتی،دسته جمعی و گروهی کارگیري ابزارهاي کار  به ، اخالقی از رفتار
مدیریت بر  ،روابط اخالقی دوجانبه در بین کارکنان و در یک کلمه برداري از بهره اطالعاتی،منابع 

هاي مختلفی براي رهبري  ها و مطالعات خود مؤلفه پردازان در پژوهش نظریه ].3[اساس صداقت است
   .که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت اند گرفته در نظرو سالمت سازمانی  اخالقی

شود که آیا بین رهبري اخالقی و سالمت سازمانی  ال مطرح میسؤگفته این  بر اساس موارد پیش
هایی تدوین و به آزمون گذارده  اي وجود دارد؟ در این پژوهش با مطالعه هر دو مفهوم، فرضیه رابطه
  .اند  شده

  مروري بر مبانی نظري -2
  رهبري اخالقی - 2- 1

 هاي تالشمی و اجتماعی درخصوص رهبري اخالقی براساس عل ،تجربی -اکثر تحقیقات تشریحی
، رهبري )2005(براون و همکاران جتماعی،از منظر یادگیري ا. است) 2005(براون و همکاران 
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هاي شخصی و روابط بین فردي  تظاهر رفتار هنجاري مناسب از طریق فعالیت«صورت  اخالقی را به
 »گیري خواهد بود رابطه دو طرفه تقویت و تصمیمکه پیشرفت چنین رفتاري در پیروها از طریق 

عنوان یک  ها را به احترام به حقوق دیگران و اهمیت قائل شدن به آن) 1995(سیوال . اند تعریف کرده
پنج اصل را در رهبري اخالقی ) 2001(نورتهاوس . کند ویژگی ضروري در رهبري اخالقی معرفی می

کنند،  گذارند، به دیگران خدمت می خالقی به دیگران احترام میرهبران ا ند از؛پیشنهاد داد که عبارت
  ]. 9[پردازند دارند و به ساختن اجتماع می ی آشکارنگران عدالت هستند، صداقت

عنوان یک شخص  زمانی رهبر اخالقی است که به رهبر،که اشاره کردند  )2003( 1تروینو و همکاران
در  یت، قاطعتالداعتماد، ع یتکاري، قابل درست هایی مثل اخالقی تعریف شود و داراي ویژگی

عنوان یک مدیر اخالقی مورد  باید به رهبر. در زندگی شخصی باشد یاخالق گیري و خوش تصمیم
رگذاري بر رفتارهاي هاي فعالی را براي اث یک مدیر اخالقی مدیري است که تالش. قبول واقع شود
. اخالق را بخشی واضح از سازمان خود قرار بدهداخالقی پیروان خود انجام دهد و اخالقی و غیر

هاي اخالقی  ارزش بر اي خود حرفه بنابراین رهبران اخالقی هم در زندگی شخصی خود و هم در عمر
قلب . ه استعنوان قلب رهبري پذیرفت رهبري اخالقی را به) 1992( 2سرجیووانی. ]16[کنند می تأکید

رهبري اخالقی مغز . ستاهاي رهبري اخالقی  ها، اعتقادات و خواسته کننده ارزش منعکس ،رهبري
هاي اخالقی برخوردارند و  کسانی هستند که از ارزش آنها. کند دهی می رهبر را طبق قلبش شکل

گویی اخالقی  هرگز در پاسخ ،عنوان رئیس یک رهبر اخالقی به. کنند ها نیز تالش می براي گسترش آن
ها و  گیري خودشان را در تصمیم ،این رهبران. کند با عدالت و صداقت رفتار میو شود  د نمیدچار تردی

  .]8[ها به خطر می اندازند فعالیت

 صداقت رفتار، استفاده از قدرت و نفوذ رهبر، معیارهاي رهبري اخالقی را شامل) 2002( 3گري یوکل
 بندي عملکردها قالب و جهت ارتقاي کارکنان تالش در نشان دادن اطمینان،، مخالف اجازه ابراز عقاید

انسانی  ارتباط با مدلی را از رهبري اخالقی در) 2000(در سال 4برناردین داند شرایط اخالقی می در
 عدالت، کرامت انسانی،؛ دین شرح استرهبري اخالقی مدل او ب شدن ارائه کردکه ابعاد کردن جهانی

  .]6[ضعیفیکپارچگی و گزینش افراد  منافع مشترك،
ماهیت انسانیت  ارزش فطري یا شایستگی یک انسان است که با کرامت انسانی، ؛5کرامت انسانی
  .قانونی تمامی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است عنوان مبناي فلسفی و  به وجود یافته و
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برخورداري یکسان  برابر قانون و برابري همگانی در هاي ناروا و تفاوت معناي رفع تبعیض و به ؛6عدالت
  .استها  افراد از امتیازها وآسیب

 .خوب باشد عنوان یک کل براي همه افراد یک تیم یا گروه، به دتوان که می  هچ آن ؛7منافع مشترك
  .منفعتی که بین تعدادي از افراد مشترك است

مواجه  در ااز خاموشی انسانیت م و کند یا تعادل که از سرکوب خصایص قلبی امتناع می ؛8یکپارچگی
 .کند می  پیشگیري ،باشد هاي قوي براي انجام کار وسوسه ندتوا با آنچه که گاهی اوقات می

به این معنا  .واکنش به نظم ناعادالنه جامعه است ها، ارجح براي ناتوان گزینه ؛9گزینش افراد ضعیف
شکل  را به قرار دارندتري  که بتوان افرادي را که از لحاظ مالی نسبت به دیگران در وضعیت پایین

  .مورد عنایت قرار داد آزادانه مقدم دانست و

  سالمت سازمانی -2-2
 تبیین مبنا بر این را سازمانی سالمت مفهوم که است کسانی اولین از یکی) 1962(10بنیس وارن

 مفهوم انعکاس به قادر کافی اندازه به سازمانی ییکارا سنجش سنتی هايشیوه که است نموده
    براي را روانی و ذهنی سالمت تفکر ،بنیس وقتی. نیستند سازمانی سالمت از تريگسترده
 از عبارتند که کرد شناسایی را 11سازمانی سالمت از بعد سه ،نمود اعمال سازمانی هايمجموعه

 ماتیو .]12[اطراف دنیاي و جهان صحیح پذیرش توانایی و 13هویتی وابستگی ارتباط ،12پذیري تطبیق
 سال در او. است سازمانی سالمت پرداز نظریه دومین پرورش، و آموزش نظر صاحب و شناس روان مایلز

 سالمت تعریف در )1696( 14مایلز. پرداخت مفهوم این توضیح و تعریف به مفصلی مقاله در 1956
 آوردمی دوام خود محیط در تنها نه که است سازمانی سالم سازمان یک که سازدمی مطرح سازمانی

 طور به را خود سازش و بقا هايیتوانای و کرده سازش کافی ياندازه به زمان از برهه یک در بلکه
ي و باز استسازمان سالم، سازمانی است که سی ،از نظر لنچیونی. ]5[دهدمی گسترش و توسعه مداوم

طلوب نیروي کار جایی نام وري در آن باالست، میزان جابه روحیه بهره سردرگمی در آن کمتر راه دارد،
 سالمت. شود هزینه کمتري صرف گزینش می ،آن کمتر است و در مقایسه با سازمان بیمار

 مخرب عوامل بر غلبه در که فردي یعنی سازمانی سالمت نمود؛ تعریف گونه این توان می را15سازمانی
 .کند می یاري آن اهداف به رسیدن براي را مدرسه سازمان مثال عنوان به و است موفق بیرونی



  
 92پاییز ، نهم ، شمارهسومسال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

 ي

 

66  / 66  / 

 بهبود دنبال به که محیطی در خود اهداف به رسیدن براي سازمان توانایی یعنی سازمانی سالمت
 اما هستند متفاوت بسیار ،دیدگاه دو این. است خود کارمندان آسایش از حمایت و سازمانی عملکرد

 عملکرد بهبود. باشد اثرگذار دیگران بر تواند می نفر یک مشکالت که دهد می نشانها  آن بین رابطه
 چه کارکنان آسایش از حمایت وها  نقش سطوح فرآیند، سازمان، در سیستمی تفکر روش با سازمانی

 براي. شد خواهد ممکن اجتماعی و روحی فیزیکی، سالمت لحاظ به چه و شغلی رضایت لحاظ به
 تغییر، کافی تمرکز داراي باید باشد برخوردار مؤثر عملکرد داشتن براي الزم توانایی از سازمان که این

   .]14[درون باشد از رشد و مناسب
 هفت در را سازمانی متغیرهاي و خصایص مجموعه یا سازمانی سالمت ابعاد) 1996( 16فلدمن و هوي
 نفوذ ،20گري مالحظه ،19منابع حمایت ،18روحیه ،17علمی تأکید ؛از عبارتند که اندکرده بررسی بعد

پژوهشگر نیز براي مؤلفه سالمت خویش  این هفت بعد را . ]2[22دهی ساخت و نهادي یگانگی ،21مدیر
  .در نظر گرفته است

  براي یک مدرسه مزایاي رهبري اخالقی و سالمت سازمانی -3-2
کیفیت اخالقی یک . آوري و توسعه مدرسه دارداهمیت حیاتی در نو ،امروزه رهبري اخالقی مدیران

زمان با افزایش  یک مدرسه باید اصول اخالقی را هم. اخالقی بستگی داردمدرسه به کیفیت رهبري 
ه معلمین، رهبران، والدین و تنها باید ب یک مدرسه نه. توسعه دهد ،و پرورش کیفیت آموزش

انرژي اخالقی  به استفاده از انرژي روانی خود بپردازند بلکه باید به پرورش تاآموزان کمک کند  دانش
اخالقی باعث کاهش نقش  داده است که جو تحقیقات تجربی قبلی نشان .نمایدنیز کمک  ها آن

رهبري  وجود .دهد میمندي را افزایش  ها شده و از سوي دیگر میزان رضایت تضادها و ابهام نقش
تقلب را در  رهبري اخالقی گرایش به دروغ و. شود میاخالقی باعث کاهش قصد جدایی از سازمان 

پیروان هم به حقوق  ،از الگوهاي اخالقی پیروي کندسازمان رهبري اگر  .دهد میسازمان کاهش 
آسیب  تبع آن از به و کنند می صورت محترمانه برخورد یکدیگر به با احترام گذاشته و همکاران خود

شود پیروان تمایل باالیی براي گزارش  میرهبري اخالقی موجب  .کنند میرساندن به دیگران اجتناب 
تالش بیشتر بر روي انجام اخالقی به اشتیاق به  يرهبر ،نهایت در .کنند مدیر خود پیدامشکالت به 
  .]15[شود می شغل منجر
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را از ) زورگویی( توانند رفتار انحرافی نشان دادند که رهبران اخالقی می) 2011(23استوتن و همکاران
نگرانی رهبران اخالقی را  ،این نتایج. کنترل کنند ،کاري و بهبود طرح شغلفشار سازي  طریق متعادل

و  پیکولو. کنند میدهند، برجسته  شان را انجام می یی که کارمندان شغلها در مورد وضعیت
 ،وظیفه کارمندان با اهمیت جلوه دادن خصوصنشان دادند که رهبري اخالقی در) 2010(24همکاران

  .واهد شدمر به بهبود عملکرد منجر خانقش دارد و این 
فضاي  .گر این است که تعامل خوبی در میان اعضاي آن وجود دارد بیان، سازمان سالممفهوم 

 عنصر ،جو سازمانی. استبینی موفقیت یک سازمان  ي پیشها ترین شیوه سازمانی یکی از روشن
 و ، روابط دوستانه باز سالمت سازمانی باعث ایجاد نگرش مثبت. سازي محیطی است مهمی در غنی

ارتقاي کیفیت اهداف، کیفیت  شده و موجب یکپارچگی سازمانی و بهبود روابط بین فردي ،صادقانه
که  کنند میبیان ) 1998(سابو و هوي  .شود می د کارکنان و وابستگی شغلیهتع ،زندگی کاري

ا که زمانی دارد بدین معنسا مثبتی با اعتماد  سالمت سازمانی رابطه ،اند مطالعات قبلی نشان داده
افراد سعی  ،در یک فضاي مثبت .وجود یک محیط سالم است  نتیجه ،وي آکنده از اعتمادایجاد ج

  ].11[هاي خود را نشان دهند خواهند کرد به بهترین نحو مهارت
 ،خالق ،مستقل ،هایی آزاد هایی داریم که در آن انسان سالم نیاز به سازمان اي براي ایجاد جامعه

 نیروي انسانی سازنده و سالم یکی از مهمترین اجزاي ساختار .دنپرورش یابگر  مبتکر و تالش
گونه  در این .دهند آزادي بیان می  سازمان سالم جایی است که در آن به افراد اجازه .باشد میسازمانی 

یک سازمان سالم محیطی  .کنند میخواهند که بمانند و احساس غرور و افتخار  افراد می ها محیط
ي مختلف در یک برنامه ضعیف را بهبود ها آورد که در آن دیدگاه وجود می را به بخش لذتجذاب و 

 توسعه ،فضاي سالم .رکان اصلی استقرار توسعه پایدار استامروزه سالمت سازمانی یکی از ا. بخشد می
  .]10[شود میاثربخشی ایجاد ، این توسعه تبع و به کند میاجتماعی در بلند مدت را تضمین 

  پیشینه پژوهش -4-2
عنوان پشتوانه آن پژوهش در نظر گرفته  تواند به تحقیقات پیشین می ،کار علمی از آنجایی که در هر

هاي انجام شده در زمینه رهبري اخالقی و سالمت سازمانی در  شود، در این گام به برخی از پژوهش
  . شود داخل و خارج اشاره می
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 مدیران مدیریت سبک بر سازمانی سالمت تأثیر بررسی« منظور به را پژوهشی ،)1390( شیرودي
 برق شرکت سازمانی سالمت وضعیت ،آمده دست به اطالعات بر اساس .داد انجام »تهران برق شرکت
 سطوح میان را) 82/3( میانگین باالترین آن اداري سطوح و) 5 از 62/3( شد ارزیابی مطلوب تهران

 اداري سطح از دهی ساخت بعد سازمانی، سالمت ابعاد میان در چنین هم. بودند دارا سازمانی سالمت
. باشد می دارا را بعد کمترین 19/3 میانگین با نوآوري و علمی تأکید و بعد باالترین 15/4 میانگین با
  رابطه ،مدیران رهبري سبک و سازمانی سالمت میان که گردید مشخص همبستگی آزمون به توجه با

 و سازمانی سالمت  زمینه در متفاوت، خدمتی محل با افراد نظرات ولی ندارد وجود آماري معنادار
 مشخص پژوهشاین  هاي یافته اساس بر چنین هم. است معناداري نظر اختالف داراي مدیریت سبک

  . با یکدیگر ندارند تفاوت معناداري ،چهارگانه مدیریت هاي سبک داراي مدیران نظرات که شد
رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان  رهبري اخالقی و«پژوهشی تحت عنوان  )1389( علیزاده مجد

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین این دو متغیر . انجام داد »بانک ملت شهر تهران
اي حاکی از آن بود که سبک رهبري در  رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و نتایج آزمون دوجمله

  .باشد سبک رهبري اخالقی می بق بربانک ملت منط
 و مدیران تحولی رهبري سبک بین ي رابطه« عنوان با پژوهشی ،)1389( طالبی شاه مظلومی و

 داد نشانآنها  پژوهش هاي یافته .دادند انجام »اصفهان شهر  دخترانه ابتدایی مدارس سازمانی سالمت
 نهادي، یگانگی( سازمانی سالمت هاي شاخص  کلیه و مدیران تحولی رهبري سبک بینکه 

 شهر دخترانه ابتدایی مدارس) علمی تأکید و روحیه منابع، پشتیبانی دهی، ساخت گري، مالحظه
  . دارد وجود معناداري  رابطه اصفهان

مدل تقویت احساس انرژي، توانمندي و خالقیت کارکنان از «عنوان با  اي مطالعه) 1389(پرور گل
 طور شواهد حاصل از این تحقیق نشان داد که رهبري اخالقی به. انجام داد »طریق رهبري اخالقی

احساس انرژي در محیط  شود و احساس انرژي در محیط کار می مستقیم باعث تقویت توانمندي و
خالقیت کارکنان باید  گردد و براي تقویت نشاط و توانمندي و کار باعث تقویت توانمندي می

  .اصول رهبري اخالقی را رعایت نمایند ،یریت خودسرپرستان و مدیران در مد
 در سازمانی سالمت و سازمانی هوش میان  رابطه« عنوان تحت پژوهشی ،)1389( پور رجائی زهرائی و
 و سازمانی هوش بین باشد؛ می زیر شرح به پژوهش این نتایج .دادند انجام »اصفهان شهر هاي دانشگاه
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 و دار ارتباط معنی نهادي یگانگی با عملکرد فشار بین .دارد وجود متوسطی رابطه ،سازمانی سالمت
 هاي مؤلفه بین. باشد نمی دار معنی ارتباط گري مالحظه و سازمانی هوش هاي مؤلفه بین .است مستقیم

 مشاهده مستقیم و دار معنی ارتباط دهی ساخت با عملکرد فشار و توافق و اتحاد شهامت، و تجرأ
  .شود می

بررسی سبک رهبري اخالقی مدیران از دیدگاه کارکنان «عنوان با در تحقیقی ) 1388(فرد  عمادي
نفر از کارکنان دانشگاه  118که بر روي  »دانشگاه فردوسی مشهد و رابطه آن با توانمندسازي آنان

انجام داد، دریافت که نمره سبک رهبري اخالقی مدیران در جامعه مورد پژوهش متفاوت نیست و 
بینی نموده و  رات مربوط به توانمندسازي را پیشتغیی تواند هاي رهبري اخالقی نمی کدام از مؤلفه هیچ

  . ها مشاهده نشد کدام از مؤلفه هیچ داري در ضریب تأثیر معنی
رفتار اخالقی کارکنان و اخالقی بر جو اثر رهبري اخالقی «پژوهشی با عنوان ) 2013(شان لو و لین 

توجهی  ثیر قابلأتایج نشان داد که رهبري اخالقی تن .در تایوان انجام دادند »المللی در زمینه بندر بین
  . دارداخالقی و رفتار اخالقی کارکنان جو در 

 »ی رابطه سالمت سازمانی و اثربخشیبررس«تحت عنوان پژوهشی را ) 2012(قربانی و افراسیابی 
ها صورت گرفت و نتایج نشان  می دبیرستاننفر از پرسنل رس 1000انجام دادند، این پژوهش بر روي 

داد بین سالمت سازمانی و اثربخشی رابطه مثبت وجود دارد و رابطه بین وحدت ساختاري، حمایت از 
همچنین رابطه بین . منابع، نفوذ و اثر و رابطه بین مدیر و کارکنان با اثربخشی مورد تأیید قرار گرفت

   .و اثربخشی کارکنان رد شد سازندگی و اثربخشی و رابطه بین روحیه
 رهبري اخالقی بر کارکنان در اثر«در پژوهش خویش با عنوان ) 2012(ون و همکاران جی م
انجام جنوبی ره هاي کشور ک شرکت کارمند در 463که بر روي  »هاي کوچک و متوسط جدید بنگاه

 .دادتوان از طریق رهبري اخالقی بهبود  تعهد سازمانی و مشارکت شغلی را می ند کهگرفت، بیان نمود
اخالقی، دلبستگی  وج، دهد که رهبري اخالقی طور خاص در اثرات رهبري اخالقی، نتایج نشان می به

توجهی بر  ثیر قابلأت اخالقی وج دهد که نتایج نشان می .دهد میافزایش  را تعهد سازمانیو  شغلی
ر سازمان نمود پیدا مختلفی د به اشکالو اثرات چنین رهبري دارد دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی 

  .کند می
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مطالعه ادراك معلمین از سالمت سازمانی مدرسه در ایالت «پژوهشی با عنوان ) 2011(یمیجو  ماا
یعنی (د، این پژوهش به بررسی ادراکات معلمین از سالمت سازمانی مدرسه انجام داد» اوسان

اي و  هاي روحیه، یکپارچگی مؤسسه کننده ندي شغلی بین کارکنان، تقویتم پشتیبانی منبع، رضایت
در این پژوهش مشخص شد که یکنواختی باالیی در گروه معلمین . پردازد می) ساختار شروع کننده

همکاران خود در هاي دولتی نسبت به  زن و مرد مقطع متوسطه وجود دارد و معلمین دبیرستان
  . درك باالتري دارند ،دولتیهاي غیر دبیرستان

در  »درك اخالقی رهبران مدرسه و استدالل اخالقی«اي را با عنوان  نامه انپای) 2010(سال گا درلوسن
نفري از معلمینی تشکیل شده بود که براي یک  73نمونهپژوهش از این . دانشگاه پرتوریا انجام داد

بان و لحاظ منطقه، ز این گروه، تا حد زیادي به. بودندنام کرده  ، ثبتبرنامه رسمی آموزش مدیریت
کننده رهبري با عوامل  هاي حمایت مده نشان داد که تئوريدست آ نتایج به. فرهنگ یکنواخت بودند

اساس اخالق قضاوت و اخالق  کننده بر هاي حمایت تئوري. یق مرتبط هستندشده در تحق مشخص
ح در سط. مرتبط هستندها  هاي ارزشی ترجیح داده شده توسط آن گیري مراقبت بودند و به جهت

تأکید لوسنگا  .گیري اخالقی قوي را نشان دادند نوعی جهت ،کننده، رهبران مدرسه تئوري حمایت
  .که تحقیقات بیشتري براي مطالعه تئوري رهبران مدرسه در عمل الزم است کرد

، پژوهشی با 25رکسلداي فلسفه در دانشگاه نامه خود براي دریافت درجه دکتر در پایان) 2010(شائو 
اي تمرکز نظارتی  قش واسطهبررسی ن ی کارکنان؛رهبري مبتنی بر اخالق و رفتار اخالق«عنوان 
نتایج . نفري از سرپرستان و کارمندان آمریکایی به پایان رساند 162اي  نمونهاز طریق را  »اخالقی

 شود اخالقی ویژه کارکنان، مشاهده می -هاي نظارتی نشان داد که رهبري مبتنی بر اخالق در کانون
عالوه  به. ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد تدریج در رفتار متفاوت مرتبط با اخالق، اثرگذاري آن و به

در  ،محور همراه است طرز تفکر در مورد ارتقاي اخالقی با افزایش درگیري در رفتار اخالقی فضیلت
  .ی همراه خواهد بوداخالققی با کاهش درگیري در رفتار غیرکه طرز تفکر در مورد موانع اخال حالی

 »ترکیه مدارس سازمانی سالمت روي بر رهبري هاي سبک تأثیر بررسی« به ،)2007( کورکماز
 معلمان رضایت با همراه تبادلی و تحولی رهبري هاي سبک تأثیر بیشتر پژوهش این در او. پرداخت

 و تحولی رهبري هاي سبکداد  نشان پژوهش این نتایج. داد قرار بررسی مورد را سازمانی سالمت در
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 و تحولی رهبري هاي سبک که حالی در. دارد معلمان شغلی رضایت روي بر اساسی ثیرتأ تبادلی
  . دارد تأثیر مدارس سازمانی سالمت بر غیرمستقیم طور به شغلی رضایت و مستقیم طور به تبادلی

 بعضی در. است سازمان در مطلوب و سالم محیطی ایجاد آموزشی، رهبري و مدیریت وظایف از یکی
 کننده کسل سازمان محیط ،دیگر ايپاره در و است افزا روح و بخش شادي ،کار محیط ها،آموزشگاه از
 ایجاد براي راه تریناساسی. پرهیزندمی آن از است ممکن که جایی تاکارکنان  و است نامطبوع و

 در او با که افرادي به نسبت آموزشی رهبر یا مدیر که است این سازمان در مطلوب و سالم محیط
 مدیر نظر و رفتار به آموزشگاه در مطلوب و سالم محیط ایجاد. دآورجا  به احترام هستند، تماس

 افراد با کردن کار در مدیر، موفقیت .دارد بستگی سازمان از خارج در کارکنان زندگی درباره سازمان
رهبري اخالقی ]. 7[دارد بستگی هاگروه و افراد با مؤثر ارتباطات برقراري در موفقیت به اياندازه تا و

قادر است تا از طریق فرآیندهاي معطوف به فضاسازي اخالقی و الگوبرداري بر کارکنان اثر گذارد و 
توان در مباحث گذشته و تحقیقات پیشین  موجبات سالمت سازمانی را فراهم نماید و  این مهم را می

مدل مفهومی پژوهش را در ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین می توان  با توجه به. مالحظه نمود
  .غالب شکل زیر ترسیم نمود

  
  
  
  
  
  
   

  
  مدل مفهومی پژوهش -1نمودار 

  پژوهش شناسی روش -3
وع تحقیقات کمی و کاربردي و از نظر روش گردآوري اطالعات از ن ،این پژوهش از لحاظ هدف

هاي مورد مطالعه، تحقیقی توصیفی از نوع  و با توجه به ماهیت اهداف و فرضیه غیرآزمایشی است

  سالمت سازمانی
 یگانگی نهادي -
 نفوذ مدیر -
 مالحظه گري -
 دهی ساخت -
 پشتیبانی منابع -
 روحیه -
 تأکید علمی -

  رهبري اخالقی
  کرامت انسانی -
  عدالت -
  یکپارچگی -
  منافع مشترك -
 گزینش افراد ضعیف -
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هاي شهرستان ساوه در  دبیران زن و مرد دبیرستان) 260(جامعه آماري شامل کلیه. همبستگی است
نسبی بر  -اي که به روش تصادفی طبقهاست نفر  155باشد و حجم نمونه  می 91-92سال تحصیلی

ابزار گردآوري اطالعات این پژوهش عبارت است از . ه استانتخاب شداساس جدول مورگان 
ال که پنج بعد کرامت انسانی، عدالت، منافع ؤس 30حاوي ساخته رهبري اخالقی محقق  نامه پرسش

استاندارد سالمت سازمانی   نامه پرسشسنجد و  گزینش افراد ضعیف را می و مشترك، یکپارچگی
یگانگی نهادي، نفوذ سؤال که هفت بعد  22 حاوي) 1378( بند عالقه ترجمه) 1997( »هوي و تارتر«

این  .سنجدکید علمی را میپشتیبانی منابع روحیه و تأدهی، گري، ساخت مدیر، مالحظه
تنظیم شده است ) از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(اي لیکرت  ها بر مبناي طیف پنج درجه  نامه پرسش
 روایی تأیید از پس و شد تدوین ها پرسش نظري، ارچوبتهیه چ و پژوهش ادبیات مطالعه از که پس

 در اولیه   نامه پرسش متخصصان از جمله استاد راهنما و مشاور،  وسیله به آنصوري و محتوایی 
 از استفاده با  ها نامه پرسش پایایی که گرفت قرار آزمون مورد آماري ي جامعه از نفري 30اي نمونه

ها از  همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده. آمد دست به 85/0 و 86/0 ترتیب به کرونباخ آلفاي ضریب
  .استفاده شد SPSS 0/15افزار آماري  نرمضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق 

  هاي پژوهش یافته - 4
  .رابطه وجود دارد بین ابعاد رهبري اخالقی و سالمت سازمانی :فرضیه پژوهش  -1-4

  سالمت سازمانیماتریس همبستگی بین ابعاد رهبري اخالقی با  - 1جدول 
  ردیف متغیرها 1 2  3  4  5  6

  1 کرامت انسانی  1          
  2 عدالت  673/0**  1        
  3 منافع مشترك  689/0**  689/0**  1      
  4 یکپارچگی  277/0**  201/0*  332/0  1    
  5 گزینش افراد ضعیف  339/0**  278/0**  384/0  524/0  1  
  6  سالمت سازمانی  291/0  437/0  386/0  312/0  212/0  1

*p= )یک دامنه(05/0 **p= )01/0)یک دامنه 

   بـا همـه ابعـاد رهبـري اخالقـی در سـطح       سالمت سـازمانی  شود،  که در جدول باال مالحظه می چنان
ین همبسـتگی مربـوط بـه رابطـه بـین      طوري که باالتر به. است داري و معنی رابطه مثبتداراي  01/0
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سالمت « مربوط به رابطه بین ترین همبستگی  و پایین )437/0( است »عدالت«و  »سالمت سازمانی«
  ).212/0( باشد می »گزینش افراد ضعیف«و  »سازمانی

  کند؟بینی  تواند سالمت سازمانی را پیش رهبري اخالقی می تا چه اندازه ابعاد :ال پژوهشسؤ -2-4

  هاي رهبري اخالقی لفهبینی سالمت سازمانی براساس مؤ خالصه تحلیل رگرسیون براي پیش - 2 جدول
t valuepآماره R R2 2R B   متغیر  مدل   
  01/0  9/5  437/0  4/1  191/0  191/0  437/0  عدالت  1

  052/0  243/0  493/0  یکپارچگی  2
27/1  
81/0  

390/0  
234/0  

3/5  
2/3  

01/0  
01/0  

  سالمت سازمانی: متغیر مالك

هاي رهبري  لفهاولین متغیر از مؤ عنوان به »عدالت«، متغیر 1، در مدلشود که مالحظه می چنان
عبارت دیگر متغیر  باشد، به می 191/0مربوط به این متغیر برابر با  R2. اخالقی وارد تحلیل شده است

دبیران دوره متوسطه  »سالمت سازمانی«درصد از تغییرات مربوط به  1/19تنهایی تقریبا  به "عدالت"
به  R2در مدل، میزان  »یکپارچگی«با وارد شدن متغیر  2ل در مد). 2R=191/0( کند را تبیین می

درصد از تغییرات مربوط به  3/24 افزایش یافته است، یعنی این دو متغیر بر روي هم 243/0
  . درصد است 2/5کنند که سهم یکپارچگی برابر با  را تبیین می »سالمت سازمانی«

  پیشنهاد و گیري نتیجه -5

دبیران  این پژوهش با هدف کلی تحلیل رابطه بین ابعاد رهبري اخالقی و سالمت سازمانی
صدد کشف ارتباط رهبري اخالقی و  محققان در ،هاي شهر ساوه انجام شد و در طی آن دبیرستان

طور کلی رابطه بین رهبري اخالقی با  بهکه از پژوهش نشان داد  نتایج حاصل. بودند سالمت سازمانی
باالترین ضریب همبستگی مربوط به بعد  ،دار است و از بین این ابعادمثبت و معنا سالمت سازمانی

) 212/0( عد گزینش افراد ضعیفگی مربوط به بترین ضریب همبست و پایین) 437/0( عدالت
پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین ابعاد رهبري اخالقی و سالمت سازمانی در تبیین فرضیه  .باشد می
رهبري . شود رهبري فعالیتی است که باعث افزایش کیفیت بازده و محصول می ؛گفتتوان  می
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سازمانی بتوانند بدون ترس و با اعتماد به ي این مفهوم است که کارکنان  گیرندهاخالقی در بر
. هاي خود از آزادي بیان برخوردار باشند و نظرات و افکار بدیع خود را در سازمان بیان کنند توانایی

الزمه  .تا دبیران در تصمیمات مشارکت کنندکنند  بستري را فراهم می ،رهبران اخالقی در مدارس
مدیران مدارس با رعایت اصول رهبري اخالقی  ،نتیجهدر. ها، تشریک مساعی است ثمربخشی تصمیم
  . دنبال خواهد داشت شوند که سالمت سازمان را به اي از روابط متقابل و متعالی می باعث ایجاد شبکه

نتایج نشان داد بین ابعاد کرامت انسانی، عدالت و یکپارچگی با سالمت سازمانی رابطه مثبت و 
توان گفت مدیران مدرسه با ترغیب کالمی و تشویق به  میرابطه تفسیر این در  .معناداري وجود دارد

گرانه، رفع تنگناها، تأکید  ها و نیازهاي دبیران، رفتار ایثارگرانه و هدایت پذیري، توجه به کاستی ریسک
هاي جدید و شناسایی  به ایدهدادن بر حس همکاري و ترویج فرهنگ یادگیري مشارکتی، پاسخ 

فضایی ها با داشتن  سازمان. دهند ، دبیران مدرسه را در جهت ایجاد محیط سالم سوق میها پتانسیل
توانند به  می ،فرما است که در آن صداقت، عدالت، همبستگی، احترام متقابل، توجه و پایداري حکم

مطالعات گذشته نشان داده است که چگونه یک مدیر . دنباالترین میزان صحت و سالمتی دست یاب
ها جهت بهبود مدرسه استفاده کرد  محوري و مبتنی بر اخالق و ارزش مردم  ناکارآمد از شیوه  همدرس

  .دنهایت توانست به نتایج مطلوبی دست یابکه در 
توان گفت رابطه مثبت و معناداري بین ابعاد منافع مشترك و گزینش  با نگاهی به جدول نتایج می

ن معنی است که نوعی رهبري که خیر و یبد ،این مهم. افراد ضعیف با سالمت سازمانی وجود دارد
دربردارنده بهبود همگانی را در نظر دارد، در اخذ تصمیمات، منفعت و کارهاي تازه  صالح همه و راه

بنابراین با در نظر گرفتن مصلحت عمومی، وجدان کاري و تسهیم . دهد همگان را مدنظر قرار می
و فضاي سالمی در محیط عمل آمده  بهمدرسه جلوگیري  درمنافع از هرگونه تعارض و درگیري 

تر  منفعت زیردستان و افراد ضعیف ،اول، رهبر  اگر کارکنان بدانند که در وهله. شود مدرسه فراهم می
فراهم  برانگیختگیزمینه مناسب براي خود ،جوید کند و از هرگونه تبعیض دوري می را لحاظ می

، )1389(علیزاده مجد  ،)1389( پرور گل ،)1390( شیرودياین پژوهش با تحقیقات . شود می
در ایران و با ) 1388(فرد  عمادي ،)1389( پور رجائی و یئزهرا ،)1389(شاه طالبی  و مظلومی

 ،)2012(قربانی و افراسیابی  ،)2012(جی مون و همکاران  ،)2013(شان لو و لین تحقیقات 
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سو  هماز ایران در خارج ) 2007(و کورکماز )  2010(لوسنگا ، )2010(شائو ، )2011(مایمیجو اُ
  .باشد می

درصد از تغییرات  1/19تنهایی  به »عدالت«متغیر  ،ال پژوهش نیز نشان دادنتیجه حاصل از سؤ
متغیرهاي کرامت انسانی، منافع . کند دبیران دوره متوسطه را تبیین می »سالمت سازمانی«مربوط به 

بینی  بنابراین پیش. بینی سالمت سازمانی ندارند مشترك و گزینش افراد ضعیف، نقشی در پیش
ترتیب  شود که با تغییر یک واحدي متغیرهاي عدالت و یکپارچگی، متغیر سالمت سازمانی به می
در نتیجه مدیران مدارس با رعایت اصول رهبري اخالقی باعث ایجاد . کند واحد تغییر 234/0و  39/0

  .دنبال خواهد داشت هاي از روابط متقابل و متعالی می شوند که سالمت سازمان را ب شبکه
هاي  دنبال تعریف ارزش توان نتیجه گرفت، مدیر مدرسه شخص بزرگی است که به طور کلی می به

رهبران . باشد و این امر منجر به یکپارچگی مدرسه خواهد شد رهنگی میهاي ف پایدار، عقاید و رشته
د، فرایندهاي تثبیت شده را به چالش نکن می ءدیدگاه اشتراکی را بین دبیران القا ،اخالقی در مدرسه

کنند، هنر تحریک دیگران را دارند و خود را  دیگران را به فعالیت وادار می ،کشند، با تشویق روانی می
بینند که در کار رهبري کالس  خود را مربیانی می و کنند قعیت مدیریتی در مدرسه محدود نمیبه مو

ریزي مناسب و  عنوان رهبران آموزشی باید با برنامه در نتیجه مدیران به .توانند وارد شوند نیز می
 وده و آنها را اي نهفته کارکنان را کشف نمها و استعداده توانایی ،مستمر و رفتار ترغیبی سعی نمایند

تسهیم دانش و اطالعات در بین توانند با  این رهبران می. و به عرصه ظهور رسانندنمایند بالفعل 
تفاهم،  فضايهاي نو، یادگیري مشارکتی، افزایش  موجب خلق ایده ،هایی متفاوت دبیران با تخصص

 ياندازه به کس هیچ .دشونروز شدن علم و در نهایت سالمت مدرسه  اي، به ارتقاي سطح دانش حرفه
 و گذاريهدف در کارکنان سالم،فضاي  یک در .کند مینتأ را سازمان سالمت تواندنمی سازمان رهبر

خواهند در سازمان سالم جایی است که افراد می .شوندمی داده مشارکت سازمانی هايگیري تصمیم
ده و نویدبخش بو ،هاي تحقیقات تجربی اولیه با محوریت رهبري اخالقی یافته .آن بمانند و کار کنند

 عنوان تواند مسیر جدیدي را براي تحقیقات بعدي باز کرده و به نتایج حاصل از این پژوهش می
  شود؛ بر همین اساس پیشنهاد می. کویی در جهت غناي بیشتر تحقیقات آتی باشدس
تار اخالقی و تقواي مدیریتی در مدارس از طریق الگوسازي صفات مسئولین آموزشی براي ترویج رف -

  .سازي کنند بین مدیران و رهبران مدارس فرهنگها، این نوع رفتار را در  و ویژگی
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وسیله مشارکت دبیران، از یک سو به کارکنان خود کمک کنند و از  مدیران همواره سعی کنند تا به -
مشارکت کارکنان در جریان . در مدرسه گسترش دهند سوي دیگر روحیه همکاري و مساعدت را

  .شود اعتماد می فضايباعث تقویت  ،نحوه انجام امور و تصمیمات
که در تعیین مواردي نظیر ببینند صورت مستقیم  مسئولین شرایطی را فراهم کنند تا دبیران به -

سزایی دارند و رشد  بهتأثیر  ،گیري بیان یک نگرش یا اصالح راهبردهاي تصمیم و مأموریت علمی
  .شده استنظر گرفته غایت و هدف زندگی سازمانی در عنوان کامل زیردستان به

تالش کنند از مشکالت اساسی رهبران آموزشی در سراسر کشور آگاهی  ،رؤساي آموزش و پرورش -
 سازي، الویت را به توسعه اخالقیات و یابند و با در نظر گرفتن نوعی چارچوب اخالقی و مدل

  .هنجارهاي اخالقی بدهند
اي خود و کنترل بر تصمیمات را تا حد امکان  هاي شغل حرفه مدیران به دبیران اجازه ورود به جنبه -

  .بدهند
هاي خود پایبند بوده و به آنها جامه عمل  مدیران سطوح عالی و میانی نسبت به تعهدات و وعده -

الزم در سازمان برخوردار شده و اعتماد کارکنان را شود آنها از اعتبار  این کار باعث می. بپوشاند
  .خود جلب کنند نسبت به

گذاري مناسب آنها  مدیران سطوح عالی، نقاط قوت سازمانی و رهبري را شناسایی کرده و با سرمایه -
  .را بهبود بخشند

طور واضح تدوین  باید بههاي مناسب  دستورالعمل ی وبراي توسعه رهبران اخالقی، کدهاي اخالق -
درستی پیدا درك  رود آنچه که از آنها انتظار می ازتمام کارکنان که تا اطمینان حاصل شود گردد 
  .اند کرده

فرهنگ استخدام، آموزش و توسعه آن را در باید رهبري اخالقی ارزش دادن مایش سازمان براي ن -
اند، پاداش  عمل کرده استانداردهاي اخالقیدوده محآن دسته از کارمندانی که در و به تر کرده  پررنگ
  .بدهد

سوي صحت  به  هاي خاص در جهت تحول مدارس مدیران به رؤساي مدارس براي توسعه استراتژي -
  .و سالمت کمک کنند
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