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چکیده
یکی از مهمترین موضوعات در نظام آموزشی دانشگاههای نسل چهارم رهبری اخالقی میباشد؛ این پژوهش
باهدف شناسایی مؤلفههای رهبری اخالقی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود.
جامعۀ آماری این پژوهش که شامل کلیه اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دولتی شهر تهران بودند که با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای  480نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد .بهمنظور بررسی
روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری ،محتوا و سازه استفاده شد و بهمنظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود .برای تحلیل
دادهها با توجه به سؤالهای پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .نتایج نشان
داد که مؤلفههای رهبری اخالقی در دانشگاههای ایران عبارتند از فردی ،سازمانی و رفتار اخالقی که نیاز هست
 این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان ؛ ارایه مدل رهبری اخالقی به منظور بهبودعملکرد شغلی اعضای هیت علمی
در دانشگاههای دولتی تهران می باشد.
 . 1دانشیار گروه مدیریت اموزشی دانشگاه ازادسالمی واحد ساریtenayat@yahoo.com .
 .2دانشیار گروه مدیریت اموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر ،نویسنده مسئول.
alipoor.alireza@yahoo.com
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مسئولین نظام آموزشی برنامهریزی ویژهای به رهبری اخالقی در ابعاد فردی ،سازمانی و رفتار اخالقی داشته
باشند.
کلمات کلیدی :رهبری اخالقی ،رفتار اخالقی ،رویکرد اخالقی

مقدمه
رهبری اخالقی شاید بتواند رویکرد نوینی برای حفظ و توسعه و پیادهسازی ارزشهای اخالقی در عالیترین
سطوح سازمان برای اجتناب از هزینههایی باشد که موجب از بین رفتن منابع مادی و تخریب سرمایههای
اجتماعی سازمان در جوامع میشود (هانگ و پترسون .)2007 ،1همچنین بررسی اثرات این رویکرد نوین بر
عملکرد شغلی کارکنان نیز از موضوعاتی است که میبایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد (شپیرو و استفکویچ،2
.)2016
اخالق در آموزش عالی به مشخص کردن حدودوثغور رفتارهای مناسب و نامناسب و هدایت اعضای
هیئتعلمی در اجرای مسئولیتهای حرفهای میانجامد .اصول اخالقی آموزش عالی غالباً در ضمن قوانین و
کدهای اخالقی تعریف میشوند .اخالق حرفهای اعالمشده از سوی انجمن استادان دانشگاه ایاالتمتحده نمونه-
ای از این اصول است .اصولی همچون واقعبینی ،عینیتگرایی و بیطرفی علمی ازجمله اصولی است که در
حوزه آموزش عالی بهشدت مورد تأکید قرار میگیرند (نعمتی و محسنی.)1389 ،
نتایج مطالعات و آمارهای موجود بیانگر ضرورت پرداختن به رهبری اخالقی است چراکه رهبری اخالقی
یکی از ضرورتهای مدیران در سازمانهای امروزی است و دانشگاهها نقشی زیرساختی در تأمین منابع انسانی
متخصص ایفا میکنند که تمرکز و تأکید دانشگاه بر توسعه رهبری اخالقی در فضای آموزشی میتواند مروج این
سبک از رهبری در سازمانهای آینده باشد (اسکوپکر.)2015 ،3
امروزه ،دانشگاه کارکردهای مختلفی دارد .مهمترین وظایف دانشگاه ،مربوط به آموزش و تربیت نیروی
انسانی موردنیاز جامعه است حال اگر دانشگاه رویکردی اخالقی در تربیت نیروی انسانی موردنیاز جامعه نداشته
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باشند .درواقع توجه به عملکرد در سطح فردی با رویکردی اخالقی در دانشگاه اهمیت قابلمالحظهای در ارتقا
فرآیندها و انتقال دانش و اطالعات مبتنی بر اخالقمداری داشته باشد .ارتقا عملکرد شغلی بر اساس رهبری
اخالقی میتواند از ایجاد هزینههایی که به اقتصاد و امنیت اخالقی جامعه صدمه میزند جلوگیری کند .ازاینرو،
وجود جو اخالقی در آموزش و تربیت نیروی انسانی برای رشد و جلوگیری از فساد سازمانی ضروری به نظر
میرسد (چن و هو.)2016 ،1
لذا با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مؤلفههای تشکیلدهنده
رهبری اخالقی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی در دانشگاههای دولتی شهر تهران کداماند و وضعیت هر یک از
این مؤلفهها چگونه است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعاریف رهبری اخالقی
کاننگو ،)2001( 2رهبری اخالقی را بهعنوان تنشی بین انگیزههای خودپرستی و نوعدوستی تشریح میکند که
این تعریف گرفتهشده از نظریه مبادله اجتماعی است (کالشون و هارتاگ .)2009 ،3گرفتن ادراک کارکنان از رفتار
اخالقی که به هدایت توسط رهبران اشاره دارد (پیکوال و همکاران .)2010 ،بروان و تروینو ( ،)2006مفهوم
رهبری اخالقی را ،نمایش رفتار مناسب بهصورت هنجاری در اقدامات شخصی و روابط بین شخصی و ترغیب
پیروان به اینگونه رفتارها از طریق ارتباط دوجانبه ،تشویق و تصمیمگیری دانستهاند؛ که این تعریف از دو
رویکرد یادگیری اجتماعی 4و مبادله اجتماعی 5بهره میگیرد .النگلیوس ،)2011( 6در کتاب خود با عنوان
«کالبدشناسی رهبری اخالقی" رهبری اخالقی را در فرآیند تصمیمگیری میبیند و سعی دارد تا از رویکرد
یادگیری نظاممند 7به تشریح این مفهوم بپردازد .براون و همکارانش ( )2005نیز رهبری اخالقی را اینگونه
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تعریف کردهاند« :نمایش رفتار مناسب بهصورت هنجاری در اعمال شخصی و روابط بین شخصی و ترغیب
پیروان به اینگونه رفتارها از طریق ارتباط دوجانبه ،تشویق و تصمیمگیری» (.)120
رهبری اخالقی در آموزش عالی
اخالق در مدیریت آموزش عالی به دلیل ویژگیهای عمده آن دارای اهمیت مضاعفی میباشد .اصوالً
آموزش عالی با انسان سروکار دارد و در همه جوامع این مراجعان عموماً دارای سطح باالیی ازنظر علمی،
فرهنگی و توانایی هستند .بهعالوه آموزش عالی مسئول توسعه نیروی انسانی در جوامع مختلف میباشد و این
نیروی انسانی بعد از خروج از آموزش عالی میتواند همه سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد .بنابراین
مدیران ،اساتید و کارکنان آموزش عالی کسانی هستند که رفاه دیگران به آنها سپرده میشود و مدیریت
آموزشی ،مسئول رفاه استادان ،کارکنان ،دانشجویان ،والدین ،میباشد (مطلبی فرد ،نوه ابراهیم ،لطفی و محبت،
.)1391
آموزش مبتنی بر همکاری بین کارکنان آموزشی و مدیریت است .پس الزم است مدیران آموزشی افرادی
پایبند به اصول اخالقی باشند زیرا این اصول اخالقی است که همراهی و تشریکمساعی را ممکن میسازد .بر
این اساس برای ایجاد اعتماد ،رفتار مدیران باید با اصول اخالقی سازگار باشد و این سازگاری توسط افراد دیگر
درک شود (شاپیرو و استفکویچ.)2016 ،1
اخالق در آموزش عالی رویکردی مشتری محور دارد و مربوط به مسائل و تنشهای طبیعی در فرایند
تصمیمگیری ،در سطوح مؤسسات و در ارتباط با مسائلی از قبیل آزادی علمی ،مدیریت مشارکتی ،امانتداری در
استخدام ،فرایندهای حفظ و نگهداری کارمندان و استادان در آموزش عالی میشود و بهعالوه کمک به کارمندان
و استادان را در مواقعی که با تنشها و معضالت اخالقی مواجه میشوند مدنظر قرار میدهد .هدف آموزش،
تسهیل رشد انسانها بهعنوان موجودی مستقل و پرورش یک انسان بزرگسال دارای مسئولیت اخالقی است
(کانگو ومانودنکا.)1996 ،2
آموزش یک فرایند اخالقی است و با استفاده از آن ،انسانها تصمیماتی میگیرند که بر زندگی سایر انسانها
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آموزش اخالقی آنها نیز مسئول است (استرایک1998 ،؛ به نقل از فتاح پور مرندی ،کاشف و سیدعامری،
.)1392
نظام آموزش عالی که جوانان یک جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد ،باید بتواند رفتارهای اخالقی را برای
دانشجویان ،کارکنان ،خانوادههای دانشجویان و سایر اعضای جامعه الگودهی کند .جمعیت عامه ،از مدیران
آموزشی انتظار دارند که بهطور آگاهانه الگوهای نقشی مناسبی برای دانشجویان ،آموزشدهندگان و جامعه
بزرگتر ارائه کنند .مدیران و کارکنان در آموزش عالی باید به رفتار مبتنی بر اخالق و تصمیمگیریهای مبتنی بر
اصول اخالقی پایبند باشند و استانداردهای صداقت ،احترام ،مسئولیت ،اعتماد و مراقبت را بهطور مداوم برای
دانشجویان ،استادان ،کارکنان و جامعه بزرگتر الگودهی کنند (گرین فیلد.)2004 ،1
شاید مدارس در ایجاد رشد رفتاری و اخالقی افراد و آموزش خودکنترلی به آنها نقش مهمی ایفا کنند ،اما
این فرایند در آموزش عالی تداوم داشته و دانشگاهها باید پشتیبان ارزشهای بنیادینی باشند که پایههای اخالقی
و مذهبی دانشجویان را استحکام میبخشند (کیدر1998 ،؛ نقل از فتاح پور مرندی ،کاشف و سیدعامری.)1392 ،
از مدیران آموزش انتظار میرود به دلیل مسئولیت خطیری که سازمانهای آموزشی بر دوش آنها نهادهاند
افرادی اخالق مدار باشند .مدیران آموزشی در آموزش عالی ،متخصصانی هستند که استخدام میشوند تا از طرف
کل جامعه عمل کنند .آنها مسئول اتخاذ تصمیماتی هستند که بر زندگی جوانان و اعتماد عامه به مدیران
اثرگذارند .عالوه بر مسئولیت رفتاری به شیوهای اخالق مدار ،رهبران آموزشی وظیفه دارند طوری بر همکاران و
عامه مردم اثر بگذارند که بر درستی و امانتداری آنها باور داشته باشند .اگر رهبران و مدیران آموزشی بهطور
غیراخالقی رفتار کنند ،به اعتمادی که مردم در جهت پرورش نسل جوان به آنها دارند صدمه میزنند (هاکلی،2
1998؛ نقل از فتاح پور مرندی ،کاشف و سیدعامری.)1392 ،
رهبران و مدیران آموزشی درست بهاندازه افراد معمولی در معرض اتخاذ تصمیمهای غیراخالقی هستند.
بنابراین ،اخالقمداری رهبران آموزشی بهاندازه کارآمدی عملی آنها در تعیین صالحیتشان نقش ایفا میکند
(استرایک .)2006 ،با توجه به حساسیت کار رهبران آموزش عالی و در عین حال مشکالت فراوان مدیریت در
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آموزش عالی نیاز هست که مدیران آموزش عالی به رعایت مسائل اخالقی در حوزه مدیریتی خود توجه بیشتری
داشته باشند (مطلبی فرد و همکاران.)1391 ،
چندین مطالعه درباره نقش ارزشها بر اخالق در رهبری آموزشی انجام شده است و دشوارترین تصمیمات
دارای بار اخالقی را به ترتیب( ،مسائل مربوط به کارکنان ،مسائل مربوط به دانش آموزان ،مسائل مربوط به روابط
مدرسه-جامعه) معرفی کرده اند .سه نوع ارزش در این تصمیمگیریها مهم هستند که عبارتند از ارزشهای
شخصی ،ارزشهای سازمانی (قانون محوری) و ارزشهای متعالی (اشباگ و کاستن.)1995 ،1
درباره مؤلفههای اخالقی رهبران آموزشی ،والکر ،)1994( 2بیان می کند که میزان اخالقی بودن رفتار مدیران
با معیارهایی چون لحاظ کردن منافع مردم ،پاکدامنی در رفتار با دیگران و تطابق با اخالقیات جامعه و نوعدوستی
ارزیابی میشود .والکر همچنین ،مطرح میکند که تصمیمگیری اخالقی شامل حداکثر منافع دانشجویان،
یکپارچگی یا صداقت شخصی ،مشورت گرفتن از دیگران ،منصفانه و عادالنه بودن ،احترام به دیگران و دغدغه
آنها را داشتن و توجه به حقایق ومستند بودن میباشد (آرندز.)2014 ،3
ابایامو )2021(4در تحقیقی به بررسی رهبری اخالقی در مجموعه دانشگاهی پرداخته است؛ نتایج این
پژوهش نشان میدهد که رهبری اخالقی به عنوان یک شاخص باید مورد استقبال دانشگاهیان قرار گیرد چراکه
وجود رهبری اخالقی در مجموعه دانشگاهی؛ عالوه بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی؛ باعث تقویت تعهد
کارکنان خواهد شد.
دانا بوینز )2021(5در بررسی بین رهبری اخالقی و عملکرد؛ به نقش ارزشهای فرهنگی در ایجاد رهبری
اخالقی تأکید دارد .پژوهش حاضر میخواهد درک کند که جهتگیری ارزش فرهنگی رهبری اخالقی و رفتار
کارکنان در محیط کار تأثیر میگذارد .نظریه شناختی اجتماعی تائید کننده چگونگی تغییر جهتگیریهای ارزشی
فرهنگی در روند یادگیری اجتماعی مرتبط با رهبری اخالقی می باشد.
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میاکویین )2019(1توانمندسازی روانشناختی را یکی عوامل ایجاد رهبری اخالقی در بین افراد بیان کرده که
در نتیجه آن سطح رضایت کاری و تعهد به سازمان افزایش خواهد یافت.
مؤلفههای تشکیل دهنده رهبری اخالقی
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،مؤلفههای تشکیل دهنده رهبری اخالقی به شرح جدول زیر می باشد:
جدول  -1مؤلفههای تشکیل دهنده رهبری اخالقی

عوامل تشکیل دهنده
انصاف

منبع
دیولد و همکاران ( ،)2014براون و همکاران ( ،)2005کالشون و دن هارتاگ
()2009

مهربانی

دیولد و همکاران ( ،)2014براون و همکاران ( ،)2005کالشون و دن هارتاگ
( ،)2009دیکانیک ()2015

توجه

کالشون ،دن هارتاگ و دی هوگ ()2011

انسان دوستی

دیولد و همکاران ( ،)2014براون و همکاران ( ،)2005کالشون و دن هارتاگ
( ،)2009شاپیرو و استوکویچ ()2016

خودآگاهی

دیولد و همکاران ( ،)2014براون و همکاران ( ،)2005کالشون و دن هارتاگ
()2009

انتقاد پذیری

گوئرا بائز ( ،)2016بابالوال و همکاران ()2016

هویت اخالقی

زو و همکاران ( ،)2016زوقبی-الرا و گوئرا بائز ()2016

بصیرت اخالقی

دیولد و همکاران ( ،)2014براون و همکاران ( ،)2005کالشون و دن هارتاگ
(،)2009

عدالت

ون دن آکر و همکاران ()2009

1
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خوشبینی به آینده

کالشون و دن هارتاگ ()2009
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ارتباطات مؤثر

بونو ( ،)2001براون و همکاران ( ،)2005کالشون ،دن هارتاگ و دی

رعایت ارزشهای شناختی،
اجتماعی و شرافتی،

هوگ ( ،)2011شاپیرو و استوکویچ ()2016

پاداش و تنبیه

هوگ ( ،)2011شاپیرو و استوکویچ ()2016

اثربخشی تیم مدیریت عالی

هوگ ( ،)2011شاپیرو و استوکویچ ()2016

ارتباط دادن ارزشها و

بابالوال و همکاران ()2016

اخالقیات
حمایت

زو و همکاران ()2016

وضوح نقش

زوقبی-الرا و گوئرا بائز ()2016

گرایش مردمی

زوقبی-الرا و گوئرا بائز ()2016

اعتماد

بهاتی ()2020

خود تنظیمی

ون ووو لونگ ()2021

فرهنگ

آدیو ()2021

با بررسی نظرات خبرگان سرمایه گذاری در مؤلفههای تشکیل دهنده رهبری اخالقی؛ میتواند اثرگذاری تربیتی
و آموزشی برای مجموعههای دانشگاهی داشته باشد.

روششناسی پژوهش
ازآنجاکه پژوهش حاضر در مورد شناسایی مؤلفههای رهبری اخالقی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی در
دانشگاههای دولتی شهر تهران بود ،روش آن از حیث بعد محیط ،از نوع کتابخانهای و میدانی؛ بر اساس هدف،
کاربردی؛ برحسب زمان ،از نوع مقطعی؛ ازنظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی میباشد .در این پژوهش برای
انتخاب نمونههای آماری از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .بدینصورت که از

الزهرا (س) ،تربیت مدرس و خواجه نصیر طوسی) بهصورت تصادفی انتخاب شد ،سپس در هر دانشگاه
بهصورت تصادفی سه دانشکده انتخاب شد؛ در هر دانشکده نیز بهصورت تصادفی سه رشته انتخاب و پرسشنامه
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بین دانشگاههای موجود ( 24دانشگاه) تعداد  8دانشگاه (تهران ،امیرکبیر ،خوارزمی ،عالمه طباطبایی ،صداوسیما،
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در میان اعضای هیئتعلمی این رشتهها توزیع شد .پژوهشگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش پیمایشی
استفاده نمود تا عقیده و نظر اعضای هیئتعلمی را در مورد مؤلفههای رهبری اخالقی در دانشگاه جویا شود حجم نمونه
را بزرگ انتخاب کرد .لذا  500پرسشنامه در میان جامعه آماری ذکرشده توزیع کرد و از این میان  480پرسشنامه سالم
گرداوری شد که تحلیلهای آماری روی این تعداد پرسشنامه صورت گرفت .پرسشنامهای محقق ساخته برگرفته از
مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظرات خبرگان بود که با نظرسنجی از اساتید دانشگاههای دولتی شهر تهران،
تکمیل شد.
پرسشنامههای رهبری اخالقی
گویههای تخصصی :این بخش شامل  38گویه بسته و  1سؤال باز میباشد .در طراحی این بخش سعی شده
است که تا حد ممکن ،گویههای پرسشنامهها برای پاسخگویان قابل درک باشد .این گویهها از نوع بسته و از
طیف  5گزینهای لیکرت میباشد.
در این پژوهش بهمنظور محاسبه روایی از روایی صوری ،محتوایی و سازه استفاده شد .روایی ظاهری پرسشنامه
نهایی به دور از ایرادات ویرایشی ،شکلی ،امالیی و  ...به کمک پژوهشگر ،چند نفر از اعضای نمونه ،استاد
راهنما و مشاور تدوین گردید .برای بررسی روایی محتوایی 1از فرمهای  CVRو  CVIاستفاده شد .بررسی
روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه و از طریق خبرگان (اعضای مصاحبه شونده ،اساتید راهنما و مشاور،
دانشجویان دکتری تخصص در این حوزه ،چند نفر از آزمودنیها و  )...صورت گرفت .روایی سازه 2از دو
قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیل شده است.
تستهای روایی همگرا (تأییدی) :تستهایی که برای سنجش روایی همگرا به کار میرود عبارتند از .1 :همه
بارهای عاملی معنادار باشد؛  .2بارهای عاملی باالی  ./5باشد؛ ( AVE .3میانگین واریانس استخراج شده )3بزرگتر
از  ./5باشد؛  .4پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج شده باشد که تمام موارد در این پژوهش تایید

2
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شد .در جدول  2ضرایب میانگین واریانس استخراج شده ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده شده
است و میتوان این دو ضریب را با هم مقایسه کرد:
جدول  -2ضریب میانگین واریانس استخراج شده و ضریب پایایی ترکیبی
تعداد

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

بعد

مؤلفه

سؤاالت

کرونباخ

ترکیبی

استخراج شده

0.736

0.801

0.61

رهبری

فردی

10

0.889

0.57

اخالقی

سازمانی

14

0.838

0.816

0.66

رفتار اخالقی

14

0.779

همانطور که در جدول فوق قابلمشاهده است میزان  AVEهمه متغیرها باالی  0.5قرار دارد و ضریب پایایی
ترکیبی در هر یک متغیرها بزرگتر از میانگین واریانس استخراجشده در همان متغیر است.
تست روایی واگرا (تشخیصی)
آزمون فورنل و الرکر :این شاخص از ترکیب جداول مقادیر همبستگی بین متغیرهای پنهان و متوسط واریانس
استخراج شده به دست آمد .در جدول زیر مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده هر سازه با مقادیر
ضرایب همبستگی بین سازهها آورده شده است.
جدول  -3مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه-
ها (روایی واگرا (تشخیصی) با استفاده از آزمون فورنل و الرکر)

بعد فردی

0.61

0.78

----

بعد سازمانی

0.58

0.53

0.76

----

بعد رفتار اخالقی

0.67

0.47

0.52

0.82

----

مقادیر جذر میانگین واریانس استخراجشده در سطر و ستونی که قرار دارند بیشترین مقدار را نشان میدهند که
بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش است.
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سازهها

AVE

1

2

3
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پایایی  :در این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .میزان ضریب
آلفای کرونباخ و ترکیبی برای همه مؤلفههای رهبری اخالقی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی باالتر از  0/7است.
البته باید توجه داشت که پیش تست آلفای کرونباخ بر روی  30آزمودنی جداگانه انجام شد و بعدازاینکه تأیید
مناسب بودن همبستگی درونی سؤاالت ،پرسشنامه نهایی برای سایر آزمودنیها توزیع شد.
تحلیل سؤاالت پژوهش
مؤلفههای رهبری اخالقی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دولتی شهر تهران کدامند؟
 )1اجرای آزمون کفایت نمونهگیری در راستای تحلیل عاملی اکتشافی
در شناسایی مؤلفههای رهبری اخالقی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان یافت که میتوان دادههای موجود را برای
تحلیل به کار برد یا به عبارتی ،آیا تعداد دادههای مورد نظر (اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی
مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .نتایج نشان داد ،شاخص
 KMOبزرگتر از  0.6بوده و مقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان میدهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر
اساس شاخصهای شناسایی شده برای تحلیل عاملی میباشد.
جدول  -4نتایج آزمون  KMOو بارتلت رهبری اخالقی

عوامل
شناسایی مؤلفههای رهبری اخالقی
اعضای هیئت علمی دانشگاههای
دولتی شهر تهران

نتایج

آزمون
ضریب کفایت نمونهگیری KMO

آزمون کرویت بارتلت

0.888

کای اسکوئر

4042.394

درجه آزادی

703

سطح معناداری

0.000

تحلیل جدول  :5سطح معنیداری  0.000برای آزمون بارتلت نشاندهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل

بسندگی و کفایت حجم نمونه بهمنظور شناسایی مؤلفههای رهبری اخالقی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
میباشد.
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 )2شناسایی اشتراک شاخصها
جدول  -5اشتراکات شاخصها

شاخص
1

احترام به دیگران

اشتراکات

شاخص

استخراجی
0.513

20

گشادگی (عدم تنگنظری

توجه به نیازهای اعضای
هیئتعلمی

اشتراکات
استخراجی
0.593

حمایت از ابتکار عمل و

2

و دوری از تعصب)

0.507

21

نوآوری اعضای

0.593

هیئتعلمی
3

خودآگاهی

0.519

22

مدیریت مشارکتی

0.553

4

انتقادپذیری

0.562

23

مدیریت تعارض

0.536

5

خوشبینی به آینده

0.567

24

تفویض اختیار

0.581

6

درستکاری

0.507

25

داشتن هویت اخالقی

0.555

0.537

26

0.594

27

0.516

28

0.516

29

0.590

30

0.597

31

7
8
9
10
11
12

انساندوستی
صداقت در گفتار و کردار
مسئولیتپذیری
همدلی
اعتماد سازمانی
عدالت سازمانی

13

اخالقی
داشتن بصیرت اخالقی
تصمیمگیری بر اساس
اصول اخالقی
نگاه به موفقیت با
رویکرد اخالقی
داشتن رفتار اخالقی در
دوران زندگی کاری
نظارت بر رعایت
استانداردهای اخالقی

0.554
0.535
0.536
0.590
0.564

انتصاب اعضای
0.515

32

هیئتعلمی مبتنی بر
اصل شایستگی و دوری

0.585
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خدمتگزاری

رعایت استانداردهای

0.512
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جویی از تبعیض
14
15
16
17
18

مهارتهای ارتباطی مؤثر
حمایت سازمانی
تمایل به اتخاذ تصمیمات
عادالنه
توجه به ارتقای مستمر
اعضای هیئتعلمی
اجازه ابراز عقاید مخالف

0.562

33

0.523

34

0.591

35

0.544

36

0.371

37

شفافسازی رویدادها
19

بهمنظور جلوگیری از

قانونمدار بودن
برخورد و تذکر به
رفتارهای خالف قانون
قضاوت اخالقی
تبیین پیامدهای
رفتارهای غیراخالقی
دورههای آموزشی
اخالق حرفهای

0.506
0.562
0.587
0.564
0.530

پایبندی به اصول و
0.505

38

ارزشهای اخالقی

0.557

ابهامات
در شناسایی مؤلفههای رهبری اخالقی بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مبانی نظری تحقیق ،روی  38شاخص
شناساییشده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .در جدول  6اشتراکات شاخصها رهبری اخالقی آورده شده
است .هر چه ضریب اشتراک به یک نزدیکتر باشد ،آیتم مناسبی در تبیین عامل موردنظر شناخته میشود.
همانطور که در جدول  5قابلمشاهده است اشتراکات شاخصها برای همه شاخصها باالی  0/5به دست آمد و
نیاز به حذف هیچ سؤالی نبود .در جدول  6نیز میتوان تبیین واریانس کل 1را مشاهده کرد.
 )3انتخاب تعداد عاملها و چرخش عاملها
برای انتخاب تعداد عاملها ،درصدهای تجمعی واریانس بهدستآمده توسط عاملها مالک قرار گرفت .از
طریق چرخش واریماکس رابطه بین متغیرها و عاملها به حداکثر نهایی رسید.

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-01-19

Total Variance Explained

1

 /14فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دوازدهم* شماره چهارم* زمستان 1399

جدول  -6تبیین واریانس مؤلفههای مستخرجه

مقادیر ویژه اولیه
عوامل

مجموع مربع بارهای استخراجشده
درصد

کل

واریانس

1

6.725

42.032

42.032

2

1.391

8.691

50.723

1.391

3

1.011

6.319

57.042

1.011

4

0.896

5.603

62.645

5

0.851

5.319

67.964

6

0.742

4.638

72.603

تجمعی

درصد

مجموع مربع بارهای چرخش یافته

کل

واریانس

6.725

42.032

42.032

8.691

50.723

3.601

6.319

57.042

1.861

تجمعی

درصد

کل

واریانس

3.664

22.9

22.9

22.508

45.408

11.634

57.042

تجمعی

...
38

0.281

1.759

100.000

با توجه به جدول  ،6سه عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در تحلیل باقی میمانند .این
عوامل تا تقریباً  57درصد ،واریانس شاخصهای مؤلفههای رهبری اخالقی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای
دولتی شهر تهران را تبیین میکند .بهمنظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعاریف و
نامگذاری عاملها ،ضرایب باالتر از  0/4در تعریف عاملها مهم و با معنی بوده و ضرایب کمتر از این حدود
بهعنوان عامل تصادفی در نظر گرفته شده است .نمودار سنگریزه 1نیز مؤید نتایج فوق بود و همان سه عامل
شناسایی شد.
 )4نامگذاری عوامل
عوامل استخراجی با استفاده از بار عاملی و بر اساس مبانی نظری پژوهش نامگذاری شدهاند.
جدول  -7مؤلفههای مستخرجه شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجود

1 - Scree plot
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متغیر

نام عامل

تعداد شاخص

شماره گویهها
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رهبری
اخالقی

بعد فردی

10

بعد سازمانی

14

بعد رفتار اخالقی

14

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

رهبری اخالقی

بعد سازمانی

بعد فردی

بعد رفتار اخالقی

شکل  -1مؤلفههای رهبری اخالقی شناساییشده

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بهمنظور شناخت بیشتر موضوع در زمینه رهبری اخالقی و همچنین شناسایی مؤلفهها و
شاخصها ،با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای انجامشده؛  3مؤلفه و  38شاخص برای رهبری اخالقی
(فردی ،سازمانی و رفتار اخالقی) شناسایی و نامگذاری شد .امروزه یکی از مسائل مهمی که برای پویندگی
دانشگاهها مطرح است ،اخالق آکادمیک در سطوح فردی ،سازمانی میباشد .اخالق در رهبری دانشگاههای
دولتی به دلیل ویژگیهای عمده آن دارای اهمیت مضاعفی میباشد .اصوالً دانشگاهها با انسان سروکار دارد و در
همه جوامع این مراجعان عموماً دارای سطح باالیی ازنظر علمی ،فرهنگی و توانایی هستند .بهعالوه دانشگاهها
مسئول توسعه نیروی انسانی در جوامع مختلف میباشد و این نیروی انسانی بعد از خروج از دانشگاه میتواند
همه سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد .بنابراین مدیران ،اساتید و کارکنان آموزشی کسانی هستند که رفاه
دیگران به آنها سپرده میشود و مدیریت و رهبری آموزشی ،مسئول رفاه استادان ،کارکنان ،دانشجویان ،والدین،
میباشد .آموزش مبتنی بر همکاری بین اعضای هیئتعلمی و مدیریت وجود دارد .پس الزم است مدیران و

را ممکن میسازد .بر این اساس برای ایجاد اعتماد ،رفتار مدیران و رهبران باید با اصول اخالقی سازگار باشد و
این سازگاری توسط افراد دیگر درک شود.
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اخالقمداری در دانشگاه ،رویکردی مشتری محور دارد و مربوط به فرایند تصمیمگیری ،در سطوح مؤسسات و
در ارتباط با مسائلی از قبیل آزادی علمی ،مدیریت مشارکتی ،امانتداری در استخدام ،فرایندهای حفظ و
نگهداری کارکنان و اعضای هیئتعلمی میشود و همچنین موجب میشود تا هنگام مواجهه کارکنان و استادان با
تنشها و معضالت اخالقی کمک کنند .اخالق حرفهای و تفکر آکادمیک را میتوان از طریق آموزش و در محیط
تحصیل فرا گرفت .وجود رهبر اخالقی در دانشگاه ،نهتنها موجب ایجاد انگیزه و تعهد بین اعضای هیئتعلمی و
سایر کارکنان دانشگاه میشود بلکه موجب بهبود یادگیری اجتماعی و ارتقای شایستگی اعضای هیئتعلمی نیز
میشوند .پشتیبانی ،عدالت ،نقد و صداقت مؤلفههای تشکیلدهنده یک دانشگاه اخالقی هستند .پشتیبانی ،به
معنی الگو بودن ،گفتگو ،عمل و تأیید نمودن ،می است .درواقع ،پشتیبانی ،روابط و مسئولیتهای رهبران را در
برمیگیرد .حمایت اخالقی اعضای هیئتعلمی را توانمند میسازد تا در تصمیمگیریها مشارکت نمایند .عدالت
بر فرصتهای برابر در روابط فردی و گروهی اعضای هیئتعلمی تأکید مینماید و درواقع ،حمایت از اساتید
است که برای رسیدن به شرایط یادگیری بهینه ،صورت میگیرد .ایجاد امنیت عاطفی و محیط اجتماعی ،عدالت
را در دانشگاه به وجود میآورند.
بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهشهای انجامشده در زمینه رهبری اخالقی ،میتوان اذعان کرد که یافتههای
حاصل از پژوهش حاضر در زمینه مؤلفههای رهبری اخالقی با برخی از پژوهشها همسو است .ضمن اینکه
بسیاری از پژوهشهای انجامشده در این زمینه در سازمانهای مختلف در ایران و جهان ،بر رهبری اخالق مدار
تأکید میکنند چراکه منجر به بهبود عملکرد آنان میگردد ،بسیاری نیز بر بهبود تعهد سازمانی و رفتار شهروند
سازمانی ،بهبود سالمت سازمانی و همچنین عملکرد شغلی تأکیددارند .از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
پژوهش میتونگا-مونگا و سیلیرس ( ،)2016ادراک کارکنان از رهبری اخالقی باال بر تمایل به درگیر شدن در
تعهد سازمانی مثبت و رفتار شهروند سازمانی تأثیر دارد .ییلدیز و ییلدیز ( ،)2016عنوان کردند که رهبری
اخالقی بهصورت منفی با رفتار شهروندی اجباری ارتباط دارد ،رهبری خدمتگزار بهصورت منفی با رفتار

بر آن ،شاپیرو و استوکویچ ( ،)2016به مطالعه تأثیر رهبری اخالقی در تصمیمگیری و سیاستگذاری آموزشی
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رهبری اخالقی شامل ابعاد عدالت ،انتقادپذیری و حمایت میباشد .ژو،
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تروینو و ژانگ ( ،)2016عنوان می کنند که ابعاد هویت اخالقی و بصیرت اخالقی از ابعاد مؤثر بر راهبری
اخالقی هستند .زوقبی -الرا و گوئرا بائز ( ،)2016در زمینه رهبری اخالقی مطالعاتی انجام دادند که متوجه شدند
رهبری اخالقی در سازمان ،مهربانی ،توجه و انسان دوستی را به همراه دارد .از طرفی نیز ،رید ( ،)2016تأثیر
سبک رهبری اخالقی و مشارکت در بودجه بر عملکرد و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد که نتایج
حاصل از پژوهشش نشان داد که سبک رهبری اخالق مدار بطور قابل توجهی بر عملکرد و رضایت شغلی
کارکنان تأثیرگذار است .ژو و همکارانش ( )2015که اثر تعدیلی ماهیت باورهای اخالقی بر ارتباط رهبری
اخالقی با شناخت ارتباطی و شناخت سازمانی را تأیید کرد.
بهارلو و همکاران ( ،)1394به این نتیجه رسیدند که رهبری اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی و رابطه
مثبت غیرمستقیم رهبری اخالقی از طریق تعهد سازمانی ،الگوی تبادل رهبر  -عضو و خشنودی شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی بود .نصیری ولیک بنی و همکاران ( ،)1393نیز بیان داشتند که ارتباط منفی بین رهبری
اخالقی و معنویت در کار با فرسودگی شغلی پرستاران را تأیید کردند همچنین معنویت در کار می تواند نقش
میانجی را در افزایش ارتباط بین رهبری اخالقی و فرسودگی شغلی ایفا نماید.
عباسزاده و بوداقی ( ،)1393رهبری اخالقی بر ظرفیت انطباقپذیری سازمانی تأثیرگذار است .محمد
داودی و والیی ملکی ( ،)1393رهبری اخالقی با سالمت سازمانی رابطهای مثبت و معنادار دارد ،به این معنی که
هرقدر به رهبری اخالقی افزوده شود به همان نسبت میزان سالمت سازمانی باال میرود و از بین ابعاد
بررسیشده باالترین ضریب همبستگی مربوط به بعد عدالت بوده است .حضرتی و معمار زاده تهران ( ،)1393در
پژوهش خود رهبری اخالقی را دارای دو بعد فردی و مدیریتی میدانند که باید برای داشتن سازمانی اخالق
مدار افراد در هر دو بعد تقویت شوند .صالحنیا ( ،)1391عنوان کرده است که رهبری اخالقی تأثیر مثبت و
معناداری بر جو اخالقی سازمان دارد.
در یک نگاه کلی میتوان گفت که با توجه به تأکیداتی که در سند چشمانداز آموزش عالی نسبت به رهبری
اخالق مدارانه و بهبود عملکرد شغلی شده است ،ضروری است مفهوم رهبری اخالقی در دانشگاهها با توجه به

آنها در جهت بهبود عملکرد شغلی اساتید کمک کند.
درنهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
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بعد فردی رهبری اخالقی در دانشگاهها
▪

برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه خودکنترلی اساتید و کارکنان دانشگاه

▪

تجلیل از اساتیدی که اخالق در علم و پژوهش را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادهاند.

▪

تقویت انضباط معنوی برای دانشجویان و اساتید با اجرای دورههای آموزشی

بعد سازمانی رهبری اخالقی در دانشگاهها
•

معرفی گروههای آموزشی اخالق مدار در دانشگاه

•

تجلیل از مجموعههایی که در دانشگاهها اخالق را در فرایند اجرای کار در نظر دارند.

بعد رفتار اخالقی در دانشگاهها
•

تقویت رفتارهای شهروندی توسط کارکنان دانشگاهها

•

اجرای برنامههای تربیتی برای دانشجویان

•

معرفی اساتید اخالق بهعنوان استادان الگو در بین دانشجویان.
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