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 چکيده
باشند؛ یک می مفاهیم اخالق و رهبری به هم گره خورده مقدمه و هدف پژوهش:

کند، رهبر، برای آماده کردن اصول و هنجارهایی که رفتارهای افراد سازمان را هدایت می

دهد. مسئول است و این مسئولیت ابعاد رهبری اخالقی مدیران سازمان را نشان می

ها و ابعاد رهبری اخالقی مدیران مدارس اصلی این پژوهش، شناسایی مؤلفه هدف

 باشد.ابتدایی می

این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد تحلیل تم انجام روش پژوهش: 

گرفته است. جامعه پژوهش شامل استادان دانشگاه، مدیران و معلمان نمونه شهر 

گیری نظری رسان از طریق نمونهنفر به منزله اطالع 15 کرمانشاه است. از میان آنها

های ها با استفاده از مصاحبهاند. دادههدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده

ی تحلیل ها، به شیوهآوری شده است. روش تحلیل دادهساختاریافته جمععمیق و نیمه

 تم است. 

دهنده، اساسی رهبری اخالقی شامل: آموزش دهد، ابعادها نشان مییافته گيری:نتيجه

ها، عادل بودن، صادق بودن، احترام به دیگران، الگو بودن، گزاری، توجه به ارزشخدمت

 باشد.دهنده، مسئول بودن و نقاد بودن میگرا یا ارتباطعمل

 .رهبری اخالقی، مدیران، تحلیل تم :یديکل واژگان
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 2 ، نازیال آفندیده 1 ثریا قوره جيلی
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران 1

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران 2

 

 نویسنده مسئول:نام 

 نازیال آفندیده

 بازکاوی رهبری اخالقی مدیران مدارس؛ با روش تحليل تم
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 مقدمه
. رایلی و مالفورد تأکید دارند که این ]1[شود شوند و کیفیت مدرسه با وجود مدیرش مشخص میناخته میمدارس با مدیران خود ش

ی خوب، همیشه یک مدیر کامل دارد و مدیر با وجود تواند آن را تغییر دهد: این حقیقت که یک مدرسهحقیقت وجود دارد که هیچکس نمی

جهان از عصر صنعتی به عصر اطالعات، اشکال جدیدی از رهبری برای ظهور ایجاد شده . با گذشت ]2 [شودایفای نقش رهبری، کامل می

 .]1[است 

های مختلفی به لحاظ نقش دقیقی که کنند. اگرچه دیدگاهروند و آنها را هدایت میرهبران کسانی هستند که قبل از مردم راه می 

شود و رهبر اینگونه در نظر گرفته ، همچنان استفاده می«سکاندار»ان به عنوان کنند، وجود دارد؛ اما امروزه استعاره رهبررهبران ایفا می

 .]1[شود که توانایی تحت تأثیر قرار دادن دیگران را دارد می

ها بسازند، ها و دیدگاهتوانند معماری استراتژیک بر اساس ارزشتوانند تجارب و یادگیری خود را به همدیگر توضیح دهند؛ میرهبران می

توانند رهبر یک سازمان با الهام گیری و عمل سریع را دارند، میتوانند ببینند، شجاعت برای تصمیمتوانند روالی را ببینند که دیگران نمیمی

فراهم توانند آنرا به زیردستان آموزش داده و به این ترتیب زمینه رشد آنها را بخشی به دیگران باشند، درک خوبی از تکنولوژی دارند، که می

 .]1[کنند 

های رهبر، ترین ویژگی. مهم]3[های اخالقی و اصول اخالقی فردی را هم داشته باشند ها، رهبران بایستی ارزشاما در کنار این ویژگی

کنند. . اخالق، اصول اخالقی و کدهای ارزشی هستند که رفتارهای گروه یا شخص را مدیریت می]3[های اخالقی و صداقت است ارزش

های رهبری، سبک . در میان سبک]4[کنند ها درست یا غلط هستند، استاندارد میگیریهای اخالقی هر آنچه را که در رفتارها و تصمیمزشار

 ای دارد.ها و اخالق توجه ویژهرهبری اخالقی به ارزش

های           . رهبری اخالقی، کسی است که ارزش]3[گذارد با قدرت اخالقی بر کارکنان تأثیر می چلیک بر این عقیده است که رهبری اخالقی

ها    . رهبری اخالقی به عنوان محکم کردن اهداف سازمانی، هدف]3[کند ها نمایان میسازی آن ارزشاخالقی را دارد و رفتارهایش را با یکپارچه

 .]5[ها در مفهوم اخالقی شناخته شده است و ارزش

ت که نیازمند توسعه استانداردهای اخالقی برای اداره رفتارهای کارکنان و اجرای استانداردهای رهبری اخالقی، شکلی از رهبری اس

های مختلف اخالقی باشد و همچنین به رفتارها و خصوصیت شخصی پذیرفته شده به عنوان ارزشاخالقی به طور مؤثر در رفتارهایشان می

های صداقت، های شخصی دیگران و ترکیبی از تواناییت، نمایش احترام به ویژگی. رهبری اخالقی تالش برای گسترش عدال]6[اشاره دارد 

 .]6[گیری دموکراتیک، حمایت از مشارکت، دلسوز و مهربان بودن است اعتماد، صمیمیت، عمل متقابل، تصمیم

د دارد و اصول اخالقی را ایجاد های مدیریتی وجوهدف از رهبری اخالقی، ارائه و روشن کردن ابعاد اخالقی است که در تمام تصمیم

. بر طبق نظر یلماز، یک مدیر باید رفتارهای اخالقی را در رفتارهای فردی، ]7[کند ها را هدایت میگیری در سازمانکند که فرایند تصمیممی

رفتارهای منصفانه و صادقانه مدیر  . رفتارهای اخالقی،]3[دهد کند؛ نمایشگیری، فرایند ارتباطات و درحالیکه جوّ مدرسه را خالق میتصمیم

دهند: عشق کنند و رفتارهای اخالقی این چنینی را نشان میبینند و با آنها برابر رفتار میی افراد را در سازمان برابر میکنند، همهرا بیان می

 .]3[دوستی بدون ریا، خوبی، آزادی، مدارا، شجاعت، رحمت و نوع

های اند، از جمله مدلنظران و پژوهشگران برای رهبران اخالقی ابعاد و رفتارهای متعددی مطرح کردهدر ادبیات رهبری اخالقی، صاحب

 باشند:معروف در سطح جهانی به این شرح می
 

 : ابعاد و رفتارهای رهبری اخالقی1جدول 
 

 رفتارها و ابعاد رهبری اخالقی الگوها

 .]8[مشارکت گزاری، عدالت، درستکاری و احترام، خدمت ارسطو-1

رسیک و -2

 (2006همکاران )

بخشی، تشویق و توانمندسازی، مدیریت مداری، انگیزهمحوری/مردمسیرت و صداقت، آگاهی اخالقی، جامعه

 .]8[پاسخگویی اخالقی 

براون و تروینو -3

(2006:) 

الل اخالقی، کانون کنترل کاری، استدگانه )عصبیت(، پرهیز از فریبشناسی، پرهیز از تمایل بچهمقبولیت، وظیفه

]8[. 

-دهوق و دن-4

 (2008هارتگ )

 .]8[انصاف، شفاف سازی نقش، تسهیم قدرت 
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کالشون و -5

 (2011همکاران )
 .]8[بات مداری، تسهیم قدرت، شفاف سازی نقش، نگرانی برای ثانصاف، صداقت، راهنمایی اخالقی، مردم

6-

 (:1999)1سالمون

ساسات متناسب با داری، فروتنی، تواضع، عقالنیت، ابراز احاف، درستکاری، امانتکنندگی، انعطصداقت، تعیین

 .]9[پذیری شرایط، جسارت و مسئولیت

فریمن و -7

 (2006استوارت )

ارکترها موجب کاین دو عقیده دارند که رهبران اخالقی کسانی هستند که دارای کارکترهایی قوی باشند. این 

ن را نه تنها به عنوان یگران باشند. آنها معتقدند که اینگونه رهبران، اعضا و کارکناشود آنها الگویی برای دمی

د و همچنین به نگرنکنند، بلکه به عنوان سهامدارانی برای رسیدن به یک هدف مشترک میزیردستان مشاهده می

ارزترین افراد و رشد افتن بهای سازمانی؛ یهای سازمانی توسط رهبر؛ تمرکز رهبران بر موفقیتبیان اهداف و ارزش

مایت سهامداران؛ ها و خلق ارزش برای سهامداران؛ خلق حو پرورش آنها؛ ایجاد مکالماتی درباره اخالق، ارزش

 .]5[های دیگران اشاره دارند مشروعیت اجتماعی و احترام گذاشتن به ارزش

وکانل و بلق ا-8

(2009) 

ای ه گونههای کسب و کار؛ اعمال کردن بب بلندمدت تصمیمهای اخالقی؛ در نظر گرفتن عواقگیریتصمیم

نان در مورد اینکه ی آموزش و حمایت از کارککنند؛ ارائهاخالقی؛ درک کردن خود و آنهایی که با آنها کار می

نیکه با دیگران به ای اخالقی در محیط کار رفتار کنند؛ در نظر گرفتن دیگران به خوب بودن زماچگونه به گونه

 . ]10[کنند؛ پاسخگو بودن به دیگران برای اقدام اخالقی کل منصفانه، رفتار میش

کسی امروزه قبول  های دولتی به خود جلب کرده است و تقریباً هرهای اخیر توجه خاصی را در سازمانموضوع رهبری اخالقی در سال

 کنند.ارها را تجربه میها و هنجدولتی ناسازگاری و تناقض بین ارزش هایهای اخالقی خوب مورد نیاز هستند، اما برخی سازماندارد که رویه

د استخدام کنند و برای ها باید مدیران و کارکنانی را که توانایی انجام کار با ارزش دارنبدین منظور و برای این سازگاری، سازمان

ین نمایند. مدارس هم از کند تدوها حمایت میایی را که از ارزشهها و رویهمشیریزی نمایند و خطهای آموزشی اخالقی کارآمد برنامهدوره

ر مدارس و انتقال دهند. ایجاد جو اخالقی ددهند و آنرا به نسل آینده انتقال میجمله سازمانهایی هستند که فرهنگ جامعه را شکل می

های تی به لحاظ ارزش. مدیر بایس] 1[فری برخوردار است آموزان از اهمیت واها به رفتارهای مدیران به عنوان الگوی معلمان و دانشارزش

های . به طور کلی، ارزشآموزان و دیگر کارکنان در مدرسه باشدهای دیگر؛ الگویی برای معلمان، دانشاخالقی و همچنین باید در تمام زمینه

ای مثبت، ، به گونههای اخالقی مناسب مدیران مدارسشوند. نمایش رفتاراخالقی در مدیریت مدرسه، به عنوان رفتار مدیران مدارس درک می

م برای پیروان ارتباط های اخیر، دلیل افزایش اهمیت رهبری اخالقی به چند پیامد مهدهد. در سالجو سازمان مدرسه را تحت تأثیر قرار می

، ]11[تعهد سازمانی  د به رضایت بیشتر شغلی وتوانیافته است. برای مثال، تحقیقات نشان داده است که نمایش رفتارهای رهبری اخالقی می

ین یک حقیقت منجر شود. ا ]14[، و سطوح باالتری از کارآیی ]13[، بهبود سالمت و رفاه ]12[تمایل به گزارش مشکالت به سرپرستان 

قی و معنوی با ک مسئله اخالباشند. چون رهبری یها، اخالق و علم اخالق، عناصر ضروری رهبری و مدیریت میانکارناپذیر است که ارزش

  .]15[ن است های رهبر است. رهبری اخالقی شامل نمایشی از اقدامات مناسب و ارتقاء آن اقدامات در میان پیرواتوجه به مسئولیت

ها مؤلفهایی و تعیین در این پژوهش سعی پژوهشگران بر این بوده است که با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد تحلیل تم به شناس

د دانشگاه، مدیران و و نشانگرهای رهبری اخالقی بپردازند. در این راستا و نیز به منظور فراهم کردن یک چارچوب مناسب از دیدگاه اساتی

ه ران مدارس دارای چساختاریافته دو سؤال مطرح شد: رفتارهای رهبری اخالقی مدیهای نیمهمعلمان نمونه شهر کرمانشاه بر مبنای مصاحبه

 باشند؟ابعاد و نشانگرهایی هستند؟ و این رفتارها، چرا و به چه دالیلی در رهبران اخالقی مهم می

 

 مبانی نظری
رسد که این رویکرد به نظر می .]16[ی رهبری پدید آمده، رهبری اخالقی است یکی از جدیدترین رویکردهایی که برای مطالعه

های پایانی قرن بیستم در ادبیات رهبری و مدیریت رطرف نموده و به صورت جدی در دهههای سنتی رهبری را بها و مشکالت مدلضعف

وارد شده است. میتوان گفت به تعداد صاحبنظران رشته مدیریت، از رهبری تعریف ارائه شده است. مشهورترین آنها را باید در یک کلمه 
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داند که توسط یک فرد بر دیگران اعمال و ری را فرایند مؤثر اجتماعی می. یوکل، رهب]17[در واقع عصاره رهبری است « نفوذ»خالصه کرد: 

میالدی  1904. نخستین پژوهش درباره رهبری در سال ]18[شود ها و روابط در سازمان میدهی فعالیّتاین فرایند منجر به تنظیم و ساخت

های جهانی اول و دوم بیشترین . در فاصله میان جنگ]19[وست ترین رویکردهای اولیه آن در جنگ جهانی اول به وقوع پیمنتشر شد و مهم

ها نیز دانشمندان شرقی و یافتند. در ادامه این پژوهشای که افراد با استفاده از آن به رهبری دست میتوجه به صفات رهبری بود، به گونه

ها پردازیهبر موفق و اثربخش باشد. سیر تکاملی این نظریهتواند راند تا پاسخی مناسب برای این پرسش بیابند که چه کسی میغربی کوشیده

-6هدف-رویکرد مسیر-5رویکرد موقعیتی و اقتضایی رهبری-4رویکرد رفتار رهبر-3های رهبررویکرد ویژگی-2ابرمرد-1به شرح زیر است: 

رویکرد رهبری -10ری شناختیرویکرد رهب-9آفرینرویکرد رهبری تحول-8ایرویکرد رهبری مبادله-7رویکرد رهبری کاریزماتیک

-تبادل رهبر-16رهبری نسل جدید-15رهبری الکترونیک-14رویکرد تقابل فرهنگی-13رهبری پیچیدگی-12رهبری اصیل-11خدمتگزار

 .]20[رویکرد رهبری اخالقی -19رویکرد رهبری معنوی-18رویکرد رهبری جمعی-17عضو

های فرهنگی فرد است به معنای اقتدار رسوم و سنت و باورداشت Ethikosی از واژه یونان Ethicی اخالق در انگلیسی ی واژهریشه

. و به طور کلی واژه ]21[شوند کنند مطرح می. اصول اخالقی راجع به چگونه بودن افراد و اینکه در سازمان متبوع خود چگونه رفتار می]21[

با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سر و کار دارد و به  ایاخالق و به ویژه اخالق سازمانی و رفتاری و باالخص اخالق حرفه

. در گذشته از اصطالح اخالق تعاریف بیشماری به عمل آمده است. از دیدگاه بعضی از ]21[های اخالقی فرد و سازمان اشاره دارد مسئولیت

ه باید باشد، بنابراین اگر اخالق را مجموعه احکام تقویتی و ارزشی و نویسندگان، علم اخالق عبارتست از: تحقیق در رفتار آدمی بدانگونه ک

گمان در زمره علوم دستوری در دارد و بیهایی برای عمل مقرر میمجموعه تکالیف مربوط به رفتار و سلوک بدانیم، این علم قواعد و فرمان

یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست یا نادرست کدام است. هایی که بر رفتار شخص آید. اخالق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشمی

اخالق مفاهیمی چون اعتماد، صداقت، درستی، وفای به عهد، وفاداری، احترام، مسئولیت و تعهد نسبت به دیگران، عدالت و مساوات، فضایل 

ها دارند و به عنوان عاملی نگریسته و تنگاتنگی با ارزشگیرد. به طور کلی اخالقیات، ارتباط نزدیک شهروندی و خدمت به جامعه را در بر می

 .]22[کنند ها را به عمل تبدیل میشوند که ارزشمی

اند: نمایش رفتار مناسب به صورت هنجاری از طریق اعمال اینگونه تعریف کرده 2005رهبری اخالقی را براون و همکارانش در سال 

گیری. این تعریف چهار عنصر رفتارها در میان پیروان از طریق ارتباطات دو جانبه، تشویق و تصمیمشخصی و روابط بین فردی و ترویج اینگونه 

کنند و اعتبار را به رفتار می "هنجاری مناسب"ای سازد. اول از همه رهبران اخالقی در چشم پیروان به گونهرهبری اخالقی را برجسته می

کنند و بازخورد از پیروان را های اخالقی صریح را در محل کار ایجاد میوم رهبران اخالقی، پیامبرند. دعنوان الگوهای نقش اخالقی باال می

کنند و رفتارهای اخالقی پیروان را از طریق پاداش و تنبیه کنند. سوم، رهبران اخالقی، استانداردهای اخالقی واضحی را وضع میتشویق می

ای را برای پیروان گیری توجه دارند و چنین فرایند قابل مشاهدهبه اصول اخالقی در فرایند تصمیمکنند. در نهایت، رهبران اخالقی، تنظیم می

 .]1[های جهانی دارند اند و ویژگیای، آنهایی هستند که به طور کلی توسط همه پذیرفته شده. اصول اخالق حرفه]12[کنند ایجاد می

ای است که دیگر بخش: به معنای الگو شدن رهبر به گونه: الف(رهبری الهامباشدمی رهبری اخالقی مشتمل بر چهار سبک رهبری

گری: شامل حمایت رهبر از افراد متعهد و اعضای متعهد، استعدادهای بالقوه خود را برای نیل به اهداف سازمان ارائه دهند. ب(رهبری تسهیل

ان به طور کامل استفاده کنند. ج(رهبری متقاعدسازی: رهبر اعضا را متقاعد باشد تا بتوانند از استعدادشهدایت کردن آنها در مواقع الزم می

ای از استعدادشان توسط سازد تا برای رسیدن به اهداف سازمانی همکاری کنند. د(رهبری اعمال زور: به معنای اجبار اعضا به ارائه درجهمی

 .]23[ود دارند و یا اصالً تعهدی ندارند باشد با وجود آنکه افراد، تعهد اندکی به انجام وظایف خرهبر می

باشد: شخص انجام داد مشخص شد که رهبری اخالقی دارای دو جنبه اصلی می 2005های کیفی که براون در سال در مصاحبه

ای مانند انجام کار درست و نزدیک بودن به پیروان و اخالقی )به عنوان مثال صداقت، نگرانی در مورد دیگران، عدالت، امانت و رفتارهای ویژه

کند( با این حال، درک کردن به عنوان یک فرد اخالقی الزم است ولی ای که اصول اخالقی رهبران را منعکس میگیری ویژههای تصمیمسبک

)به عنوان مثال، برقراری ارتباط، دادن پاداش  کافی نیست و رهبران اخالقی نیز باید همچنین به نقش مدیر اخالقی وارد شوند و مدیر اخالقی

 .]24[و مجازات کردن با تأکید بر استانداردهای اخالقی( 

های غیر اخالقی هایی که سیستمی از ارزشدهند. در مکانها را دارند رفتاری اخالقی را نشان میافرادی که یک سیستم قوی از ارزش

های اخالقی عبارتنداز: عدالت، صداقت، عینیت، پاسخگویی، عشق انسانی، حقوق بشر، وفاداری ارزش. ]1[یابد وجود ندارد، اعتماد افزایش می

دستورات  به سازمان، برتری قانون، مدارا، دنیاگرایی، احترام، تدبیر، دموکراسی، روابط مثبت انسانی، اختیار و حقوق و آزادی و مقاومت در برابر

 .]1[های جامعه است شی اینها ناشی از ارزغیرقانونی؛ همه

گرایی، عشق، احترام، های اخالقی مانند عدالت، برابری، مدارا، عینیت، پاسخگویی، انسانهمچنین، از دیدگاه آیدن و اردوغان ارزش

بازی، فشار صداقت، وفاداری به سازمان، اقتصاد، روابط مثبت انسانی، دوری از رفتارهای غیراخالقی مانند خودخواهی، تجاوز، تبعیض، پارتی
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های فردی مثبت را دهد که مدیر برخی ویژگیپرخاشگری، آزار و اذیت، غیبت، ترساندن، خودخواهی، پرخاشگری، غفلت، استثمار؛ نشان می

ی هاهای اخالقی همچون برتری قانون، حقوق و آزادی، مقاومت در برابر دستورات غیرقانونی و اجتناب از ویژگیدارد. عالوه بر این، ارزش

 .]1[دهد که یک مدیر به قانون وفادار است شخصی غیراخالقی همچون فساد، رشوه، اختالس، مقام و منصب نشان می

اند: این مطالعه ای پیرامون نشانگرهای رهبری اخالقی برای مدیران مدارس در تایلند پرداخته( به مطالعه2013کانوکورن، واالفا، گنگ )

ری اخالقی برای مدیران مدارس در تایلند انجام شده است. نتایج نشان داد که رهبری اخالقی از پنج عامل به منظور تعیین نشانگرهای رهب

بندی شدند. مسئولیت، انصاف، نشانگر تشکیل شده بود. عوامل مؤثر به ترتیب نزولی )از پایین به باال( رتبه  69عامل ثانوی و  19اصلی، 

نشانگر مرتبط  17نشانگر مرتبط با انصاف،  11نشانگر مربوط به مسئولیت،  13عامل اصلی بودند.  5وان پاسخگویی، اعتماد، توانمندسازی به عن

 .]25[نشانگر مربوط به توانمندسازی بود  13نشانگر مربوط به پاسخگویی و  15با اعتماد، 

ارهای رهبری اخالقی مدیران مدارس ابتدایی های معلمان درباره رفتای پیرامون دیدگاه( به مطالعه2010یلدرم و باتوق نیز در سال )

دهند. نتیجه این در ترکیه پرداختند و هدف آنها این بود که آیا مدیران مدارس ابتدایی عمومی و خصوصی، رفتارهای اخالقی را نشان می

ی آن در بعد دهند که عمدهمیدهد که مدیر مدارس ابتدایی عمومی و خصوصی، رفتارهای رهبری اخالقی باالیی را نشان مطالعه نشان می

ارتباطات است که یک زیر بعد رفتار رهبری اخالقیست. عالوه بر این مشخص شد که مدیران مدرسه خصوصی رفتار رهبری اخالقی بیشتری 

ها به رهبری دهند. ضرورت توجه سازماندر تمام چهار زیر بعد رفتار رهبری اخالقی در مقایسه با مدیران مدرسه عمومی از خود نشان می

 . ]1[شود که در تحقیقات به عمل آمده، نتایج مثبت رهبری اخالقی برای سازمان ثابت شده است اخالقی از آن جا ناشی می

 

 پژوهش روش
استفاده شده است. در طول چند دهه اخیر به طور قابل توجهی این شناخت در بین  در تحقیق حاضر، از روش کیفی تحلیل تم

تر خواهد شد. های کیفی کاملها و روشها و رفتارها به طور قابل توجهی به واسطه دادهایجاد شده است که درک پدیدهشناسان جامعه

ها موجودات اجتماعی هستند که به طور فعال شوند که معتقد است انسانهای کیفی از سنت فلسفی تفسیری یا هرمنوتیکی ناشی میروش

. در این پژوهش، جامعه شامل اساتید، مدیران و معلمان نمونه مدارس ابتدایی شهر ]26[کنند جربه میدنیای پیرامون خود را تفسیر و ت

گیری هدفمند، انجام ها از طریق نمونهآوری داده. جمع]27 [دهدکرمانشاه بودند. استفاده از منابع چندگانه، روایی و پایایی سازه را افزایش می

کنند که در مورد پدیده اصلی مورد مطالعه یا مفهوم کلیدی کنندگانی را انتخاب میران آگاهانه شرکتیافت که بدان معناست که پژوهشگ

ترین کنند. یکی از متداولگیری هدفمند چند راهبرد وجود دارد که هر یک هدف خاصی را دنبال میکشف شده تجربه دارند. برای نمونه

های متفاوتی دارند. مالک شوند که در مورد پدیده اصلی دیدگاهاین حالت، افرادی انتخاب می گیری تغییرات بیشینه است. درراهبردها، نمونه

تواند جنسیت، میزان سواد یا هر عاملی باشد که ها به مطالعه مورد نظر بستگی دارد، اما این معیار میو معیار به حداکثر رساندن تفاوت

های کنندگان به صورت هدفمند متفاوت انتخاب شوند، دیدگاهصلی آن است که اگر شرکتسازد. ایده اکنندگان را از هم متمایز میشرکت

. در این مطالعه از نظرات هر سه گروه استفاده شده است. ]28[آورد آنان این تفاوت را نشان خواهند داد و یک مطالعه کیفی خوب را فراهم می

گیری در خالل خود فرایند پژوهش شکل ریزی شود. تصمیم در زمینه نمونهلعه برنامهتواند قبل از آغاز مطاگیری نظری نمیبنابراین نمونه

گیری نظری، کفایت نظری مقوله یا تئوری است. وقتی کفایت نظری حاصل شد هیچ گیرد. معیار قضاوت در مورد زمان متوقف کردن نمونهمی

آوری های یک مقوله را تدوین کند. از طرف دیگر، جمعتواند خواص یا ویژگیتوان یافت که پژوهشگر به وسیله آنها بهای اضافی نمینوع داده

گیرد تا برای ها صورت میآوری دادهگیری روند جمعهای اولیه به منظور شکلشود و گردآوری دادهها به طور آگاهانه انجام میو تحلیل داده

 .]28[ناسب را افزایش دهد های مهایی را فراهم کند تا میزان کفایت مقولهپژوهشگر فرصت

 گيری از اساتيد، مدیران نمونه و معلمان نمونه: نمونه2جدول شماره 

 نمونه معلمان نمونه مدیران اساتید دانشگاه

6 4 5 

 

 سؤاالت اساسی برای شناسایی نشانگرها در هر مصاحبه عبارتند بودنداز:

 و نشانگرهایی هستند؟ رفتارهای رهبری اخالقی مدیران مدارس دارای چه ابعاد -1

 باشند؟این رفتارها، چرا و به چه دالیلی در رهبران اخالقی مهم می-2

ها های الزم جهت انجام مصاحبه و تعیین وقت مصاحبه، مصاحبه توسط پژوهشگران انجام شد و تمام مصاحبهپس از انجام هماهنگی

شد کرد که احساس میها تا آن جا ادامه پیدا میشد، ضمناً مصاحبهها بر روی کاغذ پیاده به صورت صوتی ضبط گردید. سپس مصاحبه
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های مصاحبه به حد اشباع رسیده کند و اصطالحاً یافتهها اضافه نمیهای قبلی داشته و چیزی به یافتههای ارائه شده مشابهت با پاسخجواب

 شد.وضیحات کلی به افراد ارائه میها، در ابتدای مصاحبه، تاست. برای دستیابی به روایی بیشتر در مصاحبه

گر الگوهای معنایی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند را مورد نظر قرار شود که تحلیلفراگرد تجزیه و تحلیل تم زمانی آغاز می

ست که به وجود هایی اها، و تحلیل دادهها و مجموعه کدگذاریدهد. این تحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه دادهمی

شود. به طور کلی هیچ راه منحصر به فردی برای شروع مطالعه در مورد تحلیل تم اند. نگارش تحلیل از همان مرحله اول شروع میآمدهمی

 .]29[. تحلیل تم فراگردی بازگشتی است که در آن حرکت رفت و برگشتی در بین مراحل ذکر شده وجود دارد ]29[وجود ندارد 

 

 هافتهبحث و یا
 ها را به شرح زیر خالصه و ارائه کرد: توان یافتهبندی کلی و نهایی میدر یک جمع

 

 : ابعاد و نشانگرهای رهبری اخالقی، بعد فردی3جدول شماره 
 

 های اصلیتم های فرعیتم نشانگرها

علم،  های آکادمیک و دانشگاهی یاد بگیرند؛ اگر رهبران،مدیران بایستی اخالقیات را در محیط

کنند؛ های اشتباه را کنار گذاشته و به اخالقیات فکر میآگاهی و دانش الزم را داشته باشند، شیوه

های آکادمیک و دانشگاهی های اخالقی وسیع برخوردار باشد؛ در محیطمدیر بایستی از آگاهی

ت و های درسهای درست از نادرست آموزش داده شود؛ نشان دادن ارزشبایستی تشخیص شیوه

های نادرست؛ ابالغ اصول اخالقی به مدیران؛ های نادرست و ناهنجاریهنجارهای صحیح از ارزش

 نمایش آگاهانه و آشکار رفتار اخالقی؛ تعیین معیارهای اخالقی.

 آموزش

ی
رد

ف
 

ها در سازمان تأثیر عظیمی های کاری انسانی را خلق کنند؛ توجه به ارزشمدیران بایستی محیط

شود؛ مدیر بایستی به اخالقیات، وری میو اثربخشی سازمان دارد و موجب افزایش بهرهبر موفقیت 

متعهد و پایبند باشد؛ مدیر بایستی به حفظ حقوق و آزادی افراد توجه داشته باشد؛ حمایت 

مدیران از رفتارهای اخالقی و عمل خود آنها بر پایه اصول اخالقی؛ انتقال حس ارزشمندی در 

شود و این امر س ارزشمندی باعث احساس سرزندگی و امید و نشاط معلمان میمعلمان؛ احسا

 طرفی و عدم تبعیض در میان معلمان.گردد؛ بیموجب افزایش کارآیی و تعهد می

 هاتوجه به ارزش

شوق و ذوق به خدمت کردن؛ توجه الزم به نیازهای دیگران؛ تمایل درونی به خدمتگزاری؛ توجه 

 افراد.به منافع جمعی 
 گزاریخدمت

های مدیر بایستی گیریاگر مشکلی پیش آید، مدیر آنرا منصفانه حل و فصل کند؛ تصمیم

شود و تعهد و منصفانه و عادالنه باشد؛ انصاف رهبران اخالقی موجب رضایت بیشتر کارکنان می

بایستی ها دوست بودن مدیر؛ انتخابدهند؛ عادل و نوعمقبولیت بیشتری از خود نشان می

مند و اخالقی باشد، جانبداری نکردن از معلمان؛ مدیر بایستی در دادن پاداش و منصفانه، ضابطه

تنبیه به معلمان عادل باشد، برخورد با کارکنان بایستی به صورت مثبت و منصفانه باشد، مدیر 

نسبت به بایستی الگوی اعتماد در معلمان باشد؛ تبعیت از همان قواعد و استانداردهایی که 

کند؛ های برابر در روابط فردی و گروهی تأکید شود؛ مدیر بایستی بر فرصتدیگران اعمال می

آورد؛ رهبرانی که با امنیت عاطفی و محیط اجتماعی آرام، عدالت را در سازمان به وجود می

مطلوب آنها  معلمان خود منصفانه رفتار کرده و به آنها وفادار هستند به احتمال بیشتر با رفتارهای

 مواجه شده و احتمال کمتری وجود دارد که آنها نیز رفتارهایی خالف رهبر یا گروه انجام دهند.

 عادل بودن

نداشتن صداقت، عدم اعتماد و اطمینان را به دنبال دارد؛ مدیر آنچه را که نمیتواند انجام بدهد، 

-نکند؛ آنچه روابط را به هم می ارزش، اهمیت ندهد؛ بدرفتاریدهد؛ به چیزهای بیقول هم نمی

های خود؛ رک بودن های خود و اطمینان معلمان نسبت به صحبتزند، انجام ندهد؛ عمل به حرف

 ها.به هنگام ارائه اطالعات و پاسخ به پرسش

 صادق بودن
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-کنند، مدیر به صحبتمدیر به صورت محترمانه با دیگران رفتار کند؛ زمانیکه معلمان صحبت می

های فردی افراد احترام بگذارد؛ مدیر دهد؛ مدیر بایستی به ویژگیهای آنها گوش فرادغدغه ها و

بندی بایستی به حقوق دیگران احترام بگذارد؛ مدیر بایستی حقوق معلمان را شناسایی و رتبه

ی افراد؛ احترام برای شأن و وجود های بالقوهکند؛ شناسایی نقاط قوت و ابتکارات و پتانسیل

علمان؛ معلمان بایستی مورد توجه مدیران قرار گیرند؛ در نظر گرفتن شرایط شغلی، روانی و م

اجتماعی معلمان؛ فراهم کردن شادکامی و رفاه برای معلمان؛ توجه به افراد به عنوان سهامداران 

های مشترک آموزش و پرورش؛ برقراری روابط انسانی آموزش و پرورش برای رسیدن به هدف

ی افراد و شود؛ احترام به حقوق همهوجب نشاط و احساس توانمندی در معلمان میمطلوب م

ی معلمان؛ داشتن روابط بیشتر و بهتر با اعضای رسانی؛ اهمیت دادن به همهنداشتن نیت آسیب

 مدرسه

 احترام به دیگران
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 گيریبحث و نتيجه
دست آمده از پژوهش )اصلی و فرعی( و نشانگرهای رهبری اخالقی انجام شد. نتایج به  هایاین پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و تم

 دهد، موضوع رهبری اخالقی شامل دو تم اصلی و ده تم فرعی است:نشان می

های آکادمیک در تم اصلی اول )بعد فردی(، تم فرعی اول که آموزش نام دارد، شامل نشانگرهای مدیران بایستی اخالقیات را در محیط

کنند؛ های اشتباه را کنار گذاشته و به اخالقیات فکر میالزم را داشته باشند، شیوهو دانشگاهی یاد بگیرند؛ اگر رهبران، علم، آگاهی و دانش 

های درست از نادرست های آکادمیک و دانشگاهی بایستی تشخیص شیوههای اخالقی وسیع برخوردار باشد؛ در محیطمدیر بایستی از آگاهی

های نادرست؛ ابالغ اصول اخالقی به های نادرست و ناهنجاریز ارزشهای درست و هنجارهای صحیح اآموزش داده شود؛ نشان دادن ارزش

(، براون و تروینو 2006های رسیک و همکاران )باشد که با یافتهمدیران؛ نمایش آگاهانه و آشکار رفتار اخالقی؛ تعیین معیارهای اخالقی؛ می

 ی دارد. همخوانی و هماهنگ ]10[(، اوکانل و بلق 2011، کالشون و همکاران )]12[

های کاری ها نام دارد، که شامل نشانگرهای مدیران بایستی محیطدر تم اصلی اول )بعد فردی(، تم فرعی دوم که توجه به ارزش

شود؛ مدیر وری میها در سازمان تأثیر عظیمی بر موفقیت و اثربخشی سازمان دارد و موجب افزایش بهرهانسانی را خلق کنند؛ توجه به ارزش

به اخالقیات، متعهد و پایبند باشد؛ مدیر بایستی به حفظ حقوق و آزادی افراد توجه داشته باشد؛ حمایت مدیران از رفتارهای اخالقی بایستی 

و عمل خود آنها بر پایه اصول اخالقی؛ انتقال حس ارزشمندی در معلمان؛ احساس ارزشمندی باعث احساس سرزندگی و امید و نشاط معلمان 

(، 1999های سالمون )باشد؛ با یافتهطرفی و عدم تبعیض در میان معلمان، میگردد؛ بیمر موجب افزایش کارآیی و تعهد میشود و این امی

 همخوانی و هماهنگی دارد.   ]6[(، یلماز 2007(، اردوغان )2002، آیدن )]5[فریمن و استوارت 

رد شامل نشانگرهای شوق و ذوق به خدمت کردن؛ توجه الزم به گزاری نام دادر تم اصلی اول )بعد فردی(، تم فرعی سوم که خدمت

 های ارسطو، همخوانی و هماهنگی دارد.  باشد که با یافتهنیازهای دیگران؛ تمایل درونی به خدمتگزاری؛ توجه به منافع جمعی افراد می

اگر مشکلی پیش آید، مدیر آنرا منصفانه حل  در تم اصلی اول )بعد فردی(، تم فرعی چهارم که عادل بودن نام دارد شامل نشانگرهای

شود و تعهد و های مدیر بایستی منصفانه و عادالنه باشد؛ انصاف رهبران اخالقی موجب رضایت بیشتر کارکنان میگیریو فصل کند؛ تصمیم

مند و اخالقی باشد، جانبداری طهها بایستی منصفانه، ضابدوست بودن مدیر؛ انتخابدهند؛ عادل و نوعمقبولیت بیشتری از خود نشان می

 نکردن از معلمان؛ مدیر بایستی در دادن پاداش و تنبیه به معلمان عادل باشد، برخورد با کارکنان بایستی به صورت مثبت و منصفانه باشد،

شود؛ مدیر بایستی بر ل میمدیر بایستی الگوی اعتماد در معلمان باشد؛ تبعیت از همان قواعد و استانداردهایی که نسبت به دیگران اعما

آورد؛ رهبرانی کند؛ امنیت عاطفی و محیط اجتماعی آرام، عدالت را در سازمان به وجود میهای برابر در روابط فردی و گروهی تأکید فرصت

ده و احتمال کمتری وجود که با معلمان خود منصفانه رفتار کرده و به آنها وفادار هستند به احتمال بیشتر با رفتارهای مطلوب آنها مواجه ش

(، ارسطو، دهوق و 2005(، کیدر و بکنر )1998های سیوال )باشد که با یافتهدارد که آنها نیز رفتارهایی خالف رهبر یا گروه انجام دهند، می

، کانوکورن، ]6[ماز (، یل2007(، اردوغان )2002، آیدن )]12[، براون ]10[(، اوکانل و بلق 2011(، کالشون و همکاران )2008هارتگ )دن

 همخوانی و هماهنگی دارد.  ]25[واالفا، گنگ 

در تم اصلی اول )بعد فردی(، تم فرعی پنجم که صادق بودن نام دارد شامل نشانگرهای نداشتن صداقت، عدم اعتماد و اطمینان را به 

ارزش، اهمیت ندهد؛ بدرفتاری نکند؛ آنچه روابط را به هم دهد؛ به چیزهای بیدنبال دارد؛ مدیر آنچه را که نمیتواند انجام بدهد، قول هم نمی

های خود؛ رک بودن به هنگام ارائه اطالعات و پاسخ به های خود و اطمینان معلمان نسبت به صحبتزند، انجام ندهد؛ عمل به حرفمی

(، سالمون 2011(، کالشون و همکاران )2006(، رسیک و همکاران )2005(، کیدر و بکنر )1998های سیوال )باشد که با یافتهها، میپرسش

 همخوانی و هماهنگی دارد.]6[(، یلماز 2007(، اردوغان )2002، آیدن )]12[(، براون 1999)

در تم اصلی اول، تم فرعی ششم که احترام به دیگران نام دارد شامل نشانگرهای مدیر به صورت محترمانه با دیگران رفتار کند؛ زمانیکه 

های فردی افراد احترام بگذارد؛ مدیر دهد؛ مدیر بایستی به ویژگیهای آنها گوش فراها و دغدغهکنند، مدیر به صحبتمیمعلمان صحبت 

های بندی کند؛ شناسایی نقاط قوت و ابتکارات و پتانسیلبایستی به حقوق دیگران احترام بگذارد؛ مدیر بایستی حقوق معلمان را شناسایی و رتبه

؛ احترام برای شأن و وجود معلمان؛ معلمان بایستی مورد توجه مدیران قرار گیرند؛ در نظر گرفتن شرایط شغلی، روانی و اجتماعی ی افرادبالقوه

های مشترک معلمان؛ فراهم کردن شادکامی و رفاه برای معلمان؛ توجه به افراد به عنوان سهامداران آموزش و پرورش برای رسیدن به هدف

ی افراد و نداشتن شود؛ احترام به حقوق همهقراری روابط انسانی مطلوب موجب نشاط و احساس توانمندی در معلمان میآموزش و پرورش؛ بر

(، 1998های سیوال )باشد، که با یافتهی معلمان؛ داشتن روابط بیشتر و بهتر با اعضای مدرسه میرسانی؛ اهمیت دادن به همهنیت آسیب

 همخوانی و هماهنگی دارد. ]6[(، یلماز 2007(، اردوغان )2002، آیدن )]5[(، فریمن و استوارت 2011ارسطو، کالشون و همکاران )

در تم اصلی دوم )مدیریتی(، تم فرعی هفتم که الگو بودن نام دارد شامل نشانگرهای ترویج و یاددهی اخالق به معلمان؛ معلمان از 

آورند و چه چیزی انجام ندهند؛ مراقبت مدیران از اینکه در مدارس چه به زبان میآموزند که چه چیزی انجام دهند و چه چیزی رهبران می
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باشد، دهند؛ آوردن حس اعتماد در معلمان، جدی بودن در امور مدرسه، ارائه رفتارهای مناسب برای الگوبردای؛ الگو اخالقی بودن میانجام می

 همخوانی و هماهنگی دارد.] 5[ ، فریمن و استوارت]12[های براون و تروینو که با یافته

های مثبت و منفی کنندهدهنده نام دارد، شامل نشانگرهای استفاده از تقویتدر تم اصلی دوم )مدیریتی(، تم فرعی هشتم که ارتباط

فتارهای خود؛ شفاف مثل تشویق و تنبیه برای رفتارهای اخالقی و غیراخالقی؛ اخالقی عمل کردن مدیران؛ تأثیر رهبران بر معلمان از طریق ر

ها و تعهدات؛ پذیرش مسئولیت خطاها و در عین حال به دنبال اصالح آنها بودن؛ عمل به اصول رفتار کردن رهبران؛ وفاداری نسبت به قول

مکاران رسیک و ه(، 1998های سیوال )باشد، که با یافتهها؛ پیامدهای تصمیم اخالقی را در نظر بگیرند میاخالقی؛ عمل کردن به صحبت

 همخوانی و هماهنگی دارد. ]12[، براون ]10[(، اوکانل و بلق 2011(، کالشون و همکاران )2008هارتگ )(، دهوق و دن2006)

در تم اصلی دوم )مدیریتی(، تم فرعی نهم که مسئول بودن نام دارد شامل نشانگرهای تدوین شرح وظایف معلمان؛ تدوین انتظارات 

ی آنها؛ حفظ منافع نظام آموزش و پرورش بندی آنها و رشد و توسعهی اختیارات معلمان و تعیین اولویتتعیین دامنهنظام آموزشی از معلمان؛ 

های های افراد در مدرسه؛ اهمیت دادن به کارهای تیمی و توجه به نظرات افراد در تدوین اهداف؛ ایجاد محیطو مدرسه؛ تعریف انتظارات و نقش

یری در جهت منافع گروهی و نه فردی باشد؛ رهبری اخالقی به کار معلمان در راستای اهداف و مقاصد سازمانی جهت گکاری عادالنه؛ تصمیم

ها و طرز فکر دهد؛ رهبری اخالقی ارتباط مثبتی با عملکرد معلمان دارد، ایجاد انگیزه در آنان و پاسخگویی شغلی؛ گوش دادن به ایدهمی

؛ حمایت مدیر از معلمان با صحبت کردن با آنها و وابستگی هر چه کمتر معلمان به مدیران؛ محول کردن معلمان؛ کنترل بیشتر بر معلمان

مشی مدرسه؛ یاری گرفتن از معلمان در تنظیم اهداف؛ قابل اطمینان ی راهبرد و خطانجام امور مهم به معلمان؛ مشورت با معلمان در زمینه

هارتگ ، دهوق و دن]12[(، براون و تروینو 2006(، رسیک و همکاران )1998های سیوال )، که با یافتهباشدبودن مدیران؛ دقیق بودن مدیران می

(، یلماز 2007(، اردوغان )2002، آیدن )]10[، اوکانل و بلق ]5[(، فریمن و استوارت 1999(، سالمون )2011(، کالشون و همکاران )2008)

 ی و هماهنگی دارد.همخوان ]25[(، کانوکورن، واالفا، گنگ 2008)

برانگیز در تم اصلی دوم )مدیریتی(، تم فرعی آخر که نقد کردن نام دارد شامل نشانگرهای کمک مدیر به افراد برای اینکه سؤاالت چالش

های یافته های گفتگو در میان افراد؛ و مدیران به معلمان اجازه دهند که از شرایط موجود نقد کنند که بامطرح کنند؛ فراهم کردن زمینه

 همخوانی و هماهنگی دارد. ]5[فریمن و استوارت 

ای مبتنی بر اخالق شده است، نقش رهبری در کشور ما با توجه به اهمیت نقش آموزش و پرورش و تأکیدی که بر اخالقیات و جامعه 

رویکردی کیفی و از منظر صاحبنظران  های برجسته این پژوهش این است که بااخالقی مدیران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از ویژگی

های این پژوهش میتواند در اختیار مدیران و معلمان ها و نشانگرهای رهبری اخالقی پرداخته شده است. یافتهمختلفی به شناسایی ابعاد و تم

ها پژوهش به سایر مدارس استانهای این پذیری یافتهترین محدودیت این پژوهش، محدودیت تعمیممدارس قرار گیرد ولی در عین حال، مهم

باشد های کیفی نیز تعمیم به سایر جوامع نمیباشد با توجه به اینکه پژوهش با استفاده از روش کیفی به انجام رسیده است و هدف پژوهشمی

آماری به یک استان و به یک ی ها تعمیم داد. محدود کردن جامعهلذا نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر را نمیتوان به سایر مدارس استان

ی جغرافیایی بزرگتر از یک استان به دلیل محدودیت وقت، کمبود بودجه و مشکالت انجام مصاحبه و مقطع، انجام تحقیق در محدوده

در  شودهای پژوهش، به پژوهشگران پیشنهاد میبندی نهایی بر آمده از یافتهآوری اطالعات برای محقق ممکن نبود. در یک جمعجمع

های دیگر را نیز بررسی های آتی خود شناسایی نشانگرهای رهبری اخالقی را در مقطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه و در سایر استانپژوهش

های به نمایند تا شاید ابعاد و نشانگرهای دیگری نیز شناسایی و کشف شود و به غنای محتوایی پژوهش افزوده شده و همچنین نتایج پژوهش

شود که تأثیر رهبری اخالقی مدیران مدارس بر اثربخشی مدارس مورد بررسی حاضر مقایسه شود. پیشنهاد می ده با نتایج پژوهشدست آم

 قرار گرفته و همچنین تأثیر این سبک رهبری بر عمکرد شغلی معلمان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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