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مطالعه سبک رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليت پذيري اجتماعي مديران دبيرستانهاي
شهر مشهد با استفاده از تکنيک دلفي
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چكيده
هدف پژوهش مطالعه سبک رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليتپذيري اجتماعي سازماني دبيرستانهاي
نواحي هفتگانه مشهد بود .پژوهش از لحاظ هدف توسعهاي –کاربردي و از نظر روش توصيفي  -پيمايشي
است که به صورت ميداني و تکنيک دلفي (سه مرحله) انجام شد .ابزار اندازهگيري پرسشنامه محقق ساخته
بر پايه مباني نظري و پيشينه تحقيق بود که روايي صوري و محتوايي آن به تاييد متخصصان و پايايي از
طريق آلفاي کرونباخ تاييد شد .نمونه تحقيق شامل  24نفر از خبرگان مديريت آموزشي و مديران باتجربه
دبيرستانهاي نواحي هفتگانه مشهد بود .نتايج نشان داد رهبري اخالقي داراي  4بعد فردي ( 6مؤلفه)،
انساني ( 5مؤلفه) ،اعتقادي ( 5مؤلفه) و مديريتي ( 6مؤلفه) است .مسئوليتپذيري اجتماعي نيز داراي 4
بعد اجتماعي ( 8مؤلفه) ،اخالقي ( 4مؤلفه) ،فرهنگي ( 5مؤلفه) و زيستمحيطي ( 5مؤلفه) است .در مدل
رهبري اخالقي؛ ابعاد فردي و مديريتي و در مدل مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني ،ابعاد زيست محيطي و
اجتماعي باالترين اهميت را دارند .بنابراين توجه به جنبههاي فردي و مديريتي جهت ارتقاي سطح رهبري
اخالقي و توجه به ابعاد زيست محيطي و اجتماعي براي ارتقا سطح مسئوليت پذيري اجتماعي مديران
مدارس آموزش و پرورش شهر مشهد ضروري است.
واژگان کليدي :رهبري اخالقي ،مسئوليتپذيري اجتماعي ،روش دلفي
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مهمترين عوامل تحول در مدرسه در نظر ميگيرد.

مقدمه
رهبري يکي از موضوعات تحقيقاتي جذاب است

همچنين رهبران مدرسه در اين کشور عمدتاً به عنوان

که نه تنها در تجارت ،بلکه در انواع سازمانهاي

رهبران آموزشي در نظر گرفته ميشوند که بر عملکرد

اجتماعي نيز به وفور از آن صحبت ميشود .بر طبق

مدارس و دانش آموزان تأثير گذارند .از اين رو از سال

گزارش يک تحقيق علمي هنگام جستجوي مقاالت و

 2013به بعد احراز شرايط الزم بر طبق اصول
5

كتابهاي مربوط به رهبري در سال  ،2007حدود 14

صالحيت حرفه اي رهبران آموزشي ( )NPQELدر

ميليون مورد مشاهده شده است (دوبرين.)68 :2007 ،1

انتصاب رهبران مدارس اين کشور براي حفظ سمت

با اين حال مطالعات مربوط به رهبري و تأمالت آن در

رهبري در مدرسه ،اجباري است( .زارينا واحيد،4

سازمانهاي آموزشي در مقايسه با مطالعات قبلي در

.)624 :2018

زمينه تجارت و اقتصاد نسبتاً جديد است (کاترانچي،2

مدرسه بهعنوان يک مرکز آموزشي در تعامل با
دانش آموز ،معلم ،والدين و جامعه بايد اخالقي باشد؛

.)546 :2015
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رهبري در نهادهاي آموزشي را نمي توان بدون

از اينرو ،بيش از هر سازمان ديگري نيازمند اعمال

توجه به بعد اخالقي آن تعريف كرد و به دليل تأكيد

سبک رهبري اخالقي است.رسالت اصلي مديران

آن بر اخالق ،فعاليتي مبتني بر ارزش كه حول هدف

مدارس ،کمک به رفع مشکالت جامعه و تربيت

اخالقي ميچرخد نيز تعريف ميشود .يکي از

شهروندان توانمند ،کارآمد و متعهد جهت خدمت به

محورهاي اصلي رهبري مدرسه حفظ انگيزه اخالقي

کشور است که اين هدف ،از طريق اعتقاد و پايبندي

معلمان است .زيرا معلمان به عنوان الگو عمل ميکنند

آنان به مجموعهاي از اصول و قواعد اخالقي مورد

ميکنند.

پذيرش جامعه محقق ميشود زيرا يکي از مهمترين

بنابراين استفاده از سبک رهبري اخالقي در مدرسه

وظيفه مديران مدارس تدارک محيطي است که

بيشتر متداول است .از اين رو رهبران مدارس انتظار

کارکردهاي اصلي دانشگاه بهطور اخالقي درآن محيط

ميرود که از ارزشهاي اجتماعي به عنوان عوامل

انجام شود.

و يک رابطه حمايتي با دانش آموزان ايجاد

محرک براي افزايش موفقيت آموزشي در سازمانهاي

اگر

چه

کتابها

و

مقاالتي

در

زمينه

خود استفاده کنند .بنابراين مسئوليتهاي اخالقي مديران

مسؤوليتپذيري اجتماعي تأليف شده است اما تعداد

مدارس براي سازماندهي مدارس بسيار مهم است زيرا

کمي از آنها به جنبه رهبري در مسؤوليتپذيري

در صورتي که روابط در مدارس مبتني بر اخالق باشد،

اجتماعي پرداختهاند.همچنين بررسي اين موضوع در

کيفيت آموزش نيز ارتقا مييابد( .خان 3و همکاران،

نهادهاي آموزشي از جمله مدارس آن هم به صورت

.)983 :2020

ميداني بسيار کمتر مورد توجه قرار گرفته است .با

عالوه بر اين ،سبک رهبري اخالقي مديران بر

توجه به اين که مفاهيم مربوط به مسئوليت پذيري

جنبههاي مختلف آموزشي و اداري مدارس تأثير

اجتماعي و رهبري اخالقي در سازمانهاي آموزشي و

گذاشته و نهايتا اين امر بر عملکرد کلي مدارس موثر

تربيتي از جمله مدارس کمتر مورد توجه قرار گرفته

است .به عنوان مثال ،ايجاد تغيير در مدارس بدون

است ضرورت دارد محققان تالش کنند ضمن بررسي

پرورش خالقيت و نوآوري دشوار است .اهميت مقوله

موضوع ،مزاياي به کارگيري آن براي سازمانهاي

رهبري در مدارس دنيا به حدي است که وزارت

آموزشي از جمله مدارس را تبيين و تشريح کنند.

معارف مالزي رهبران مدارس را به عنوان يكي از
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پذير تمايل به ايجاد فرهنگ سازماني مسئوليت پذير

بيان مساله
اثر بخشي يک سازمان بيشتر به اثربخشي مديريت

11

اجتماعي دارند( .ايسنبيس و همکاران.)635 :2015 ،

آن بستگي دارد .با اين حال اثربخشي سازماني در

برخي از محققان سبک رهبري اخالقي را به عنوان

سازمانهاي آموزشي مانند مدارس تحت تأثير عوامل

يکي از مولفههاي اصلي تعهد سازماني معرفي کرده اند

زيادي از جمله سبک رهبري مديران ،فرهنگ و جو

و استفاده از آن را براي سازمانها ضروري دانسته اند

سازماني ،تعهد سازماني و رضايت شغلي است .عالوه

زيرا با اين روش کارکنان متعهد عمل کرده و ميتوانند

بر اين ،براي مديريت موثر و پايدار ،بر رهبري اخالقي،

در دنياي رقابتي بهتر عمل کنند (بهادري و همکاران،

که فرهنگ سازماني را نيز تحت تأثير قرار ميدهد،

.)2 :2021

تأکيد ميشود (تويتوک و همکاران.)375 :2016،6

مطالعات اخير به طور فزاينده اي رهبري را به

رهبري اخالقي يک مفهوم مديريتي است که

عنوان پيش درآمد اصلي مسئوليت اجتماعي شرکتها

نشانگر رهبراني است که اخالق را در زندگي شخصي

مطرح کرده اند (پاسريچا 12و همکاران.)2018:941 ،
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اين حال ممکن است تعريف رهبري اخالقي و

مسئوليت اجتماعي سازمان و رهبري اخالقي در القاي

ويژگيهاي آن و واکنش افراد در برابر رفتارهاي

رفتارهاي مسئوليت پذير اجتماعي کارکنان را بررسي و

غيراخالقي در سازمانها در کشورهاي مختلف و مناطق

بيان کردند درک کارکنان از رهبري اخالقي ،مکانيسم

(احمت

واسطه بين برداشتهاي آنها از مسئوليت اجتماعي

جغرافياي

مختلف

متفاوت

گوچن.)39 :2021،7

سازمان را تعديل ميکند (دي روک.)925 :2018 ،

بـراون8و همکاران ( )2005از نخستين کساني

بر اساس دادههاي نظرسنجي جمع آوري شده از

بودند که رهبري اخالقي را به عنوان يک سـبک

 471کارمند شاغل در 52شرکت خدماتي در صنايع

مسـتقل در نظر گرفتند.آنها با استناد بـه نظريـه

مختلف مشخص شد که مديران ميتوانند با نشان دادن

يـادگيري اجتمـاعي ،رهبـري اخالقـي را بـه صـورت

رفتارهاي اخالقي و تقويت درک کارکنان از کار ،به

»نمود رفتار مناسب به لحاظ هنجاري در اعمال

يک مزيت رقابتي پايدار دست يابند (خاليد ناصير 14و

شخصي و روابط ميان فـردي و ترغيـب چنـين

همکاران)25 :2020 ،

رفتارهايي در پيروان از طريق ارتباطات دوجانبه،

با اين حال وو

15

و همکاران

( )2014اذعان

تشـويق و تصـميم گيـري «تعريـف نمودنـد (براون و

ميکنندکه اگرچه پژوهشهاي مختلفي در ارتباط

همکاران .)118:،2005

رهبري اخالقي با متغيرهايي همچون استقالل شغلي،
تعيين

امنيت شغلي ،عدالت مراودهاي ،اثربخشي مديريت،

استانداردهاي اخالقي در يک سازمان و ادغام ارزشهاي

رضايت شغلي و رفتارهاي شهروندي سازماني حمايت

اخالقي در تصميم گيري دارند (مينکز 9و همکاران،

ميکنند اما توجه کمي به ارتباط بين رهبري اخالقي و

 .)19 :1999همچنين اين رهبران نقش مهمي در توسعه

مسؤوليتپذيري اجتماعي سازمان شده است (وو و

و پايداري فرهنگهاي اخالقي و رفتار اخالقي در

همکاران.)2 :2014،

رهبران

اخالقي

نقش

اساسي

در

سازمان دارند (آوي 10و همکاران .)2011 ،مديريت

در سالهاي اخير ،با تدوين سند تحول بنيادين در

ارشد در سازمانها با رهبري قوي اخالقي و مسئوليت

آموزش وپرورش تالش هايي در راستاي کيفيتبخشي
و ارتقاي رفتار مسؤوالنه و پاسخگو از طرف مديران و

سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

و نقش خود به عنوان مدير سازماني ادغام ميکنند .با

دي روک و فاروک

باشد

( )2018ارتباط متقابل بين
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دبيران صورت گرفته است؛ اما هنوز تا رسيدن به نقطه

تايلند را بررسي کردند .يافتهها نشان داد که رهبري

مطلوب فاصله زيادي وجود دارد .مديران و دبيران

اخالقي با فرايندهاي يادگيري ،پردازش اطالعات و

بهعنوان يکي از ارکان اساسي و تأثيرگذار در تعليم و

ذخيره سازي و بازيابي اطالعات ارتباط مثبت دارد.

تربيت هر جامعه ،در تحقق اهداف ،توسعهي سازماني

همچنين رهبري اخالقي تأثير مستقيم مثبت بر عملکرد

و توسعهي اجتماعي نقش کليدي دارند ،زيرا رفتار

تيم دارد (چامتيتيگول.)2021:15 ،

نيروي انساني در آموزش و پرورش پايهي هرگونه

احمت گوچن

4

( )2021ضمن بررسي ديدگاه

تحول خواهد بود .بر اين اساس ،پرداختن به مقولهي

مربيان فرهنگهاي شرق و غرب از رهبري اخالقي و

مديران و سبک رهبري اخالقي و ارتباط آن با

ويژگيهاي آن در اين دو گروه ،واکنش آنها در برابر

مسؤوليتپذيري اجتماعي براي تحقق اهداف مدارس

رفتارهاي غيراخالقي را نيز ارزيابي کردند .يافتهها

امري الزم و ضروري است.

نشان داد که ويژگيهاي رهبري اخالقي از جمله
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همچنين بر اساس مطالعات پرداختن به مقوله

صداقت ،احترام ،انصاف و عدالت ،در هر دو فرهنگ

مسئوليت پذيري اجتماعي نه تنها براي سازمانهاي

تأييد شد .خصوصياتي مانند انعطاف پذيري ،دينداري

صنعتي و خدماتي بلکه براي مراکز آموزشي نيز مثمر

و مسئوليت پذيري توسط مربيان کشورهاي شرقي و

ثمر بوده و به تشکيل جامعه اي متعهد کمک خواهد

عقالنيت ،روحيه تيمي و توانايي گوش دادن توسط

کرد .از آنجايي که محققان نتوانستند تحقيقي که رابطه

مربيان کشورهاي غربي مورد تاکيد بود

(احمت

بين دو مفهوم مهم رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليت

گوچن.)2021:37 ،

پذيري اجتماعي سازماني را بررسي کرده بدست

خان17و همکاران ( )2020به بررسي تأثير رهبري

آورند ،بنابراين مطالعه حاضر با هدف پر کردن خال

اخالقي بر انگيزه اخالقي معلمان مدارس پاکستان

علمي موجود در اين زمينه و کمک به اشتراک گذاري

پرداخته و رهبري اخالقي را در دو سطح سازه و مولفه

نتايج و پيشنهادات بر اساس درک معلمان از تأثير

(شخص اخالقي و مدير اخالقي) اندازه گيري کردند.بر

رفتارهاي رهبري اخالقي مديران مدارس بر مسئوليت

طبق نتايج شخص اخالقي در سبک رهبري اخالقي،

پذيري اجتماعي سازماني انجام شد .اميد است که

انگيزه اخالقي مبتني بر هويت اخالقي (دروني سازي)

مطالعه حاضر به سازمانهاي آموزشي کمک کند تا يک

را افزايش داده ولي مدير اخالقي و رهبري اخالقي،

فرهنگ موثر ايجاد کنند و نقشهاي فعال مديران

انگيزه اخالقي مبتني بر هويت اخالقي (نماد سازي) را

مدارس را در اين روند روشن کنند .لذا هدف از انجام

افزايش ميدهد (خان.)2020:965 ،

اين تحقيق ،بررسي ميزان مسئوليت پذيري و رهبري
اخالقي مديران مدارس مناطق هفتگانه شهر مشهد بود.

ايشيک

18

و همکاران ( )2020در مطالعه اي به

چگونگي تاثير رهبري اخالقي بر اثربخشي مدرسه با
توجه به نقش واسطه اي تعهد عاطفي و رضايت شغلي

پيشينه تحقيق

پرداختند .نتايج نشانگر پيوند مثبت بين رهبري اخالقي

چامتيتيگول 16و همکاران ( )2021در مقاله اي با

با تعهد عاطفي و رضايت شغلي و اثربخشي مدرسه

عنوان تأثير رهبري اخالقي بر فرايندهاي يادگيري تيمي

بود .همچنين برخي نگرشهاي شغلي (به عنوان مثال،

(کسب اطالعات ،پردازش اطالعات و ذخيره سازي و

تعهد عاطفي و رضايت شغلي) تا حدودي در رابطه

و عملکرد تيمها در پروژههاي

بين رهبري اخالقي و اثربخشي مدرسه نقش واسطه اي

توسعه نرم افزار  354تيم پروژه توسعه نرم افزاري در

دارند .به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان دهنده تأثير

بازيابي اطالعات)

مطالعه سبک رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليت پذيري اجتماعي مديران دبيرستانهاي شهر مشهد21 /...

مستقيم و غير مستقيم رهبري اخالقي بر اثربخشي

هرمزگان پرداخت .نتايج نشان داد بين رهبري اخالقي

مدرسه است (ايشيک وهمکاران.)2020:728،

و مولفههاي آن با مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه

نگوين19و همکاران در سال ( )2019به ارزيابي

معنادار بااليي وجود دارد .همچنين تقسيم قدرت با

رابطه بين سبک رهبري اخالقي مديرعامل و اجراي

ضريب  3/19در اولويت اول و باالترين ميزان رابطه و

مسئوليت اجتماعي شرکت از طريق فرهنگ سازماني

وضوح نقش با ضريب  2/89در رتبه آخر و کمترين

پرداختند .نتايج نشان داد سبک رهبري اخالقي

ميزان رابطه را با مسئوليت پذيري اجتماعي دارند

مديرعامل از طريق فرهنگ سازماني بر عملکرد شرکت

(بخشنده.)17 :1399 ،

تأثير مثبت ميگذارد .همچنين هرچقدر مدير عامل

کرمي و همکاران ( )1396رابطه بين اخالق حرفه

بهترعمل کند ،تأثير سبک رهبري اخالقي در فرهنگ

اي و رهبري اخالقي با مسئوليت اجتماعي را در بين

شرکت بهتر خواهد بود (نگوين.)2435 :2019 ،

معلمان و مديران دبيرستانهاي کردستان در سال

مين سون کيم و بريجش تاپا

20

رهبري اخالقي مديريت ارشد در عملکردهاي

اخالق حرفه اي و رهبري اخالقي با مسئوليت

عملياتي ،تجاري و اقتصادي صنعت خدمات غذايي

اجتماعي معنادار و مثبت بود .همچنين ،رابطه بين

کره جنوبي با تاکيد بر نقش واسطه اي مسئوليت

اخالق حرفه اي و رهبري اخالقي نيز معنادار و مثبت

پذيري اجتماعي را بررسي کردند .بر طبق نتايج رهبري

بود (کرمي و همکاران.)93 :1396 ،

اخالقي به طور قابل توجهي مسئوليت پذيري اجتماعي

سيف پناهي و همکاران ( )1394رابطه بين رهبري

و عملکرد عملياتي شرکت را تحت تأثير قرار ميدهد

اخالقي و مسؤوليت پذيري اجتماعي کارکنان

کيم و تاپا.)447 :2018 ،

بخشهاي اداري پنج سازمان دولتي سايت اداري شهر

پاسريچا و همکاران

12

( )2018به بررسي تعامل

سنندج را ارزيابي کردند .يافتهها نشان داد رهبري

بين رهبري اخالقي و پذيري اجتماعي شرکت

اخالقي رابطه معناداري با مسؤوليت پذيري اجتماعي

اجتماعي مراقبتهاي بهداشتي هند پرداختند .نتايج

دارد .همچنين دو مؤلفه الگو بودن و عملگرايي رهبر

نشان داد رهبري اخالقي به طور مستقيم و غير مستقيم

ميتواند نقش معناداري در پيشبيني مسؤوليت پذيري

بر اعمال مسئوليت پذيري اجتماعي تأثير ميگذارد.

اجتماعي سازمان داشته باشند (سيف پناهي:1394 ،

تأثير غيرمستقيم رهبري اخالقي شامل پرورش

 .)220اين پژوهش در پي پاسخگويي به سؤاالت زير

فرهنگهاي قبيله اي و آدوکراسي است که به نوبه خود

بود.

مسوليت پذيري اجتماعي را تحت تأثير قرار ميدهد

 -ابعاد مدل رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليتپذيري

(پاسچيرا.)941 :2018 ،
ساگناک

21

( )2017در مطالعه اي به بررسي ارتباط

بين رهبري اخالقي و رفتار کالمي معلمان با تاکيد بر
نقش واسطه اي فرهنگ اخالقي و ايمني روانشناختي
پرداخت .بر طبق نتايج ،رهبري اخالقي ارتباط مثبتي با
رفتار کالمي معلمان داشت (ساگناگ.)17 :2017 ،
بخشنده ( )1399به تبيين رابطه رهبري اخالقي و
ارتقاي مسئوليت پذيري اجتماعي کارکنان ناجا

اجتماعي سازماني کدامند؟
 مؤلفههاي مدل رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليت-پذيري اجتماعي سازماني کدام است؟
 اولويتبندي مؤلفههاي رهبري اخالقي چگونهاست؟
 ابعاد مدل مسئوليتپذيري اجتماعي سازماني کداماست؟

سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

( )2018تأثير

تحصيلي  1396بررسي کردند .بر طبق نتايج رابطه بين

 / 22احمد علي ابراهيمي -فريده هاشميان نژاد  -محمود قرباني

 مؤلفههاي مدل مسئوليتپذيري اجتماعي سازمانيکدام است؟

خبرگان در خصوص نحوه انتخاب و جانمايي
شاخصها در ابعاد و مؤلفههاي مد نظر مورد بررسي و

 اولويتبندي مؤلفههاي مسئوليتپذيري اجتماعيسازماني چگونه است؟

در پايان جا به جاييهاي الزم اعمال شد .در اين
مرحله شاخصهاي با امتياز باالي  70درصد ،در مدل
تحقيق باقي ماند .در مرحله دوم دلفي با توجه به
نظرات خبرگان ،مؤلفهها و شاخصهاي مورد نياز طرح

روش شناسي

سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

پژوهش از لحاظ هدف توسعهاي –کاربردي و از

شناسايي و تبيين شد .در اين مرحله ،پرسشنامه ديگري

نظر روش اجرا توصيفي  -پيمايشي بود که به شکل

برمبناي نتايج و يافتههاي حاصل از مرحله اول تدوين

ميداني با استفاده از تکنيک دلفي انجام شد .ابزار

و ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي قابل قبول در مرحلهي

اندازهگيري پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر مباني

اول بهصورت يك طيف مورد ارزيابي و پايش قرار

نظري و پيشينه تحقيق بود .روايي صوري و محتوايي

گرفت .در مرحلهي دوم ،از خبرگان خواسته شد تا

پرسشنامه به تاييد گروه متخصصان رسيد .نمونه تحقيق

ديدگاهها خود را در رابطه با هر يك از مؤلفهها و

شامل  24نفر از خبرگان متخصص مديريت آموزشي و

شاخصهاي مورد پذيرش در مرحلهي اول ،بهصورت

مديران باسابقه دبيرستانهاي نواحي هفتگانه مشهد با

طيف ليكرت (پنج گزينه اي «كامالً موافق» تا «كامالً

بيش از  15سال سابقه بود .از ديگر شرايط انتخاب

مخالف») اعالم نمايند .در اين مرحله فقط شاخص

خبرگان ،راهنمايي و مشاور حداقل سه پاياننامه

هايي که ميانگين امتياز آنها بيش از  3.5بوده محفوظ

دانشگاهي ،مجري يا همكار پروژههاي تحقيقاتي و

مانده و موارد با امتياز کمتر ،از مدل تحقيق حذف شد.

تاليف کتب يا مقاالت علمي پژوهشي در زمينه سبک

در مرحله سوم ،برمبناي نتايج و يافتههاي مرحلهي دوم

رهبري يا مسئوليت پذيري اجتماعي بود.در مرحله

دلفي ،پرسشنامه الزم تدوين و به اجرا درآمد .در اين

نخست دلفي ،پرسشنامهاي شامل ابعاد و مؤلفههاي

مرحله از خبرگان خواسته شد تا دوباره نسبت به

پيشنهادي محققان (مستخرج از تئوريها و پيشينه

امتيازدهي شاخصها در يك طيف پنج درجهاي اقدام

تحقيق) ،در اختيار خبرگان قرار گرفت ،تا نظر خود را

نمايند .شاخصهاي با امتيازي باالتر از  4به عنوان

پيرامون اهميت حضور هر يك از مولفهها در مدل

شاخص نهايي و موارد با امتياز كمتر از  4حذف شد.

سبک رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليتپذيري

شكل  1مراحل دستيابي به مدل مفهومي نهايي در

اجتماعي سازماني ،بيان کنند .سپس نقطه نظرات

تكنيك دلفي را بهطور خالصه نشان ميدهد.

استخراج مؤلفهها و شاخصهاي رهبري اخالقي و
مسئوليت پذيري اجتماعي
از ادبيات و مباني نظري پژوهش
بررسي نظريهها و مدلهاي موجود در رابطه با
رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي
مرور پيشينه تحقيق و بررسي مطالعات
و پژوهشهاي انجام شده در
داخل و خارج كشور

پيشنهاد مدل
اوليه مفهومي

تدوينپرسشنامه

يافتن خبرگان و

اجراي نظرخواهي از

نظرخواهي (دلفي)

تشكيل پانل دلفي

خبرگان و متخصصين

خير
اجماع در
پاسخها؟

ارائهي مدل نهايي

استخراج نتايج و
نهايي ساختن مدل

بله

شکل  :1مراحل دستيابي به مدل مفهومي نهايي تحقيق

استخراج نتايج و اعمال
اصالحات در پرسشنامه

مطالعه سبک رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليت پذيري اجتماعي مديران دبيرستانهاي شهر مشهد23 /...

جدول  :1پايايي ابزار تحقيق
متغير

مرحله

رهبري اخالقي
مسئوليت پذيري اجتماعي

مرحلهي اوّل دلفي
كل پرسشنامه مرحلهي اوّل دلفي

رهبري اخالقي
مسئوليت پذيري اجتماعي

مرحلهي دوّم دلفي
كل پرسشنامه مرحلهي دوّم دلفي

رهبري اخالقي
مسئوليت پذيري اجتماعي

مرحلهي سوّم دلفي
كل پرسشنامه مرحلهي سوّم دلفي

تعداد خبرگان

تعداد مؤلفه

ضريب آلفاي كرونباخ

24
24
24
22
22
22
21
21
21

120
118
238
33
37
70
22
21
43

0/942
0/951
0/967
0/965
0/990
0/990
0/857
0/883
0/930

منبع :يافتههاي پژوهش

سهگانه به بررسي پايايي پرسشنامهها اقدامگرديد .براي

اشاره خواهد شد 92.درصد پانل خبرگان مرد و 8

اين منظور با بهرهگيري از دادههاي حاصل از تكنيك

درصد زن بودند 68 .درصد داراي مدرک دکتري23 ،

دلفي ،ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد .در جدول

درصد فوق ليسانس و  9درصد ليسانس بودند .نتايج

( )1مقادير آلفاي كرونباخ براي هر يك از متغيرهاي

مرحله نخست روش دلفي نشان داد ،اكثريت اعضاي

تحقيق بهتفكيك مراحل گزارش شده است.

پانل ،ابعاد و مؤلفههاي پيشنهادي محققان براي سنجش

همانطور كه يافتههاي جدول  1نشان ميدهد؛

مدل تحقيق ،را مناسب قلمداد کرده اند .نتايج مرحله

مقدار ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه در هر

دوم نشان داد هنوز اجماع کامل بر روي مؤلفهها و

يك از مراحل تكنيك دلفي تحقيق بيشتر از 0/90

شاخصهاي در نظر گرفته شده براي هر يك از ابعاد

حاصل شد .همچنين مقدار اين ضريب براي هر دو

اصلي متغيرهاي تحقيق وجود ندارد .در مرحلهي سوم

متغير مورد مطالعه در مراحل سه گانه ،باالتر از 0/80

دلفي ،اعضاي پانل بر روي شاخصهاي مطرح شده

بود كه نشانگر قابليت اعتماد باالي پرسشنامهها است.

اتفاق نظر داشته و ميانگين تمامي شاخصهاي مطرح

جهت تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار

شده ،باالتر از  4شد به طوري که توزيع پاسخها به

توصيفي و استنباطي بهرهگيري شد .جهت توصيف

سمت گزينههاي «كامالً موافق» و «موافق» متمايل شد.

دادهها از شيوههاي توصيف آماري (جداول توزيع

بر طبق جمعبندي نتايج مراحل سه گانه ،رهبري

فراواني ،نمودارهاي توصيفي و شاخصهاي مركزي و

اخالقي داراي 4بعد فردي ،انساني ،مديريتي و اعتقادي

پراكندگي نظير ميانگين ،انحراف معيار و…) بهرهگيري

با  22مؤلفه و مسئوليت پذيري اجتماعي داراي4بعد

شده است .در بخش استنباطي نيز از تكنيك معادالت

اخالقي ،فرهنگي ،اجتماعي و زيست محيطي با 21

ساختاري بهرهگيري شد .جهت ورود و تجزيه و

مولفه بود (شکل .)2

تحليل دادهها از نرمافزارهاي

SPSS،Microsoft Excel

و AMOSاستفاده شد.
يافتهها
در اين بخش به علت تعداد زياد جداول ،نمودارها
و محدوديت صفحات در نگارش مقاالت علمي و

سؤال اول :ابعاد مدل رهبري اخالقي با رويکرد
مسئوليتپذيري اجتماعي کدامند؟
رهبري اخالقي داراي  4بعد فردي ،انساني،
اعتقادي ،مديريتي بود (نمودار.)1

سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

جهت بررسي قابليت اعتماد پرسشنامههاي مراحل

پژوهشي به مهمترين يافتههاي توصيفي و استنباطي

 / 24احمد علي ابراهيمي -فريده هاشميان نژاد  -محمود قرباني

شکل :2ابعاد و مؤلفههاي سبک رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني
(منبع يافتههاي پژوهش)
سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

سؤال دوم :مؤلفههاي رهبري اخالقي با رويکرد
مسئوليتپذيري اجتماعي کدامند؟
 14مؤلفه براي ابعاد چهارگانه رهبري اخالقي مورد

سعهصدر)

دلسوزي)
 بعد اعتقادي( :وفاي به عهد ،تواضع و ترغيب رفتاراخالقي)

تائيد قرار گرفت (نمودار .)2
 -بعد فردي:

 -بعد انساني( :اخالقمداري ،همدلي ،نوعدوستي و

(عملگرايي ،انصاف ،خلوص و

 -بعد مديريتي:

(ارتباطدهنده ،تشويق و تنبيه و

شفافيت)

نمودار  :1ابعاد رهبري اخالقي (منبع :يافتههاي پژوهش)

نمودار  :2مولفههاي رهبري اخالقي در ابعاد چهارگانه (منبع :يافتههاي پژوهش)

مطالعه سبک رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليت پذيري اجتماعي مديران دبيرستانهاي شهر مشهد25 /...

سوال سوم :ابعاد مسئوليتپذيري اجتماعي

 بعد اجتماعي( :احترام به باورها ،سود اجتماعي،توانايي اجتماعي ،عدالت اجتماعي)

سازماني کدام اند؟
مسئوليتپذيري اجتماعي داراي  4بعد اجتماعي،
اخالقي ،فرهنگي و زيستمحيطي بود (نمودار .)3
سؤال چهارم :مؤلفههاي مسئوليتپذيري اجتماعي

 بعد اخالقي( :اخالق حرفهاي ،کار عادالنه ،کاردرست ،اخالق اجتماعي)
 -بعد فرهنگي:

(فضاسازي فرهنگي ،الگوي

عملي ،توجه به اعتقادات و باورها ،رضايت)

سازماني کدام است؟
 16مؤلفه براي ابعاد چهارگانه مسئوليتپذيري
اجتماعي سازماني مورد تائيد قرار گرفت (نمودار .)4

 -بعد زيستمحيطي:

(مراقبت ،توسعه پايدار،

جلوگيري از تخريب ،توجه به نسلهاي آينده)

نمودار  :3ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي

نمودار  :4مولفههاي مسئوليت پذيري اجتماعي در ابعاد چهارگانه (منبع يافتههاي پژوهش)
سؤال پنجم :اولويتبندي مؤلفههاي رهبري اخالقي با
رويکرد مسئوليتپذيري اجتماعي سازماني چگونه است؟
با توجه به ضرايب هريک از مؤلفههاي ابعاد
چهارگانه رهبري اخالقي اولويت بندي آنها به شرح
ذيل است (جدول شماره :)2

در بعد فردي:مؤلفه سعهصدر با ضريب  0/90اولويت اول
(مهمترين) و انصاف با ضريب  0/67اولويت آخر (کم
اهميت ترين) است.
-در بعد انساني:

مؤلفه نوعدوستي با ضريب  0/87اولويت اول و
اخالقمداري با ضريب  0/ 70اولويت آخر بود.

در بعد اعتقادي:مؤلفههاي وفاي به عهد و ترغيب رفتار اخالقي با
ضريب  0/76و  0/58به ترتيب باالترين و پايين ترين
اولويت بودند.

در بعد مديريتي:مؤلفه تشويق و تنبيه با ضريب  0/82باالترين و
ارتباطدهنده با ضريب  0/49کمترين اولويت را
داراست.
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جدول  :2اولويت بندي مؤلفههاي رهبري اخالقي
ابعاد

متغير

بُعد فردي

رهبري اخالقي

بعد انساني

بعد اعتقادي

سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

بُعد مديريتي

مؤلفهها

ضريب

اولويت

سعهصدر

0/90

1

خلوص

0/86

2

عملگرايي

0/79

3

انصاف

0/67

4

نوعدوستي

0/87

1

دلسوزي

0/85

2

همدلي

0/80

3

اخالقمداري

0/70

4

وفاي به عهد

0/76

1

تواضع

0/64

2

ترغيب رفتار اخالقي

0/58

3

تشويق و تنبيه

0/82

1

شفافيت

0/69

2

ارتباطدهنده

0/49

3

منبع (يافتههاي پژوهش)
سؤال ششم :اولويتبندي مؤلفههاي مسئوليت-
پذيري اجتماعي سازماني چگونه است؟
با توجه به ضرايب مؤلفههاي ابعاد چهارگانه

مؤلفه جلوگيري از تخريب محيطزيست با ضريب
 0/90باالترين و مؤلفه مراقبت با ضريب  0/58پايين
ترين اولويت بودند.

مسئوليتپذيري اجتماعي اولويت بندي آنها به شرح

بحث و نتيجهگيري

زير است (جدول .)3

در پاسخ به سوال اول مبني بر تعيين ابعاد رهبري

-در بعد اجتماعي:

اخالقي ،نتايج مراحل مختلف دلفي نشان داد رهبري

مؤلفه عدالت اجتماعي با ضريب  0/87در اولويت

اخالقي داراي  4بعد فردي ،انساني ،مديريتي و اعتقادي

اول و مؤلفه سود اجتماعي با ضريب  0/76اولويت

و  22مؤلفه و مسئوليت پذيري اجتماعي نيز شامل 4

آخر است.

بعد اخالقي ،فرهنگي ،اجتماعي و زيست محيطي و 21

-در بعد اخالقي:

مولفه بود .اين يافته با نتايج تحقيقات داخلي و خارجي

مؤلفه اخالق حرفهاي با ضريب  0/95اولويت اول

از جمله احمد گوچن ( ،)2021خان و همکاران

و مؤلفه اخالق اجتماعي با ضريب  0/ 57اولويت آخر

( )2020و مجد زاده و همکاران ( )1398و حضرتي و

بود.

معمار زاده ( )1393همسو است .مجد زاده و همکاران

-در بعد فرهنگي:

( )1398نشان دادند چهار بعد مهم اين مقوله شامل

مؤلفههاي الگوي عملي و فضاسازي فرهنگي با

ابعاد فردي ،سازماني و بين فردي و اجتماعي بودند.

ضريب  0/74و  0/68به ترتيب باالترين و پايين ترين

يافتههاي احمد گوچن

( )2021نيز نشان داد

اولويت را دارند.

ويژگيهاي رهبري اخالقي مانند صداقت ،احترام،

-در بعد زيستمحيطي:
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جدول  :3اولويت مؤلفههاي مسئوليتپذيري اجتماعي
متغير

ابعاد

عدالت اجتماعي

0/87

1

توانايي اجتماعي

0/81

2

احترام به باورها

0/80

3

سود اجتماعي

0/76

4

اخالق حرفهاي

0/95

1

کار عادالنه

0/94

2

کار درست

0/81

3

اخالق اجتماعي

0/57

4

الگوي عملي

0/74

1

توجه به اعتقادات و باورها

0/73

2

رضايت

0/71

3

فضاسازي فرهنگي

0/68

4

جلوگيري از تخريب

0/90

1

توجه به نسلهاي آينده

0/85

2

توسعه پايدار

0/83

3

مراقبت

0/58

4

بعد اجتماعي

مسئوليتپذيري اجتماعي

بعد اخالقي

بعد فرهنگي

بعد زيستمحيطي

منبع (يافتههاي پژوهش)
انصاف و عدالت ،در هر دو فرهنگ شرقي و غربي

پرورش خالقيت و نوآوري دشوار است.

تأييد شده است .خان ( )2020نيز بيان کرد استفاده از

در تعيين مؤلفههاي رهبري اخالقي با رويکرد

سبک رهبري اخالقي در مدرسه بيشتر مورد نياز بوده و

مسئوليتپذيري اجتماعي مؤلفههاي بعد فردي شامل

انتظار ميرود که از ارزشهاي اجتماعي به عنوان عوامل

عملگرايي ،انصاف ،خلوص و سعهصدر و مؤلفههاي

محرک براي افزايش موفقيت آموزشي استفاده شود.

بعد انساني شامل اخالقمداري ،همدلي ،نوعدوستي و

در مدل رهبري اخالقي؛ ابعاد فردي و مديريتي

دلسوزي و مؤلفههاي بعد اعتقادي دربرگيرنده وفاي به

بيشترين ميزان اهميت را دارا بودند لذا ميتوان گفت:

عهد ،تواضع و ترغيب رفتار اخالقي و نهايتا مؤلفههاي

رهبر براي بهبود عملکرد سازمان در زمينههاي مختلف

بعد مديريتي شامل ارتباطدهنده ،تشويق و تنبيه و

داراي دو نقش فرد اخالقي و مدير اخالقي است .به

شفافيت بودند .اين يافته با نتايج تحقيقات سليماني و

اين معني که دارا بودن ويژگيهاي اخالقي بهعنوان

همکاران ( ،)1396قدم پور و همکاران

()1395

شرط الزم و معيارهاي اخالقي در مديريت شرط کافي

حضرتي و معمار زاده ( ،)1393ريسيک ( )2005و

در اعمال وظايف رهبري است .بنابراين مسئوليتهاي

برون و همکاران

( )2005همسو است .ريسيک

اخالقي مديران مدارس براي سازماندهي مدارس بسيار

( )2005در مورد رهبري اخالقي احترام و جمعگرا

مهم است زيرا بر طبق نتايج تويتوک و همکاران

بودن را مطرح کرد .براون ( )2005عناصري مثل

( )2016اثربخشي سازماني در سازمانهاي آموزشي

مردمگرايي،عدالت و رعايت استانداردهاي اخالقي را

مانند مدارس تحت تأثير عوامل زيادي از جمله سبک

ذکر کرده و رهبري اخالقي را شامل نشان دادن

رهبري مديران بوده و ،ايجاد تغيير در مدارس بدون

صداقت و استانداردهاي عالي اخالقي ،برخورد با

سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

مؤلفهها

ضرايب

اولويت
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مالحظه و عادالنه و پاسخگويي به کارکنان معرفي کرد.

مسئوليتپذيري بيان ميکنند .همچنين شافعي و

حضرتي و معمار زاده ( )1393به دو عنصر مهم

همکاران

( )1392نيز مسئوليت پذيري اجتماعي

رهبري اخالقي يعني عنصر فردي و مديريتي اشاره

سازمان را مشتمل بر  27گويه و  5مقياس معرفي

کرده و براي عنصر فردي مؤلفه معنويت قائل و براي

کردند که بحث حمايتهاي اقتصادي و زيست محيطي

عنصر مديريتي نقشآفرين و ارتباطدهنده را ذکر

از جامعه از مهمترين ابعاد بود .حبيبي ( )1395هم بعد

کردند .سليماني و همکاران ( )1396نيز ويژگيهاي

اجتماعي را شامل التزام اجتماعي و تعامل با جامعه،

کليدي رهبران اخالقي را درستي و صداقت،آگاهي

بعد اخالقي را شامل ،احترام به ارزشها ،اعتقادات و

اخالقي،مردمداري،برانگيزاننده،مشوق و قدرت دهنده

باورها و عدالت اجتماعي و بعد اقتصادي را شامل

()1395

سود جامعه و سود مشترک و مسئوليت مالي و بعد

نيزمردمگرايي،عدالت،تقسيم قدرت،راهنماي اخالقي و

محيطزيستي را شامل توسعه پايدار،زندگي بهتر براي

وضوح نقش را از مؤلفههاي رهبري اخالقي معرفي

نسل بعدي و آموزش زيستمحيطي مطرح کرد.

کردند که همگي اين يافتهها با نتايج تحقيق حاضر

بنابراين مدل مسئوليت پذيري اجتماعي اين تحقيق نيز

همخواني دارد.

همخواني زيادي با يافتهها قبلي دارد.

ميدانند .همچنين قدم پور و ديگران
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برطبق نتايج مؤلفههاي سعهصدر و انصاف بيشترين

در تعيين مؤلفههاي ابعاد چهارگانه مسئوليتپذيري

و کمترين سهم را در بعد فردي رهبري اخالقي به خود

اجتماعي سازماني مشخص شد که مؤلفههاي بعد

اختصاص دادند .همچنين مؤلفههاي تشويق و تنبيه

اجتماعي شامل احترام به باورها ،سود اجتماعي،

باالترين و ارتباطدهنده پايينترين ميزان اهميت بعد

توانايي اجتماعي ،عدالت اجتماعي و مؤلفههاي بعد

مديريتي را دارا است .بنابراين ميتوان چنين نتيجه

اخالقي شامل اخالق حرفهاي ،کار عادالنه ،کار درست،

گيري کرد که در بعد فردي رهبري اخالقي حفظ

اخالق اجتماعي است .همچنين مؤلفههاي بعد فرهنگي

آرامش در ناماليمات ،قضاوت برمبناي علم و دانش،

دربرگيرنده مقولههاي فضاسازي فرهنگي ،الگوي

پرهيز از اتخاذ تصميمات سليقهاي ،نگاه عادالنه به

عملي ،توجه به اعتقادات و باورها ،رضايت و

کارکنان و شفافيت در گفتار و عمل ،منجر به تقويت

مؤلفههاي بعد زيستمحيطي شامل مراقبت ،توسعه

عملگرايي خواهد شد .همچنين براي تقويت

پايدار ،جلوگيري از تخريب ،توجه به نسلهاي آينده

مؤلفههايي مديريتي رهبري اخالقي نيز ،نيازمند جو

است.

تفاهم و همدلي ،درک نقطه نظرات ،احترام به عقايد و

ابعاد

زيستمحيطي

و

اجتماعي

متغير

ارزشها و اهداف خواهيم بود .لذا با توجه به اين

مسئوليتپذيري اجتماعي سازماني داراي بيشترين

مفاهيم کارايي و اثربخشي مدارس افزايش مييابد.

ميزان اهميت بودند .در بعد اجتماعي ،عدالت اجتماعي
ابعاد

بيشترين و سود اجتماعي کمترين اهميت را دارا است.

در

پاسخ

به

سوال

سوم

تحقيق

مسئوليتپذيري اجتماعي شامل اجتماعي ،اخالقي،

در بعد زيستمحيطي نيز مؤلفه جلوگيري از تخريب

فرهنگي ،زيستمحيطي است .اين نتايج با بخشي از

محيطزيست بيشترين و مؤلفه مراقبت کمترين اهميت

ديدگاه کارول که چهار بخش اقتصادي ،قانوني،

را داشتند .لذا ضرورت دارد مديران آموزش و پرورش

اخالقي و بشردوستانه براي مسئوليتپذيري برشمرد

جهت تقويت مؤلفههاي مربوط به بعد اجتماعي و

منطبق است .طالبي و خوشبين ( )1391نيز عوامل

زيستمحيطي مسئوليت پذيري اجتماعي حداکثر

فردي ،سازماني ،اجتماعي و فرهنگي را براي

تالش را انجام دهند به عنوان مثال حضور مديران در

مطالعه سبک رهبري اخالقي با رويکرد مسئوليت پذيري اجتماعي مديران دبيرستانهاي شهر مشهد29 /...

جلسات غيررسمي ،استقبال از تصميمات گروهي و

مديريتي و براي ارتقا سطح مسئوليت پذيري اجتماعي

تالش در جهت توانمندسازي و يادگيري بيشتر

بايد به دو بُعد زيست محيطي و اجتماعي توجه ويژه

کارکنان و خود در مدارس موجب افزايش مؤلفههاي

اي کرد .بنابراين پيشنهاد ميشود مديران دبيرستانهاي

بعد اجتماعي خواهد شد .براي ارتقاي مؤلفههاي

شهرستان مشهد با حذف ابهام در گفتار و عمل ،عدم

زيستمحيطي ،نيز مدارس بهترين موقعيت براي

توجيه مشکالت و سعي در حل آنها با استفاده از

يادگيري و فرهنگسازي در اين زمينه را دارا هستند.

نظرات کارکنان ،ثبات در رفتار و عدم واکنشهاي آني،

لذا برنامههايي جهت مصرف بهينه انرژي ،حفظ و

عملگرايي خود را تقويت و با حفظ آرامش در بيان

استانداردهاي

ناماليمات و شکايات ،تقويت مهارتهاي گفتاري ،بيان

زيستمحيطي از مهمترين اقداماتي هستند که ميتوان

صادقانه احساسات ،قضاوت بر پايه عمل و دانش،

در متون و برنامههاي آموزشي مدارس گنجاند.

اعتماد به تواناييهاي خود و کارکنان و واگذاري برخي

توسعه

محيطزيست،

و

رعايت

رويکرد مسئوليتپذيري اجتماعي سازماني در بعد

گام بردارند .همچنين مديران مذکور ميتوانند از طريق

فردي مقولههاي سعهصدر در اولويت اول و انصاف در

قضاوت بر مبناي عملکرد و تواناييهاي افراد ،عدم

اولويت آخر و در بعد انساني مقولههاي نوعدوستي در

جانبداري شخصي ،تصميمگيري بر مبناي اصول و

اولويت اول و اخالقمداري اولويت آخر قرار گرفت.

قوانين و عدم تبعيض در تصميمگيري به تقويت

همچنين در بعد اعتقادي مقولههاي وفاي به عهد و

انصاف ،با نگاه عادالنه به کارکنان ،عدم انتظار پاداش و

ترغيب رفتار اخالقي به ترتيب باالترين و پايين ترين

تشويق به هنگام موفقيت به تقويت خلوص و از طريق

اولويت و در بعد مديريتي نيز مؤلفههاي تشويق و تنبيه

ايثار جهت انجام بهينه امور ،صبوري و برخورد منطقي

باالترين و ارتباطدهنده آخرين اولويت را داشت.

با مشکالت و عدم پرخاشگري در صورت بروز خطا

اولويتبندي مؤلفههاي رويکرد مسئوليتپذيري

از سوي کارکنان به بهبود سعهصدر خود بپردازند.

اجتماعي سازماني نيز نشان داد ،در بعد اجتماعي

بهبود ارتباطات سازماني مديران مدارس از طريق

مقولههاي عدالت اجتماعي در اولويت اول و سود

افزايش ارتباطات مستقيم ،برگزاري جلسات هفتگي،

اجتماعي اولويت آخر و در بعد اخالقي مقولههاي

رسيدگي به مشکالت و ايجاد همدلي و ارتقا سطح

اخالق حرفهاي اولويت اول و اخالق اجتماعي اولويت

اعتماد کارکنان از طريق توجه جدي به عقايد،

آخر را داشتند .همچنين در بعد فرهنگي مقولههاي

ارزشها ،اهداف و مسائل رفاهي کارکنان ،ارتقا ادراك

الگوي عملي و فضاسازي فرهنگي به ترتيب بيشترين

حمايت سازماني از طريق حمايتهاي معنوي بيشتر؛

و کمترين اهميت ودر بعد زيستمحيطي نيز مؤلفههاي

افزايش گروههاي کاري ،تشويق کار تيمي توجه به

جلوگيري از تخريب محيطزيست بيشترين و مراقبت

وعدههاي دادهشده نيز از ساير اقدامات ضروري

کمترين اهميت را دارا هستند.

ميباشند .البته با تشويق کارکنان در جمع با ذکر دليل و

در نتيجه گيري کلي ميتوان چنين گفت :با توجه
به اولويت و اهمين باالتر ابعاد فردي و مديريتي در

ارائه پاداش بر مبناي عملکرد نيز ميتوان نظام تشويق
و تنبيه را عملي کرد.

مدل رهبري اخالقي و ابعاد زيست محيطي و اجتماعي

نهايتا اينکه مديران ميتوانند با حضور در جلسات

در مدل مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني ،جهت

دوستانه ،استقبال از تصميمات گروهي ،توجه به

بهبود رهبري اخالقي بايد به جنبههاي فردي و

هنجارهاي سازمان ،تدوين منشور اخالقي ،توجه به
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در اولويتبندي مؤلفههاي رهبري اخالقي با

مسئوليتها به همکاران در جهت ايجاد اعتماد متقابل
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رفاه ،تالش در راستاي توانمندسازي و يادگيري دايم،

شافعي ،رضا ،عزيزي ،نعمت اهلل

( )1392مطالعه

خويشتن داري و پرهيز از واکنشهاي آني ،عدم

وضعيت مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني در

تبعيض و پاداش بر مبناي عدالت گامهاي موثري در

دانشگاهها و مراکز آموزش عالي غرب کشور

جهت ارتقاي بعد اجتماعي مسئوليت پذيري برداشته و

(طراحي يک الگوي ارزيابي) .مجله رفتار سازماني در

با رعايت استانداردهاي زيستمحيطي ،صرفهجويي و

آموزش و پرورش.)2( 1 ،صص .5-22

برخورد با کارکنان پرمصرف ،جلوگيري از تخريب،

طالبي ،ابوتراب ،خوشبين ،يوسف

(.)1391

ارائه آموزشبراي حفظ محيطزيست ،جلوگيري از

مسئوليتپذيري اجتماعي جوانان .فصلنامه علوم

آلودگي بصري و شنيداري ،حفظ فضاي سبز ،توسعه

اجتماعي .)59( 19 .صص.259-216

فضاي محيطي مدرسه به ارتقاي بُعد زيستمحيطي در
مسئوليتپذيري اجتماعي مدارس کمک کنند.

کرمي ،محمد.قالوندي ،،قلعه اي .)1396( ،رابطه بين
اخالق حرفه اي ،رهبري اخالقي با مسئوليت پذيري

اجتماعي در مدارس استان کردستان .مجله مديريت
مدرسه.)1( 5 ،صص.93-112
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