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نی دانشگاه تهراندر پردیس فان و تعهد سازمانی کارکنان ریررسی رابطه سبک  رهبری اخالقی مدب  

 

 2سید کمال خرازی1سید محمد میرکمالی

 3زهره یزدان دوست

 چکیده

رهبری اخالقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران به روش پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک 

بود که ( 1231در سال )نفر از کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهران  222جامعه آماری تحقیق  پیمایشی صورت گرفته است. -توصیفی

ابزار جمع آوری داده مربوط پرسشنامه رهبری اخالقی نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.  39تعداد 

-بدست93/9و32/9ها ازطریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیبیروآلن بوده است که پایایی آنمی( وپرسشنامه تعهد سازمانی 2992براون)

داد که بین رهبری اخالقی مدیران رابطه  یافته های پژوهش نشان کمک آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.ها بهدادهوتحلیلتجزیهآمد.

 R).   =%279مثبت و معناداری وجود دارد )

 .پردیس فنی دانشگاه تهران -تعهد سازمانی -: رهبری اخالقیواژگان کلیدی
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 مقدمه :

در سال های اخیر رسوایی های اخالقی رهبران، تبعیض، باند بازی و تحریف مسایل در همه جا از سازمان های تجاری و دولتی گرفته تا 

ضرورت توجه سازمان ها به رهبری اخالقی از آنجا ناشی میشود که در تحقیقات بعمل کلیسا در صدر اخبار سرتاسر دنیا قرار گرفته است. 

ی استانداردهای اخالقی برای اداره رهبر اخالقی برای سازمان ثابت شده است. مقتضای این نوع از رهبری، توسعهبت آمده، نتایج مث

 .(2919، 1ایلماز)رفتارهای کارکنان و نیز اجرای موثر استانداردهای اخالقی در رفتار آنان است

نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد، بالندگی و پیشرفت سازمان ایفا رهبری مهمترین عامل در تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان است و 

می کند. تکیه زدن بر مسند مدیریت و رهبری یک سازمان و یافتن توفیق در انجام وظیفه و مسئولیت های آن مستلزم داشتن سه قابلیت 

یژه سازمان های آموزشی تنها با آگاهی عمومی رهبری و مدیریت سازمان ها به و (.4731زاده، ، مهارت، مسئولیت اخالقی است)ممیدانش

و تخصصی و نیز کسب مهارت های انسانی، ادراکی و تجارب فنی و عملی به سامان نمی رسد. عمل مدیریت مقوله ای است که در آن برای 

یک حس خوب نیاز دارد، انجام هر کاری ابعاد اخالقی وجود دارد. یک رهبر مانند ناخدای یک کشتی است، رهبری یک کشتی به بیش از 

 (.7003،  2ناخداهای خوب قطب نماهای خوب دارند و می دانند که چطور از از آن استفاده کنند)براون

موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به کارگیری رهبری اخالقی در سازمان است. اخالق سازمانی بر پایه اعتماد آفرینی است. ضعف در 

سمت عدم اعتماد منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی و کاهش تعهد کارکنان می گردد و سیستم اخالقی و گرایش به 

 (.4731مدیریت به سمت کنترل گذشته نگر سوق پیدا خواهد کرد و به این ترتیب انرژی سازمان به منفی تبدیل میشود)سرمدی، شالباف،

دی اـبنیو یع ـسات ورـتغیید اـیجاه ـت کـسان ـیاموضوعی که جلب توجه میکند ی، با توجه به روند شتابان تغییرات و پدیده های محیط

ست دتعلق س حساابه نوعی ری محیط کاد و وـخن اـد میـننانتواشته و ندد عتمارآن اساختان و مازیگر به سان، دکنارکه کاد موجب میشو

وعی ـا نـب، انیـجهی اـقبرقابت با ربر وه ها عالنمازساوزه مراپس . هد یافتااهش خوـکن کنارمانی کازتعهد سا، یگررت دبه عبا. یابند

 دکه به نظر می رسد چاره کار را باید در فرایند اسرار آمیز رهبری جست.هند بواخورو بهرومانی نیز زسادرون الش ـچ

ت دهی به فرایندهای سازمانی به یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار سازمان، رهبری سازمان و سبک آن است. اهمیت سبک رهبری در جه

ع وـه نـستکه چاین ده اجلب کرد به خون را کثر محققااتوجه ا رخیًاکه وعیموضویژه بر نیروی انسانی سازمان بر کسی پوشیده نیست. 

آنان تنبیه  داش و با پاو  دهکررفتاوان ررـلی با پیدتبارت باید به صوان هبررین که ا. دهد بوامانی مفید خوزیند تغییر ساآفری در هبرر راـفتر

که بر ین ، انماینده نگیزد ایجااها ار داده و در آنقرب خطاوان را پیری طح باالـسی اـهزه نیاـین ک، ایت کننداهدب جهت مطلورا در 

موجب ع موضو.. این محورها و اصول خاصی تاکید داشته باشند و یا اینکه بر منافع افراد بیشتر تاکید داشته باشند یا بر اهداف سازمان و .

ی سبکهای مختلف رهبری گردیده و نظرات متفاوتی را در باب نوع و میزان اثرگذاری سبکهای مختلف رهبری به دنبال داشته رـشکلگی

 ای در تعهد سازمانی کارکنان دارد.کنندهسبک رهبری به عنوان یک الگوی رفتاری مستمر مدیران نقش تعییناست. تردیدی نیست که 

مدیران آموزشی با رفتارهای زد. میساوری ضرن را کنارتعهد کان و مازساان در هبررمینۀ نقش در زتحقیقاتی م دادن نجاایطی ارـش چنین

آنان، ارتباط موثر با اعضای سازمان برای بدست آوردن منابع هیات علمی، افزایش تعهد سازمانی اخالقی خویش در ایجاد انگیزه در اعضای

از آنجایی که مدیریت، فن اداره یک تشکیالت و سازمان است  ودن جو مناسب برای آموزش و پژوهش سهم بسزایی دارند والزم و فراهم نم

هداشتن شورها و طلبد، نقش اخالقی مدیر در گرو نگاکاریها و لطافتهای بسیاری را میایت امکانات مادی و انسانی، ریزهو اداره و هد
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ناپذیر و حائز اهمیت رسیدن به نتایج مطلوب امری انکارجهت ا و سرعت بخشیدن به امور سازمانیام واحدهها و در انسجبرانگیختن انگیزه

 (.7007،3فراوان در اداره بهینه سازمان است)لیونورس

واکنش های با توجه به ضرورت پرداختن به حفظ و ترویج ارزش های اخالقی در دانشگاه تهران و تاثیری که رعایت این اصول بر کنش و 

سازمانی می گذارد از یک طرف و کارایی و اثربخشی دانشگاه تهران و همچنین نوع نگاه تسهیل کننده روند اجرایی شدن این ارزشها در 

دانشگاه تهران، محقق بر آن است از افق دیگری به بحث اخالق در دانشگاه بپردازد، زیرا امروزه اصول رهبری اخالقی یک پیش شرط در 

 دانشگاه محسوب میشود. مدیریت

به هر حال با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه اکثر افراد از رهبری اخالقی و اهمیت حیاتی آن بر عملکرد سازمان ها و رهبران آن بی 

رتباط آگاهانه اطالعند. فهم بهتر رهبری اخالقی و رابطه ی آن با تعهد سازمانی، می تواند خالهای موجود در نوشتارهای امروزی را پرکند و ا

آگاهی پژوهشگران و برنامه های پیشرفت رهبری کمک می کند. این فهم همچنین به باال رفتن سطح تری بین نظریه و عمل ایجاد نماید. 

توانند آموخته شوند، هبری اخالقی ذاتی نیست، آن ها مینکته ی قابل توجه در راستای موضوع این پژوهش این است که مهارت های ر

ای برخوردار است و رهبرانی که مشکالتشان ناشی از فقدان این توانایی ها است را شناسایی ها از اهمیت ویژهها و قابلیتین تواناییاسنجش 

 نموده و مهارت های الزم را به آنان آموزش داد.

ی داللت بر تصمیمات و اعمال درست امروزه نمیتوان مدیریت را بدون لحاظ مسایل ارزشی و اخالقی در نظر گرفت. در بعد اخالقی، رهبر

آن بر اعمال درست، منطقی و عملی رهبران در روابط با زیر دستان تاکید میشود. ارهایی با روحیه باال دارد که درهمراه با نیات خوب و رفت

قی  و تعهد سازمانی می از این رو تحقیق از دو بعد نظری و کاربردی حائز اهمیت است. از بعد نظری به بررسی رابطه بین رهبری اخال

یک  پردازد و از بعد کاربردی نیز میتواند زمینه ساز بازنگری در نوع رهبری و مدیریت در دانشگاه تهران گردد، به نحوی که مدیران با ایجاد

عامل مهمی در جو اخالقی مناسب موجبات افزایش تعهد سازمانی کارکنانشان را فراهم نمایند. بدیهی است که چنین اصالحی میتواند 

 .جهت برتری و سازمانی بوده و موجب دستیابی به اهداف سازمانی دانشگاه میگردد

 پیشینه تحقیق :

سازی کارکنان در نیروگاه شهید منتظری اصفهان ابطه بین رهبری اخالقی و توانمنددر پژوهشی به بررسی ر ،(4734سیامک عامری نسب )

همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در نیروگاه برق اصفهان به  روش پژوهش توصیفی، از نوع. پرداخته است

و  نفر بعنوان نمونه انتخاب شده است. برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه رهبری اخالقی دهوق 362می باشد که تعداد  016تعداد 

همبستگی مثبت و معناداری بین دو مولفه  نشان از نتایج پژوهشت. استفاده شده اسی توانمندسازی اسپریتز دن هارتگ و پرسشنامه

باعث می گردد که کارکنان احساس توانمندی نموده و از بیش ترین توانایی و مهارت رهبری اخالقی  توانمندساری دارد.رهبری اخالقی و 

 .خود در راستای دست یابی سازمان به اهداف فعالیت کنند

بررسی رهبری اخالقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملت در شهر تهران پرداخته (، به 1231علیزاده مجد )

است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات بانک ملت در شهر تهران جمعا  به 

نوان نمونه انتخاب شده است. برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه تعهد سازمانی می نفر بع 236نفر می باشد که تعداد  3013تعداد 

سوالی خونیتا و سوار و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.  33یر و آلن  و رهبری اخالقی 
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ک ملت، سبک رهبری در بانک ملت، منطبق بر سبک رهبری اخالقی می باشد نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از نظر کارکنان بان

 و بین دو متغیر اصلی پژوهش رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت بیشتر از حد متوسط است.

 

به بررسی اثرات رفتارهای رهبری اخالقی مدیران بر رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی پرداخت. جامعه مورد پژوهش  ،(7044) 4کیم

قوی ای در بین رفتارهای رهبری این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و نتیجهبودند. تن از مدیران میانی هتل های ایاالت متحده آمریکا  243

میانی  بود. همچنین مشخص شد که رهبری اخالقی، پیش بینی کننده معنی داری برای تعهد سازمانی اخالقی و رضایت شغلی مدیران 

 .است

تن از مدیران ارشد مالی  13پژوهشی با هدف تجزیه و تحلیل کمی از صفات رهبری اخالقی و شناخت اخالقی در میان  ،(7044) 5هنری

صفات رهبری اخالقی مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد  در شرکت های بزرگ اقتصادی انجام داد. در این پژوهش

 .نمرات رهبری اخالقی به میزان قابل توجهی با سبک رهبری، جنسیت و وابستگی در سازمان های حرفه ای در ارتباط است

 مبانی نظری تحقیق :

 رهبری اخالقی -1

هنجاری از طریق اعمال فردی و ارتباطات بین فردی و ترویج چنین رفتاری به پیروان از رهبری اخالقی به صورت نمایش رفتار مناسب 

 (.6،7040همکارانو طریق ارتباطات دو سویه، تقویت و تصمیم گیری تعریغ شده است)والومبا

ون استثناء به اخالقیات پذیرفته رهبران سازمان برای آنکه بتوانند کارکنان خود را برای دستیابی به هدف مشترکی متقاعد سازند، باید بد

( شش ویژگی شخصیتی 7001شده پایبند باشند و متعهد بودن خود را به اخالقیات از طریق رفتار ملموس نشان دهند. ترویون و براون )

 شود.اند که به آنها پرداخته میبرای رهبری اخالقی ارائه  نموده

باشند. مقبولیت، تمایل ی نوع دوستانه، قابل اعتماد،  مهربان و همکاری کننده میرهبران اخالق :7(مقبولیت )شخصیت دوست داشتنی -4

نماید. بر طبق تعریف، رهبران اخالقی انگیزه بشردوستانه دارند، نسبت به دوستی و همکاری را منعکس میرهبر برای قابل اعتماد بودن، نوع

. افراد دلسوز الگوهای موثرتری هستند چرا که این گونه افراد نسبت به افراد کارکنان و افراد دیگر جامعه، احساس دلسوزی و توجه دارند

رود مقبولیت به عنوان یک ی مثبت با رهبری اخالقی دارد. انتظار میکنند. مقبولیت رابطهغیردلسوز توجه ناظران را بهتر به خود جلب می

 ته باشد.ویژگی شخصیتی بیشترین تاثیر را بر رهبری اخالقی به دنبال داش
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کنند باید به منظور ایفای نقش به عنوان یک رهبر اخالقی، در رهبرانی که اصول و معیارهای مشخص را تعیین می :8شناسیوظیفه -7

که  بکارگیری آنها نسبت به خود و دیگران دقیق عمل کنند. در غیر اینصورت، این خطر وجود دارد که آنها را رهبرانی ریاکار تلقی کنند

شناس نسبت به افراد مانند. بنابراین، افراد وظیفهکنند اما از بکارگیری پیوسته آنها در عمل باز میمعیارهای واالی اخالقی را تبلیغ می

 ی مثبت با رهبری اخالقی دارد.شناسی رابطهنشناس، احتمال بیشتری دارد که به عنوان رهبران اخالقی قلمداد شوند. وظیفهوظیفه

:. حالت عصبی تمایل رهبر را برای تجربه احساسات منفی همچون عصبانیت، ترس و اضطراب را 9گانه(هیز ازعصبیت )تمایالت بچهپر -7

دهد. رهبران عصبی حساس و نسبت به دیگران متخاصم هستند. از نقطه نظر یادگیری اجتماعی، حساس و زودرنج و حالت نشان می

ه با الگوهای رهبری جذاب و قابل اعتماد مرتبط نیستند. در مقابل رهبران اخالقی، الگوهای نمونه هایی هستند کخصمانه داشتن، ویژگی

ی منفی با رهبری توان گفت که حالت )عصبی بودن( رابطههستند که به ایجاد و حفظ روابط مثبت با زیر دستشان توجه دارند. بنابراین می

 اخالقی دارد.

طلبی در روابط بین شخصی تعریف شده روانشناسی، فریبکاری به صورت استفاده از نیرنگ، حقه و فرصت در علم :10پرهیز از فریبکاری -1

، از دیگران سوء استفاده (. برخالف رهبران اخالقی، رهبران فریبکار تمایل دارند جهت نیل به اهداف شخصی خود11،4330است)کریستی

ی تاریخی انجام شده از ( در یک مطالعه7004) 12یز مورد اعتماد دیگران نیستد. دلوگاآنها اعتماد کمی به مردم دارند و در عوض ننمایند. 

ی مثبت با جذبه و شکوه مشاهده شده دارد. با این وجود، ی آمریکا نشان داد که فریبکاری رابطهسوی دفتر ریاست جمهوری  ایاالت متحده

ت منفی را به دنبال دارد. اجبار و فریبکاری به طور کلی به عنوان منابع اخالقی که فریبکاری تاثیرادهدتحقیقات صورت گرفته نشان می اکثر

گیرند، از سوی کارکنان با زیردستان، الگوهای اخالقی جذابی محسوب شوند و رهبرانی که این راهکارها رابه کار مینفوذ قلمداد نمی

 و رهبری اخالقی وجود داشته باشد. ی منفی میان فریبکاریرود رابطهشوند. بنابراین، انتظار مینمی

کند. ی تفکر افراد در مورد کار صحیح در موقعیت خاص اشاره میقضاوت اخالقی به تفاوتهای موجود در شیوه :13استدالل اخالقی -5

بران از لحاظ شود، وقتی که رهنیز تاکید می (4330)14پیشنهاد شده و توسط دوکریچ، نیکولز و دیگران (4333)همانگونه که توسط برنز

دهند. افرای که در سطوح باالی اخالقی استدالل اخالقی و معنوی به حد کمال رسیده باشند، پیروان استدالل اخالقی باالتری نشان می

ر تری خواهند داشت. رفتاری که با سطح استدالل ناسازگاکنند، به منظور دستیابی به هماهنگی بین  افکار و اعمالشان، رفتار اخالقیمی

شود باعث به وجود آمدن ناسازگاری شناختی نامناسبی شود. بنابراین، افرادی که قادرند در سطوح باال به استدالل در مورد است، تصور می

                                                      
8 - Conscieniousness 
9 - Neuroticism 
10 - Machiavellianism 
11 - Christie 
12 - Deluga 
13 - Moral reasoning 
14 - Dukerich, Nichols & others 
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مسائل اخالقی بپردازند، احتمال بیشتری دارد که این نوع استدالل را در نقش رهبری خود نشان داده و رهبری اخالقی خود را در طی زمان 

 ی مثبت با رهبری اخالقی دارد.نند. سطح استدالل اخالقی رهبر رابطهحفظ ک

کنند، در حالیکه افراد با کانون کنترل بیرونی . افرادی که کانون کنترل آنها درونی است، کنترل بیشتری را درك می:15کانون کنترل -1

( معتقد بود که افراد با کانونهای 7007گذارند. ترویون )وقایع می کنند که سرنوشت یا افراد قدرتمند دیگر تاثیر بسزایی بر این گونهتصور می

ی میان رفتار خودشان و نتایج ایجاد شده توسط آن توانند رابطهدهند، چرا که بیشتر میتری از خود نشان میکنترل درونی رفتار اخالقی

با  دقدامات خود را بپذیرند. افراد با کنترل درونی در مقایسه با افرارفتار را درك نمایند. در نتیجه، احتمال بیشتری دارد که مسئولیت نتایج ا

 دهند. ای رفتار اخالقی بیشتری از خود نشان میکانون کنترل بیرونی در یک سازمان حرفه

بنابراین، احتمال اتخاذ گیرند. به عالوه رهبران با کنترل درونی نسبت به پیامدهای اقداماتشان بر افراد دیگر مسئولیت بیشتری را برعهده می

تصمیمات اخالقی آنها بیشتر است. تلفیق تصمیمات اخالقی و عملگرایی، رهبران دارای کنترل درونی را به الگوهایی جذاب و قابل اعتماد 

را از خود نمایش کند. رهبران با کنترل درونی در مقایسه با رهبران با کنترل بیرونی رهبری اخالقی قویتری برای رفتار اخالقی تبدیل می

 .دهندمی

 

 ی ابعاد رهبری اخالقی.دیدگاه های مختلف درباره1جدول

 ابعاد رهبری اخالقی نظریه پردازان

 سازی و انگیزهانمندمقبولیت، تو (3664خونیتا و سوار )

 عصبیت، فریبکاری، استدالل اخالقی،کانون کنترل، وظیفه شناسی،مقبولیت (3660براون و تروینو )

رفتار انسان دوستانه، توصیه به عالیق و توانایی کارکنان، ترویج مقبولیت، استانداردهای ارزشی و اخالقی، (3663) راولد

 ارزشهای انسانی و اخالقی

 عصبیت، فریبکاری، استدالل اخالقی،کانون کنترل، وظیفه شناسی،مقبولیت (3616هوگ )

 اخالقی،کانون کنترل، وظیفه شناسی،مقبولیتعصبیت، فریبکاری، استدالل  (3611کیم و برایمر )

 وظیفه شناسی، مقبولیت، مسئولیت و امانت و درستکاری (3611زینگ و وانگ )

 انصاف ، صداقت، راهنمایی اخالقی، مردم مداری، تسهیم قدرت، شفاف سازی نقش و نگرانی برای ثبات (3611کالشون و همکاران )
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 تعهد سازمانی -2

توان تعهد سازمانی را به عنوان حالت روانی مشخصی از ارتباطی کارمند یا سازمانی که او تعاریف موجود در موردتعهد سازمانی میاز میان 

 قصد  ادامه همکاری و یا عدم ادامه کار در آن را دارد اشاره نمود.

بستگی دارد از جمله جو، روابط بین همکاران، کار  دهد که سطح تعهد سازمانی به تعدادی از عواملهمچنین بررسی ادبیات علمی نشان می

گروهی، حقوق، پیچیدگی، سن، وضعیت، تأهل، شرایط کار و سابقه کاری کارمند. مهم است که اشاره کنیم، اکثر این عوامل بر میزان رضایت 

 ویژه یا معمول سازمان خواهند بود. هایمشیشغلی فرد نیز تأثیر دارد. با درك تعهد، کارمندان در موقعیت بهتری جهت پیروی از خط

تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری وجود دارد که جهت  گردد. در این مدل سه بعدیروآلن استفاده میدر این تحقیق از مدل سه بعدی می

 گیرد.سنجش تعهد سازمانی کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهران مورد استفاده قرار می

 (.7003 ،16گردد)لیپینسکینتعهد کارمندان نسبت به سازمان وجود دارد که در زیر به آنها اشاره میدر این مدل سه نوع متمایز از 

 تعهد عاطفی: -الف 

توان نوعی از وابستگی احساسی مثبت کارمند نسبت به سازمان تعریف کرد. کارمندی که بصورت عاطفی به سازمان متعهد این تعهد را می

 خواهد که بماند.ماند زیرا اومیداند. او بعنوان عضوی از سازمان باقی میگرفته و خود را بخشی از سازمان میاست، اهداف سازمان را در نظر 

باشند که به چهار ( می4337)های مطرح شده به وسیله مودی و همکارانشرطپیش شرطهای تعهد عاطفی مطرح شده در این مدل، پیش

 شود:دسته تقسیم می

طالعات مختلف مشخص شده که تعهد با سن، سابقه خدمت در سازمان و انگیزه موفقیت در افراد دارای رابطه مثبت و های فردی: در مویژگی

های جمعیت نظیر سن، سابقه خدمت، جنس و تحصیالت به تعهد ارتباط داده شده با تحصیالت دارای رابطه معکوس است. گرچه ویژگی

توان آنرا شود به درستی نمیای هم بین این متغیرها و تعهد مشاهده میمهمتر آنکه حتی رابطهاست اما این روابط نه قوی است نه پایدار. 

 تعبیر نمود.

دهد که برخورداری از یک شغل مناسب موجب افزایش تعهد در فرد خواهد شد. عدم وجود ابهام در نقش های شغلی: شواهد نشان میویژگی

 هستند. و تناسب نیز با تعهد دارای رابطه مستقیم
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شود که نیازهای کارمندان را ( ابتدا فرض شده که تعهد در نتیجه تجربیات ایجاد می4334یر وآلن )تجربیات کاری: در مدل پیشنهادی می

های آنان سازگار است. سپس بر پایه تمایزاتی که درنظریه هرزبرگ بین عوامل بهداشتی وعوامل انگیزشی صورت ارضاء نموده و یا با ارزش

 فته متغیرهای مربوط به تجربه کاری به دو قسمت تقسیم شده است:گر

 کنند.می متغیرهایی که نیاز کارمند را به احساس آرامش و راحتی، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی ارضاء -

 کند.متغیرهایی که به احساس شایستگی کارمند در نقشی که به وی سپرده شده کمک می -

ر گروه اول قرار گرفته و با تعهد عاطفی دارای همبستگی هستند عبارتند از تحقق انتظارات پیش از ورود به سازمان، برابری متغیرهایی که د

ها، وابستگی و قابلیت اعتماد و اتکاء به سازمان، حمایت سازمانی، وضوح نقش، رهایی از تعارض و سبک و رعایت عدالت در توزیع پاداش

های مبتنی بر عملکرد، صفانه بودن پاداشنربوط به احساس شایستگی نیز شامل تحقق اهداف، استقالل در کار، مرهبری، تجربیات کاری م

چالش شغلی، قلمرو شغل، فرصت پیشرفت و ارتقاء شغلی، فراهم بودن فرصت کافی جهت ابراز عقاید و نظرات فردی، مشارکت در 

 ها و اهمیت فردی برای سازمان است.گیریتصمیم

ای و عدم تمرکز در سازمان دارای رابطه مثبت است. بعالوه های ساختاری: مشخص شده که تعهد با میزان رسمیت، وابستگی وظیفهژگیوی

ها و میزان مالکیت فرد بر واحد تولیدی و کنترل سازمان نیز دارای رابطه مثبت است. پس در گیریتعهد با میزان مشارکت افراد در تصمیم

 تواند تا حدی تعهد کارمندان را تحت تأثیر خود قرار دهد.ساختاری میاصل، تغییرات 

 تعهد مستمر: -ب

نماید گردد. این بدان معنی است فرد نسبت به سازمان تعهد دارد به علت اینکه درك میتعهد مستمر به آگاهی از بهای ترك سازمان برمی

داخت نماید از جمله بهای مالی )نظیر جمع شدن سنوات( و بهای اجتماعی بایستی پربهای زیادی بابت از دست دادن عضویت سازمان می

 ماند زیرا او مجبور است.شوند. کارمند یکی از اعضاء سازمان باقی می)ارتباط دوستانه با همکاران( متحمل می

موازات افزایش سن و سابقه خدمت  ها نیز بهاند که آیا صحیح است که فرض کنیم اندوخته( این سؤال را مطرح نموده4331یر)آلن ومی

های اند کارمندانی که در طول خدمت خویش در سازمان مهارتخویش در سازمان افزایش خواهد یافت؟ برای مثال محققین مذکور گفته

ی ترك سازمان هایی هستند، موقعیت بهتری براتری که فاقد چنین مهارتتجربهکنند نسبت به افراد جوان و کمقابل انتقالی را کسب می

 های تعهد مستمر استفاده نشده است.دارند. به این دالیل در این مدل سن و سابقه خدمت به عنوان تعیین کننده یا پیش شرط

 تعهد هنجاری: -ج

بایستی می کنند کهدهد.کارمندان با سطح باالیی از تعهد هنجاری احساس مینشان میرا تعهد هنجاری )تکلیفی( احساس الزام در ادامه کار 

د. منابع و دالیل این احساسات ممکن است متفاوت باشد. برای مثال، سازمان ممکن است جهت آموزش نبا سازمان همکاری داشته باش
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اش احساس دن در سازمان به منظور جبران دینگذاری کرده باشد که در اینجا فرد تعهد اخالقی را نسبت به ادامه کار و مانکارمند سرمایه

 یاکند. همچنین این موضوع ممکن است یک معیار )ارزش( پذیرفته شده را نشان دهد که قبل از پیوستن فرد به سازمان از طریق خانواده می

سرمایه  .ماند زیرا اومجبور استوفاداری و تعهد به سازمان توسعه یافته باشد. بنابراین کارمند در سازمان باقی می ،دیگر فرایندهای اجتماعی

گذاریها و تواند عدم توازنی را در رابطه بین فرد و سازمان ایجاد نماید و با توجه به این سرمایههای انجام شده توسط سازمان میگذاری

 های انجام شده توسط سازمان، این احساس در کارمندان بوجود آید که تا زمانی که این دین بر عهده آنهاست، ملزم به جبران اینهزینه

شناسی اقدامات هستند و بدین ترتیب نسبت به سازمان احساس تعهد خواهند نمود، تعهدی که مبتنی بر قدرشناسی از سازمان و وظیفه

 نسبت به آن است.

تواند به طور همزمان به میبایستی، این ترکیب از تعهدات را مشترکا اختصاصی دانست. به طور مثال یک کارمند یر وآلن میطبق نظرمی

 میزان متفاوتی به سازمانش تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر داشته باشد.

عاطفی را به عنوان اجزاء تشکیل دهنده تعهد در نظر گرفت تا انواع  ارائه کنندگان این مدل معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری، مستمر و

اقی ماندن در سازمان دارد و هم به باقی ماندن در سازمان نیاز تواند احساس کند که هم تمایل قوی به بخاص آن، برای مثال یک کارمند می

دارد ولی الزام و احساس وظیفه کمی نسبت به باقی ماندن در سازمان در خود احساس کند. در مقابل فرد دیگری ممکن است تمایل کم، نیاز 

رات ضمنی چنین نگرشی نسبت به تعهد این است که متوسط و الزام شدیدی به باقی ماندن در سازمان در خود احساس نماید. یکی از اشا

 .توان انتظار داشت اجزاء مختلف تعهد در تأثیرگذاری بر رفتار بر یکدیگر در تعامل باشندمی

: فراوانی مولفه های تعهد سازمانی7جدول  

 ابعاد تعهد سازمانی نظریه پردازان

 مستمر،تعهد بیرونی تعهد عاطفی، تعهد درونی،تعهد هنجاری، تعهد (1339آرجریس )

 تعهد عاطفی،تعهد هنجاری، تعهد مستمر (1339می یر و آلن )

 تعهد عاطفی،تعهد هنجاری، تعهد مستمر (2992چن )

 تعهد عاطفی،تعهد هنجاری، تعهد مستمر (2919مینیگ وینگ )

 

 

 مدل مفهومی تحقیق

 نشان داده میشود:( 1با توجه به بررسی مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق در قالب شکل )

 : ساختار مفهومی پژوهش1شکل شماره 
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 سواالت تحقیق 

موضوع پژوهش و برای دستیابی به رابطه بین متغیرهای تحقیق )رهبری اخالقی و تعهد سازمانی(، یک سوال اصلی و شش سوال با توجه به 

 فرعی تعیین شده است. سوال اصلی تحقیق چنین بیان شده است:

 (اری وجود دارد؟آیا بین رهبری اخالقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران رابطه معنا د )

 سواالت فرعی تحقیق نیز به صورت زیر بیان شده است:

 آیا بین مقبولیت مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟ -7

 ا داری وجود دارد؟آیا بین وظیفه شناسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران رابطه معن -7

 آیا بین عصبیت مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟ -1

 آیا بین فریبکاری مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟-5

 تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟آیا بین استدالل اخالقی مدیران و -1

 آیا بین کانون کنترل مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟-3
 

 :روش شناسی تحقیق

روش  باشد.تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می هاگردآوری دادهیادی و بر حسب نحوه بر اساس هدف تحقیق، این پژوهش از نوع بن

های مربوط به رهبری اخالقی از آوری دادهجهت جمع .ای و پرسشنامه بوده استگردآوری اطالعات در این پژوهش به صورت کتابخانه

لن استفاده شده است که یر و آاستاندارد میازمانی از پرسشنامه ( و برای جمع آوری داده های مربوط به تعهد س2992پرسشنامه براون)

 ه است.بدست آمد 93/9و  91/9ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب پایایی آن

 مقبولیت

 کانون کنترل

اسینوظیفه ش  

 استدالل اخالقی

 عصبیت

 فریبکاری

 رهبری

 اخالقی

 

 

 تعهد سازمانی

 تعهد عاطفی

 تعهد هنجاری

 تعهد مستمر
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 جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری 

آورد تعداد بر بر اساس محاسبات نفر می باشد که  222باشد که تعداد آن ها می کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهرانجامعه مورد بررسی 

روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر روش نمونه گیری در این تحقیق ،  نفر می باشد. 39افراد نمونه از دانشکدهای پردیس فنی بالغ بر 

 (  می باشد.9831اساس فرمول سرایی و همکاران )

 ابزار جمع آوری داده ها

( 7001پرسشنامه رهبری اخالقی که برمبنای الگوی براون) ،استفاده شده استزار پرسشنامه ببه منظور گردآوری داده های تحقیق از ا

 ۵۳طراحی شده است، شش مولفه عصبیت، فریبکاری، استدالل اخالقی، کنترل درونی، وظیفه شناسی و شخصیت دوست داشتنی  را در 

 که سوال است 71 شامل امه تعهد سازمانیپرسشن می سنجد. "کم، خیلی کم تا حدی، خیلی زیاد، زیاد، "گزینه ای  5گویه و طیف 

یر و آلن طراحی و تدوین شده است. در تحقیق حاضر برای سنجش تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه ی میتوسط پژوهشگران مشهور به نامها

 "گزینه ای  5سواالت این پرسشنامه بصورت طیف  از این پرسشنامه استفاده شده است.عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری( آن )تعهد 

 تهیه شده است. "، کامال مخالفمتاحدی، مخالفم ،کامال موافقم، موافقم

 حلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.تتجزیه و روش های تجزیه و تحلیل داده ها: 

 یافته های پژوهش :

آمده، به بررسی و تحلیل سؤاالت پژوهشی مطرح شده پرداخته می شود. با توجه به اینکه نرمال  در این قسمت بر اساس اطالعات فراهم

مورد تأئید قرار گرفته است، در این بخش از آزمون  آماری همبستگی، که از نوع آزمون   K-S بودن توزیع نمونه ها با استفاده از آزمون

 پارامتریک است، استفاده شده است.

 بین رهبری اخالقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟ آیا: سوال اصلی

 

 

 رهبری اخالقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان  بین مناسپیر همبستگینتایج ضریب  :  7جدول شماره 

 میزان همبستگی نوع همبستگی منبع

(R) 

 ضریب تعیین

(2R) 

 سطح معنا داری همبستگیجهت 

رهبری اخالقی و 

تعهد سازمانی 

 کارکنان

 991/9 مثبت %122 %279 اسپیرمن
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همبستگی مثبت و معناداری را بین رهبری اخالقی با تعهد سازمانی  P< 0/001مشاهده شده در سطح  Rبر نتایج بدست آمده، بنا

عبارت دیگر، وجود رهبری اخالقی در مدیران، باعث افزایش تعهد در کارکنان نشان میدهد. به نان در جامعه آماری مورد مطالعه کارک

 میشود.

از  ی مقبولیت مدیرانی این است که همبستگی مثبت و معناداری بین مولفهبررسی نتایج بدست آمده از سوال فرعی اول، نشان دهنده

(. به عبارت دیگر وجود مقبولیت در مدیران، باعث افزایش تعهد r =%482)های آن وجود دارد اخالقی با تعهد سازمانی و مولفه رهبری

از نمرات مولفه های معناداری و موثربودن تحت تاثیر مقبولیت مدیران  %51شود. ضریب تعیین نشان میدهد میسازمانی در میان کارکنان 

ی نمره مقبولیت مدیران قابل ر بودن می توان به وسیلهدرصد از تغییرات را در مولفه های معناداری و موث 57قرار دارد یا به عبارت دیگر، 

 پیش بینی نمود.

مدیران  وظیفه شناسیی ی این است که همبستگی مثبت و معناداری بین مولفهبررسی نتایج بدست آمده از سوال فرعی دوم، نشان دهنده

در مدیران، باعث افزایش تعهد سازمانی وظیفه شناسی وجود  به عبارت دیگر .از رهبری اخالقی با تعهد سازمانی و مولفه های آن وجود دارد

مدیران قرار  وظیفه شناسی از نمرات مولفه های معناداری و موثربودن تحت تاثیر %41شود. ضریب تعیین نشان میدهد میدر میان کارکنان 

مدیران قابل وظیفه شناسی ی نمره ی توان به وسیلهدرصد از تغییرات را در مولفه های معناداری و موثر بودن م 41دارد یا به عبارت دیگر، 

 پیش بینی نمود.

مدیران از  ی عصبیتگی مثبت و معناداری بین مولفهی این است که همبستبررسی نتایج بدست آمده از سوال فرعی سوم، نشان دهنده

در مدیران، باعث افزایش تعهد سازمانی در  عصبیتوجود عدم به عبارت دیگر  .رهبری اخالقی با تعهد سازمانی و مولفه های آن وجود دارد

ن قرار دارد یا به مدیرا عصبیتهای معناداری و موثربودن تحت تاثیرنمرات مولفهاز  %13شود. ضریب تعیین نشان میدهد میمیان کارکنان 

 مدیران قابل پیش بینی نمود.عصبیت مره ی ندرصد از تغییرات را در مولفه های معناداری و موثر بودن می توان به وسیله 13عبارت دیگر، 

مدیران از  فریبکاریی ی این است که همبستگی مثبت و معناداری بین مولفهبررسی نتایج بدست آمده از سوال فرعی چهارم، نشان دهنده

باعث افزایش تعهد سازمانی در در مدیران،  فریبکاریوجود عدم به عبارت دیگر . رهبری اخالقی با تعهد سازمانی و مولفه های آن وجود دارد

مدیران قرار دارد یا  فریبکاریهای معناداری و موثربودن تحت تاثیر از نمرات مولفه %47شود. ضریب تعیین نشان میدهد میمیان کارکنان 

مدیران قابل پیش بینی فریبکاری ی نمره توان به وسیلههای معناداری و موثر بودن میدرصد از تغییرات را در مولفه 47به عبارت دیگر، 

 نمود.

 استدالل اخالقیی ی این است که همبستگی مثبت و معناداری بین مولفهبررسی نتایج بدست آمده از سوال فرعی پنجم، نشان دهنده

در مدیران، باعث افزایش تعهد  استدالل اخالقیبه عبارت دیگر وجود . های آن وجود دارداخالقی با تعهد سازمانی و مولفه مدیران از رهبری

 استدالل اخالقیاز نمرات مولفه های معناداری و موثربودن تحت تاثیر   %70شود. ضریب تعیین نشان میدهدمیسازمانی در میان کارکنان 
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 استدالل اخالقیی نمره توان به وسیلهبودن میرا در مولفه های معناداری و موثردرصد از تغییرات  70مدیران قرار دارد یا به عبارت دیگر،

 مدیران قابل پیش بینی نمود.

مدیران  کانون کنترلی ی این است که همبستگی مثبت و معناداری بین مولفهبررسی نتایج بدست آمده از سوال فرعی ششم، نشان دهنده

در مدیران، باعث افزایش تعهد سازمانی در  لکانون کنتربه عبارت دیگر وجود  .های آن وجود دارداخالقی با تعهد سازمانی و مولفه از رهبری

مدیران قرار دارد  کانون کنترلاز نمرات مولفه های معناداری و موثربودن تحت تاثیر  %43شود. ضریب تعیین نشان میدهد میمیان کارکنان 

مدیران قابل پیش  کانون کنترلی نمره درصد از تغییرات را در مولفه های معناداری و موثر بودن می توان به وسیله 43یا به عبارت دیگر، 

 بینی نمود.

 : نتایج آزمون سواالت فرعی پژوهش 1شماره جدول

 سواالت
سطح 

 معناداری

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن

(R)

جهت 

 همبستگی

انشگاه آیا بین مقبولیت مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی د -4

 مثبت 771/0 077/0 تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟

آیا بین وظیفه شناسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی  -7

 دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟
 مثبت 103/0 000/0

ــردیس فنــی  -2 ــان در پ ــدیران و تعهــد ســازمانی کارکن ــین عصــبیت م ــا ب آی

 دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟
 مثبت 777/0 017/0

آیـا بــین فریبکــاری  مــدیران و تعهـد ســازمانی کارکنــان در پــردیس فنــی  -4

 دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟
 مثبت 710/0 004/0

آیا بـین اسـتدالل اخالقـی مـدیران و تعهـد سـازمانی کارکنـان در پـردیس  -5

 فنی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟
 مثبت 551/0 000/0

ــردیس -1 ــان در پ ــد ســازمانی کارکن ــدیران و تعه ــرل م ــانون کنت ــین ک ــا ب آی

 مثبت 170/0 000/0 فنی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

 بحث و نتیجه گیری 
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معناداری را ها در خصوص رابطه رهبری اخالقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران، همبستگی مثبت و یافته

 (.2999، 17زونشان میدهد. ژو معتقد است رهبران اخالقی توجه ویژه و خاصی برای روابط و پیوندهای انسانی در محیط کار قائل هستند )

ی به . رهبران اخالقاین توجه ویژه می تواند با ایجاد هویت اخالقی در کارکنان زمینه فراهم ساختن تعهد سازمانی در سازمان را فراهم سازد

های اخالقی در محیط کار را کاهش ن می باشند تا از این طریق ابهامطور فعال به دنبال دادن و گرفتن بازخورد از دیگران از جمله کارکنا

  (.2997، 18) وربوس و همکاراندهند

زی، حفظ منابع سازمان، تعریف توانند بعنوان عامل ترویج اعتماد سارهبری اخالقی عمل میکنند میبنابراین مدیرانی که به رفتارهای 

گیری، تصمیم گیری گروهی، اهمیت دادن به کارهای تیمی و توجه به ر سازمان، مشارکت افراد در تصمیمانتظارات و و نقش های افراد د

بت به سازمان موثر واقع شوند که در اینصورت افراد با احساس تعهد و تعلق بیشتری نسنظرات افراد در تدوین اهداف و راهبرد سازمان 

 فعالیت میکنند و عملکرد رضایت بخشی را در سازمان از خود نشان میدهند. 

نه و عادالنه در روابط با بررسی سواالت پژوهش نشان داد که مولفه های رهبری اخالقی بر تعهد سازمانی تاثیر دارد. داشتن رفتار منصفا

رهبران  .د ایجاد کند که انگیزه کارکنان برای تقلید رفتار رهبر را افزایش میدهدتواند رابطه وابستگی را بین رهبر و کارمنکارکنان  می

، 19)نوبرتاخالقی می توانند مستقیما رفتار کارکنان خود را از طریق شایستگی های خود و دادن اعتماد به نفس به آن ها تقویت کنند

2993.) 

، لذا وضعیت سبک بدست آمده است 89/2خالقی مدیران سبک رهبری ادر سازمان مورد پژوهش چنانچه مشاهده گردید میانگین نمره 

های ورت وجود رهبری اخالقی در سازماندر جامعه مورد پژوهش متوسط ارزیابی می شود. با توجه به اهمیت و ضراخالقی مدیران رهبری 

تهران با هرچه بیشتر بکار بردن  دانشگاه رهبران و مدیرانهای اخالقی رفتار خود را ارتقا بخشند. ها باید جنبهآموزشی، مدیران سازمان 

اصول رهبری اخالقی در سازمان خود مانند احترام به حقوق و رتبه زیر دستان، ادا نمودن پاداشهای اخالقی، نوع دوستی و ایجاد انگیزه 

ی دوره را ارتقاء بخشند. همچنین برگزار اعملکرد آنهداده و آنان را به تحرك وادارند و جمعی، ذهنیت زیر دستان را نسبت به خود تغییر 

رسد. البته ه تهران، الزم و ضروری به نظر میهای آموزشی رفتار سازمانی با محوریت اخالق جهت مدیران رده های میانی و ارشد دانشگا

ن آینده این سازمان با اصول تواند در جهت آشنایی هر چه بیشتر مدیراارتقای سازمانی نیز میاجباری بودن گذراندن این دوره ها جهت 

 رهبری اخالقی، موثر باشد.

لذا وضعیت  است، آمده بدست 05/7 پژوهش مورد تعهد سازمانی کارکنان نمره میانگین گردید مشاهده چنانچه پژوهش مورد سازمان در

مدیران با تشویق زیردستانشان به شرکت در تصمیم ، لذا شودرد پژوهش نسبتا مطلوب ارزیابی میمانی کارکنان  در جامعه موتعهد ساز

گیری های خرد سازمانی و همچنین رفتار منصفانه با زیردستان و ایجاد محیط و شرایط مطلوب، امکانات مناسب ابزاری و فضای کاری 

ین طریق بتوانند خشنودی و دلبستگی متناسب با وظیفه و دوستانه در این سازمان، میزان تعهد سازمانی کارکنان خود را افزایش داده تا از ا

آنان را نسبت به شغلشان ارتقاء دهند. همچنین داشتن رسالت و ایدئولوژی سازمانی واضح و روشن، خلق ایدئولوژی و آرمان مشترك، تاکید 

                                                      
17 - Zhu, W 
18 - Verbos. A. K., et al 
19- Neubert. M.J., et al 
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نی، رشد حرفه ای و شکوفا بر ارزشها و فرهنگ سازمانی و استخدام افراد بر اساس آنها، سوق دادن کارکنان در جهت ارزشها و فرهنگ سازما

 ثر باشد.چنین امنیت شغلی آنان می تواند موکردن و توانمند سازی آنها و هم

های این پژوهش باید گفت که برای داشتن روابط با کیفیت با کیفیت با کارکنان، رهبران نه تنها باید گیری نهایی مطابق یافتهدر نتیجه

ها باید وفادار و حامی کارکنان خود نیز باشند. مطالعات نشان میدهد رهبرانی که را فراهم سازند، آن رکنان به خودزمینه اعتماد و وفاداری کا

منصفانه برخورد کرده و به کارکنان خود وفادار هستند به احتمال بیشتری با رفتارهای مطلوب کارکنان مواجه شده و احتمال کمتری وجود 

 (.2993) نوبرت، گروه انجام دهند دارد که کارکنان رفتارهایی خالف رهبر یا

در یک فرایند زنجیره ای ابتدا سطح تعهد سازمانی کارکنان را  تواندمیوان اصول مطرح برای رهبری اخالقی نرعایت اصول زیر بعپایان در 

 سبک رهبری اخالقی را فراهم آورد : ءباال ببرد و سپس زمینه ارتقا

  کارکنان.اعتماد و احترام متقابل بین مدیر و 

 .صداقت در کردار، گفتار و رفتار مدیر 

 .تالش در جهت کسب رضایت شغلی کارکنان 

 .تدوین خط مشی ها و رویه های پاداش و تنبیه برای رفتارهای اخالقی و غیر اخالقی 

 .وفاداری و احساس مسئولیت نسبت به سازمان و ترجیح دادن منافع سازمان به منافع شخصی 

  بر اساس لیاقت و شایستگی.به کارگماری افراد 

 .ایجاد یک تصویر مثبت و سازنده از سازمان از جانب مدیر برای کارکنان 

 .الگو بودن عینی و عملی رهبر در مبانی اخالقی 

 گیری از ارزش ها در فرایند جذب و استخدام.بهره 

 جلسات و تعامالت جاری سازمان. رارزش های سازمانی د تاکید بر 

 ها. شفافیت سازی رسالت 

 کارکنان ارتقای در ساالری شایسته اصل رعایت. 
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 : سازمان مطالعه و تدوین کتب علو انسانی دانشگاه ها. . تهرانمقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق(. 1233سرایی، حسن )

 علوم و فناوری ، سال ، فصلنامه اخالق در"اخالق حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر"(. 1292)سرمدی ، محمد رضا ، شالباف عذرا 

  . 199، ص 4و  2 دوم ، شماره

، ص  2، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری ، سال هفتم، شماره  اثر رهبری اخالقی بر فضای اخالقی سازمان(. 1231صالح نیا ، منیره )

92 – 39 9  

، دو فصلنامه ی پژوهش های مدیریت منابع  رابطه بین رهبری اخالقی و توانمند سازی کارکنان(. 1232عامری نسب ، سیامک )

9 129-197، ص  1جامع امام حسین، سال پنجم، شماره انسانی دانشگاه   
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. پایان رهبری اخالقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملت در شهر تهران(. 1293علیزاده مجد، امیر )

 ، موسسه عالی بانکداری ایران. نامه کارشناسی ارشد رشته بانکداری

 .13.ص 81، ماهنامه تدبیر. شماره " اخالق مدیریت ".( 1274ممی زاده ، ج )
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