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چکیده:
امروزه در تجزیهوتحلیل سازمانهای دولتی ،پرداختن به اخالق و ارزشهای اخالقی یکی
از الزامهایی است که رهبران سازمان برای آنکه بتوانن د کارکنانشان را برای دستیابی
به هدفی مشترک متقاع د سازند ،بای د بدون استثنا به اصول پذیرفتهشدۀ آن پایبن د باشند.
هدف این پژوهش ،طراحی و تبیین مدل رهبری اخالقی در صداوسیمای مرکز آذربایجان
شرقی است .پژوهش به روش آمیخته انجام شده است .نمونهگیری بخش کیفی پژوهش،
با تکنیک گلولهبرفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است که بر مبنای آن ،از میان مدیران
ارش د صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و استادان مدیریت 10،نفر برای مصاحبه انتخاب
ش دهاند .در بخش ک ّمی ،از میان  320نفر از کارکنان این مرکز 230 ،نفر با استفاده از
فرمول کوکران و با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب ش دهاند .دا دههای کیفی پژوهش
با تکنیک تحلیل تم و دا دههای ک ّمی با نرمافزار  Smart PLSتجزیهوتحلیل ش دهاند .در
بخش ک ّمی ،روایی محتوا و پایایی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ تایی د ش دهاند .در
بخش کیفی ،تصدیقپذیری با راهبر د ممیزی بیرونی و اتکاپذیری با شیوه پایایی بین دو
کدگذار مور د تایی د قرار گرفته است .نتایج پژوهش منجر به شناسایی  54ویژگی و شاخص
رهبری اخالقی ،در دو بُع د و پنج مولفه شده است که ابعا د شامل بع د فردی و موقعیتی
هستن د و مولفهها نیز عبارتن د از اخالقی ،رفتاری ،اعتقادی ،مدیریتی ،و اجتماعی.
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سازمانها همواره تحت تاثیر محیط پیرامون خو د قرار دارن د که از آنها به عنوان عوامل تاثیرگذار
یا د میکنند .این عوامل و متغیرها کمتر تحت نظارت و کنترل سازمان هستند .اگر سازمانی بتواند
این عوامل محیطی تاثیرگذار را ب هدرستی شناسایی و کنترل کن د و از مقدار پیچیدگی آنها بکاهد،
بهتر میتوان د ماندگاری خو د را تداوم بخش د (نجفبیگی و درودی .)1388 ،مدیریت و رهبری در
سازمانهای امروزی تنها با توجه به اقتضای محیط بیرونی و درونی ،و متناسب با تح ولها ،اهمیت پیدا
میکند .در همین راستا ،رهبری در بسیاری از سازمانها ،یکی از ضرورتهای اصلی انجام فعالیتها
است .بهویژه اینکه رسواییهای اخالقی در زمینه کسبوکار ،اهمیت پرسشهایی را درباره نقش
رهبری در شکلگیری رفتار اخالقی افزایش داده است ( .)Yılmaz, 2010سازمانها بای د مدیران
و کارکنانی را استخدام کنن د که توانایی انجام کا ِر باارزش را داشته باشن د و برای دورههای آموزشی
ـ اخالقی کارامد ،برنامهریزی و رویههایی را تدوین کنن د که از ارزشها حمایت کنن د (حضرتی و
معمارزاده طهران .)1393 ،صداوسیما با طیفهای متنوعی از رقبا مواجه هست که بای د بتوان د با
آنها مقابله کن د و این مسائل اهمیت وجو د مدیران کارام د و اخالقی را در این سازمان چندین برابر
میکند .مدیران اخالقی بای د بتوانن د در واکنش به تغییرهای سریع محیط و پاسخگویی به خواستههای
مخاطبان در شرایط رقابتی و دسیسههای بیگانگان تمهیداتی بیاندیشن د و تهدیدها را به فرصتها
تبدیل نماین د (علی عسگری و همکاران .)1394 ،رهبری اخالقی قادر است با هدایت اخالقی ،ایجاد
فضای کاری قابلاعتماد ،عملگرایی ،صداقت در تعاملها و روابط ،و الگو بودن ،کارکنان این مرکز را
به تالش بیشتر و کارایی و اثربخشی رهنمون ساز د تا بتوانن د با تهاجم فرهنگی مقابله کنند .ضرورت
توجه سازمانها به رهبری اخالقی از آنجا ناشی میشو د که در پژوهشهای پیشین ،نتایج مثبت
رهبری اخالقی بر سازمان ثابت ش دهاند .مقتضای این نوع رهبری ،توسعه استانداردهای اخالقی
برای اداره رفتارهای کارکنان و اجرای موثر استانداردهای اخالقی در رفتار آنان است (Yılmaz,
 .)2010امروزه ،سازمانهاي بخش دولتي مانن د بخش خصوصي باي د در محيط پويا و پيچي دهای به
حيات خو د ادامه دهن د و رقابت ،منحصر به بخش خصوصي نميشود .به عبارت ديگر ،محيط رقابتي
جهاني رهبران را مجاب میکن د تا از راه ابزارهاي انگيزشي بيروني و دروني از قابليتهاي کارکنان
استفاده نماين د ( .)Chen & Chen, 2008بازگشت به الگوهاي اخالقي رهبري به دليل جهانبيني
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خاص فکري جامعه ايراني ضروري بوده و در پرتو رفتار عادالنه رهبر اخالقمدار ميتوان به اثربخشی
کارکنان در سازمان انديشيد .در نتيجه ،انتظار ميرو د که رهبري اخالقي تاثير مثبت و قابلتوجهي
در تقويت عملکر د و رفتار کارکنان سازمانهاي ايراني بهطور خاص داشته باشد ،زيرا سازمانها و
کارکنان رشديافته در فرهنگ خاص اسالمي ـ ايراني با توجه به آموزههاي مقدس دين و مذهب بايد
تاثيرپذيري خاصي از رهبري اخالقي داشته باشند .ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮ د درست آن ﺗاﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿمی ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﯽﮔﺬار د (صلواتیان و همکاران.)1396 ،
ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎنهای رﺳﺎﻧﻪای در دﻫﻪهاي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدي را تجربه کر دهاند .برای آنکه این
سازمان بتوان د در داخل و همچنین در سطح جهانی موفق عمل کن د و به عنوان یک رسانه دولتی
بتوان د ترویجکنندۀ ارزشهای نظام جمهوری اسالمی باشد ،بای د مدیران این رسانه خو د به ارزشهای
اخالقی مقی د باشن د (روشندل اربطانی و همکاران.)1391 ،
در خصوص ضرورت این پژوهش باید گفت که پژوهشهای مختلفی تحت عنوان رهبری
اخالقی و تاثیر آن بر متغیرهای مختلف مانند توانمندسازی ،انطباقپذیری ،اثربخشی ،رضایت
شغلی ،و الخ در دیگر سازمانها انجام ش دهاند .همچنین ،در برخی از پژوهشها ،فقط به ابعاد
پرداختند ،برای نمونه :اسماعیلزاده و همکاران ( ،)1394فالحی و همکاران ( ،)1393نصراصفهانی
و همکاران ( ،)1392کرمی و همکاران ( ،)1395دهقانان و همکاران ( .)1394برخی دیگر فقط به
مولفهها پرداختند مانند ،صدری نوبخت ( ،)1393باقری نوری ( ،)1393موسوی جد و همکاران
( ،)1393و برخی نیز فقط به ویژگیها و شاخصهای رهبری اخالقی اشاره کردند (بهارلو و
همکاران1394 ،؛ حضرتی و معمارزاده طهران1393 ،؛ گلپرور و همکاران1390 ،؛ ظهیری و
همکاران .)1394 ،از اینرو ،اغلب نتوانستند چارچوب منسجم و جامعی از رهبری اخالقی و در
کل مفهومسازی آن ارائه دهند .بنابراین ،در این پژوهش با بررسی پژوهشهای پیشین و ارائه
دستهبندی جدیدی از آنها به طراحی مدل رهبری اخالقی در سازمان صداوسیما پرداخته میشود.
کاستیهای موجو د در زمینه رهبری اخالقی در سازمان صداوسیما و نیاز به یک مدل خاص
برای یک سازمان رسانهای ،اهمیت اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در خصوص اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ بای د گفت که امروزه در همه کشورها ،صداوسیما دارای جایگاهی مهم و ویژه در
عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی است .مدیران اخالقی میتوانن د نقش مهمی
در آگاهیبخشی ارزشهای واالی نظام داشته باشند .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن است که ﻣاﻣﻮﺭﻳﺖ ،ﻫﺪﻑ ﻳﺎ
ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮدﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍمهای ماموریت ،مواردی هستن د که ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑـﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﻀﻤﻴﻦ میکند .به این ترتیب ،پژﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
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ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ را ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﻟﺰﺍمهای ﻣاﻣﻮﺭﻳﺖ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮﺭدﺍﺭ ﻣﻲﺳﺎﺯد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺍﺯ آن حیث
ﺿﺮﻭﺭﺕ دﺍﺭد ﻛﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ مدیران اخالقی ،ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ ﺭﺍ دﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣاﻣﻮﺭیتش ،دﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻡ ﻭ رسانهای دشمن و در نسبت با عرصه نوین رسانهای
جهان ،ناکارامد و کمتوان میسازد (علی عسگری و همکاران .)1394 ،به همين علت ،مسئلهای که
در اين پژوهش به آن پرداخته میشود ،طراحی و تبیین مدل رهبری اخالقی در سازمان صداوسیما
یدهد :مدل مناسب برای تبیین رهبری اخالقی در سازمان چیست؟
است که به دو پرسش پاسخ م 
آیا مدل طراحیشده از اعتبار الزم برخوردار است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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نقش مهم رفتار اخالقی در بقای یک سازمان و ارتقای شاخصهاي عملکردی کارکنان و
همچنین ،وجو د تعدا د پرشماری از نمونههاي رفتار غیراخالقی در سازمان ،توجه مدیران و صاحبنظران
را به بحث رفتار اخالقی معطوف ساخته است .رفتار اخالقی ،اثر مثبتی بر فعالیتهاي سازمانی دارد،
یده د (غالمی فشارکی و همکاران،
بهطوری که بهرهوري ،پویایی ،و ارتباطات سازمانی را بهبو د م 
 .)1392اگر در سازمانی رفتار اخالقی وجو د داشته باشد ،نیروی انسانی آن ،به ارزشهاي سازمانی
وفادار خواه د بود .همچنین ،خالقیت و نوآوری ،بهبو د کیفیت ،جلوگیری از فساد ،و سوءاستفاده از
قدرت ،از دیگر آثار رفتار اخالقی در سازمان هستن د (قنبری و همکاران .)1393 ،نقش رفتار اخالقی
در عملکردها ،رفتارها ،تصمیمگیريها ،و ارتباطات تعیینکنن دهاند .توجه به رفتار اخالقی میتواند
ضمن حفظ سودآوری و کارامدی سازمان ،اعتما د و رضایت مشتریان را جلب کن د (خوراکیان و
همکاران .)1396 ،از طرف دیگر ،رفتار غیراخالقی ،منجر به کاهش ارتباطات میشو د و توان سازمان
را صرف شایعه ،غیبت ،و کمکاري میکن د (عیدی و همکاران.)1394 ،
رهبری اخالقی

1

بر مبنای نظریه یادگیری اجتماعی براون2و همکاران (« ،)2014رهبری اخالقی به عنوان توسعه
رفتارهای مناسب هنجاری از راه اعمال شخصی و روابط متقابل شخصی و ارتقای چنین رفتارهایی
به زیردستان از مسیر ارتباطات دوطرفه ،» 3تعریف میشود (.)Mayer et al., 2009, p. 2
در تعریف دیگری ،رهبری اخالقی بر شخصیت ،انسجام ،و آگاهی رهبر تمرکز دار د و یک گرایش
1. Ethical Leadership
2. Braun et al
3. Two-Way Communication
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یدهد و مدنیت ،حقوق ،و
جمعی است که منافع تیمی یا سازمانی را به منافع فردی ترجیح م 
یدهد ( .)Kinjerski & Skrypnek, 2006همچنین،
مدیریت پاسخگویی را مورد توجه قرار م 
رهبر اخالقی به رهبرانی گفته میشو د که از ارزشها ،منشها ،هنجارها ،و شخصیت قوی و درستی
برخوردار باشن د و بتوانند شیوه درست را از نادرست به کارکنانشان نشان دهند (.)Fluker, 2008
رهبری اخالقی ،یک انسجام و هماهنگی میان نظریههای سازمانی است که بر اساس ج ّو داخلی،
ج ّو محیطی ،فرایندهای تصمیمگیری ،و تواناییهای رهبری برای رسیدن به پیامدهای مسئوالنه
اجتماعی عمل میکند .یک سبک رهبری اخالقی ،کارکنان را به سمت اهداف و مقاص د هدایت
میکند که این اهداف نهتنها به سازمان و اعضایش سو د میرسانند ،بلکه برای دیگر ذینفعان و
جامعه نیز مفید هستن د (حضرتی و معمارزاده طهران .)1393 ،در گذشته ،بیشترین توجه در رهبری
اخالقی ،حفظ اصولی مانن د عدالت و صداقت بوده ،اما امروزه ،رعایت مولفههای دیگر مانن د رفتار
اخالقی به آن افزوده شده است ( .)Robbins & Judge, 2013اخالق واژهای پیچیده ،و همراه با
تفسیرهای عمومی و نسبی است .با وجود همه ک ّمیتگرایی و رفتارهای حسابگرانه که در زندگی
اجتماعی و شغلی انسانهای امروز ایجاد شده است ،اخالق همواره جایگاه خود را حفظ کرده و در
هر جایی که رفتاری ناپسند و غیراصولی مشاهده میشود ،این افسوس را به همراه دار د که چرا از
مدیران و رهبران انتظار نمیرود تا اخالق را در کار رعایت کنند .بهطور معمول ،مدیران و رهبران
نسبت به ابعاد اخالقی آگاهی کامل ندارن د ولی برای انجام این کار آماده هستند .بدین منظور و
برای رفع ضعف و مشکالت سازمانها در دهههای اخیر ،رهبری اخالقی بهطور جدي در ادبیات
مدیریت ،رهبري ،و اخالقمداري وارد شده است .همچنین ،تروینو و همکاران )2003( 1اشاره
کردند که رهبر ،زمانی رهبر اخالقی است که به عنوان یک شخص اخالقی تعریف شود و داراي
ویژگیهایی مانن د درستکاري ،قابلیت اعتماد ،عدالت ،قاطعیت در تصمیمگیري ،و خوشاخالقی
در زندگی شخصی باشد (میرکمالی و کرمی .)1395 ،رهبر بای د به عنوان یک مدیر اخالقی مورد
پذیرش باشد .یک مدیر اخالقی مدیري است که تالشهاي فعالی را براي اثرگذاري بر رفتارهاي
اخالقی و غیراخالقی پیروان خود انجام ده د و اخالق را به بخش روشنی از سازمان تبدیل کند.
بنابراین ،رهبران اخالقی در زندگی شخصی و در عمر حرفهاي خود بر ارزشهاي اخالقی تاکید
میکنند (.)Stouten et al., 2010

1. Treviño et al
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انتظار میرود که رهبری اخالقی بر رفتارهای کارکنان در گروههای کاری از راه ارتباطات و
تعاملهای اجتماعی و احساسی تاثیر بگذارد .بنابراین ،رهبران اخالقی سطح باالیی از اعتما د و
یدانند که میتوانن د روی رهبران اخالقی حساب
عدالت درکشده را ایجاد میکنند .زیرا کارکنان م 
کنن د و به این دلیل که رهبران اخالقی به انصاف و عدالت رفتار میکنند ،این احتمال زیاد است که
کارکنان ،این رفتارهای رهبر را با رفتارهایی که برای گروهکاری مفی د هستند ،جبران کنن د و خو دداری
کنند از رفتارهایی که برای سرپرست ،گروهکاری ،یا سازمان ضرر دارند (.)Mayer et al., 2012
اگر با افراد به شیوهای منصفانه رفتار شود ،این امر باعث ایجاد اعتماد ،تعهد زیردستان ،و تضمین
موفقیت سازمانی میشود ( .)Ogunfowora, 2009رهبران اخالقی تالش میکنن د تا تصمیمهای
منصفانه بگیرند و مراقب احساسهای زیردستان باشند .آنها تالش میکنن د تا محیطهای کاری
عادالنه ایجاد کنند .پس انتظار میرود که کارکنان درباره موقعیت سازمان و کارشان مثبتتر و
خوشبینتر باشند و بیشتر تمایل داشته باشند که در سازمان باقی بمانند و در موفقیت آن مشارکت
کنند ( .)Den Hartog & De Hoogh, 2009رهبری اخالقی با مفاهیمی مانند افزایش تعهد،
کاهش رفتار غیراخالقی ،و افزایش ارزشمداری در سازمان ارتباط دارد .همچنین ،رهبری اخالقی
زمانی اهمیت پیدا میکند که رهبران بخواهند زیردستانشان را بکار برانگیزانند .اگر درستی اخالقی
رهبر مشکوک و پرسشبرانگیز باشد ،همه تالشهای رهبر برای نفوذ کردن در زیردستان برای
رسیدن به اهداف سازمانی شکست میخورد (.)McManus, 2011
کرمی و همکاران ( )1395به بررسی و تبيين رهبری اخالقی و ابعا د آن پرداختهاند .در این
پژوهش ،ابعا د رهبری اخالقی عبارتان د از جهتگیری مردمی ،انصاف ،تسهیم قدرت ،نگرانی برای
پایداری (ثبات) ،عصبی بودن ،هدایت اخالقی ،وضوح نقش ،و صداقت .دوستار و همکاران ()1394
ابعا د رهبری اخالقی را شامل انصاف ،شفافسازی نقش ،و تسهیم قدرت معرفی کردند .امیری و
دهقانی زنگنه ( )1392ویژگیهای رهبری اخالقی را صداقت ،قابلیت اطمینان ،امین بودن ،خلوص،
1
کل ِالن
تصمیمگیری دموکراتیک ،مشارکت حمایتی ،و دلسوز و مهربانبودن بیان کردند .رینتول و م 
( )2016دریافتن د که تصمیمگیری و رهبری اخالقی در دانشگاهها به دلیل تنوع و پیچیدگی مطالبات
موجو د در واحدهای ارش د اداری و ساختاری دو مجلس (مجلس شورا و سنا) چندوجهی هستند.
انگلبرشت و همکاران )2017( 2به بررسی صداقت ،رهبری اخالقی ،اعتماد ،و تعامل کار پرداختند.
1. Rintoul & MacLellan
2. Engelbrecht et al
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یافتهها تاکی د میکنن د که رهبران اخالقی نقش کلیدی در ایجا د ج ّو کاری اخالقی و اعتما د مساع د
یده د که رهبري اخالقی میتواند
برای تعامل کارکنان ایفا میکنند .پوچتایت )2014( 1نشان م 
پیشبینیکنندۀ نوآوري سازمانی باشد .همچنین ،رهبري اخالقی با اعتما د سازمانی رابطه مثبت
و معناداري داشته و اعتما د سازمانی رابطه بین رهبري اخالقی و نوآوري سازمانی را میانجیگري
میکن د (کرمی و همکاران .)1395 ،کالشوون و همکاران )2011( 2برای رهبری اخالقی هفت بُعد
در نظر گرفتن د که شامل مر دمگرایی ،انصاف ،تسهیم قدرت ،نگرانی برای ثبات ،راهنمایی اخالقی،
وضوح نقش ،و صداقت میشود .انصاف به این معنی است که اقدامهای رهبری از گروه خاصی
طرفداری نکن د و با پیروان عادالنه رفتار کن د و انتخابهایش منصفانه و اصولی باشد .تسهیم قدرت
به معنای اجازه دادن به پیروان برای اظهارنظر در تصمیمها و گوش دادن به ای دهها و نظرهای
ص کردن مسئولیتها ،انتظارها ،و اهداف عملکر د است.
آنها است .وضوح نقش به معنی مشخ 
مر دمگرایی ،اشاره به مراقبت ،حمایت ،و احترام به پیروان دارد .صداقت به معنای عمل به وع دهها و
باثبات بودن اقدامها و سخن رهبری است .راهنمایی اخالقی به معنای گفتگو کردن درباره اخالق،
توضیح دادن قواع د اخالقی ،و ترویج و پاداش دادن به رفتار اخالقی است و در نهایت ،مفهوم نگرانی
برای ثبات ،بیانگر پایش محیطی است (دهقانان و همکاران.)1394 ،
روششناسی پژوهش
سازمان صداوسیما یک قطب سازمانی قوی برای افزایش سطح دانایی ،فرهنگسازی ،و
مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه است (سلیمی و همکاران ،)1392 ،ضرورت بررسی رهبری اخالقی
در اینگونه سازمانها بیشتر اهمیت دارد .هر سازمانی از خارج با تهدیدهایی روبرو است و
صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نیست .وجود رسانههاي رقيب
بسيار قوي در سطح كشور (كانالهاي سراسري) و در سطح خارجي ،ميزان استفاده قابلتوجه از
كانالهاي ماهوارهاي خارجي ،در دسترس بودن امواج راديويي و تلويزيوني كشورهاي همسايه
شمالی برای مردم مناطق مرزی ،مطبوعات محلی ،رواج روزافزون استفاده از اینترنت ،وجود
سیاستهای رسانهای مرکزی و توجه نکردن به شرایط زمینهای استان ،وجود گرایشهای قومی
و زبانی مختلف در بین مردم ،دامنزدن به گرایشهای قومی و زبانی از سوی عناصر خارجی ،و
پایین بودن سطح استاندارد امکانات و فضاهای فرهنگی و هنری در سطح شهر و استان ازجمله
1. Pučėtaitė
2. Kalshoven et al
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تهدیدهایی هستند که صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی بای د تمهیدهایی را برای رفع آنها
اندیشه کند .از اینرو ،با توجه به نکتههای مطرحشده در ابعاد اهداف ،ماموریت ،و الزامهای
محیطی ،ضرورت طراحی و تبیین مدل رهبری اخالقی دوچندان میشود .با توجه به هدف کلی
پژوهش ،روش پژوهش از نوع آمیخته است که بخش کیفی مبتنی بر مصاحبههای نیمهساختاریافته
و بخش ک ّمی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است.
در این پژوهش ،با توجه به روششناسی پژوهش ،دو جامعه آماری حضور دارند .جامعه آماری
اول (مربوط به بخش کیفی پژوهش) شامل  10تن از مدیران ارش د و استادان مدیریت در مفاهیم
رهبری اخالقی بوده که مشخصات آنها در جدول ( )1ارائه شده است .اطالعات مربوط به نمونهها
از صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و دانشگاههای تبریز اخذ گردیده است .نمونهگیری در بخش
کیفی ،با ترکیبی از روش نمونهگیری هدفمن د و گلولهبرفی انجام شده است که شامل روشهایی
غیراحتمالی هستند .در این روش ،کار از افرادی آغاز میشود که خبره هستند و معیارهای الزم
را دارند .همچنین ،از آنها خواسته میشود تا سایر افراد صاحبنظر را در این زمینه معرفی کنند.
بنابراین ،بهجز چند نفر نخست که بهطور مستقیم توسط پژوهشگران بر اساس معیارهای مورد
نظر انتخاب میشوند ،سایر خبرگان عالوه بر معیارهای خبرگی توسط سایر خبرگان نیز انتخاب
میشوند .در این روش ،نمونهگیری تا جایی ادامه پیدا میکند که مدل به ح د اشباع برسد .در روش
کیفی ،جمعآوری داده به مدت دو ماه و به صورت حضوری و مالقات رودررو انجام گرفته است.
جامعه آماری دوم (مربوط به بخش ک ّمی پژوهش) شامل  320نفر از کارکنان صداوسیمای مرکز
آذربایجان شرقی است که با استفاده از فرمول کوکران 174 ،نمونه تعیین گردید .با توجه به اینکه
ابزار تحلیل در بخش ک ّمی نرمافزار  Smart PLSاست ،باید این مسئله را در نظر گرفت که آیا
این حجم نمونه در این نرمافزار مور د پذیرش است .بدین منظور ،با در نظرگرفتن بیشترین تعداد
شاخصهای مدل اندازهگیری در میان م دلهای اندازهگیری اصلی پژوهش و بیشترین روابط
موجود در بخش ساختاری مدل ،کمترین حجم نمونه میتواند بین  220تا  230نفر باشد (داوری
و رضازاده .)1392 ،در پایان ،از  280پرسشنامه توزیعشده 230 ،پرسشنامه ،معتبر بودند .به دلیل
اینکه در  31پرسشنامه به تعدا د زیادی از پرسشها پاسخ داده نشده بود ،یا به تمام پرسشها
یک امتیاز داده شده بو د و  19مور د از پرسشنامهها نیز برگردانده نشد .در روش ک ّمی ،مدت زمان
جمعآوری پرسشنامهها یک ماه بود .همچنین ،نرخ مشارکت در این پژوهش  82درص د بوده است.
طراحی مدل اولیه رهبری اخالقی در سازمان ،در طول مصاحبههای نیمهساختاریافته خبرگان
انجام گرفته است .برخالف مصاحبه ساختاریافته ،که در آن پرسشهای مشخصی از مصاحبهشونده
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پرسیده میشود و او را مجبور میکن د که فراتر از چارچوب در نظر گرفتهشده نرود ،در مصاحبه
نیمهساختاریافته مصاحبهشونده و مصاحبهکننده چندان در قیدوبن د چارچوب نیستن د و میتوانند
پا را از این چارچوب فراتر بگذارند .در مصاحبه نیمهساختاریافته ،مصاحبهشونده این فرصت را
خواهد داشت که توضیح بیشتری در مور د پرسشها دهد .همچنین ،مصاحبهکننده فرصت آن
را خواه د داشت که به رون د مصاحبه شکل ده د و محدو د به چارچوبهای از پیش تعیینشده
نباشد .پس از انجام مصاحبه ،متن مصاحبهها ب هدقت بررسی و در قالب متنی پیادهسازی شده
است و برای تجزیهوتحلیل مورد استفاده قرار گرفتهاند .برای تجزیهوتحلیل متن مصاحبهها از
روش تجزیهوتحلیل تم استفاده شده است که در پژوهشهای کیفی کاربرد گستردهای دارد .در
مرحله بعد ،برای نهاییسازی مدل شناساییشده و اطمینان از اینکه ابعاد ،مولفهها ،و شاخصهای
استخراجشده از مصاحبهها واقعی بوده و اتکاپذیری کیفی مدل ،از پایایی بازآزمون و پایایی بین دو
کدگذار استفاده شده است .به منظور تعیین تصدیقپذیری بخش کیفی پژوهش ،ازجمله راهبردهای
بکاررفته در این پژوهش ،راهبرد ممیزی بیرونی 1بوده است .در این روش ،از فردی متخصص در
مدیریت دولتی خواسته میشود تا در ارزیابی خود به بررسی صحت این نکته بپردازد که آیا یافتهها
و نتیجهگیری پژوهش ،توسط دادهها حمایت میشوند یا خیر؟ که منطبق بودن یافتهها با دا دهها
مور د تایی د ایشان قرار گرفت .راهبر د بعدی مورد استفاده در پژوهش ،روش کنترل اعضا بوده
است؛ از راه ارائه تحلیلهای دادهای و نتایج آن به پاسخگویان تا از واکنشهای آنان در مرحله
گزارش نوشتهها آگاهی ب هدست آید .در این پژوهش ،از دیدگاه مشارکتکنندگان برای برقراری
اطمینانپذیری یافتهها و تفسیرها استفاده شده است .کدهای اولیه استخراجشده در اختیار دو نفر
از مدیران صداوسیما قرار گرفته و با توجه به پیشنهادهای آنان ،دوباره کدها بازبینی و تعدادی از
آنها تعدیل شدهاند .در بخش ک ّمی ،برای تعیین روایی پرسشنامهها ،از روش اعتبار محتوا استفاده
شده است .پرسشنامه میان دوازده نفر از خبرگان و استادان مدیریت توزیع گردیدهان د و این استادان
ش بهنسبت مناسب
ش مناسب است»« ،پرس 
نظر خو د را با عالمتزدن یکی از گزینههای «پرس 
است» ،و «پرسش نامناسب است» ،بیان نمودند .سپس ،با در نظرگرفتن این نظرها ،پرسشنامه
نهایی تنظیم شده است .برای تعیین پایایی آن ،پرسشنامه میان  30نفر از کارکنان صداوسیمای
مرکز آذربایجان شرقی توزیع شده است.

1. External Audits Strategy
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د صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و استادان مدیریت
جدول  :1مشخصات مدیران ارش 
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10

دانشگاه
دانشگاه

ِسمت

تحصیالت

د مصاحبه
جنسیت ک 

هیئتعلمی

دکتری مدیریت آموزشی

مرد

هیئتعلمی

دکتری مدیریت دولتی

مرد

هیئتعلمی

دکتری مدیریت بازرگانی

مرد

صداوسیما

کارشناس رسانه

دکتری ارتباطات

مرد

صداوسیما

کارشناس رسانه

دکتری علوم تربیتی

دانشگاه

صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما

هیئتعلمی

دکتری مدیریت دولتی

مرد

هیئتعلمی

کارشناس رسانه
کارشناس رسانه
کارشناس رسانه

دکتری مدیریت دولتی

زن

کارشناسیارشد علوم سیاسی

مرد

کارشناسیارشد مدیریت رسانه

مرد

کارشناسیارشد علوم ارتباطات

مرد
مرد

P11
P12
P13
P14
P15
M16
M17
M18
M19
M20

یافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش در دو بخش کیفی و ک ّمی صورت گرفته است .در بخش
کیفی ،از تکنیک تحلیل تم استفاده شده است .فرایند تحلیل تم ،در چهار مرحلۀ آشنا شدن با دادهها،
برچسبزنی دادهها ،طبقهبندی کدها ،و مشخص کردن مقولهها انجام میشود (.)Braun et al., 2014
نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش در جدول ( )2نشان داده میشود .بخش کیفی پژوهش که
ش اول پژوهش انجام شده ،منجر به شناسایی  54ویژگی رهبری اخالقی
در راستای پاسخ به پرس 
در سازمان شده است.

جدول  :2چارچوب رهبری اخالقی

مقوله

مفهوم

کد

استقاللطلبی ـ هویت ـ آگاهی و دانایی ـ خودباوری ـ اعتما د به نفس ـ کمالپذیری ـ
اخالقی
تعهد ـ وجدان کاری ـ خالقیت ـ عزت نفس

استقامت ـ شجاعت -قناعت ـ تواضع ـ سختکوشی ـ صراحت در کالم ـ صداقت ـ
فردی
رفتاری عدالت ـ انعطافپذیری ـ دلسوزی ـ انصاف -بخشندگی ـ امانتداری ـ هماهنگی قول
و فعل ـ خوشخلقی ـ منطقیبودن ـ خودسازی

موقعیتی
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اعتقادی خ داگرایی ـ تزکیه نفس -اعتقا د و باورهای دینی ـ تقوا ـ ایثار ـ خلوص نیت ـ شرح صدر
آین دهنگری ـ تسهیم قدرت ـ تاثیر و نفوذ ـ خدمتگزاری ـ تحولآفرینی ـ زمانشناسی ـ
مدیریتی
مسئولیتپذیری ـ انتقادپذیری ـ مشارکت و مشورت ـ توانمندی ـ الگو بودن ـ انگیزهبخشی

همدلی و همراهی ـ مردمداری ـ محبوبیت و مقبولیت ـ قانونگرایی ـ بینش اجتماعی
اجتماعی
ـ تعامالت اجتماعی -نوعدوستی ـ همهجانبه بودن

کدها به صورت رفت و برگشتی و بهطور مداوم مورد بازبینی قرار گرفته شدند و پس از
تعدیل توسط پژوهشگر ،تعداد  51مورد بهدست آمد .کدهای بهدستآمده از مصاحبه نیز 42
مورد بود که در  39مورد مشترک بودند .در نهایت تعداد کدها از  51مورد به  54مورد افزایش
یافت که کدهای الگو بودن ،هماهنگی قول و فعل ،و توانمندی ،پس از انجام مصاحبه به جدول
( )2اضافه شدهاند.
کدهای ب هدستآمده از نتایج مصاحبه با خبرگان در جدول ( )3منعکس شدهاند .همانطور که
مشاهده میشود ،اتفاقنظر قابلمالحظهای در خصوص کدهای ب هدستآمده دیده میشود.
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جدول  :3ماتریس کیفی کدها

ردیف
1

استقاللطلبی

*

*

*

3

آگاهی و دانایی

*

*

اعتما د به نفس

*

*

تعهد

*

2
4
5
6
7
8
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9

کدها

هویت

خودباوری

کمالپذیری

وجدان کاری
انگیزهبخشی

10

عزت نفس

12

استقامت

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

48

خبرهها

3

4

خوشخلقی
شجاعت

تواضع و فروتنی

1

*
*

*
*

*

صراحت در کالم

*

عدالت

*

صداقت

انعطافپذیری
دلسوزی

امانتداری

بخشندگی

خودسازی

هماهنگی قول و فعل

عشق به خدا و خداگرایی
اعتقاد و باورهای دینی
تقوا

ایثار

شرح صدر
آیندهنگری

2

*

*
*

*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

5

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

6

7

8

9

*
*
*

10
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

ادامه جدول  :3ماتریس کیفی کدها

ردیف
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42

تاثیر و نفوذ

تحولآفرینی

مسئولیتپذیری
انتقادپذیری
توانمندی

الگو بودن

همدلی و همراهی

*
*

محبوبیت و مقبولیت اجتماعی
تعامالت قوی اجتماعی
نوعدوستی

همهجانبهبودن

*
*

*
*

مردمداری

مشارکت و مشورت

*

*
*

*
*
*
*
*

*

*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

مقاله  -2طراحی و اعتبارسنجی مدل رهبری اخالقی در سازمان | رقیه فتحی لیواری و همکاران

34

کدها

خبرهها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*
*
*
*
*

*
*
*
*

یکی از مصاحبهشوندگان (عضو هیئتعلمی) میگوید« :رهبری بُع د انسانی مدیریت است .پس
باید ابعاد ،مولفهها ،و شاخصها نیز از لحاظ انسانی در نظر گرفته شوند .رهبر بای د نسبت به هدایت
زیردستان در سازمان حریص باشد و اگر رهبر جامعه باشد ،باید نسبت به هدایت امت و ملت حریص

باشد .برای مثال ،در یک سازمان مدیر احساس میکند که کارمند کار نمیکن د و حقوقی که دریافت
میکند ،حرام است .در یک زمان ،رهبر و مدیر تالش میکنند که کارمند برای سازمان کار کند ،اما
در زمانی دیگر ،رهبر میخواهد که این کارمند پول حالل به خانوادهاش ببرد .این همان دلسوزی
شدید است .در این رابطه ،دکتر تسلیمی این اصطالح را بکار میبرد که رابطه مدیر و کارکنان
مانند پدر و فرزن د است .در کتاب مدیریت اسالمی دکتر پورعزت و در بخش اسفار اربعه چنین آمده
که رهبر باید ابتدا خودش را اصالح کند .به بیانی دیگر ،رابطه خو د با خدای خو د را اصالح کند،
سپس مسئولیت رهبری را در جامعه بر عهده گیر د (اصالح رابطه خود با خدا) .رهبر اخالقی باید
ابتدا خودسازی کند ،سپس جامعهسازی .همانگونه که پیامبر سالهای سال عبادت کرد تا در چهل
سالگی به پیامبری مبعوث ش د و پس از آن به هدایت مردم پرداختند .تالش در جهت رشد و تعالی
کارکنان یا تمرکز بر پیشرفت و اعتالی کارکنان از دیگر ویژگیهای رهبر اخالقی است .در آثار
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مختلف ویژگیهاي مختلفی را براي رهبري اخالقی برشمردهاند .یکی از آنها وجدان کاری است.
منظور از وجدان کاری رضایت قلبی تعه د و التزام عملی نسبت به وظیفههایی است که انسان قرار
است آنها را انجام دهد ،بهگونهای که اگر ناظری بر فعالیتهایش نظارهگر نباشد ،در انجام وظیفه
قصور روا نخواهد داشت .میتوان به بخشش ،انتقادپذیری ،نقشپذیری ،کمالجویی ،کمالطلبی،
و امانتداری نیز اشاره کرد .رسول خدا (ص) با وجود قدرتی که داشت ،گذشت و بخشش مینمود.
ایشان اخالق نیکو داشتند .زمانی که جنگ تمام میشد ،با اسیران با نیکویی برخورد میکردن د و
بر آنها سخت نمیگرفتند .در واقع ،آنها را میبخشیدن د در صورتی که میتوانستند با آنها مثل
خودشان برخورد کنند .این توانایی را داشتند .این شکیبایی و بخشش ،در واقع پیروی از دستور الهی
بود .رهبران ،مسئولیتپذیر ،هدفمند ،بااراده ،و مصمم هستند .این افراد پیش از اینکه به کاری
اقدام کنند بادقت در مورد آن فکر میکنند و در انجام وظایف و مسئولیتهای خود عدالت و اصول
اخالقی را ب هدقت در نظر میگیرند .در مور د امانتداری امام صادق (ع) فرمودند :به رکوع و سجود
طوالنی کسی نگاه نکنی د زیرا ممکن است که به این کار معتاد شده باش د و نتوان د این کار را ترک
نماید ،بلکه به صدق کالم و امانتداری او نگاه کنید و به این دو صفت ،خوبی او را دریابید .رهبر
اخالقی کسی است که برای آینده کارکنان نیز برنامهریزی کند ،یعنی توجه به آینده کارکنان .نمونه
بارز رهبران اخالقی نلسون ماندال و شهید چمران هستند .اخالق یعنی ترمز ،یعنی گاهی وقتها
برخی کارها را نباید انجام دا د و ترمز کرد .پس رهبر اخالقی برخی کارها که از دستش برمیآید ،به
یدهد .ولی انسان و رهبر غیراخالقی هر کاری از دستش بر میآید انجام
اقتضای اخالق انجام نم 
یدهد .هرچقدر انسان اخالقیتر باش د دامنه دلسوزی و دامنه رحمتش وسیعتر میگر دد .یعنی
م
هرچقدر دامنه خیررسانی فرد به دیگران بیشتر باشد ،فرد اخالقیتر است و نمونه بارز آن پیامبر
اکرم (ص) است که لقب رحمتالعالمین را دارا است .یعنی یک رهبر اخالقی نبای د فقط به خود و
اعضای هیئتمدیره توجه کند ،او بای د به کارکنان نیز توجه داشته باش د و این را به خانواده کارکنان
نیز گسترش دهد .دکتر ملکیان میگوید رهبر اخالقی متکی به خود است ،دارای استقالل فکری
است ،دهنبین نیست .رهبر اخالقی باید از خودش صاحب رای باشد .سعه صدر و شرح صدر نیز
مهم هست .فکر و ذکر برتر را نیز در نظر داشته باشید .از ویژگیهای شهیدان باکری ،چمران و
مانند اینها نیز استفاده کنید .باید تناسب و هماهنگی قول و فعل وجود داشته باشد ،زیرا بای د با
عمل و رفتار به کارکنان آموزش دا د نه با حرف و صرف گفتار .از دیگر ویژگیها ایثار و ایثارگری
است .گاهی وقتها یک رهبر میگوید ،این حق باید از من ضایع شو د نه کارمند .او در اینجا ایثار
میکند .میگوی د من زیر سوال بروم نه کارمندم .تاوان اشتباهها را خودش قبول میکند .شاید بتوان

از عنوان پذیرش خطاها یا روحیه عذرخواهی نیز استفاده کرد .همچنین تواضع ،تکبر نداشتن ،و
خودستا نبودن از دیگر ویژگیها است .مولفههای اخالقی و رفتاری بسیار مهم هستند».
اعتباربخشی مدل پژوهش
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بخش ک ّمی ،در پاسخ به پرسش دوم پژوهش و در راستای اعتبارسنجی یافتههای حاصل از
بخش کیفی انجام شده است .در تجزیهوتحلیل دادهها از روش  PLSاستفاده شده است .رینگل و
همکاران )2012(1در پژوهشی با بررسی مقالههای منتشرشده در یک دهه اخیر ،عمدهترین دلیل
استفاده از روش حداقل مربعات جزئی را حجم نمونه كم ذكر كردن د (رهنورد و همکاران.)1397 ،
همچنین ،در مواردی که دادهها نرمال نباشند ،پژوهش اکتشافی باشد ،و تعداد سازهها و پرسشهای
مدل زیاد باشند ،از روش  PLSبرای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده میشو د (داوری و رضازاده،
 .)1392در این پژوهش نیز حجم نمونه پایین است ،ماهیت پژوهش بخشی از پژوهشهای
اکتشافی است و تعداد زیا د پرسشها و سازههای مدل پژوهش ،منجر به تصمیم به استفاده از
روش حداقل مربعات جزئی یا همان  PLSشد .در این روش ،برای تایید مناسب بودن شاخصها،
برازش مدل در سه بخش  .1برازش م دلهای اندازهگیری؛  .2برازش مدلهای ساختاری؛ و .3
برازش مدل کلی مور د بررسی قرار میگیرند .مدلهای مرسوم در مدلسازی معادلههای ساختاری
متشکل از دو بخش اندازهگیری و ساختاری هستند .مدل اندازهگیری پژوهش که چگونگی توضیح
و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (پرسشها) را بررسی میکند ،شامل پنج سازه و
شاخصهای مربوط به هر یک از آنهاست .برای تعیین برازش مدل اندازهگیری ،پایایی و روایی
آنها مور د بررسی قرار گرفته است .از روشهای بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،و پایایی ترکیبی
برای محاسبه پایایی مدل اندازهگیری استفاده شده است .مقادیر بارهای عاملی شاخصها به غیر از
شاخص دوم (هویت) باالتر از  0/5است .بنابراین ،این شاخص در این مرحله حذف میشود .ضرایب
بارهای عاملی در جدول ( )4نشان داده میشود.

1. Ringle et al
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جدول  :4ضرایب بارهای عاملی شاخصها

شاخص
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
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P10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

بارعاملی
0/633
0/213
0/798
0/698
0/689
0/777
0/777
0/727
0/784
0/831
0/786
0/659
0/700
0/700
0/840
0/748
0/773
0/774

شاخص
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Sp6
Sp7
M1
M2

بار عاملی
0/797
0/814
0/833
0/685
0/773
0/835
0/815
0/789
0/826
0/840
0/851
0/824
0/876
0/785
0/829
0/771
0/754
0/761

شاخص
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

بار عاملی
0/768
0/844
0/803
0/801
0/736
0/740
0/787
0/754
0/727
0/755
0/816
0/816
0/805
0/720
0/839
0/799
0/797
0/837

در سازههای مرتبه دوم مقادیر پایایی ترکیبی ( )CRاز فرمول زیر قابلمحاسبه است (داوری
و رضازاده .)1392 ،مقادیر  CRباالی  ،0/7پایایی ترکیبی سازههای پژوهش را مورد تایید قرار
یدهد.
م
 = CRسازه رهبری اخالقی
 CR = 0/983سازه رهبری اخالقی
روایی واگرا ،میزان رابطه یک سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن شاخصها با سایر
سازهها است .مدل در صورتی روایی واگرای مورد قبولی دارد که اعدا د مندرج در قطر اصلی از
مقادیر زیرین خو د بیشتر باشند (داوری و رضازاده .)1392 ،در پژوهش حاضر ،همانگونه که
یدهد ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
دا دههای جدول ( )5نشان م 

جدول  :5روایی واگرا

سازه

رهبری اخالقی رفتاری موقعیتی مدیریتی

رهبری اخالقی

0/732

موقعیتی

0/966

رفتاری

0/971

اخالقی

0/912

فردی

اجتماعی
اعتقادی

0/987
0/920
0/937

0/897
0/895
0/984
0/879
0/845
0/895

0/764
0/982
0/911
0/828
0/965
0/879

0/770
0/980
0/825
0/899
0/872

فردی

0/738
0/934
0/861
0/941

0/713
0/783
0/831

0/804
0/835
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مدیریتی

0/957

0/775

اخالقی اجتماعی اعتقادی

0/826

آلفای کرونباخ نشان از پایایی پرسشنامه دارد .در جدول ( )6میزان آلفای کرونباخ هر یک از
سازهها و پایایی باالی آنها مشخص شده است .مقادیر  CRباالی  ،0/7پایایی ترکیبی سازههای
یدهد .مقدار  ،)R Squares( R2معیاری است که میزان شدت یا
پژوهش را مورد تایید قرار م 
یدهد .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر
ضعف تاثیر یک متغیر برونزا بر متغیر درونزا را نشان م 
مقدار  R2در تمام سازهها بزرگتر از  0/67است ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری تایی د میشود.
یدهد .مقادیر
روایی همگرا ( )AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان م 
مندرج در جدول ( ،)6روایی همگرای مدل پژوهش را تایید میکند.
جدول  :6مقادیر آلفای کرونباخ CR ، R2، AVE ،سازههای پژوهش

سازه

آلفای کرونباخ

اخالقی

0/918

اعتقادی

0/920

رفتاری

مدیریتی

اجتماعی

0/964
0/924
0/916

ضریب AVE

()CR

R2

0/907

0/872

0/509

0/937

0/885

0/682

0/962
0/946
0/936

0/967
0/965
0/931

0/601
0/593
0/647

در این پژوهش ،مقدار  GOFبرابر  0/924است که نشان از برازش جامع و قوی مدل پژوهش
دارد .به عبارت دیگر ،یافتههای بخش ک ّمی حاکی از آن است که کارکنان ویژگیهای مطرحشده
را در مصاحبه با مدیران و استادان ،مورد تایید قرار دادند.
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استقاللطلبی

خالقیت

عزت نفس

وجدان

دانایی

اخالقی

تعهد

خودباوری

کمالپذیری

منطقی
بودن

الگو بودن

آیندهنگری

توانمندی

تسهیم
قدرت

اعتماد به
نفس

مدیریتی

مشارکت و
مشورت

هماهنگی
قول و فعل
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خودسازی

شجاعت

خوشخلقی

قناعت

تاثیر و
نفوذ

انتقادپذیری

خدمتگزاری

مسئولیتپذیری

تحولآفرینی

تواضع

استقامت

امانتداری

انگیزهبخشی

آگاهی و

کاری

زمانشناسی

رفتاری

رهبری

فردی

اخالقی

موقعیتی

بخشندگی
سختکوشی

صراحت در
کالم

انصاف

دلسوزی

انعطافپذیری

همهجانبه
بودن

همدلی و
همراهی

اجتماعی

نوعدوستی

صداقت

مردمداری

محبوبیت و
مقبولیت

تعامالت

عدالت

اجتماعی

خداگرایی

بینش
اجتماعی

شرح صدر

اعتقادی

قانونگرایی

تزکیه نفس

خلوص نیت
باورهای
دینی
ایثار

تقوا

شکل  :1مدل رهبری اخالقی
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این پژوهش در سازمان صداوسیما انجام شده است و هدف آن ،طراحی و تبیین مدل رهبری
اخالقی برای مدیران این سازمانهاست تا آنها را در رسیدن به اهداف خود یاری نماید .وجود
اخالق در انجام وظایف ،شرط الزم در هر حرفه ،شغل ،و محیط کاری است .نتایج این پژوهش
منجر به شناسایی  54شاخص رهبری اخالقی ،در دو بع د و پنج مولفه شده است که ابعاد آن عبارتند
از بُع د فردی و بعد موقعیتی .مولفههای بع د فردی عبارتن د از اخالقی ،رفتاری ،اعتقادی؛ بع د موقعیتی
نیز شامل مولفههای مدیریتی و اجتماعی میشوند .مطابق با نتایج آماری ،کارکنان ویژگیهایی را
که مدیران ارشد صداوسیما و استادان مدیریت در مصاحبهها مطرح کرده بودند (بهاستثنای ویژگی
هویت) ،مورد تایی د قرار دادند .این شاخص جهت افزایش پایایی ،از مدل نهایی پژوهش حذف شده
است .این مسئله را شاید بتوان اینگونه تحلیل نمود که این ویژگی نسبت به سایر ویژگیها نمود
عینی کمتری دارد .معنادار بودن مسیرها و انتخاب ابعاد و مولفههای پژوهش مورد تایی د قرار گرفته
است .بنابراین ،صحت رابطه بین سازه مرتبه دوم رهبری اخالقی با سازههای مرتبه اول تایی د شده
است .یکی از ویژگیهایی که مور د تاکید هر دو جامعه آماری پژوهش قرار گرفت و آن را به عنوان
مهمترین ویژگی در جهت موفقیت مدیران عنوان کردند ،هماهنگی قول و فعل است .یک عضو
هیئتعلمی در این رابطه میگوید :یک رهبر اخالقی بای د در عمل ،رفتار ،و کردار ،آن چیزی را
که ادعا میکند ،نشان دهد .حتی این ویژگی آنقدر مهم است که در یکی از آیههای شریفه قرآن
یدهد.
ون .)1این حساسیت موضوع را نشان م 
ون َما َل تَ ْف َع ُل َ
کریم به آن اشاره شده است (ل َِم تَقُولُ َ
یعنی همان تطابق قول و فعل .مدیر و رهبر اخالقی باید با عمل به قول خود ،برای کارکنان
الگو باشد .نتایج ب هدستآمده حاکی از آن است که کارکنان ویژگیهای مطرحشده توسط مدیران
و استادان را مور د تایی د قرار دادند .در مصاحبهها این نتیجه ب هدست آمد که فرد با آموزشهای
الزم میتواند اصول اخالقی را هرچه بیشتر در خود تقویت نماید .همچنین ،مدیر و رهبری که
در خانوادهای که با اصول و ارزشهای اخالقی مانوس هستند و خود را پایبند به رعایت آنها
یدانند ،رشد کند و تربیت شود ،بهمراتب در رهبری اخالقی که م د نظر است ،موفقتر خواه د بود
م
و شاهد سازمانی اخالقی خواهیم بود .با توجه به نتایج ب هدستآمده در این پژوهش و تحلیل دا دهها،
این پژوهش با پژوهشهای رینتول و مکل ِالن ( ،)2016انگلبرشت و همکاران ( ،)2017چنگ و

 .1سوره مبارکۀ «صف» :آیۀ  .3خداوند میفرماید :نگویی د آن چیزی را که عمل نمیکنید.
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همکاران ،)2014(1لو و لین ،)2014( 2شین و همکاران ،)2015( 3پوچتایت ( ،)2014میت،)2013( 4
و کالشوون و همکاران ( )2011همراستا است .به عبارت دیگر ،میتوان بیان نمود که ویژگیهای
رهبری اخالقی با ویژگیهایی مشابهت دارد که در پژوهشهای پیشین مد نظر قرار گرفتند .سهم
پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای پیشین در این است که به صورت بومی به مفهومسازی
رهبری اخالقی پرداخته شده است .با توجه به اینکه در گذشته پژوهشی انجام نشده است که به
مفهومسازی (تعیین ابعاد ،مولفه ،و شاخصها) رهبری اخالقی به صورت بومی بپرداز د و در آن
پژوهشها ،فقط ابعاد رهبری اخالقی مطرح شده یا در برخی از آنها فقط ویژگیهای رهبری
اخالقی بیان شده است (برای مثال :اسماعیلزاده و همکاران1394 ،؛ فالحی و همکاران1393 ،؛
نصراصفهانی و همکاران1392 ،؛ کرمی و همکاران1395 ،؛ دهقانان و همکاران1394 ،؛ صدری
نوبخت1393 ،؛ باقری نوری1393 ،؛ موسوی جد و همکاران1393 ،؛ بهارلو و همکاران1394 ،؛
حضرتی و معمارزاده طهران1393 ،؛ گلپرور و همکاران1390 ،؛ زارعیمتین و همکاران1394 ،؛
محمودیکیا و همکاران1394 ،؛ عباسزاده و بوداقی1393 ،؛ امیری و دهقانی زنگنه1392 ،؛ ظهیری
و همکاران1394 ،؛ و همچنین (،)Walumbwa et al., 2012; Zehir & Erdogan, 2011
پژوهش حاضر جنبه نوآورانه دارد .همچنین تاکنون پژوهشی اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ که بیانگر مدل
رهبری اخالقی ،ویژۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با توجه به اهمیت رهبری اخالقی در ادراک کارکنان و
موفقیت سازمان ،ضرورت دارد که معیارهای اخالقی ،ضریب باالیی را در انتخاب و انتصاب
مدیران داشته باشن د و افرادی انتخاب شوند که دارای صفات برجسته اخالقی باشن د و ابعاد رهبری
اخالقی را در کنار تخصص و تجربه نمایان سازند .پژوهشها نیز بیانگر این هستند که رهبری و
سرپرستی ذاتی نیست؛ بلکه تا ح د زیادی اکتسابی است و آموزش در افزایش توانایی سرپرستان و
مدیران موثر خواه د بود (اکرامی و همکاران .)1396 ،پس با توجه به اهمیت ویژگیهای رهبری
اخالقی نیاز هست تا دورهها یا سمینارهای آموزشی برای آموزش شاخصهای شخصیتی و رفتاری
مثبت و اخالقی برای مدیران و دورههای مختلفی از قبیل آموزش سبکهای رهبری اخالقی برای
بهبو د رفتار اخالقی مدیران برگزار گر دد .همچنین ،میتوان با ارائه مطالب متناسب در مجله و
نشریههای مرتبط با سازمان یا بخشنامهها و دستورالعملها ،مدیران سازمانها را با رهبری اخالقی،
1. Cheng et al
2. Lu & Lin
3. Shin et al
4. Mete
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اهداف ،ویژگیها ،و نتایج مثبت آن در سازمان آشنا ساخت .مدیران باید از اخالقیبودن رفتار خو د
با کارکنان اطمینان حاصل کنند .اگر مدیران بهطور اخالقی رفتار کنن د و با کارکنان خود صادق
باشند ،بر احساس دلبستگی کارکنان به سازمان موثر خواهند بود .همچنین ،ضروری است که دانش
و تجارب مدیران اخالقی به سایر افراد انتقال داده شود .بنابراین ،نیاز است که شیوهها و سیستم
مدونی برای این کار طراحی شوند تا تجارب ارزشمند به مدیران بعدی انتقال داده شوند.
نتایج این پژوهش را میتوان به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد واقعبینانهتر مدیران
یدهد که با توجه به ادبیات پژوهش و مصاحبهها ،ویژگیهای
استفاده کرد .این پژوهش نشان م 
رفتاری مدیران بیش از دیگر ویژگیها از اهمیت برخوردار است .بنابراین پیشنهاد میشود که
مدیران در اجرای امور و مدیریت سازمان ،خود را متعهد به رعایت اصول اخالقی در رفتار و عمل
کنند .در هر سال ،نتایج ارزیابی عملکرد مدیران مور د توجه قرار گیرد .اگر این نتایج ،سطح پایینی
را نشان دهند ،بازنگری صورت پذیرد .ب ه دلیل استفاده هرچه بیشتر از نتایج این پژوهش و با توجه
به اهمیت رهبری اخالقی در سازمانها ،پیشنهادهایی به پژوهشگران ارائه میگر دد .ویژگیهای
دیگری بهجز ویژگیهای موجو د در پژوهش حاضر برای رهبری اخالقی م د نظر قرار گیرن د و
پژوهشهایی مبنی بر عوامل موثر بر رهبری اخالقی صورت گیرند .پژوهشهایی برای ک ّمیسازی
شاخصهای پژوهش حاضر ،انجام شوند .پیشنها د میشو د تا پژوهشهایی در خصوص پیامدهای
رهبری اخالقی انجام گیرند .همچنین پیشنهاد میشود که پژوهشهایی با موضوع رهبری اخالقی
در دیگر سازمانهای رسانهای انجام شوند.
پژوهش حاضر در صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی انجام شده است ،بنابراین ،تعمیمپذیری
یافتهها برای سایر مراکز بررسی نشده است .برای افزایش تعمیمپذیری نتایج پیشنهاد میشود که
پژوهشهای مشابه در دیگر مراکز صداوسیما انجام شده و باهم مورد مقایسه قرار گیرند .با توجه
به اینکه در پژوهش حاضر فقط به شناسایی و اعتبارسنجی ویژگیهای رهبری اخالقی پرداخته
شده و شاخصها برحسب میزان اهمیت رتبهبندی نشدند ،پیشنهاد میشود که مولفههای پژوهش
حاضر را برحسب میزان اهمیت در موفقیت مدیران و سازمان ،به روش ک ّمی رتبهبندی شوند .در
بخش ک ّمی پژوهش ،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جهت اعتبارسنجی مج د د و افزایش
قابلیت تعمیمپذیری یافتهها میتوان از این پرسشنامه در صداوسیمای سایر مراکز استفاده نمود.
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Abstract
Today, in analyzing public organizations, it is necessary for leaders to
address ethics and ethical values and be unconditionally committed to
the accepted ethical principles so that they may convince their staff to
achieve any common goals. The present paper aims at designing and
explaining the ethical leadership model in Eastern Azerbaijan IRIB.
This study was conducted by applying a mixed research technique. In
the qualitative section, the snowball sampling method together with the
interview method, were used. On this basis, 10 senior managers and
management instructors in Eastern Azerbaijan IRIB were selected for
the interviews. In the quantitative part, from among the 320 personnel
at Eastern Azerbaijan IRIB, 230 subjects were selected by applying
the Cochran’s formula and random sampling method. Qualitative and
quantative data were analyzed respectively by the Theme Analysis
Technique and Smart PLS software package. In the quantitative
section, the reliability and content Validity were both confirmed based
on Cronbach's alpha ratio. In the qualitative section, validity was
confirmed by external auditing strategy and reliability was confirmed
by two encoders. Research results led to the identification of 54
ethical leadership features which were compacted into five moral,
behavioral, belief, managerial and social concepts and these in turn,
were reduced into two individual and situational categories.
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