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 چکیده 
های اخالق مؤلفه هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه

ولیت اجتماعی بین مدیران و ؤای، رهبری اخالقی با مسحرفه

روش پژوهش، دبیران مدارس متوسطه استان کردستان بود. 

از نوع کمی و توصیفی همبستگی بود جامعه آماری مورد 

های دوره مطالعه این تحقیق، کلیه مدیران و دبیران دبیرستان

در این پژوهش برای  .بوددوم متوسطه استان کردستان 

ها و تعیین نمونه آماری از  فرمول کوکران گردآوری داده

براساس روش نفر  341استفاده و  نمونه آماری با حجم 

ای استفاده شد. نتایج نشان داد گیری تصادفی طبقهنمونه

پذیری ولیتؤای، رهبری اخالقی  با مسرابطه اخالق حرفه

دار بود. همچنین رابطه اخالق حرفهاجتماعی مثبت و معنی

دار بود. از روش بیشینه ای با رهبری اخالقی مثبت و معنی

ش و برازش آن با احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوه

در این پژوهش از روش  شده استفاده شد.یگردآورهای داده

تحلیل کانونی  به این دلیل که متغیر وابسته دارای بیش از 

های برازش در حد شاخصاستفاده شد.  است مؤلفهیک زیر 

مطلوبی قرار داشتند، نتایج نشان داد مدل آزمون شده برازش 

 دارد.  شدهمناسبی با داده های گردآوری 

 
اجتماعی،  پذیریولیتؤای، مساخالق حرفه :د واژگانیکل

  رهبری اخالقی، مدیران مدارس
 

  

Abstract  

The current study aimed to reveal the 

relationship between components of 

professional ethics and ethical leadership with 

the social responsibility among high school 

teachers and principals in Kurdistan. The 

quantity method and descriptive correlation 

was employed. The study population consisted 

3028 individuals, including principals and 

teachers at secondary schools. In this research 

for collecting data and selecting sample, 

Cochran's formula was used and 341 

individuals were selected by stratified random 

sampling. The relationship between 

professional ethics and ethical leadership with 

social responsibility was significant and 

positive. Also the relationship between 

professional ethics with ethical leadership was 

significant and positive. The maximum 

likelihood method was used to test the 

theoretical model fit of the collected data. 

Also, canonical correlation analysis was 

conducted. In the present study the focal 

analysis methods was applied, because the 

dependent variable has more than one sub-

component.  The results demonstrated that 

tested model showed a good fit to the 

collected data. 
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 مقدمه 

ها و های رفتار شهروندی، در بین تمامی سازمانعنوان یکی از شاخصبه 1پذیریولیتؤمس

قبول تبدیل شده است. گرچه این مفهوم های اجتماعی به امری بدیهی و قابلنظام

ها و مدیران شود، سبب شده سازمانته می( از مفاهیم جدید عصر حاضر شناخپذیریمسؤولیت)

کنندگان خدمات خود، مبذول امروزی توجه خود را به نیازهای محیطی، مراجعان و مصرف

 ها و راهبردهای سازمانی خود به بهترین شکل ممکن موردداشته و این هدف را در مأموریت

ها از روی انسانی این سازماننی یهتوجه قرار دهند و دستیابی به این نوع رفتار در بین مجموع

 آید.حساب میمحور بهآرزوهای مدیران موفقیت

ها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی و غیرقانونی در شدن روزافزون سازماندهیامروزه پیچ    

ولیت و مسؤ 2ای،های کاری، توجه مدیران و رهبران را به ایجاد و حفظ اخالق حرفهمحیط

(. 1390نیا و همکاران، ها ضروری کرده است )رحیمسازمان یهدر هم 3پاسخگویی اجتماعی

فلسفی و مالک و  –ها را باید و نبایدهای ارزشیتوان آنو پاسخگویی که می مسؤولیتاخالق، 

معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار نسبت به خود و دیگران و جامعه تعریف کرد، از مباحثی 

نظران علم مدیریت قرار گرفته موردتوجه دانشمندان و صاحب اخیر یهاست که در یکی دو ده

ای از قوانین اخالقی گفته ای به مجموعه(. مفهوم اخالق حرفه1389زاده و همکاران، است )تقی

 (.1390دست آمده است )آراسته و جاهد، شود که از ماهیت حرفه یا شغل بهمی

آید. نظام حساب میای بههر جامعه های انسان سالم دراز شاخص والنهؤرفتار مس    

رود. یکی از اهداف شمار میاجتماعی در جامعه به یهوپرورش هم یکی از ارکان توسعآموزش

اجتماعی است.  پذیریمسؤولیتهای اجتماعی ازجمله مهارت یهبسیار مهم نظام آموزشی، توسع

به ارتقای تعهد  پذیریمسؤولیت (، افزایش حس2012) و دیگران4در واقع مطابق نتایج لئونیداس

دنبال خواهد داشت و ها منجر خواهد شد، پایداری اجتماعی را بهاجتماعی افراد در سازمان

اجتماعی و  یهکرده، میزان سرمایسالمت اجتماعی در بین افراد جامعه خصوصاً افراد تحصیل

عنوان موتور . نظام آموزشی بهپایدار در جامعه را افزایش خواهد داد یهدستیابی به اهداف توسع

آموزان و اجتماعی در قبال دانش پذیریمسؤولیتتحوالت اجتماعی نیز با داشتن  یهمحرک

 گویی اجتماعی در جامعه خواهد داشت. جامعه، نقش اساسی در ایجاد و گسترش فرهنگ پاسخ
استای وپرورش در رآموزشهایی در جهت تحول بنیادین در الشهای اخیر، تدر سال

گو از طرف مدیران و دبیران صورت گرفته است؛ والنه و پاسخؤبخشی و ارتقای رفتار مسکیفیت

                                                           
1. Responsibility 

2. Professional Ethics 

3. Social Accountability 

4. Leonidas  
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 یهکه پای اند؛ چراجای نگذاشتهتوجهی از خود بهچنان شگرف و قابلاما تحوالت اخیر تأثیر آن

دد. گروپرورش به تغییر رفتار فردی و جمعی نیروی انسانی موجود برمیهر تحول در آموزش

ثیرگذار در تعلیم و تربیت هر جامعه، در عنوان یکی از ارکان اساسی و تأهمدیران و دبیران ب

بودن اجتماعی نقش کلیدی دارند و نیازمند متصف یهسازمانی و توسع یهتحقق اهداف، توسع

منظور ایجاد و پرورش این ویژگی در بین ، بهپذیریمسؤولیت یهبه اخالقیات و داشتن روحی

گو دبیران پاسخ یههر جامعه و کشور هستند. بر این اساس، پرداختن به مقول یههروندان آیندش

عنوان یک اولویت سازمانی و های آموزشی بهپذیر برای تحقق اهداف سازمانمسؤولیتو 

گونه رفتارهای اساسی در مدارس، مدیران و دبیران واقعیتی الزم و های اینآوردن زمینهفراهم

 ی است.   ضرور
های کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی سازمان یکی از ضرورت پذیریمسؤولیت    

گویی یکی از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از شود. در واقع پاسخمحسوب می

تواند برای بهبود شرایط و سازد و میو انصاف را به ذهن متبادر می برابری، اعتماد عدالت،

 (.1: 2005 1ها مورد استفاده قرار گیرد )بوونز،شی مدیریت دولتی در سازماناثربخ
 تر،بزرگ اجتماعی محیط و سازمان با و دیگران با فرد بین یهرابط عنوانبه پذیریمسؤولیت    

 کرده کسب ایفزاینده اهمیت المللیبین و ملی سطح در امروزه که است مطرح از مفاهیم یکی

 تمامی مطلوب انجام برای فرد سوی از درونی الزام و 2تعهد پذیری یکمسؤولیت است.

ی هفزایند (. با اهمیت43: 1390شود )موسوی،گذاشته می وی یهعهد بر است که هاییفعالیت

کارکنانی  نیازمند وجود هاکنونی، سازمان صنعتی جوامع مشکالت جهت حل پذیری درمسؤولیت

 (.115: 2012همکاران،  و 3پذیرند )باراکلوت مسؤولیدارای تعهد درونی و 
های غرب کشور اجتماعی را در دانشگاه پذیریمسؤولیت( در مدل ارزیابی، 1391احمدی )    

بندی کرد که که دارای شباهت باالیی به مؤسسات آموزشی )مدارس( است، در پنج رده طبقه

د اقتصاد محلی؛ ب( تبعات اجتماعی با بهبو یهاند از: الف( تبعات اقتصادی با زیرمؤلفعبارت

های محیطی با زیرمؤلفههای فضاسازی فرهنگی، رعایت و همکاری؛ ج( تبعات زیستزیرمؤلفه

های اخالق سازمانی و مراقبت و پایداری، حمایت و همراهی؛ د( تبعات اخالقی با زیرمؤلفه

 یهموردی دربار یهکردی؛ مطالعهای نتایج ادراکی و عملای؛ ه( تبعات جامعه با زیرمؤلفهحرفه

اجتماعی  پذیریمسؤولیتها مبنای مناسبی برای ارزیابی کارکنان در دانشگاه پذیریمسؤولیت

 (.11: 1391)شافعی،  شودمی یمعرفدبیران 

                                                           
1. Be 

2. Commitment      

3. Barcloo  
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های امروزی، بروز مسائل و در عصر حاضر، دغدغه و نگرانی بسیاری از مدیران و سازمان    

دهد. براساس نکردن اصول اخالقی توسط کارکنان رخ می رعایت یهسطوامشکالتی است که به

گرفته و شواهد میدانی، دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و اثربخش، نتایج تحقیقات انجام

کارگیری اصول اخالقی از سازمانی، با بههای محیطی و درونگو به چالشپذیر و پاسخمسؤولیت

ها برای انجام امور سازمانی خود، ها میسر و عملی است. سازمانزمانجانب مدیران و کارکنان سا

ها و رهنمودهای اخالقی نیاز دارند ای از ارزشبر معیارهای سازمانی و قانونی، به مجموعهعالوه

اعمال و رفتارها یاری داده و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به  که آنان را در انجام

گیری ثیرگذار در شکلألوب جمعی و عمومی میسر سازد. از عوامل مهم و تهای مطسوی شیوه

سازمانی و ایجاد شرایط مثبت ادراکی در کارکنان، جو اخالقی و ارزشی مطلوب ارتباطات درون

وری گیری فردی و گروهی مؤثر بوده و به بهبود بهرهحاکم بر سازمان است که در فرایند تصمیم

 (.94: 2009)السی و آلپکان، سازمان منجر خواهد شد 

 یسازمان یزندگ و باورها و یذهن اعتقادات از یامجموعه صرفاً  ها،سازمان در1 یاحرفه اخالق    

به همین خاطر اخالق در  است. ستنیاز ز ینیمع یهویش واقع، در یاخالق یرفتارها محدود

شود. منظور از انی محدود نمیهای موجود در منشور اخالقی سازمها، به باورها و ارزشسازمان

ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت اخالق حرفه

الزام خارجی داشته باشند یا در صورت که آنای رعایت کنند؛ بدون خویش در انجام کار حرفه

آن، زیربنای باورها،  اخالق در شکل نظری های قانونی دچار شوند. دیدگاهتخلف، به مجازات

کند ها را مشخص میهایی است که زندگی اخالقی را حمایت و اولویتمفروضات، اصول و ارزش

شود، اما اخالق عملی، اموری خارج از باورها و تعهدات و سبب نوعی پویایی منظقی برای فرد می

 2دهد )استارات،یها و رفتارهایی است که فرد آن را انجام ماست؛ بیشتر مربوط به فعالیت

2004 :195.) 

طور های پایانی قرن بیستم میالدی بهیکی از رویکردهایی است که در دهه 3رهبری اخالقی    

تواند نقش جدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است. عملکرد افراد در سازمان می

کرد که عملکرد فردی و  توان بیانای در موفقیت هر سازمان داشته باشد و با قاطعیت میعمده

ها قرار دارد. تأثیر عواملی همچون تعهد، آموزش، باورها و رهبری در سازمان سازمانی افراد تحت

توجه  رفتار سازمانی و مدیریت مورد یهاخیراً رهبری اخالقی توسط بسیاری از محققان در زمین

                                                           
1. Professional Ethics 

2. Starrat, R.J 

3. Ethical Leadership 
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توجه قرار دادند که بر ابعاد  ردعنوان رفتاری موقرار گرفته است. محققان، رهبری اخالقی را به

 (.2011و دیگران، 1های رهبری تمرکز دارد )والومبوااخالقی در روش

در بین دبیران و مدیران تا  پذیریمسؤولیتاساسی این پژوهش این است که چرا  یهلأمس    

های آموزشی اجتماعی در سازمانمسؤولیت بودن حدودی پایین است؟ در بررسی علل پایین

توان به این طور اخص، میطور اعم و در بین مدیران و دبیران متوسطه در استان کردستان بهبه

بودن میزان رضایت شغلی و سالمت هیجانی، روانی و اجتماعی؛ مدیران و موارد اشاره کرد: پایین

های که بر زندگی سازمانی خود مسلط باشند، ناچارند بسیاری از جنبهدبیران بیش از آن

فردی و  یهلی زندگی شغلی و سازمانی خود را بپذیرند؛ بیش از آنکه در فکر تغییر و توسعتحمی

دلیل رشد فردگرایی در دانند و بهانی زندگی سازمانی میسازمانی خود باشند، بیشتر خود را قرب

که در فکر شکوفایی اجتماعی های جامعه، بیش از آنهای آموزشی همچون دیگر بخشسازمان

 .دهندبیشتر در فکر خودشکوفایی بوده و منافع فردی را بر منافع جمعی ترجیح می باشند،

دبیران در شهر  پذیریمسؤولیتپژوهشی که در رابطه با سبک زندگی دبیران و میزان     

های دهد که چگونگی رویارویی افراد با واقعیت(، انجام گرفته، نشان می1391سنندج در سال )

معلمی خود،  یهوالنؤو میزان تأثیرگذاری آنان در محیط و ایفای نقش مس سازمانی و اجتماعی

 مهمی که در این استان قابل یهلأبا سبک زندگی آنان در ارتباط است. براساس این مفاهیم مس

تأمل و نیازمند تحقیقات بیشتر است، آن است که چه عواملی بر سبک زندگی کاری دبیران و 

ای، سازمانی و تر سهم مفاهیم اخالقی از جمله اخالق حرفهو از همه مهمثیرگذار بوده أمدیران ت

دبیران و مدیران در این استان به چه میزانی  پذیریمسؤولیتسبک رهبری در افزایش و ارتقای 

بودن های استانی و جلسات آموزشی، پایینشده در گردهمایی های ارائهاست؟ در برخی گزارش

همچون اخالق سازمانی در بین مدیران و دبیران استان کردستان در  های اخالقیبرخی جنبه

گونه دالیل و مسائل مشابه سبب اجتماعی آنان مؤثر است. این پذیریمسؤولیت یهکاهش روحی

اصلی پژوهش در قالب یک مدل پژوهشی تدوین و مبنای عملی در اجرای  یهلأشد که مس

 (.94استان، اسفند ماه  یهطپژوهش قرار گیرد )گردهمایی مدیران متوس

دلیل مسائلی همچون اجتماعی، به پذیریمسؤولیتامروزه اهمیت پرداختن به مفهوم     

های ها، رسوایی اخالقی شایع در بین کارکنان و مدیران سازمانناکارآمدی برخی سازمان

انی در بین های زمانی و مککاهش فاصله 2شدنآموزشی و غیرآموزشی، نگرانی ناشی از جهانی

ها انکارناپذیر اعتمادی و نارضایتی شغلی در میان کارکنان سازمانافراد و جوامع و افزایش بی

                                                           
1. Walumbwa  

2. Globalization 
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برخی عوامل مؤثر دیگر در ضرورت پرداختن به مفهوم  (.212: 2002 1دافت،) است

 های زندگی ناشی ازها از این قرار است: تغییر تدریجی شیوهکارکنان و سازمان پذیریمسؤولیت

های وپرورش کشورهای مختلف، ورود فناوریشدن بر آموزشپیشرفت تمدن، تأثیر فرایند جهانی

های شغلی بیشتر برای فرهیختگان و شدن فرصتها، فراهمنوین آموزشی در مدارس و کالس

 های نظام آموزشی. التحصیلفارغ

در  یاجتماع پذیریتمسؤولیو ی ااخالق حرفه»عنوان  تحت یدر پژوهش (1392)واتی صل    

مشارکت  یمنابع انسان یریتبا مد یااخالق حرفه یانکه م کندیاشاره م «یدارصنعت هتل

 .استبرقرار  یمعنادار و مثبت یهرابط یطیو عملکرد مح یاجتماع

است که افراد  یاجتماع ایندیفر پذیریمسؤولیتاند که ( بیان کرده2000)2مارکمن و تتلوک    

 ینکه همواره ا یابندیم یشدانند و گرایم از سازمان و شغل خود یود را جزئآن خ یقاز طر

افراد  یتبه فعال یدهجهت یهیوش ینتریاساس پذیریمسؤولیت. در واقع ینندسازمان را موفق بب

انجام کارها به  یبرا یتعهد درون یکو  یردگیکه از درون فرد سرچشمه مراچ ؛در سازمان است

(، در 2002)3بوند. (10: 2000، ک)مارکمن و تتلو است ییحداکثر توانا نحو مطلوب و با

کند یم یدکأنکته ت ینبر ا «یاجتماع پذیریمسؤولیتو  یااخالق حرفه» عنوان تحت یپژوهش

 یطدر مح یاصول اخالق کردنییاجرا یازمندبهتر، ن ییبه کارا یابیدست یها براکه سازمان

اخالق  ینارتباط ب»عنوان  تحت ی( در پژوهش2006نش )او همکار یوینوترهستند. خود  یسازمان

ارتباط  به« آنان یاجتماع پذیریمسؤولیتنان در آو عملکرد  یآموزش یهادر سازمان ریرهب

  کنند.یها اشاره میرمتغ ینا ینو معنادار ب یممستق

نجام شده )که در پژوهش حاضر ا متغیرهایذکرشده که در رابطه با  هایبا توجه به پژوهش    

 در مدارس و یآموزش نظام حساس نقش به توجه با وها اشاره شد( از آن هاییباال به نمونه

 یاجتماع نهاد نیا در شاغل یانسان یروین پذیریمسؤولیت یهرابط و اجتماع یهتوسع ندیفرا

 آن تبعبه و یاخالق یرهبر ،یاحرفه اخالق مباحث به که رسدیم نظر به یضرور

 و شود مبذول یاژهیو توجه یآموزش نظام یانسان یروین منابع نیب در یاجتماع پذیریسؤولیتم

 کارکنان نیب در پذیریمسؤولیت شیافزا و یاخالق یهانهیزم جادیا یبرا الزم بستر و نهیزم

 ،یاحرفه اخالق نیب روابط یهمطالع حاضر، پژوهش یاصل هدف نیبنابرا د؛یآ فراهم یآموزش

  .شد نییتع کردستان استان مدارس در یاجتماع پذیریمسؤولیت با یاخالق یرهبر

 معناداری وجود دارد. یهمدیران رابطرهبری اخالقی ای دبیران با بین اخالق حرفه -1

                                                           
1. Daft 

2. Markman & Tetlok   

3. Bond 
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معناداری  یهدبیران رابط اجتماعی مدیران و پذیریمسؤولیتای با میزان بین اخالق حرفه -2

 وجود دارد. 

معناداری وجود  یهاجتماعی مدیران و دبیران رابط پذیریمسؤولیتخالقی با بین رهبری ا -3

 دارد.

 یهاجتماعی دبیران رابط پذیریمسؤولیت ومدیران ای، رهبری اخالقی اخالق حرفه بین -4

 معناداری وجود دارد.

 

  پژوهششناسی روش

گونه تحقیقات، همبستگی است. هدف این -رویکرد تحقیق: کمّی و راهبرد تحقیق توصیفی

توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. در این نوع تحقیق، 

توصیف عینی و واقعی رویدادها و حوادث و خصوصیات یک موقعیت با استفاده از اطالعات 

آید. علت دست میبندی و تحلیل اطالعات بهعوامل از طریق طبقه یهآماری یا چگونگی رابط

 1همبستگی این است که به تغییرات متغیرهای مالک )وابسته( -صلی انتخاب روش توصیفیا

یا کاوشی اخالق  2بین مستقلاجتماعی براساس متغیرهای پیش پذیریمسؤولیتهای مؤلفه

شود تا تأثیر های آن پی برده شود. تالش میهای آن، رهبری اخالقی و مؤلفهای و مؤلفهحرفه

مدیران و  پذیریمسؤولیتسازمانی و رهبری اخالقی در کاهش یا افزایش میزان ای، اخالق حرفه

 دبیران، که در عمل وجود دارد، بررسی شود. 

استان کردستان  یهدوم متوسط یهاین تحقیق، تمامی مدیران و دبیران دور آماری  یهجامع    

ها و بیر در دبیرستاندرصد( مدیر و د 60نفر ) 2163تعداد  95-96بودند. در سال تحصیلی 

ای مشغول به تدریس هستند. های فنی و حرفهدرصد( مدیران و دبیران هنرستان40نفر ) 865

 45نفر ) 1362ها و تعداد درصد( را خانم 55نفر ) 1665آماری تعداد  یهاز کل تعداد جامع

یک تفکدهند. تعداد کل شاغالن به تدریس استان را بهدرصد( را آقایان تشکیل می

 مشاهده کرد. 1توان در جدول های استان میشهرستان

 

 

 

 

 

                                                           
1. Dependent 

2. Independent 
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 تعداد کل مدیران و شاغالن به تدریس در استان کردستان  (:1) جدول 

سنندج  شهرستان

 1ناحیه

سنندج 

 2ناحیه

 بانه  کامیاران دیواندره مریوان بیجار قروه سقز

 %8 %9 %8 %14 %9 %11 %14 %13 %14 درصد 

 243 273 243 423 273 333 424 393 423 تعداد)جامعه(

 3028 تعداد کل جامعه

 

 هایی هستند که ازبین پژوهش دارای مؤلفهوقتی متغیرهای پیش :هاروش تجزیه و تحلیل داده

: 1384)هومن،  د، استفاده از رگرسیون ممکن نیستخطی شدید دارنلحاظ نظری با یکدیگر هم

کند که تنها یک متغیر مالک در مواردی محاسبه می را  f(. همچنین رگرسیون چندمتغیره،246

گیریم. تحلیل یا وجود داشته باشد؛ بنابراین در این پژوهش از روش تحلیل کانونی بهره می

ای از متغیرهای مالک بین و مجموعهای از متغیرهای پیشهمبستگی کانونی به بررسی مجموعه

پردازد. منطق این روش این ای کانونی میهای از وزناز طریق همبستگی کانونی و مجموعه

دست آورده؛ به طوری های فوق را بهاست که یک ترکیب خطی از متغیرهای هر یک از مجموعه

شده، به حداکثر برسد. در این تحلیل بیشترین که همبستگی خطی دو ترکیب خطی محاسبه

ی از مجموعه متغیرهای رابطه با همبستگی دو مجموعه از متغیرها و نه روابط درون فقط یک

جا اولین متغیر کانونی بیشترین رابطه یا شده برای تحلیل مدنظر است. پس در اینطراحی

کند، بعد دومین متغیر کانونی و تا آخر. همبستگی را بین دو مجموعه متغیرها تبیین می

 (.664: 1394آید )میرزایی، دست میترتیب بهآمده بهدست ن همبستگی کانونی بهبنابرای
ها و قبول برای اجرای آزمونآماری مناسب و قابل یهبرای انتخاب نمون: گیریروش نمونه

آماری استفاده  یهنمون یهکردن حجم و اندازها، از فرمول کوکران برای مشخصگردآوری داده

ی گیری تصادفنفر با استفاده از روش نمونه 341گیری فوق، تعداد شد. براساس فرمول نمونه

های مختلف در ای متناسب انتخاب شدند. در این پژوهش، برای درنظرگرفتن نسبتطبقه

ها و آقایان مدیران و دبیران، سنوات خدمت آنان، مدرک آماری همچون؛ نسبت خانم یهجامع

آماری، از اهمیت خاصی برخوردار بوده  یهجغرافیایی محل خدمت در نمون یهتحصیلی و منطق

توجه قرار  ای موردگیری طبقهها هم با استفاده از روش نمونهکه این نسبت و تالش شده است

ای در مرحلهای تکگیری خوشهآماری موردمطالعه با استفاده از روش نمونه یهگیرند. نمون

ها استفاده شد. یکی از ها و روش تصادفی ساده برای انتخاب آزمودنیانتخاب دبیرستان

ها( است. با توجه ها و اطالعات دست اول )آزمودنیعلمی اتکا به دادههای اساسی تحقیق ویژگی
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منعکس  2ها در جدول ها و گردآوری دادهآماری برای آزمون فرض یهبه این موارد تعداد نمون

 شده است.

 
 آماری مورد مطالعه یهتوزیع نمون (:2) جدول

 شهرستان
سنندج 

 1ناحیه

سنندج 

 2ناحیه
 بانه کامیاران دیواندره نمریوا بیجار قروه سقز

 %8 %9 %8 %14 %9 %11 %14 %13 %14 درصد

 18 23 18 58 23 35 58 50 58 تعداد)نمونه(

 341 تعداد کل نمونه

 

ای های موردنیاز در این پژوهش، از دو روش کتابخانهآوری دادهبرای جمع: هاابزار گردآوری داده

 یهوری اطالعات مربوط به ادبیات و پیشینآو میدانی استفاده شده است. در خصوص جمع

ها، مقاالت و نامههای دانشگاهی، پایانای و اسنادی )شامل کتابتحقیق از روش کتابخانه

آوری اطالعات در مورد رد یا تأیید های اطالعاتی( استفاده شد. همچنین برای جمعپایگاه

 یهها و توزیع آن در بین نمونمهناهای پژوهش از روش میدانی )از طریق طراحی پرسشفرضیه

آوری اطالعات موردنیاز در خصوص هر کدام از متغیرهای پژوهش(. از سه آماری و جمع

نامه دارای سه قسمت بود که در ابتدا هدف از نامه به شرح ذیل استفاده شد: هر پرسشپرسش

ز بیان شده است. به پاسخ موردنیا یهدهنده در ارائها و ضرورت همکاری پاسخگردآوری داده

 یهها و شناخت وضع موجود و ارائنامههای حاصل از پرسشبودن داده همین خاطر باارزش

مدیران و دبیران در پایان پژوهش ضرورت  پذیریمسؤولیتراهکارهایی در خصوص افزایش 

ترغیب دادن به سؤاالت دهندگان برای پاسخهمکاری آنان مورد تأکید قرار گرفته است تا پاسخ

دهندگان شامل جنسیت، مدرک شناختی پاسخشوند. در قسمت دوم، اطالعات جمعیت

نامه خدمت و سن درخواست شده است. این دو بخش برای هر سه پرسش یهتحصیلی، سابق

پژوهش  جا ارائه شده است. در قسمت انتهایی، برای هرکدام از متغیرهای موردمشترک و یک

 شده آورده استاندارد یهنامپرسشاجتماعی(  پذیریمسؤولیتالقی و ای، رهبری اخ)اخالق حرفه

 .است

ای نامهای، از پرسشگیری متغیر اخالق حرفهبرای سنجش و اندازه: ایاخالق حرفه یهنامپرسش

( استفاده شد که دبیر یا هر فرد دیگری 1389قراملکی )« تحلیل من به روایت من»عنوان تحت

ها و احساسات معین گیریها، موضعی خود در قالب سنجش رفتارها، تصمیمااز نظر تعهد حرفه

)حالت( یکسانی یا انطباق، فاصله یا رخنه و تعارض یا ناسازی به یهخویش با سه زیرمؤلف



 ...پذیریولیتؤای، رهبری اخالقی با مسرابطة بین اخالق حرفه ◄102

ای، با ضریب پایایی کل )ضریب آلفای درجهسؤال و براساس طیف لیکرت پنج 25 یهوسیل

گیری قرار گرفته است. در این پژوهش برای تعیین روایی و مورد اندازه α= 750/0کرونباخ( 

 نامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. اعتبار سازه پرسش

متغیر رهبری اخالقی در بین مدیران و  گیریبرای سنجش و اندازه  :رهبری اخالقی یهنامپرسش

بری اخالقی مدیران در بین دبیران مدارس گیری میزان رهمنظور سنجش و اندازهدبیران )به

های درس استفاده شد.( استان کردستان تحت مدیریت خود و رهبری اخالقی دبیران در کالس

( با اندکی تغییرات و افزودن یک 2008)1دهوق و دن هارتگ یهنامبا استفاده از پرسش

ؤال(، مشارکت در قدرت س 5سازی نقش )سؤال(، شفاف 4صداقت ) یهزیرمؤلفه، با چهار مؤلف

ای لیکرت با ضریب پایایی کل درجهسؤال در مقیاس پنج 18سؤال(، با  3سؤال( و انصاف ) 6)

 شد. 797/0

 پذیریمسؤولیتگیری و سنجش میزان برای اندازه :اجتماعی پذیریمسؤولیت یهنامپرسش

مقیاس تبعات پنج خرده (، با1391احمدی ) یهناماجتماعی در بین مدیران و دبیران از پرسش

سؤال(، تبعات اجتماعی )فضاسازی  5خدمات با  یهاقتصادی )بهبود اقتصاد محلی و ارائ

 6محیطی )مراقبت، پیشگیری و حمایت با سؤال(، تبعات زیست 6فرهنگی، رضایت و همکاری با 

ؤال( که قباًل س 6سؤال( و جامعه )تبادالت اجتماعی با  6ای و اجتماعی با سؤال(، اخالق )حرفه

عنوان اهمال )ضعیف(، اهتمام )متوسط(، اشتهار )خوب( و کمال اشاره شده، با درجات تحت

 ( مورد استفاده قرار گرفت. 818/0)عالی( با ضریب باالی پایایی )

های هر کدام از متغیرهای پژوهش، تعداد و ها شامل؛ مؤلفهنامهساختار هر کدام از پرسش    

 خالصه شده است.  3ها در جدول مربوط به هر کدام از مؤلفهسواالت  یهشمار

 
 هانامهساختار پرسش(: 3)جدول 

 تعداد و شماره سؤاالت مربوطه های مربوطهمؤلفه متغیر پژوهش

 

 ایاخالق حرفه

 

 

 

 یکسانی و انطباق

 فاصله و رخنه

 تعارض و ناسازی

 25کل سؤاالت )« من به روایت من»تحلیل

 سؤال(

 یکسانی 64 – 100 کسب نمره

 فاصله 24تا  -63کسب نمره 

 تعارض 1 – 25کسب نمره 

 

 رهبری اخالقی

 صداقت

 مشارکت در قدرت

 سازی نفششفاف

 سؤاالت 4-3-2-1

 سؤاالت 10-9-8-7-6-5

 سؤاالت15-14-13-12-11

                                                           
1. De Hoogh, & Den Hartog 
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 سؤاالت16-17-18 انصاف

 

 اجتماعی پذیریمسؤولیت

 تبعات اقتصادی

 تبعات اجتماعی

 طیمحیآثار زیست

 تبعات اخالقی

 آثار کل بر جامعه

 سؤاالت 5-4-3-2-1

 سؤاالت -11-10-9-8-7-6

 سؤاالت-16-15-14-13-12 -17

 سؤاالت -23-22-21-20-19-18

 سؤاالت – 25-24

 

یابی بودن توزیع متغیرها و روش مدلاز آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال    

اجتماعی  پذیریمسؤولیتثیرگذار در أترین عامل تمهممنظور تعیین معادالت ساختاری و به

 )وابسته( از آزمون فریدمن استفاده شد.

سازی رهبری اخالقی )صداقت، مشارکت در قدرت، شفاف یهمجموع یهبرای بررسی رابط    

اجتماعی )تبعات اقتصادی و اجتماعی، آثار  پذیریمسؤولیتنقش و انصاف( با مجموعه 

ات اخالقی و آثار جامعه( از تحلیل همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج محیطی، تبعزیست

 پذیریمسؤولیتمتغیر کانونی رهبری اخالقی با متغیر کانونی  یهتحلیل نشان داد که رابط

 یهدست آمد که آماربه 55/0است. شاخص الندای ویکلز برای این ارتباط  61/0اجتماعی 

معنادار است؛ بنابراین  001/0بوده که در سطح  26/199یز مجذور خی بارتلت مربوط به آن ن

 داری با یکدیگر دارند.این دو مجموعه ارتباط معنی

ای )یکسانی و انطباق، فاصله و رخنه، تعارض و اخالق حرفه یهبرای بررسی رابطه مجموع    

محیطی، زیستاجتماعی )تبعات اقتصادی و اجتماعی، آثار  پذیریمسؤولیتناسازی( با مجموعه 

تبعات اخالقی و آثار جامعه( از تحلیل همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که 

است.  46/0اجتماعی  پذیریمسؤولیتای با متغیر کانونی متغیر کانونی اخالق حرفه یهرابط

لت مربوط مجذور خی بارت یهبه دست آمد که آمار 62/0شاخص الندای ویکلز برای این ارتباط 

معنادار است؛ بنابراین این دو مجموعه ارتباط  001/0بوده که در سطح  50/155به آن نیز 

 داری با یکدیگر دارند.معنی

ای )یکسانی و انطباق، فاصله و رخنه، تعارض و مجموعه اخالق حرفه یهبرای بررسی رابط    

سازی نقش و انصاف( ، شفافرهبری اخالقی )صداقت، مشارکت در قدرت یهناسازی( با مجموع

متغیر کانونی اخالق  یهاز تحلیل همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که رابط

 73/0است. شاخص الندای ویکلز برای این ارتباط  38/0ای با متغیر کانونی رهبری اخالقی حرفه



 ...پذیریولیتؤای، رهبری اخالقی با مسرابطة بین اخالق حرفه ◄104

 001/0بوده که در سطح  75/100مجذور خی بارتلت مربوط به آن نیز  یهدست آمد که آماربه

 داری با یکدیگر دارند.معنادار است؛ بنابراین این دو مجموعه ارتباط معنی

 

 هایافته

های توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی شاخص 4در جدول 

تغیرها باید نرمال یابی علی، توزیع مکند که در مدل( پیشنهاد می2011)1. کالیناندشده ارائه

 10و  3ترتیب نباید از کند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها بهباشد. او پیشنهاد می

قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از یک  4بیشتر باشد. با توجه به جدول 

. در جدول متغیری برقرار استبودن تکیابی علی یعنی نرمالفرض مدلاست؛ بنابراین این پیش

 اند.ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده 5

 
 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص (:4)جدول 

 

 

 

 

                                                           
1. Kline 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 08/0 -79/0 92/10 27/79 ایاخالق حرفه

 -66/0 04/0 53/14 95/50 رهبری اخالقی

 -17/0 48/0 90/12 66/65 اجتماعی پذیریمسؤولیت
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش (:5)جدول 

 متغییر شماره
رهبری 

 اخالقی
 مشارکت صداقت

شفاف

 سازی
 انصاف

اخالق 

 ایحرفه
 تعارض فاصله یکسانی

 مسؤولیت

 پذیری
 جامعه اخالقی محیطیزیست اجتماعی قتصادیا

 61/0 57/0 42/0 63/0 49/0 53/0 31/0 29/0 37/0 36/0 64/0 44/0 7/0 32/0 1 رهبری اخالقی 1

 52/0 37/0 33/0 56/0 33/0 38/0 38/0 31/0 53/0 48/0 72/0 59/0 71/0 1 32/0 صداقت 2

 42/0 36/0 28/0 49/0 38/0 56/0 35/0 27/0 32/0 53/0 73/0 70/0 1 71/0 7/0 مشارکت 3

 29/0 38/0 31/0 42/0 31/0 48/0 29/0 28/0 56/0 39/0 66/0 1 7/0 59/0 44/0 شفاف سازی 4

 36/0 43/0 28/0 37/0 39/0 41/0 39/0 37/0 67/0 42/0 1 66/0 73/0 72/0 64/0 انصاف 5

 38/0 58/0 37/0 38/0 41/0 53/0 21/0 30/0 36/0 1 42/0 39/0 53/0 48/0 36/0 ایاخالق حرفه 6

 43/0 48/0 27/0 63/0 53/0 56/0 28/0 26/0 1 36/0** 67/0 56/0 32/0 53/0 37/0 یکسانی 7

 41/0 36/0 31/0 34/0 38/0 38/0 34/0 1 26/0 30/0** 37/0 28/0 27/0 31/0 29/0 فاصله 8

 38/0 27/0 29/0 31/0 27/0 29/0 1 34/0 28/0 21/0 39/0 29/0 35/0 38/0 31/0 تعارض 9

 20/0 23/0 16/0 38/0 35/0 1 29/0 38/0 56/0 53/0 41/0 48/0 56/0 38/0 53/0 پذیری مسؤولیت  10

 35/0 64/0 58/0 67/0 1 35/0 27/0 38/0 53/0 41/0 39/0 31/0 38/0 33/0 49/0 اقتصادی 11

 55/0 75/0 6/0 1 67/0 38/0 31/0 34/0 63/0 38/0 37/0 42/0 49/0 56/0 63/0 اجتماعی 12

 4/0 58/0 1 60/0 58/0 16/0 29/0 31/0 27/0 37/0 28/0 31/0 28/0 33/0 42/0 زیست محیطی 13

 61/0 1 58/0 75/0 64/0 23/0 27/0 36/0 48/0 58/0 43/0 38/0 36/0 37/0 57/0 اخالقی 14

 1 61/0 4/0 55/0 35/0 2/0 38/0 41/0 43/0 38/0 36/0 29/0 42/0 52/0 61/0 جامعه 15

 



 ...پذیریخالقی با مسئولیتای، رهبری ارابطة بین اخالق حرفه ◄106

( با 28/0( و رهبری اخالقی )35/0ای )اخالق حرفه یه، رابط5با توجه به جدول     

ای اخالق حرفه یهدار است. رابطمعنی 01/0اجتماعی مثبت و در سطح  پذیریلیتمسؤو

اخالق  یهدار است. همچنین رابطمعنی 01/0( در سطح 31/0( و رهبری اخالقی )27/0)

 دار است.معنی 01/0( با رهبری اخالقی مثبت و در سطح 37/0ای )حرفه

های ی نظری پژوهش و برازش آن با دادهاحتمال برای آزمون الگو یهاز روش بیشین     

متغیرهاست.  یهبودن چندمتغیرشده استفاده شد. استفاده از این روش نیازمند نرمال یگردآور

 1مردیا یهبودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استانداردشددر پژوهش برای بررسی نرمال

بوده و از  323تر از عدد دست آمد که کمبه 50/46استفاده شد. این عدد در پژوهش حاضر 

 مساوی با تعداد متغیرهای مشاهده pمحاسبه شده است. در این فرمول  p(p+2)طریق فرمول 

 افزارنرم(. گفتنی است که از 2012، 2است )تئو و نویس 13شده بوده که در این پژوهش 

AMOS 24  استفاده شد. هادادهبرای تجزیه تحلیل 

اند. در به تفکیک گزارش شده 5و  مقتصد 4تطبیقی 3زش مطلق،های برا، شاخص6در جدول     

( و AGFI)7یافته(، شاخص نیکویی برازش تعدیلGFI)6این پژوهش شاخص نیکویی برازش

های برازش عنوان شاخص( بهSRMR)8استانداردشده یهمیانگین مربعات باقیماند یهریش

( و شاخص برازش NFI)10ه(، شاخص برازش هنجارشدCFI)9مطلق، شاخص برازش تطبیقی

آزادی  یههای برازش تطبیقی و مجذور خی بر درجعنوان شاخص( بهNNFI)11هنجارنشده

(/df2Xشاخص برازش ایجاز ،)12(PNFIو مجذور میانگین مربعات خطای تقریب )13(RMSEA )

 های برازش مقتصد در نظر گرفته شدند. عنوان شاخصبه

 

 

 

                                                           
1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

2. Teo & Noyes 

3. Absolute 

4. Comparative 

5. Parsimonious 

6. Goodness of Fit Index 

7. Adjusted Goodness of Fit Index 

8. Standardized Root Mean Squared Residual 

9. Comparative Fit Index 

10. Normed Fit Index 

11. Non-Normed Fit Index 

12. Parsimony Fit Index 

13. Root Mean Square Error of Approximation 
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 پژوهش یهشدالگوی آزمونهای نیکویی برازش شاخص (:6)جدول 

 های برازش مطلقشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص

 04/0 91/0 95/0 آمدهدستمقدار به

 05/0کمتر از  80/0بیشتر از  90/0بیشتر از  پذیرشحد قابل

 های برازش تطبیقیشاخص

 CFI NFI NNFI شاخص

 96/0 93/0 96/0 آمدهدستمقدار به

 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  پذیرشحد قابل

 یافتههای برازش تعدیلشاخص

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 06/0 67/0 57/2 آمدهدستمقدار به

 08/0کمتر از  60/0بیشتر از  3کمتر از  پذیرشحد قابل

 

های پذیرش هر یک از شاخصآمده در پژوهش حاضر و حد قابل دست، مقادیر به5در جدول     

توان نتیجه های برازش در حد مطلوبی قرار دارند و میاند. تمامی شاخصزش گزارش شدهبرا

مدل  1شده دارد. در شکل  های گردآوریشده برازش مناسبی با دادهگرفت که مدل آزمون

 پژوهش نشان داده شده است. یهشدآزمون



 ...پذیریولیتؤای، رهبری اخالقی با مسرابطة بین اخالق حرفه ◄108

 پژوهش یهشدالگوی آزمون  (:1) شکل

 

درصد از واریانس  40ای و رهبری اخالقی در مجموع ق حرفه، اخال1با توجه به شکل     

درصد از  28ای و رهبری اخالقی نیز کنند. اخالق حرفهاجتماعی را تبیین می پذیریمسؤولیت

درصد از واریانس  14ای کنند. همچنین اخالق حرفهبینی میرا پیش پذیریمسؤولیتواریانس 

های پژوهش گزارش نیز نتایج بررسی فرضیه 6جدول  کند. دربینی میرهبری اخالقی را پیش

 شده است.
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 های تحقیقنتایج بررسی فرضیه (:6)جدول 

 نتیجه p ضریب مسیر فرضیه شماره

 تأیید شد 008/0 16/0 .دارد معنادار یهرابطرهبری اخالقی مدیران  بای دبیران احرفه اخالق 1

2 
مدیران و دبیران  یاجتماع ریپذیمسؤولیتمیزان  با ایاخالق حرفه

 .دارد معنادار یهرابط
 تأیید شد 45/0 15/0

3 
 ی مدیران و دبیراناجتماع پذیریمسؤولیتمیزان  با رهبری اخالقی

 .دارد معنادار یهرابط
 تأیید شد 002/0 25/0

4 
ی اجتماع پذیریمسؤولیت و ای، رهبری اخالقی مدیرانبین اخالق حرفه

 .دارد نادار وجودمع یهرابطدبیران 
 تأیید شد 004/0 17/0

 

 بای دبیران احرفه اخالقاول پژوهش مبنی بر این بود که بین  یه، فرضی6با توجه به جدول     

ای بر رهبری ضریب مسیر اثر اخالق حرفه .دارد وجود معنادار یهرابط رهبری اخالقی مدیران

دار است؛ بنابراین این فرضیه تأیید معنی مثبت و 01/0بوده که در سطح  16/0اخالقی مدیران 

 .دارد دار، مثبت و معنامیمستق یهرابطرهبری اخالقی مدیران  با ایشود. یعنی اخالق حرفهمی

 یاجتماع پذیریمسؤولیت با ایدوم پژوهش مبنی بر این بود که اخالق حرفه یهفرضی     

بر  اییب مسیر اثر اخالق حرفهضر .دارد میمستق معنادار یهرابطمدیران و دبیران 

شود. یعنی دار است؛ بنابراین این فرضیه تأیید میبوده که معنی 15/0اجتماعی  پذیریمسؤولیت

  .داردن میمستق معنادار یهرابط یاجتماع پذیریمسؤولیت با ایاخالق حرفه

 یاجتماع پذیریمسؤولیت با سوم پژوهش مبنی بر این بود که رهبری اخالقی یهفرضی    

بر  ضریب مسیر اثر غیرمستقیم رهبری اخالقی .دارد معنادار یهرابطمدیران و دبیران 

دار مثبت و معنی 01/0بوده که در سطح  25/0اجتماعی مدیران و دبیران  پذیریمسؤولیت

 شود. است؛ بنابراین این فرضیه تأیید می

ای، رهبری اخالقی مدیران و فهکه بین اخالق حرچهارم پژوهش مبنی بر این یهفرضی    

ای، رهبری اخالقی معنادار وجود دارد. ضریب اثر اخالق حرفه یهدبیران رابط پذیریمسؤولیت

 دهد رهبری اخالقیدار است و نشان میبوده که معنی 17/0دبیران  پذیریمسؤولیتمدیران و 

به عبارت دیگر  .دارد یعاجتما پذیریمسؤولیت ای باای در ارتباط اخالق حرفهنقش واسطه

ای باعث افزایش رهبری اخالقی شده و افزایش این متغیر نیز باعث افزایش اخالق حرفه

 شود.اجتماعی می پذیریمسؤولیت

 

 



 ...پذیریولیتؤای، رهبری اخالقی با مسرابطة بین اخالق حرفه ◄110

 گیری بحث و نتیجه

 تواندیم سازمان در اتیاخالق به توجه و یاحرفهاخالق  که؛ داد نشان پژوهش نیا یهاافتهی

 امر، نیا که باشد داشته دنبالبه را یسازمان ییگوپاسخو  یاجتماع پذیریمسؤولیت شیافزا

 اخالق یدیکل نقش به توجه با. کندیم گوشزد سازمان در را یاخالق مباحث به توجه تیاهم

 ،یو سازمان یفرد یهتوسع یدر ارتقا یاجتماع پذیریمسؤولیت و یاخالق یرهبر ،یاحرفه

 مذکور یرهایمتغ به یخاص توجهات مربوطه والنؤمس و رانیمد که رسدیبه نظر م یضرور

 یارتقا و اتیاخالق یسازنهینهاد یبرا را الزم یبسترها موانع، بردننیب از با و باشند داشته

 .کنندفراهم  پذیریمسؤولیت

 فرهنگو  توسعه ندیفرادر  یاجتماع ینهادها نیمؤثرتر از یکی یو نظام آموزش مدارس    

 میمفاه به توجه و پذیریمسؤولیت. ندیآیم حساببه جوامع در یتماعاج پرورش و تیترب

به یاجتماع تیترب یهاشاخص ازجمله هاسازمان یانسان یروین و شهروندان نیب در یاخالق

 نیا. شود نهینهاد هاسازمان یانسان یروین نیاصل مهم در ب نیا که دیکوش دیبا. ندیآیم حساب

 یبررس مورد را یاجتماع پذیریمسؤولیت بر رگذاریثأت یهاؤلفهم یتمام که کردپژوهش تالش 

 یانسان یروین و مدارس با متناسب پذیریمسؤولیت یارتقا یبرا را یمناسب یالگو و داده قرار

 عوامل. است داشته الزم یهمخوان (1392) واتیصلپژوهش با  نیا جی. نتاکندارائه  مؤسسات نیا

 یانرژ مصرف زانیم در ییجوصرفه ،یطیمحستیز یداردهااستان تیرعا همچون یطیمحستیز

شاخص نیا و بوده مؤثر یاجتماع پذیریمسؤولیت زانیمدر  یبیتخر یهاتیفعال از یخوددار و

و مساوات در  یکسانیاحساس  نیهمچن. است شده دییأت زی( ن1391) یاحمد یهمطالع در ها

خود  یهنوببه عامل نیهم و بوده رگذاریثأت هانسازما در یاخالق یرهبر جو و نهیزم آوردنفراهم

مارکمن و پژوهش  یهجینت با موضوع نیا. است مؤثرافراد  یاجتماع پذیریمسؤولیت یدر ارتقا

 و هیروحکه کاهش  دهدیپژوهش نشان م یهجینت. داردالزم را  یهمخوان (2000)1تتلوک

در  یو برابر یکسانیعدالت،  یهیروح اراستقر و تعارض و فاصله جو از رانیدب و رانیمد احساس

 رفتار گسترش و توسعه باعث تاً ینها و انجامدیم یاخالق یبه رهبر یآموزش یهاسازمان

با پژوهش  جهینت نیا. شد خواهد یآموزش مؤسسات و مدارس نیب در گومدارپاسخ و والنهؤمس

 الزم را دارد. ی( همخوان2006و همکارانش ) یوینوتر

 که گفت توانیم پژوهش یاصل یهاهیل از آزمون فرضحاص جیو نتا ینظر یمبان اساسبر    

 ؛وجود دارد یاجتماع پذیریمسؤولیت با یاخالق یرهبر ،یاحرفه اخالقن یب متقابل یارابطه

 یاحرفه اخالقاز نظر  ژهیوبه یاجتماع پذیریمسؤولیتبه  دنیرس یکه الزم است برا یاگونه به
                                                           
1. Markman & Tetlok   
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 نیتریاصل که مدارس ژهیوبه یاجتماعنهادها  یتمام نیدر جامعه و در ب یاخالق یرهبر و

 .ندیآیم حسابد بهافرا یاجتماع تیترب ایپرورش  ریدر مس یآموزش یهمؤسس ای سازمان

 رانیدب و رانیمد یازهاین گرید سازنهیزم تواندیم یاجتماع پذیریمسؤولیتگونه که همان

یم زین یاجتماع پذیریمسؤولیتاز  یداررباشد، برخو یاخالق یرهبر و یاحرفه اخالق همچون

 .کندکمک  رانیدب و رانیمد یاحرفه اخالق شیتواند به افزا

 دیدر جامعه با رانیدب و رانیمد نیب در ژهیوبه یاجتماع پذیریمسؤولیت تیبا توجه به اهم    

 نیا شدنییاجرا یهنیو زم دبوآن  شیافزا منظوربه یعمل و مناسب ییکارهاراه یجوودر جست

 پذیریمسؤولیت. برای افزایش کردفراهم های آموزشی در مدارس و سازمان را مهم ریمتغ

و نتایج حاصله  پژوهشبا توجه به چارچوب نظری  بین مدیران و دبیران مدارسدر  اجتماعی

 شود:میپیشنهادات زیر ارائه 

ای و رهبری اخالق حرفه از تأثریکی از عوامل م یاجتماع پذیریمسؤولیتکه با توجه به این    

در تعامالت و روابط اجتماعی شکل  اجتماعی پذیریمسؤولیتکه جاییآن و از است اخالقی

زمانی این احساس  ،یابدانتقال می مدیران و دبیرانتوسط  اجتماعی پذیریمسؤولیتگیرد و می

مدیران و  ایاخالق حرفهجامعه از مدیران ویژه بهدرستی انتقال یابد که افراد جامعه تواند بهمی

و تالش برای کاهش هرچه  سازمانی کارآمدیبنابراین شناسایی علل نا ؛برخوردار باشند دبیران

اجتماعی  پذیریمسؤولیتافزایش  تواند باعثمی مدیران و دبیرانخصوص در بین بیشتر آن به

 د. باش در بین مدیران و دبیران
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