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 چکیده 

آموزان جامعه آماری پژوهش، دانش .همبستگی است -کمی و روش توصیفیتحقیق حاضر دارای رویکرد      

-نفر از دانش 482نفر بود که تعداد  013آباد کتول است؛ نمونه پژوهش تعداد پسر ابتدایی شهرستان علی

ای تصادفی تعیین شد. گیری با روش خوشهها به طور کامل پاسخ دادند. روش نمونهن به پرسشنامهآموزا

 & Sinha( 1993)های پژوهش نیز از طریق دو ابزار پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی داده گردآوری

Singh  در مقیاس دو وجهی و رهبری اخالقیBrown &  et. al (2006) گانه لیکرت در مقیاس پنج

-اعی دانشن و سازگاری اجتممدیرا گویای آن بود که بین رهبری اخالقی تایج حاصل از تحقیقنانجام شد. 

از درصد  14رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج  تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که  آموزان

بینی است که بیشترین سهم مربوط به یکی از تغییرات سازگاری اجتماعی توسط رهبری اخالقی قابل پیش

بری اخالقی را در ایجاد سازگاری ابعاد رهبری اخالقی به نام فرد اخالقی بود. نتایج این پژوهش اهمیت ره

   دهد.آموزان در دوره ابتدایی نشان میاجتماعی دانش
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 همقدم

کوشد تا نیازهای متنوع و گاه متعارض خود را در محیط زندگی خود هر انسانی آگاهانه یا ناآگاه می 

ورده کند و از آنجا که باید نیازهای خود را در قالب ساختارهای اجتماعی برآورده کند، سازگاری او برآ

سازگاری اجتماعی به پردازش  (.(Mazaheri &  Afshar, 2009به ناچار سازگاری اجتماعی است 

تعادل های اجتماعی اشاره دارد که اطالعات دریافتی از محیط اجتماعی و عملکرد فرد در موقعیت

تواند بر تمام ابعاد زندگی فرد تأثیر گذارد، ایجاد های خود و انتظارات اجتماع را که میبین خواسته

 American Psychiatric Association(1994)(. Dhingra, Manhas & Thakur, 2005)کند می

اختن نیازهای کند: هماهنگ ساختن رفتار به منظور برآورده سسازگاری اجتماعی را چنین تعریف می

 .هاست ها یا نگرشها، هیجانمحیطی که غالباً مستلزم اصالح تکانه

های اخیر توجه برخی از جامعه شناسان و از جمله مباحثی است که در دهه 1سازگاری اجتماعی   

ها و مشاهدات مراکز . پژوهش(Mirhosseini, 2017)است شناسان را به خود جلب نمودهروان

است که عوامل نامساعدی مانند اضـطراب، تنش، تشویش و عدم اعتماد به نفس، ان دادهای نشمشاوره

شود که کند و نه تنها موجب میسازگاری شخصی، اجتماعی و پیشرفت تحصیلی را تهدید می

آموزان نتوانند به موقع دوره تحصیلی خود را به اتمام برسانند، بلکه سبب دگرگونی تعدادی از دانش

روانی را برای -ای مشکالت عصـبیان شده و نوعی نگرانی، ناپایداری هیجانی و حتی پارهروحیه آن

اندازد کند و سـازگاری روانشـناختی و اجتمـاعی آنان را بـه شـدت بـه مخـاطره میها ایجاد میآن

Ghahari, 1996).) وری سازگاری اجتماعی، متأثر از عوامل اجتمـاعی، روانـی و زیسـتی است، به ط

که عواطف منفی حاصل از مشکالت اجتمـاعی با ایجاد مشکالت روانشناختی و یا مشکالت جسـمانی 

   (.Rigby,2003)توانند این فرایند را با وقفه مواجه کنند می

ترین بار مسئولیت در های آموزشی به دلیل ماهیت تربیتی، حامل گرانمدارس و سازمان   

توجهی نسبت شود، اهمیت و حساسیت قابلاند. این دلیل سبب میعهامر پرورش و تربیت افراد جام

ها و عملکرد مدارس و در رأس آن مدیران مدرسه در به مدرسه و عوامل آموزشی ایجاد شود و فعالیت

نقش رهبران آموزشی تحت نظارت مستقیم و غیرمستقیم جامعه قرار گیرد. شاهد این مدعا، وضعیتی 

رفته در راستای گام نهادن در مسیر پیشرفت با تکیه و تمرکز بر نظام است که در کشورهای پیش

که بر اساس آموزشی و نقطه استراتژیک در این میدان، یعنی مدیران مدارس بود. برای نمونه هنگامی

ی جدید، نروژ در لیست کشورهای  با آموزان در اوایل هزارهالمللی در ارزیابی دانشهای بینآزمون

                                                             
1. social adjustment  
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ی کلیدی در مباحث عمومی آن ین قرار گرفت، مدیریت مدرسه تبدیل به یک مسئلهعملکرد پای

کشور شد. بحثی صورت گرفت که در آن هر مدرسه باید مدیرانی داشته باشد که گرایش به سمت 

ها در آموزش، و این امر منجر به نوش ای شد برای نوسازی پروژهتغییر دارند؛ بنابراین، رهبری وسیله

در این پژوهش، سبکی  (.Møller & Skedsmo, 2013)ای بهبود عملکرد مدارس گردید دارویی بر

است؛ با نام رهبری اخالقی در جدید از رهبری که در هزاره کنونی توجهی ویژه بدان مبذول گردیده

مرکز مطالعه قرار گرفت. این سبک از رهبری در دهه پایانی قرن بیستم به طور جدی در ادبیات 

 (Nasrisfahani, Ghazanfari & Amerinasab, 2013)دیریت وارد شدرهبری و م

های انسانی، ادراکی و فنی به تنها با آگاهی عمومی و تخصصی و کسب مهارت رهبری و مدیریت   

 ,Ghadmapour, Zandkarimi)است رسد، بلکه این مهم مستلزم رعایت اصول اخالقیسامان نمی

Sahraeibiranvand & Gharalghi, 2017.)  بدین صورت که مدیران اخالقی با برقراری ارتباطات

توانند بر فضای اخالقی سازمان اخالقی، ایفای نقش الگو و جدیت در توجه به اخالق در سازمان، می

تواند از طریق الگوسازی رفتارهای مناسب، امنیت را به اثرگذار باشند. رهبری اخالقی مدیران، می

 ,Jabbari,  Moradi, & Kazemi) و قابل اعتماد به دنبال داشته باشد صورتی سازگار، منصفانه

رهبری اخالقی عبارت است از نمایش رفتار مناسب، شایسته و هنجارمند در اعمال شخصی و (. 2016

رهبری اخالقی را نشان دادن رفتار و  Brown & et. al, ( 2006) (.Men, 2015)فردی روابط میان

ر اعمال شخصی و روابط بین فردی و ترویج چنین رفتارهایی میان دیگران سلوک مناسب هنجاری د

اند. به گیری اشتراکی تعریف کردههمراه با صداقت، روابط باز و تصمیم از طریق روابطی دو سویه

ها، آگاهی اخالقی، اعطای مسئولیت به افراد، اتخاذ عبارت دیگر رهبری اخالقی به واسطه ایجاد ارزش

رکتی و دموکراتیک، صداقت و قابل اعتماد بودن و ایجاد جو سازمانی مناسب در هر مدیریت مشا

 (. Turner, Barling,  Epitropaki, Butcher & Milder,2002)کند موقعیتی را تشویق می

اخالق سازمانی در مدرسه موضوع بسیار مهم و حیاتی است که باعث بهبود مشکالت سازشی و   

تواند از طریق رهبری اخالقی اثربخش مدیران شود که به طور عمده میمیآموزان سازگاری دانش

آموزان در سنین مختلف کودکی و نوجوانی، بخش زیادی از ساعات زندگی مدارس انجام گیرد. دانش

-ترین سن خود، یعنی سنی که الگوپذیری و شکلکنند. آنان در حساسخود را در مدرسه سپری می

وج است، هستند. هرگونه رفتار و گفتار در مدرسه بخصوص از سوی معلمان گیری شخصیت آنها در ا

-تواند به عنوان یک کد رفتاری در نظر گرفته شود؛ کدهایی که تبدیل به مفاهیم معنیو مدیران، می

سازگاری اجتماعی مهمترین  (. Ferasatkhah, 2015)هد میدار شده و رفتارهای آنان را شکل

ان و نوجوانان در مدرسه به عنوان یک چالش مهم فیزیکی و روانی با آن روبرو ایست که کودکمقوله
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خواهند شد. کدهای اخالقیِ دریافتی از سوی الگوهای مدرسه که مدیر در رأس آنان قرار دارد، نقش 

 بسزایی در برون رفت آنان از معضالت اخالقی همچون ناسازگاری دارند. 

ای آموزشی از سوی رهبران، به عنوان رهبران اخالقی که دو هجو اخالقی ایجاد شده در سازمان

شود. در بعد مدیر اخالقی، رهبر شود، به نمایش گذاشته میبعد فردی و مدیریتی را شامل می

آموزشی تصمیمات و عملکردهای اجرایی جهت حل مسائل آموزشی و غیرآموزشی را مبتنی بر رعایت 

آموزان و همه اعضا در های قابل مشاهده مدیر با معلمان، دانشسازد. رفتاراخالق و اصول اخالقی می

آموزان به خوبی قابل درک و در نتیجه یادگیری است. فرایندهای مختلف مدرسه، از سوی دانش

همچنین مدیر به عنوان یک فرداخالقی، در همه حال الگوی رفتاری و شخصیتی برای سایر اعضا 

های اخالقی در محیط های آموزشی، داشتن ارزشدر سازمانیکی از اصول موفقیت  .سازمان است 

چرا که مدرسه به عنوان  (.Siadat, esfahani & Elahiari, 2010) است هاکار و ترویج این ارزش

آموزان، مسئولیتی مهم در راستای تبدیل افراد به مهمترین مکان رسمی در تربیت و پرورش دانش

زمان با آموزش آنان خواهد داشت. لذا، وجود محیطی با تماع همشهروندانی مسئول و سازگار با اج

 ,Ramsden) نمایدهای آموزشی، بیشتر و بیشتر اجتناب ناپذیر میمحوریت اخالق در سازمان

2001 .) 
های شخصیتی و یا تربیت آموزان بیشتر مواقع به ویژگیهای ناسازگاری در دانشچالش

تواند منبع مهمی برای ایجاد ناسازگاری میان ورتیکه مدرسه میشود. در صخانوادگی نسبت داده می

ها با افرادی به غیر از خانواده خود در ارتباط آموزان باشد. از آنجا که در مقطع ابتدایی، بچهدانش

مستمر بوده و گاهی اوقات به سبب قرار گرفتن در جمع همساالن و دوستان تأثیرات بیشتری را از 

های روانی و شخصیتی در گیری ویژگیت، بنابراین، مدرسه مکان مهمی برای شکلآنان خواهد پذیرف

ها در ارتباط آموزان است. معلمان به عنوان افرادی که به طور مستقیم در کالس درس با بچهدانش

هستند، معموال از ابعاد مختلف مورد مطالعه محققان حوزه تربیتی و آموزشی هستند. مدیران مدارس 

ای متفاوت با دیگر مدیران در در دو دهه اخیر به عنوان رهبران آموزشی معرفی شده و وظیفهنیز که 

 ,Oplatka, 2010, Translation by Naser Shirbagi) هستنددار مؤسسات غیرآموزشی را عهده

به عنوان مسئول تربیتی و آموزشی بخش هسته فنی مدارس، در چند دهه اخیر، مورد  (.2018

اری از محققان حوزه مدیریت آموزشی قرار گرفته و متغیرهای مختلفی در ارتباط با مطالعه بسی

 , Mascall؛ Leithwood &  Wahlstrom , 2008) اندآموزان را مورد پژوهش قرار دادهمسائل دانش

Straus, & Sacks, 2008 ؛Abbasian, Abolghasemi, Ghahremani & Pardakchi,2012 ؛ 

Hallinger & Heck, 2010). 
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برخی تحقیقات به بررسی میزان تأثیرگذاری مدیر و سبک رهبری در یادگیری سازمانی و اجتماعی    

 انـد.آموزان را مورد مطالعه قرار دادهدر مدارس پرداخته و عوامل سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانش

به انسجام گروهی، کارایی و  توان برای حفظ، تقویت یا بهبود این رفتارها و دستیابیبه این ترتیب، می

 Mirkamali, Damavandi)اثربخشی بیشتر مدیریت مدارس و نظام آموزشی راهکارهایی ارائه کـرد 

& Elzami, 2013 .) 
-تواند به افراد کمک کند که به سطح مناسبی از رشد اجتماعی دستاز جمله عوامل مؤثری که می   

ت که بعد از خانواده صالحیت پـرورش رشـد اجتمـاعی مدرسه بهترین نهادی اس .یابند، مدرسه است

آموزان است. از طرفی موفقیــت صحیح کودکان را دارد و تربیت اجتماعی بعد مهمی از پرورش دانش

نهـاد آمـوزش پـرورش بـه کـارآیی و اثـر بخـشی مــدیریت مـدارس بسـتگی دارد و کـار آمــدی و 

اهـداف و وظـایف سازمانی است. یکی از وظایف مهـم  ثمـربخـشی مـدیریت نیـز در گـرو توجـه بـه

آمـوزان در دادن دانشآموزان است که مواردی همچون شرکتمدیران مدارس رسیدگی به امور دانش

آموزی و همچنین ها و شوراهای دانشامور مختلف )انضباطی، بهداشتی و...(، برگزاری اردوها و تشکل

مـدیران و (. Rajaeipour &  Ebrahimi, 2007  ) گیـردمی  دربرآموزان را و راهنمایی دانش مشاوره

آمـوزان بـرای رهبران آموزشی نقش راهبردی در تعیین مسیر و سبک تربیتـی دارنـد. تشـویق دانش

-ای تفکرات مشارکتی است که زمینه ساز ایجاد سازگاریها و کارهای گروهی نمونهشرکت در فعاّلیت

ها و اعتقادات حاکم بر جامعه، از مفروضاتی هستند که در مـدارس و های اجتماعی خواهد بود. ارزش

ها محصول تربیت نظام آموزشی هستند اند.  همساالن و خانوادهتوسط ممدیران و معلمان انتقال یافته

دهـی بـه و آخرین مورد که خودِ نظام آموزش و پرورش است و به عنوان مکانی حیاتی جهـت شـکل

دهد که مدارس در زمینه سازگاری اجتمـاعی شود. این نشان میراد، شناخته میرفتارها و باورهای اف

آمـوزان توانند تأثیری مثبـت در احسـاس مسـئولیت دانـشبه عنوان یکی از کارکردهای مدرسه، می

هـای گروهـی و آمـوزان هنگـام فعالیـتنسبت به رفاه حال دیگران، احساس لیاقت و شایستگی دانش

تر از خـود، های متشکل از افراد بزرگبزرگترها، سبقت گرفتن برای شرکت در گروهبرقراری ارتباط با 

های دریافت شده برای انجام دادن مسئولیت و تصـمیم های حل مسئله، فرصترشد اجتماعی، مهارت

 گیری داشته باشند.

 ,Brown ,برای اولین بار بر اساس مطالعـات نظریه رهبری اخالقی به عنوان یک نظریه مستقل

Trevino & Harrison  ( 2006)  بر این باور بود کـه دو نظریـه داد و سـتد  آنانسترش پیدا کرد. گ

توانند مبنایی برای تشریح رابطه رهبری اخالقی با رفتار پیروان قرار اجتماعی و یادگیری اجتماعی می

یادگیری اجتمـاعی، ها با استناد به نظریه آن(. Karami, Mirkamali & Pourkarimi, 2006)گیرند 

لحاظ هنجاری در اعمـال شخصـی و روابـط میـان نمود رفتار مناسب به"رهبری اخالقی را به صورت 
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 "گیـریفردی و ترغیب چنین رفتارهایی در پیروان از طریـق ارتباطـات دوجانبـه، تشـویق و تصـمیم

و همچنـین الگوسـازی  ها، رهبران اخالقی از ارتباطات، پاداش و تنبیهتعریف نمودند. طبق تعریف آن

کنند. براون و همکارانش رفتارهای مطلوب برای ترغیب زیردستان برای بروز رفتار اخالقی استفاده می

رهبری اخالقی را تک بعدی در نظر نگرفته و رفتارهای مختلفی را برای یک رهبر اخالقی برشـمردند. 

 (.Brown & et. al., 2006) ه دانستندها رهبران اخالقی را صادق، قابل اعتماد، منصف و بامالحظآن

دو بعد را بـرای رهبـری اخالقـی در نظـر دارنـد: فــرد  Brown & et. al (2006)در پژوهشی  

اخالقـی و مدیر اخالقی. فرد اخالقی اشاره دارد به ویژگی های فردی و شخصـیتی مـدیر بـه عنـوان 

آموزان و قابل اتکا بودن به ان و دانشعضوی از اعضای مدرسه. نحوه رفتار و عملکردش در مقابل معلم

عنوان یک فرد معتمد. مدیر اخالقی نیز، به ابعاد شخصیتی و رفتاری مدیر به عنوان یک فرد مسـئول 

گیـری در امـور و بـه طـور کلـی کند. سـبک مـدیریت، تصـمیمکه در رأس امور قرار دارد، تأکید می

است. رهبران اخالقـی نـه تنهــا افــراد را از رفتارهای رسمی وی در نقش مدیر مالک مدیر اخالقی 

کننـد، بلکـه اسـتانداردهای روشـنی وضـع های رفتار نامناسب آگاه مـیمزایای رفتار اخالقی و هزینه

پــذیری در پیــروان خــود ها و تنبیهات منصفانه و عادالنه برای ایجاد مسئولیتکنند و از پاداشمی

گیری یا اقـدام بـر اسـاس اسـتانداردهای اخالقـی بـاال د تصمیمنسبت به رفتارهای اخالقی که نیازمن

کنند. همه این رفتارها از سوی رهبرانی که تمایـل دارنـد برونگـرا باشـند و نــه هستند، استفاده می

انـدیش و صـمیمی، شوند. زیرا، چنین رهبران برونگرایـی خـونگرم، مثبتدرونگرا، به آسانی انجام می

محققان هنوز در مورد اینکه چـرا برخـی افــراد یــک موقعیـت  (.Shi, Xu & Fen, 2010)هستند 

دهنـد، کنند که در آن دیگران را از طریق رفتارهای اخالقی تحت تأثیر قـرار میرهبری را انتخاب می

کننــد، اطالعــات کــافی در دسـت در حالی که برخی دیگـر رفتارهای کمتر اخالقی را انتخـاب می

ها و کننـد. دیـدگاههای شخصـیتی بـه احتمـال زیـاد نقش مهمـی ایفــا میویژگی نیست. در اینجا،

های فردی نقش مهمـی در رهبـری اخالقـی ایفـا کنند که تفاوتبینی میهـای موجـود پیشنظریـه

 (.Brown & et. al, 2006) کنندمی

ن و شـاگردان و ایجـاد ی امروز از مدیران مدارس، مسئولیتی باالتر از اداره کـردن معلّمـاجامعه

 ,Shirbagi & Hajizadeh)ی رهبـری اسـت در مدرسه انتظار دارد و آن انجام وظیفـه نظم و ترتیب

ای است که در آن برای انجام هر کاری ابعاد اخالقی وجود دارد. آموزش عمل مدیریت، مقوله (.2012

از اصول ایـن سـبک از رهبـری،  گیریو پرورش به مدیرانی نیازمند است که با رهبری اخالقی و بهره

هـای های تحقّق ایجاد سازگاری در مدارس را فـراهم کننـد و جـوّی آرام و همراسـتا بـا ارزشزمینه

آموزان حاکم کنند. وجود ناسازگاری سـبب وجـود بـروز مشـکالتی در آموزش و پرورش را بین دانش
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جه افول وضعیت تحصیلی و یادگیری روابط اجتماعی، گرایش به انحرافات اخالقی و اجتماعی و در نتی

عوامـل  بـا عنـوان یمطالعـه Enayati (2019) Hossini Niazazari & .آموزان را به همراه دارددانش

انجـام دادنـد کـه نتـایج  آموزانمؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش

 عوامـل و( شـاخ 2) در مـدارس یتوانمندسـاز در نـدهایافر عامـل چهـارمطالعه آنان نشان داد که 

-دانش یاجتماع مراقبت نظام حوزه یهارساختیز شاخ ( در 6) یداخل عوامل ،(شاخ 2)ی خارج

  از   "بررسی رهبری اخالقی مدیران از دیدگاه معلمـان"پژوهشی با عنوان . هستند رگذاریتأث آموزان

Boydak, Mukadder, Yavuz & Ramazan, (2017) اسـت. در دیـدگاه معلمـان گرفتـه انجـام

شـوند، ها بـا یـک مشـکل اخالقـی مواجـه میرفتارهای رهبری اخالقی مدیران مدرسه، زمانی که آن

کنند مـدیران مدرسـه اغلـب در دهد که معلمان فکر میای دارد. نتایج نشان میتفاوت قابل مالحظه

های بـر شـمرده کـه شـامل رهبر اخالقی با ویژگیمواجهه با مسائل مربوط به معلمان، به عنوان یک 

دهـد کـه ایجـاد کنند. این مطالعه نشـان مـیصداقت و مشارکت و قابل اتکا بودن است، برخورد نمی

ها کمک کنـد کـه تصـمیمات را بـا صـداقت، کدهای اخالقی برای معلمان مدرسه ممکن است به آن

 ائل مربوط به همکاران انجام دهند.تر به خصوص در مورد مسای اخالقیانصاف و به شیوه

رهبری اخالقی از پنج    Kanokorn, Wallapha, & Ngang(2013)های همچنین بر اســـاس یافته

ترتیب، اســت. عوامـل اصــلی بـهشــاخ  تشــکیل شــده 61عامـل فرعـی و  11عامل اصـــلی، 

 10ها نیـز د. از میـان شـاخ شــونمسـئولیت، انصـاف، اعتماد، منش و توانمندسـازی را شـامل می

 10شـاخ  بـه مـنش و  11شـاخ  بـه اعتمـاد،  11شاخ  به انصـاف،  11شاخ  به مسئولیت، 

بررسی تأثیر رهبری »در پژوهشی با عنوان  Farzaneh (2016) شاخ  به توانمندسازی مربوط است.

یروان نشان داد در شهرستان ش« ی شهریی سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطهاخالقی بر توسعه

های آن بر سازمان یادگیرنده تأثیر مسـتقیم دارنـد. از بـین ابعـاد رهبـری که رهبری اخالقی و مؤلّفه

  بینی سـازمان یادگیرنـده دارنـد.اخالقی، ابعاد تسهیم قدرت و وضوح نقش، سهم معناداری در پیش

Baharlou, Mahmoudikia & Arshadi, (2013)  هـای رابطـ  ویژگی»در مطالعـه خـود بـا عنـوان

دو بعــد فــرد اخالقــی و مــدیر اخالقــی را میــان کارکنــان یکــی از « شخصــیتی بــا رهبــری اخالقــی

هـای ها نشان داد که؛ بین ویژگیهـای خـدماتی در شهر اهواز مورد سنجش قرار دادند. یافتهسازمان

ایج تحلیـل رگرسـیون ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، نتشخصیتی بـا رهبری اخالقی رابطه

 بینی کنند. ای معنادار رهبری اخالقی را پیشگونهتوانند بههای شخصیتی مینشان داد که؛ ویژگی

ی رهبری اخالقی در سطح مدارس محدود است، و تنهـا پـنج شده دربارهتحقیقات مستند انجام

تغیرهای سازمانی بـود. لـذا، مقاله در این زمینه یافت شد که آنهم مربوط به رهبری اخالقی با دیگر م

آموزان با توجه به محدودیت دانش در این زمینه، مسئله پژوهش حاضر این است که ناسازگاری دانش

http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=413198&_au=Taraneh++Enayati
http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=413197&_au=Akram++Hossini+Sangrizeh
http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=408519&_au=Kiomars++Niazazari
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ایست که نیازمند رفع آن در سنین پایین است و با توجه به اینکـه مـدارس مسـئولیت رسـمی مسئله

با این مسئله مانند سبک رهبـری تربیت افراد را داراست، نقش رهبران آموزشی و سبک های مرتبط 

اخالقی به ندرت مورد بررسی قرار گرفته و رابطه موجود، شفافیت الزم را نداشته و نیازمنـد پشـتوانه 

مطالعات تجربی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک رهبری اخالقی بـا سـازگاری 

 الت پژوهشی زیر مطرح شد: آموزان مدارس ابتدایی است که در قالب سؤااجتماعی دانش

 آموزان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد؟آیا میان رهبری اخالقی و سازگاری اجتماعی دانش -1

 آموزان ابتدایی وجود دارد؟آیا رابطه معناداری میان مدیر اخالقی و سازگاری اجتماعی دانش -4

 آموزان ابتدایی وجود دارد؟ی دانشآیا رابطه معناداری میان فرد اخالقی و سازگاری اجتماع -0

 بینی نمود؟آموزان را از طریق ابعاد رهبری اخالقی پیشتوان سازگاری اجتماعی دانشآیا می -2

 

 شناسیروش

هـا بـا همبستگی است، کـه تحلیـل داده -تحقیق حاضر دارای رویکرد کمی و روش توصیفی   

ــزار  ــرم اف ــار SPSSاســتفاده از ن ــه آم ــه دانشانجــام شــد. جامع ــژوهش، کلی ــوزان دوره دوم ی پ آم

نفـر  0114آبـادکتول بـه تعـداد ابتدایی)چهارم، پنجم و ششم(  مدارس دولتی پسرانه شهرستان علی

ای نفـر تعیـین شـد،که بـه روش خوشـه 013است. تعداد نمونه براساس جدول کرجسـی و مورگـان 

تصادفی انتخاب گردید و سپس برخی گردید. به این صورت که ابتدا مدارس به روش تصادفی انتخاب 

-دانـش 013از کالس ها نیز به شیوه تصادفی ساده در مدارس منتخب در نظر گرفتـه شـد و تعـداد 

ها.  الزم به توضیح است از ایـن تعـداد، آموزان گزینش نهایی شدند برا ی پاسخ به سؤاالت پرسشنامه

پرسشنامه به صورت دقیق مـورد  482عداد پرسشنامه ناق  بود که از روند تحلیل خار گردید و ت 46

بررسی قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل دو پرسشـنامه اسـتاندارد بـود. 

 & Brownجهت سنجش رهبری اخالقی مدیران از پرسشنامه استاندارد رهبری اخالقی کـه توسـط 

et. al, (2006)    گویه است که  دو بعـد  13پرسشنامه شامل  است، استفاده گردید. اینشده طراحی

سنجد که به صـورت مقیـاس لیکـرت طراحـی گویه( را می 2گویه (، مدیر اخالقی ) 6فرد اخالقی ) 

 است.شده

/. 11با استفاده از روش آلفای کرونباخ    Brown &  et. al, (2006) پایایی پرسشنامه طی پژوهش   

روایی محتوایی با تأیید نظر چندین  Salehniya(2009) یپژوهش همچنین در .محاسبه و گزارش شد

گـزارش و تأییـد قـرار  88/3نظران، مطلوب و پایایی از طریق آلفای کرونبـاخ بـا مقـدار نفر از صاحب

 3/ 14گرفته است. در پژوهش حاضر نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایـایی ایـن پرسشـنامه 
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جهـت  Sinha & Singh( 1993) آموزاندارد سازگاری اجتماعی دانشبدست آمد. از پرسشنامه استان

گـذاری گویه دارد و نمره 43استفاده شد.  این پرسشنامه آموزان سنجش سازگاری اجتماعی در دانش

هـای دو نیمـه آن به صورت صفر و یک است. سازندگان آزمون ضریب پایایی ایـن آزمـون را بـا روش

اند. همچنین روایـی به دست آورده12/3و 10/3و 11/3اردسون به ترتیب کردن، بازآزمایی و کودر ریچ

. در پژوهش حاضر با استفاده از اندتخصصان روانشناسی تأیید کردهنفر از م 43محتوایی این آزمون را 

محاسبه شد. الزم به توضیح است که جهت اعتبـار  16/3آزمون آلفای کرونباخ  پایایی این پرسشنامه 

های منتخب به روش تصادفی، سؤاالت و شیوه پاسخ ها، پژوهشگران با حضور در کالسهبخشی به داد

آموزان توضیح دادند؛ به این صورت که سؤال به سؤال پژوهشگران همـراه دهی را به دقت برای دانش

سـی آموزان ماندند تا اگر سؤالی برای کآموزان به پیش رفتند و تا اتمام سؤاالت در کنار دانشبا دانش

هـا مبهم بوده باشد، توضیحات الزم داده شود. از روش همبستگی اسپیرمن به دلیل نرمال نبودن داده

استفاده شد و سپس با استفاده از روش رگرسیون به تبیـین رابطـه نشـان داده شـده در همبسـتگی 

 پرداخته شد. 

 

 های پژوهشیافته

یا آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده  ها باید از آزمون همبستگی پیرسونجهت آزمون فرضیه   

اسمیرنوف -شود. لذا جهت انتخاب آزمون درست و مناسب برای این تحقیق از آزمون کولموگروف

های آمار پارامتریک مانند آزمون پیرسون و در ها از روشاستفاده شد تا در صورت نرمال بودن داده

متریک مانند آزمون اسپیرمن جهت آزمودن رابطه های آمار ناپاراها از روشصورن غیرنرمال بودن داده

 گردد.همبستگی بین متغیرهای تحقیق استفاده می

 

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

ها نرمال است را در سطح خطای ها، فرض مبتنی بر اینکه توزیع دادههنگام بررسی نرمال بودن داده

 در نظر گرفتیم. 3031
 ل بودننرما اسمیرنوف، -کولموگروف .1جدول

p Z متغیر میانگین انحراف استاندارد اسمیرنوف -کولموگروف 

 سازگاری اجتماعی 18034 1021 0014 33/3

 رهبری اخالقی مدیر 23061 1082 4011 33/3



91 با سازگاری اجتماعی... ی رهبری اخالقی مدیران مدارسرابطه 
  

که این مقدار کوچکتر از سطح خطـای  3033در جدول فوق، با توجه به حد معناداری محاسبه شده 

است. یعنی متغیرهای مورد مطالعه روی منحنـی است؛ فرض صفر رد و  فرض یک تأیید شده 3031

هـای آمـار ناپارامتریـک اسـتفاده نرمال قرار ندارند. به همین دلیل در محاسبات این فرضیه از روش

 گردد که همان روش همبستگی اسپیرمن است.یم

 نتیجه آزمون اسپیرمن )فرضیه اصلی( .2جدول

 نتایج ضریب همبستگی سطح معنی داری متغیرها

 قبول فرضیه 30020 3033 رهبری اخالقی مدیران 

 رد فرضیه 30311 30241 مدیر اخالقی 

 قبول فرضیه 30240 3033 فرد اخالقی 

  

س نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول؛ بین رهبری اخالقی مـدیران و سـازگاری ( بر اسا4طبق جدول)

آموزان رابطه وجود دارد، زیرا سطح معناداری به دست آمده از سطح معنـاداری مـورد اجتماعی دانش

بین دو متغیر رهبری اخالقی و  30333داریکمتر است. بنابراین در سطع معنی 3031نظر یعنی مقدار 

 رابطه مستقیم وجود دارد که در سطح متوسط است. 020/3اعی  به میزان سازگاری اجتم

از آنجا که پرسشنامه رهبری اخالقی دارای دو بعد مدیراخالقی و فرد اخالقـی بـود بـه بررسـی 

( بر اساس نتایج حاصل از آزمون 0همبستگی تفکیکی هرکدام از این ابعاد پرداخته شد. طبق جدول )

ای وجـود نـدارد؛ زیـرا سـطح آموزان رابطـهخالقی و سازگاری اجتماعی دانشفرضیه دوم؛ بین مدیر ا

اسـت لـذا میـزان ایـن  3031است؛ و چون این مقدار بزرگتـر از به دست آمده 30240معناداری برابر 

دهد که ( در سطح به دست آمده معنادار نیست. اما نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان می=31/3rرابطه)

( =21/3rآموزان رابطه مسـتقیم و معنـاداری بـه میـزان )و سازگاری اجتماعی دانشبین فرد اخالقی 

 وجود دارد، که این میزان از رابطه مورد نظر در سطح خوبی است.

 های کفایت رگرسیونی(همبستگی بین متغیرها )شاخص .3جدول

 انحراف معیار خطا ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 02/3 14/3 101/3 

 

بینـی ( مبنی بـر تـوان پـیش0تحلیل رگرسیون لوجستیک جهت آزمون فرضیه چهارم )جدول نتایج 

دهـد کـه همبسـتگی بـین آموزان از طریق ابعاد رهبری اخالقی، نشـان مـیسازگاری اجتماعی دانش
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بدست آمده و این مقدار نشـان  14/3است. ضریب تعیین  02/3متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر با 

درصد تغییرات سازگاری اجتماعی دانش آموزان به رهبـری اخالقـی مـدیران مربـوط  14 دهد کهمی

 محاسبه شده است. Fدار بودن رگرسیون بوسیله آزمون شود. در جدول زیر معنیمی

 

 )آنالیز واریانس( جهت معنادار بودن رگرسیون Fآزمون . 1جدول 

مجموع  تغییرات مدل

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 اتمجذور

 F Sigآماره 

 333/3 181/11 016/3 4 111/3 رگرسیون 1

   81/3 484 80/1 باقیمانده

    482 12/6 کل

 سازگاری اجتماعی متغیر وابسته:

 

بـوده و نشـان از  333/3داری محاسبه شده بـرای ایـن آمـاره برابـر ( سطح معنی2با توجه به جدول)

بنابراین مدل رگرسیونی خطی برآورد شده مـورد قبـول دارد.  %11دار بودن رگرسیون در سطح معنی

 .است
 معنادار بودن ضرایب رگرسیونی ابعاد رهبری اخالقی. 6جدول 

  

است که این مربوط به ضرایب رگرسیون، در این جدول برای رهبری اخالقی نشان داده شده tآزمون 

داری ور کلی و فرد اخالقی( از سطح معنیمتغیر مورد مطالعه)رهبری اخالقی به ط 4مقدار برای 

آموزان دارای رابطه هستند. اما بعد مدیر کوچکتر بوده، در نتیجه با سازگاری اجتماعی دانش 31/3

داری اخالقی اگرچه دارای همبستگی با سازگاری اجتماعی است، اما این مقدار از همبستگی اثر معنی

 ضریب استاندارد شده ضریب غیر استاندارد مدل
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 333/3 1/12  38/3 11/1 مقدار ثابت

 30/3 012/1 20/3 36/3 21/3 فرد اخالقی

 12/3 21/1 11/3 311/3 11/3 اخالقیمدیر 

رهبری اخالقی)به صورت 

 کلی(
00/3 386/3 02/3 21/2 331/3 

 متغیر وابسته: سازگاری اجتماعی
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. بر اساس نتایج، بعد فرد اخالقی با ضریب بتای استاندارد بینی کندتوانند آن را پیشنداشته و نمی

دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر سازگاری اجتماعی است. به طور کلی رهبری اخالقی با  20/3شدۀ 

فاقد  11/3است و مدیر اخالقی با ضریب بتای استاندارد شدۀ  02/3ضریب بتای استاندارد شدۀ 

 یونی خارج شد.اثرگذاری بوده که از مدل رگرس

 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وجود رهبری اخالقی مدیران رابطـه مثبتـی بـا سـازگاری    

آموزان دارد. بدین صورت که فرضیه اصلی مبنی بر وجود رابطه بین رهبـری اخالقـی اجتماعی دانش

بـود کـه ایـن نتیجـه بـا  02/3میزان  آموزان در جهت مستقیم بهمدیران و سازگاری اجتماعی دانش

تـوان همراستا است. جهت تبیین این نتیجه مـی,Mahmoudikia & et.al  (2013)های پژوهشیافته

چنین عنوان کرد که این میزان از همبستگی در سطح متوسط قـرار دارد، بـه ایـن دلیـل کـه نتـایج 

آمـوزان ائل تحصیلی و رفتاری دانـشبسیاری از مطالعات به اثرات غیرمستقیم رهبران آموزشی بر مس

ــاره دارد   ؛Leithwood & Wahlstrom, 2008)  Mascall, Straus, & Sacks, 2008 ,.اش

Nemati,2015., Hallinger & Heck, 2010 Zebardast, Gholami, & .)تغیرهـای بسـیاری بـه م

لـذا،  (.Hoy, & Miskel, 2008) هسـتندآفرین بوده که مهمتـرین آنهـا معلمـان عنوان واسطه نقش

بخش زیادی از این رابطه ممکن است غیرمستقیم باشد که نیاز اسـت جهـت تعقیـب نتـایج اینگونـه 

 مطالعات، اثرات میانجی معلمان، توسط پژوهشگران آتی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

ود ندارد؛ که این آموزان رابطه وجدر ادامه، دیدیم که بین مدیر اخالقی و سازگاری اجتماعی دانش

در تفسیر این یافته،  غایر است.م  Mahmoudikia &  et. al, (2013)های پژوهش نتیجه بایافته

کننده حائز اهمیت است. این نتیجه از دو جهت قابل تبیین توجه به زمینه پژوهش و سن افراد شرکت

مربوطه، فراتر از توانایی  است. اول، درک رفتارهای یک مدیر در قالب نقش مدیریتی و انجام وظایف

آموزان ابتدایی است. دوم، اثرات بعد مدیر اخالقی بیشتر بر معلمان و حیطه وظایف آنان درک دانش

خواهد بود و این بعد بیشتر به عملکرد مدیر در زمینه تصمیمات و امور ادری مدرسه اشاره داشته و 

هشی در فرضیه سوم نشان داد که سازگاری نتایج پژو آموزان قرار دارد.کمتر در معرض توجه دانش

رابطه معناداری دارد. بعد فرداخالقی  24/3آموزان با بعد فرد اخالقی مدیر به میزاناجتماعی دانش

مدیر، به رفتارهای شخصی و خارج از وظایف مدیریتی اشاره دارد، یعنی مدیر به عنوان عضوی از 

نسبت به زمانی است که در نقش سازمانی خود به  ترتر و محسوساعضای مدرسه، الگویی قابل درک

 عنوان مدیر مشغول به انجام وظایف مدیریتی به روش رهبری اخالقی است. 
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های فعالی را جهت اثرگذاری بر توان گفت، رهبر اخالقی رهبری است که تالشبه طور کلی می

شی واضح از سازمان خود قرار رفتارهای اخالقی و غیراخالقی پیروان خود انجام داده و اخالق را بخ

شان) ایدهد. بنابراین رهبران اخالقی  هم در زندگی شخصی)فرد اخالقی( هم در زندگی حرفهمی

اما باتوجه به آنچه در این  (.Hessel, 2013) کنندهای اخالقی تأکید میمدیر اخالقی( بر ارزش

نگرند و مدیراخالقی در زندگی شخصی نمیآموزان ابتدایی به مدیر به عنوان تحقیق نمایان شد، دانش

است؛ بلکه آنان تنها بعد گر نبودهآموزان ابتدایی جلوهروابط و رفتار رسمی مدیر چندان در نظر دانش

فرد اخالقی مدیر را مصداق رفتار مدیریتی مدیر مدرسه درنظر گرفته و در چارچوب مدرسه و محیط 

آموزان بعد فرد اخالقی، روابط غیررسمی مدیر را با دانشنگرند، چرا که آموزش و پرورش به او می

وی توجهی  همکارانمدنظر قرار داده و به دیگر تعامالت و رفتارهای مدیر نظیر ارتباط با معلمان و 

 کنند.نمی

از آنجا که یکی از اهداف عالی نظام رسمی آموزش و پرورش کشور، اجتماعی کردن صحیح 

شدن، سازگاری و برقرای ا، رشد و تحول اجتماعی در سایه اجتماعیکودکان و نوجوانان است، لذ

شود؛ چرا که از بین های مدارس در نظر گرفته میارتباط مطلوب با دیگران یکی از مهمترین رسالت

هایی که نقش کلیدی در اجتماعی کردن افراد دارند، مدرسه اولین جایگاه رسمی تمامی سازمان

ای دارد. بر این اساس هرگونه تالشی در کنندهاین زمینه نقش تعیین تجربه اجتماعی است که در

های فوق برنامه درسی و یا در فعالیتهای اجتماعی چه در برنامهخصوص ایجاد و پرورش مهارت

های حساس رشد اجتماعی آموزان باشد، به ویژه آن که سالتواند بدون مالحظه روند رشد دانشنمی

، اعم از دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان است. بنابراین مدیریت مدرسه، مقارن با سنین مدرسه

آموزان را های مناسب برای رشد اجتماعی و افزایش مهارت های اجتماعی دانشمؤظف است فرصت

کارگیری این فرایند، اکتساب و بهدر (. Qirmazi,  Qaltash, & Ojinejad, 2013) فراهم کند

های اصلی رشد و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفههای اجتماعی مهارت

 (. Soleimani, 2009) اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود

آموزان تحت تأثیر اخالق و رفتار طبق نتایج این پژوهش، بخشی از سازگاری اجتماعی دانش

های امروزی جایگاه و ارزش راین از آنجا که رهبری در سازمانمدیریت و رهبر مدرسه قراردارد. بناب

 (.Zhu,  2008)تر است های آموزشی برجستهحیاتی دارد، به ویژه وظیفه رهبری اخالقی در سازمان

های آموزشی الگوی مناسب برای اعضای سازمان مدار رهبران و مدیران سازمانلذا رفتارهای اخالق

گذارد. رهبری اخالقی به عنوان یک رویکرد نوین در سازگاری آنان اثر می بوده و بر ادراک افراد و

انداز رهبری پا به عرصه ظهور گذاشته و با اولویت قرار دادن اخالقیات در سازمان، زمینه را برای چشم

 (.Nabii & Hosseini, 2015)است ایجاد و ارتقای اثربخشی فردی و سازمانی فراهم نموده
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