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 یده کچ
 

این رو،  دارد.    یبستگ   ایحرفه  حسابداران  اخالقی  رهبری  و  رهبرانبه    ی حسابدار  هحرف  هندیآ مقدمه: الزم است  از 

با انجام  که  است    یهی سوق دهند. بد  دانهمن شرافترفتار    یسوبهحسابداران را    ،یاخالق  یارهای مع  تیاهم  ن ییبا تب رهبران  

ها  و رفاه ملت  تی و موفق  یاقتصاد   هخود در رشد عادالن   یخی تواند به نقش تارمی  آیندهدر    یحسابدار  هحرف  ،کار  ن یا

به رعا  افتیتحقق خواهد    یزمان  موضوع  ن یا  .دامه دهدا بنابراین،باشند  یاصول اخالق   تیکه حسابداران متعهد    ن ی ا  . 

 .پردازدیم یحسابدار ه رهبر در حرف یآن بر اثربخش  ری و تأث  یاخالق یرهبر  یالگو یپژوهش به بررس 

پژوهش:  نوع   ـن ی ا  روش  از  آمار   ی ف ی توصـ ی شـ ی ما ی پ   پـژوهش،  کارکنان    آن   ی اسـت. جامعه    علوم   دانشگاه ستاد  شامل 

  نامه از طریق پرسش   ها داده اسـت.    شیراز   شهرداری   و   شیراز   دولتی   های بیمارستان   شیراز،   پزشکی   دانشکده   شیراز،   پزشکی 

 . آزمون شده است  ی با استفاده از معادالت ساختار   آوری و جمع 

با   ی دارمعنیمثبت و  هرابط  هبرر  یاخالق یرفتارها ازکارکنان  کدرکه است  از آن یپژوهش حاک  هاییافته ها:یافته

ترج   ،چنینهم.  دارد  یرهبر  یاثربخش و  برابرکارکنان    حاتی انتظارات  از  درک  و  یاخالق   یرهبر  در    فرهنگ  آنان 

 .کندینم لیرهبر را تعد یرهبر و اثربخش   یاخالق یرفتارها  کدر بین  هرابط  سازمان یاخالق

و  بح  باشند  یاخالق  یتارهارف   رانرهب   اگر  گیری: نتیجهث  مافوق  ،داشته  ز  هاهم  هم  رهبران    را  آنان  ،ردستانیو 

  رابطه  جاد ی ادارد.    رهبراثربخشی  یین  و تب  ی ن یبش یپدر    یتوجه درخور  سهم    یاخالق   ی. رهبر کنندمی  یاب یارز  یمؤثرتر

  یحسابدار  هحرف   کارکنانو    ها شرکت  یبرارا    زهی انگاین  ممکن است    ، رهبر  یو اثربخش  ی اخالق  یرهبر  ی ن رفتارهای ب

 .ی را بیشتر مدنظر قرار دهند اخالق   یرهبر یرفتارها که کند جادیا

 

 . یاخالق یرهبری، بخش عموم انحسابداراخالق،   رهبر، یاثربخش:  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

 

متزلزل    کهیهنگام افراد  جامعه  شودی مشخصیت   ،

وشودیم  ریپذبی آس   یزی آمفاجعه  طور به دوام    ی بقا  . 

به این است که آن ملت مجهز    ملت یا فرهنگ منوط 

اخالق  یها ارزشبه   ابتدایی  و  نمونه  ساده  عنوان    ، )به 

 ( مندیحترام به دیگران و قانون، ا یدوست نوعدالوری،  

  دلیلدو  به    کل دنیادر  توجه زیاد به اخالق  (.  1)  باشد

رفتار اخالقی در  معنای  نقش مهم و پر  ،بارز است: اول

جامعه  بقای  و  تعداد    ،دوم  و  حفظ  از    زیادیوجود 

 (. 2) رفتار غیراخالقی یهانمونه

اخالقی چگونگی تعامل افراد    یهاارزشاخالق یا  

  کنندیمبا خود، یکدیگر و محیطی که در آن زندگی  

تعامل    .کندیمظیم  تن را   که  است  یگر  یکدبا  بدیهی 

  ی هاوهیش. یکی از  از طرق مختلفی انجام شود  تواندیم

طر،  آن و  ق  از  حسابداری  3)  است  ها حرفهمشاغل   .)

مهم از  یکی  و  نیز  دنیای    ی هاحرفه  ن یتریات ی ح ترین 

اقتصاد بدون آن   که  چرا  .اقتصادی امروز است سامانه 

باشد.    تواندینم حسابداری  ،  که  نحوی  هبوجود داشته 

بزرگ و    یهاشبکهردیابی  که در    ی اساسنقش    ل ی به دل

پیچیده مالی  روابط  حرفهدارد   مبهم  به  حساس    ای، 

که   شده  دارای    هاحرفهدیگر    چونهمتبدیل 

است.    یهادستور در    یهاشهیراخالقی  چنان  اخالقی 

تنیده   مبانی حسابداری  و  این    شدهاصول  تفکیک  که 

اصو  هاشهیر این  از  نی حرفه  ل    (.4)  ستممکن 

مدیریت   دونالدسون که  دارند  باور  دیویس  و 

مشروعیت  هاارزش باعث  کار  محیط  در  اخالقی  ی 

تعادل   و  انسجام  و  شده  مدیریتی    فرهنگاقدامات 

چنین، اعتماد در روابط  ؛ همکندیمرا تقویت    سازمانی

با پیروی بیشتر    شیده ورا بهبود بخ   ها گروهبین افراد و  

بهبود رفتار کارکنان می استانداردها موجب  و  از  شود 

 . (5دهد )سرانجام سود را افزایش می

قرن    در مالی  هایکالهبردارمیالدی،    21اوایل  ی 

و    کمکم یافت  رواج  دنیا  سراسر  ی  هاییرسوادر 

در   بسیاری  خصوصیها سازماناخالقی  دولت ی  ی،  ، 

داد. چنین   پیامدهای  هاییرسواورزشی و غیره رخ  یی 

بسیاری ورشکستهاسازمانزیادی داشت،   شدند و   هی 

هم دادند.  دست  از  را  خود  شغل  بسیاری  چنین،  افراد 

به    انداز پس مقدار   مردم  و  یافت  کاهش  خانوارها 

)  هاسازمان شدند  کاهش  6بدگمان  ای  هارزش(. 

مالی   گزارشگری  در  عمده  تقلب  وقوع  و  اخالقی 

و  هاشرکت وردکام  آدلپیا،  کواست،  تیکو،  مانند  یی 

مجامع   انرون،  اتخاذ  ا حرفهشرکت  به  ناچار  را  ی 

از   جلوگیری  برای  با   گونهن یاراهکارهایی  تحریفات 

اتفاقاتی، اولین   بعد از وقوع چنین  اهمیت کرده است. 

ذهن   به  که  صورت  ندگانکن ادهاستف سؤالی  های  از 

  (. 7) ؟است که حسابرسان کجا بودند رسد این مالی می

رهبران  بی   ، چنین هم سؤال  هاسازمانشتر  زیر  دولتی  ی 

آن که  چرا  فردی    فقطنهها  رفتند.  اعمال  مقابل  در 

رفتارهای   مقابل  در  بلکه  خودشان  غیراخالقی 

سازم اعضای  بایغیراخالقی  پاسخان  مید  و  گو  بودند 

 .(8ردند )کیمنقش مدیریتی مهمی در این زمینه ایفا 

نق  به  توجه  ربا  اساسی  و  محوری  در  ش  هبران 

بقای    انسازم  یهاهدفپیشبرد   استمرار  لزوم  آنو   ،

تمام  و  نگی هماه  مستقیم  تعامل  و  سطوح    همراهی 

رهبران   با  راستا،    ریاپذناجتنابسازمانی  این  در  است. 
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رهبری اخالقی    ، رهبران  ی هایژگیوترین  کی از مهمی

از    ییهابحث  جمله  ازرهبری اخالقی    است. است که 

مدیریت و   وارد حوزه  میالدی  20پایانی قرن    یهادهه

چشم  رهبری  تغییرات  اما  در  شده  که  اجتماعی  گیر 

  کهاست  باعث شده    ،طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده 

پژوهش  چن مه اهمیت    نهی زم  دران  ی  اژهیورهبری 

باشد بنابراین،داشته  نسبتموضوع    .  است   به  جدیدی 

نقش   سالم  کاری  فضای  ایجاد  در  .  دارد  ییبسزاکه 

سازمانی  سبب  به  ، چنین هم و    و  پیامدهای  گروهی 

دارد همراه  به  که  شده   شدتبه  ،فردی  توجه  آن  به 

کامل    طوربه  اندتهنتوانس  هاپژوهش نتایج  کنون  تا   .است

پاسخ   پرسش  این  رهبر  که   دهندبه  داشتن  با    یآیا 

منجر حسابداری    ه در حرفرفتارهای اخالقی و معنوی  

از این رو،    ؟(9یا خیر )  شودیمود اثربخشی رهبر  به بهب

 پرسش این    هدف یافتن پاسخ برایدر پژوهش حاضر  

منظور  و  است   همین  رهبری    رهایتارف به  و  اخالقی 

بررسی   عمومی  بخش  حسابداران  مورد  در  اخالقی 

 شده است. 

 

 مبانی نظری
حیاتی در انگیزه اخالقی    ینقش  توانندیها مسازمان

باشند  و  کنند  ایفا داشته  نظر  در  است  منافع    ضروری 

انگ افراد  همه  برای  رفتارهای    یازهیشخصی  برای 

است.   این روغیراخالقی  مدیران  از  باید  انو سازم،  ها 

از را  خود  کارکنان  نیاز  کنند  و    تالش  مالی  لحاظ 

باید حسابداران مدیران  (.  10)برآورده کنند    انگیزشی

سایر  خود بر    هایپیامدهای تصمیمکه  را تشویق کنند  

درون سازمان  بیرونو    افراد  کنندرا    از   .بررسی 

مورد    شخصی را  یهاشارز  آنانالزم است  ،  چنین هم

قرار  غیراخالقی    توجه  رفتارهای  طریق  این  از  تا  دهند 

محدود   در  کرده  را  اخالقی  اصول  تقویت  باعث  و 

  روند مدیریتی و عملکرد سازمان شوند سازمان و بهبود 

ی از فلسفه است  اشاخهاخالق  شایان ذکر است،  (.  11)

خطا بودن کارها، نیکی و    درست وکه به رفتار انسان،  

نیت و عواقب چنین   (. 12پردازد )یی میهااقدامبدی، 

سازمانی   از    عنوانبهاخالق  غرب  در  علمی،  مفهومی 

( و در  13میالدی مطرح شده است )  20نیمه دوم قرن  

پژ توجه  سازمانی  و  فردی  مختلف  گروهش سطوح  ان 

است به خود جلب کرده  تا  را در چهار دهه گذشته  ؛ 

که   آن  حدی  اساسی    عنوانبهاز  چالش  یک 

  (.14)  شودیمی مختلف در سطح جهان یاد  هاسازمان

بوده و اخالق مشاغل و حرفه از دیرباز مورد توجه  ها 

نبایدهای   و  بایدها  بیان  در  بسیاری  داشته    اخالقیآثار 

در راستای توسعه و خلق ارزش در جامعه، حرفه  است. 

حرف  حسابداری   سایر  مانند  اعمال  نیازمند  نیز  انجام 

اخالق  گرفتن  نظر  در  با  اینکه    درست  ویژه  به  است، 

شود. خدمات حسابداران بیشتر به عموم مردم ارائه می

رو این  موازین  مجموعه  بایدحسابداران    ،از  از  ای 

رعااخالقی   کنند.  را  رعایت  یت  در  برای  اخالق 

ضروری   و    استحسابداری  دانش  حسابداران  که 

حرفهمهارت که    برایرا  الزم  ای  های  کاری 

به  می بتوانند  تا  باشند  داشته  دهند،  انجام  خواهند 

حرفه خدمات  خود  مشتریان  و  مکارفرمایان  و ؤای  ثر 

دیگر،  .  (15)  ارائه کنند  مدکارآ عبارت  حسابداران  به 

در همانند   شاغل  حرفه   افراد  مسئولیت سایر  های  ها، 

بر تخصصاخالقی   باید عالوه  و  کاری،  خاصی دارند 
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. کننداصول اخالقی الزم در شغل خود را نیز رعایت  

بیانگر   رسمی  حسابداران  جامعه  سوگندنامه 

اخالق  حساسیت موازین  رعایت  بر  موجود  های 

اخیر حسابداری    رویدادهایمتأسفانه    اماست  ای احرفه

در جهان و بررسی روند گزارشگری در ایران و سایر  

دهنده قصور نشان  این حرفه    های کشورها  در  اخالقی 

  .(16) است

اخالقی   استانداردهای  مستمر  به  آموزش 

تقویت    یهاارزشحسابداران   را  و جامعه  کرده 

اهمیت  برای    چنین،هم نیز  سرمایه  بازارهای  کارکرد 

دارد   دستورعمل11)زیادی  اخالقی  اصول  را    ییها(. 

م اجرای    دهدیارائه  باعث  سازمان  اخالقکه  ها  در 

،  است  نادیده گرفته شدهبعضاً  مهمی که    نکته.  شودیم

مدیر و  حسابداران  اخالقی  انگیزه  در  سازمان   اننقش 

ترین عامل در تداوم مهم  مدیران و رهبران.  (17)  ستا

چالش  با  مواجهه  و  موفقیت  استمرار  های  حیات، 

رشد،    هستندسازمان   در  حیاتی  و  مهم  بسیار  نقش  و 

ایفا   سازمان  پیشرفت  و  تکیهدن کن یمبالندگی  بر  .  زدن 

م  ر انجاتوفیق د د مدیریت و رهبری سازمان و یافتنمسن 

ی آن، مستلزم داشتن سه قابلیت  هاتی مسئولوظایف و  

رهبری    (.18)  دانش، مهارت و مسئولیت اخالقی است

ی معمول سازمانی که  ها وهی ش یکی از    عنوانبهاخالقی  

از   بسیاری  توجه  است،  اخالقی  محتوای  دارای 

براون   (.19است )گران را به خود جلب کرده  پژوهش 

( همکاران  رفتار  20و  دادن  نشان  را  اخالقی  رهبری   )

و    نظر  از مناسب   شخصی  اعمال  طریق  از  هنجاری 

فردی و حمایت از این اقدامات برای پیروان  روابط بین 

و   تقویت  دوطرفه،  ارتباطات  طریق  ی  ری گ می تصم از 

 (. 21) اندکردهتعریف 

مورد    شدهانجامهای  پژوهش  ی  هایژگیودر 

رز و مسلط  مدار حاکی از چند ویژگی بارهبران اخالق

منش اخالقی و راستی، آگاهی    در این رهبران از جمله

اخالقی، توجه به اجتماع و مردم، ایجاد انگیزه، تشویق  

پاسخ مدیریت  و  توانمندسازی  است  اخالق  گوییو  ی 

اخالق22) رهبران  و  (.  تشویق  طریق  از  مدار 

به   را  انگیزه  این  تا    دهندیم  کارکنان توانمندسازی 

را   گروهی  کنند    عنوانبهمنافع  انتخاب  خود  منافع 

(23 .) 

بهبود    سازمانی  فرهنگ برای  پیشران  نیرویی  قوی 

تعریف فرهنگ سازمانی  .  (24)کارکنان است    عملکرد

است مشکل  آن،  پیچیده  مشخصات  دلیل  زیرا   ؛به 

از   بوده  نا فرهنگ،    هایجنبهبخشی  قابل  ملموس  و 

این  وجود  با  نیست.  میمشاهده  نظر  به  بیشتر  ،  رسد 

اتفاق نکته  ابن  بر  فرهنگ    نویسندگان  دارندکه  نظر 

نقط سازما است.  هنی  سازمان  عملکرد  مرکز  و  محوری 

فردی رفتار  در  قدرتمندی  عامل  گروهی    فرهنگ  و 

سازمانی،   فرهنگ  زندگی    هایجنبهتمام  شامل  است. 

یکدیگر،   با  کارکنان  تعامل  جمله  از  شیوه  سازمانی 

کار انجام تصمیم   هادادن  انواع  پوشیدن،  لباس  هایی  و 

می اتخاذ  در شرکت  سیاست که  رها  شود،  های  وش و 

مالح و  مهم  شودمی  راهبردی ات  ظسازمانی  عامل   .

سازمان آنموفقیت  تبدیل  امروزی،  به  های  ها 

ایجاد و حفظ  به نحوی که  های اخالقی است.  سازمان

انکارناپذیر ضرورتی  اخالقی،  سازمانی  برای   فرهنگ 

می ها  سازمان خوب    شود.محسوب  عملکرد  داشتن 

(. نتایج بسیاری از  25)دارد    سازمانی  فرهنگبستگی به  
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سبک  پژوهش  که  است  داده  نشان  و رهبرها  ی 

رابطه   سازمانی  و  دار یمعنعملکرد  دارد  یکدیگر  با  ی 

متغیرهای  هاسبک به  )بسته  مختلف  رهبری  ی 

رابطه    شدهاستفاده است  ممکن  پژوهشگران(  سوی  از 

داشته سازمانی  عملکرد  با  منفی  یا   (. 26)باشد    مثبت 

می رهبر  اخالقی  بر  رفتار  تأثیر    سازمانی  فرهنگتواند 

  و  رفتار  در  اخالقی  اصول  به  مدیر  چهچنانبگذارد.  

  سازمانی   فرهنگ  بر  بیشتری  تأثیر  باشد،  بندپای  عمل

  که  برسند  درک  این   به  کارکنان  شودمی  باعث  و  دارد

  ارزش  اخالقی   اصول  بر   نیمبت   گروهی   کار  برای  مدیر

سعی    .است  قائل کارکنان  رو،  این    کنندیماز 

هدفهاتی فعال بر  مبتنی  را  خود  و  ی  مشترک  های 

هدف  راستاهم و  با  گرفته  نظر  در  سازمان  های 

دهند  گروهی با رعایت اصول اخالقی انجام    صورتبه

(27 .) 

دهه   ال  1980از  چندین  نظمیالدی  ری  گوی 

از   حساسیت  هایری گمیتصمشناختی  شامل  اخالقی  ی 

رفتار   و  اخالقی  انگیزه  اخالقی،  قضاوت  اخالقی، 

به   شد.ری گ می تصم ی  الگوهااخالقی  اضافه  اخالقی   ی 

تشخیص   خاص،  موقعیتی  تفسیر  به  اخالقی  حساسیت 

از   آگاهی  و  اخالقی  اجتماعی  هاتی فعالمشکالت  ی 

اخالقی در مورد  تدالل  قضاوت اخالقی اس  اشاره دارد.

که   است  باشد.    لحاظ  ازفعالیتی  شده  توجیه  اخالقی 

ی اخالقی در  هاارزشی به  بخشتی اولوانگیزه اخالقی  

دیگر   با  به    هاارزشمقایسه  اخالقی  رفتار  است. 

انتخابی  پیروی فعالیت  اجرای  و  تمایالت  از  کردن 

پژوهشی نشان دادند  در  مس  و    کاربو  (.28پردازد )می

درس  یک  که  را    دانشجویانی  تجاری  اخالق 

آموزش  اندگذرانده که  دارند  باور  دیگران  از  بیشتر   ،

 دگاهدی. حسابداری باید دارای مالحظات اخالقی باشد

به   حسابداری  اخالق  اهمیت  مورد  در  دانشجویان 

آن سن  و  داردجنسیت  بستگی  نیز  نتایج  (29)  ها   .

آموزش   که  داد  نشان  همکاران  و  آرفویی  پژوهش 

مؤسسه در  حسابرسی  اخالق  بر   تواندیمهای 

های حسابرس و ادراک وی از پیامدهای بالقوه  تصمیم

تصمیم بگذارداین  تأثیر  و  عاطف  .( 30)  ها  در  برزگر  ی 

دان اخالقی  ادراک  که  دادند  نشان    شجویانپژوهشی 

آن پولی  اخالق  از  هممستقل  است.  و  ها  سن  چنین، 

رابطه   آنان  پولی  اخالق  با  دانشجویان  تحصیلی  مقطع 

 .(31) شوددارد و به ادراک اخالقی مربوط نمی

 

 پیشینه پژوهش

همکاران و  پژوهشی    ستایش  بررسی  در    تأثیر به 

ا  یهاسازه درک  بر  اجتماعی  و  اخ فردی  القی  صول 

بودجه   و  مالی  و    یهادانشگاهمدیران  پزشکی  علوم 

بهداشتی نتایج    خدمات  پرداختند.  کشور  درمانی 

داد  آنانپژوهش   شامل   یهاسازهکه    نشان  فردی 

بر درک اصول    یداریمعن  ری تأثجنسیت و سن مدیران  

 . (32ندارد )اخالقی مدیران 

ابراه و  بررسی    یپژوهش  در   یمی مهدوی  به 

ادراحرفه  هایارزش و  حسابرسان    ک ای  اخالقی 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  داخلی دانشگاه

  فلسفهکه  داد  نشان    پژوهش آناننتایج  پرداختند.    ایران

منف ضـعیف    یتأثیر  شخصی  اخالق ادرا  یو    کبـر 

داخلی   حسابرسان    ی متغیرها  ،چنین هم  .دارد اخالقی 

اخال فرهن  سگ  آیین اقی  تجربه    یاحرفهرفتار  زمان،  و 
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اخالقی    کادرا  بر  یداریمعن   ری تأثحسابرس  

 (.33د )ندارحسابرسان داخلـی 

ابراهیمی و  دیگر    مهدوی  پژوهشی  بررسی  در  به 

ای حسابداران  و حرفه  یات بر تعهد سازمانی ر اخالق ی تأث

پزشدانشگاه  در علوم  خ  ی کهای    ی هداشت ب  دماتو 

نتا  یدرمان آنانپرداختند.  پژوهش    ری تأث   بیانگر  یج 

  یسازمان یبر تعهد عاطف یجو اخالق  ی هاجنبهاز  یبرخ

فرهنگ    دار معنیر  ی ن حرفه و سازمان و تأثیو تعارض ب

ب   یاخالق تعارض  بر  سازمان  ی سازمان  و  حرفه  . بودن 

ابراه  ی مهدو  پژوهش   جینتا  ، چنین هم   دادنشان    ی می و 

بر    دارمعنیو    یمنف  یر ی تأث  یدارا   یی گرایاولی ک ماکه  

عاطف این،  است.  یسازمان  یتعهد  بر  تعهد    افزون 

ب  با  ی سازمان  یعاطف رابطیتعارض  سازمان  و  حرفه    ه ن 

 .(34) ددار یدارمعنیو  یمنف 
 

و همکاران  بررسی    خزدوزی  به  پژوهشی    تأثیردر 

د حسابد  یاحرفهاخالق   پیشرفت  اران  و  بهبود  ر 

پرداختند.    ی هاسبک مالی  پژوهشینتانوین رهبری    ج 

داد  آنان اخر که    نشان  حسابداران    ی احرفه  القعایت 

ویژگزایاف  باعث ارائه  کیفی  هاییش  شده  اطالعات 

اطالعات    شودیم ارتقا  ت ی فی باک و  توان    یباعث 

در   رهبری  یزیربرنامه،  یری گ می تصم مدیران   ،

دستیابی    منظوربهمنابع مالی سازمان  رل  کنت و    هاتی فعال

 .(35) شودیمسازمان  های راهبردیهدفبه 

رابط بررسی  به  پژوهشی  در  برزگر  و    ه شهریاری 

تعهد   با  مشاوره  و  اخالقی  سازمانی    یاحرفهجو  و 

پژوهش نتایج  پرداختند.  عمومی  بخش    حسابداران 

داد    آنان سطکه  نشان  دریافتبین  نظارت   هشد  ح 

و   سازمانی  تعهد  با  مبتدی  آنان    یاحرفهحسابداران 

بین سطح    ،چنین هم.  دارد  وجود  داریمعنمثبت و    هرابط

شد دریافت  اجتماعی  با    هحمایت  مبتدی  حسابداران 

  دارد   وجود  داریمعن مثبت و    ه رابطتعهد سازمانی آنان  

ی  ن مبتدحسابدارا  هبین سطح اجتماعی دریافت شد  اما

رابط   ی اتعهد حرفهبا   و    هآنان  وجود  دارمعنیمنفی  ی 

براین،دارد.   و    افزون  مبتدی  حسابداران  درک  بین 

با تعهد سازمانی آنان    یجو اخالق باسابقه از    وسازمان 

حسابداران مبتدی و    یا حرفهبین تعهد سازمانی با تعهد  

 .(36دارد )ی وجود دارمعنیمثبت و  هباسابقه رابط

همکاران و  بررسی    آرفویی  به  پژوهشی    تأثیر در 

دانشجویان   اخالقی  استدالل  سطح  بر  اخالق  آموزش 

پژوهش آنان در کشور تونس پرداختند. جامعه آماری  

از    45شامل   یکی  در  حسابداری  رشته  دانشجوی 

بود  یهادانشگاه در    سه کالس  دوازده  .  تونس  ساعته 

برفهچهار  طول   نتایج  دانشجویانای  ته  شد.    برگزار 

  ی هاآموزشکه  شان داد  نآرفویی و همکاران    پژوهش 

تصمیم  تواندیماخالقی   ادراک    انحسابرس  های بر  و 

  گذاردب  ری تأث   های خودها از پیامدهای بالقوه تصمیمآن

(30) . 

دی و  در  هسی  عنوان    پژوهشیونگ  بررسی  »با 

با انحراف سازمانی: شناختی، عاطفی   یاخالق جو طه  راب

رابط  « نگرشی  سازوکارو   ارزیابی  با    هبه  اخالقی  جو 

سازمان آماری  پرداختند.  انحراف  آنان  جامه   پژوهش 

کار  212  شامل از  الکترونیک کشور    کناننفر  صنعت 

دینتایج  بود.    تایوان و  هسی    داد  نشان  ونگپژوهش 

بکه   میانجی  نقش  شغلی    ی اخالقجو  ین  رضایت 

دارد سازمانی  انحراف  و    رک د  ، چنین هم.  سازمان 

کارکنان اخالق از    سازمانی  شناختی،    فرآیند  و  یجو 



 پور و دکتر الهه برزگرفاطمه حاجی                                                                                        

 7       1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  نهم، شماره حسابداری سالمت، سالمجله 

نگرشی   و  و    ها آنعاطفی  مثبت  بر  ی  دار معنیتأثیر 

 .(37دارد )رضایت شغلی 

همکاران    اومب ووال پژوهشی  و  رابطدر  بررسی    ه به 

اخ  رهبری  بمیانجی  رالقی  ایجاد  ر  و  عادالنه  فتارهای 

  االت یاسسه مالی بزرگ در  ؤ میک  نه در  دالامحیط ع

نتایج    متحد پرداختند.  دا  آنانپژوهش  آمریکا   دنشان 

رابط  که اخالقی  رفتارهامثبتی    هرهبری  اخالقی    یبا 

رفتارهای    و  داردکارکنان   مدیران  که  فضایی  در 

انجام   نیز  دهندیمعادالنه  سازمانی  محیط    ترهعادالن، 

 .(11شد )خواهد 

همکاران  کاستانتین  و  پژوهشی  بلوم  بررسی  در  به 

تأمین  از  حمایت  و  اخالقی  سبز  رهبری    بینکنندگان 

نتایج پژوهش    .در کشور آلمان پرداختند  شرکت  118

بر تأمین    تأثیررهبری اخالقی  که  نشان داد    آنان مثبتی 

دارد  کارکنان(  اخالقی)رفتارهای    سبز سازمان    .در 

حدود    ،گریدعبارتبه تا  کارکنان  اخالقی  رفتارهای 

 .(38است )زیادی به رهبری اخالقی سازمان وابسته 

پژوهشی    اکن ساگ بر   تأثیردر  اخالقی  فرهنگ 

معلمان    هرابط ادراکی  رفتار  و  اخالقی  رهبری  بین 

که  نشان داد  وی  . نتیجه پژوهش  کرد  ررسیب  راابتدایی  

رابط  اخالقی  معنی  هرهبری  و  رفتار    داریمثبت  با 

تقویت   باعث  اخالقی  فرهنگ  و  دارد  معلمان  ادراکی 

 (.39شود )یماین رابطه 

پژوهشی  مایوا و همکاران   بررسی رابطدر  بین    هبه 

درگیری و  اخالقی  ن رهبری  با  میاکاری  نجی  قش 

بلژیک پرداختند.   تفکیک کارایی کارکنان در کشور 

داد    آنانپژوهش  نتایج   اخالقی  که  نشان  رهبری 

عملکرد   و  درگیری    کارکنانتوانایی  با  مواجه  در  را 

افزایش   بین    همبستگی  ،نتیجه  در  .دهدیمکاری 

رفتاری    نظریهان و  سازم  هایهدفعملکرد کارکنان با  

 . (40) یابدافزایش میمدیریت 

همکاران   و  پژوهشی  باویک  رابطدر  بررسی   ه به 

دانش  اشتراک  و  اخالقی  از   337بین    رهبری  نفر 

در کشور   ی فروش خرده   ی ها شرکت   وقت تمام   کارکنان 

که نشان داد    آنان پژوهش  هنگ گنگ پرداختند. نتایج  

باعث   سازمان  در  اخالقی  کارکنان   شود ی م رهبری  تا 

رسب  به  رای  باشند   هایهدف یدن  تالش  در  . مشترک 

وجود رهبری اخالقی باعث ایجاد اعتماد بین   چنین، هم 

 .( 41شود ) ی م  آنان کارکنان و تبادل دانش بین  

 
 پژوهش ی هاهی فرض

گذشته    گرانپژوهش  به    اندکردهتالش  در  که 

چگونگی  تبیین   و  رهبر  اثربخشی    یری گزهاندااهمیت 

زمینه  بپردازند.    آن این    یهاپژوهش ،  هاهینظردر 

متعدد و متنوعی وجود دارد    ی هایری گ جهینت ی و  تجرب

رهبران  مشاهده  اساسی    رفتارهای  (.10) در  شده 

شامل   همدلی،  یدوستنوعاخالقی  صداقت،   ،

( انصاف و عدالت است  و  و(. مهس20توانمندسازی،  د 

پژوهشی  همکاران   این رفتارها  که  استدالل کردند  در 

به   م  نفس   به  اعتمادمنجر  با  ایمان  و  و  انصاف  شاهده 

پژوهش  ضیه اول  فر  بنابراین،  .(42)  شودیمیکپارچگی  

 :دشبه شرح زیر تدوین 

رهبر  اخالقی  رفتارهای  درک  اول:  طه  ابر  فرضیه 

رهبری  داری عنیم اثربخشی  شده    با    وسیلهبهارزیابی 

 کارکنان دارد. 

پژوهش  زیادینتایج  که  های  است  داده    نشان 
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کارکنان  انت  اخالقی  از  ظار  بر    تواندیمرهبری 

ارزیابی   اثربخ  آنانچگونگی  باشداز  مؤثر  رهبر   شی 

این  (44و    43) مهم .  از    عامل  رهبری    نظریه جزئی 

کارکنان    یبندرتبهقوی بر    تأثیرضمنی است که دارای  

رهبر به    عنوان بهدر زمانی که کارکنان فردی را  است.  

ارزیابی    شناسندیمرسمیت   مؤثر  و  مثبت  را  او  و 

رهبری  ،  کنندیم ضمنی    کنندهتصفیه  عنوانبهنظریه 

عمل   و    که  ن ی ا.  (45)  کندیمادراکی  انتظارات  آیا 

اخالقی    یهاتیاولو رهبری  رفتارهای  از  کارکنان 

رابط تعدیل  رهبری    بین   هباعث  رفتارهای  درک 

رهبر    یاخالق اثرپذیری  پرسشی    شودیمو  خیر،  یا 

به دنبال     از   .آن استبررسی  است که پژوهش حاضر 

  یهاتیاولوهرچه انتظارات و    رسدیمبه نظر    ،رو  این 

اخالقی  رهبر نیز    تأثیرباشد،    تریقوی  اخالقی  رهبری 

به شرح  پژوهش فرضیه دوم  بنابراین، .بیشتر خواهد بود

 : شدزیر تدوین 

و   انتظارات  دوم:  از  کارکنان    یهاتیاولو فرضیه 

رهبر اخالقی  رفتارهای    بین   ه رابط،  رفتارهای  درک 

  له وسی بهرهبری ارزیابی شده    اخالقی رهبر و اثربخشی

 .کندیمتعدیل   کنان راکار

 دراستدالل کردند  در پژوهشی    اسبورن و همکاران

 هکنند ی ن ی بش ی پ بخواهند عوامل    پژوهشگران  که   ی صورت

تبیین   را  رهبری  آثار   کننداثربخشی  را   باید  فرهنگ 

) درک   جو ( 46کنند  یا  اخالقی  فرهنگ  بررسی   .

راستای  سازمان   ایب   پاسخ در  پرسش  ه  آیا درک »   کهن 

رابط تعدیل  باعث  اخالق سازمانی  درک   بین   هفرهنگ 

مورد  در  کارکنان  قضاوت  و  رهبر  اخالقی  رفتارهای 

رهبری   دارد.    « ؟شود ی م اثربخشی   ،بنابراین اهمیت 

 : شد به شرح زیر تدوین   پژوهش   فرضیه سوم 

  بین  هفرضیه سوم: درک فرهنگ اخالقی سازمان، رابط

رفتارهای   را    اخالقیدرک  رهبر  اثربخشی  و  رهبر 

 . کندیمتعدیل 

 

 الگوی مفهومی پژوهش

از الگوی    ها هی فرضبررسی    منظوربهدر این پژوهش  

شکل  (9)  کوپلندپژوهش    مفهومی در  شده  ارائه   ،

 استفاده شده است. ، 1شماره 

 

 روش پژوهش 

 

نوعپژوهش حاضر   ی  ایشپیمی  توصیف  یهاپژوهش   از 

به  هادادهآوری  جمع  منظوربهاست.   مربوط  ی 

از پرسش  )»اثربخشی رهبر«  ارهارت و کلین  (، 47نامه 

(، »رهبری اخالقی« از  49( و یوکل )48دهار و میشرا )

اخالقی  پرسش  رهبری  بررسی  همکاران  براون  نامه  و 

(، »انتظارات و ترجیحات برای رهبری اخالقی« از  20)

همکاران  پرسش  و  ریجیو  اخالقی  رهبری  بررسی  نامه 

پرسش 50) از  سازمان«  اخالقی  فرهنگ  »درک  نامه  (، 

تروین سازمان  اخالقی  )و    و فرهنگ  و 51همکاران   )

تحول پرسش »رهبری  از  چندعاملی  گرا«  رهبری  نامه 

کلیه  9) است.  شده  استفاده  اساس    ها نامهپرسش (  بر 

تا کاماًل    1ی )کاماًل مخالفم=انهیگزطیف لیکرت پنج  

 ی شد.گذارنمره( 5موافقم=

ی  هاامهنش پرساز    آمدهدستبهی  هادادهابتدا  

از    شدهعیتوز استفاده    یفی توص آماری    ی ها روش با 

معیار(  عنوان)به انحراف  و  میانگین  نمونه، 
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دلیل    ل ی وتحلهیتجز به  نبودن شد.    هادادهتوزیع    نرمال 

آزمون   مجذورات    هاهی فرضبرای  حداقل  روش  از 

 استفاده شد.  2سخه ن Smart PLSافزار جزئی و نرم

کارکنان ستاد  حاضر شامل    جامعه آماری پژوهش 

علـوم   یپزشک دانشکده  شیراز،    زشـکیپ  دانشـگاه 

شیراز  یهامارستانی ب،  رازی ش شیراز    دولتی  و شهرداری 

و  .  است جامعه  زیاد  حجم  پژوهش،  ماهیت  دلیل  به 

روش  ممکن  از  آماری  جامعه  تمام  بررسی  نبودن 

د  یری گنمونه شدا   سترسدر  کل  ستفاده  تعداد   .

  به رابطه با توجه    .نفر بود  664  آماری   جامعه   کنانکار

اطمینان    کـوکران سطح  با  نمونه  حجم    تعداد  %95و 

گرفتن بـا    شد.  برآوردنفر    239 نظر  نمونـه   در    حجـم 

توزیع  پرسش   260تعـداد    الزم، که نامه   241  شد 

شـدپرسش  داده  بازگشـت  پرسش   و  نامه   نامهدو 

بود.  بل  رقاغی  تعداداستفاده  از    239  سرانجام، 

 استفاده شد.نامه پرسش 

پژوهش   این  اخالقی»  ری متغ در  رهبری  «  رفتارهای 

رهبر  ری متغ   )مستقل(،  زابرون  درون»اثربخشی    زا« 

برای   ترجیحات  و  »انتظارات  متغیرهای  )وابسته(، 

سازمان اخالقی  فرهنگ  »درک  و  اخالقی«  «  رهبری 

تحول»  یرهای متغو    کنندهلیتعد گرا«،  رهبری 

 . کنترلی است« جنسیت« و »سن » کاری فرد«، »سابقه

 
 ها افتهی

 

شماره   را    هایآزمودنشخصیتی    یهایژگیو  1جدول 

داده همان.  دهدیمنشان   نشان  این جدول  در  که  طور 

 % 47زن و    %53گو،  پاسخ  نفر  239از تعداد    شده است

ن  سال س  40تا    31بین    %49مرد هستند. به لحاظ سنی  

تحصیالت،  .دارند میزان  نظر  مدرک   %77  از 

باال به  رشته    %50  چنین،هم  .دارند  کارشناسی  در 

تحصیل   ده    افراد  %39و    اندکردهحسابداری  از  بیشتر 

در شهرداری شیراز و بقیه افراد    %36  .سال سابقه دارند

پزشکی بهداشتی درمانی  در دانشگاه علوم    و خدمات 

واح و  زیرشیراز  آمو مجدهای  به خدمت عه  مشغول  ن 

 هستند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی مفهومی پژوهش :1شکل 

ها برای رهبری  انتظارها و ترجیح

 کننده( )تعدیل اخالقی

رفتارهای رهبری اخالقی    

( مستقل)  

 

 یسازمان فرهنگ

 کننده( )تعدیل
 

 
 اثربخشی رهبر 

 )وابسته(
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 هاهای شخصیتی آزمودنیویژگی :1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی متغیر شاخص 

 جنسیت
 53 126 زن

 47 113 مرد

 سن

 30 72 سال  30تا  20
 49 116 سال  40تا  31
 14 34 سال  50تا  41

 7 17 سال 50بیشتر از 

 مدرک تحصیلی 

 23 56 کاردانی
 44 105 کارشناسی 

 30 71 کارشناسی ارشد 
 3 7 دکتری 

 رشته تحصیلی 

 50 119 حسابداری
 18 44 مدیریت

 7 17 اقتصاد
 25 59 سایر

 سابقه کاری 

 13 32 سال  3تا  1
 23 54 سال  7تا  4
 25 60 سال  10تا  8

 39 93 سال 10بیشتر از 

 سازمان محل خدمت 

 24 57 های دولتی شیرازبیمارستان

 31 75 انشگاه علوم پزشکی شیرازدستاد 

 36 85 شهرداری شیراز

 6 15 اظهارنشده

 

 آمار توصیفی 
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره  

  ارائه شده است. نتایج ارائه شده در این جدول نشان   2

سازمان  دهدیم همه  در  رهبری که  ترجیحات    ها 

سایر به  نسبت  بیشتری  میانگین  دارد.متغیر  اخالقی    ها 

دارای  هم سازمان  اخالقی  فرهنگ    نیترکمچنین، 

 ها است. میانگین در همه سازمان

نرمال برا بررسی  از  ی  پژوهش  متغیرهای  بودن 

بر    اسمیرونوف-کلموگوروفآزمون   شد.  استفاده 

ارائه نتایج  شماره  اساس  جدول  در    داری معنی  3شده 

از  برا پژوهش  متغیرهای  تمام  .  است  ترکم  %5ی 

نرمال  راین،بناب توزیع  فرض  همه    هادادهبودن  برای 

رد   توزیع    شود یم متغیرها  دارای  متغیرها  همه  و 

 است. نرمالری غ

روش   الگوی  الگوسازدر  ساختاری،  معادالت  ی 

ی و  ری گاندازه، شامل الگوی  مرحلهشده در دو  بررسی
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می بررسی  ساختاری،  الگوی  الگوی  ابتدا  شود. 

و    تعیین   منظوربهی  ری گاندازه )همسانی درونی(  پایایی 

افتراقی(   )اعتبار  ابزار    ها سازهروایی  ی  ری گاندازهو 

 بررسی شد. 

 ترکمها  یی که بار عاملی آنهاهی گودر مرحله اول  

که  هاهیگوبود،    4/0از   گویه  داریمعن یی  و  هایی  نبود 

ی دیگر )بر دو مؤلفه و بیشتر( دارای بار  هامؤلفهکه بر  

زیادی   حعاملی  دوبارهبود،  سپس،  شد.    لی تحل   ذف 

شماره    هاداده جدول  در  شد.  عاملی  بارها  4انجام  ی 

باقیهاهیگو بر  ی  است.  شده  ارائه  تحلیل  در  مانده 

همه   عاملی  بار  مزبور  جدول  در  مندرج  نتایج  اساس 

 است. 4/0 از بیشتر هاهیگو

 
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :2جدول 

 آماره نوع سازمان 
 رهبری

 گرال یتحل

رهبری 

 اخالقی 

فرهنگ  

 اخالقی سازمان 

ترجیحات  

 رهبری اخالقی 

اثربخشی  

 رهبر

دولتی  یهامارستانیب

 شیراز 

میانگین 

 انحراف معیار

31/3 

76/0 

237/3 

72/0 

101/3 

632/0 

068/4 

79/0 

237/3 

672/0 

دانشگاه علوم  ستاد 

 پزشکی شیراز 

میانگین 

 انحراف معیار

406/3 

806/0 

395/3 

744/0 

267/3 

744/0 

977/3 

83/0 

429/3 

774/0 

دانشکده پزشکی 

 شیراز 

میانگین 

 انحراف معیار

831/3 

424/0 

757/3 

613/0 

284/3 

611/0 

039/4 

025/1 

666/3 

53/0 

 شهرداری شیراز
میانگین 

 انحراف معیار

702/3 

737/0 

726/3 

73/0 

391/3 

61/0 

233/4 

686/0 

693/3 

596/0 

 اظهار نشده
میانگین 

 اف معیارانحر 

537/3 

722/0 

48/3 

86/0 

525/3 

607/0 

169/4 

496/0 

437/3 

758/0 

 
 اسمیرونوف -کلموگوروفآزمون  :3جدول 

 هاآماره
فرهنگ اخالقی  

 سازمان 

رهبری 

 اخالقی 

اثربخشی  

 رهبر

ترجیحات رهبری  

 اخالقی 

رهبری 

 گراتحول 

 239 239 239 239 239 تعداد

Z (k-s) 517/1 789/1 362/1 995/1 393/1 

 041/0 001/0 049/0 003/0 02/0 داریمعنی 
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 پژوهش یهاهی گوبارهای عاملی  :4جدول 
 بار عاملی گویه  بار عاملی گویه 

 LE4 74/0 اثربخشی رهبر TL3 75/0 گرارهبری تحول
 LE5 69/0 اثربخشی رهبر TL4 75/0 گرارهبری تحول
 LE6 74/0 بخشی رهبراثر TL5 71/0 گرارهبری تحول
 LE7 71/0 اثربخشی رهبر TL7 7/0 گرارهبری تحول
 LE8 66/0 اثربخشی رهبر TL8 63/0 گرارهبری تحول
 LE9 69/0 اثربخشی رهبر TL9 68/0 گرارهبری تحول
 LE10 67/0 اثربخشی رهبر TL10 73/0 گرارهبری تحول
 LE11 61/0 اثربخشی رهبر TL11 41/0 گرارهبری تحول
 LE12 68/0 اثربخشی رهبر TL12 75/0 گرارهبری تحول
 LE13 62/0 اثربخشی رهبر TL13 75/0 گرارهبری تحول
 LE14 68/0 اثربخشی رهبر TL14 73/0 گرارهبری تحول
 LE15 58/0 اثربخشی رهبر TL15 79/0 گرارهبری تحول
 LE16 5/0 اثربخشی رهبر TL16 79/0 گرارهبری تحول
 LE17 66/0 اثربخشی رهبر TL17 69/0 گرارهبری تحول
 LE18 66/0 اثربخشی رهبر TL18 69/0 گرارهبری تحول
 LE19 56/0 اثربخشی رهبر TL19 78/0 گرارهبری تحول
 LE20 61/0 اثربخشی رهبر TL20 7/0 گرارهبری تحول

 LE21 64/0 اثربخشی رهبر PL1 71/0 ترجیحات رهبری اخالقی 
 LE23 73/0 اثربخشی رهبر PL2 81/0 قی ترجیحات رهبری اخال

 LE24 66/0 اثربخشی رهبر PL3 75/0 ترجیحات رهبری اخالقی 
 LEF2 71/0 اثربخشی رهبر PL4 84/0 ترجیحات رهبری اخالقی 
 LEF3 68/0 اثربخشی رهبر PL5 8/0 ترجیحات رهبری اخالقی 
 LEF5 58/0 اثربخشی رهبر PL6 77/0 ترجیحات رهبری اخالقی 

 LEF6 7/0 اثربخشی رهبر PL7 7/0 القی حات رهبری اخترجی
 ETL1 61/0 رهبری اخالقی  PL8 78/0 ترجیحات رهبری اخالقی 

 ETL2 65/0 رهبری اخالقی  ETC3 48/0 فرهنگ اخالقی 
 ETL3 76/0 رهبری اخالقی  ETC4 62/0 فرهنگ اخالقی 
 ETL4 56/0 رهبری اخالقی  ETC5 73/0 فرهنگ اخالقی 
 ETL5 8/0 بری اخالقی ره ETC6 67/0 فرهنگ اخالقی 
 ETL6 78/0 رهبری اخالقی  ETC8 69/0 فرهنگ اخالقی 
 ETL7 75/0 رهبری اخالقی  ETC10 69/0 فرهنگ اخالقی 
 ETL8 78/0 رهبری اخالقی  ETC13 58/0 فرهنگ اخالقی 

 ETL9 77/0 رهبری اخالقی  LE1 74/0 اثربخشی رهبر

 ETL10 7/0 رهبری اخالقی  LE2 71/0 اثربخشی رهبر
    LE3 76/0 اثربخشی رهبر

 

از پایایی ترکیبی،    ها نامهپرسش ای بررسی پایایی  بر

میانگین  و  استفاده شد.   شده  استخراج  آلفای کرونباخ 

کرونباخ  برای    مقبولسطح   آلفای  و  ترکیبی   پایایی 

آن  بیشترو    7/0 واریانس    ،چنین هم.  است  از  میانگین 

باشد. به این معنا  از آن  بیشتر  و    0/ 5باید    شده  استخراج

سازه   شاخص  %50  مدنظرکه  واریانس  بیشتر،  های  یا 
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نتایج آزمون پایایی    5شماره  جدول  خود را تبیین کند.  

نشان    یری گاندازهابزارهای   مقادیر  .  دهدیمرا 

این    آمدهدستبه پایایی    هاشاخصبرای  از  حاکی 

 . است  یری گاندازهابزار  پذیرفتنی

، جذر  ها نامهپرسش فتراقی(  یی )اعتبار ادر مورد روا

واریانس   از    شدهاستخراجمیانگین  باید  متغیر  هر 

همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرها بیشتر باشد. به این  

و   پنهان  متغیر  هر  همبستگی  که  ی  هاشاخصمعنا 

آن   همبستگی  از  بیشتر  باید  آن  آشکار(  )متغیرهای 

می  جذر  باشد.  متغیرها  دیگر  با  واریان متغیر  س  انگین 

 6در انتهای هر ردیف در جدول شماره    شدهاستخراج

همان است.  شده  جدول ارائه  این  در  که  طور 

همبستگی  مشخص از  متغیر  هر  به  مربوط  مقادیر  شده 

که   است  بیشتر  متغیرها  دیگر  با  متغیر  ه دهندنشانهر 

 ی است. ری گاندازهروایی پذیرفتنی ابزارهای  

در روش ح  متغیرها  از    داقل مجذورات رابطه  جزئی 

بررسی    منظور به .  شود ی م ( بررسی  βطریق ضرایب مسیر ) 

آماره    رها ی مس ضرایب    بودن   دار ی معن  از  الگو   تی در 

بازه    خارج   شد. اگر آماره تی  استفاده  باشد،   ±1/ 96از 

از بازه   خارج   و اگر آماره تی  %5ضریب مسیر در سطح  

است. دار  معنی   % 1باشد، ضریب مسیر در سطح    2±/ 58

تع  نشان  ضریب  واریانس   دهد ی میین  از  درصد  چند 

وابسته   داده   لهی وسبه متغیر  پوشش  و  تبیین  مستقل  متغیر 

از  شود ی م  ناشی  وابسته  متغیر  تغییرات  از  درصد  )چند 

 

 یریگاندازه  یابزارها ییای آزمون پا :5جدول 

 میانگین واریانس  آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی  مؤلفه

 51/0 76/0 83/0 سازمان فرهنگ اخالقی 

 52/0 89/0 91/0 رهبری اخالقی 

 55/0 95/0 95/0 اثربخشی رهبر

 6/0 9/0 92/0 ترجیحات رهبری اخالقی 

 51/0 93/0 94/0 گراتحولرهبری 

 شده استخراج انسی وار نیانگیجذر مو  پژوهشماتریس همبستگی متغیرهای  :6جدول 

 5 4 3 2 1 متغیر

     71/0 سازمان فرهنگ اخالقی  .1

    72/0 592/0** رهبری اخالقی  .2

   74/0 713/0** 707/0** اثربخشی رهبر .3

  77/0 347/0** 38/0** 243/0* ترجیحات رهبری اخالقی  .4

 71/0 225/0** 692/0** 712/0** 507/0** گراتحولرهبری  .5

01/0>p ** ،05/0>p  * 
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وی الگ   2شماره    شکل متغیر یا متغیرهای مستقل است(.  

 دهد.در این پژوهش را نشان می   شده ی بررس 

شکل شماره   در  شده  ارائه  نتایج  اساس  تأثیر 2بر   ،

رهبری  اثربخشی  بر  رهبری  اخالقی  رفتارهای  درک 

( β  ،68 /6 =t= 0/ 44است )   داری معن   %1مثبت و در سطح  

اخالقی  رهبری  ترجیحات  پژوهش(.  اول  فرضیه  )تأیید 

رفتاره  درک  بین  رهرابطه  اخالقی  اثربخشی ای  و  بری 

تعدیل   را  )تأیید β  ،820 /0 =t= 0/ 05)   کندی نمرهبری   )

سازمان  اخالقی  فرهنگ  پژوهش(.  دوم  فرضیه  نشدن 

اثربخشی  و  رهبری  اخالقی  رفتارهای  درک  بین  رابطه 

تعدیل   را  ( β  ،137 /0 =t= -0/ 008)   کند ی نم رهبری 

هم  پژوهش(.  سوم  فرضیه  نشدن  مقدار )تأیید  چنین، 

از تغییرات تمایل  % 74 دهدی م نشان (، 2Rتعیین )ضریب 

به  افشاگری  تبیین  به  الگو   2Q. آماره  شود ی م وسیله کل 

با   برابر  رهبری  اثربخشی  مقدار    0/ 32برای   2Qاست. 

ی ن ی بش ی پ بیشتر از صفر حاکی از توانایی کل الگو برای  

الگو  نیکویی برازش برای  رابطه متغیرها است. شاخص 

که    0/ 59 برازدهند ن نشا است  خوب  ه  خیلی  الگو ش 

تحول است  رهبری  متغیرهای  است  گفتنی  سابقه .  گرا، 

نیز   جنسیت  و  الگو   عنوان به کار  در  کنترلی  متغیرهای 

 وارد شده است.

 

 ی ریگجهی نت
 

در   خوب  حسابدار  که    وهلهیک  است  شخصی  اول 

بر احرفهاخالق   اندیشمندان  از  بسیاری  باشد.  داشته  ی 

امع بشری فقط به علم،  د و تعالی جواین باورند که رش

و   عوامل  هاشرفتی پفن  از  بلکه  نیست  وابسته  مادی  ی 

ترقی   روحیهاملتمهم  و  اخالقی  موازین  رعایت   ،  

( بررسی رابطه 9است  به  پژوهش  این  این راستا،    (. در 

حرف در  اخالقی  رهبری  و  اخالق  اهمیت    ه بین 

 . پرداخت (میحسابداران بخش عمو) حسابداری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/0>p ** ،05/0>p * 

 شده ساختاری آزمون الگو :2شکل 

ا گرتحول رهبری  کارسابقه   جنسیت 

 اثربخشی
 رهبری 

 درک رفتارهای 
 اخالقی رهبری

 ترجیحات
 رهبری اخالقی 

 فرهنگ اخالقی 
 سازمان

15/0  003/0-  02/0-  

R2=0/74 

008/0-  

0/44** 

05/0  
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  ک دراز آن است که  حاکی  حاضر  نتایج پژوهش  

از و    هرابط   رهبر  اخالقی   یرفتارها  کارکنان  مثبت 

این نتایج با نتایج    .دارد  یرهبر  اثربخشی   با  ی دارمعنی

)هاپژوهش  کوپلند  وال9ی  )و    امبوو(،  (،  11همکاران 

( همکاران  و  و  (،  20براون  )شهریاری  (،  36برزگر 

و  کاستانتین  )بلوم  همکاران  (38همکاران  و  نیری   ،

(52  ،)( توکماک  و  و  علیزادهو  (  53گوسل  ثانی 

( 9نتایج پژوهش کوپلند )همسو است.  (  54همکاران )

که  ن داد  معن شان  رفتا  اریدیرابطه  رهبری  بین  رهای 

تلقی   اثرپذیر  که  رهبرانی  و  وجود    ،ندشویماخالقی 

)و    امبوووالپژوهش  ی  هاافتهی  .دارد ( 11همکاران 

است آن  رابطه   که   بیانگر  اخالقی  و    رهبری  مثبت 

بامعنی دارد.   داری  کارکنان  اخالقی    رفتارهای 

کاستانتیهاافتهی پژوهش  و  ی  بلوم  )همکن  ( 38اران 

حدود   تا  کارکنان  اخالقی  رفتارهای  که  داد  نشان 

نتایج   است.  وابسته  سازمان  اخالقی  رهبری  به  زیادی 

و   شهریاری  )پژوهش  است (  36برزگر  آن  از    حاکی 

باس و  مبتدی  حسابداران  درک  بین  جو  که  از  ابقه 

و  ا مثبت  رابطه  آنان  سازمانی  تعهد  با  سازمان  خالقی 

دارد.  معنی وجود  آنانداری  پژوهش  نتایج  با    مطابق 

گزارشگری   کیفیت  بر  مالی  مدیران  اخالقی  دیدگاه 

است مؤثر  همکاران  پژوهش    ی هاافتهی.  مالی  و  نیری 

ناشی  القی با تنش  اخ  یها ارزشبین    که  شان دادن(  52)

ناشی  از ابهام و محدودیت اختیارات و مسئولیت، تنش  

شغلی تنش  و  تضاد  و  تعارض    یدار معنی  هرابط  از 

دارد.   اساس  وجود  و نتایج  بر  گوسل  پژوهش 

( معنی  هرابط   (53توکماک  و  رهبری    داریمثبت  بین 

ر و  عاطفی  تعهد  سازمانی،  اعتماد  ضایت  اخالقی، 

وج داردشغلی  پژوهش  یافته.  ود  و  علیزادههای  ثانی 

( که (  54همکاران  بود  آن  از  رفتاری    حاکی  صداقت 

کارکنان   نگرش  از  رهبر  اثربخشی  با    ه رابطرهبر 

بنابراین،دارد  داریمعنی در    .  مدیران  و  رهبران 

ت و  در حمای  خود  رفتارباید نقش صداقت    هاسازمان

 سازمانی را مدنظر داشته باشند. هایهدف  تحقق

پژوهش   داد  حاضر  نتایج  و   انتظارات که  نشان 

بین   ه رابط  ی اخالق  ی رهبر  ی برا  کارکنان   حات ی ترج

 را  رهبر   اثربخشی   و   رهبر   اخالقی   ی رفتارها   ک در 

 فرهنگ   از   رکنان کا   ک در  ، چنین هم .  کند ی نم  تعدیل 

 رهبر   اخالقی   یرفتارها   کدر بین    ه رابط  سازمان   اخالقی 

اخالقی   .د کن ی نم  تعدیل  را   رهبر  اثربخشی   و  رفتارهای 

رهبر   به  کارکنان  اعتماد  به  منجر  و   شودی م رهبر 

آن کارکنان   نفع  به  رهبر  که  باورند  این  عمل بر  ها 

اخالقی    . کند ی م  اخالقی   ی ر ی گم ی تصمبر    تواند ی مجو 

افراد    چنین هم افراد و   باشد.   درون نگرش  سازمان مؤثر 

اخالق  چه  هر  رهبری   آثارباشد،    تر ی قوی  فرهنگ 

بود. بیشتر خواهد  نیز  حاضر پژوهش    ی هافته یا   اخالقی 

فره و  کارکنان  ترجیحات  و  انتظارات  با  رابطه  نگ در 

 است   همسو  (9کوپلند )  اخالقی سازمان با نتایج پژوهش 

داد نشان  و    هات ی اولو   که  کارکنان  انتظارات  درک و 

ره اخ  فرهنگ  اثربخشی  بر  تأثیری  سازمان،  بر القی 

شواهدی    ن یا .  ندارد  رپژوهش  مورد  درک   ابطه در 

حسابداری  در  اخالق  با  مدیران  تحوالت  و  اخالقیات 

تایج رهبری که این درک منجر به بهبود ن   دهد ی مارائه  

این پژوهش بر خالف این های  یافته .  شود ی م و مدیریت  

انکه کارکنان    نظریه است  با ترجیحات و  تظارات رهبر 

بین رهبری اخالقی   . بنابراین، کنند ی نماخالق را درک  
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و ترجیحات محیطی سازمان رابطه وجود دارد و رهبری 

کند.   تواند ی ماثربخش   تعدیل  را  ترجیحات  این 

زمینه  بیشتر   هایپژوهش  این  و   در  دانشگاهیان  به 

کمک   مدیر   کند ی م متخصصان  چگونه  کنند  تعیین  تا 

این    یا عه مجمو  تواند ی م   صورت به را    ها ی ژگ یو از 

که   باشد  داشته  روند   سرانجامترکیبی  بهبود  به  منجر 

 ژهی و به بیشتر،    هایپژوهش   ،چنین هم .  شود   وی مدیریتی  

باعث    ی حسابدار   حرفه در   مالی  خدمات  تا   شود ی م و 

که متهم به اتهامات متعددی شده به روند مؤثر   ی ا رشته 

 و مؤثر بازگردد.  خالقا  با   و  ازگار خود یعنی رهبران س 

پژوهش حاضر رهبرانی که اخالقی  بر اساس نتایج  

مؤثرتر  عنوانبههستند    گراتحولو   قلمداد    رهبران 

را    اگر  .شوندیم اخالقی  رهبری  رفتارهای  کارکنان 

باید  رهبران  که  باشند  باور  این  بر  و  بدانند  ارزشمند 

رفتارها این  باشند،  صیدوست نوع)  صادق  داقت،  ، 

برای    همدلی، را  عدالت(  و  انصاف  توانمندسازی، 

مهم   رهبر    سازمانی   فرهنگاگر    .دانندیماثربخشی 

  مناسبی  رهبر رفتار اخالقیو  مروج رفتار اخالقی باشد  

با    . بنابراین،دانندیم، کارکنان رهبر را مؤثر  داشته باشد

نتایج   به  کرد    توانیمپژوهش  این  توجه   اگر  کهبیان 

خود  القیاخ   یرفتارهایرهبران   از  دهندنشان    از  هم   ،

زیردستان هم  و  مافوق  مؤثرتر    عنوانبه  ،سوی  رهبران 

سهم    یاخالق   یرهبر  چنین،هم.  شوندیمارزیابی  

پ  ی توجهدرخور   تب  ینی بش یدر  اثربخشی  و    رهبر یین 

رفتارها ی ب  رابطه  جادیا.  دارد و    یاخالق   یرهبر  ین 

برا  ،رهبر  یاثربخش است  و  کتشر  یممکن  ها 

  تا   کند  جادی ارا    زهی انگ  این   یحسابدار  هحرف   نانکارک 

 .ی را بیشتر مدنظر قرار دهنداخالق  یرهبر  یرفتارها

بین    پژوهش نتایج  طبق     ی که کارکنان درکحاضر 

رابطه  با اثربخشی رهبر  دارند  رفتارهای اخالقی رهبر  از  

دارد وجود  این   .مستقیمی  حرفه    ،رواز  آینده 

رهبرا به  بحسابداری  حرفه  این  دارد.ن    رهبران   ستگی 

 توجه کنندنقش صداقت رفتاری  به  باید    هاسازماندر  

نگ بر  رفتاری  صداقت  بر  تأکید  با  و و  پیروان  رش 

مثبت   تأثیر  از    ی اثربخشگذارند.  بکارکنان  رهبر 

برای تحقق    نیترمهم از    هایهدفعناصری است که 

  بین رفتار   مطابقت  .رهبر ضروری است  شدهن یی تع پیش  

رهب  گفتار  کارکنان  و  در  اعتماد  موجب  و    شودیمر 

رهبر و مدیر پیروی   یها فرمانآنان با میل و رغبت از  

اخالقی  ، چنین هم.  کنندیم رهبری  مستلزم   تقویت 

رهبری اخالقی )اعتماد، صداقت،    یهامشخصهتقویت  

احترام عهد،  به  وفای  در  غیره  و درستی،   و   رانیمد( 

  انی است.سرپرستان سطوح عالی تا می 

راستای موضوع پژوهش حاضر به پژوهشگران    در

بر   یهایژگیواثر  شود که  پیشنهاد می شخصیتی رهبر 

بر تردید    تأثیر   ، ویاثربخشی   اخالقی    ی احرفهرهبری 

و  ،  حسابرسان الگوی    تأثیرنقش  بر  مدیران  شخصیت 

سازمانی اخالقی  اخالقی    هرابط  ،فرهنگ  فرهنگ 

، حسابرسان  و  حسابداران  سازمان با رفتارهای غیرعادی 

آموزشی   دوره  برگزاری  اخالق    نهی زم  درضرورت 

بررسی  را    حسابداری  ه برای حسابداران شاغل در حرف

است    کنند. حاضر  گفتنی   ستاد   به  مربوطپژوهش 

دانشکده پزشکی شیراز،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  

و    استدولتی شیراز و شهرداری شیراز    یهامارستانی ب

نتای به سایرتعمیم    ها استانادارات دولتی و سایر    ج آن 

 باید با بررسی مجدد و احتیاط انجام شود. 
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Abstract 

 

Introduction: The future of accounting depends on the leaders and ethical leadership of 

professional accountants. Therefore, it is necessary for the leaders to guide accountants 

towards honest behavior by explaining and clarifying the importance of ethical standards. 

Obviously, by doing so, the accounting profession can continue its historic role in fair 

economic growth and the success and welfare of nations. This will come true when 

accountants are committed to ethical principles. Therefore, this study examines the ethical 

leadership model and its impact on the effectiveness of the leader in accounting. 

Method: This study is a descriptive survey. The statistical community sample included the 

staff of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz Public Hospitals, Shiraz Medical 

Science Faculty and Shiraz Municipality. Data was gathered by means of questionnaires 

and analyzed by structured equation modeling method. 

Results: The results indicated that the staff’s perception of the leader’s ethics had positive 

and significant effect on leadership effectiveness. Also, staff expectance and preference for 

ethical leadership did not moderate the relationship between perceiving leader’s ethical 

behavior and leader effectiveness. 

Conclusion: If leaders have ethical behavior, they will be considered as more efficient 

leaders in the eyes of their superiors and subordinates. Ethical leadership plays an important 

role in predicting and explaining the effectiveness of the leader. Establishing a relationship 

between ethical leadership behaviors and leader effectiveness may motivate companies and 

accounting professionals to pay more attention to ethical leadership behaviors. 

 

Keywords: Ethics, Ethical Leadership, Leader Effectiveness, Public Sector Accountants. 
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