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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to identify and validate dimensions and 

components of ethical leadership among the managers of the departments of Mashhad 

University of Medical Sciences along with a competency approach. 

Methods: The research was carried out using a mixed (qualitative and quantitative) 

method. In order to collect information in the qualitative section, the results of semi-

structured interviews were used that sixteen people were selected through theoretical 

sampling method. In the quantitative section, 300 faculty members were selected using 

the Cochran's formula and by random sampling method. In next step, Confirmatory 

factor analysis was used to determine the relationship between items and their 

corresponding, while in order to evaluate the reliability, Cronbach's alpha coefficient 

and combined reliability indices were implied. To determine the validity of the 

convergent validity questionnaire of index (AVE index), convergent validity index 

(AVE index) and Smart PLS software were utilized. 

Results: Cronbach alpha and combined reliability of four dimensions were higher than 

70. And also the Convergent Validity Criterion for the four dimensions was upper than 

50. According to the index (HTMT), this model had good diagnostic validity. In 

addition, according to the index (CV Com), the outcomes showed that the model had 

the necessary quality. 

Conclusion: Research findings presented that the three dimensions of moral 

competence, technical competence, and ethical leadership behaviors were the most 

important dimensions of ethical leadership in the educational administrators of 

Mashhad University of Medical Sciences. 

Keywords: Ethical leadership, Competency, validating, Educational manager, 

Mashhad University of Medical Science. 
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Identifying and Validating Dimensions and Components of Managers’ Ethical 

Leadership with a Competency Approach at Departments of Mashhad University of 

Medical Sciences  

 

Introduction: Today, the discussion of ethical behavior and ethical values are a prerequisite for 

management and all managers and employees of the organization and also they must respect these 

principles and manifest them in their behavior. Attention and emphasis on the observance of ethical 

principles and standards in the scientific and academic community provides the foundations for 

sustainable development. Today, promoting ethics in educational organizations is considered one of the 

important tasks in addition; all managers need to have special moral competencies and abilities that 

enable them to perform their duties in the best way. The purpose of this study was to identify and 

validate dimensions and components of ethical leadership among the managers of the departments of 

Mashhad University of Medical Sciences with a competency approach. 

Materials and methods: In terms of data collection, the current research was a mixed type of research 

(quantitative-qualitative). The qualitative part was based on semi-structured interviews while the 

quantitative part was based on the questionnaire tool (made by the researcher). In the qualitative part of 

the research, the data collection tools in the first stage included document library studies and in the 

second stage, using a semi-structured interview with the academic staff members of Mashhad 

University of Medical Sciences in the academic year 2019-2020. At first, using the information obtained 

from the interviews with the managers of the educational groups, information was collected and then 

coded. In order to collect information in the qualitative section, the results of semi-structured interviews 

were used. Sixteen academic staff members were selected through theoretical sampling method, then 

interview continued until theoretical saturation. In order to analyze the data obtained from the interview, 

the method of content analysis was used in the coding method which contained:  reading important 

findings related to the studied phenomenon, giving specific meanings to the extracted sentences 

classification of obtained concepts, referring to the main content and comparing the data , description 

of the studied phenomenon and finally returning them to the participants to check the reliability of the 

results, and then coding and extraction of categories were accomplished. In order to determine the 

reliability, a strategy such as reviewing the participants has been used in the quantitative section; the 

structure of the questionnaire was examined using confirmatory factor analysis. The final questionnaire 

was compiled with 85 items in the form of a 5-point Likert scale. Besides the sample size was 

determined using Cochran's formula. The questionnaire was distributed among 300 academic staff 

members of basic and clinical departments of Mashhad University of Medical Sciences by random 

sampling method, in addition, in order to evaluate the reliability, Cronbach's alpha coefficient and 

combined reliability indices were used. To determine the validity of the convergent validity 

questionnaire of index (AVE index) and convergent validity index (AVE index) and Smart PLS 

software were used too. 

Results and discussion: The results of the qualitative data analysis of the research showed that the 

three dimensions of moral competence with the components: moral knowledge, moral attitude, moral 

skill; and technical competence with the components: technical knowledge, technical attitude, technical 

skill; and ethical leadership behaviors with the components: moral growth , moral strengthening, were 

the most important aspects of  ethical leadership in educational managers of Mashhad University of 

Medical Sciences. The findings of the quantitative section displayed that the factor loadings related to 

all dimensions of ethical leadership with the competency approach had a favorable status. According to 

the results, the values of convergent and divergent credit indicators indicated the desirability of the 

variable credit of ethical leadership with a competency approach. In addition, the values of Cronbach's 
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alpha coefficient and combined reliability pointed to the high accuracy of measuring the variable 

dimensions of ethical leadership, and in other words, the reliability of the instrument related to these 

dimensions. Cronbach alpha and combined reliability of four dimensions were higher than 0/70, while 

the convergent validity criterion for the four dimensions was upper than 0/50. According to the data 

obtained from the transverse load index, this measurement model had a suitable diagnostic validity, 

whereas according to the index (HTMT), this model received good diagnostic validity, and according 

to the index (CV Com) the model had the necessary quality. 

Conclusion: According to the results of the research, managers had the characteristic of Ethical 

leadership, which provided moral guidance, moral growth, and moral strengthening through the power 

of authority resulting from moral competence, and specialized power resulting from technical 

competence. From the theoretical point of view, the present study showed that only ethical person and 

ethical manager were not sufficient to implement ethical leadership in the organization. Emphasis on 

ethical person and ethical manager had always been considered in previous researches but the current 

research showed that the ethical leader should be a professional person in addition to the above two 

characteristics. Also the current research presented that these three dimensions (moral competence, 

technical competence, ethical leadership behaviors) interacted and connected to each other. 

Accordingly, based on the interaction and connection among these three dimensions, it can be indicated 

that the ethical leader would be defined as an "ethical professional manager". 

Keywords: Ethical leadership, Competency, validating, Educational manager, Mashhad University of 

Medical Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شناسایی و اعتباریابی ...                                                                                                                                                 323

 1041 تابستان، 2 شاپور، سال سیزدهم، شمارهی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 شاپوری آموزش جندیی توسعهمجله             

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                                           

   1041، تابستان 2شماره ، سیزدهمسال                                                                                                                                                         
 

 یکدانشگاه علوم پزش یآموزش یها¬گروه یرانمد یاخالق یمولفه ها  و ابعاد رهبر یابیو اعتبار ییشناسا

 یستگیشا یکردمشهد با رو
 

گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه        عضو هیات علمی : *حسین عبداللهی 

 .طباطبایی تهران، ایران

دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران،       : قلعه دختر شجاع  لیال 

 ایران.

گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه       : عضو هیات علمی  پور عباس عباس

 طباطبایی تهران، ایران.

صغر مینایی   ضو هیات علمی  : ا شگاه عالمه طباطبایی         ع سی و علوم تربیتی، دان شنا شکده روان سنجش و اندازه گیری، دان گروه 

 تهران، ایران.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

سؤول:  سنده ینو* ه دانشووگاه عالم یتی،و علوم ترب یدانشووکده روانشووناسوو ی،آموزشوو یریتو مد یزیگروه برنامه ر یعلم یاتعضووو ه م

 .  یرانتهران، ا ییطباطبا
Email: hosein_abd@hotmail.com

 چکیده

سا     مقدمه: شنا ضر  ش  یهاگروه یرانمد یاخالق یرهبر ابعاد و هامولفه یابیو اعتبار ییهدف پژوهش حا  یآموز

 است. یستگیشا یکردمشهد با رو یدانشگاه علوم پزشک

اسووت. در ابتدا، با اسووتفاده از اطالعات   یختهآم ها از نوع پژوهشداده یپژوهش حاضوور از ن ر گردآور روش کار:

صاحبه با مد   صل از م ش  یهاگروه یرانحا سپس   یآوراطالعات جمع یآموز  11 یفیشد در بخش ک  یکدگذارو 

ش  شده  یوهنفر به عنوان نمونه  به  صاحبه  اند،هدفمند انتخاب  شباع  تا م   044 ی. در بخش کمیافت امهاد ین ر ا

.  اندانتخاب شووده یتصووادف یریگو با روش نمونه یینبا اسووتفاده از فرمول کوکران تع یعلم یاته ینفر از اعضووا

اسووتفاده شوود به من ور  ییدیتا یعامل یلمتناظرشووان از روش ت ل یهاو سووازه هایهگو ینرابطه ب یینتع جهت

همگرا  از شوواخ  بار  ییروا یینمرکب، جهت تع یاییو پا رونباخک یالفا یبضوور یهااز شوواخ  یاییپا یبررسوو

  ییناستفاده شد. جهت تع    PLS  Smartاستخراج شده با استفاده از نرم افزار    یانسوار یانگینو شاخ  م  یعامل

ض   ییروا شاخ  بار عر شتراک با روا   یریاندازه گ یفیتک یینو جهت تع یواگرا از  شاخ  ا ستفا  ییاز  ده متقاطع ا

 شد.

هر سه    یهمگرا برا ییروا یارو مع 04از یشتر ب هامولفه یاییکرونباخ و پا یها نشان داد که مقدار آلفا  یافته تایج:ن

شتر بعد ب ش   یهابود .با توجه به داده 04از  ی صل از  شخ  ییاز روا یریگمدل اندازه ینا ی،اخ  بار عرض حا   یصی ت

 الزم برخوردار است. یفیتداد که مدل از ک شانن یز( نCV Comمتقاطع ) ییروا یربرخوردار است. مقاد یمناسب

شا      هاییافته نتیجه گیری: سه بعد  شان داد که  ستگی پژوهش ن ستگی شا  ی،اخالق ی  یهبرر یو رفتارها یفن ی

 باشدیمشهد م یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یراندر مد یاخالق یابعاد رهبر ینتراز مهم یاخالق
 

 .مشهد یدانشگاه علوم پزشک ی،آموزش یرانمد یابی،اعتبار  یستگی،شا ی،اخالق یرهبر کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 شووور  پیش   اخالقی   هووایارزش و اخالقی   رفتووار 

سووازمان ملزم   کارمندان و مدیران همه و اسووت مدیریت

(.  2440)سوولطانی  بگذارند احترام اصووول این هسووتندبه

اخالق، اصول رفتار درست یا تمایز بین درستی و نادرستی      

های رفتار اجتماعی مفهوم اخالق    ی م رکاسوووت. بر پایه  

شوووود بصوووورت عدالت در مناسوووبات اجتماعی تعری  می

هووای ا ر بخش در مورد (. یکی از ن ریووه1191)کولبی 

ها به تن این سووازمانهای آموزشووی در ن ر گرفسووازمان

ستگار      ست )ر سازمان اخالقی ا . رهبری (1010عنوان یک 

های پایانی     اخالقی یکی از رویکردهایی اسوووت که در دهه   

یات رهبری و       جدی در ادب به طور  قرن بیسوووتم میالدی 

 سبنمایش رفتار منا "مدیریت وارد شده است و عبارت از   

شخصی    و روابط بین به صورت هنجاری در اعمال شخصی   

به، تشوووویق و         جان با  دو  یب پیروان از طریق ارت و ترغ

(. از دیگر عواملی کووه تووا یر  2412)وو  "گیریتصووومیم

سازمان   اخالقی یای بر رهبری اخالقی دارد زمینهگسترده

و شووایسووتگی مدیران اسووت. مفهوم شووایسووتگی، در قلب   

ست که مبنایی را برای یکپارچگی      سانی ا مدیریت منابع ان

  کند )لوسوویا وهای کلیدی منابع انسووانی فراهم میفعالیت

 مدیران هایدغدغه ترینعمده از یکی(. 1111لپسوونگر 

و   فضای اخالقی  ایجاد چگونگی مختل ، سطوح  در کارآمد

 هاهحرف تمام در شاغل  انسانی  عوامل برای شایسته م ور  

 از ص یح  درک اهداف این به دستیابی  در گام اولین است 

 بر تا یرگذار عوامل شووناسووایی  و خالقیارهبری  مفهوم

اسووت. موسووسووات    سووازمان در مدیران رهبری اخالقی

  ها ودانشگاهی به عنوان مراکز تولید و اشاعه فرهنگ،ارزش  

ند رهبری         یازم مان دیگری ن قادات بیش از هر سووواز اعت

های ها و رشوووتهاخالقی هسوووتند، از میان انواع دانشوووگاه

شگاه متعددی که در دنیا وجود دارد،  های علوم پزشکی   دان

به خاطر موقعیت اسوووتراتژیک که در تمام دنیا دارند اغلب  

ند       مورد کشووومکش ب     مدیریتی بوده ا های مختل  

یاری از      2410)گریس  که بسووو حالی اسووووت  ( این در 

های اخالقی در نهادهای آموزش عالی به مسووایل  موضوووع

قات       با وجود ت قی مدیریتی اختصووووار دارد  اجرایی و 

ه در زمینه رهبری اخالقی به عنوان یک سوووبک  گسوووترد

سفانه به عوامل و مولفه    ستقل رهبری متا ر گذار بهای ا رم

( 2440آن توجه چندانی نشوووده اسوووت )براون و تروینو    

شان می دهد که مدیریت      شینه ن سی پی شی در  برر  آموز

شگاه  شجویان  ن ر از پزشکی  علوم هایدان  دچار ضع   دان

(. این وضعیت 1012)آهنچیان  شده است ارزیابی مشکل و

علی رغم حاکمیت فرهنگ دینی در کشوووور ما نیز وجود      

شته و نه تنها کمتر نبوده بلکه در پاره  شدیدت دا ر  ای موارد 

ها خواسته یا ناخواسته هم بوده و حتی در برخی از سازمان

رفتارهای غیراخالقی به بخشوووی از رویه کاری آنها تبدیل         

شاه علی      ست ) شینه (1010شده ا  انجام هایپژوهش . پی

شان می    از ایران، رهبری اخالقی کشور  که در دهدشده ن

(. به 1010اسووت )شوواوران  نبوده ای برخوردارویژه اولویت

سازمان  شی  من ور قرار دادن م وریت اخالق در  های آموز

فه    که مول عاد مو ر بر رهبری اخالقی     مهم اسوووت  ها و اب

  هایکه از ویژگیه اینشووناسووایی و حفن شوووند. با توجه ب

ها افزایش توانمندی مهم توسعه رهبری اخالقی در سازمان 

شده و کاهش رفتارهای غیر  کارکنان،  میزان حمایت درک 

سته     شای ست و با ن ر به بروز  اخالقی و ایجاد فضای  م ور ا

های آموزشووی رفتارهای غیراخالقی و رواج آن در سووازمان

شووناسووایی ابعاد و    که رسوودمی ن ر ( به1010)خدامی 

 حل راه تواندمی اخالقی رهبری الگویهای مو ر بر مولفه

 این مسایل باشد. رفع برای مناسبی

 

 مواد و روش ها

که بخش کیفی     روش پژوهش از نوع آمیخته اسوووت 

مبتنی بر مصوواحبه های نیمه سوواختاریافته و بخش کمی   

مبتنی بر ابزار پرسووشوونامه )م قق سوواخته( اسووت. جامعه  

کلیه مدیران و معاونین آموزشووی و اعضووای هیات  شووامل 

علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. در قسمت کیفی        

مل        له اول شوووا عات در مرح پژوهش، ابزار گردآوری اطال

ای و در مرحله دوم با    مطالعه اسوووناد و مطالعه کتابخانه          

می  علاستفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از اعضای هیات
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بوده   11-19زشکی مشهد در سال ت صیلی    دانشگاه علوم پ 

گیری هدفمند  اسووت. نمونه بخش مصوواحبه با روش نمونه 

شد و فرایند جمع آوری   11ای به تعداد شبکه  نفر انتخاب 

یل م توایی            داده فت. ت ل یا مه  باع ن ری ادا تا اشووو ها 

ها بصورت استقرایی و از طریق فرایند طبقه بندی    مصاحبه 

های خام استخراج ستقیما از دادهمند کدها و طبقات من ام

به من ور تجزیه و ت لیل داده      های حاصووول از    شووودند. 

مصاحبه، از روش ت لیل م توا به شیوه کدگذاری استفاده    

های مهم در رابطه با پدیده  شوود که شووامل خواندن یافته 

به جمالت اسوووتخراج         فاهیم خار  عه، دادن م مورد مطال

سته    ست آمده، شده، د  مطالب به رجوع بندی مفاهیم بد

صلی  سه  و ا  در و مطالعه مورد پدیده توصی   ها،داده مقای

 کنندگانشوورکت به هاپدیده توصووی  بازگردانی نهایت

 و کدگذاری سووپس و نتایج اعتمادپذیری بررسووی جهت

ستخراج  ست  گرفته انجام هامقوله ا  اعتبار تعیین جهت. ا

 دهش  استفاده  کنندگانمشارکت  بازبینی چون راهبردی از

ست   اختیار در طبقات و کدها کامل متن این، بر عالوه .ا

 در آنان ن ر و گرفت قرار صوواحبن ر افراد از نفر چهار

. سوپس بر اسوان نتایج    گرفت قرار اسوتفاده  مورد اصوالح 

صاحبه    صل از م شنامه      ها و پژوهشحا س شته، پر های گذ

رهبری اخالقی تدوین گردید. از آنجایی که پرسوووشووونامه 

ضر مبتنی  های مصاحبه )و   بر الگوی فوق برآمده از داده حا

نه ن ریه( تدوین شووده اسووت، با اسووتفاده از ت لیل عاملی  

تاییدی سوواختار پرسووشوونامه مورد بررسووی قرار گرفت.     

درجه ای  0ب طی گویه در قال  90پرسوووشووونامه نهایی با      

فرمول کوکران حجم  با اسوووتفاده از لیکرت تدوین شووود و

نفر از اعضای    044ه در بین پرسشنام   نمونه مشخ  شد و  

شکی     هیات علمی گروه شگاه علوم پز های پایه و بالینی دان

صادفی توزیع گردید. پایایی       شیوه نمونه گیری ت شهد به  م

پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی  

( pتعیین شوود و جهت تعیین روایی    -دلوین )گلدشووتاین

شوواخ  میانگین واریانس  پرسووشوونامه از اعتبار همگرا ) 

و اعتبار واگرا یا بار عرضووی با   ((AVEاسووتخراج شووده ) 

مشووخ  شوود. جهت  Smart PLSاسووتفاده از نرم افزار 

شتراک با روایی     تعیین کیفیت مدل اندازه شاخ  ا گیری، 

برای هر یک از مقوالت م اسوووبه     (CV Com)متقاطع  

 شد.  

 

 یافته ها

مولفه های  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و

های آموزشی دانشگاه علوم رهبری اخالقی مدیران گروه

ستگی انجام شده است و به پزشکی مشهد با رویکرد شای

های شناسایی ابعاد رهبری اخالقی مدیران گروهدنبال 

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکرد شایستگی  

این و تعیین اعتبار ابعاد و مولفه های رهبری اخالقی با 

 رویکرد است. 

ن ران و حاصل از مصاحبه با صاحب یافته های

اندرکاران حوزه رهبری اخالقی با استفاده از تکنیک دست

ت لیل م توا مبتنی بر مصاحبه، تجزیه و ت لیل شد. نتابج 

 ( ارائه شده است. 1) در جدول

ندی داده         له ب تایج مقو به ن جه  حاصووول از    با تو های 

  علمی و پژوهشی سه مقوله اصلی    مصاحبه و مطالعه متون 

با اسووتفاده از روش ت لیل عاملی    2)بعد( در قالب جدول 

  تاییدی استخراج گردید که هر بعد شامل مقوله های فرعی

 گویه است. 90)مولفه ها( و در مجموع 
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 یستگیشا کردیبا رو یآموزش یهاگروه رانیمد یاخالق یپژوهش در ارتباط با رهبر یفیک یها افتهی ی.مقوله بند1جدول

Table.1 Categorization of qualitative findings in the ethical leadership with a competency approach 
 مفاهیم اولیه زیرمقوله مقوله اصلی سازه

 شایستگی اخالقی

 دانش اخالقی
 دانش مربوط به قوانین، آگاهی از رسومات آگاهی از قوانین ومقررات

 دانش مربوط به اصول دین، دانش مربوط به اخالقیات آگاهی دینی/اخالقی

نگرش/ارزش/باورهای 

 اخالقی

 بینیخوش
توجه به پیامدهای مثبت رفتار، دیدن نیمه پر لیوان، داشتن دیدگاه 

 امیدوارانه

 دوستینوع
همدلی با دیگران، خود را به جای دیگری گذاشتن، ترجیح منافع 

 منافع خود، دیگری بر

 های اخالقیمهارت

 ها، عمل به وعدهصداقت در گفتار و عمل، یکرنگی در سختی کرداریراست

 شکیبایی و بردباری
های مختلف، صبر در برابر انتقادها، صبوری در تحمل دیدگاه

 ها، تحمل مشکالت، سختکوشیگرفتاری

 تفکر انتقادی اخالقی
های اخالقی، توجه به زوایای تحلیل اخالقی مسائل، طرح پرسش

 اخالقی موقعیت، ارزیابی پیامدهای اخالقی موقعیت

 ورزی، قضاوت براساس شواهدرعایت حقوق افراد، عدالت غرضیانصاف و بی

 پذیرش مسئولیت رفتارها، پذیرش خطاها و اشتباهات، پذیرش پیامد پذیریمسئولیت

 تباهات دیگرانبخشیدن اشتباهات خود، بخشیدن اش بخشش

 شایستگی فنی

 دانش فنی
 تسلط بر مفاهیم و اصطالحات رشته، درک جایگاه رشته در جامعه دانش تخصصی

 درک فرآیندهای سازمانی، دانش کارکردهای مدیریتی دانش مدیریتی

 نگرش/ارزش/باور فنی

 عالقه به شغل، درگیر شدن در شغل تعهد شغلی

 تعهد سازمانی
های ازمان، تعلق خاطر به سازمان، پذیرش ارزشوفاداری به س

 سازمان

 مهارت فنی

 توانایی حل مسئله، تعیین نیازهای مالی، تعیین نیازهای پژوهشی گیری و اجرای تصمیمتصمیم

 توانایی ارزیابی عملکرد
انجام ارزیابی عملکرد اساتید، ارائه بازخورد در زمینه عملکرد به 

 اساتید

 تعامالت سازنده، گوش دادن فعال، احترام به افراد ایاطات حرفهبرقراری ارتب

رفتارهای رهبری 

 اخالقی

 گری اخالقیهدایت

 انداز اخالقیترسیم چشم
های التعیین استانداردهای اخالقی آموزشی، تعیین مشارکتی ایده

 اخالقی آموزشی، پژوهشی

 مروج اخالقی
ام وظایف آموزشی و شناسی، دقت در انجانضباط کاری، وظیفه

 پژوهشی

 گری اخالقیمیانجی
های میان حل و فصل تعارضات میان همکاران، رفع تعارض و تنش

 اساتید و دانشجویان

 بالندگی اخالقی
 بالندگی شناختی

اندیشی با همکاران درباره ها در زمینه اخالقیات، همارائه آموزش

 اخالقیات، تدوین منشور اخالقی

 ارانهای همکگیری مشارکتی، توجه به دیدگاهتسهیم قدرت، تصمیم اطفیبالندگی ع

 تقویت اخالقیات

 تقویت مثبت
تقدیر از رفتارهای اخالقی آموزشی اساتید، تقدیر از رفتارهای 

 اخالقی پژوهشی

 تقویت منفی
نکوهش رفتارهای غیراخالقی آموزشی، نکوهش رفتارهای 

 غیراخالقی پژوهشی
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 ه های پرسشنامه  مرتبط با مقوله های اصلی و فرعی رهبری اخالقی با رویکرد شایستگی .  گوی2جدول 

Table 2. components and questionnaire items based the ethical leadership model with a competency 

approach  

 مقوله فرعی مقوله اصلی مقوله کلی

 گویه ها

 های زیر باشداید دارای ویژگیتا چه اندازه رهبر اخالقی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شایستگی 

 اخالقی

 دانش اخالقی

 آگاهی از قوانین و مقررات

 آگاهی از قوانین حقوقی جامعه .1

 ها و مقررات داخلی دانشگاهنامهآگاهی از آیین .2

 رعایت مقررات دانشگاه .3

 هاآگاهی از ارزش

 دانستن خوب و بد امور/رفتارها .4

 های دینیاهی از اصول و ارزشآگ .5

 رعایت اصول اخالقی/دینی .6

 نگرش اخالقی

 بینیخوش

 دیدن نیمه پر لیوان .7

 توجه به صفات مثبت افراد .8

 اعتماد به افراد .9

 دوستینوع

 تمایل به کمک به همکاران در زمینه مسائل کاری .11

 تمایل به کمک به همکاران در زمینه مسائل غیرکاری .11

 تمایل به کمک به دانشجویان در زمینه مسائل تحصیلی .12

 تمایل به کمک به همکاران تازه وارد برای انطباق یافتن با محیط کار .13

 مهارت اخالقی

 کرداریراست

 عامل به عمل بودن )هماهنگی گفتار و رفتار( .14

 عمل به وعده .15

 "جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت"پیروی از اصل  .16

 دفاع از حق و حقیقت .17

 شکیبایی

 عیبجویی نکردن از همکاران .18

 های مخالفتحمل دیدگاه .19

 تحمل مشکالت کاری .21

 کوتاه نیامدن در هنگام مواجه با مشکالت کاری .21

 حفظ خونسردی در برابر انتقادها .22

 تفکر انتقادی

 بررسی زوایای اخالقی تصمیمات .23

 ی رفتارهابررسی پیامدهای اخالق .24

 های اخالقی هنگام مواجه با مسائل کاریطرح پرسش .25

 انصاف

 قضاوت براساس شواهد .26

 رفتار با افراد بدون حب و بعض شخصی .27

 رعایت حقوق افراد .28

 پذیریمسئولیت

 تقبل مسئولیت تصمیمات و رفتارهای اشتباه .29

 تالش برای تصحیح تصمیمات و رفتارهای اشتباه .31

 رش پیامد و نتایج تصمیمات/رفتارهای اشتباهپذی .31

 استفاده از اشتباهات به عنوان فرصتی برای بهبود عملکرد .32

 مقصر جلوه ندادن دیگران بابت اشتباهات و خطاها .33

 بخشش

 بخشیدن و فراموش کردن اشتباهات خود .34

 بخشیدن و فراموش کردن اشتباهات دیگران .35

 به اشتباهات دیگران ارائه بازخورد محترمانه .36
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 اعتماد به افراد با وجود ارتکاب اشتباه .37

 

 

 

 

 

 

 

 

شایستگی 

 فنی

 دانش فنی

 دانش تخصصی

 های رشته تخصصیتسلط بر مفاهیم/اصول/نظریه .38

 های پژوهشتسلط بر روش .39

 درک جایگاه و کارکرد رشته در جامعه .41

 دانش مدیریتی

 درک فرآیندهای سازمانی .41

 ریزیهای برنامهصول و روشدانش ا .42

 هاهای سازماندهی فعالیتدانش اصول و روش .43

 نگرش فنی

 تعهد شغلی
 عالقه به رشته/شغل .44

 درگیر شدن )غرق شدن( در شغل .45

 تعهد سازمانی

 تالش برای موفقیت دانشگاه .46

 وفاداری نسبت به دانشگاه .47

 هاها و کمبودها بخاطر سازمانتحمل دشواری .48

 افتخار به عضویت در دانشگاه .49

 مهارت فنی

 گیریتوان تصمیم

 توانایی حل مسئله .51

 توانایی تعیین نیازهای آموزشی گروه آموزشی .51

 توانایی تعیین نیازهای پژوهشی گروه آموزشی .52

 های اجرایی گروهتوانایی تهیه برنامه .53

 ارزیابی عملکرد

 انتوانایی انجام ارزیابی عملکرد همکار .54

 ارائه بازخورد به همکاران در رابطه با عملکردشان .55

 تشویق/تنبیه همکاران براساس عملکرد .56

 تعیین اهداف عملکردی براساس نتایج ارزیابی عملکرد .57

 ایارتباطات حرفه

 مهارت گوش دادن فعال .58

 رفتار محترمانه با افراد در محیط کار .59

 بیان مودبانه نظرات .61

 و شفاف حرف زدن شمرده .61

 توانایی ابراز احساسات .62

 توانایی معذرت خواهی در روابط .63

 مقوله فرعی مقوله اصلی 
 گویه ها

 تا چه اندازه رهبر اخالقی باید رفتارهای زیر را بروز دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتارهای 

رهبری 

 اخالقی

 

 

 

گری هدایت

 اخالقی

 انداز اخالقیترسیم چشم
 های اخالقی در زمینه آموزش با همکاری اعضای گروهتعیین استاندارد .64

 تعیین استاندارهای اخالقی در زمینه پژوهش با همکاری اعضای گروه .65

 مروج اخالق

 داشتن انضباط کاری .66

 رعایت استانداردهای آموزشی .67

 رعایت استانداردهای پژوهشی .68

 رعایت استانداردهای کلینیکی .69

 م برای اعضای گروه/دانشجویانخلق فضای کاری سال .71

 گری اخالقیمیانجی

 حل تعارضات در میان اساتید گروه .71

 های بین دانشجویان و اساتیدحل تنش .72

 های میان دانشجویانحل تنش .73

توانمندسازی 

 اخالقی
 توانمندسازی شناختی

 ارائه آموزش در زمینه اخالقیات به دانشجویان .74

 وهتدوین منشور اخالقی گر .75
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جهت پاسخگویی به سوال دوم پژوهش و تعیین اعتبار 

ها و ابعاد شناسایی شده رهبری اخالقی با رویکرد مولفه

شایستگی از روش ت لیل عاملی تاییدی و  سه شاخ  

ی و روایی واگرا  استفاده شده روایی همگرا، همسانی درون

است : به من ور بررسی روایی همگرا از دو معیار بار عاملی 

( بار 1110استفاده شد. به اعتقاد کالین ) AVEو شاخ  

ضعی  بوده و باید از آن صرفن ر کرد؛  0/4عاملی کمتر از 

قابل قبول بوده و بار عاملی بیشتر  1/4تا  0/4بار عاملی بین 

به من ور 2( 1010شود )حبیبی، ب ارزیابی میمطلو 1/4از 

بررسی همسانی درونی از دو معیار الفای کرونباخ مقادیر 

/. استفاده شد. جهت 0/. و پایایی مرکب مقادیر باالی1باالی 

تعیین روایی واگرا از شاخ  بار عرضی استفاده شد. و 

استفاده شده  CV COM  جهت تعیین کیفیت از روش

 است.

 

 

 اندیشی با همکاران در زمینه رفتارها/مسائل اخالقیهم .76

 توانمندسازی عاطفی

 مشارکت دادن اساتید در تصمیم گیری های مربوط به گروه .77

 سازی اساتید/دانشجویان به جای دستوردهی در زمینه اخالقیاتاقناع .78

 دعوت از اساتید برای اظهارنظر در زمینه مسائل مختلف گروه .79

 تقویت اخالقی

 تقویت مثبت

 تقدیر از رفتارهای آموزشی مثبت اساتید .81

 تقدیر از رفتارهای پژوهشی مثبت اساتید .81

 تشویق از رفتارهای اخالقی دانشجویان .82

 تقویت منفی

نکوهش رفتارهای غیراخالقی اساتید در زمینه آموزش )برای مثال دیر سر کالس  .83

 حاضر شدن(

 یراخالقی اساتید در زمینه پژوهشنکوهش رفتارهای غ .84

 ارائه بازخورد به رفتارهای نامناسب تحصیلی دانشجویان .85

 tمقدار  یار عاملب زیرمقوله مقوله بعد مفهوم
سطح 

 داریمعنی
R2 

 

 

 

 

 شایستگی اخالقی

 دانش

 642/1 11/1 228/24 812/1 آگاهی از قوانین

های آگاهی از ارزش

 دینی/اخالقی
891/1 777/52 11/1 794/1 

 نگرش
 769/1 11/1 682/44 877/1 بینیخوش

 836/1 11/1 331/79 915/1 دوستینوع

 مهارت

 613/1 11/1 525/31 776/1 کرداریراست

 761/1 11/1 687/44 872/1 شکیبایی و صبر

 674/1 11/1 557/42 814/1 تفکر انتقادی اخالقی

 713/1 11/1 376/37 838/1 انصاف

 773/1 11/1 234/45 879/1 پذیریمسئولیت

 711/1 11/1 715/24 837/1 بخشش

 

 

 شایستگی فنی

 دانش

 818/1 11/1 978/53 899/1 دانش تخصصی

 829/1 11/1 314/82 911/1 دانش مدیریتی

 679/1 11/1 916/31 824/1 تعهد شغلی نگرش

 یستگیشا یکردبا رو یآموزش یرانمد یاخالق یمدل رهبر یعامل یبارها یر.مقاد3جدول

Table 3. Values of Load Factor the ethical leadership model with a competency approach  
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)بار عاملی،   0مقادیر برآورد شوووده در جدول شوووماره 

یانگر این اسوووت که        مقادیر ب رانی، سوووطح معناداری( ب

عا     های  با        بار عاد و رهبری اخالقی  مه اب به ه ملی مربو  

رویکرد شووایسووتگی دارای وضووعیت مطلوبی هسووتند. به   

عاد و معرف     با اب بارت دیگر همبسوووتگی این مت یر  های   ع

مربو  به این ابعاد در حد باال برآورده شده است در نتیجه   

 ابزار سنجش از اعتبار عاملی برخوردار است. 

 

 

  یستگیشا یکردبا رو یآموزش یرانمد یاخالق یپرسشنامه رهبر یاییاعتبار و پا یابیارز ی. شاخص ها4جدول شماره

Table4.Validity and reliability evaluation indicators of the questionnaire  

 مولفه سازه

 کیفیت پایایی روایی

 روایی همگرا
EVA 

شاخص بار  روایی واگرا

 HTMT عرضی
 CV Com کیفیت مدل ای کرونباخآلف (cρ) پایایی مرکب

شایستگی 

 اخالقی

 دانش

 نگرش 513/1 79/1 867/1 845/1 759/1

 مهارت

 شایستگی فنی

 دانش

 نگرش /.487 741/1 899/1 921/1 672/1

 مهارت

 

رفتارهای 

 رهبری اخالقی

 گری اخالقیهدایت

711/1 899/1 913/1 791/1 689./ 
سازی توانمند

 اخالقی

 تقویت اخالقی

 886/1 11/1 115/98 941/1 تعهد سازمانی

 مهارت

 834/1 11/1 793/64 913/1 گیریتوان تصمیم

 826/1 11/1 146/59 919/1 ارزیابی عملکرد

 883/1 11/1 117/95 941/1 ایت حرفهارتباطا

 

 رفتارهای رهبری اخالقی

 

گری هدایت

 اخالقی

انداز ترسیم مشارکتی چشم

 اخالقی
743/1 525/11 11/1 552/1 

 877/1 11/1 563/117 936/1 مروج اخالق

 667/1  639/37 817/1 گری اخالقیمیانجی

توانمندسازی 

 اخالقی

 821/1 11/1 214/63 915/1 توانمندسازی شناختی

 816/1 11/1 481/56 898/1 توانمندسازی عاطفی

 تقویت اخالقی

 861/1 11/1 734/91 927/1 تقویت مثبت

 824/1 11/1 781/61 918/1 تقویت منفی
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های اعتبار همگرا و  :  شاخ  0بر حسب مقادیر جدول 

با         بار مت یر رهبری اخالقی  یت اعت لت بر مطلوب واگرا دال

ستگی دارند. عالوه بر این مقادیر ضریب آلفای      شای رویکرد 

یری گکرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازه        

بارت     باالی سووونجش اب  به ع عاد مت ییر رهبری اخالقی و 

ه طور کدیگر پایا بودن ابزار مربو  به این ابعاد است. همان 

مشوووخ  اسوووت، تمام زیرمقوالت بار عاملی      0در جدول  

بیشووتری روی مت یر مکنون مربو  به خود را دارند، لذا با  

توان گفت که این مدل  توجه به شووواخ  بار عرضوووی می

ست.         گیری از روایی تاندازه سبی برخوردار ا صی منا شخی

مان  جدول     طوره مدل     0که در  مشوووخ  اسوووت، در 

شتراک  گیری مورد بررسی، مقادیر شاخ   اندازه   روایی با ا

مدل            یت  که این خود کیف باال اسوووت،  بت و  قاطع مث مت

 کند.   گیری را تأیید میاندازه

 

 و نتیجه گیری بحث 

 ی،دانشگاه  مدیران سوی  از اخالقی رهبری بکارگیری

 یاری توانمند و اخالق با دانشوووجویان تربیت در را آنها

هد  قل   به  را اجتماعی  های تنش نمود، خوا هد  حدا  خوا

ساند،  سته    روابط ر شگاه  در شای  وکرد  خواهد برقرار دان

  متوجه  علمی هیات  اعضوووای و کارکنان   دانشوووجویان، 

(.  2411)فاضوول و همکاران  شوود خواهند اخالقی مقررات

دهد که رهبری ( نشان می1010د زاده)نتایج ت قیقات مج

اخالقی موودیران از چهووار بعوود مهم سووووازمووانی، بین             

ست. نتایج پژوهش       شده ا شکیل  فردی،اجتماعی و فردی ت

شان می 1010فت ی لیواری و همکاران) دهد که رهبری ( ن

مل    عد فردی و موقعیتی و    00اخالقی شوووا ویژگی و دوب

یریتی و اجتماعی  های اخالقی، رفتاری ، اعتقادی،مد    مولفه 

کاران)    ند. در ت قیق ازان و هم ( مسوووایلی   2410هسوووت

همچون احترام بووه حریم دیگران، احترام بووه انتخوواب                

شخصی، رفتار منصفانه، همسانی اجرای رویه ها و تعامالت  

شگاهی در حوزه      شخصات مدیران دان فردی از مهم ترین م

بر اسووان نتایج بدسووت آمده از این رهبری اخالقی اسووت. 

های آموزشی را  پژوهش، ابعاد رهبری اخالقی مدیران گروه

های  های اخالقی، شایستگی  توان در سه بعد شایستگی   می

تارهای رهبری اخالقی طبقه    ندی نمود  که در   فنی و رف ب

 ادامه بصورت جداگانه هر یک از ابعاد مورد قرار می گیرد.

پژوهش شووایسووتگی اخالقی  های این طبق یافته 

ست  ها و قابلیتها و نگرشای از دانش، مهارتمجموعه ها ا

های اخالقی دست و پنجه سازد با چالشکه فرد را قادر می

با            که  هد  هایی را بروز د تار مات و رف نرم کرده و تصووومی

(.  اهمیت 2410استانداردهای اخالقی همسو است )هریس 

ستگی    ی اخالقی تا حدی های اخالقی در م ب  رهبرشای

است که برخی از نویسندگان تنها شر  الزم برای رهبری    

اند، این های اخالقی ذکر کردهاخالقی را وجود شووایسووتگی

تایج پژوهش       با ن ته  ( و تروینو، 2442های مورهون ) یاف

ست. یافته   2440براون و هارتمن) سو ا های بعد دانش  ( هم

ب    تایج   در شوووایسوووتگی اخالقی مدیران در این ت قیق  ا ن

(، سووولیمی و  1011های مطلبی فرد و همکاران )  پژوهش

براون و همکوواران)    1010همکوواران)   (، اهریچ و    2440(، 

( هماهنگ    1010( و مجدزاده و همکاران)  2410همکاران) 

یافته های این پژوهش نگرش اخالقی یکی       اسوووت. طبق 

دیگر از مقوالت تشکیل دهنده شایستگی اخالقی است که     

(،  1119های کاننگو، مندونکا)    ج با پژوهش این بخش از نتای 

براون)          من و  ت نو، هووار ی براون و        2444ترو نو،  ی ترو ( و 

( همسووو اسووت.  نتایج این 1010( و الوانی)2440هارتمن)

دهد که مهارت اخالقی مدیران نیز از     پژوهش نشوووان می

های این بخش از ابعاد شوووایسوووتگی اخالقی اسوووت .یافته

تایج پژوهش    با ن ک   پژوهش  تاپولون  های ) (،  2412اواز

(  و  2441( و )ویلسووون و لنسووون 2442)مرهون و قانیم 

کالشوووون   2441(، )کادول  2410  )عثمان   ( ،)2414  ،)

 ( هماهنگ است. 2410( و ) هریس 2441)اوکپاال  

های فاز کیفی پژوهش نشوووان داد که بعد      یافته   

شایستگی فنی از سه مقوله اصلی دانش فنی، نگرش فنی،      

نی تشوووکیل شوووده اسوووت. در ادبیات رهبری    و مهارت ف 

صی رهبری اخالقی نادیده          ص ستگی فنی/تخ شای اخالقی، 

گرفته شده است. تنها افرادی که به صورت گذرا و اجمالی    

( 2410اند الوتون و پییز)این مفهوم را مورد ب   قرار داده
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باشند این نویسندگان از شایستگی فنی/تخصصی ت ت       می

یاد    عالی فنی  ته     میعنوان ت یاف طابق  ندم های پژوهش   کن

صی و دانش       ص ضر، دانش فنی از دو زیرمقوله دانش تخ حا

هش  های پژومدیریتی تشکیل شده است این بخش از یافته

شقی   1010های رحیمیان و همکاران)با نتایج پژوهش (، عا

مکوواران)    ه مکوواران )        1011و  ه م مودی و   ،)1011  )

مقوله  تعهد ش لی   همخوانی دارد. نگرش فنی نیز از دو زیر

ست. اکثر م ققان بر این باورند         شده ا شکیل  سازمانی ت و 

نب پیروان سوووبب         جا که زیرسووووال رفتن تعهد رهبر از 

شووود. تعهد سووازمانی یکی از وجوه تضووعی  تعهد آنها می

سبب می      ست که  سازمان ا شود رهبران  اخالق کاری در 

ضر، مهارت فنی    سازمان کنند. در پژوهش حا   خود را وق  

صمیم    سه زیرمولفه توان ت گیری، ارزیابی عملکرد، و  نیز از 

ای تشووکیل شووده اسووت. رهبران   برقراری ارتباطات حرفه

نی                    ف مهووارت  بودن بووه  خش  ب ن ور ا ر م خالقی بووه  ا

گیری و قضوواوت صوو یح در رابطه با مسووائل و    تصوومیم

مشوووکالت دارند. این یافته با نتایج عاشوووقی و همکاران          

( همسوووو اسوووت 1011) کاران ( و م مودی و هم1011)

صمیمات، رهبران به مهارت فنی   من ور اجرای برنامه ها و ت

به طور           یابی عملکرد  عام و ارز به طور  یت عملکرد،  مدیر

خار نیاز دارند. در واقع ارزیابی عملکرد ابزاری اسوووت در 

دست رهبران جهت اجرای تصمیمات اخذ شده. این یافته     

تایج پژوهش    کا     با ن عاشوووقی و هم (، و  1011ران )های 

 همسو است.  (1011م مودی و همکاران )

رفتوارهوای رهبری اخالقی از سووووه مقولوه اصووولی     

یت   ندگی اخالقی، و تقویت اخالقیات      هدا بال گری اخالقی، 

های پژوهش آنچه که در طبق یافته.تشووکیل شووده اسووت 

ست هدایت ست که مدیر   ; گری اخالقی حائز اهمیت ا این ا

سیم چ  شم انداز اخالقی ، ترویج اخالق و   باید همواره به تر

هووای  گری اخالقی بپردازد. این بخش از یووافتووهمیووانجی

هش            پژو یج  نتووا هش بووا  ینوودی     پژو ه (،  2441هووای)

( ، )رستمی و همکاران 2411( ، )کالشون  2442)مورهون

( همخوانی دارد. بووه 2444( و)تروینو و هووارتمن      1019

قی از من ور بالنده سووواختن کارکنان سوووازمان رهبر اخال

کند. وجود قدرت مرجع   اسوووتراتژی ت ولی اسوووتفاده می  

)شوووایسوووتگی اخالقی/فرد اخالقی( و قدرت تخصوووصوووی 

ستگی تخصصی/فرد حرفه      شای ای( به رهبر اخالقی امکان  )

نان           می کارک ندگی  بال هت  هد از اسوووتراتژی ت ولی ج د

های پژوهش رهبر اخالقی           ته  یاف ند. طبق  فاده ک اسوووت

بر رفتارهای اخالقی در سوووازمان     تواند از طریق پاداش   می

ا ر گذاشوووته و کارکنان ترغیب نماید موازین اخالقی را در 

  هایرفتارهای خود رعایت کنند. این یافته با نتایج پژوهش    

مپ   2410)فیولر  کاپتین و وی ( 1112 ؛ تروینو2442 (، )

 همخوانی دارد.   

لت    حاضووور دارای دال کاربردی    پژوهش  های ن ری و 

یسووتگی اخالقی، شووایسووتگی فنی و   اسووت. سووه بعد شووا 

های شووناسووایی شووده  ترین مولفهرفتارهای اخالقی از مهم

  هایرهبری اخالقی با رویکرد شووایسووتگی در مدیران گروه

آموزشووی دانشووگاه علوم پزشووکی مشووهد اسووت. بر مبنای  

توان گفت که رهبری اخالقی مدیران های پژوهش مییافته

ی یک مفهوم چند های آموزشووی با رویکرد شووایسووتگگروه

بعدی اسوووت که تنها در صوووورت تبلور این ابعاد در کنار       

یکدیگر می توان تصووویری جامع از سووازه رهبری اخالقی   

شی باید        سته م ور بدست آورد. مدیران آموز شای مدیران  

تا یرگذاری اخالقی خود در    با داشوووتن نگرش کل   به  نگر 

صمی     شند و در ت سه گانه، واق  با ها  یم گیرارتبا  با ابعاد 

گذاری های مختل  پیامدهای اخالقی و  غیر و سوویاسووت 

اخالقی آن ها را پیش بینی نمایند.  نتایج پژوهش حاضوور 

ستگی اخالقی،         شای سه بعد رهبری اخالقی ) شان داد که  ن

شوووایسوووتگی فنی و رفتارهای اخالقی (با هم در تعامل و        

سه   ارتبا  سان این تعامل و ارتبا  میان این  عد  ب اند و برا

ای موودیر حرفووه"توان رهبر اخالقی را  اسووووت کووه می 

 تعری  کرد.   "مداراخالق

یت     به این  های این پژوهش می از م دود توان 

مورد اشوواره کرد که ممکن اسووت در فرآیند انجام پژوهش  

یل داده    گام ت ل یت     کیفی و بویژه در هن های کیفی ذهن

شد. ع پژوهشگر بر ت لیل داده  ن الوه بر ایها ا رگذار بوده با
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سب           صاحبه در ک شوندگان در طول م صاحبه  ستگی م خ

 داده های واقعی می تواند ا ر گذار باشد.

شووود که به های این پژوهش پیشوونهاد میطبق یافته

بررسی موانع توسعه رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی هم     

 .در بعد فنی وهم در بعد اخالقی پرداخته شود

 

 تقدیر و تشکر

. نویسندگان از اعضای م ترم هیات ر و تشکر: تقدی

علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکر و قدردانی می 

به شماره  20/14/11پروپوزال این پژوهش در تاریخ نمایند. 

در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  91011011 نامه

 دانشگاه عالمه طباطبایی به تصویب رسیده است. 
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