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 چکیده

موارد معروف شکست اخالق رهبران در محیط ها و مقاطع متفاوت باعث افزایش توجه به رهبری اخالقی در سازمان ها شده است. 

ام به زمینه به سرعت در حال رشد رهبری اخالقی از منظر رفتار و روان شناسی سازمانی از زاویه رفتاری و در این مقاله، اشاره کرده

ام به این که چگونه رهبری اخالقی تعریف شده س از صحبت راجع به سابقه رهبری اخالقی در این زمینه، اشاره کردهادارکی، پ

است و این که چه رفتارها و مشخصاتی به یک رهبر کمک می کند تا از طرف پیروانش اخالقی دیده شود و نیز چگونه رهبری 

ام. پس از آن ین رفتارهای اخالقی و غیراخالقی رهبر را با هم مقایسه نمودهاخالقی مرتبط است با سایر سبک های رهبری. همچن

هایی که از طریق آن این ام به آن چه که تحقیقات تاکنون به ما راجع به اثرات رفتار اخالقی رهبر نشان داده است، مکانیزمپرداخته

آن چه می باشد. سرانجام چالش های موجود را همراه با  شامل رهبری بر روی پیروان اثر می گذارد و نیز این که نقش مفهوم در

ام به مفاهیم عملی کارهایی که تاکنون صورت گرفته جهت تحقیقات آتی به صورت خالصه مورد بحث قرار داده و اشاره نموده

 است. 

 رهبری اخالقی، رهبری غیراخالقی، اخالق رهبر، سبک های رهبری، رفتار رهبر واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

 

رسوایی های اخالقی بسیاری در رهبری های سطوح باال در طول یک و نیم دهه گذشته صورت گرفته است که باعث شده جنبه 

اخالقی رهبری در مرکز توجه عموم قرار گرفته و باعث افزایش فشار به شرکت ها و رهبرانشان برای داشتن رفتار اخالقی شده 

قی برای اعتبار یک رهبر در شرکت ها بسیار حیاتی است و می تواند باعث اثرگذاری بسیار زیادی در سطوح است. اکنون رفتار اخال

. همچنین تحقیقات نشان می دهد که رهبری اخالقی می (Piccolo, 2010, Brown, 2005)مختلف سازمانی داشته باشد. 

طبق یک مطالعه جدید، اگرچه داشتن رهبری اخالقی بیشتر در  تواند بر روی مشاغل مدیریتی نیز اثرگذار باشد. به عنوان مثال

جهت کارکنان بر روی ترفیع کوتاه مدت مدیر اثر ندارد با این حال رتبه آنها را نیز افزایش نداد به خصوص در شرکت های با 

زمانی شده است و در . اخالقیات تبدیل به موضوع مهمی در رفتار/ روان شناسی سا (Rubin, 2010)فرهنگ اخالقی بیشتر ـ

امتداد آن، توجه محققین به موارد اخالقی در رهبری نیز افزایش یافته است. اکثر تحقیقات جدید متمرکز شده است بر روی رفتار 

اخالقی رهبر در محل کار. اگرچه این کار باعث بدست آوردن یک بینش مهم راجع به اثرات رهبری اخالقی شده است، هنوز 

ه بسیاری وجود دارد زمانی که بحث رفتار اخالقی رهبر و این که به چه نتایجی می تواند منجر شود مطرح می چیزهای ناشناخت

شود. به  عنوان مثال کار جاری به طور کامل توضیح نمی دهد که چرا بعضی ها در موقعیت رهبری تصمیم می گیرند تا بر اساس 

 دهند. اری انجام نمیروش اخالقی عمل نمایند در حالی که دیگران چنین ک

اگرچه به موضوعات اخالق و قدرت به میزان وسیعی در فلسفه اخالق پرداخته شده است، این کار بیشتر به این موضوعات که از 

شناسی سازمانی صورت گرفته و تمرکز بر روی بعد جنبه فلسفی پرداخته است. در این مقاله و نوشته مطالعه از بعد رفتاری/ روان

و رفتاری رهبری اخالقی می باشد. به عنوان مثال کدام رفتارها و خصوصیات به رهبر کمک می کند تا اخالقی تر دیده شود ادارکی 

و چرا؟ چگونه رهبری اخالقی مرتبط می باشد با سایر سبک های رهبری؟ این نوع رهبری چه اثراتی بر روی سایرین دارد و چرا، و 

آوردن سوابق ساختار رفتار اخالقی رهبر، به راه های متفاوتی اشاره نمودم که در آنها  نقش و مفهوم آن چیست؟ پس از فراهم

 رهبری اخالقی موجود در این زمینه و جهت تحقیقات آتی و کاربردهای عملی مورد بحث قرار گرفته است. 
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است و این تا زمانی بود که مؤلفین شروع کردند به توجه نمودن به خالقیات در جریان اصلی رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته 

. کار (Trevino, 2003)موارد اخالقی در مشخصات مربوط به رهبری و پس از آن به تئوری پردازی در این رابطه پرداختند. 

 Burnشود. به عنوان مثال گرا معموالً به عنوان یک کار مثبت و اخالقی در نظر گرفته می تجربی اول بر روی رهبری تحول

ای توصیف کرده است که در آن رهبران و پیروان هر کدام باعث ارتقاء یکدیگر بر گرا را به عنوان پروسه( رهبری تحول8991)

گرا سرانجام باعث بهبود اخالقیات در آن سطح هم برای رهبر و هم پیروان سطوح باالتر اخالق و انگیزه می شوند و رهبری تحول

( به این نکته، توجه می نماید 8911) Bassردد و بنابراین می توان گفت دارای اثر تحول بر روی هر دو می باشد. به هر حال می گ

 که رهبران تحول گرا می توانند از نفوذ خودشان در ایجاد تحول استفاده نمایند جهت ترویج اخالق. 

( و Bass & steldlmeir, 1999ابل اعتماد و رهبری شبه متحول )در پاسخ، محققین تفاوت قائل شدند بین رهبری معتبر یا ق

هایی متمرکز است بر روی استفاده اجتماعی در . چنین نگرش(Howell & shamir, 2005)یا رهبری اجتماعی و کاریزماتیک 

 Bassدد. به عنوان مثال )مقابل استفاده خودمحور از قدرت. و اخالقیات منتهی به تفاوت بین رهبران اخالقی و غیراخالقی می گر

& steildmeir, 1999 اشاره می کنند به این که رهبری تحول گرای معتبر و صحیح دارای اساس اخالقی می باشد و شکل )

مثبتی از رهبری است که تأکیدش بر خدمت جمعی است تا فردی. در مقابل رهبران شبه تحول گرا بر خالف اخالق عمل می  

 می کنند بر روی خود خدمتی تا اهداف جمعی.نمایند و بیشتر تمرکز 

 Barling (8001 دریافت که رهبری شبه تحول گرا مرتبط بود با ترس بیشتر پیروان، فرمانبرداری، عدم امنیت شغلی و )

دم وابستگی و نیز همراه با احساس سوءاستفاده در نظارت، در حالی که رهبری تحول گرا مرتبط می باشد فرمانبرداری کمتر و ع

 امنیت شغلی کمتر در میان پیروان یا زیردستان.

یک فاکتور پیچیده این است که همیشه برای آنهایی که تحت رهبری قرار می گیرند تشخیص خوب از بد آسان نیست به این دلیل 

اخالقی رفتارهای که این نیازمند آگاهی از مقاصد واقعی رهبر می باشد. به عنوان مثال همان گونه که رهبران اخالقی و نیمه 

( به این نکته توجه نمودند که رفتارهای با 8000) Ashkanasyو  pashboroughمشابهی را از خودشان نشان می دهند، 

دستکاری نیمه تحول گرا ممکن است آشکار نباشند و شناسایی آنها می توانند سخت باشد. مؤلفین پیشنهاد می کنند که ویژگی 

یروان یک نقش عمده را بازی می کند و اشاره می کنند به این که توانایی هر دو رهبر در پنهان های هدفمند بودن رهبر در پ

کردن مقاصدشان و نیز توانایی پیروان در تشخیص دادن مقاصد و نیز خواندن اشارات می تواند تأثیر بگذارد بر توانایی پیروان در 

 تشخیص رهبری شبه اخالقی از رهبری اخالقی.

(8002)price   اشاره کرد به این که در حالی که رهبران تحول گرا می توانند کاله سیاه بدذاتی و یا کاله سفید قهرمانان را بر سر

 & Bass)بگذارند، مشکل این ا ست که رهبران و پیروان آنان گاهی اوقات نمی توانند تمام رنگ های کاله خودشان را ببینند 

steidmier, 1999)کند که مردم بر اساس ارزش های نوع دوستانه عمل می نمایند در حیح فرض می. رهبری تحول گرای ص

شان و هنوز ارزش های نوع دوستانه گروه می تواند با اخالقیات قیاس شود. رهبران می توانند جهت خیر گروه، سازمان و یا جامعه

قی مشروع بیگانگان می باشد. این حقوق افراد خارج اهدافی را دنبال کنند که مورد عالقه گروه است اما برخالف خواسته های اخال

از گروه غالباً در تصمیمات و ارزش های رهبران بازتاب داده نمی شود. بنابراین چنانچه رهبران به دنبال جلوگیری از شکست 



 



ای گروه شوند. ای یا هنجاری جهت اعطای امتیاز و برتری به خواسته هاخالقی هستند، می بایست گاهی مانع فشارهای قاعده

(price, 2003) .(gini, 1998) مند بودن، رهبر می بایست تمایلی به آسیب رساندن به اشاره می کند به این که جهت اخالق

 حقوق دیگران نداشته باشند  و به حقوق آنها احترام بگذارد و نه تنها به حقوق گروه. 

ری اخالقی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است که مربوط به همچون اخالقیات رهبران تحول گرا، یک موضوع دیگر در رهب

موارد شکست اخالقی رهبران می باشد. کار توصیفی اولیه متمرکز بر روی رهبری اخالقی به عنوان یک سبک جداگانه که توسط 

Trevino ( آنها رهبری اخالقی را در امتداد8000و  8002و همکارانش انجام گردید در سال های )  با دو بعد مرتبط توصیف

نمودند. یک شخص اخالقی بودن و همزمان یک مدیر اخالقی بودن مورد اول ارجاع می دهد به کیفیت های رهبر اخالقی به عنوان 

یک فرد در محل کار و ورای آن نظیر صداقت، قابلیت اعتماد، بی طرفی و توجه به دیگران یک فرد اخالقی نتایج اقداماتش را در 

شود. یک مدیر اخالقی توجه گیرد. دیگران می دانند که زمانی که به یک فرد اخالقی رجوع می کنند، صدایشان شنیده می نظر می

های رهبری جهت ارتقای اخالق در محل کار استفاده می کنند. ای مدیریتی و موقعیتهکند به این که چگونه رهبران از نقشمی

رفتار اخالقی و ایجاد استانداردهای اخالقی و اطمینان از این که از این استانداردها پیروی می  به عنوان مثال از طریق الگو قراردادن

 شود. دیگران با پیروی کردن از این موضوع شروع می کنند به در نظر گرفتن رهبری اخالقی به  عنوان یک سبک رفتاری. 

(Brown, 2005  ـHartogh, 2008  ـKhania & suar, 2004  ـMayer, 2009  ـResick, 2006.) 
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Brown ( یک نگرش یادگیری اجتماعی راجع به رهبری اخالقی و اهدافی که پیروان براساس آن رفتاری 8001و همکارانش )

وی بر روی مشابه رهبرشان از طریق تقلید و یادگیری از خودشان نشان می دهند را بیان کردند. رهبران دارای یک تأثیر ق

در شرکت نگاه می کنند. رهبران به عنوان الگو می باشند « درستی»استانداردهای اخالقی هستند و پیروان به آنها به عنوان الگوی 

و  Brown .(Trevino, 2003)و از پاداش و تنبیه جهت ایجاد انگیزه برای رفتارهای اخالقی موردنظر استفاده می کنند. 

اخالقی را به عنوان نشان رفتار هنجاری مناسب از طریق رفتارهای فردی و روابط میان فردی، و ارتقاء  ( رهبری8001همکارانش )

انجام چنین کاری در پیروان از طریق دو شیوه ارتباطی، تجدیدقوا و تصمیم گیری، تعریف نمودند. تأکید آن بر رهبری اخالقی و 

یر مشتریان و یا اجتماع به صورت صریح شامل می شوند. همچنین این عملیاتی بر حسب رفتار کارکنان می باشد. سایرین نظ

( عمداً مبهم ساخت، به این دلیل که هنجارها 8001) Brownتعریف تمرکز می کند بر روی رفتار هنجاری مناسب، اصطالحی که 

ها را تعیین می کند و این که در سازمان ها، صنایع و فرهنگ ها قرار دارند. این تعریف مشخص نمی کند که چه کسی این هنجار

آیا این هنجارها افراد خارج از گروه را هم شامل می شود یا خیر به این دلیل که این هنجارها می تواند باعث آسیب دیدن دیگران 

این سئوال را مطرح می کند که آیا تعریف رهبری اخالقی به عنوان رفتار هنجاری مناسب بدون   Elsenbeiss(8088شود. )



 



هایش کافی است یا خیر. همان گونه که در باال تن حداقل معیارهای اصلی که کمک می نماید به ارزیابی رفتار اخالقی و ارزشداش

 گفته شد، سئواالت زیادی باقی می ماند مانند اخالق برای چه کسی و یا این که چه چیزی به منزله شکست اخالقی است؟

یادگیری اجتماعی برحسب تبادالت اجتماعی مطالعه شده است که اشاره می کند به این عالوه بر آن رهبری اخالقی در ترکیب با 

ای از . روابط مبادله(Hansen, 2013)کنند. که پیروان زمانی که رهبران با آنها به صورت اخالقی رفتار کنند آنها آن را جبران می

مود گسترش یافت. در طول زمان هنجار برای معامله به مثل طریق یک سری از تبادالت دونفره که یک سری الگوهایی را ایجاد ن

منتهی شد به این که پیروان به صورت متناوب تحت رفتارهای اخالقی رهبران قرار می گیرند. این عمل متقابل تنها نیاز به رهبران 

تری را برای گروه کاری یا وسیعبه صورت شخصی ندارد به عنوان مثال، به شکل نظارت بر عملکرد می باشد و می تواند رفتارهای 

 سازمان نشان دهد. 

تر می نگرند با در نظر گرفتن اهداف رفتار رهبران و اثرات آن بر روی هنجارهای دیگران رهبری اخالقی را در یک اصطالح عمومی

 Resick( 8002ال ). به عنوان مث(Atonson, 2001)مناسب. اثر اعمال رهبران بر روی دیگران دغدغه اصلی را شکل می دهد. 

و  Hooghتمرکز نمود بر روی این که چگونه رهبران از قدرتشان در تصمیم گیری و تأثیرگذاری بر دیگران استفاده می کنند. 

Hartog (8009 از منظر اثر اجتماعی به آن نگاه می کنند و رهبری اخالقی را به عنوان فرآیند تأثیرگذاری بر روی فعالیت های )

اهداف سازمان تعریف می نمایند. آنها اشاره می کنند به این که رهبران اخالقی دارای اعتقادات اخالقی و ارزش گروه در جهت 

 هایشان در جهت آن اعتقادات و برای اهداف جامعه، سازمان و پیروان می باشد. هایی هستند که تمام اقدامات و فعالیت

(8991) Gini ه شوند می بایست تمایلی به آسیب به حقوق دیگران در هر دسته یا گروهی رهبران به خاطر این که اخالقی شناخت

می گوید، برای اخالقی بودن، رهبران می بایست در فعالیت های   Konungo (8008نداشته باشند. به صورت مشابه آن گونه که )

 دوستانه باشند تا خودپسندی. یزه های نوعپرهیزکارانه شرکت نمایند و از آسیب به دیگران جلوگیری نموده و بیشتر به دنبال انگ

توانند به خیلی ها سود به هر حال، ارزیابی آن مشکل است زیرا رفتارهای انگیزشی می توانند با هم ترکیب شوند. فعالیت ها می

تهی به انتخاب های دوستی همیشه منشوند. نوعبرسانند ولی نه به همه و رهبران در این جا غالباً با انتخاب های سختی مواجه می

ای برای دوستی یک استاندارد شخصی باالیی را ایجاد می کند و انگیزهنشان می دهد که نوع cialla( 8088اخالقی نمی شود و )

 عمل می باشد ولی الزاماً یک اصل هنجاری را ایجاد نمی کند.
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به تعریف این  Resick( 8002ه های رهبری اخالقی اشاره شده است. به عنوان مثال )به رفتارهای رهبری متفاوت به عنوان مؤلف

موارد پرداخت: شخصیت/ کمال، آگاهی اخالقی، جامعه/ گرایش مردم، انگیزه، تشویق، و توانمندسازی و مدیریت مسئولیت اخالقی. 

شان دهنده ثبات و کمال، ترویج رفتار اخالقی در به طور مشابه، سایر مطالعات نشان می دهد که صادقانه و درست عمل کردن ن

. (Brown, 2005)دیگران، اهمیت دادن به مردم، شنیدن صدای دیگران و تقسیم قدرت جزو رفتارهای رهبر اخالقی می باشد. 



 



ده گرفته می اما این عنصر غالباً نادی (kalshoven, 2011)اهمیت به پایداری و حقوق اجتماعی گاهی مورد توجه قرار می گیرند 

آیتم  Brown 80( 8001شود و نیاز به گسترش بیشتر دارد. مقیاس های زیادی برای اندازه گیری رفتار رهبر اخالقی وجود دارد. )

( 8082و همکارانش ) Yakelعنوان نمود. این مقیاسی است که تاکنون استفاده می شود.  ELSرا به عنوان قیاس رهبر اخالقی یا 

گیری یتم را معرفی کردند. مقیاس های کوتاه نظیر این ها در مطالعاتی مفید هستند که متغیرهای زیادی اندازهآ 81یک مقیاس با 

شوند و یا این که تعداد آیتم ها می بایست محدود شود. از نظر تئوریکی این رفتارها می توانند دارای اثرات و سوابق متفاوتی می

تر الئم مشخصه واحد می بایست ترکیب کنیم باعث می شود درک نقش رهبری اخالقی سختباشند و بنابراین اگر آنها را به یک ع

 شود. 

اقدامات چند بعدی نیز وجود دارد و بر این اساس فرض بر این است که رهبری اخالقی یک ساختار فراگیر ایجاد می کند که 

قدامات چندبعدی می تواند این باشد که آن تمامی متشکل از چندچیز مجزا ولی مرتبط با هم است. یک نقطه ضعف بالقوه در ا

اند را دربرنمی گیرد. مقیاس ها تمایل دارند که ریشه کیفی داشته باشند و رفتارهایی را که به صورت مفهومی در نظر گرفته شده

دو بعد را  Khantia, 2004. به عنوان مثال (Trevino, 2003)معموالً پیروان تمایل دارند که بخشی از رهبری اخالقی باشند. 

تر آن چیزی است که توسط اندازه گیری نمود: توانمندسازی برچسب دار و انگیزه/ شخصیت. یک اندازه گیری چندبعدی وسیع

Kolshoven, 2011  آیتم رهبری اخالقی تهیه شده است  21با(ELW). 

امل بودن، تقسیم قدرت و رهبری اخالقی می دوستی، کبر اساس ادبیات، صداقت، رفتار مراقبتی، انصاف، نوع ELWهفت بعد 

رفتارهای رهبر اخالقی را مرتبط ساختند با تعریفشان از رهبری اخالقی با تأکید بر استفاده از قدرت  Hooghو  Hortohgباشد. 

ه عبارتی مسئولیت اجتماعی. به عنوان مثال هیچ ارتباطی در مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مسئولیت اجباری وجود ندارد. ب

دیگر رهبر یک حس اجبار درونی دارد نسبت به این که چه چیزی درست است و این که آیا وی می تواند بین آن کار و ارزش های 

. این نشان می دهد که رهبران اخالقی می توانند بر اساس صداقت، احترام (Winter, 1991)اخالقی ارتباطی ایجاد کند یا خیر. 

طرفی به عنوان یک عنصر اصلی در رهبری . سایر مؤلفین نیز به مقوله بی(winter, 1991)نمایند  های اخالقی عملو ارزش

گیری بر اند. اصطالحات مرتبط با این ابعاد عبارتند از: یکپارچگی شخصی رهبر، شخصیت، صداقت و تصمیماخالقی نگاه کرده

دارای ارتباط مثبتی  ELWن می دهد که تمامی هفت مقیاس اش نشا( در اعتبارسنجی اولیهkalshovenاساس اصول. )پاورقی: 

 هستند.  ELS Brownبا یکدیگر و با مقیاس 

Horrtogh & Hoogh  اشاره می کنند به این که استفاده از قدرت مسئولیت متضمن آگاهی از نتایج عمل می باشد به عنوان

مسئولیت اقدامات خودشان و پیروانشان را به عهده می  . رهبران اخالقی(winter)احساس مسئولیت برای چیزی یا برای کسی 

ای که گیرند و از نتایج اطمینان خاطر می دهند. این رهبران، کارکنان را هدایت می کنند و مسئولیت ها را توضیح داده به گونه

تار اخالقی را بیان می کنند. کارکنان می دانند از آنها چه انتظاری هست. آنها هنجارهای اخالقی را اعالم کرده و انتظارات رف

Kalshoven  این ابعاد را توضیح داده و راهنمایی اخالقی را تشریح نموده است. به طور مشابهTrevino  دریافت که تعیین

به اهمیت روشنی رهبری اخالقی و ارتقاء رفتار  Brownانتظارات اخالقی در ارتباط با درک رهبری اخالقی می باشد. همچنین 

های به نفع جامعه ر میان کارکنان می پردازد. همچنین مسئولیت اجتماعی مرتبط است با نوع دوستی و انگیزهاخالقی د



 



(winter) .این پیشنهاد می نماید که رهبران اخالقی می بایست کارکنانشان احساس مسئولیت داشته باشند .Brown  رهبران

فرادی هستند که به دیگران اهمیت نمی دهند. رهبران اخالقی همچنین اخالقی را به این گونه توصیف می نماید که به عنوان ا

های آنان گوش گیری شرکت کرده و به ایدهگیرند و به پیروان اجازه می دهند تا در فرآیند تصمیمدرارتباط باز با دیگران قرار می

ا تقسیم می کنند. یک چنین رفتارهای کلی . این رهبران حتی در بعضی از امور، قدرت را با آنه(Brown, 2005)داده می شود. 

به کارکنان کمک می کند کارشان در نظرشان ارزشمند جلوه نماید. سرانجام این که رهبری اخالقی گاهی اوقات به عنوان یکی 

بعضی از کردن ارزش ها نگاه می شود که افراد درون سازمان را به سمت اهداف اخالقی ورای سازمان سوق می دهد. به عنوان مثال 

محققین به تأثیر عمل بر روی جامعه یا محیط به عنوان یک جنبه رهبری اخالقی نگاه می کنند. به هر حال همان گونه که گفته 

 شد، این عنصر تنها در اندازه رهبری اخالقی پیدا نمی شود. 
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گرا، تبادلی، معنوی و ا از لحاظ مفهومی متفاوت می باشند. تحولچندین سبک رهبری دارای خصوصیات رهبری اخالقی هستند ام

رهبری پدرساالری را نیز به آن لیست اضافه می کند. همچنین عنصر باانصاف بودن در رهبری اخالقی  Chenرهبری اخالقی. 

می چرخند. طبق نظر  گرا حول ایجاد ارتباط و الهام بخشیدن به پیروانمرتبط است با قضاوت کنش و واکنش. رهبری تحول

Brown  وTrevino هایی با هم هستند. به عنوان مثال رهبران هر دوی آنها به دیگران رهبری اخالقی و تحول گرا دارای شباهت

اهمیت می دهند و الگویی هستند برای سایرین و بر اساس اصولشان عمل می نمایند. به هر حال در ساختارشان متفاوت هستند. 

انصاف و اخالق تمرکز دارند جهت تأثیرگذاشتن بر پیروان، این موضوع در رهبری تحول گرا تأکید نشده است.  اگرچه به اصول

رهبری اخالقی همچنین بطور واضح تری شیوه های تحول گرایانه را در نظر می گیرد. رهبری اخالقی به دنبال تغییر بینش 

عنوان مردم اخالقی و هم مدیران اخالقی نگاه می شوند، با این حال  کارکنان نمی باشد. همچنین اگرچه رهبران اخالقی هم به

دوستی بیشتری را نشان دهند. به این دلیل که تمرکز آن بر روی اخالقیات و رهبری تحول گرانه رهبران تحول گرا می توانند نوع

تحول گرایانه زمانی که انتظارات اخالقی را  باشد. همان گونه که در باال ذکر شد، رهبران اخالقی همچنین از اصولاخالق مدار می

بیان می کنند استفاده می نمایند و در این راه از پاداش و تنبیه نیز جهت شکل بخشیدن به رفتار پیروان استفاده می کنند 

(Trevino & Brown, 2006)ای ابطهای همچنین نظارت بر عملکرد را دربرمی گیرد. عالوه بر اینها رهبران ر. رهبری رابطه

ای که آن طور که انتظار می رود بوده و بتوانند آن کار را تسهیل نمایند. این تمرکز می نمایند بر روی عملکرد کارکنان به گونه

تمرکز متفاوت از رهبری اخالقی می باشد که تنها بر روی عملکرد بر اساس اهداف تعیین شده با هدف تأثیر بر روی آگاهی اخالقی 

 ها و رفتارهایشان می باشد.پیروان، هنجار

Brown  وTrevino  استدالل می کنند که رهبری اخالقی همچنین متفاوت است از رهبری معنوی که تنها بر روی ترغیب

پیروان برای داشتن حس معنوی دارند. رهبران معنوی دارای افکار غیرواقعی و خیالی هستند که این یک خصوصیتی است که 



 



گرایانه که ارتباطی با رهبری معنونی ندارند استفاده می های تحولقی ندارد و رهبران اخالقی از مکانیزمارتباطی با رهبری اخال

کنند. همچنین درخواست از پیروان برای پیروی از عناصر مذهبی در رهبری معنوی موردتوجه رهبری اخالقی نمی باشد. اگرچه 

تواند انگیزه ث رهبری اخالقی شود با این حال رهبری اخالقی همچنین میتحریک کردن دیگران به خدمت به سایرین می تواند باع

های رهبری اخالقی را همراه با تفاوت های شباهت Trevinoو  Brownهای واقع گرایانه بیشتری را ایجاد نماید. به طور مشابه 

یزه های اجتماعی و واقعی را در مردم ایجاد می آن با رهبری معتبر و واقعی بیان می کنند: در حالی که رهبران اخالقی و واقعی انگ

کنند، هر دوی آنها بر مبنای اصول اخالقی و خودآگاهی هستند که کلید رهبری اخالقی است. یک مطالعه مرتبطی که در آسیا 

 ت.. یک سبک رهبری که ترکیب می نماید نظم و ترتیب با اخالقیا(chen, 2014)صورت گرفته است رهبری پدرساالنه است 

گرا نسبت دوستی یک نگرش کلخودکامگی به شکل کنترل زیردستان و درخواست اطاعت بدون چون و چراست. خیرخواهی و نوع

باشد. رهبری اخالقی مرتبط است با این عنصر به پیروان دارد. اخالقیات نشانه توجه کامل به پیروان و خواسته های آنان می

توجه نمود به این که اگرچه یکپارچگی و استانداردهای اخالقی برای  (chen, 2014)حال اخالقیات رهبری پدرساالرانه. به هر 

رهبری پدرساالرانه دارای اهمیت است، یادگیری اجتماعی و ایده رهبری به عنوان سرمشق و الگو نیز از اهمیت باالیی برخوردار 

رهبری. در حالی که رهبری اخالقی داللت دارد بر این است. همچنین تصمیم گیری و سبک های ارتباطی متفاوت است بین انواع 

طرفه می باشد که رهبران و پیروان دارای رابطه دوطرفه بوده و قدرت را تقسیم می کنند، رهبری پدرساالرانه تأکیدش بر رابطه یک

 گیری به صورت متمرکز صورت می گیرد. که در آن تصمیم

طرفی نگاه می ت رفتارهای درون فردی می باشد. اکنون به آن به عنوان دو نوع بیطرفی کنش و واکنشی اصالتاً متوجه کیفیبی

طرفی میان فردی که بازتاب دهنده این است که آیا با مردم به صورت مؤدبانه رفتار می شود یا خیر. توسط آن کسانی که شود: بی

توضیح این است که چرا آن شیوه ها مورد استفاده طرفی آگاهی دهنده است که تمرکزش بر روی تصمیم گیرنده هستند و دوم بی

طرفی میان فردی شامل انصاف و رفتار توأم با احترام و روابط باز و شفافیت در تصمیم قرار گرفته است. شبیه رهبری اخالقی، بی

اد یک سری از دستورات گیری می شود. به هر حال رهبری اخالقی بیشتر به رفتار منصفانه توجه می کند و تمرکز دارد بر روی ایج

 اخالقی در جهت اثرگذاری بر روی پیروان و افزایش رفتارهای اخالقی. 

)به معنی رابطه سطح باال با پیروان( مربوط است به رهبری اخالقی مردم گرایانه.  LMXرهبری پشتیبانی/ متفکرانه همچون 

مدار در میان مردم می قاء هنجارهای اخالقی و رفتارهای اخالقگرا هستند با این حال آنان هدفشان ارتاگرچه رهبران اخالقی مردم

باشد و هدفشان گسترش این هنجارها در میان کارکنان بیشتر از تمرکز بر روی داشتن روابط خوب با پیروان می باشد. روابط 

میانجی در رهبری  LMXابراین دارای کیفیت باال در اثر رهبری اخالقی بدست می آید که می تواند به این گونه تفسیر گردد. بن

های اندازه ای می باشد. بسیاری از مطالعات یکپارچه نمی کنند مقیاس های رهبری اخالقی را با مقیاساخالقی و رهبری نتیجه

کنند می گویند که نیاز است تا کار گیری سبک های رهبری مربوطه. به هرحال آنهایی که ارتباط این مقیاس ها را بیان می

 ی بر روی درستی میزان و تمایز مقیاس های رهبری اخالقی صورت گیرد.بیشتر
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Brown  وMitchell  رهبری غیراخالقی را به عنوان رفتار صورت گرفته و تصمیم گرفته شده توسط رهبران سازمانی تعریف

ای اخالقی می باشند و نیز آنهایی که تحمیل می کنند پروسه ها و اند که یا غیرقانونی هستند و یا برخالف استانداردهکرده

نمایند. اگرچه تحقیقات مستقیم بر روی رهبری غیراخالقی به ندرت ساختارهایی را که رفتار غیراخالقی توسط پیروان را ترویج می

چیزی برای رهبری توأم با  صورت گرفته است اشکال گوناگون رهبری مخرب باعث آسیب رساندن به دیگران می شود. چنین

ارعاب هم به همین گونه است. رهبری های غیراخالقی که در باال گفته شد و تعریف گردید همچنین شامل رفتار رهبر می باشد که 

 & Eienbeiss)پیروان را به رفتار غیراخالقی ترغیب می نماید حتی اگر رهبران خودشان بطور مستقیم درگیر آن نباشند 

Brodbeck, 2014). 

Hortog , Kalshoven (8082)  اشاره می کنند به این که بسیاری از رفتارهای رهبری مخرب بطور مستقیم در تقابل با آنهایی

هستند که برای رهبری اخالقی توصیف شده است. به عنوان مثال فقدان مالحظۀ منعکس کننده غیرمتناسب بودن، بی توجه بودن 

تقابل با رهبری اخالقی مردم می باشد. همچنین بسیاری از رفتارهای مخرب بازتاب دهنده بی  یا غیردوستانه بودن است که در

انصافی و رفتارهای خشن هستند که برخالف رفتار احترام آمیز می باشند. رهبری مستبدانه و ظالمانه براساس تسلط فردی می 

افتد که زمانی اتفاق می (Tepper, 2000)راه با سوءاستفاده باشد که از قدرت ظالمانه استفاده می نماید. بطور مشابه نظارت هم

زمانی که ناظرین کالمی و غیرکالمی خصمانه استفاده می کنند. حالت کمتر افراطی آن رهبری استبدادی و مطلق است که در آن 

فته می شود هیچ قدرتی تقسیم نمی شود و تمامی تصمیمات توسط شخص رهبر و بدون درنظر گرفتن نظرات پیروان گر

(Hoogh & Hortog, 2009) همچون اقتدارگرایی در رهبری پدرساالرانه، این رفتار در تقابل با توانمندسازی و تشویق به .

( گزارش می کند Barllng, 2008مثال  شنیدن صدای دیگران به عنوان بخشی از رهبری اخالقی می باشد. )پاورقی: به عنوان

را برای  21( گزارش می کند ارتباط 8088) Mayer 28تا  28ا برای رهبری تحول گرا اعم از و خرده مقیاس ها ر ELSارتباط 

. رهبری تحول گرا و برای هفت زیرمقیاس این دامنه از 28در ارتباط است با  ELSگزارش می کند که  Kalshovenنفوذ آرمانی. 

برای تمام مقیاس های تحول گرا. در داده  11دا کردند. را پی ELSارتباط بین  Oforiو  Toorمی باشد. در سنگاپور  18تا  82

 28ای وجود دارد بین ( گزارش می کند که رابطه8009) Neabertهای آنها رهبری اخالقی غیرمرتبط است با رهبری تحول گرا. 

 برای عدالت اطالعاتی و میان فردی گزارش می کند.  28از رابطه  Mayerو 

(Einarsen, 2007) ند به این که رهبران منفعل را می توان به عنوان رهبران غیراخالقی در نظر گرفت که قوانین کاشاره می

سازمانی را زیر پا می گذارند و از آن تخطی می کنند از طریق عدم مسئولیت پذیری که جزو وظایف آنان است و به دیگران نیز 

. یک رهبر منفعل قابل اعتماد نیست و از خودش حداقل ؟؟؟؟ را توجه نمی کنند و از راهنمایی و حمایت پیروانشان ناتوان هستند

 نشان می دهد و از دید پیروان یک رهبر غیراخالقی می باشد. 

بعضی می گویند که رهبری اخالقی و غیراخالقی دو قطب مخالف هم را تشکیل می دهند. به عنوان مثال زمانی که چنین 

صورت خودپرستی و در تضاد با نوع دوستی صورت می گیرد این یک رفتار آسیب زننده رفتارهایی به صورت تنش در رفتار رهبر به 

می باشد. به هر حال رهبری کمتر اخالقی ضرورتاً مشابه رهبری غیراخالقی سطح باال نمی باشد زیرا فقدان رهبری اخالقی می 



 



کردن از رفتار غیراخالقی باعث نمی شود که یک  تواند داللت داشته باشد بر رهبری غیراخالقی. به عبارتی دیگر تنها خودداری

رهبر اخالقی تلقی شود. رهبران اخالقی به صورت فعال پیگیر هنجارهای اخالقی هستند. آنها رفتارهای اخالقی را الگو قرار می 

ا به عنوان قطب دهند و به صورت فعال آن را تحت نظر می گیرند و به رفتارهای اخالقی پاداش می دهند. همچنین کل ساختار ر

توانند به عنوان مثال هر دوی اقدامات اخالقی و های مخالف در ترکیب رفتارهای اخالقی و غیراخالقی می نگرند. رهبران می

غیراخالقی را به پیروان نشان دهند. به طور خالصه اگرچه رهبری اخالقی و غیراخالقی به صورت منفی با هم مرتبط هستند، آنها 

نیز در دو قطب مختلف قرار دارند. تحقیقات بیشتری بر روی هر دوی رفتارهای رهبر اخالقی و غیراخالقی جهت  از لحاظ مفهومی

 درک بهتر این ارتباط در زمان وقوع آنها مورد نیاز است. 
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یست توجه نمود که اگرچه رهبری اخالقی دارای نتایج متفاوتی در زیر، نتایج رهبری اخالقی را مرور می کنیم. به این نکته می با

های عمدتاً مقطعی استفاده شده است. مورد تر می باشد. بدین دلیل که در آن از طرحاست، معموالً اصطالح همبستگی مناسب

و سنجش می نمایند.  های مرتبط با آن را اندازه گیریدیگر این است که بعضی از مطالعات هم سبک های اخالقی و هم سبک

رهبری اخالقی تا به امروز ارتباط داده شده است به نتایج نگرشی، انگیزشی، رفاه، هنجارهای اخالقی و تصمیمات که رفتارهای 

اخالقی از آنها حاصل می شود. یادگیری اجتماعی و تغییرات برای چنین اثراتی شامل آن پیروانی می شود که هنجارهای اخالقی را 

دهند و نگرش شغلی مثبت دارند و رفتارهایشان مانند رفتار رهبران اخالقی است که مانند الگو برای آنها هستند  نشان می

(Mayer, 2010) دهند.و آن پیروان در برابر رهبری اخالقی از خودشان عمل متقابل نشان می 
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و بسیاری از نتایج می باشد. رهبران اخالقی گرایشات  افزایش شواهد تجربی نشان دهنده یک رابطه مثبت بین رهبری اخالقی

دوستانه را ارتقاء می دهند در میان پیروان و این نوع رهبری باعث تقویت تعهد و افزایش خالقیت می گردد و نیز باعث می شود نوع

ت آنان می گردد. گرایشات تا کارکنان احساس نمایند که مورد حمایت قرار می گیرند و این در نهایت باعث افزایش سطح رضای

مثبت و اثرات آنها در این تحقیق بررسی شد است. به عنوان مثال مشخص شد که رهبری اخالقی به صورت مثبتی مرتبط با 

رضایت از رهبر است و این باعث رضایت شغلی و ارائه گزارش مشکالت به مدیر توسط کارکنان می شود و همچنین باعث ایجاد 

می گردد. نگرش های رابطه با کارکنان در بسیاری از کشورها شامل کشورهای غیرغربی بررسی شده  LMX انگیزه و اعتماد و

دریافتند که رهبری اخالقی مدیران بخش های دولتی و خصوصی هند بطور  suar (8002)و  Khantiaاست. به عنوان مثال 



 



و  LMXچین رهبری اخالقی بطور مثبتی در ارتباط با مثبتی در ارتباط با عملکرد و تعهد مؤثر کارکنان بود. همچنین در 

 خودکفایی و عملکرد خوب کارکنان بود. این اثرات نگرشی مثبت در سلسله مراتب باالی مدیریتی کمتر بود. 

 

 نتایج اخالقی، عملکردی و رفتاری -9

 

ت که مرتبط است به سایر نتایجی که شاید از لحاظ مفهومی خاص رهبری اخالقی است تا سایر اشکال رهبری آنهایی اس

هنجارهای اخالقی و تصمیم گیری همراه با رفتارهای اخالقی به نفع جامعه. در واقع شواهد موجود نشان می دهد که رهبری 

ای مرتبط است با انحراف در سطح فردی یا گروهی و به شکل مثبتی مرتبط است با رفتارهای شهروندی هم اخالقی به شکل منفی

 هم در سطح گروهی شامل همبستگی و به چالش کشیدن رفتارهای شهروندی.  در سطح فردی و

ها. فضای اخالقی شامل بخش می باشد در افراد و گروهعالوه بر آن تحقیقات نشان می دهد که روابط مثبت همراه با تالش نتیجه

اند بر روی و چندین مؤلف دیگر تمرکز نموده Callenتعابیر متداول فعالیت های سازمانی عمومی با سطح رضایت باال می باشد. 

اهمیت رهبری اخالقی در سطوح مختلف برای ایجاد یک فضای اخالقی و اثرگذاری بر روی رفتارهای اخالقی در محیط کاری 

(Nexbert, 2009)طرف  . این فرایند تأثیرگذار است بر روی هنجارهای اخالقی و رفتارها و آغاز آن از سطوح باالی سازمان به

یک رابطه منفی مستقیم در مدیریت و نظارت باال در رهبری  Mayerپایین از طریق مدیریت میانی و سطوح نظارتی می باشد. 

اخالقی را با انحراف در سطح گروه پیدا کرد و پی برد به وجود یک رابطه مثبت این اشکال از رهبری با رفتارهای سازمانی در سطح 

شان که رهبری اخالقی جریان می یابد از سطح باال به سمت ناظرین و سپس به سمت کارکنان، دیگروه. همسو با مدل پیشنها

mayer  .و همکارانش دریافتند که اثرات رهبری اخالقی مدیریت سطح باال بر روی نتایج واسطه می شود توسط رهبری نظارتی

 ,Mayer)باشند تر که خودشان الگوهای کارکنان میپایین بنابراین مدیران سطح باال به عنوان الگویی هستند برای مدیران سطح

اشاره کرد که یک مدل چند سطحی چگونه رهبران در سطوح مختلف بر روی فرهنگ  schaubroeck. به طور مشابه (2009

اثرات رهبری اخالقی اثر می گذارند که خود آن هم بر روی رفتار کارکنان اثرگذار است. آنها همچنین اشاره کردند به این که 

اخالقی نه تنها بر روی پیروان در میان واحدها است بلکه در سطوح سلسله مراتبی هم بر روی فرهنگ سازمان اخالقی اثرگذار می 

صورت گرفته است برجسته می سازد اهمیت چندین منبع تأثیر اجتماعی را در سطوح  8082در  Mayerباشد. کاری که توسط 

فین بررسی نمودند رابطه بین رهبری اخالقی نظارتی را با گزارش کارکنان از رفتارهای غیراخالقی در سلسله مراتبی متفاوت. مؤل

 سازمان و اشاره نمودند که اثرات مثبت رهبران اخالقی توسط رفتارهای اخالقی کارکنان تقویت می شود. 
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گذارند. در اکثر هایی که از طریق آنها رهبران اخالقی بر روی نتایج اثر میبه مکانیزمام راجع در زیر چندین مثال را آورده

های ارائه شده تنها چند مطالعه صورت گرفته در دسترس است و بسیاری از مطالعات در دسترس نمی باشند. یک مکانیزم مکانیزم

ارکنان که باعث تقویت درک، تصمیم گیری صحیح، هنجارها روان شناختی اشاره می کند به ارتباط رهبری اخالقی به رفتارهای ک

یک نوع ارزیابی  Robinو یا آگاهی پیروان می شود. افراد می توانند از مبانی فلسفی متفاوتی استفاده نمایند در داوری اخالقی. 

ت اخالقی متمرکز است بر روی قضاوت اخالقی را معرفی کرد که از سه منظر بود شامل: انصاف اخالقی، تعهد و قضاوت نسبی. قضاو

ارزیابی تصمیمات و یا اقدامات برحسب درستی اخالقی آنها همراه با عدل و انصاف. تعهد متمرکز است بر روی وظایف مطرح نشده 

یست و یا تعهدات و نسبت گرایی تمرکز دارد بر روی هنجارهای جامعه بزرگتر. البته قضاوت اخالقی دارای باالترین اثر است و می با

مرتبط باشد یا دارای بیشترین ارتباط با رهبری اخالقی باشد. یافته های بدست آمده اشاره می کند به این که زمانی که کارکنان 

 دارای رهبران اخالقی هستند، بیشتر تمایل دارند تا از خودشان رفتارهای اخالقی نشان دهند. 

اخالقی می فرستند. رهبری اخالقی یک شکل رهبری ارزشمند است که بر رهبران اخالقی پیام های واضحی را راجع به ارزش های 

روی خودکفایی و عقاید کارکنان اثر می گذارد. همین طور پروسه های انگیزشی مبتنی بر تعیین هویت به عنوان واسطه معرفی 

ا با آنان وفق می دهند و سعی می دهند و خودشان را در بسیاری از ارزش هاند. پیروان رهبران اخالقی را سرمشق قرار میشده

 Kalshovenو  Hortogنمایند تا همچون اصول اخالقی آنان رفتار نمایند و آنها را جزئی از هویت خودشان کنند. در واقع 

آل هویت گروه می نگرند. برای پیروان نشان دادن تالش دریافتند که پیروان، رهبران اخالقی خودشان را به عنوان نماینده ایده

 Piccolo (8080جهت انجام اهداف مبتنی بر ارزش ها باعث ایجاد انگیزه در آنها می شود تا عقاید خودشان را نیز مطرح نمایند. )

دارتر شود که این باعث می شود تا در کارشان تالش دریافت که رهبری اخالقی که پیروان کمک می کند تا کارشان برایشان هدف

 بیشتری نشان دهند.

Hortog و Blschak شوند و نیز دریافتند که اشاره می کنند که رهبران اخالقی باعث تحریک حس فداکاری و توان کارکنان می

ای بطور مثبتی مرتبط است با اشتغال پیروان و متعاقباً باعث ایجاد ابتکار بیشتر و انحراف کمتر می گردد. همچنین چنین رهبری

پذیر می تواند باعث ایجاد یک مکانیزم واسط شود. تار وظیفه شناسانه یا مسئولیتیک احساس وظیفه زیاد، تعهد اخالقی، رف

Hannoh  پیروان را به گرایش به وظیفه خطاب کرد که یک مفهومی است که تمرکز بر روی احساس تعهد در محیط کار می

و حمایت از سایر اعضای گروه جهت باشد. گرایش به انجام وظیفه یک گرایش ارادی است که جهت خدمت وفادارانه و صادقانه 

کوشش به مقدار انجام درست مأموریت های محوله در سازمان بر طبق اصول تعیین شده. آنها دریافتند که رهبری اخالقی بطور 

قی. مثبتی مرتبط با گرایش بر انجام وظیفه پیروان دارد که متعاقباً بطور منفی مرتبط بود با انحراف و بطور مثبت با رفتار اخال

گرا نظیر اعتماد شکل دیگری از مکانیزم را معرفی می کند. هم اعتماد مؤثر و هم اعتماد شناختی به صورت تجربی متغیرهای رابطه

 مورد آزمایش واقع شده است و حمایت هایی هم از آن صورت گرفته است.



 



 
 

تبادل رهبر ـ عضو.  LMXوسعه اخالقی شناختی. ت CMDای از تحقیق تا به امروز رهبری اخالقی. مخفف ها: ( : خالصه8شکل )

OCB  .رفتار شهروندی سازمانی 

 

 Mayerهای مرتبط با اطالعات اجتماعی در رهبری اخالقی می تواند همچنین ارتباط داده شود با کاهش احساسات منفی. پروسه

ایش قرار داد. ترس و احساس بیهودگی به در مطالعاتش نقش ترس کارکنان را نسبت به عمل خالفی و درک بیهودگی را مورد آزم

جویانه از جانب ناظرین عنوان دالیل اصلی هستند که کارکنان غالباً آن را به مسئولین نمی گویند. چنانچه آنها ترس از اقدام تالفی

وده است، آنها نداشته باشند ممکن است راجع به آن صحبت نمایند. چنانچه این گزارش دادن به نظر برسد که کاری عبث و بیه

تمایل کمتری به صحبت کردن راجع به آن دارند. یافته ها نشان می دهد که اثر نظارت رهبران اخالقی بر روی گزارش دادن 

جویانه می تقویت می شود اگر رفتار اخالقی توسط همکاران فرد نشان داده شود که این باعث ترس کمتری نسبت به اقدام تالفی

 شود.

Stouten, 2013 ک اثر منفی از رهبری اخالقی را عنوان می کند که از طریق مکانیزم درک نگرش اخالقی کامل می گردد. آنها ی

شوند، رهبرانی که بسیار اخالقی به نظر می آیند اشاره نمودند به این که مانند رهبرانی که به عنوان رهبران کمتر اخالقی نگاه می

باشند زیرا کارکنان احساس می کنند که از طرف این رهبران مورد سرزنش و  ممکن است نقش الگوی کمتر جذابی را داشته

رفتاری جهت با انتقادات، مؤلفین نشان دادند که رهبری اخالقی دارای یک ارتباط خطی است با کججویی قرار می گیرند. همعیب

افزایش می یابد در حالی که  OCBی اخالقی، . به عبارتی دیگر در سطوح پایین تر رهبرOCBبا  Vاما یک رابطه وارونه به شکل 

جویی اخالقی این موضوع را به خوبی نشان می دهد. تحقیقات کاهش می یابد. درک سرزنش یا عیب OCBدر سطوح باالتر، 

 بیشتری راجع به اثرات منفی رهبری اخالقی می بایست انجام شود. 



 



 

 رهبری غیراخالقی، اثر ناظر، و ناسازگاری رهبر -11

 

رسی کامل بر روی اثرات رهبری غیراخالقی صورت گرفته است. به هر حال یافته های اخیر نشان می دهد که نتایج رهبری یک بر

مخرب می تواند در تضاد با اثرات رهبری اخالقی باشد. به عنوان مثال پیروان یک رهبر مخرب تمایل دارند که نگرش های منفی 

اومت نشان دهند. چنین رهبری به صورت منفی مرتبط است با نگرش های مثبت در جهت داشته باشند و در برابر آنها از خود مق

 رفتاری یا انحراف. شغل و سازمان و به صورت مثبتی مرتبط است با کج

با توجه به اهمیت درنظر گرفتن رفتارهای اخالقی و غیراخالقی جهت درک بهتر رابطه آنها با یکدیگر و نتایج به دست آمده، 

صورت گرفت. این مؤلفین می گویند که رهبری اخالقی به صورت منفی بازگوکننده رهبری غیراخالقی  Detertتوسط  تحقیقی

 رفتاری می شده است. است. به هر حال آنها دریافتند که تنها نظارت بد و نه تنها رهبری اخالقی باعث کج

رفته است تنها بر روی اثرات مستقیم رفتار رهبر متمرکز در بیشتر تحقیقاتی که بر روی رهبری اخالقی و غیراخالقی صورت گ

گردیده است. به هر حال یادگیری اجتماعی اشاره می کند به این که اثرات رهبری اخالقی و غیراخالقی نه تنها بر روی زیردستان 

کامل مورد مطالعه قرار . اگرچه این موضوع به طور (Hortog, 2013)بلکه بر روی کسانی که آن را نظارت می کنند نیز هست 

نگرفته است ولی کارهای تجربی بر روی اثرات رهبری غیراخالقی صورت گرفته است. به عنوان مثال پیروان که شاهد رفتار 

اند از رضایت شغلی کمتری برخوردار بودند و در کارشان سطح باالیی از استرس وجود داشت نسبت به کسانی قلدرمآبانه رهبر بوده

دریافت که یک ترکیبی متناقض از  Duffyین رفتاری نبودند. عالوه بر آن رفتار نابرابر خودش یک عامل می باشد. که شاهد چن

رفتارهای رهبری دارای نتایج منفی می باشد. این ترکیب رفتارهای اخالقی و غیراخالقی به دلیل فقدان حسّ امنیت بیشتر از دلیل 

کند به این که زمانی که رهبر با تمام کارکنان به صورت غیراخالقی رفتار می کند اثر می اشاره Duffyرفتار غیراخالقی رهبر بود. 

 تر است. آن در مقایسه با زمانی که رهبر تنها با یکی از کارکنان به صورت متفاوت رفتار می کند ضعیف
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گرا شوند. به عنوان مثال یک تحقیق چیزی باعث می شود تا رهبران اخالق اند به تحقیق راجع به این که چهمحققین شروع کرده

آغاز شده است تا بتواند رابطه بین خصوصیات رهبر را گسترش اخالق شناختی در میان پیروان کشف نماید. به هر حال دانش 

 راجع به پیشینه سطح فردی رهبری اخالقی محدود می باشد. 

ختار شخصیت را در پنج عامل مهم توصیف می کند که غالباً از آنها به عنوان برونگرایی، نظریه پنج فاکتور شخصیتی، سا

(. از لحاظ Goldberg, 1990 , Costa, 1997خوشایندی، وجدان، ثبات احساسی، و آمادگی برای کسب تجربه یاد می شود. )

اکتور باال اشاره کردند. وجدان، خوشایندی یا به ارتباطات بین رهبری اخالقی با سه تا از پنج ف Trevinoو  Brownمفهومی 



 



ها سه خصوصیت اصلی و مطلوبیت و ثبات احساسی. تحقیقات بر روی این موارد رابطه آنها را نشان می دهد. به عنوان مثال این

 عمده رهبر برای ایجاد یک فضای عادالنه می باشد. 

به طور مشابه رهبران  (Costa, 1987)باشندوست، عاطفی و خونگرم میدافراد خوشایند افرادی مهربان، صادق، قابل اعتماد، نوع

دوست، صادق و مسئولیت پذیر هستند. بنابراین خصوصیت خوشایند بودن بطور مثبتی با رهبری اخالق مرتبط اخالقی افرادی نوع

ل کردن فکر کنند و این ارتباط می باشد. وجدان شامل مسئولیت پذیری نیز می باشد. افراد باوجدان تمایل دارند قبل از عم

نزدیکی با مسئولیت پذیری نیز دارد. احساس مسئولیت می تواند باعث شود تا افراد بیشتر سعی کنند تا کارهای درست را انجام 

ک کنند و یدهند و به این صورت رهبران می توانند به عنوان الگو قرار گیرند. رهبران اخالقی به صورت متداوم و ثابت عمل می

خصوص راهنمای واضحی را ترسیم می نمایند و دقیق مشخص می کنند که چه چیزی از کارکنان مورد انتظار است بنابراین 

(. ثبات احساسی برخالف روان ؟؟؟؟ است که kalshoven, 2011وجدان می تواند بطور مثبتی در ارتباط با رهبری اخالقی باشد )

 & Bono)رس و درونگرایی. افراد روان ؟؟؟ کمتر به عنوان الگو مطرح می شوند ثباتی، عصبی بودن، استعبارت است از بی

Judge, 2004)  .یا به طور کلی کمتر به عنوان رهبر انتخاب می شوند 

و  walxmbwaحمایت می کند. به عنوان مثال  Trevinoو  Brownمطالعات زیادی صورت گرفته است که از نظر 

schaxbroeck یند بودن و وجدان بطور مثبتی در ارتباط هستند با رهبری اخالقی.دریافتند که خوشا 

Kalshoven  به پنج خصوصیت فردی اشاره می کند که برایLMX  کنترل می شوند و هم سنجشELS  و هم سنجش کلی

مطالعاتش مورد رهبری اخالقی را شامل می شود و سه رفتار جداگانه رهبر اخالقی مانند انصاف، تقسیم قدرت و نقش اخالقی در 

بررسی قرار داد. آنها دریافتند که ارتباطات کم ولی برجسته بین خصوصیات رهبری اخالقی وجود دارد. وجدان و خوشایندبودن یا 

 مطلوبیت به نظر می رسد که از باالترین میزان اهمیت برخوردار هستند. 
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اشاره می   Jordan (8082ست بر روی مقوله اخالق با تمرکز بر روی گذشته افراد. به عنوان مثال )مطالعات زیادی صورت گرفته ا

کند به این که درک پیروان از رهبری اخالقی بستگی دارد به گسترش اخالق شناختی رهبر و رابطه بین رهبر و پیروان. آنها اشاره 

نسبت به پیروانشان برخوردارند بیشتر موفق بوده و به میزان بیشتری می  می کنند به این که رهبرانی که از اخالق گرایی بیشتری

توانند توجه پیروانشان را به خود جلب نمایند. مؤلفین دریافتند که رابطه مثبت مستقیم بین گسترش اخالق شناختی رهبر و 

سترش اخالق شناختی رهبر از آن در رهبری اخالقی نشان می دهد که رهبری اخالقی زمانی که در باالترین حد نیاز است که گ

 پیروان بیشتر باشد. 

Mayer  اشاره می کند به نقش هویت اخالقی در رهبری اخالقی. هویت اخالقی تعریف شده است به عنوان خودالگویی که حول

ت می باشند. هویت اند متفاوای که هویت اخالقی را تجربه کردهای از خصوصیات مرتبط می باشد و مردم در میزان درجهمجموعه



 



اخالقی دارای اثرات انگیزشی و رفتار اخالقی به عنوان عمل به صورت مکانیزم خودتنظیمی است. بر اساس این نظارت یا تنظیم، 

Mayer ای عمل کنند که به عنوان رهبر اخالقی پذیرفته اشاره می کند به این که رهبران دارای هویت اخالقی می بایست به گونه

دو بعد را برای هویت اخالقی عنوان می کنند: جنبه عمومی و جنبه خصوصی. در دو  Aqxinoو  Reedوند. و شناخته ش

ای که آنان انجام دادند نتیجه گرفتند که هویت اخالقی می تواند به عنوان یک منبع انگیزشی برای رهبران باشد تا به مطالعه

انش هم رهبری اخالقی و هم درونی یا باطنی کردن هر دو مرتبط با و همکار Mayerصورت خودالگویی عمل کنند. در مطالعات 

نتایج است که در توافق با کارهای گذشته می باشد و اشاره می کند به این که باطنی کردن می تواند قابل اتکاتر باشد از 

طن سازی می توانند شامل اعمال بینی رفتارهای واقعی. این مؤلفین حدس می زنند که رفتارهای مرتبط با بانمادپردازی در پیش

 اخالقی غیرقابل مشاهده رهبر شود. 
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پیرو مکتب ماکیاولی و روان بیماری و خودپسندی سه گانه تیره را تشکیل می دهند راجع به شخصیت. اگرچه تحقیق بر روی روان 

ز محدود می باشد، بر روی دو مورد دیگر کارهایی صورت گرفته است. مکتب ماکیاولی یک استراتژی بیماری در رهبری تا به امرو

و  Brown.  (Paxlhxs, William, Wilson)رفتار اجتماعی در به خدمت گرفتن دیگران برای اهداف شخصی است 

Trevino به دنبال این هستند تا از دیگران برای  اشاره می کنند به این که برخالف رهبران اخالقی، رهبران مکتب ماکیاولی

رسیدن به اهداف خودشان استفاده نمایند. آنها اعتماد کمی به مردم دارند ولی انتظار دارند که مردم به آنها اعتماد داشته باشند. 

و  Hortoghبنابراین این مؤلفین به یک ارتباط منفی بین رهبری اخالقی و مکتب ماکیاولی اشاره می کنند. به هر حال 

Belschak  این موضوع را مورد پرسش قرار دادند. اول، پیروان ممکن است که همیشه ندانند چه زمانی از آنها برای اهداف

شخصی استفاده شده است. سنجش های رهبری اخالقی بر روی درک پیروان از رفتار رهبر اتکاء دارد و آنها بازتاب دهنده اخالق 

با این حال آیا چنین رفتارهایی همیشه بیان اخالقی نیک خویی رهبر می باشد؟ تحقیقات اشاره می نیک دریافت شده می باشند. 

ای هستند و مهارت باالیی در مدیریت اثرگذاری بر دیگران دارند. آنها از هر کند به این که پیروان مکتب ماکیاولی درغگویان حرفه

یدن به اهدافشان استفاده می نمایند. پیروان مکتب ماکیاولی افراد به خود دو استراتژی هم جهت با جامعه و قلدرمآبانه برای رس

مغروری هستند و ممکن است حتی در فعالیت های همسو با اهداف سازمانی هم شرکت کنند چنانچه انجام آن باعث سود و فایده 

 برای خودشان هم باشد. 

ا هنجارهای اخالقی هستند و بر اساس این هنجارها و اصول بسیاری از شرکت ها اکنون دارای یکپارچگی روشن و آشکار و ی

اخالقی عمل می کنند و این کمک می کند به این که بتوانند مدیریت موفقی را بر روی سازمان یا شرکت خودشان داشته باشند. 

ابل توجه بین رهبر دریافتند که یک ارتباط غیرق Belschokو  Hortogپیروان مکتب ماکیاولی ممکن است به آن پاسخ دهند. 

چنین رابطه غیرقابل توجه را در ارتباط با رهبری معتبر یافت.  sendjayaماکیاولیسم و رهبری اخالقی درک شده وجود دارد و 



 



قرار می دهیم، مشخص می شود که ماکیاولی ها بر اساس  Mayerهنگامی که این نتایج را در کنار مطالعه صورت گرفته توسط 

عمومی عمل می نمایند حتی زمانی که هیچ عنصر درونی هویت اخالقی حال حاضر وجود ندارد. به عبارتی  عنصر هویت اخالقی

 دیگر نشان دادن رفتار رهبر اخالقی همیشه یک بیان معتبر هویت اخالقی درونی و یا ویژگی اخالقی صحیح نمی باشد. 

Hortogh  وBelschak خالقی زمانی که توسط رهبران ماکیاولی نشان داده می همچنین دریافتند که اثرات انگیزشی رهبری ا

شود ضعیف هستند بنابراین پیروان ممکن است واکنش متفاوتی نسبت به رهبری اخالقی و آن داشته باشند. ادبیات در کار 

 ای متفاوت می باشد. احساسی به طور مشابه می گوید که بیان احساسات نیز به گونه

نمایی، حبّ نفس و خودنمایش می باشد و غالباً در ارتباط رهبری می باشد. شامل بزرگخودپرستی خصوصیتی است که 

Hoffman  و همکاران دریافتند که اثر عمده خودپرستی رهبر بر روی برداشت پیروان هم رهبری اخالقی و هم رهبری مؤثر قابل

ای اخالقی قوی باشد به رهبران خودپرست به عنوان توجه نبود. به هر حال این مؤلفین همچنین مشاهده نمودند که زمانی که فض

رهبران غیرمؤثر و غیراخالقی نگاه می شود. بنابراین این مفهوم می تواند یک نقش مهم را ایفاء نماید. در این مورد می توان تحقیق 

 بیشتری نمود که چه زمانی بخش تیره شخصیت می تواند مانع برداشت رهبری اخالقی شود. 
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مفهومی که رهبری اخالقی بر روی آن قرار می گیرد نیز نقش مهمی ایفا می نماید چه به عنوان سابقه در شکل بخشیدن به آن 

به صورت  Eienbeissو  Giessnerچه که به عنوان اخالق نگاه می شود و چه به عنوان یک واسط اثرات آن. به عنوان مثال 

ومی اشاره می کنند به سه اثر که با هم تأثیر می گذارند بر روی ایجاد و حفظ رهبری اخالقی در سازمان ها: اول، مشخصات مفه

اجتماعی، به ویژه فرهنگ اخالقی و ارزش های حقوق بشر در یک جامعه. دوم، مشخصات صنعتی نظیر پیچیدگی محیطی و عالیق 

نظیر رهبری اخالقی مدیریت عالی و گروه های همتا. در این جا اشاره می کنم به  اخالقی سهامداران. سوم، مشخصات سازمانی

تحقیق بر روی فرهنگ اجتماعی در مفهوم درون شرکتی صورت گرفته است. تحقیقات میان فرهنگی رهبری، نظیر مطالعه 

GLOBE طور قابل توجهی در سرتاسر های رهبری و انتظارات به طور سیستماتیک تغییر می کند و بنشان می دهد که شیوه

فرهنگ اجتماعی وجود دارد. بعضی از مشخصات موردقبول در سطح جهانی در ارتباط با رهبری اخالقی می باشد. به عنوان مثال 

 . (Hartogh, 1999)به رهبران برجسته در سطح جهانی به عنوان افراد قابل اعتماد و صادق نگاه می شود 

دوستی، انگیزه نشان داد که ابعاد رهبری اخالقی شامل شخصیت/ یکپارچگی، نوع GLOBE ،Relsickبا استفاده از داده های 

ای در میان خوشه های اجتماعی متغیر جمعی و دلگرمی در تمام فرهنگ ها تصدیق شده است اما درجه آن به میزان قابل مالحظه

ن فرهنگ سازمانی می تواند نشانه های متنی تهیه نماید دریافت که فرهنگ اجتماعی همچو  Resick (8009عالوه بر آن )است. 

 و عقایدی را شکل بدهد راجع به اهمیت رهبری اخالقی جهت مؤثر بودن به عنوان یک رهبر. 



 



مورد بررسی قرار داد معنی رهبری اخالقی را برای مدیران در شش جامعه. نتایج نشان دهنده  Resickدر یک تحقیق کیفی، 

ت شخصیت بود. در پاسخ های دریافتی از مردم چین، هنگ کنگ و آلمان نیز احترام به دیگران و گرایش همگرایی حول اهمی

های دریافتی از مردم ایرلند، آمریکا و ای با پاسخجمعی به عنوان خصوصیات حیاتی برای رهبری اخالقی عنوان شد که به گونه

رهبری اخالقی توسط افراد در گروه های شخصیتی مشابه با رفتارهای تایوان متفاوت بود. مؤلفین نتیجه گرفتند که معنی کلی 

 فرهنگی خود، یکسان است. به هر حال تأکید بر روی گروه های خاص بین فرهنگ ها متغیر است.

یک مثال از چنین اختالفی در کار بر روی پدرساالری منعکس شده است: در بعضی از کشورها اخالقیات و عنصر شخصیت رهبری 

ای در حالی که در جاهای دیگر، اخالقیات می تواند نیاز به رابطه دوطرفه و قی مرتکب شده است با رفتار مستبدانه و بخشنامهاخال

در  Eisenleissو  Brodbeckتقسیم قدرت جهت ایجاد رهبری اخالقی داشته باشد. به هر حال کار کیفی انجام شده توسط 

های دیگران و سبک مدیریتی می باشد. به عنوان مثال اهمیت تواضع رهبر، پذیرا بودن ایده هاتضاد با این دیده در بعضی از جنبه

توانمندسازی و مشارکتی برای رهبری اخالقی در مصاحبه با مدیران اجرایی شرقی بیشتر مورد تأکید قرار می گرفت در مقایسه با 

ید پدرساالرانه را در اقتدارگرایی و می تواند بازتاب دهد برتری مدیران اجرایی غربی. این یافته ها مورد پرسش قرار می دهد تأک

روی از سبک های غالب جاری در فرهنگ های مشخص را. همچنین اگرچه بسیاری از شخصیت ها در فرهنگ های متفاوت به کج

سم و به صورت معنوی صورت یکسان بیان گردید، رهبری اخالقی در شرق در مغایرت با غرب مرتبط با خدمت نقش، غیرماتریالی

 در ارتباط با دیگران بودن است. 

اگرچه به نظر می رسد که این مطالعات نشان می دهد که بعضی از شخصیت ها به صورت جسمانی ارزشمند هستند، کار میان 

جتماعی، مفهوم ا ها. در کنار فرهنگفرهنگی بیشتری مورد نیاز است جهت درک بهتر تفاوت ها در رهبری اخالقی در میان فرهنگ

ها محدود است. تحقیق صورت گرفته درون سازمانی هم بر روی رهبری اخالقی اثرگذار است. به هر حال تحقیق بر روی واسط

نقش تعدیل جنسیت کارکنان در روابط بین رهبری اخالقی و  kacmarاشاره می کند به نقش تبدیل نفوذ. به عنوان مثال 

ؤلفین این موضوع را آزمایش کردند که آیا کارکنان مرد و زن به شکل متفاوتی به رهبری اخالقی شهروندان را بررسی کرده است. م

شان یا خیر؟ اگرچه در امتداد با تبادالت اجتماعی مشاهده گردید که هم مردان و هم زنان پاسخ می دهند بسته به برداشت سیاسی

ونه متفاوتی در زنان و مردان بر روی این موارد اثر می گذارند. به تالفی می کنند و درک سیاسی به گ OCBرهبری اخالقی را با 

مشاهده گردید زمانی که درک یا برداشت سیاسی در  OCBخصوص در کارکنان زن، یک رابطه مثبت قوی بین رهبری اخالقی و 

برای مردان در سطح باالیی بود  هایی در سطح باالیی قرار دارد.سطح پایینی قرار دارد و این کاهش می یابد زمانی که چنین درک

و این رابطه زمانی که این ادراک پایین بود ناپدید گردید. سایر عناصر متنی نظیر خصوصیات شغل مشخص هم می تواند تشکیل 

دریافت که استقالل شغلی واسط یا تعدیل رابط بین رهبری اخالقی و مسئولیت  Kalshovenدهنده واسط باشد. به عنوان مثال 

بر روی خودپرستی و فضای اخالقی نشان می دهد که فضای اخالقی می  Hoffmanان بود. عالوه بر آن مطالعه فوق توسط کارکن

 تواند یک واسط متنی را شکل دهد زمانی که رهبران اخالقی و مؤثر دیده می شوند. 

Kalshoven ی ایجاد می کند یا خیر. آنها اشاره مطالعه نمود که آیا فضای اخالقی یک جانشین یا بدل را برای رهبری اخالق

. آنها پی OCBآگاهی اخالقی و هم فضای نگرانی همدالنه در روابط بین رهبری اخالقی و پیروان کردند به یک نقش بدل برای هم



 



رهبری ای متفاوتی برای دو شکل فضای اخالقی بردند. الگوی آگاهی اخالقی قسمتی در امتداد با جانشینی بود. به اثرات واسطه

پیروان بود زمانی که فضای آگاهی پایین بود نسبت به زمانی که باال بود. کار  OCBاخالقی به شکل شدیدتری در ارتباط با 

انجام شد اثرات بیشتری از رهبری اخالقی بر روی پیروان را نشان داد زمانی که رهبران مثبت به  Jordanمشابهی که توسط 

 باالتر بودند.  پیروان موجب رشد شناختی اخالقی

Kalshoven  هیچ اثر مستقیمی از آگاهی اخالقی بر روی رفتارهای شهروندی پیروان نیافت. بنابراین آگاهی اخالقی به تنهایی

نمی تواند برای اثرگذاری بر روی رفتار کارکنان کافی باشد. سایر کارهای صورت گرفته نیز اشاره می کند که اگرچه یک نقض 

شناسایی گردد، این شناسایی به صورت اتوماتیک به این معنی نیست که این نقض صورت خواهد گرفت. اخالقی می تواند 

(Tenbruns, crowe, 2008)  اثراتی کهKalshoven  پیدا کرد برای نگرانی همدالنه به عنوان یک واسط از قدرت کمتری

هنگامی که هر دوی رهبری اخالقی و نگرانی همدالنه باال کننده. کننده بود و نه یک کمکبرخوردار بود. آن به عنوان یک تقویت

 ,kalshoven)ی پیدا نشدبود، پیروان تواضع بیشتری از خودشان نشان دادند اما وقتی که نگرانی همدالنه پایین بود هیچ رابطه

وابسته به قراین و سوابق های . این مطالعات اشاره می کند به این که رهبری اخالقی و فضای اخالقی همچون سایر واسط(2013

 راه مفیدی را برای کارهای آتی می گشاید. 
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جنبه های اخالقی رهبری در سازمان ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این موضوع تمرکز می کند بر روی این موضوع که 

ف و مسئولیت اجتماعی و استفاده از قدرت رهبران چگونه رهبران رفتارهای اخالقی را در میان کارکنان ارتقاء می دهند و انصا

ها باقی می ماند. کار تئوری بیشتری مورد نیاز است به دارای چه اثراتی می باشد. اگرچه این ترقی سریع است با این حال چالش

های چنین چالشعنوان مثال چه چیزی برای رهبری اخالقی منحصر به فرد است، نقش مقاصد و نیات و نقش مفاد یا زمینه. هم

ها، محققین می توانند فرآیند شناسی در سنجش، اعتبار و طراحی تحقیق از این موارد است. با کار کردن بر روی تمامی اینروش

ها رفتار اخالقی را برانگیزاند را تسریع بخشند. در زیر چند پیشنهاد درک این که چگونه رهبری اخالقی می تواند از طریق سازمان

 ای صحیح مدیریت اخالقی پیشنهاد می شود:برای اجر

  برنامه اخالق ضرورتاً بی فایده خواهدبود مگر اینکه تمام کارکنان بدانند این برنامه چیست، کارکردش چگونه است و نقش

 آنها در این برنامه چیست.

 رار گیرد. به عالوه اگر سیستم صادقانه و بدون پرده پوشی اداره نشود ماهیت سیستم ممکن است موردشک و سوءظن ق

قانون کاری به این ندارد که خط مشی های مکتوب سازمان چقدر منصفانه و به روز است؛ قانون رفتار کارکنان را به 

عنوان خط مشی بالفعل سازمان تفسیر می کند. بنابراین، تمام کارکنان باید از خط مشی ها و رویه ها آگاه بوده و کامالً 

. )چه خط مشی ها و رویه ها برای برنامه های اخالق باشد و چه برای مدیریت پرسنل(. تطابق طبق آنهــا رفتـار کنند



 



 ی اخالقی مستلزم آموزش آنهاست.اکامل فعالیتهای کارکنان با خط مشی ها و رویه ه

 ؛کردبرنامه اخالق سازمان آشنا  ید باکارکنان جدید را طی مدتی که با سازمان سازگار می شوند با 

 ؛پرداخته شودهای آموزشی که برای مدیران برگزار می شود به بازبینی برنامه مدیریت اخالق  در دوره 

  شرکت دادن کــارکنان در بازبینی کدها و خط مشی ها )خط مشـی هــای اخالق و خــط مشی های پرسنلی( خود یک

 آموزش قوی است؛

 حل معضالت پیچیده اخالقی به آنهاست. می توان یک  یکی از بهترین شکلهای آموزش اخالقیات به کارکنان دادن تمرین

مورد معضل اخالقی واقعی یا شبیه واقعیت به آنان ارائه داد و از آنان خواست با استفاده از روشهای بررسی و حل 

 معضالت اخالقی آن را بررسی کــرده و راه حل ارائه دهند.
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