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چکیده
سازمان ها به مثابه يکي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي دوران کنوني ،در قبال جامعه مسوول هستند و ارتقاي مسووليت
پذيري اجتماعي آن ها در گرو شناسايي عوامل موثر بر ارتقاي مسووليت پذيري اجتماعي کارکنان است .هدف از اين
مطالعه تبيين رابطه رهبري اخالقي و ارتقاي مسئوليت پذيري اجتماعي است .پژ وهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از
نظر روش پژوهش توصيفي ،همبستگي محسوب ميگردد .به منظور گردآوري داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد رهبري
اخالقي دهوق و دن هارتگ ( )8002و پرسشنامه استاندارد مسئوليت پذيري اجتماعي کارول ( )1991استفاده شده است.
جامعه آماري اين پژوهش ،شامل کليه کارکنان ستاد فرماندهي انتظامي استان هرمزگان بوده که نمونه آماري براساس
فرمول کوکران؛  191نفر ميباشد .به منظور تحليل استنباطي دادههاي حاصله از ابزارهاي اندازهگيري از نرم افزار spssو
ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون و آزمون فريدمن استفاده شده است .نتايج آزمون نشان مي دهد که بين رهبري
اخالقي و مولفه هاي آن با مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معناداري بااليي وجود دارد .همچنين براساس آزمون فريدمن،
تقسيم قدرت باضريب  3/19دراولويت اول قراردارد ،در نتيجه بيش ترين رابطه را با مسئوليت پذيري اجتماعي شده دارد و
رهنمودهاي اخالقي با ضريب  3/02در رتبه دوم و وضوح نقش با ضريب  8/29در رتبه پنجم و پاياني قرار دارد در نتيجه
کم ترين رابطه را با مسئوليت پذيري اجتماعي در ناجا دارد.

کلید واژه ها :رهبري اخالقي ،مسئوليت پذيري اجتماعي ،کارکنان ،هرمزگان.

 . 1نویسنده مسئول و کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
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مقدمه
امروزه پيچيدهشدن روزافزون سازمان ها و افزايش ميزان کارهاي غيراخالقي و غيرقانوني در محيطهاي کاري ،توجه مديران
و رهبران را به ايجاد و حفظ اخالق حرفهاي ،مسؤوليت و پاسخگويي اجتماعي در همهي سازمانها ضروري کرده است
(رحيمنيا و همکاران .) 1390 ،اخالق ،مسؤوليت و پاسخگويي که مي توان آنها را بايد و نبايدهاي ارزشي – فلسفي و مالک و
معيار سنجش درستي و نادرستي رفتار نسبت به خود و ديگران و جامعه تعريف کرد ،از مباحثي است که در يکي دو دههي
اخير مورد توجه دانشمندان و صاحبنظران علم مديريت ق رار گرفته است (تقيزاده و همکاران .)1329 ،مفهوم اخالق
حرفهاي به مجموعه اي از قوانين اخالقي گفته مي شود که از ماهيت حرفه يا شغل بهدست آمده است (آراسته و جاهد،
 .)1390مسؤوليتپذيري بهعنوان يکي از شاخصهاي رفتار شهروندي ،در بين تمامي سازمانها و نظامهاي ا جتماعي به امري
بديهي و قابل قبول تبديل شده است .گرچه اين مفهوم(مسؤوليتپذيري) از مفاهيم جديد عصر حاضر شناخته ميشود ،سبب
شده سازمان ها و مديران امروزي توجه خود را به نيازهاي محيطي ،مراجعان و مصرف کنندگان خدمات خود ،مبذول داشته و
اين هدف را در مأموريتها و راهبردهاي سازماني خود به بهترين شکل ممکن مورد توجه قرار دهند و دستيابي به اين نوع
رفتار در بين مجموعه ي نيروي انساني اين سازمانها از آرزوهاي مديران موفقيتمحور بهحساب ميآيد .در سالهاي اخير،
تالشهايي در جهت تحول بنيادين در ناجا در راستاي کيفيتبخشي و ارتقاي رفتار مسؤوالنه و پاسخگو از طرف فرماندهان و
مديران صورت گرفته است؛ اما تحوالت اخير تأثير آن چنان شگرف و قابل توجهي از خود بهجاي نگذاشتهاند؛ چرا که پايهي
هر تحول در ناجا به تغيير رفتار فردي و جمعي نيروي انساني موجود برميگردد.

بیان مساله
رهبري اخالقي يکي از رويکردهايي است که در دهههاي پاياني قرن بيستم ميالدي بهطور جدي در ادبيات رهبري و مديريت
وارد شده است .عملکرد افراد در سازمان مي تواند نقش عمده اي در موفقيت هر سازمان داشته باشد و با قاطعيت مي توان بيان
کرد که عملکرد فردي و سازماني افراد تحت تأثير عواملي همچون تعهد ،آموزش ،باورها و رهبري در سازمانها قرار دارد.
اخيراً رهبري اخالقي توسط بسياري از محققان در زمينه ي رفتار سازماني و مديريت مورد توجه قرار گرفته است .محققان،
رهبري اخالقي را بهعنوان رفتاري مورد توجه قرار دادند که بر ابعاد اخالقي در روشهاي رهبري تمرکز دارد (والومبوا و
ديگران .)8011 ،مسأله ي اساسي اين پژوهش اين است که چرا مسؤوليتپذيري در بين کارکنان و مديران تا حدودي پايين
است؟ در بررسي علل پايينبودن مسؤوليت اجتماعي در ناجا بهطور اعم و در بين مديران و کارکنان در استان هرمزگان
بهطور اخص ،مي توان به اين موارد اشاره کرد :پايين بودن ميزان رضايت شغلي و سالمت هيجاني ،رواني و اجتماعي؛ مديران
و کارکنان بيش از آن که بر زندگي سازماني خود مسلط باشند ،ناچارند بسياري از جنبههاي تحميلي زندگي شغلي و سازماني
خود را بپذيرند؛ بيش از آنکه در فکر ت غيير و توسعه ي فردي و سازماني خود باشند ،بيشتر خود را قرباني زندگي سازماني
ميدانند و بهدليل رشد فردگرايي در ناجا همچون ديگر بخشهاي جامعه ،بيش از آن که در فکر شکوفايي اجتماعي باشند،
بيشتر در فکر خودشکوفايي بوده و منافع فردي را بر منافع جمعي ترجيح ميدهند .اين پزوهش به اين سوال پاسخ مي دهد
که چه رابطه ايي بين رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي وجود دارد.
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مروری بر ادبیات پژوهش
رهبری اخالقی

هريسون( )8001از نخستين کساني بودند که رهبري اخالقي را بهعنوان يک سبک مستقل در نظر گرفتند .آنها با
استناد به نظريه يادگيري اجتماعي رهبري اخالقي را به صورت نمود رفتار مناسب بهلحاظ هنجاري در اعمال شخصي
و روابط ميان فردي و ترغيب چنين رفتارهايي در پيروان از طريق ارتباطات دوجانبه ،تشويق و تصميمگيري تعريف
نمودند(  .)Brown, Treviño and Harrison, 2005رهبري اخالقي ،نمايش رفتار مناسب به صاورت هنجاري از
طريق اعمال شخصي و روابط بين فردي و ترويج اين گونه رفتارها در ميان پيروان از طريق ارتباطات دوجانبه ،تشويق
و تصميم گيري است(باراون و تريويناو .)8002 ،مفهوم رهبري اخالقي يکي از زيرشاخه هاي رفتارهاي اخالقي است که
اخيراً در سازمان ها به مسئله اي مهم تبديل شده است .البته تا به امروز ،در عرصه پژوهش به طور يکپارچه و منظم درباره اين
متغير تحقيق نشده است .رهبران اخالقي افرادي پايبند به اصول ،جامعه پذير و درستکار شناخته مي شوند که تصميم هاي
متعادل و خوب مي گيرند ،غالباً پيرامون اصول اخالقي با پيروانشان ارتباط برقرار مي کنند .معيارهاي اخالقي شفاف را تنظيم
مي کنند و پاداش ها و تنبيه ها را به کار ميبرند تا محيطي سالم و با بهره وري باال در سازمان ايجاد کنند(براون و تريوينو،
 .)795 : 6002رهبري اخالقي به صورت نمايش رفتار مناسب هنجاري از طريق اعمال فردي و ارتباطات بين فردي و ترويج
چنين رفتاري به پيروان از طريق ارتباطات دوسويه ،تقويت و تصميمگيري تعريف شده است (والومبا و همکاران.)۰ :60۰0 ،
رهبري اخالقي ،رهبري را توصيف مي کند که بر اساس اعتقاد به آنچه درست يا نادرست است تصميم گيري مي کند.
ره بران اخالقي افراد را طوري هدايت مي کنند که به حقوق و جايگاه آنها احترام گذاشته ميشود .رهبري اخالقي ،نمايش
رفتار مناسب به صورت هنجاري از طريق اعمال شخصي و روابط بين فردي و ترويج اين گونه رفتارها در ميان پيروان از طريق
ارتباطات دوجانبه ،تشويق و تصميم گيري است(براون و تريوينو .)6002 ،مي توان گفت رهبر اخالقي کسي است که سعي دارد
پتانسيل و ابتکارات هر فرد را شناسايي کند وبه طور همزمان به محافظت از سالمت جامعه بپردازد و به حفظ حقوق وآزادي آنها
نيزکمک کند .رهبران اخالقي صراحتاً بر توجه به استانداردهاي اخالقي از ط ريق فرايندهاي ارتباطي و پاسخگويي تمرکز مي
کنند .و براي آنها اهميت قائل مي شود( محمد داودي و واليي ملکي .)26 :۰99۰ ،براون و همکارانش )  ( 2005رهبري
اخالقي را تک بعدي در نظر گرفته و رفتارهاي مختلفي را براي يک رهبر اخالقي برشمردند .آنها رهبران اخالقي را
صادق ،قابل اعتماد ،منصف و بامالحظه دانستند.
يشتر محققان رهبري اخالقي را نمايش رفتارهاي اخالقي از جانب رهبر در روابط درون شخصي و برون شخصي وي و انتقال
اين هنجارها به پيروان که از طريق سه روش ارتباطات دوجانبه ،تقويت رفتار و تصميم گيري اخالقي صورت ميگيرد،
ميدانند(رِسيک و ديگران .)692 :60۰۰ ،رهبري اخالقي نيز به سازمان اين امکان را مي دهد که به شيوه خالق و نوآور عمل
کند و براي شکل داد به آينده خود به صورت انفعالي عمل نکند .اين شيوه رهبري باعث مي شود که سازمان داراي ابتکار
عمل باشد و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت کنترل درآورد.
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مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی موضوعی جديد نیست اما به نظر میرسد که افزايش عالقه در میان دانشگاهیان و دست اندرکاران به
مسئولیت اجتماعی به خاطر منفعتهايی که مسئولیت اجتماعی برای اقتصاد ،جامعه و محیط زيست دارد تازه و جديد
باشد(هندرسون .)4991 ،مسئوليت پذيري اجتماعي مجموعه وظايف و تعهداتي است که سازمان بايد در جهت حفظ و
کمک به جامعه اي انجام دهد که در آن فعاليت ميکند(رويارويي و مهردوست .)62 :1322،مسئوليتپذيري يعني
پاسخگويي در قبال وظيفه و تکليف ،بنابراين مسئول در قبال رفتار خود و عوارض ناشي از آن ،مورد سوال و بازخواست قرار
ميگيرد و تشويق و يا تنبيه مي گردد .البته پاداش و يا توبيخ فرع بر مسئوليت است و مسئوليت فرع بر تکليف و تکليف فرع
بر اختيار و اختيار يا حق تصميم گيري ،نيز از جمله خصوصيات منحصر به انسان است .مسئوليت پذيري اجتماعي چهارچوبي
اخالقي است براي هر فرد يا سازمان ،تا با حساسيت در مورد مسايل اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و محيط زيستي رفتار نمايد.
تالش براي انجام مسئوليت اجتماعي به افراد ،سازمان ها و دولت ها کمک مي نمايد تا نقش و تاثير مثبتي در توسعه پايدار
يک جامعه داشته باشند .مسئوليت پذيري اجتماعي به توانايي سازمان براي پشتيباني از اقداماتي اشاره دارد که رفاه
نيروي کار آ نها و نيز جامعه را مورد توجه قرار مي دهد( .( Parast and etel, 2012بهترين روش براي سنجش
ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي يک سازمان ،سنجش آن بر مبناي ديدگاه کارکنان ،مشتريان و تأمين کنندگان مواد
اوليه ،سهام داران و مسئوالن حفاظت محيط زيست است (  .)Khalili and etel, 2011در طول سالهاي اخير
اهميت بحث مسئوليت اجتماعي ،روز به روز بيشتر شده است؛ به طوري که امروزه از آن به عنوان يک اولويت اصلي
براي سازمانها ياد ميکنند.
پیشینه پژوهش
کرمي و همکاران( )1392در پژوهشي به رابطه بين اخالق حرفه اي ،رهبري اخالقي با مسئوليت پذيري اجتماعي در مدارس
استان کردستان پرداختند .نتايج نشان داد رابطه اخالق حرفه اي ،رهبري اخالقي با مسئوليت پذيري اجتماعي مثبت و معني دار
بود .همچنين رابطه اخالق حرفه اي با رهبري اخالقي مثبت و معني دار بود .از روش بيشينه احتمال براي آزمون الگوي نظري
پژوهش و برازش آن با داده هاي گردآوري شده استفاده شد .در اين پژوهش از روش تحليل کانوني استفاده شد .شاخص هاي
برازش در حد مطلوبي قرار داشتند ،ن تايج نشان داد مدل آزمون شده برازش مناسبي با داده هاي گردآوري شده دارد.
سيف پناهي و همکاران( )1396در تحقيقي به رابطه رهبري اخالقي و مسؤوليتپذيري اجتماعي (مطالعه موردي کارکنان
سايت اداري سنندج) پرداختند .يافته ها نشان داد که رهبري اخالقي رابطه معناداري با مسؤوليت پذيري اجتماعي داشت.
يافتهها همچنين نشان داد که دو مؤلفه الگو بودن و عملگرايي رهبر مي توانستند نقش معناداري در پيشبيني مسؤوليت پذيري
اجتماعي سازمان داشته باشند.
زندي و همکاران( )1396در پژوهش خود به رابطه رهبري اخالقي و مسووليت پذيري اجتماعي (مطالعه موردي کارکنان
سايت اداري سنندج) پرداختند .يافته ها همچنين نشان داد که دو مولفه الگو بودن و عمل گرايي رهبر مي توانستند نقش
معناداري در پيش بيني مسووليت پذيري اجتماعي سازمان داشته باشند.
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دوستار و همکاران( )1396در تحقيق خود به رهبري اخالقي و بررسي تاثير ابعاد آن بر تعهد سازماني پرداختند .نتايج نشان
مي دهد که بعد شفافسازي نقش فقط بر روي تعهد عاطفي ،بعد انصاف واخالق بر تعهد عاطفي و تعهد هنجاري و
بعد تسهيم قدرت بر روي هر سه بعد تعهد سازماني تأثيرگذار است.
قاسم زاده و همکاران( )1398در تحقيقي به رابطة اخالق حرفهاي با مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي فردي :نقش ميانجي
گر فرهنگ خدمتگزاري پرداختند .نتايج نشان داد که؛ اخالق حرفه اي با مسئوليت اجتماعي ،پاسخگويي و فرهنگ
خدمتگزاري داراي رابطة مثبت و معني دار است .همچنين ،نتايج نشان داد که؛ رابطة بين اخالق حرفه اي و
پاسخگويي فردي ،از طريق فرهنگ خدمتگزاري ،ميانجيگري مي شود .اما ،نقش ميانجي گر فرهنگ خدمتگزاري در
رابطة بين اخالق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي تأييد نشد.
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مفاهيم ارائه شده ،در اين پژوهش ،مدل مفهومي زير(شکل)1براي تأثير ادراک از رهبري اخالقي بر رفتارهاي انحرافي
سازماني کارکنان مورد پذيرش و بررسي قرار گرفت .در اين پژوهش براي بررسي سنجش رهبري اخالقي با پنج بعد(انصاف،
رهنمودهاي اخالقي ،جهت گيري فردي ،اشتراک قدرت ،شفافيت نقش) و براي رفتارهاي انحرافي بهره گرفته شده است.

توجه به افراد
متغير مستقل

متغير وابسته

عدالت

رهبري اخالقي

تقسيم قدرت

مسئوليت پذيري اجتماعي

رهنمودهاي اخالقي
وضوح نقش
نمودار :1مدل مفهومي پژوهش
بر اساس آنچه بیان گرديد به نظر می رسد مطالعه رابطه بین رهبری اخالقی و ارتقای مسئولیت پذيری اجتماعی به عنوان يک
مسئله مطرح باشد که به صورت فرضیه های بشرح ذيل ارائه شده است:

فرضیه اصلی

 بين رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیات فرعی

 بين توجه به افراد و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
 بين عدالت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
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 بين تقسيم قدرت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
 بين رهنمودهاي اخالقي رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.

 بين وضوح نقش و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
 بين ابعاد رهبري اخالقي از نظر اولويت تفاوت معناداري وجود دارد.
روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر بر مبناي نتيجه يا دستاورد تحقيق از نوع کاربردي ميباشد ،زيرا هدف از پژوهش حاضر توسعه دانش کاربردي
در يک زمينه خاص بوده و هدف نهايي آن ،حل مشکالت خاص درون سازماني ميباشد واز نظر روش گردآوري دادهها،
توصيفي ودر زمره تحقيقات پيمايشي ميباشد .اين پژوهش به لحاظ بررسي تاثير بين دو متغير ،تحقيق همبستگي نيز خوانده
ميشود .در اين پژوهش به رابطه رهبري اخالقي سازماني و ارتقاي مسؤوليتپذيري اجتماعي پرداخته شده و وجود يا عدم
وجود يک رابطه مثبت و معنيدار ميان اين دو متغير مورد بررسي قرار گرفته است .جامعه آماري در اين پژوهش ،متشکل از
کليه کارکنان ستاد فرماندهي انتظامي استان هرمزگان بوده اند و براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونهگيري کوکران استفاده
شده که تعداد  191نفر برآورد که اين تعداد با استفاده از نمونهگي ري تصادفي ساده انتخاب شدند .براي جمعآوري دادههاي
موردنياز در اين پژوهش ،از دو روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است .در خصوص جمعآوري اطالعات مربوط به
ادبيات و پيشينه ي تحقيق از روش کتابخانه اي و اسنادي (شامل کتابهاي دانشگاهي ،پاياننامهها ،مقاالت و پايگاههاي
اطالعاتي) استفاده شد .همچنين براي جمعآوري اطالعات در مورد رد يا تأييد فرضيههاي پژوهش از روش ميداني (از طريق
طراحي پرسشنامهها و توزيع آن در بين نمونهي آماري و جمع آوري اطالعات موردنياز در خصوص هر کدام از متغيرهاي
پژوهش) .از دو پرسشنامه به شرح ذيل استفاده شد :هر پرسشنامه داراي سه قسمت بود که در ابتدا هدف از گردآوري
دادهها و ضرورت همکاري پاسخدهنده در ارائه ي پاسخ موردنياز بيان شده است .به همين خاطر باارزش بودن دادههاي
حاصل از پرسشنامهها و شناخت وضع موجود و ارائهي راهکارهايي در خصوص افزايش مسؤوليتپذيري مديران و
کارکنان در پايان پژوهش ضرورت همکاري آنان مورد تأکيد قرار گرفته است تا پاسخدهندگان براي پاسخدادن به سؤاالت
ترغيب شوند .در قسمت دوم ،اطالعات جمعيتشناختي پاسخدهندگان شامل جنسيت ،مدرک تحصيلي درخواست شده
است .اين دو بخش براي هر دو پرسشنامه مشترک و يک جا ارائه شده است .در قسمت انتهايي ،براي هرکدام از متغيرهاي
مورد پژوهش (رهبري اخالقي و مسؤوليتپذيري اجتماعي) پرسشنامه ي استاندارد آورده شده است .پرسشنامهي رهبري
اخالقي :براي سنجش و اندازهگيري متغير رهبري اخالقي در ب ين مديران و کارکنان (بهمنظور سنجش و اندازهگيري ميزان
رهبري اخالقي مديران در بين کارکنان تحت مديريت خود و رهبري اخالقي کارکنان در محيط کار استفاده شد ).استان
هرمزگان با استفاده از پرسشنامهي دهوق و دن هارتگ ( ، )8002با پنج مؤلفهي توجه به افراد ( 6سؤال) ،عدالت ( 6سؤال)،
تقسيم قدرت (6سؤال) ،رهنمودهاي اخالقي ( 6سؤال) و وضوح نقش(6سوال)  ،با  80سؤال در مقياس پنجدرجهاي ليکرت
شد .و پرسشنامه استاندارد مسئوليت پذيري اجتماعي کارول ( )1991با  80سوال استفاده شده است.
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براي سنجش روايي پرسشنامه ها ،تعداد 30پرسشنامـه در اختيـار عده اي از استادان صاحب نظر قرار داده شد تا قابليت فهم سؤاالت،
تعداد سؤاالت ،توالي منطقـي سؤاالت و حساسيت برانگيز نبودن سؤاالت کنترل شود و از آن ها خواسته شد تا ضمن پاسخ دادن بـه
سؤاالت ،نظرات خود را درخصوص بهبود پرسش نامه و سؤاالت آن ارايه کننـد .سـرانجام ،پـس از بررسي هاي زياد و با حذف و
اصالح پاره اي از عبارات و افـزودن برخـي سـؤاالت ،پرسـش نامـه ي نهايي تهيه وتنظيم گرديد .براي تعيين پايايي مکرر
پرسش نامه نيز از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که به شرح جدول شماره 1به دست آمد که نشان دهنده پايايي باالي
پرسش نامه استفاده شده است .در اين پژوهش متغير وابسته يا مالک ،مسئوليت پذيري اجتماعي و متغير مستقل يا پيشبين اين
پژوهش رهبري اخالقي ميباشد .براي تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده ابتدا آمار توصيفي که به بررسي متغيرهاي جمعيت
شناختي تحقيق شامل جنسيت ،سن و ميزان تحصيالت ميپردازد؛ مورد بررسي قرار ميگيرد .بعد از آمار توصيفي ،نتايج آمار
تحليلي و استنباطي با استفاده از نرمافزار  spssارائه ميشود .در آمار تحليلي اين پژوهش به منظور رابطه رهبري اخالقي سازماني و
ارتقاي مسؤوليتپذيري اجتماعي از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن ،رگرسيون و آزمون فريدمن استفاده شده است.
جدول  :1آلفاي کرونباخ
رهبري اخالقي

مسئوليت پذيري اجتماعي

 80سوال

 80سوال

0/982

0/218

توصیف داده ها
تحليل توصيفي دادههاي تحقيق بر حسب ويژگيهاي شخصي پاسخ دهندگان در جدول شماره 8نشان داده شده است.
جدول :8توصيف داده ها برحسب ويژگي هاي شخص پاسخ دهندگان
ويژگي هاي

تحصيالت

جنسيت

پاسخ گويان

مرد

زن

ديپلم

فوق ديپلم

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتري

فراواني

198

3

13

88

188

33

0

درصد

98/91

8/01

0/22/22

0/11/82

21/13

0/12/98

0

براساس جدول شماره 198 ،8نفر از کارکنان را آقايان و  3نفر را خانمها تشکيل دادهاند .هم چنين بر اساس تحصيالت،
0/22/22درصد از پاسخگويان ديپلم0/11/82 ،درصد فوق ديپلم 21/13 ،درصد کارشناسي 0/12/98 ،درصد کارشناسي
ارشد داشتند.
تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق ابتدا به بررسي نرمال بودن يا غيرنرمـال بـودن دادههـاي
مربوط به فرضيات از طريق آزمون کولموگروف  -اسميرنوف پرداخته شده و سپس با اسفاده از نتايج ايـن آزمـون ،از روشهـاي
آماري پارامتري يا غيرپارامتري مناسب براي آزمو دن فرضيه ها استفاده شده است ،بنابراين فرضيه ها به شکل زير خواهد بود:
 : H0توزيع دادههاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال است.
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 : H1توزيع دادههاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال نيست.
اين آزمون به منظور مشخص کردن نرمال بودن توزيع دادههاي يک متغير استفاده مي شود .متغيرهايي که سطح معناداري
آزمون آنها ،از  0/01باالتر به دست ميآيد ،داراي توزيع نرمال هستند .اگر دادهها داراي توزيع نرمال باشند امکان
استفاده از آزمون پارامتريک وجود دارد و در غير اين صورت بايد از آزمون ناپارامتريک استفاده کنيم.
پس از تحليل در ب رونداد آزمون کولمـوگروف – اسـميرنوف ،اگـر آزمـون معنـيدار بـود يعنـيpکوچـک تـر از  1صـدم بـود،
بـه معنـي ايـن اســت کـه توزيـع نرمـال نيســت و بايـد از آزمـون ناپارامتريــک اسـتفاده کنـيم .بنـابراين اگــر نتيجـه ايـن آزمــون
معنیدار نباشد امکان استفاده از آزمون های پارامتریک وجود دارد.
جدول :3آزمون کولموگروف  -اسميرنوف
آيتم ها

رهبري اخالقي

توجه به افراد

عدالت

تقسيم قدرت

رهنمودهاي اخالقي

وضوح نقش

ميانگين

8/280

8/210

8/228

8/230

8/908

8/813

انحراف استاندارد

1/331

1/338

1/182

1/836

1/682

1/331

آماره آزمون

0/812

0/812

0/818

0/389

0/129

0/180

سطح معني داري

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

با توجه به آزمون عدم نرماليتي به عمل آمده از دادههاي حاصل از پژوهش و اينکه دادهها داراي توزيع نرمالي ندارد ،لذا
براي آزمون فرضيهها از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده خواهيم نمود.
یافته های استنباطی
فرضیه اصلی :بين رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به داده هاي جدول شماره
 ،4چون سطح معناداري بين دو متغيير رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي  00000صدم است و کوچکتر از  0001مي
باشد ،لذا اين فرضيه که رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه مستقيم وجود دارد ،تائيد ميشود .همچنين شدت
اين رابطه بين دو متغير مذکور برابر است با  00260که نشان از رابطه نسبتا خوب دو متغير دارد.
جدول  : 4نتيجه ي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي
مسئولیت پذیری اجتماعی

رهبری اخالقی

ضريب همبستگي اسپيرمن

P= ./260
0/000

مقدار احتمال

191

تعداد

جدول  : 5آزمون ( Fآناليز واريانس) جهت معنادار بودن رگرسيون
مدل رگرسيون

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

Fآماره

سطح معناداري

66/189

1

66/189

121/688

0/000
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باقيمانده

11/812

193

کل

19/891

196

0/089

جدول : 6نتايج ضرايب رگرسيوني رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي
ضرايب غير استاندارد

مدل
مقدار ثابت

اصلي

B

خطاي استاندارد

8/826

0/066

0/319

0/011

sig

ضريب استاندارد Tآماره
Beta
0/223

11/081

0/000

83/889

0/000

متغير وارد شده در معادله رگرسيوني هسته اصلي تحليل رگرسيون مي باشد که در جدول فوق آمده است .مي توان گفت
با ارتقاء يک واحد از هر متغير مستقل به ميزان ضريب نوشته شده متغير وابسته ارتقاء پيدا خواهد کرد .يا به عبارتي با
ارتقاي يک واحد مسئوليت پذيري اجتماعي  00223 ،واحد رهبري اخالقي را ارتقاء پيدا خواهد کرد ،در نتيجه اثرگذاري
مثبت وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز در اين جدول براي متغير مستقل نشان داده شده است که اين
مقدار براي اين متغير برابر با  00000بوده ،در نتيجه مسئوليت پذيري اجتماعي موثر است.
فرضیه فرعی اول :بين توجه به افراد و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به داده هاي جدول شماره
 ،7چون سطح معناداري بين دو متغيير توجه به افراد و مسئوليت پذيري اجتماعي  00000صدم است و کوچکتر از  0001مي باشد ،لذا
اين فرضيه که توجه به افراد و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه مستقيم وجود دارد ،تائيد مي شود .همچنين شدت اين رابطه بين دو
متغير مذکور برابر است با  00212که نشان از رابطه خوب دو متغير دارد.
جدول  : 7نتيجه ي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن توجه به افراد و مسئوليت پذيري اجتماعي
مسئولیت پذیری اجتماعی

توجه به افراد

ضريب همبستگي اسپيرمن

P= ./212
0/000

مقدار احتمال

191

تعداد

جدول  : 8آزمون ( Fآناليز واريانس) جهت معنادار بودن رگرسيون
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مدل رگرسيون

82/133

1

82/133

باقيمانده

33/828

193

0/188

کل

19/891

196

Fآماره

سطح معناداري

113/911

0/000

جدول : 9نتايج ضرايب رگرسيوني توجه به افراد و مسئوليت پذيري اجتماعي
مدل

ضرايب غير استاندارد

ضريب استاندارد Tآماره

sig
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اصلي

مقدار ثابت

B

خطاي استاندارد

8/621

0/022

0/882

0/088

Beta
0/222

38/218

0/000

18/602

0/000

متغير وارد شده در معادله رگرسيوني هسته اصلي تحليل رگرسيون مي باشد که در جدول فوق آمده است .مي توان گفت
با ارتقاء يک واحد از هر متغير مستقل به ميزان ضريب نوشته شده متغير وابسته ارتقاء پيدا خواهد کرد .يا به عبارتي با
ارتقاي يک واحد مسئوليت پذيري اجتماعي  00222 ،واحد توجه به افراد را ارتقاء پيدا خواهد کرد ،در نتيجه اثرگذاري
مثبت وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز در اين جدول براي متغير مستقل نشان داده شده است که اين
مقدار براي اين متغير برابر با  00000بوده ،در نتيجه مسئوليت پذيري اجتماعي موثر است.
فرضیه فرعی دوم :بين عدالت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به داده هاي جدول
شماره  ،10چون سطح معناداري بين دو متغيير عدالت و مسئوليت پذيري اجتماعي  00000صدم است و کوچکتر از
 0001مي باشد ،لذا اين فرضيه که عدالت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه مستقيم وجود دارد ،تائيد مي شود.
همچنين شدت اين رابطه بين دو متغير مذکور برابر است با  00201که نشان از رابطه دو متغير دارد.
جدول  : 10نتيجه ي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن عدالت و مسئوليت پذيري اجتماعي
عدالت

مسئولیت پذیری اجتماعی

P= ./201

ضريب همبستگي اسپيرمن

0/000

مقدار احتمال

191

تعداد

جدول  : 11آزمون ( Fآناليز واريانس) جهت معنادار بودن رگرسيون
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مدل رگرسيون

60/188

1

60/188

باقيمانده

19/222

193

0/108

کل

19/891

196

Fآماره
393/826

سطح معناداري
0/000

جدول  : 12نتايج ضرايب رگرسيوني عدالت و مسئوليت پذيري اجتماعي
مدل
اصلي

ضرايب غير استاندارد
مقدار ثابت

B

خطاي استاندارد

8/602

0/062

0/892

0/011

ضريب استاندارد Tآماره

sig

Beta
0/219

11/981

0/000

19/263

0/000
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متغير وارد شده در معادله رگرسيوني هسته اصلي تحليل رگرسيون مي باشد که در جدول فوق آمده است .مي توان گفت
با ارتقاء يک واحد از هر متغير مستقل به ميزان ضريب نوشته شده متغير وابسته ارتقاء پيدا خواهد کرد .يا به عبارتي با
ارتقاي يک واحد مسئوليت پذيري اجتماعي 00219 ،واحد عدالت را ارتقاء پيدا خواهد کرد ،در نتيجه اثرگذاري مثبت
وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز در اين جدول براي متغير مستقل نشان داده شده است که اين مقدار
براي اين متغير برابر با  00000بوده ،در نتيجه مسئوليت پذيري اجتماعي موثر است.
فرضیه فرعی سوم :بين تقسيم قدرت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به داده هاي جدول
شماره  ،13چون سطح معناداري بين دو متغيير تقسيم قدرت و مسئوليت پذيري اجتماعي  00000صدم است و
کوچکتر از  0001مي باشد ،لذا اين فرضيه که تقسيم قدرت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه مستقيم وجود دارد،
تائيد مي شود .همچنين شدت اين رابطه بين دو متغير مذکور برابر است با  00229که نشان از رابطه دو متغير دارد.
جدول  : 13نتيجه ي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن رهنمودهاي تقسيم قدرت و مسئوليت پذيري اجتماعي
تقسیم قدرت

مسئولیت پذیری اجتماعی

P= ./229

ضريب همبستگي اسپيرمن

0/000

مقدار احتمال

191

تعداد

جدول  : 14آزمون ( Fآناليز واريانس) جهت معنادار بودن رگرسيون
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مدل رگرسيون

66/122

1

66/122

باقيمانده

11/808

193

0/089

کل

19/891

196

Fآماره

سطح معناداري

121/296

0/000

جدول : 15نتايج ضرايب رگرسيوني تقسيم قدرت و مسئوليت پذيري اجتماعي
مدل
اصلي

ضرايب غير استاندارد
مقدار ثابت

B

خطاي استاندارد

8/101

0/010

0/329

0/012

ضريب استاندارد Tآماره

sig

Beta
0/226

61/826

0/000

83/829

0/000

متغير وارد شده در معادله رگرسيوني هسته اصلي تحليل رگرسيون مي باشد که در جدول فوق آمده است .مي توان گفت با
ارتقاء يک واحد از هر متغير مستقل به ميزان ضريب نوشته شده متغير وابسته ارتقاء پيدا خواهد کرد .يا به عبارتي با ارتقاي
يک واحد مسئوليت پذيري اجتماعي 00226 ،واحد تقسيم قدرت را ارتقاء پيدا خواهد کرد ،در نتيجه اثرگذاري مثبت وجود
دارد .آزمون  Tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز در اين جدول براي متغير مستقل نشان داده شده است که اين مقدار براي
اين متغير برابر با  00000بوده ،در نتيجه مسئوليت پذيري اجتماعي موثر است.
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فرضیه فرعی چهارم :بين رهنمودهاي اخالقي رهبري اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد .با توجه
به داده هاي جدول شماره  ،16چون سطح معناداري بين دو متغيير رهنمودهاي اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي 00000
صدم است و کوچکتر از  0001مي باشد ،لذا اين فرضيه که رهنمودهاي اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه مستقيم
وجود دارد ،تائيد مي شود .همچنين شدت اين رابطه بين دو متغير مذکور برابر است با  00202که نشان از رابطه دو متغير دارد.
جدول  : 16نتيجه ي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن رهنمودهاي اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي

رهنمودهای اخالقی

مسئولیت پذیری اجتماعی

P= ./202

ضريب همبستگي اسپيرمن

0/000

مقدار احتمال

191

تعداد

جدول  : 17آزمون ( Fآناليز واريانس) جهت معنادار بودن رگرسيون
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مدل رگرسيون

38/831

1

38/831

باقيمانده

88/126

193

0/118

کل

19/891

196

Fآماره
312/612

سطح معناداري
0/000

جدول  : 18نتايج ضرايب رگرسيوني رهنمودهاي اخالقي و مسئوليت پذيري اجتماعي
مدل
اصلي

ضرايب غير استاندارد
مقدار ثابت

B

خطاي استاندارد

8/366

0/016

0/892

0/018

ضريب استاندارد Tآماره

sig

Beta
0/829

63/309

0/000

18/261

0/000

متغير وارد شده در معادله رگرسيوني هسته اصلي تحليل رگرسيون مي باشد که در جدول فوق آمده است .مي توان گفت با
ارتقاء يک واحد از هر متغير مستقل به ميزان ضريب نوشته شده متغير وابسته ارتقاء پيدا خواهد کرد .يا به عبارتي با ارتقاي
يک واحد مسئوليت پذيري اجتماعي 00829 ،واحد رهنمودهاي اخالقي را ارتقاء پيدا خواهد کرد ،در نتيجه اثرگذاري مثبت
وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز در اين جدول براي متغير مستقل نشان داده شده است که اين مقدار
براي اين متغير برابر با  00000بوده ،در نتيجه مسئوليت پذيري اجتماعي موثر است
فرضیه فرعی پنجم :بين وضوح نقش و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به داده هاي جدول
شماره  ،19چون سطح معناداري بين دو متغيير وضوح نقش و مسئوليت پذيري اجتماعي اثر معنادار وجود دارد00000.
صدم است و کوچکتر از  0001مي باشد ،لذا اين فرضيه که وضوح نقش و مسئوليت پذيري اجتماعي اثر معنادار وجود
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دارد .رابطه مستقيم وجود دارد ،تائيد مي شود .همچنين شدت اين رابطه بين دو متغير مذکور برابر است با  00832که
نشان از رابطه دو متغير دارد.
جدول  : 19نتيجه ي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن وضوح نقش و مسئوليت پذيري اجتماعي
وضوح نقش

مسئولیت پذیری اجتماعی

P= ./832

ضريب همبستگي اسپيرمن

0/000

مقدار احتمال

191

تعداد

جدول  : 20آزمون ( Fآناليز واريانس) جهت معنادار بودن رگرسيون
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مدل رگرسيون

38/323

1

38/323

باقيمانده

88/638

193

0/168

کل

19/891

196

Fآماره

سطح معناداري

888/222

0/000

جدول  : 21نتايج ضرايب رگرسيوني وضوح نقش و مسئوليت پذيري اجتماعي
ضرايب غير استاندارد

مدل
اصلي

مقدار ثابت

B

خطاي استاندارد

8/323

0/028

0/302

0/080

ضريب استاندارد Tآماره

sig

Beta
0/832

32/188

0/000

11/029

0/000

متغير وارد شده در معادله رگرسيوني هسته اصلي تحليل رگرسيون مي باشد که در جدول فوق آمده است .مي توان گفت
با ارتقاء يک واحد از هر متغير مستقل به ميزان ضريب نوشته شده متغير وابسته ارتقاء پيدا خواهد کرد .يا به عبارتي با
ارتقاي يک واحد مسئوليت پذيري اجتماعي 00832 ،واحد وضوح نقش را ارتقاء پيدا خواهد کرد ،در نتيجه اثرگذاري
مثبت وجود دارد .آزمون  Tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز در اين جدول براي متغير مستقل نشان داده شده است که اين
مقدار براي اين متغير برابر با  00000بوده ،در نتيجه مسئوليت پذيري اجتماعي موثر است.
فرضیه فرعی ششم :بين ابعاد رهبري اخالقي از نظر اولويت تفاوت معنادار وجود دارد.
معنادار شدن آزمون فريدمن بدين معنا است که تفاوت بسيارمعناداري بين اولويتبندي رهبري اخالقي وجود دارد.
جدول  : 22رتبهبندي ابعاد رهبري اخالقي بر مبناي آزمون فريدمن
عوامل تأثيرگذار

ميانگين

رتبه

آزمون فريدمن
تعداد

191

توجه به افراد

8/98

چهارم

خي دو

8/819

عدالت

8/93

سوم
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درجه آزادي

6

تقسيم قدرت

3/19

اول

سطح معناداري

0/101

رهنمودهاي اخالقي

3/02

دوم

وضوح نقش

8/29

پنجم

نتيجه اين آزمون با مقدار  0/101و در سطح  99درصد اطمينان يعني در سطح خطاي 1درصد ( )sig=0/000معنادارنيست.
هم چنين نتيجه ميانگين رتبهها در جدول شماره  22نشان ميدهد که تقسيم قدرت باضريب  3/19دراولويت اول قراردارد ،در
نتيجه بيش ترين رابطه را با مسئوليت پذيري اجتماعي شده دارد و رهنمودهاي اخالقي با ضريب  3/02در رتبه دوم و وضوح
نقش با ضريب  8/29در رتبه پنجم و پاياني قرار دارد در نتيجه کم ترين رابطه را با مسئوليت پذيري اجتماعي در ناجا دارد.
بحث و نتیجه گیری
مسئولیتپذيری اجتماعی به عنوان پديدهای جامعه شناختی و روانشناختی نه تنها در بهبود زندگی تک تک افراد نقش
دارد ،بلکه نوعی زندگی سالم و مثبت را برای افراد و جامعه فراهم میآورد .تجزيه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان
می دهد که رابطه معناداری بین رهبری اخالقی و مولفه های آن با مسئولیت پذيری اجتماعی وجود دارد .يافتههاي اين
پژوهش نشان داد که؛ اخالق حرفه اي و توجه به اخالقيات در سازمان مي تواند افزايش مسؤوليتپذيري اجتماعي و
پاسخگويي سازماني را به دنبال داشته باشد که اين امر ،اهميت توجه به مباحث اخالقي را در سازمان گوشزد ميکند .با توجه
به نقش کليدي رهبري اخالقي و مسؤوليتپذيري اجتماعي در ارتقاي توسعه ي فردي و سازماني ،ضروري به نظر ميرسد که
مدير ان و مسؤوالن مربوطه توجهات خاصي به متغيرهاي مذکور داشته باشند و با از بينبردن موانع ،بسترهاي الزم را براي
نهادينه سازي اخالقيات و ارتقاي مسؤوليتپذيري فراهم کنند .ناجا يکي از مؤثرترين نهادهاي اجتماعي در فرايند توسعه و
فرهنگ تربيت و پرورش اجتماعي در جوامع بهحساب ميآيند .مسؤوليتپذيري و توجه به مفاهيم اخالقي در بين شهروندان
و نيروي انساني سازمانها ازجمله شاخصهاي تربيت اجتماعي بهحساب مي آيند .بايد کوشيد که اين اصل مهم در بين نيروي
انساني سازمان ها نهادينه شود .اين پژوهش تالش کرد که تمامي مؤلفههاي تأثيرگذار بر مسؤوليتپذيري اجتماعي را مورد
بررسي قرار داده و الگوي مناسبي را براي ارتقاي مسؤوليتپذيري متناسب با بين نيروي انساني اين سازمان ارائه کند.
همچنين فرضيه ششم براساس آزمون فريدمن نشان مي دهد که تقسيم قدرت باضريب  3/19دراولويت اول قراردارد ،در
نتيجه بيش ترين رابطه را با مسئوليت پذيري اجتماعي شده دارد و رهنمودهاي اخالقي با ضريب  3/02در رتبه دوم و وضوح
نقش با ضريب  8/29در رتبه پنجم و پاياني قرار دارد در نتيجه کم ترين رابطه را با مسئوليت پذيري اجتماعي در ناجا دارد.
نتايج اين پژوهش با يافته هاي تحقيق کرمي و همکاران( ،)1392سيف پناهي و همکاران( )1396و زندي و همکاران()1396
هم سو مي باشد .با توجه به نتايج پژوهش ،پيشنهادهاي کاربردي بشرح ذيل ارائه مي گردد:
 .1اعمال اهرمهاي تشويقي براي سوق دادن کارکنان به سمت مشارکتهاي اجتماعي بهمنظور ايجاد حلقهها و
پيوندهاي دوستي براي ارتقاي رهبري اخالقي در سازمان.
 .8تشويق و تقويت روابط اجتماعي ميان واحدها ،افراد و همکاريهاي گروهي در سازمان.
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 .3از آنجايي که در گسترش مسئوليتپذيري اجتماعي در سازمانها مديران نقش مهمي دارند ،زمينهاي فراهم شود
که مديران با جنبههاي مختلف مسئوليتپذيري اجتماعي آشنا شوند تا بتوانند نقشي مؤثر در اين زمينه داشته باشند.
 .6به فرماندهان و مديران سازمان توصيه مي شود از طريق صحبت با زيردستان پيرامون ارزش هاي اجتماعي ،نشان
دادن صداقت و شفافيت در تعامل با ذي نفعان مختلف ،پايبندي به استانداردهاي اخالقي ،تالش در جهت تدوين
يا بازنگري منشور اخالقي سازمان ،تشويق کارکنان به رعايت منشور اخالقي سازمان ،و در نظر گرفتن خير و
صالح ذي نفعان مختلف ،در جهت ارتقاي مسؤوليتپذيري اجتماعي سازمان گام بردارند.
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The Relationship between Organizational Ethical Leadership and
Promotion of Social Responsibility in Hormozgan Province Police
Command

Abstract
Organizations, as one of the most important social institutions of today, are responsible for
society and promoting their social responsibility depends on identifying the factors affecting
the promotion of social responsibility of employees. The purpose of this study is to explain
the relationship between ethical leadership and promoting social responsibility. The present
study is applied in terms of purpose and in terms of descriptive research method is
correlation. Data were collected using the standard questionnaire of ethical leadership of
Deutch and Dan Hartg (2008) and Carroll's (1991) standard questionnaire of social
responsibility. The statistical population of this study included all staff of Hormozgan Police
Command Headquarters. The sample was 195 according to Cochran formula. The inferential
analysis of the data was done by spss software and Spearman correlation coefficient and
Friedman test. The results show that there is a significant relationship between ethical
leadership and its components with social responsibility. Also, according to Friedman test,
power sharing is less than 3.19 in the first priority, thus having the highest relationship with
social responsibility and ethical guidelines with a coefficient of 3.08 in the second rank and
role clarity with a coefficient of 2.89 in the fifth and last rank. As a result, it has the least
relationship with social responsibility in the country.

Keywords: Ethical Leadership, Social Responsibility, Staff, Hormozgan.

