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ارائه الگوی رهبری اخالقی در پرتو نهجالبالغه
داریوش محمدی،1
دانشجوی دکتری مديريت ،گروه مديريت ،واحد اردبيل ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،اردبيل ،ايران.
اسحق رسولی،*2
گروه مديريت ،واحد اردبيل ،دانشگاه ازاد اسالمی ،اردبيل ،ايران
(نويسنده مسئول)
2

حبیب ابراهیمپور
گروه مديريت ،دانشكده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق
اردبيلی ،اردبيل ،ايران.
چکیده
آنچه در مطالعات حوزه اسالمی در رابطه با شرايط رهبری اخالقی
مورد توجه بوده با مطالعات غربی متفاوت بوده و بر مبنای قرآن،
برگرفته از اخالق اسالمی و سيره و روايات معصومان میباشد.
علیرغم اينکه در سالهای اخير مدلها و نظريههايی در زمينه
رهبری ارائه شده است ،ولی بيشتر تحقيقات حاضر صرفاً بر جنبه
کلی رهبری تاکيد ورزيدهاند و از طراحی يک مدل رهبری اخالقی
غفلت ورزيده است .هدف اين پژوهش ارائه الگوی رهبری اخالقی
بر مبنای ارزشهای اسالمی در پرتو نهجالبالغه میباشد .تحقيق
حاضر کاربردی و بنيادی بوده که به روش کيفی با استفاده از نظريه
دادهبنياد انجام گرفته است .در اين مطالعه با استفاده از روش ديمتل
فازی و همچنين کدگذاری انتخابی با توجه به مولفههای اخالقی
محمدی و همكاران مدل رهبری اخالقی طراحی شده است .نتايج
نشان داد عاملهای عدم خودکامگی ،شايسته ساالری ،نظارت
اخالقی و اخالق شهروندی از بيشترين تاثيرگذاری در مدل رهبری
اخالقی برخوردارند و عاملهای فرهنگ سازمانی ،اصول و
ارزشهای اخالقی و شايستگی اخالقی در درجه بعدی تاثيرگذاری
قرار دارند .همچنين عاملهای شفافيت و پاسخگويی ،عدالت
محوری ،قانون مداری و قاطعيت و خدمت محوری از درجه
تاثيرپذيری بااليی برخوردار هستند.
كلید واژه :الگوی رهبری ،ارزشهای اسالمی ،نهجالبالغه ،تكنيک
ديمتل.
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مقدمه
امروزه تنوع مشاغل در سازمانها بر اهميت اخالق سازمانی
افزوده است و با افزايش انتظارات اجتماعی از سازمانها ،جوامع
نسبت به مسايلی مانند محيط زيست ،حقوق شهروندان ،برابری
استخدام و غيره حساستر شدهاند .بیتوجهی سازمانها به اين گونه
موارد ،میتواند مشكالتی را برای سازمانها ايجاد نمايد ( .)1از
سويی ،بسياری از قوانين ،تدابير ،سازوکارها ،برای رشد ارتباط
صميمانه مردم و سازمانهای دولتی ،تكريم اربابرجوع ،افزايش
سطح اعتماد عمومی و ساير مسائل به تعالی اخالق سازمانی مربوط
میشود و با شناسايی روشهای تعالی اخالق سازمانی ،حداقل
بخشی از تالشهای سازمانهای دولتی ،ارتقاء میيابد .مقصد تعالی
اخالق سازمانی ،ايجاد محيط کاریِ مناسبی است که در آن افراد
با يكديگر با احترام رفتار میکنند ،از کار خود احساس غرور
مینمايند ،به يكديگر توجه دارند ،بر ارتقاء پاسخگويی همت
میگمارند و برای منافع عمومی ،مردمی و سازمانی ،برتری قايل
میشوند ( .)2بنابراين مديريت و رهبری در سازمانهای امروزی
تنها با توجه به اقتضای محيط بيرونی و درونی و متناسب با تحول
ها ،اهميت پيدا میکند .در همين راستا ،رهبری در بسياری از
سازمانها ،يكی از ضرورتهای اصلی انجام فعاليتها است .به ويژه
اينکه رسوايیهای اخالقی در زمينه کسبوکار ،اهميت پرسشهايی
را درباره نقش رهبری در شكلگيری رفتار اخالقی افزايش داده
است .رهبری اخالقی قادر است با هدايت اخالقی ،ايجاد فضای کاری
قابل اعتماد ،عملگرايی ،صداقت در تعاملها و روابط ،و الگو بودن،
کارکنان سازمان را به تالش بيشتر و کارايی و اثربخشی رهنمون
سازد تا بتوانند با ناکارآمدی مرتبط با ضعف اخالقی مقابله کنند.
ضرورت توجه سازمانها به رهبری اخالقی از آنجا ناشی میشود
که در پژوهشهای پيشين ،نتايج مثبت رهبری اخالق بر سازمان
ثابت شدهاند .مقتضای اين نوع رهبری ،توسعه استانداردهای اخالقی
برای اداره رفتارهای کارکنان و اجرای موثر استانداردهای اخالقی
در رفتار آنان است ( .)3اگرچه در گذشته ،بيشترين توجه در رهبری
اخالقی ،حفظ اصولی مانند عدالت و صداقت بوده ،اما امروزه،
رعايت مولفههای ديگر مانند رفتار اخالقی به آن افزوده شده است
( .)4ولی امروزه رفتارهای اخالقی رهبران بر نتايج سازمان تأثير
مثبت میگذارد و نگرشهای مربوط به کار کارمندان از طريق
رهبری اخالقی تحت تأثير قرار میگيرند ،همانند رفاه ،خالقيت و
رضايت شغلی ( .)5لذا رهبر بايد به عنوان يک مدير اخالقی مورد
پذيرش باشد .يک مدير اخالقی مديری است که تالشهای فعالی را
برای اثرگذاری بر رفتارهای اخالقی و غيراخالقی پيروان خود انجام
دهد و اخالقی را به بخش روشنی از سازمان تبديل کند .بنابراين،
رهبران اخالقی در زندگی شخصی و در عمر حرفهای خود بر ارزش
های اخالقی تاکيد کنند (. )6
دو مفهوم اخالق و رهبری به عنوان دو مفهوم متمايز از يكديگر
دارای سابقه و ادبيات موضوع گستردهای است .ادبيات علمی رهبری
اخالقی در غرب در قالب حوزهای مشترك مورد توجه قرار گرفته
است ولی اين مساله در ادبيات بومی و اسالمی بصورت غنی پرداخت
نشده است.
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اخالق در مكاتب غربی با سابقه چند هزار ساله مبتنی بر عقل و
تجربه بشری بوده و بر اين اساس چهارچوبی برای اخالق تبيين
مینمايند ( ) 7و غايت اين مكاتب در رشد اخالقی افراد نيز دچار
محدوديت میباشد به عنوان مثال در مكتب اصالت جامعه بر
اطاعت از جامعه تاکيد میشود و جايی برای رهبران مصلح باقی
نمیماند يا در مكتب قراردادگرايی مفاهيم اخالق حاصل توافق افراد
میباشد و همچنين در مكتب لذتگرايی رفتاری اخالقی است که
دارای لذت و مطلوبيت باشد (.)8
و آن عده از انديشمندان غربی از قبيل براون و هاريسون ،ترينو،
هراتمن و براون ( ،)9براون و ترينو که به رابطه رهبری و اخالق
توجه داشتهاند اين افراد نيز به مساله تعالی توجه نداشتهاند.
بطوريكه غايت توجه اين محققان هدف از رهبری اخالقی را
افزايش سودآوری سازمان ،تعهد سازمانی ،رضايت شغلی میباشد
( )10و محور تحقيقات پيرامون رهبری اخالقی متكی بر نگرش
کارکنان میباشد .لذا يافتههای مبتنی بر رهبری اخالقی نسبی و با
سوگيری میباشد ( .)11عالوه بر اين ،بيشتر مطالعات رهبری اخالقی
به گزارشات جامعه مورد مطالعه متكی هستند (والش و آرنولد
 .)2018در نتيجه مفهوم رهبری اخالقی در مطالعات غربی بيشتر بر
محور نفوذ تاکيد دارد.
در مطالعات داخلی نيز پژوهشهای مختلفی تحت عنوان رهبری
اخالقی و تاثير آن بر متغيرهای مختلف مانند انطباقپذيری،
اثربخشی ،توانمندسازی ،رضايت شغلی و غيره در ديگر سازمانها
انجام شدهاند .همچنين ،در برخی از پژوهشها ،فقط به ابعاد
پرداختهاند.
بنابراين کشورهای اسالمی با داشتن فرهنگ خاص و فلسفه زندگی
متفاوت با ديگر کشورها ،به مدل رهبری خاص خود نياز دارند .به
همين صورت جوامع اسالمی در حوزه مديريت سازمانها نيز به
مدل رهبری اخالقی خاص خود نيازمند هستند .در پژوهش حاضر
ضمن مرور مكاتب اخالقی ،به دنبال دستيابی به مختصات
رهبری اخالقی در مكتب اخالقی است .که مبانی آن فراتر از
چهارچوبهای بشری و دنيايی مبتنی بر تجربه ،عقل و وحی،
مسير تعالی و رشد انسانها را نشان میدهد و آن مكتب اخالقی
اسالم است که مبانی ،اصول و روشهای آن در دو منبع کتاب
(قرآن) و سنت (پيامبر (ص) و ائمه (ع)) آمده است .آنچه در
پژوهش حاضر به عنوان منبع دستيابی به مختصات رهبری
اخالقی استفاده میشود برگزيدهای از سخنان و نامههای
اميرالمؤمنين امام علی (ع) است که در کتاب نهجالبالغه گردآوری
شده است .اگرچه در سالهای اخير مدلها و نظريههايی در زمينه
رهبری ارائه شده است ،ولی بيشتر تحقيقات حاضر صرفاً بر جنبه
کلی رهبری تاکيد ورزيدهاند و از ورود به بحثهای اختصاصی
رهبری و طراحی يک مدل رهبری اخالقی غفلت ورزيده است .با
توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش عبارت است :مدل مناسب
برای رهبری اخالقی در پرتو نهجالبالغه کدام است؟ در ادامه به
برخی تحقيقات مرتبط اشاره میگردد:

تاجميز و همكاران ( )12به طراحی الگوی رهبری سازمانی با
استفاده از آموزههای نهجالبالغه پرداختهاند .روش تحقيق حاضر
ترکيبی و روشهای تحليل مضمون و ديتمل بود .با بررسی نهجالبالغه
حدود  525مضمون اوليه استخراج شد و سپس با استفاده از
مقولهبندی به روش کدگذاری با تاکيد بر مفاهيم مشترك 79
مضمون پايه تحت عنوان شاخص شناسايی شد .در ادامه با دستهبندی
 10مضمون سازمان دهنده تحت عنوان مولفه و نهايتا با تكرار آن
سه مضمون فراگير به عنوان ابعاد رهبری سازمانی ،شامل ابعاد
اعتقادی ،اخالقی و رفتاری شناسايی و تبيين شد .سپس جهت
رتبهبندی از روش کمی ديتمل استفاده گرديده است.
عزيزآبادی و همكاران ( )13به واکاوی مختصات رهبری اخالقی در
نهجالبالغه پرداختهاند .در پژوهش حاضر مختصات رهبری
اخالقی مكتب اسالم در نهجالبالغه که دربردارنده گزيده
خطبهها ،نامهها و کلمات قصار اميرالمؤمنين امام علی (ع) است
با استفاده از دانش فقه الحديث و تحليل مضمون ارائه شده است.
در طی مراحل کدگذاری ،حدود  7000کد در رابطه با»آگاهی
بخشی غفلتزدا « اوليه استخراج شد و در مراحل بعدی مورد
بازبينی قرار گرفتند .براساس نتايج ،سه مضمون به عنوان مضمون
فراگير برگرفته از مضامين حوزههای سه گانه انسانشناسی،
جهانشناسی و خداشناسی شناسايی شد .درحوزه انسانشناسی
مضامين سازمان دهنده خودشناسی ،ديگرشناسی ،رفتارشناسی و
مسئوليتشناسی با  53مضمون پايه مانند توجه به هدايت و رشد
خود ،مسئوليت به هدايت ديگران رفتار شناسايی شدند .در حوزه
جهانشناسی مضامين سازماندهنده دنياشناسی ،آخرتشناسی و
محيط شناسی با  59مضمون پايه مانند محدوديت دنيا در خواسته
انسان ،ماهيت هدايتگر دنيا و هشياری به تهديدات محيطی
استخراج شدند .در حوزه خداشناسی مضامين سازماندهنده صفات
شناسی و هدايت شناسی با مضمون پايه مانند توجه به صفات
ثبوتيه و سلبيه الهی ،تبعيت از کتاب خدا ،پيامبر (ص) واهل بيت
(ع) شناسايی شدند .توجه همزمان به اين حوزهها برای رشد همه
جانبه انسانها ،نشان از برتری رهبری مبتنی براخالق اسالمی دارد.
مشايخیپور ( )14مبانی اخالق کار از ديدگاه امام علی (ع) را
مورد توجه قرار داد و به اين نتيجه رسيد که زمينههای اخالق
کار ،تقويت خداباوری ،توجه به شأن و جايگاه حقيقی انسان،
امانتپنداری کار ،توجه به کارآمدی افراد ،توجه به عاليق،
تشويق و تنبيه عادالنه و به موقع و توجه به عواطف و احساسات
میباشد .محقق ،به مبانی و لوازم موردنياز برای برپايی اخالق در
کار ،بدون تمرکز بر سازمان پرداخته است و تعالی اخالق
سازمانی ،جزء اهداف پژوهش نبوده است.
اسدی ( )15در مقاله رهنمودهای اخالقی و مديريتی در عهدنامه
مالک اشتر ،از جمله رهنمودهای اخالقی در عهدنامه مالک اشتر
را مهرورزی ،پرهيز از ستم ،سعۀ صدر و گذشت ،چشمپوشیهای
بجا ،عدالت و انصافورزی و پایبندی به عهد و پيمان ،بيان نموده
است .روشهای علمی مديريت در عهدنامۀ مالک اشتر عبارتند از
شايستهساالری ،ارزيابی و قدردانی و جزادهی ،مديريت زمان،
چشمپوشی و اغماض ،اعتبار دادن به مردم و خدمتگزاری .در
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اين پژوهش ،محقق بر بخشی از نهجالبالغه (نامه )63متمرکز شده
و اخالق کارگزاران و اخالق مديريت را مورد توجه قرار داده
است.
نادری ( )16به ويژگیهای اخالقی مديران از ديدگاه نهجالبالغه
پرداخته و بدين نتيجه دست يافت که مهمترين مقدمات
شكلگيری اخالق اداری عبارتند از :شايستهساالری ،قانونگرايی،
امنيت شغلی ،ارزشيابی و قدردانی به شناسايی برخی مقدمات
اخالقی برای مديران ،برای ارتقاء کارآمدی آنان متمرکز شده است
خسروانيان و شفيعی رودپشتی به مطالعه تطبيقی الگوی مديريت
اخالق در سازمان در مكاتب غربی و آموزههای علوی پرداختهاند.
اخالقيات مجموعهای از ارزشها و بايدها و نبايدهاست که نقش
مهمی در مديريت اثربخش سازمانها ايفا میکند .اخالق در فرهنگ
های غرب رويكردهای مختلفی دارد و غالباً اصول اخالق سازمانی
بر اساس دنياگرايی و منافع مادی تعريف میشود .از طرفی در مكاتب
اسالمی و به طور خاص مكتب علوی ،اخالق حقيقی ،نشانه رشد
وجودی و کمال انسان و متمايز از ديدگاههای مكاتب غربی است.
اين مقاله در صدد است ضمن ارائه تصويری از الگوی اخالق سازمانی
در غرب و مكتب علوی ،به مقايسه تطبيقی آنها پرداخته و به تحليل
محتوای هر يک و اختالفات موجود در بين آنها بپردازد.
صمدی و همكاران ( )17به ارايه يک الگوی بومی رهبری به منظور
مطالعه تطبيقی سبک رهبری روزنامه های دولتی و غير دولتی
پرداختهاند .اين تحقيق اوال در صدد شناسايی يک الگوی رهبری
بومی برای روزنامههای دولتی و غير دولتی و ثاني ًا مقايسه الگوی
رهبری در روزنامههای دولتی و غير دولتی است .به اين منظور ابتدا
تمام الگوهای رهبری موجود مطالعه و با تلفيق آنها با الگوی
رهبری اسالمی که متناسب با شرايط جمهوری اسالمی ايران می
باشد 134 .شاخص به عنوان شاخصهای مطلوب الگوی رهبری بومی
احصاء گرديد و اين شاخص ها در اختيار 56نفر از اساتيد مديريت
رسانه و مديران روزنامههای کشور قرار داده شد که پس از تحليل
عاملی  68گويه در چهار طبقه به دست آمد که به ترتيب فاکتور
رهبری فرهمند با  32گويه ،فاکتور يادگيرندگی با  18گويه ،فاکتور
ارزشی .اخالقی با  12گويه و فاکتور مهارتهای ارتباطی (همدلی)
با  6گويه حاصل شد که پس از اجرای پرسشنامه در يک محيط
پايلوت و محاسبه آلفای کرونباخ شش گويه حذف و در نهايت به
ترتيب فاکتور رهبری فرهمند با  32گويه ،فاکتور يادگيرندگی با
 16گويه ،فاکتور ارزشی .اخالقی با  9گويه و فاکتور مهارتهای
ارتباطی (همدلی) با  5گويه حاصل شد .در آخرين مرحله اجرای
تحقيق و با هدف شناسايی تفاوتهای احتمالی الگوی رهبری در
روزنامههای دولتی و غير دولتی ،پرسشنامه در ميان کارکنان چهار
روزنامه توزيع و جمعآوری گرديد که نتايج حاصل از تجزيه و
تحليل دادهها نشان میدهد که در هر چهار بعد فرهمندی،
يادگيرندگی ،ارزشی ،اخالقی و همدلی ،تفاوت معنیداری بين الگوی
رهبری در روزنامههای دولتی و غير دولتی وجود دارد.
صمدیوند و ربیپور ( )17سياست مديريتی و ويژگی مديران در
نهجالبالغه را بررسی نمودهاند .هدف اصلی مقاله بررسی سياست
مديريت و ويژگی مديران در اسالم است مساله مديريت و رهبری

مديران از ديدگاه منابع معتبر اسالمی و آموزههای دينی ،شرايط و
اصولی دارد که مديران را در امر مديريت برای رسيدن به اهداف
مديريتی سازمانها ياری میکند ،در اين ميان نهجالبالغه که از متون
معتبر اسالمی در زمينههای مختلف ،اخالقی ،اجتماعی ،سياسی و
غيره میباشد به شناسايی شيوههای مديريتی مديران در سطوح
مختلف جامه میپردازد؛ اين مقاله که متاثر از ديدگاه امير مومنان
علی (ع) در مورد مديريت میباشد به بررسی صفات مديران و تعامل
آنها با مردم و همكاران پرداخته و مهمترين ويژگی مديريتی از
جمله تقوی ،عدالت اجتماعی ،وفاداری ،سعه صدر ،شايستگی
مديريتی و غيره را از ديدگاه نهجالبالغه بيان میدارد.
عيسیخانی و قرباننژاد الگوی شايستگی مديران بر اساس نهجالبالغه
امام علی (ع) را بررسی کردهاند .روش تحقيق مورد استفاده در اين
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است .همچنين از نظر روش ،از شيوه
آميخته اکتشافی (کيفی -کمی) استفاده شده است .در اين روش ابتدا
با استفاده از روش کمی ،روايات مربوط به موضوع جمعآوری شد.
سپس سه سازه اصلی ساخته شد و با بررسی تحليلی و کيفی اين
روايات برای اين سه سازه اصلی هشت بعد شناسايی شد .بر اين اساس،
با ترکيب کردن دو دسته تحقيق کمی و کيفی به درك بهتری از
پديده پرداخته شد .نتايج پژوهش نشان داد که آموزههای کتاب
شريف نهجالبالغه در خصوص الگوی شايستگی مديران را میتوان
در سه سازه اساسی مديريت ،منابع انسانی و محيط تبيين کرد .هر
کدام از اينها نيز دارای ابعاد و اجزاء متعددی هستند که با استناد
به آموزههای نهجالبالغه قابل اثبات و به کارگيری هستند.

ارائه الگوی رهبری اخالقی در پرتو نهجالبالغه105 ...
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جدول  .1مقولههای ثانويه احصاء شده در خصوص رهبری اخالقی در نهجالبالغه (محمدی و همكاران)1400،
مقوله های مفهومی
مقوله های محوری
-1اعتدال-2 ،نظم-3 ،برنامهريزی-4 ،عقلگرايی-5 ،توسعه علمی-6 ،فرهنگ سازمانی-7 ،
اشتراك مساعی با کارکنان-8 ،دقت در اجرا-9 ،دانش کارکنان،
فرهنگ سازمانی
-10تكريم کارکنان و -11تامين نياز کارکنان
-1اصالح امور-2 ،اميدپروری-3 ،توجه به ارزشهای دينی-4 ،امانتداری،
حاکميت اصول و ارزشهای -5ارزشمداری-6 ،پرهيز از رشوهخواری و رانت-7 ،تعهد به اسوههای اخالقی-8 ،امر به
معروف و نهی از منكر-9 ،عطوفت اسالمی،
اخالقی
-10مشورت و -11رعايت حريم خصوصی
-1ساده زيستی-2 ،فضيلتمداری-3 ،حق مداری-4 ،مدارا-5 ،سخاوت-6 ،سعه صدر-7 ،اخالص،
-8حسن خلق-9 ،خودکنترلی-10 ،تقوی الهی-11 ،حفظ کرامت-12 ،تواضع-13 ،وفای به عهد،
شايستگی اخالقی
-14شجاعت و -15دين داری
-1عملكردمداری-2 ،شايستگی فنی-3 ،شايستهگزينی و -4ارزشيابی شايسته کارکنان
شايسته ساالری
-1انتقادپذيری-2 ،راستگويی-3 ،شفافيت
شفافيت و پاسخگويی
قاطعيت و خدمتگرايی -1قاطعيت و -2خدمت محوری
-1مبارزه با قانونشكنی و -2تساوی طلبی
قانون مداری
-1مردم ساالری-2 ،دفاع از حقوق شهروندان و ضعفا و -3اموزش شهروندان و توسعه علمی
اخالق شهروندوی
-1اجرای عدالت و -2استقرار عدالت
عدالت طلبی
-1عدم استبداد-2 ،عدم اميتاز طلبی
عدم خودکامگی
نظارت اخالقی و رفتاری -1نظارت بر کارکنان-2 ،نظارت اخالقی و -3نگرش به رفتار
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یافته ها
روش ديمتل
مرحله  :1تشكيل ماتريس ارتباط مستقيم)(M
در اين مرحله اثرگذاری عاملها دو به دو بر روی يکديگر با
استفاده از نظرات خبرگان بررسی میگردد .برای بررسی تاثيرگذاری
عاملها بر روی هم از طيف کالمی جدول زير استفاده شد و از
خبرگان خواسته شد ميزان اثرگذاری يک عامل بر روی عامل ديگر
را با استفاده از طيف زير نمرهگذاری کنند.

همانگونه که مشاهده میگردد در ارتباط با مقولههای محوری در
مجموع  58مفهوم توسط محمدی و همكاران شناسايی شده است که
در جدول شماره  1مشخص گرديده است.

مواد و روش ها
تحقيق حاضر در دسته تحقيقات کاربردی و بنيادی قرار میگيرد.
روش تحقيق روش کيفی است که از راهبرد نظريه داده بنياد استفاده
شد .اين راهبرد ،روشی نظاممند و کيفی برای خلق نظريهای است که
در سطح گسترده به تبيين فرايند ،کنش يا کنش متقابل موضوعی با
عدد متناظر
عبارت کالمی
هويت مشخص میپردازد ( .)18به اين علت که درباره ماهيت
0
بدون تاثير
مسأله پژوهش يعنی طراحی الگوی رهبری اخالق میباشد؛ لذا اين
1
تاثيرگذاری خيلی کم
شرايط ،ضرورت استفاده از روش نظريه داده بنياد را در اين پژوهش
توجيه میکند .در تحقيقات کيفی تعاريف ،تعابير و تفاسير بر اساس
2
تاثيرگذاری کم
دادهها صورت میگيرد .بنابراين در تحقيق کيفی بررسی ماهيت
3
تاثيرگذاری زياد
داده ها مهم است و با بررسی اعتبار پژوهش پيوند دارد .در نظريه
4
تاثيرگذاری خيلی زياد
داده بنياد که به عنوان روش تحليل دادهها مورد استفاده قرار گرفته،
سه مرحله کد گذاری وجود دارد که به ترتيب عبارتند از:
جدول ذيل ميانگين ماتريس ارتباط مستقيم که همان مقايسات
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزينشی.1
زوجی خبرگان میباشد را نشان میدهد
پژوهشگر در اين مطالعه با استفاده از روش ديمتل فازی و همچنين
کدگذاری انتخابی به طراحی مدل رهبری اخالقی با توجه به روش
گرندد تئوری پرداخته است.
جدول .2ماتريس ارتباط مستقيم
معيارها

عنوان عامل

0

2.5

1.3

3.2

3

2

4.5

1.25

3.5

2.64

3

26.89

3.5

0

3.21

2.47

3.63

2.98

4.1

2.29

3.54

2.47

3.24

31.43

عامل3

نظارت اخالقی

3.87

2.47

0

1.67

2.14

3.69

2.17

2.89

3.24

1.98

1.75

25.87

عامل4

اخالق شهروندی

2.036

2.14

1.97

0

2.14

2.69

2.47

3.74

1.98

2.95

3.87

25.99

عامل5

عدم خودکامگی

2.47

3.47

2.45

2.55

0

1.47

3.02

2.49

3.7

4

1.25

26.87

عامل6

عدالت محوری

3.24

2.76

2.16

1.97

3.3

0

2.31

2.94

3.1

1.98

2.37

26.13

2.27

2.65

3.35

1.34

2.61

2.83

0

3.82

2.16

3.34

2.64

27.01

عامل8

شايستگی اخالقی

3.34

2.46

2.78

3.21

2.72

1.94

3.35

0

2.91

3.38

3

29.09

عامل9

قانونمداری

2.31

3.98

1.46

2.58

3.92

2.46

2.38

3.09

0

2.24

1.9

26.32

عامل10

شايسته ساالری

2.2

3.63

2.08

1.93

1.88

2.46

3.63

2.47

3.99

0

2.3

26.57

عامل11

فرهنگ سازمانی

3.34

2.97

3.34

3.79

2.68

3.7

2.83

1.58

2.66

3.31

0

30.2

جمع

28.576

29.03

24.1

24.71

28.02

26.22

30.76

26.56

30.78

28.29

25.32

شفافيت و

عامل1

پاسخگويی
قاطعيت و

عامل2

خدمتمحوری

اصول و ارزشهای

عامل7

اخالقی

_________________________________
1 Open Coding, Axial Coding & Selective Coding
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عامل1

عامل2

عامل3

عامل4

عامل5

عامل6

عامل7

عامل8

عامل9

عامل10

عامل11

جمع
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𝑛

مرحله  :2نرمال کردن ماتريس ارتباط مستقيم
برای نرمالسازی ابتدا جمع تمامی سطرها و ستونهای ماتريس
ارتباط مستقيم محاسبه میشود .بزرگترين عدد مجموع سطرها و
ستونها با  kنمايش داده شد .برای نرمالسازی بايد تکتک اعداد
ماتريس ارتباط مستقيم بر  kتقسيم شود.

𝑛

} 𝑗𝑖𝑥 ∑ 𝑘 = 𝑚𝑎𝑥 {𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑥𝑖𝑗 ,
𝑗=1

𝑖=1

1
𝑁 = ∗ 𝑋 = 0.0318
𝑘

جدول .3ماتريس ارتباط مستقيم نرمال شده
عامل1

عامل2

عامل3

عامل4

عامل5

عامل6

عامل7

عامل8

عامل9

عامل10

عامل11

عامل1

0

0.08

0.0416

0.1024

0.096

0.064

0.144

0.04

0.112

0.08448

0.096

عامل2

0.112

0

0.10272

0.07904

0.11616

0.09536

0.1312

0.07328

0.11328

0.07904

0.10368

عامل3

0.12384

0.07904

0

0.05344

0.06848

0.11808

0.06944

0.09248

0.10368

0.06336

0.056

عامل4

0.065152

0.06848

0.06304

0

0.06848

0.08608

0.07904

0.11968

0.06336

0.0944

0.12384

عامل5

0.07904

0.11104

0.0784

0.0816

0

0.04704

0.09664

0.07968

0.1184

0.128

0.04

عامل6

0.10368

0.08832

0.06912

0.06304

0.1056

0

0.07392

0.09408

0.0992

0.06336

0.07584

عامل7

0.07264

0.0848

0.1072

0.04288

0.08352

0.09056

0

0.12224

0.06912

0.10688

0.08448

عامل8

0.10688

0.07872

0.08896

0.10272

0.08704

0.06208

0.1072

0

0.09312

0.10816

0.096

عامل9

0.07392

0.12736

0.04672

0.08256

0.12544

0.07872

0.07616

0.09888

0

0.07168

0.0608

عامل10

0.0704

0.11616

0.06656

0.06176

0.06016

0.07872

0.11616

0.07904

0.12768

0

0.0736

عامل11

0.10688

0.09504

0.10688

0.12128

0.08576

0.1184

0.09056

0.05056

0.08512

0.10592

0

مرحله  :3محاسبه ماتريس ارتباط کامل
بعد از محاسبه ماتريسهای نرمال ،ماتريس روابط کل فازی با توجه
به رابطه زير بهدست میآيد .
1
) 𝑘 𝑁 𝑇 = lim (𝑁 + 𝑁 2 + ⋯ +
∞𝑘→+
به عبارتی ديگر ابتدا يک ماتريس همانی  n×nتشكيل میدهيم،
سپس اين ماتريس همانی را منهای ماتريس نرمال کرده و ماتريس

دوره  ،5زمستان 1399

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

حاصل را معكوس میکنيم .ماتريس نرمال در ماتريس حاصل ضرب
میشود تا ماتريس ارتباط کامل بدست آيد.
T = N × (𝐼 − 𝑁)−1
ماتريس همانی يا يكه ماتريسی است که تمامی اعداد آن غير از قطر
اصلی صفر است .جدول زير ماتريس ارتباط کامل را نشان میدهد.

 108داریوش محمدی و همکاران

جدول :4ماتريس ارتباط کامل
عامل1

عامل2

عامل3

عامل4

عامل5

عامل6

عامل7

عامل8

عامل9

عامل10

عامل11

عامل1

0/478

0/714

0/704

0/644

0/671

0/375

0/807

0/857

0/314

0/976

0/519

عامل2

0/709

0/387

0/682

0/652

0/766

0/983

0/359

0/458

0/353

0/892

0/458

عامل3

0/483

0/47

1/062

0/611

1/091

0/857

0/233

0/182

0/143

0/841

0/596

عامل4

0/384

0/466

0/92

0/844

0/788

0/029

0/247

0/193

0/458

0/597

0/395

عامل5

0/912

0/775

0/872

0/224

0/958

0/607

0/432

0/179

0/564

0/679

0/704

عامل6

0/492

0/554

0/924

1/009

0/852

0/491

0/343

0/271

0/459

0/652

1/229

عامل7

0/473

0/457

0/221

0/333

0/596

0/601

0/467

0/276

0/442

0/491

0/357

عامل8

0/464

0/413

0/476

0/637

1/006

0/427

0/121

1/107

0/312

0/989

0/779

عامل9

0/532

0/355

0/406

0/613

0/793

0/391

0/189

0/146

0/192

0/507

0/377

عامل10

0/397

0/409

0/73

0/441

0/953

0/417

0/414

0/171

0/147

0/592

0/529

عامل11

0/308

0/586

0/829

0/809

1/63

0/626

0/807

0/938

0/183

0/536

0/575

مرحله  :4محاسبه ماتريس ارتباط داخلی
برای محاسبه ماتريس روابط داخلی بايد ارزش آستانه محاسبه شود.
با اين روش میتوان از روابط جزئی صرفنظر کرده و شبكه روابط
قابل اعتنا يا و همان نقشه شبكه روابط ()NRMرا ترسيم کرد.
تنها روابطی که مقادير آنها در ماتريس  Tاز مقدار آستانه بزرگتر
باشد در  NRMنمايش داده خواهد شد .برای محاسبه مقدار آستانه
روابط کافی است تا ميانگين مقادير ماتريس  Tمحاسبه شود .بعد

از آنكه شدت آستانه تعيين شد ،تمامی مقادير ماتريس  Tکه
کوچكتر از آستانه باشد صفر شده يعنی آن رابطه علی در نظر گرفته
نمیشود.
مقدار آستانه در اين تحقيق برابر  0.521است.
تمامی مقادير ماتريس  Tکه کوچكتر از  0.884باشد صفر شده
يعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمیشود .بنابراين الگوی روابط
معنی دار به صورت جدول زير است.

جدول :5الگوی روابط معنی دار
عامل1
عامل1
عامل2

عامل2

عامل3

عامل4

عامل5

0/714

0/704

0/644

0/671

0/807

0/857

0/976

عامل3

1/062

0/611

1/091

0/857

0/841

عامل4

0/92

0/844

0/788

عامل6

0/912

0/775

0/872

0/554

0/924

0/958
1/009

عامل7
عامل8
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0/637

0/597
0/564

0/607

0/852
0/596
1/006

0/596

0/679

0/704

0/652

1/229

0/601
1/107

0/989

0/779
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0/682

0/652

0/766

0/983

0/892

عامل5

0/709

عامل6

عامل7

عامل8

عامل9

عامل10

عامل11
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عامل9

0/613

0/532

عامل10
عامل11

0/73
0/586

0/829

0/793
0/953

0/809

1/63

0/626

0/807

0/938

0/592

0/529

0/536

0/575

سپس با توجه به  Dو  ، Rمقادير  D+Rو  D-Rرا به دست می
آورده می شود که به ترتيب نشان دهنده ميزان تعامل و قدرت
تاثيرگذاری عوامل هستند.
خروجی نهائی در جدول زير آمده است.

مرحله  :5خروجی نهايی و ايجاد نمودار علی
مرحله بعدی بهدست آوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتريس𝑇
است .مجموع سطرها (  )Dو ستونها (  )Rبا توجه به فرمولهای
زير بهدست میآورده می شود.
𝑗𝑖𝑇 𝐷 = ∑𝑛𝑗=1
𝑗𝑖𝑇 𝑅 = ∑𝑛𝑖=1
جدول .6خروجی نهايی
D
R
2/153
5/373
عامل1
2/629
4/684
عامل2
6/723
5/058
عامل3
5/819
3/149
عامل4
10/104
6/071
عامل5
3/674
5/22
عامل6
1/614
1/197
عامل7
2/902
4/518
عامل8
0/564
1/938
عامل9
6/754
2/804
عامل10
4/412
7/336
عامل11
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تعامل بيشتری با ساير عوامل سيستم دارد .در اين تحقيق عاملهای
عدم خودکامگی ،نظارت اخالقی ،فرهنگ سازمانی ،شايستهساالری،
اخالق شهروندی و اصول و ارزشهای اخالقی از بيشترين تعامل
برخوردار هستند .شكل زير نيز الگوی روابط معنی دار را نشان
میدهد .اين الگو در قالب يک نمودار هست که در آن محور طولی
مقادير  D + Rو محور عرضی براساس  D - Rمیباشد .موقعيت
و روابط هر عامل با نقطهای به مختصات () D + R, D - Rدر
دستگاه معين میشود.
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بردار عمودی ( )D – Rقدرت تاثيرگذاری هر عامل را نشان
میدهد .بطور کلی اگر  D - Rمثبت باشد ،متغير يک متغير علی
محسوب میشود و اگر منفی باشد ،معلول محسوب میشود .در اين
تحقيق عاملهای عدم خودکامگی ،شايسته ساالری ،نظارت اخالقی
و اخالق شهروندی از بيشترين تاثير گذاری برخوردار است و عامل
های فرهنگ سازمانی ،اصول و ارزشهای اخالقی و شايستگی اخالقی
در درجه بعدی تاثيرگذاری قرار دارند .همچنين عاملهای شفافيت
و پاسخگويی ،عدالتمحوری ،قانونمداری و قاطعيت و
خدمتمحوری از درجه تاثيرپذيری بااليی برخوردار هستند .الزم
به ذکر است هرچه مقدار  D + Rعاملی بيشتر باشد ،آن عامل

D+R
7/526
7/313
11/781
8/968
16/175
8/894
2/811
7/42
2/502
9/558
11/748

D-R
-3/22
-2/055
1/665
2/67
4/033
-1/546
0/417
-1/616
-1/374
3/95
-2/924
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نمودار  .2الگوی روابط
مدلسازی
در مدلسازی به دنبال چارچوب نظری هستيم اين مرحله حاصل
دستاورد مرحله کدگذاری انتخابی میباشد ،با توجه به مولفههای
پديدار شده از بطن داده ها در مراحل قبلی و همچنين نتايج تكنيک

دوره  ،5زمستان 1399

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

ديمتل به تكوين نظريه در مدل سازی پرداخته می شود .بطوريكه
مدل رهبری اخالقی منتج از اجرای روششناسی داده بنياد از متن
نهجالبالغه در نمودار شماره  1ترسيم شده است.

ارائه الگوی رهبری اخالقی در پرتو نهجالبالغه111 ...

مقوله محوری
رهبری اخالقی

راهبردها

نتيجه و پيامد
شفافيت
وپاسخگويی
انتقادپذيری
راستگويی

شايسته ساالری
عوامل مداخلهای

عوامل زمينهای

فرهنگ سازمانی

عملكردمحوری

شايستگی اخالقی

اعتدال
نظم

قاطعيت

برنامهريزی

خدمتگرايی

عقلگرايی

عدالت محوری
اجرای عدالت
استقرار عدالت
قانون مداری
مبارزه با قانون
شكنی
تساوی طلبی

شايستگی فنی
شايسته گزينی

شفافيت
قاطعيت
وخدمتمحوری

عوامل موثر

مدارا
تواضع
تقوی الهی

توسعه علمی

سعه صدر

دقت در اجرا

حفظ کرامت

توجه به دانش
کارکنان
تكريم کارکنان

وفای به عهد

تامين نياز کارکنان
اشتراك مساعی با
کارکنان
اصول و ارزشهای
اخالقی
اصالح امور
اميدپروری
ارزشهای دينی
امانتداری

اخالص
دينداری
شجاعت
خودکنترلی
حسن خلق
سخاوت

ارزشيابی شايسته
عدم خودکامگی
عدم امتيازطلبی
عدم استبداد
اخالق شهروندی
مردم ساالری
دفاع از حقوق
مظلومان
آموزش شهروندان
توسعه علمی
شهروندان
نظارت اخالقی و
رفتاری
نظارت بر کارکنان
نظارت اخالقی
نگرش به رفتار

ساده زيستی
فضيلت مداری

امر به معروف و ...

ساده زيستی

عطوفت اسالمی
مشورت
رعايت حريم
نمودار .3مدلخصوصی
رهبری اخالقی در نهجالبالغه

Volume 5, Winter 2021

Journal of Quran and Medicine

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

پرهيز از رانت و
رشوه
اسوه های اخالقی
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بحث
با توجه به سوال پژوهش مبنی بر اينكه براساس ابعاد و شاخصهای
رهبری اخالقی در نهجالبالغه مدل مناسب برای رهبری اخالقی از
ديدگاه اسالمی کدام است؟ با توجه به مولفههای پديدار شده از بطن
دادهها در مراحل قبلی و همچنين نتايج تكنيک ديمتل به تكوين

_________________________________
1 Credibility

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب
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اعتبارسنجی کيفيت پژوهش و الگوی رهبری اخالقی بر مبنای
ارزشهای اسالمی در پرتو نهجالبالغه براساس شاخص "مقبوليت"
برای ارزيابی مطالعه ای که به شيوه گراندد تئوری انجام گرفته و
همچنين به روشهايی که منجر به تكوين آن شده است روشهای
مختلفی وجود دارد برخی از اين روشها عمدتاً برای اعتباربخشی به
مدل پژوهش به روش گراندد تئوری استفاده میشود که عبارتند از:
زاويه بندی (اجماع/مثلثسازی) ،کنترل اعضا (بررسی توسط اعضا)
و ارزيابی بر اساس  10شاخص "مقبوليت "1استراوس و کوربين در
اين مقاله عالوه بر روش تحليل عملی تاييد و ساير روش های آماری
از  10شاخص مقبوليت استراوس وکوربين نيز به شرح ذيل استفاده
شد.
مقبوليت بدين معنی است که يافتههای تحقيق تا چه حد در انعكاس
تجارب مشارکت کنندگان ،محقق و خواننده در رابطه با پديده
مورد مطالعه موثق و قابل باور است .به منظور ارزيابی کيفيت
پژوهشهای مبتنی بر نظريهپردازی دادهبنيان (و همچنين ديگر
پژوهشهای کيفی) ،کوربين و استراوس  10شاخص مقبوليت را
معرفی کردهاند.
-1تناسب :به اين سوال پاسخ میدهد که آيا يافتههای پژوهش با
تخصص و حوزه مورد مطالعه گروه خبرگان ،سازگاری و همخوانی
دارد؟ در پژوهش حاضر تالش شد با استفاده متن نهجالبالغه ،مفاهيم
استخراج شده و متنون استخراج شده جهت فهم درست به اساتيد
ارجاع و از ميزان پايايی و روايی آن اطمينان حاصل گرديد.
-2کاربردی بودن يا مفيد بودن نتايج :به اين سؤال پاسخ میدهد که
آيا يافتههای حاصل از پژوهش امكان کاربرد در سياستگذاری،
اقدامات اجرايی و دانش افزايی را دارد؟ در اين پژوهش تالش شد
که راهبردهای پژوهش به طور دقيق ،اقدامات اجرايی الزم برای
پيادهسازی مدل رهبری اخالقی مبتنی بر نهجالبالغه را پيشنهاد دهد،
از آنجا که برای پيادهسازی مدل رهبری اخالقی مبتنی بر
رويكردهای دينی اشاره میشد و با توجه به تأييد راهبردها ،شرايط
زمينهای و مداخله گر ،انتظار میرود نتايج کاربرد عملی داشته باشد.
-3مفاهيم :مفاهيم برای دستيابی به زبان مشترك و درك مناسب
از پديده مورد مطالعه ضروری هستند و انتظار میرود يافتههای
پژوهش از مفاهيم و مقولههای استخراج شده باشند .همانگونه که
بيان شد در اين پژوهش مدل ارائه شده برای رهبری اخالقی مبتنی
بر رويكردهای اسالمی از مفاهيم استخراج شده از متن نهجالبالغه
به ظهور رسيده است و طبقهبندی مكرر در مقولههای اصلی و
شاخصها تالش شده تا مدلی موجز و کاربردی ترسيم گردد که
متخصصان مربوطه در مطالعه حاضر آن را تأييد کردهاند.
-4زمينه مفاهيم :به اين سؤال پرداخت میکند که آيا شرايط بستر
به درستی شناسايی شدهاند و به آنها اشاره شده يا خير؟ گاهی
شناسايی راهبردها از شرايط مداخلهگر و شرايط بستر مشكل است.
با نظرخواهی چندباره از متخصصان مفاهيم و مقولههای جديدی در
اين مدل استخراج شدهاند که ناشی از از شناسايی درست بستر و
زمينه و شرايط مداخلهگر بوده است :اعتدال ،نظم ،برنامهريزی ،عقل

گرايی ،توسعه علمی ،فرهنگ سازمانی ،دقت در اجرا ،دانش
کارکنان ،تكريم کارکنان ،تامين نياز کارکنان ،اشتراك مساعی با
کارکنان ،اصالح امور ،اميدپروری ،توجه به ارزش های دينی ،امانت
داری ،ارزش مداری ،پرهيز از رشوه خواری و رانت ،تعهد به اسوه
های اخالقی ،امر به معروف و نهی از منكر ،عطوفت اسالمی،
مشورت ،رعايت حريم خصوصی ،ساده زيستی ،فضيلت مداری ،حق
مداری ،مدارا ،سخاوت ،سعه صدر ،اخالص ،حسن خلق،
خودکنترلی ،تقوی الهی ،حفظ کرامت ،تواضع ،وفای به عهد،
شجاعت و دين داری از جمله مفاهيم و مقولههای جديد استخراج
شده هستند.
-5منطق :آيا مدل پژوهش جريان منطقیای را با خود همراه داشته
و آن را به مخاطب القا میکند؟ آيا شكافی در مدل وجود ندارد که
مخاطب را دچار ابهام سازد؟ آيا مدل پژوهش منطقی است؟ در اين
پژوهش تالش شده تا با ترسيم روابط و نمايش چند زاويهای از
مفاهيم و مقولهها ،اين رابطه به صورت منطقی برقرار گردد.
-6عمق :آيا در ارائه مدل به اندازه کافی به جزئيات اشاره شده است؟
با توجه به سه رويكرد انگيزشی ،مالی و درمانی مطرح شده در
راهبردها به جزئيات و ابعاد آنها نيز به شكل تخصصی در سه گام
به لحاظ زمانی و فرآيند اجرا پرداخت شده است.
-7تغييرپذيری يا انحراف :آيا درون يافتهها ،انحراف وجود دارد يا
به بيان ديگر ،آيا مواردی وجود دارد که همسو با الگوی پژوهش
نباشد؟ در اين پژوهش موارد ذکر شده در شرايط مداخلهای ،عوامل
علّی ،عوامل زمينهای و راهبردها کامالً منطبق و در راستای اهداف
پژوهش میباشند.
-8بداعت :آيا يافتهها به شكل بديع ارائه شدهاند؟ آيا پژوهش حرف
جديدی برای گفتن دارد؟ پژوهش حاضر از تحقيقات نادر است که
در ايران انجام میگيرد و تاکنون مدل رهبری اخالقی مبتنی بر
رويكرد اسالمی کمتر و از زوايه محدود مورد مطالعه قرار گرفته
است.
-9حساسيت :آيا پژوهشگر نسبت به موضوع حساس بوده و آن را
جدی گرفته است؟ آيا دادهها در فرآيند پژوهش شكل گرفتهاند يا
اين که پژوهشگر پيشفرضهايی داشته و بر اساس آن دادهها را
جمعآوری کرده است؟ تمامی يافتههای پژوهش با استناد به مفاهيم
استخراج شده از متن نهجابالغه و بدون تعصب محقق بوده است.
-10استناد به يادنوشتها :آيا به يادنوشتهای مصاحبهها استناد شده
است يا خير؟ در پژوهش حاضر محقق با ابزارهايی همچون
يادداشتهای تحليلی و برگشت متعدد به متون بدون تعصب به
بازنگری مفاهيم و مقولهها پرداخته است.
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نظريه در مدلسازی پرداخته شد و عاملهای عدم خودکامگی،
شايسته ساالری ،نظارت اخالقی و اخالق شهروندی از بيشترين
تاثيرگذاری در مدل رهبری اخالقی برخوردار بوده و به عنوان
عاملهای علی شناسايی شدند و عاملهای فرهنگ سازمانی ،اصول و
ارزشهای اخالقی و شايستگی اخالقی در درجه بعدی تاثيرگذاری
قرار داشته و از متغيرهای مداخلهای و زمينهای در مدل بوده و در
نهايت عاملهای شفافيت و پاسخگويی ،عدالت محوری ،قانونمداری
و قاطعيت و خدمت محوری از درجه تاثيرپذيری بااليی برخوردار
بوده و به عنوان عاملهای پيامدی شناسايی گرديدند .با توجه به نتايج
حاصله میتوان بيان کرد که مدل پژوهش حاضر يک مدل تلفيقی
بوده که تا حدودی تمامی نظريههای مرتبط با رهبری اخالقی مبتنی
بر ارزشهای اسالمی را پوشش میدهد و يک فرآيند منسجم و مبتنی
بر عقالنيت و اصول میباشد که در پژوهشهای مشابه کمتر به آنها
پرداخت شده ،مورد توجه قرار داده و اين مدل به عنوان مدل
اثربخش میتواند منبع و مرجع مديران و برنامهريزان سازمانی قرار
گيرد .يافتههای حاصل از اين پژوهش میتواند به عنوان مبنای
عملكرد و سنجش رهبران اخالقی در سازمانها قرار بگيرد.
نتیجهگیری
در متون مديريت عوامل متعددی به عنوان الگوی رهبری اخالقی
عنوان شدهاند ولی آنچه در متون اسالمی به عنوان رهبری اخالقی
مشاهده شد عالوه بر امور دنيوی و مديريت علمی به مسائل متعالی
نيز نگريسته است .بطوريكه در پژوهش حاضر نتيجه گرفته شد
عاملهای عدم خودکامگی ،شايسته ساالری ،نظارت اخالقی و
اخالق شهروندی از بيشترين تاثيرگذاری در مدل رهبری اخالقی
برخوردارند و عاملهای فرهنگ سازمانی ،اصول و ارزشهای
اخالقی و شايستگی اخالقی در درجه بعدی تاثيرگذاری قرار دارند.
همچنين عاملهای شفافيت و پاسخگويی ،عدالت محوری ،قانون
مداری و قاطعيت و خدمت محوری از درجه تاثيرپذيری بااليی مدل
رهبری اخالقی برخوردار هستند.
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