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چکیده
مقدمه :آینده حرفه حسابداری به رهبران و رهبری اخالقی حسابداران حرفهای بستگی دارد .از این رو ،الزم است
رهبران با تبیین اهمیت معیارهای اخالقی ،حسابداران را بهسوی رفتار شرافتمندانه سوق دهند .بدیهی است که با انجام
این کار ،حرفه حسابداری در آینده میتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادالنه اقتصادی و موفقیت و رفاه ملتها
ادامه دهد .این موضوع زمانی تحقق خواهد یافت که حسابداران متعهد به رعایت اصول اخالقی باشند .بنابراین ،این
پژوهش به بررسی الگوی رهبری اخالقی و تأثیر آن بر اثربخشی رهبر در حرفه حسابداری میپردازد.
روش پژوهش :ایـن پـژوهش ،از نوع پیمایشـیتوصـیفی اسـت .جامعه آماری آن شامل کارکنان ستاد دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،دانشکده پزشکی شیراز ،بیمارستانهای دولتی شیراز و شهرداری شیراز اسـت .دادهها از طریق پرسشنامه
جمعآوری و با استفاده از معادالت ساختاری آزمون شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از آن است که درک کارکنان از رفتارهای اخالقی رهبر رابطه مثبت و معنیداری با
اثربخشی رهبری دارد .همچنین ،انتظارات و ترجیحات کارکنان در برابر رهبری اخالقی و درک آنان از فرهنگ
اخالقی سازمان رابطه بین درک رفتارهای اخالقی رهبر و اثربخشی رهبر را تعدیل نمیکند.
بحث و نتیجهگیری :اگر رهبران رفتارهای اخالقی داشته باشند ،هم مافوقها و هم زیردستان ،آنان را رهبران
مؤثرتری ارزیابی میکنند .رهبری اخالقی سهم درخور توجهی در پیشبینی و تبیین اثربخشی رهبر دارد .ایجاد رابطه
بین رفتارهای رهبری اخالقی و اثربخشی رهبر ،ممکن است این انگیزه را برای شرکتها و کارکنان حرفه حسابداری
ایجاد کند که رفتارهای رهبری اخالقی را بیشتر مدنظر قرار دهند.
واژههای کلیدی :اثربخشی رهبر ،اخالق ،حسابداران بخش عمومی ،رهبری اخالقی.
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مقدمه

سازمانی را تقویت میکند؛ همچنین ،اعتماد در روابط
بین افراد و گروهها را بهبود بخشیده و با پیروی بیشتر

هنگامیکه شخصیت افراد متزلزل میشود ،جامعه

از استانداردها موجب بهبود رفتار کارکنان میشود و

بهطور فاجعهآمیزی آسیبپذیر میشود .دوام و بقای

سرانجام سود را افزایش میدهد (.)5

ملت یا فرهنگ منوط به این است که آن ملت مجهز

در اوایل قرن  21میالدی ،کالهبرداریهای مالی

به ارزشهای ساده و ابتدایی اخالق (به عنوان نمونه،

کمکم در سراسر دنیا رواج یافت و رسواییهای

دالوری ،نوعدوستی ،احترام به دیگران و قانونمندی)

اخالقی بسیاری در سازمانهای خصوصی ،دولتی،

باشد ( .)1توجه زیاد به اخالق در کل دنیا به دو دلیل

ورزشی و غیره رخ داد .چنین رسواییهایی پیامدهای

بارز است :اول ،نقش مهم و پرمعنای رفتار اخالقی در

زیادی داشت ،سازمانهای بسیاری ورشکسته شدند و

حفظ و بقای جامعه و دوم ،وجود تعداد زیادی از

افراد بسیاری شغل خود را از دست دادند .همچنین،

نمونههای رفتار غیراخالقی (.)2

مقدار پسانداز خانوارها کاهش یافت و مردم به

اخالق یا ارزشهای اخالقی چگونگی تعامل افراد

سازمانها بدگمان شدند ( .)6کاهش ارزشهای

با خود ،یکدیگر و محیطی که در آن زندگی میکنند

اخالقی و وقوع تقلب عمده در گزارشگری مالی

را تنظیم میکند .بدیهی است که تعامل با یکدیگر

شرکتهایی مانند تیکو ،کواست ،آدلپیا ،وردکام و

میتواند از طرق مختلفی انجام شود .یکی از شیوههای

شرکت انرون ،مجامع حرفهای را ناچار به اتخاذ

آن ،از طرق مشاغل و حرفهها است ( .)3حسابداری

راهکارهایی برای جلوگیری از اینگونه تحریفات با

نیز یکی از مهمترین و حیاتیترین حرفههای دنیای

اهمیت کرده است .بعد از وقوع چنین اتفاقاتی ،اولین

اقتصادی امروز است .چرا که سامانه اقتصاد بدون آن

سؤالی که به ذهن استفادهکنندگان از صورتهای

نمیتواند وجود داشته باشد .به نحوی که ،حسابداری

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

به دلیل نقش اساسی که در ردیابی شبکههای بزرگ و

همچنین ،بیشتر رهبران سازمانهای دولتی زیر سؤال

مبهم روابط مالی پیچیده دارد ،به حرفهای حساس

رفتند .چرا که آنها نهفقط در مقابل اعمال فردی

تبدیل شده که همچون دیگر حرفهها دارای

غیراخالقی خودشان بلکه در مقابل رفتارهای

دستورهای اخالقی است .ریشههای اخالقی چنان در

غیراخالقی اعضای سازمان باید پاسخگو میبودند و

اصول و مبانی حسابداری تنیده شده که تفکیک این

نقش مدیریتی مهمی در این زمینه ایفا میکردند (.)8

ریشهها از اصول این حرفه ممکن نیست (.)4

با توجه به نقش محوری و اساسی رهبران در

دونالدسون و دیویس باور دارند که مدیریت

پیشبرد هدفهای سازمان و استمرار بقای آن ،لزوم

ارزشهای اخالقی در محیط کار باعث مشروعیت

هماهنگی و همراهی و تعامل مستقیم تمام سطوح

اقدامات مدیریتی شده و انسجام و تعادل فرهنگ

سازمانی با رهبران اجتنابناپذیر است .در این راستا،
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یکی از مهمترین ویژگیهای رهبران ،رهبری اخالقی

همچنین ،الزم است آنان ارزشهای شخصی را مورد

است .رهبری اخالقی از جمله بحثهایی است که از

توجه قرار دهند تا از این طریق رفتارهای غیراخالقی

دهههای پایانی قرن  20میالدی وارد حوزه مدیریت و

را محدود کرده و باعث تقویت اصول اخالقی در

رهبری شده اما تغییرات چشمگیر اجتماعی که در

سازمان و بهبود روند مدیریتی و عملکرد سازمان شوند

طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده ،باعث شده است که

( .)11شایان ذکر است ،اخالق شاخهای از فلسفه است

همچنان پژوهش در زمینه رهبری اهمیت ویژهای

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

داشته باشد .بنابراین ،موضوع به نسبت جدیدی است

بدی ،نیت و عواقب چنین اقدامهایی میپردازد (.)12

که در ایجاد فضای کاری سالم نقش بسزایی دارد.

اخالق سازمانی بهعنوان مفهومی علمی ،در غرب از

همچنین ،به سبب پیامدهای سازمانی و گروهی و

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

فردی که به همراه دارد ،بهشدت به آن توجه شده

سطوح فردی و سازمانی توجه پژوهشگران مختلف

است .تاکنون نتایج پژوهشها نتوانستهاند بهطور کامل

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

به این پرسش پاسخ دهند که آیا داشتن رهبری با

حدی که از آن بهعنوان یک چالش اساسی

رفتارهای اخالقی و معنوی در حرفه حسابداری منجر

سازمانهای مختلف در سطح جهان یاد میشود (.)14

به بهبود اثربخشی رهبر میشود یا خیر ()9؟ از این رو،

اخالق مشاغل و حرفهها از دیرباز مورد توجه بوده و

در پژوهش حاضر هدف یافتن پاسخ برای این پرسش

آثار بسیاری در بیان بایدها و نبایدهای اخالقی داشته

است و به همین منظور رفتارهای اخالقی و رهبری

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

اخالقی در مورد حسابداران بخش عمومی بررسی

حسابداری نیز مانند سایر حرف نیازمند انجام اعمال

شده است.

درست با در نظر گرفتن اخالق است ،به ویژه اینکه
خدمات حسابداران بیشتر به عموم مردم ارائه میشود.

مبانی نظری

از این رو ،حسابداران باید مجموعهای از موازین

سازمانها میتوانند نقشی حیاتی در انگیزه اخالقی

اخالقی را رعایت کنند .برای رعایت اخالق در

ایفا کنند و ضروری است در نظر داشته باشند منافع

حسابداری ضروری است که حسابداران دانش و

شخصی برای همه افراد انگیزهای برای رفتارهای

مهارتهای حرفهای الزم را برای کاری که

غیراخالقی است .از این رو ،مدیران و سازمانها باید

میخواهند انجام دهند ،داشته باشند تا بتوانند به

تالش کنند نیاز کارکنان خود را از لحاظ مالی و

کارفرمایان و مشتریان خود خدمات حرفهای مؤثر و

انگیزشی برآورده کنند ( .)10مدیران باید حسابداران

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

را تشویق کنند که پیامدهای تصمیمهای خود بر سایر

همانند افراد شاغل در سایر حرفهها ،مسئولیتهای

افراد درون و بیرون از سازمان را بررسی کنند.

اخالقی خاصی دارند و باید عالوه بر تخصصکاری،
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اصول اخالقی الزم در شغل خود را نیز رعایت کنند.
سوگندنامه

جامعه

حسابداران

رسمی

تعریف کردهاند (.)21

بیانگر

پژوهشهای انجامشده در مورد ویژگیهای

حساسیتهای موجود بر رعایت موازین اخالق

رهبران اخالقمدار حاکی از چند ویژگی بارز و مسلط

حرفهای است اما متأسفانه رویدادهای اخیر حسابداری

در این رهبران از جمله منش اخالقی و راستی ،آگاهی

در جهان و بررسی روند گزارشگری در ایران و سایر

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

کشورها نشان دهنده قصورهای اخالقی در این حرفه

و توانمندسازی و مدیریت پاسخگویی اخالقی است

است (.)16

( .)22رهبران اخالقمدار از طریق تشویق و

آموزش مستمر استانداردهای اخالقی به

توانمندسازی این انگیزه را به کارکنان میدهند تا

حسابداران ارزشهای جامعه را تقویت کرده و

منافع گروهی را بهعنوان منافع خود انتخاب کنند

همچنین ،برای کارکرد بازارهای سرمایه نیز اهمیت

(.)23

زیادی دارد ( .)11اصول اخالقی دستورعملهایی را

فرهنگ سازمانی قوی نیرویی پیشران برای بهبود

ارائه میدهد که باعث اجرای اخالق در سازمانها

عملکرد کارکنان است ( .)24تعریف فرهنگ سازمانی

میشود .نکته مهمی که بعضاً نادیده گرفته شده است،

به دلیل مشخصات پیچیده آن ،مشکل است؛ زیرا

نقش سازمان در انگیزه اخالقی حسابداران و مدیران

بخشی از جنبههای فرهنگ ،ناملموس بوده و قابل

است ( .)17مدیران و رهبران مهمترین عامل در تداوم

مشاهده نیست .با وجود این ،به نظر میرسد بیشتر

حیات ،استمرار موفقیت و مواجهه با چالشهای

نویسندگان بر ابن نکته اتفاق نظر دارندکه فرهنگ

سازمان هستند و نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد،

سازمانی نقطهمحوری و مرکز عملکرد سازمان است.

بالندگی و پیشرفت سازمان ایفا میکنند .تکیهزدن بر

فرهنگ عامل قدرتمندی در رفتار فردی و گروهی

مسند مدیریت و رهبری سازمان و یافتنتوفیق در انجام

است .فرهنگ سازمانی ،شامل تمام جنبههای زندگی

وظایف و مسئولیتهای آن ،مستلزم داشتن سه قابلیت

سازمانی از جمله تعامل کارکنان با یکدیگر ،شیوه

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

انجامدادن کارها و لباس پوشیدن ،انواع تصمیمهایی

اخالقی بهعنوان یکی از شیوههای معمول سازمانی که

که در شرکت اتخاذ میشود ،سیاستها و روشهای

دارای محتوای اخالقی است ،توجه بسیاری از

سازمانی و مالحظات راهبردی میشود .عامل مهم

پژوهشگران را به خود جلب کرده است ( .)19براون

موفقیت سازمانهای امروزی ،تبدیل آنها به

و همکاران ( )20رهبری اخالقی را نشان دادن رفتار

سازمانهای اخالقی است .به نحوی که ایجاد و حفظ

مناسب از نظر هنجاری از طریق اعمال شخصی و

فرهنگ سازمانی اخالقی ،ضرورتی انکارناپذیر برای

روابط بینفردی و حمایت از این اقدامات برای پیروان

سازمانها محسوب میشود .داشتن عملکرد خوب

از طریق ارتباطات دوطرفه ،تقویت و تصمیمگیری

بستگی به فرهنگ سازمانی دارد ( .)25نتایج بسیاری از
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پژوهشها نشان داده است که سبک رهبری و

گذراندهاند ،بیشتر از دیگران باور دارند که آموزش

عملکرد سازمانی رابطه معنیداری با یکدیگر دارد و

حسابداری باید دارای مالحظات اخالقی باشد .دیدگاه

سبکهای رهبری مختلف (بسته به متغیرهای

دانشجویان در مورد اهمیت اخالق حسابداری به

استفادهشده از سوی پژوهشگران) ممکن است رابطه

جنسیت و سن آنها نیز بستگی دارد ( .)29نتایج

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

پژوهش آرفویی و همکاران نشان داد که آموزش

رفتار اخالقی رهبر میتواند بر فرهنگ سازمانی تأثیر

اخالق در مؤسسههای حسابرسی میتواند بر

بگذارد .چنانچه مدیر به اصول اخالقی در رفتار و

تصمیمهای حسابرس و ادراک وی از پیامدهای بالقوه

عمل پایبند باشد ،تأثیر بیشتری بر فرهنگ سازمانی

این تصمیمها تأثیر بگذارد ( .)30عاطفی و برزگر در

دارد و باعث میشود کارکنان به این درک برسند که

پژوهشی نشان دادند که ادراک اخالقی دانشجویان

مدیر برای کار گروهی مبتنی بر اصول اخالقی ارزش

مستقل از اخالق پولی آنها است .همچنین ،سن و

قائل است .از این رو ،کارکنان سعی میکنند

مقطع تحصیلی دانشجویان با اخالق پولی آنان رابطه

فعالیتهای خود را مبتنی بر هدفهای مشترک و

دارد و به ادراک اخالقی مربوط نمیشود (.)31

همراستا با هدفهای سازمان در نظر گرفته و
بهصورت گروهی با رعایت اصول اخالقی انجام دهند
(.)27

پیشینه پژوهش
ستایش و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

از دهه  1980میالدی چندین الگوی نظری

سازههای فردی و اجتماعی بر درک اصول اخالقی

شناختی از تصمیمگیریهای اخالقی شامل حساسیت

مدیران مالی و بودجه دانشگاههای علوم پزشکی و

اخالقی ،قضاوت اخالقی ،انگیزه اخالقی و رفتار

خدمات بهداشتی درمانی کشور پرداختند .نتایج

اخالقی به الگوهای تصمیمگیری اخالقی اضافه شد.

پژوهش آنان نشان داد که سازههای فردی شامل

حساسیت اخالقی به تفسیر موقعیتی خاص ،تشخیص

جنسیت و سن مدیران تأثیر معنیداری بر درک اصول

مشکالت اخالقی و آگاهی از فعالیتهای اجتماعی

اخالقی مدیران ندارد (.)32

اشاره دارد .قضاوت اخالقی استدالل اخالقی در مورد

مهدوی و ابراهیمی در پژوهشی به بررسی

فعالیتی است که از لحاظ اخالقی توجیه شده باشد.

ارزشهای حرفهای و ادراک اخالقی حسابرسان

انگیزه اخالقی اولویتبخشی به ارزشهای اخالقی در

داخلی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

مقایسه با دیگر ارزشها است .رفتار اخالقی به

ایران پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که فلسفه

پیرویکردن از تمایالت و اجرای فعالیت انتخابی

اخالق شخصی تأثیری ضـعیف و منفی بـر ادراک

میپردازد ( .)28کاربو و مس در پژوهشی نشان دادند

اخالقی حسابرسان داخلی دارد .همچنین ،متغیرهای

دانشجویانی که یک درس اخالق تجاری را

فرهنگ اخالقی سازمان ،آیینرفتار حرفهای و تجربه
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حسابرس تأثیر معنیداری بر ادراک اخالقی

رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین ،بین سطح

حسابرسان داخلـی ندارد (.)33

حمایت اجتماعی دریافت شده حسابداران مبتدی با

مهدوی و ابراهیمی در پژوهشی دیگر به بررسی

تعهد سازمانی آنان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد

تأثیر اخالقیات بر تعهد سازمانی و حرفهای حسابداران

اما بین سطح اجتماعی دریافت شده حسابداران مبتدی

در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

با تعهد حرفهای آنان رابطه منفی و معنیداری وجود

درمانی پرداختند .نتایج پژوهش آنان بیانگر تأثیر

دارد .افزون براین ،بین درک حسابداران مبتدی و

برخی از جنبههای جو اخالقی بر تعهد عاطفی سازمانی

باسابقه از جو اخالقی سازمان با تعهد سازمانی آنان و

و تعارض بین حرفه و سازمان و تأثیر معنیدار فرهنگ

بین تعهد سازمانی با تعهد حرفهای حسابداران مبتدی و

اخالقی سازمان بر تعارض بین حرفه و سازمان بود.

باسابقه رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (.)36

همچنین ،نتایج پژوهش مهدوی و ابراهیمی نشان داد

آرفویی و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

که ماکیاولیگرایی دارای تأثیری منفی و معنیدار بر

آموزش اخالق بر سطح استدالل اخالقی دانشجویان

تعهد عاطفی سازمانی است .افزون بر این ،تعهد

در کشور تونس پرداختند .جامعه آماری پژوهش آنان

عاطفی سازمانی با تعارض بین حرفه و سازمان رابطه

شامل  45دانشجوی رشته حسابداری در یکی از

منفی و معنیداری دارد (.)34

دانشگاههای تونس بود .دوازده کالس سه ساعته در

خزدوزی و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

طول چهار هفته برای دانشجویان برگزار شد .نتایج

اخالق حرفهای حسابداران در بهبود و پیشرفت

پژوهش آرفویی و همکاران نشان داد که آموزشهای

سبکهای نوین رهبری مالی پرداختند .نتایج پژوهش

اخالقی میتواند بر تصمیمهای حسابرسان و ادراک

آنان نشان داد که رعایت اخالق حرفهای حسابداران

آنها از پیامدهای بالقوه تصمیمهای خود تأثیر بگذارد

باعث افزایش ویژگیهای کیفی اطالعات ارائهشده

(.)30

میشود و اطالعات باکیفیت باعث ارتقای توان

هسی و دیونگ در پژوهشی با عنوان «بررسی

مدیران در تصمیمگیری ،برنامهریزی ،رهبری

رابطه جو اخالقی با انحراف سازمانی :شناختی ،عاطفی

فعالیتها و کنترل منابع مالی سازمان بهمنظور دستیابی

و سازوکار نگرشی» به ارزیابی رابطه جو اخالقی با

به هدفهای راهبردی سازمان میشود (.)35

انحراف سازمان پرداختند .جامه آماری پژوهش آنان

شهریاری و برزگر در پژوهشی به بررسی رابطه

شامل  212نفر از کارکنان صنعت الکترونیک کشور

جو اخالقی و مشاوره با تعهد حرفهای و سازمانی

تایوان بود .نتایج پژوهش هسی و دیونگ نشان داد

حسابداران بخش عمومی پرداختند .نتایج پژوهش

که رضایت شغلی نقش میانجی بین جو اخالقی

آنان نشان داد که بین سطح نظارت دریافت شده

سازمان و انحراف سازمانی دارد .همچنین ،درک

حسابداران مبتدی با تعهد سازمانی و حرفهای آنان

سازمانی کارکنان از جو اخالقی و فرآیند شناختی،
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عاطفی و نگرشی آنها تأثیر مثبت و معنیداری بر

کاری افزایش میدهد .در نتیجه ،همبستگی بین

رضایت شغلی دارد (.)37

عملکرد کارکنان با هدفهای سازمان و نظریه رفتاری

والومبوا و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه

مدیریت افزایش مییابد (.)40

میانجی رهبری اخالقی بر رفتارهای عادالنه و ایجاد

باویک و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه

محیط عادالنه در یک مؤسسه مالی بزرگ در ایاالت

رهبری اخالقی و اشتراک دانش بین  337نفر از

متحد آمریکا پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

کارکنان تماموقت شرکتهای خردهفروشی در کشور

که رهبری اخالقی رابطه مثبتی با رفتارهای اخالقی

هنگ گنگ پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

کارکنان دارد و در فضایی که مدیران رفتارهای

رهبری اخالقی در سازمان باعث میشود تا کارکنان

عادالنه انجام میدهند ،محیط سازمانی نیز عادالنهتر

برای رسیدن به هدفهای مشترک در تالش باشند.

خواهد شد (.)11

همچنین ،وجود رهبری اخالقی باعث ایجاد اعتماد بین

کاستانتینبلوم و همکاران در پژوهشی به بررسی

کارکنان و تبادل دانش بین آنان میشود (.)41

رهبری اخالقی و حمایت از تأمینکنندگان سبز بین
 118شرکت در کشور آلمان پرداختند .نتایج پژوهش

فرضیههای پژوهش

آنان نشان داد که رهبری اخالقی تأثیر مثبتی بر تأمین

پژوهشگران در گذشته تالش کردهاند که به

سبز (رفتارهای اخالقی کارکنان) در سازمان دارد.

تبیین اهمیت اثربخشی رهبر و چگونگی اندازهگیری

بهعبارتدیگر ،رفتارهای اخالقی کارکنان تا حدود

آن بپردازند .در این زمینه نظریهها ،پژوهشهای

زیادی به رهبری اخالقی سازمان وابسته است (.)38

تجربی و نتیجهگیریهای متعدد و متنوعی وجود دارد

ساگناک در پژوهشی تأثیر فرهنگ اخالقی بر

( .)10رفتارهای اساسی مشاهده شده در رهبران

رابطه بین رهبری اخالقی و رفتار ادراکی معلمان

اخالقی شامل نوعدوستی ،صداقت ،همدلی،

ابتدایی را بررسی کرد .نتیجه پژوهش وی نشان داد که

توانمندسازی ،انصاف و عدالت است ( .)20مهسود و

رهبری اخالقی رابطه مثبت و معنیداری با رفتار

همکاران در پژوهشی استدالل کردند که این رفتارها

ادراکی معلمان دارد و فرهنگ اخالقی باعث تقویت

منجر به اعتماد به نفس و ایمان با مشاهده انصاف و

این رابطه میشود (.)39

یکپارچگی میشود ( .)42بنابراین ،فرضیه اول پژوهش

مایوا و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه بین

به شرح زیر تدوین شد:

رهبری اخالقی و درگیریکاری با نقش میانجی

فرضیه اول :درک رفتارهای اخالقی رهبر رابطه

تفکیک کارایی کارکنان در کشور بلژیک پرداختند.

معنیداری با اثربخشی رهبری ارزیابی شده بهوسیله

نتایج پژوهش آنان نشان داد که رهبری اخالقی

کارکنان دارد.

توانایی و عملکرد کارکنان را در مواجه با درگیری

نتایج پژوهشهای زیادی نشان داده است که
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انتظار کارکنان از رهبری اخالقی میتواند بر

فرضیه سوم پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

چگونگی ارزیابی آنان از اثربخشی رهبر مؤثر باشد

فرضیه سوم :درک فرهنگ اخالقی سازمان ،رابطه بین

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

درک رفتارهای اخالقی رهبر و اثربخشی رهبر را

ضمنی است که دارای تأثیر قوی بر رتبهبندی کارکنان

تعدیل میکند.

است .در زمانی که کارکنان فردی را بهعنوان رهبر به
رسمیت میشناسند و او را مثبت و مؤثر ارزیابی

الگوی مفهومی پژوهش

میکنند ،نظریه ضمنی رهبری بهعنوان تصفیهکننده

در این پژوهش بهمنظور بررسی فرضیهها از الگوی

ادراکی عمل میکند ( .)45این که آیا انتظارات و

مفهومی پژوهش کوپلند ( ،)9ارائه شده در شکل

اولویتهای کارکنان از رفتارهای رهبری اخالقی

شماره  ،1استفاده شده است.

باعث تعدیل رابطه بین درک رفتارهای رهبری
اخالقی و اثرپذیری رهبر میشود یا خیر ،پرسشی

روش پژوهش

است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن است .از
این رو ،به نظر میرسد هرچه انتظارات و اولویتهای

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی پیمایشی

رهبری اخالقی قویتر باشد ،تأثیر رهبری اخالقی نیز

است .بهمنظور جمعآوری دادههای مربوط به

بیشتر خواهد بود .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش به شرح

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

زیر تدوین شد:

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

فرضیه دوم :انتظارات و اولویتهای کارکنان از

پرسشنامه بررسی رهبری اخالقی براون و همکاران

رفتارهای اخالقی رهبر ،رابطه بین درک رفتارهای

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

اخالقی رهبر و اثربخشی رهبری ارزیابی شده بهوسیله

پرسشنامه بررسی رهبری اخالقی ریجیو و همکاران

کارکنان را تعدیل میکند.

(« ،)50درک فرهنگ اخالقی سازمان» از پرسشنامه

اسبورن و همکاران در پژوهشی استدالل کردند در

فرهنگ اخالقی سازمان تروینو و همکاران ( )51و

صورتی که پژوهشگران بخواهند عوامل پیشبینیکننده

«رهبری تحولگرا» از پرسشنامه رهبری چندعاملی

اثربخشی رهبری را تبیین کنند باید آثار فرهنگ را

( )9استفاده شده است .کلیه پرسشنامهها بر اساس

درک کنند ( .)46بررسی فرهنگ اخالقی یا جو

ال
ال مخالفم= 1تا کام ً
طیف لیکرت پنج گزینهای (کام ً

سازمان در راستای پاسخ به این پرسش که «آیا درک

موافقم= )5نمرهگذاری شد.

فرهنگ اخالق سازمانی باعث تعدیل رابطه بین درک

ابتدا دادههای بهدستآمده از پرسشنامههای

رفتارهای اخالقی رهبر و قضاوت کارکنان در مورد

توزیعشده با استفاده از روشهای آماری توصیفی

اثربخشی رهبری میشود؟» اهمیت دارد .بنابراین،

(بهعنوان نمونه ،میانگین و انحراف معیار)
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انتظارها و ترجیحها برای رهبری
اخالقی (تعدیلکننده)

اثربخشی رهبر

رفتارهای رهبری اخالقی

(وابسته)

(مستقل)

فرهنگ سازمانی
(تعدیلکننده)

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

تجزیهوتحلیل شد .به دلیل نرمال نبودن توزیع دادهها

(وابسته) ،متغیرهای «انتظارات و ترجیحات برای

برای آزمون فرضیهها از روش حداقل مجذورات

رهبری اخالقی» و «درک فرهنگ اخالقی سازمان»

جزئی و نرمافزار  Smart PLSنسخه  2استفاده شد.

تعدیلکننده و متغیرهای «رهبری تحولگرا»،

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان ستاد

«سابقهکاری فرد»« ،جنسیت» و «سن» کنترلی است.

دانشـگاه علـوم پزشـکی شیراز ،دانشکده پزشکی
شیراز ،بیمارستانهای دولتی شیراز و شهرداری شیراز

یافتهها

است .به دلیل ماهیت پژوهش ،حجم زیاد جامعه و
ممکننبودن بررسی تمام جامعه آماری از روش

جدول شماره  1ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها را

نمونهگیری در دسترس استفاده شد .تعداد کل

نشان میدهد .همانطور که در این جدول نشان داده

کارکنان جامعه آماری  664نفر بود .با توجه به رابطه

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

کـوکران و با سطح اطمینان  %95تعداد حجم نمونه

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

 239نفر برآورد شد .بـا در نظر گرفتن حجـم نمونـه

دارند .از نظر میزان تحصیالت %77 ،مدرک

الزم ،تعـداد  260پرسشنامه توزیع شد که 241

کارشناسی به باال دارند .همچنین %50 ،در رشته

پرسشنامه بازگشـت داده شـد و دو پرسشنامه

حسابداری تحصیل کردهاند و  %39افراد بیشتر از ده

غیرقابل استفاده بود .سرانجام ،از تعداد 239

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

پرسشنامه استفاده شد.

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

در این پژوهش متغیر «رفتارهای رهبری اخالقی»
برونزا (مستقل) ،متغیر «اثربخشی رهبر» درونزا

شیراز و واحدهای زیرمجموعه آن مشغول به خدمت
هستند.
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اهمیت اخالقی و رهبری اخالقی حسابداران بخش عمومی
جدول  :1ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها
شاخص

فراوانی

متغیر

درصد فراوانی

جنسیت

زن
مرد

126
113

53
47

سن

 20تا  30سال
 31تا  40سال
 41تا  50سال
بیشتر از  50سال

72
116
34
17

30
49
14
7

مدرک تحصیلی

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

56
105
71
7

23
44
30
3

رشته تحصیلی

حسابداری
مدیریت
اقتصاد
سایر

119
44
17
59

50
18
7
25

سابقه کاری

 1تا  3سال
 4تا  7سال
 8تا  10سال
بیشتر از  10سال

32
54
60
93

13
23
25
39

بیمارستانهای دولتی شیراز

57

24

ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

75

31

شهرداری شیراز

85

36

اظهارنشده

15

6

سازمان محل خدمت

آمار توصیفی

آزمون کلموگوروف-اسمیرونوف استفاده شد .بر

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره

اساس نتایج ارائهشده در جدول شماره  3معنیداری

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

برای تمام متغیرهای پژوهش از  %5کمتر است.

میدهد که در همه سازمانها ترجیحات رهبری

بنابراین ،فرض نرمالبودن توزیع دادهها برای همه

اخالقی میانگین بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد.

متغیرها رد میشود و همه متغیرها دارای توزیع

همچنین ،فرهنگ اخالقی سازمان دارای کمترین

غیرنرمال است.

میانگین در همه سازمانها است.
برای بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش از

10

در روش الگوسازی معادالت ساختاری ،الگوی
بررسیشده در دو مرحله ،شامل الگوی اندازهگیری و
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فاطمه حاجیپور و دکتر الهه برزگر

الگوی ساختاری ،بررسی میشود .ابتدا الگوی

که بر مؤلفههای دیگر (بر دو مؤلفه و بیشتر) دارای بار

اندازهگیری بهمنظور تعیین پایایی (همسانی درونی) و

عاملی زیادی بود ،حذف شد .سپس ،دوباره تحلیل

روایی (اعتبار افتراقی) سازهها و ابزار اندازهگیری

دادهها انجام شد .در جدول شماره  4بارهای عاملی

بررسی شد.

گویههای باقیمانده در تحلیل ارائه شده است .بر
اساس نتایج مندرج در جدول مزبور بار عاملی همه

در مرحله اول گویههایی که بار عاملی آنها کمتر

گویهها بیشتر از  0/4است.

از  0/4بود ،گویههایی که معنیدار نبود و گویههایی

جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نوع سازمان

آماره

رهبری

رهبری

فرهنگ

ترجیحات

اثربخشی

تحلیلگرا

اخالقی

اخالقی سازمان

رهبری اخالقی

رهبر

بیمارستانهای دولتی

میانگین

3/31

3/237

3/101

4/068

3/237

شیراز

انحراف معیار

0/76

0/72

0/632

0/79

0/672

ستاد دانشگاه علوم

میانگین

3/406

3/395

3/267

3/977

3/429

پزشکی شیراز

انحراف معیار

0/806

0/744

0/744

0/83

0/774

دانشکده پزشکی

میانگین

3/831

3/757

3/284

4/039

3/666

شیراز

انحراف معیار

0/424

0/613

0/611

1/025

0/53

میانگین

3/702

3/726

3/391

4/233

3/693

انحراف معیار

0/737

0/73

0/61

0/686

0/596

میانگین

3/537

3/48

3/525

4/169

3/437

انحراف معیار

0/722

0/86

0/607

0/496

0/758

شهرداری شیراز
اظهار نشده

جدول  :3آزمون کلموگوروف-اسمیرونوف
آمارهها

فرهنگ اخالقی

رهبری

اثربخشی

ترجیحات رهبری

رهبری

سازمان

اخالقی

رهبر

اخالقی

تحولگرا

تعداد

239

239

239

239

239

)Z (k-s
معنیداری

1/517

1/789

1/362

1/995

1/393

0/02

0/003

0/049

0/001

0/041
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اهمیت اخالقی و رهبری اخالقی حسابداران بخش عمومی
جدول  :4بارهای عاملی گویههای پژوهش
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
رهبری تحولگرا
ترجیحات رهبری اخالقی
ترجیحات رهبری اخالقی
ترجیحات رهبری اخالقی
ترجیحات رهبری اخالقی
ترجیحات رهبری اخالقی
ترجیحات رهبری اخالقی
ترجیحات رهبری اخالقی
ترجیحات رهبری اخالقی
فرهنگ اخالقی
فرهنگ اخالقی
فرهنگ اخالقی
فرهنگ اخالقی
فرهنگ اخالقی

گویه

بار عاملی

TL3
TL4

0/75

اثربخشی رهبر

0/75
0/71

اثربخشی رهبر
اثربخشی رهبر

0/7

اثربخشی رهبر

0/63
0/68

اثربخشی رهبر
اثربخشی رهبر

0/73

اثربخشی رهبر

0/41
0/75

اثربخشی رهبر
اثربخشی رهبر

0/75

اثربخشی رهبر

0/73
0/79

اثربخشی رهبر
اثربخشی رهبر

0/79

اثربخشی رهبر

0/69
0/69

اثربخشی رهبر
اثربخشی رهبر

0/78

اثربخشی رهبر

0/7
0/71

اثربخشی رهبر
اثربخشی رهبر

0/81

اثربخشی رهبر

0/75
0/84

اثربخشی رهبر
اثربخشی رهبر

0/8

اثربخشی رهبر

0/77
0/7

اثربخشی رهبر
اثربخشی رهبر

0/78

رهبری اخالقی

0/48
0/62

رهبری اخالقی
رهبری اخالقی

0/73

رهبری اخالقی

0/67
0/69

رهبری اخالقی
رهبری اخالقی

0/69

رهبری اخالقی
رهبری اخالقی

ETL7
ETL8

رهبری اخالقی

ETL9

0/77

رهبری اخالقی

ETL10

0/7

TL5
TL7
TL8
TL9
TL10
TL11
TL12
TL13
TL14
TL15
TL16
TL17
TL18
TL19
TL20
PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
PL7
PL8
ETC3
ETC4
ETC5
ETC6
ETC8

فرهنگ اخالقی

ETC10
ETC13

0/58

اثربخشی رهبر

LE1

0/74

اثربخشی رهبر

LE2
LE3

0/71

فرهنگ اخالقی

اثربخشی رهبر

گویه
LE4
LE5
LE6
LE7
LE8
LE9
LE10
LE11
LE12
LE13
LE14
LE15
LE16
LE17
LE18
LE19
LE20
LE21
LE23
LE24
LEF2
LEF3
LEF5
LEF6
ETL1
ETL2
ETL3
ETL4
ETL5
ETL6

بار عاملی
0/74
0/69
0/74
0/71
0/66
0/69
0/67
0/61
0/68
0/62
0/68
0/58
0/5
0/66
0/66
0/56
0/61
0/64
0/73
0/66
0/71
0/68
0/58
0/7
0/61
0/65
0/76
0/56
0/8
0/78
0/75
0/78

0/76

برای بررسی پایایی پرسشنامهها از پایایی ترکیبی،

 0/7و بیشتر از آن است .همچنین ،میانگین واریانس

آلفای کرونباخ و میانگین استخراج شده استفاده شد.

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

سطح مقبول برای پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ

که سازه مدنظر  %50یا بیشتر ،واریانس شاخصهای
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فاطمه حاجیپور و دکتر الهه برزگر

خود را تبیین کند .جدول شماره  5نتایج آزمون پایایی

مشخصشده مقادیر مربوط به هر متغیر از همبستگی

ابزارهای اندازهگیری را نشان میدهد .مقادیر

هر متغیر با دیگر متغیرها بیشتر است که نشاندهنده

بهدستآمده برای این شاخصها حاکی از پایایی

روایی پذیرفتنی ابزارهای اندازهگیری است.
رابطه متغیرها در روش حداقل مجذورات جزئی از

پذیرفتنی ابزار اندازهگیری است.
در مورد روایی (اعتبار افتراقی) پرسشنامهها ،جذر

طریق ضرایب مسیر ( )βبررسی میشود .بهمنظور بررسی

میانگین واریانس استخراجشده هر متغیر باید از

معنیدار بودن ضرایب مسیرها در الگو از آماره تی

همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرها بیشتر باشد .به این

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

معنا که همبستگی هر متغیر پنهان و شاخصهای

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

(متغیرهای آشکار) آن باید بیشتر از همبستگی آن

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

متغیر با دیگر متغیرها باشد .جذر میانگین واریانس

ضریب تعیین نشان میدهد چند درصد از واریانس

استخراجشده در انتهای هر ردیف در جدول شماره 6

متغیر وابسته بهوسیله متغیر مستقل تبیین و پوشش داده

ارائه شده است .همانطور که در این جدول

میشود (چند درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از

جدول  :5آزمون پایایی ابزارهای اندازهگیری
مؤلفه

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس

فرهنگ اخالقی سازمان

0/83

0/76

0/51

رهبری اخالقی

0/91

0/89

0/52

اثربخشی رهبر

0/95

0/95

0/55

ترجیحات رهبری اخالقی

0/92

0/9

0/6

رهبری تحولگرا

0/94

0/93

0/51

جدول  :6ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش و جذر میانگین واریانس استخراج شده
2

3

4

متغیر

1

 .1فرهنگ اخالقی سازمان

0/71

 .2رهبری اخالقی

**0/592

0/72

 .3اثربخشی رهبر

**0/707

**0/713

0/74

 .4ترجیحات رهبری اخالقی

*0/243

**0/38

**0/347

0/77

 .5رهبری تحولگرا

**0/507

**0/712

**0/692

**0/225

5

0/71

* p>0/05 ،** p>0/01
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اهمیت اخالقی و رهبری اخالقی حسابداران بخش عمومی

متغیر یا متغیرهای مستقل است) .شکل شماره  2الگوی

رابطه متغیرها است .شاخص نیکویی برازش برای الگو

بررسیشده در این پژوهش را نشان میدهد.

 0/59است که نشاندهنده برازش خیلی خوب الگو

بر اساس نتایج ارائه شده در شکل شماره  ،2تأثیر

است .گفتنی است متغیرهای رهبری تحولگرا ،سابقه

درک رفتارهای اخالقی رهبری بر اثربخشی رهبری

کار و جنسیت نیز بهعنوان متغیرهای کنترلی در الگو

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

وارد شده است.

(تأیید فرضیه اول پژوهش) .ترجیحات رهبری اخالقی
نتیجهگیری

رابطه بین درک رفتارهای اخالقی رهبری و اثربخشی
رهبری را تعدیل نمیکند (( )t=0/820 ،β=0/05تأیید
نشدن فرضیه دوم پژوهش) .فرهنگ اخالقی سازمان

یک حسابدار خوب در وهله اول شخصی است که

رابطه بین درک رفتارهای اخالقی رهبری و اثربخشی

اخالق حرفهای داشته باشد .بسیاری از اندیشمندان بر

رهبری را تعدیل نمیکند ()t=0/137 ،β=-0/008

این باورند که رشد و تعالی جوامع بشری فقط به علم،

(تأیید نشدن فرضیه سوم پژوهش) .همچنین ،مقدار

فن و پیشرفتهای مادی وابسته نیست بلکه از عوامل

ضریب تعیین ( ،)R2نشان میدهد  %74از تغییرات تمایل

مهم ترقی ملتها ،رعایت موازین اخالقی و روحی

به افشاگری بهوسیله کل الگو تبیین میشود .آماره Q2

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

برای اثربخشی رهبری برابر با  0/32است .مقدار Q2

بین اهمیت اخالق و رهبری اخالقی در حرفه

بیشتر از صفر حاکی از توانایی کل الگو برای پیشبینی

حسابداری (حسابداران بخش عمومی) پرداخت.

ترجیحات
رهبری اخالقی
R2=0/74

0/05

اثربخشی
رهبری

**0/44
-0/008

-0/003 0/15

-0/02

رهبری تحولگرا سابقهکار جنسیت

فرهنگ اخالقی
سازمان

* p>0/05 ،** p>0/01
شکل  :2الگو ساختاری آزمونشده
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فاطمه حاجیپور و دکتر الهه برزگر

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که درک

شغلی وجود دارد .یافتههای پژوهش علیزادهثانی و

کارکنان از رفتارهای اخالقی رهبر رابطه مثبت و

همکاران ( )54حاکی از آن بود که صداقت رفتاری

معنیداری با اثربخشی رهبری دارد .این نتایج با نتایج

رهبر با اثربخشی رهبر از نگرش کارکنان رابطه

پژوهشهای کوپلند ( ،)9والومبوا و همکاران (،)11

معنیداری دارد .بنابراین ،رهبران و مدیران در

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

سازمانها باید نقش صداقت رفتار خود در حمایت و

کاستانتینبلوم و همکاران ( ،)38نیری و همکاران

تحقق هدفهای سازمانی را مدنظر داشته باشند.

( ،)52گوسل و توکماک ( )53و علیزادهثانی و

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انتظارات و

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

ترجیحات کارکنان برای رهبری اخالقی رابطه بین

نشان داد که رابطه معنیداری بین رفتارهای رهبری

درک رفتارهای اخالقی رهبر و اثربخشی رهبر را

اخالقی و رهبرانی که اثرپذیر تلقی میشوند ،وجود

تعدیل نمیکند .همچنین ،درک کارکنان از فرهنگ

دارد .یافتههای پژوهش والومبوا و همکاران ()11

اخالقی سازمان رابطه بین درک رفتارهای اخالقی رهبر

بیانگر آن است که رهبری اخالقی رابطه مثبت و

و اثربخشی رهبر را تعدیل نمیکند .رفتارهای اخالقی

معنیداری با رفتارهای اخالقی کارکنان دارد.

رهبر منجر به اعتماد کارکنان به رهبر میشود و

یافتههای پژوهش کاستانتین بلوم و همکاران ()38

کارکنان بر این باورند که رهبر به نفع آنها عمل

نشان داد که رفتارهای اخالقی کارکنان تا حدود

میکند .جو اخالقی میتواند بر تصمیمگیری اخالقی

زیادی به رهبری اخالقی سازمان وابسته است .نتایج

افراد و همچنین نگرش افراد درون سازمان مؤثر باشد.

پژوهش شهریاری و برزگر ( )36حاکی از آن است

هر چه فرهنگ اخالقی قویتر باشد ،آثار رهبری

که بین درک حسابداران مبتدی و باسابقه از جو

اخالقی نیز بیشتر خواهد بود .یافتههای پژوهش حاضر

اخالقی سازمان با تعهد سازمانی آنان رابطه مثبت و

در رابطه با انتظارات و ترجیحات کارکنان و فرهنگ

معنیداری وجود دارد .مطابق با نتایج پژوهش آنان

اخالقی سازمان با نتایج پژوهش کوپلند ( )9همسو است

دیدگاه اخالقی مدیران مالی بر کیفیت گزارشگری

که نشان داد اولویتها و انتظارات کارکنان و درک

مالی مؤثر است .یافتههای پژوهش نیری و همکاران

فرهنگ اخالقی سازمان ،تأثیری بر اثربخشی رهبر

( )52نشان داد که بین ارزشهای اخالقی با تنش ناشی

ندارد .این پژوهش شواهدی در مورد رابطه درک

از ابهام و محدودیت اختیارات و مسئولیت ،تنش ناشی

اخالقیات و تحوالت مدیران با اخالق در حسابداری

از تعارض و تضاد و تنش شغلی رابطه معنیداری

ارائه میدهد که این درک منجر به بهبود نتایج رهبری

وجود دارد .بر اساس نتایج پژوهش گوسل و

و مدیریت میشود .یافتههای این پژوهش بر خالف این

توکماک ( )53رابطه مثبت و معنیداری بین رهبری

نظریه است که کارکنان ترجیحات و انتظارات رهبر با

اخالقی ،اعتماد سازمانی ،تعهد عاطفی و رضایت

اخالق را درک نمیکنند .بنابراین ،بین رهبری اخالقی
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و ترجیحات محیطی سازمان رابطه وجود دارد و رهبری

طبق نتایج پژوهش حاضر بین درکی که کارکنان

اثربخش میتواند این ترجیحات را تعدیل کند.

از رفتارهای اخالقی رهبر دارند با اثربخشی رهبر رابطه

پژوهشهای بیشتر در این زمینه به دانشگاهیان و

مستقیمی وجود دارد .از اینرو ،آینده حرفه

متخصصان کمک میکند تا تعیین کنند چگونه مدیر

حسابداری به رهبران این حرفه بستگی دارد .رهبران

میتواند مجموعهای از این ویژگیها را بهصورت

در سازمانها باید به نقش صداقت رفتاری توجه کنند

ترکیبی داشته باشد که سرانجام منجر به بهبود روند

و با تأکید بر صداقت رفتاری بر نگرش پیروان و

مدیریتی وی شود .همچنین ،پژوهشهای بیشتر ،بهویژه

کارکنان تأثیر مثبت بگذارند .اثربخشی رهبر از

در حرفه حسابداری و خدمات مالی باعث میشود تا

مهمترین عناصری است که برای تحقق هدفهای از

رشتهای که متهم به اتهامات متعددی شده به روند مؤثر

پیش تعیینشده رهبر ضروری است .مطابقت بین رفتار

خود یعنی رهبران سازگار و با اخالق و مؤثر بازگردد.

و گفتار رهبر موجب اعتماد در کارکنان میشود و

بر اساس نتایج پژوهش حاضر رهبرانی که اخالقی

آنان با میل و رغبت از فرمانهای رهبر و مدیر پیروی

و تحولگرا هستند بهعنوان رهبران مؤثرتر قلمداد

میکنند .همچنین ،تقویت رهبری اخالقی مستلزم

میشوند .اگر کارکنان رفتارهای رهبری اخالقی را

تقویت مشخصههای رهبری اخالقی (اعتماد ،صداقت،

ارزشمند بدانند و بر این باور باشند که رهبران باید

درستی ،وفای به عهد ،احترام و غیره) در مدیران و

صادق باشند ،این رفتارها (نوعدوستی ،صداقت،

سرپرستان سطوح عالی تا میانی است.

همدلی ،توانمندسازی ،انصاف و عدالت) را برای

در راستای موضوع پژوهش حاضر به پژوهشگران

اثربخشی رهبر مهم میدانند .اگر فرهنگ سازمانی

پیشنهاد میشود که اثر ویژگیهای شخصیتی رهبر بر

مروج رفتار اخالقی باشد و رهبر رفتار اخالقی مناسبی

اثربخشی وی ،تأثیر رهبری اخالقی بر تردید حرفهای

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

حسابرسان ،نقش و تأثیر شخصیت مدیران بر الگوی

توجه به نتایج این پژوهش میتوان بیان کرد که اگر

فرهنگ اخالقی سازمانی ،رابطه فرهنگ اخالقی

رهبران رفتارهایی اخالقی از خود نشان دهند ،هم از

سازمان با رفتارهای غیرعادی حسابداران و حسابرسان،

سوی مافوق و هم زیردستان ،بهعنوان رهبران مؤثرتر

ضرورت برگزاری دوره آموزشی در زمینه اخالق

ارزیابی میشوند .همچنین ،رهبری اخالقی سهم

برای حسابداران شاغل در حرفه حسابداری را بررسی

درخور توجهی در پیشبینی و تبیین اثربخشی رهبر

کنند .گفتنی است پژوهش حاضر مربوط به ستاد

دارد .ایجاد رابطه بین رفتارهای رهبری اخالقی و

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشکده پزشکی شیراز،

اثربخشی رهبر ،ممکن است برای شرکتها و

بیمارستانهای دولتی شیراز و شهرداری شیراز است و

کارکنان حرفه حسابداری این انگیزه را ایجاد کند تا

تعمیم نتایج آن به سایر ادارات دولتی و سایر استانها

رفتارهای رهبری اخالقی را بیشتر مدنظر قرار دهند.

باید با بررسی مجدد و احتیاط انجام شود.
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Abstract
Introduction: The future of accounting depends on the leaders and ethical leadership of
professional accountants. Therefore, it is necessary for the leaders to guide accountants
towards honest behavior by explaining and clarifying the importance of ethical standards.
Obviously, by doing so, the accounting profession can continue its historic role in fair
economic growth and the success and welfare of nations. This will come true when
accountants are committed to ethical principles. Therefore, this study examines the ethical
leadership model and its impact on the effectiveness of the leader in accounting.
Method: This study is a descriptive survey. The statistical community sample included the
staff of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz Public Hospitals, Shiraz Medical
Science Faculty and Shiraz Municipality. Data was gathered by means of questionnaires
and analyzed by structured equation modeling method.
Results: The results indicated that the staff’s perception of the leader’s ethics had positive
and significant effect on leadership effectiveness. Also, staff expectance and preference for
ethical leadership did not moderate the relationship between perceiving leader’s ethical
behavior and leader effectiveness.
Conclusion: If leaders have ethical behavior, they will be considered as more efficient
leaders in the eyes of their superiors and subordinates. Ethical leadership plays an important
role in predicting and explaining the effectiveness of the leader. Establishing a relationship
between ethical leadership behaviors and leader effectiveness may motivate companies and
accounting professionals to pay more attention to ethical leadership behaviors.
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