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Abstract 

This study was conducted with the aim of "examining the effect of individual 
ethics on organizational ethics by considering the mediating role of family ethics" 
The main question is: can individual ethics have an impact on organizational ethics 
and how the individual interacts with his colleagues? Does the intensity of the 
relationship between individual ethics and organizational ethics change with the 
introduction of family ethics as a mediating variable? The research method, 
according to the purpose, is applied and correlational. The statistical population of 
the staff research is one of the military universities of Tehran and the statistical 
sample is 70 employees who were selected by simple random sampling. The 
research tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was 
confirmed by 20 experts and its reliability was 0.91 using Cronbach's alpha. The 
results showed that individual ethics has a positive and significant effect on 
organizational ethics. Individual morality also has a positive and significant effect 
on family morality; However, no evidence was found to mediate the role of family 
ethics in the relationship between individual ethics and family ethics. 
 

Keywords: Ethics, Individual Ethics, Family Ethics, Organizational Ethics, 
Mediating Role. 

 

 

1. Correspondent Author: PhD Student of Allameh Tabatabaei University, hjacir@gmail.com 

2. Lecturer and researcher at Imam Hossein Officer University 





 

 

 )ع(نیحس داری امامدانشگاه افسری و تربیت پاس و قدرت نرم اسالمی دانشکده علوم انسانیپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی  -دوفصلنامة علمی

 118-95: 1400، بهار و تابستان 23سال یازدهم، شمارة 

 

 گریاخالق سازمانی با میانجیتأثیر اخالق فردی بر 

 اخالق خانوادگی در کارکنان یک دانشگاه نظامی
 

 حسن جباری

 حسن گلی
 28/02/1400تاریخ دریافت: 

 16/06/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده
میرانیی  بررسی تأثیر اخالق فردی برر اخرالق سرازمانی برا در نررر  ررفتن نقر »این تحقیق، با هدف 

اخرالق  توانرد ترأثیری درشده است. سؤال اصرلی ایرن اسرت:  یرا اخرالق فرردی میانیام « اخالق خانواد ی
نروان اد ی بره عسازمانی و چگونگی تعامل فرد با همکاران خود داشته باشد؟  یا با ورود متغیرر اخرالق خرانو

بره  ، با توجرهشود؟ روش تحقیقمتغیر میانیی، شدت رابطه بین اخالق فردی و اخالق سازمانی دچار تغییر می
 های نررامی تهررانهدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه  ماری تحقیق کارکنان یکی از دانشرگاه

، ابراار تحقیرق  یری تصادفی ساده انتخراب شردند.نفر از کارکنان است که با نمونه 70و نمونه  ماری تعداد 
رفرت و ان مرورد تأییرد قررار  نفرر از خبر ر 20ساخته است که روایی محتروایی  ن توسر  پرسشنامه محقق

فرردی دارای ترأثیر  به دست  مد. نتایج نشان داد که اخالق 91/0پایایی  ن هم با استفاده از  لفای کرونباخ، 

ر اخرالق دمثبت و معنادار در اخرالق سرازمانی اسرت. همننرین اخرالق فرردی دارای ترأثیر مثبرت و معنرادار 
 ی و اخرالقیانیی اخالق خانواد ی در رابطة بین اخالق فردخانواد ی است؛ هرچند شواهدی دال بر نق  م

 خانواد ی مشاهده نشد.
 

 .فردی، اخالق خانواد ی، اخالق سازمانی، نق  میانیی اخالق، اخالقها: كلیدواژه

  

 

. دانشیوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی :مسئول سندهینو hjacir@gmail.com 

 . )مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین)ع 
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 مقدمه
ترین  وهری است که در وجود هر کسی به ودیعره نهراده شرده اسرت. بره نر  نفس  رامی

 نِ کسی است که نفس خود را تاکیره کررده، از ریایرل پرا  و  ازصریح قر ن کریم، رستگاری 

مباالتی انگاری و بیاش کند. ا ر خلق و خوی انسان بر اثر سهلپیراسته و به فضایل اخالقی  راسته

یابد. هر قدر عمل خالفِ اخالق تکرار شرود، برر میراان اش کاه  میهای انسانیتباه شود، ارزش

شود و این تعبیری است تر میشود تا جایی که از حیوانات هم پستوده میپستی و سقوط انسان افا

قیراس « حسرن خلرق»توان با  ید. از طرف دیگر، کمتر فضیلتی را میکه از وحی مُنْال به دست می

کرد. خداوند متعال در قر ن کریم، عامل جذب و  رای  اطرافیان پیامبر اسالم)ص( بره ایشران را 

خلقی در روایات اسالمی رویی و خوشداند. خوشیامبر)ص( به خلق عریم میخویی و تخلق پنرم

 ها شمرده شده است.ها و کینههای مادی و معنوی و عامل دفع خصومتعامل جذب روزی

های تدریس اخرالق نررری و عملری، در مسئله اخالق امری  موزشی است و بی  از کرسی

د»یابد. حدیث شرری   سترش میقالب رفتارهای عملی افراد، انتقال و  وَ  
دّْاس اوَ ا ُُ د  ْ کُونوُو

د اات ُکم  س 
 ّ ْا د ری 

غا ناظر بر همین معنا است. پس اخالق را باید به  ونه عملی و با اعمال و رفتار خود « ب 

ها، اییاد رابطره ثمرربخ  میران مردیران و  موزش دهیم. داشتن اخالق نیکو برای انسیام خانواده

معلم و متعلم و ... در هر مکانی که دو یا چند انسان با هرم در ارتبراط هسرتند، کارمندان، رابطه بین 

هرای اساسری یر  هرای اخرالق اسرالمی کره از بنیانالزم و ضروری است. به همرین دلیرل،  موزه

برا ایرن اوصراف، های اساسی هر نهاد یا سازمان قرار  یررد. حکومت دینی است، باید جاو اولویت

ی میران اخرالق فرردی و اخرالق اخالق خرانواد ی در رابطره عل ر یا : ن استایتحقیق ال اصلی ؤس

 تواند رابطه این دو متغیر را تحت تأثیر قرار دهد؟و می میانیی است یسازمانی دارای نقش

هرای های مختل  به میراان تالشری کره در راسرتای تررویج و تحکریم مبرانی و ارزشسازمان

انند بره پویرایی و بالنرده برودن برسرند و از مررج تردرییی تودهند، میساختاری خوی  انیام می

هرای هرای اسرالمی و دینری جراو مبرانی و ارزشرهایی یابنرد. در نررام جمهروری اسرالمی،  موزه

توانررد بسررتر هررا میرود و عرردم توجرره و  فلررت از ایررن ارزشها برره شررمار مرریسرراختاری سررازمان

تدریج فراهم  ورد. هرچند سرازمان بره ها را بههای اصولی سازمانزدایی و سست شدن بنیانهویت

ای از  ن کوتراه بیایرد، کند و حاضر نیست لحرهناپذیر بر اصول خوی  پافشاری میشکلی خدشه
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طرف، و پینید ی رواب  و تعامالت انسرانی در دنیرای هراار رنر  ها از ی ولی پینید ی انسان

شرر ، نررو درانداخترره شررود. بی کنررد کرره هررر روز طرحرریامررروز از طرررف دیگررر، اییرراب می

 ذاری مادی و معنوی در این راه، در قالب اجرای طرحی برا عنروان فروق و عنراوین مشرابه سرمایه

 نماید. الزم و ضروری می

دهنده و بسیار قابل توجه اینکه خداوند متعال در قر ن کریم به صراحت به پیامبر نکته هشدار

د»کنرد:  رامی اسالم)ص( چنرین  وشراد می و   د  
 ْ وو ناا م دضا ظ ون  دّْ با والا ظ  ِا وَد ا 

دظا دُکاو ا ّاوو  د وا
د ّ كا و  ای پیامبر، ا ر فردی تندخو و خشرن برودی، هرر  ینره مرردم از دور و برر ترو پراکنرده «: حا

شدند. صراحت این  یه به تنهایی کافی است تا به ضرورت و اهمیت اخالق نیکو پی ببریم و تا می

 محی  دانشگاه به فضایل و پیراستن  ن از ریایل اخالقی بکوشیم. حد امکان در راه  راسته کردن

 

 اهداف پژوهش
 اصلی هدف

 ری اخالق خرانواد ی ر اخالق سازمانی با میانییداخالق فردی  شناخت نوع و میاان تأثیر

 .در کارکنان ی  دانشگاه نرامی

 

 فرعی اهداف

 سازمانی؛ر شناخت نوع و میاان تأثیر اخالق فردی در اخالق 

 ر شناخت نوع و میاان تأثیر اخالق فردی در اخالق خانواد ی؛

 ر شناخت نوع و میاان تأثیر اخالق خانواد ی در اخالق سازمانی.

 

 ادبیات تحقیق
 مفاهیم تعریف

 همره و اندکوشریده اجتمراعی و فرردی تعرادل بره رسریدن برای هاانسان تاریخ، ادوار همه در

. اندکرده تنریم ضواب  و قواعد چارچوب در را خود رواب   یردینی و دینی جوامع از اعم ،جوامع

 دریافرت وحری طریرق از هر راه اخالقری ضواب . اندبوده «اخالقی» ،ضواب  این از ایعمده بخ 
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 دینردار هایانسان فق  ویژه اخالق که نیست معنی بدان این ولی ؛اندبوده ترصحیح و مؤثرتر شده،

 و بودن خطا و اعمال از برخی نیکی و درستی و کندمی در  را اخالق به نیاز نیا انسان عقل است.

 قررار را خیرر بره تمایل و   اهی انسان، اخالقی وجدان در خداوند. فهمدمی را دیگر برخی زشتی

 . باشد مختصر و اجمالی   اهی این چند هر است؛ داده

. کنردمی در  اجتمراعی مناسربات و روابر  قلمرو در کم،دست را اخالق به نیاز انسان عقل
 را اخالقری قروانین ضرورت یابند،درمی نرم برقراری برای را قانون ضرورت که طورهمان هاانسان
 اخالقری ضرواب  برا کره را ایجامعره انسران،. فهمنردمی بخ  رام و عادالنه نرم برقراری براینیا 

 موفقیت، و  رام  تعادل، به رسیدن راه که فهمدمی و یابدمی دلپذیرتر ،شودمی هدایت و حفاظت
 ناراً نخشی ال و جنه نرجوا ال لوکنا»: اندفرموده روایتی در )ع(علی امیرمؤمنان. است اخالق به التاام

 النیرا:: ا رر سبیل علی تدل مما فانها االخالق بمکارم نطالب ان لنا ینبغی لکان عقاباً ال و ثواباً ال و
 مکرارم کره برود شایسرته هراسریدیم،نمی عقاب و جهنم  ت  از و نداشتیم امید پاداش و بهشت به

  «.اندپیروزی و نیات راهنمای  نها زیرا بخواهیم، را اخالق
 در  خرتری ا ر که است این روایت این احتمالی معانی از یکی. پرمعناست بسیار روایت این

 زنرد ی زیررا بودنرد؛ مطلوب اخالق مکارم هم باز شد،می خالصه دنیا در انسان حیات و نبود کار
 ایرن هرایدرس از دیگرر یکری احتمراالً. سرازندمی  رام و متعرادل دنیا در را انسان و دلپذیر را دنیا

 کارهرای برابرر در ا رر حتی که است چنان اخالق، مکارم مطلوبیت و خوبی که است این روایت،
 و خروبی در  هرم براز  رفرت،نمی صرورت عقرابی برد اعمرال اثر بر و نبود کار در پاداشی نی 

 مکرارم  ثرار حتری ،معنرا ایرن در بخرواهیم. را  نهرا کره داشتوامی را ما ،اخالقی مکارم مطلوبیت

 مکرارم یاتری خروبیِ بلکره نیسرت،  نهرا مطلوبیرت سبب هم هاانسان دنیایی حیات بهبود در اخالق
 .است نرر مورد اخالق
 

 اخالق

سیایا و ملکات اکتسابی کره بشرر  نهرا را بره عنروان  ،های  سلسله خصلت :ست ازا عبارت

که رو: انسران در است قالبی روحی برای انسان اخالق،  ،پذیرد. به عبارت دیگراصول اخالقی می

رو: انسران چگونره بایرد  ]اینکره  ؛شرود ن قالب و در  ن کادر و طبق  ن طر: و نقشه ساخته می

 .(1398گی است )مطهری، همگانی و همیش ،مطلق ،باشد، ی  امر ثابت
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 ایتاکنون ن و وجود داشته یرسم یهاو از   از تمدن است اخالق همواره در وجود بشر بوده

 ی،نفسان یهادارد که اخالق نه تنها با ملکه تیاهم دلیلامر بدان  نیاادامه داده است.  خود اتیبه ح

 ،داشرته یقریانسان ارتباط عم یرواب  اجتماع تمامبلکه با  ،فرد اعمال و رفتار خودِ بیو تهذ هیتاک

 .دارد ییاو نق  بساا یو اجتماع یو سرنوشت فرد یدر زند 

لرق  ورده دربراره خُ ریابن اث . مده است عتیو طب )سرشت( «هیسی» یاخالق در لغت به معنا

نفرس و اوصراف و  یعنری یصرورت براطن ، ن قتیو حق است لق عبارت از طبع و سرشتخُ :است

 ن به کرار  یانسان و صفات و معنا یصورت ظاهر یلق براهمننان که خَ ؛مخت   ن است یعانم

 ،تائریلرق بره هخَ امرا ؛ی هسرتندکری ،لق در اصرللق و خُخَ :دی ویباره منیدر ا اینب را  .رودیم

اطرالق  ییایو سیاخُلق به قوا  و افتهیاختصاص  ،شوندیچشم در  م که با ییهااشکال و صورت

 ،است شده منابع یکر شتریبدر  و دشویه مالحره مکچنان .شوندیدر  م رتیشده است که با بص

و  دی یبه دست م یونلغو یهاد اهیاما  ننه از میموع د .شودیم یشتریب دیکأت یدرون بر صفات

 ،مراا  ،خصرلت ،سرشرت ،نهاد ی، طبع،و به خو ردم داعا یمعنا خُلق ،دارددان اشاره ب ایدهخدا ن

 داریرپا صرفاتاسرت کره بره   ن لرقمرتبره خُ نیترکامل .دشویاطالق م رتیو مشرب و س عتیطب

کره  یابره  ونره ؛دانردیم یعی ستره وس یمفهوم اخالق را دارا یعالمه جعفر .شود لیتبد یدرون

بره  این یبرخ .شودیم ایو  فتار ن هاتین ،هااراده ،تفکرات ی(،فعل ظاهر) چون رفتار یشامل امور

برا  ،معنا نبوده نیا درمنحصر  اما .ی استملکات نفسان ،اخالق کملا دارند که حد حینکته تصر نیا

هرا و هرا، نیرتها(، تفکررات، اراده)شکل ،  داب، هیئاترفتارها توسعه در معنای  ن، اخالق شامل

 .(1395راد، مرامیاخرالق، اعرم از اخرالق فرردی و اجتمراعی اسرت )ا نیهمنن د.شو فتار نیا می

فرراوان اسرالم  دیرکأ ن در جامعه مورد ت یریکار است که به یاز جمله مباحث اتیاخالق و اخالق

را بره کمرال رسراندن مکرارم   یهردف از رسرالت خرو)ص( اکررم امبریرپ کهیطوربه ؛بوده است

 . کردند یمعرف یاخالق

هاست و انسان را فارغ انسانهای اخالقی مربوط به حیات فردی ارزش ،منرور اخالق فردی:

هرای پرخروری، های صبر، حکمت و حرام و رییلتفضیلت :مانند ، یرداز رابطه با  یر در نرر می

   زد ی و سفاهت.شتاب

هاسرت؛ ماننرد عردل و های حاکم بر رابطه فررد برا سرایر انسانارزشمراد،  :اجتماعی اخالق
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شاره عرفی خود به ارتباط فرد با فرد دیگر ا اطالقِاحسان یا حسد و تکبر. واژه اخالق اجتماعی در 

اما از  نیا که خانواده محل  . یردالقاعده رواب  انسان با اعضای خانواده را نیا دربر میدارد و علی

ترین کانون رشد اخالقی انسان است و نیا بستر پیدای  روابر  منحصرر تالقی فرد و اجتماع و مهم

که هر ی ، اخالقیات ویژه خود را تولید  رودبه شمار میبه فرد همسری، فرزندی، پدری و مادری 

 یری شراکله اخالقری فررد خانواده کارکرد منحصر به فردی در شرکل ،کند و در واقعو مطالبه می

از اخالق اجتمراعی جردا  لذا ،ر عناصر اجتماعی استساید و رواب  وی با ون فرئدارد که جدا از ش

 .شده است

ها و احکرام اخالقری مربروط بره حروزه ارزش ، یمراد از اخالق خانواد اخالق خانوادگی:

بره عنروان  یتمرام جوامرع بشرر نیدر بر ،تراکنون خیترار یخانواده از ابتردا .رواب  خانواد ی است

 .بشرر بروده اسرت خیها و ترارتمردن ،هرافرهن  أجوامرع و منشر یربنایز ی،نهاد اجتماع نیتریاصل

اش یو متعرال یواقعر گراهی ن بره جا تیو هردا تیرحمانیا و  نیادیمقدس و بن یبنا نیپرداختن به ا

 یقیحق اتیو  فلت از  ن موجب دور شدن بشر از ح ،یانسان بارجهمواره سبب اصال: خانواده 

 ت.ده اسشو سقوط به ورطه هالکت و ضاللت 

 نیخانواده دارد و ا یو تعال هیتنا ،میرا به تکر توجه نیشتریب ،سازانسان یاسالم به عنوان مکتب

را  یانسان عهشمارد و سعادت و شقاوت جامیو مهد مودت و رحمت م تینهاد مقدس را کانون ترب

 ی،مرال یازهراین نیخرانواده را ترأم لیهدف از تشک همننین. داندیبنا م نیمنوط به صال: و فساد ا

اهرداف  نیربره ا یابیدست .شماردیبه سکون و  رام  برم یابیاز جمله دست ،انسان یو معنو یعاطف

 پیرادهبه خانواده و  یتوجه جد ازمندین ،و مستمر از  ن قیمکتب اسالم و حفظ و حراست دق یواال

و  هررایایربرنامرره اسررت کرره تمررام یضرررور . لررذااسررت مربرروط برره  ن در اسررالم نیکررردن قرروان

و  یتعرال یو در راسرتا یدحیملهم از نگرش تونیا مدارانه و حق ،سطو: همةدر  های ذاراستیس

 .(1388من ، )کی مصالح خانواده باشد

بینند که ای میای خود را در یر مسئلهها به صورت فاایندهامروزه، سازمان اخالق سازمانی:

برار دیگرر کارهرای خرالف و شرایطی کره بایرد ی  نامند، یعنی اوضاع ومعمای اخالقی می  ن را

از برین رفتره  ،زیرا مرز بین کارهای درست و خرالف بری  از پری  ؛درست را تعری  کرد اعمال

شاید پینید ی این امر مربوط به مطلق بودن اخالق و در عین حرال، نسربی برودن رفتارهرای است. 
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هرای خراص اخالقری ها در بعد فردی و شخصریتی دارای ویژ یانسان ،به طور کلیاخالقی باشد. 

دهد. ممکن است همین افراد وقتی در ی  جایگاه هستند که پندار،  فتار و رفتار  نها را شکل می

عواملی موجب شود که پندار،  فتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی  ، یرندو پست سازمانی قرار می

بگرذارد. از  ترأثیرهای انسانی بر روی میاان کارایی و اثربخشری سرازمان که این ویژ ی نشان دهند

تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یرا منفری در اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می ،طرفی

ی سالم برای کارکنان در سازمان بره وجرود  ورد، مدیر باید از نرر اخالقی جو  د.شوسطح سازمان 

 وری کار کنند. این امر، نیازمند وجود رهبرری برا هروش اخالقریبهره  نان بتوانند با تمام توان وتا 

توانایی در  درست از خرالف، داشرتن اعتقرادات اخالقری قروی و  شامل الست. هوش اخالقیبا

دهند، اعمرال  نهرا انیام می «درست»هوش اخالقی باال، کار درست را  عمل به  نهاست. رهبران با

کارهرا را برا اصرول  وارهها و عقایدشان هماهن  است، عملکرد باالیی دارند و همپیوسته با ارزش

 زنند. اخالقی پیوند می

با اییاد چنین تمهیداتی، سازمان از قید اخالق نمایشی )ریاکاری، چاپلوسی و...( رها شده، با 

های اخالقی، زمینه را برای یانبا تقویت بننیا محوریت شخصیت سالم و رفتارهای سالم سازمانی و 

 میتصم توانندمی رانیمد ی،اصول اخالق ربا اتکا ب. کردپویایی سازمان و کارکنان  ن فراهم خواهد 

راه  یا ،رودیدر سازمان به راه درست م یچه کس ؛بد است یایخوب و چه چ یایکه چه چ رندیبگ

و  یابیارزشر ی،ری میتصرم نریررخرود   یدر انیرام وظرا رانیمرد ،نیبنرابرا .دیمایپینادرست را م

 .دنعمل کن تیبا قاطع توانندینم ،در سازمان یاخالق امنر  یبدون وجود  هیو تنب قیتشو ،نرارت

و ترومم برا  نیریکار کردن ش ،انسان وجود و حضور داشته باشد یکار یا ر اخالق در زند 

نیرا مرردم و  تیرضرادر ضرمن، و  شرودمی ییو خودشکوفا یمندتیاحساس رضا ،یشغل تیرضا

انحطراط  ی،سرانان یدادرو نیترخطرنا . را نیا در پی خواهد داشتکار  ییامور و شکوفا شرفتیپ

در امان نخواهد ماند و  ایچ چیه ،صورت نیاست که در ای اخالق یو شکسته شدن مرزها یاخالق

انسان  یوقت رایز دارد؛ یاژهیو و ریخط گاهیجا یدر امور ادار مسئله نیا .ادیریانسان فروم تیانسان

 یصرورت ونردیپ نیرو ا ردیر یم ارها قررانسران رسرایبا  وندیو در پ شودیخار  م یاز محدوده فرد

بره  .شرودیبرابرر م نیفاجعره چنرد ،نباشد یحاکم بر رواب  انسان  یا ر اخالق ن ،ابدییم یسازمان

) المری،  اسرت یمتخلق برودن افرراد بره اخرالق انسران ،در هر سازمان مال  واالترین ،لیدل نیهم
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1388). 

 مختلر  مکرانی و زمانی شرای  با  ن تطبیق قابلیت اسالمی، اخالق نرام هایویژ ی از یکی

 صرورتی در اخالقی نرام هر زیرا ،است اسالمی اخالق هایجنبه ترینبرجسته از ویژ ی این است.

 در که ثباتی عین در نیازها این. دهد پاسخ بهتر انسان اخالقی نیازهای به که ماندمی برقرار و پاینده

 مرراهر و مصرادیق مکران، و عصرر هرر هایویژ ی و شرای  با همراه دارند، هامکان و هازمان همه

 جنبره اسرت، انسرانی اخالقری نیازهرای به معطوف  نکهدلیل  به اسالمی اخالق. یابندمی  ونا ونی

 متفراوت شررای  برا معصرومین توسر  طوالنی زمانی طی چون و دارد خود در را ایپاینده و ثابت

 است. شده شناسایی نیا  ن مراهر و ظواهر پذیرانعطاف وجه است، شده تطبیق تاریخی و اجتماعی

 جوامرع و هرازمان همره در انسران پاسخگوی تواندمی شود، مبتال نسبیت ورطه به  نکه بی ،بنابراین

 .باشد

 

 تحقیقپیشینه 
اخالق فرردی  تأثیرطور مستقیم به بررسی ه ن در بررسی پیشینه تحقیق، به تحقیقی که بامحقق

متغیرهرای برا  ،تحقیقاتی که ترا حردی دست نیافتند. ی بر اخالق سازمانی پرداخته باشد، دیا خانوا

 ند از:اعبارت ،بودندمرتب  حاضر  پژوه اصلی 

ها، برا نق  اخالق در موفقیرت سرازمان»( در پژوهشی با عنوان 1385زاده اشکذری )متقی ر

های برای سرازمان در  ررو شرناخت فرصرت راهبرددوین  وید: تمی «رویکرد استراتژی 

هایی برالقوه و بالقوه راهبردی و به فعلیت رساندن  نهاست. رواب  سازمان و محی  فرصرت

که براساس اصول فرا یر اخالقی، مایرت رقرابتی بررای سرازمان حتمی برای سازمان هستند 

 کید برأاثربخشی رواب  اخالقی سازمان با محی  را با ت. وی که در پژوه  خود، شوندمی

ها مه شرکتدهد: ه ونه ادامه میکرده است، اینمعدن بررسی و شرکت در صنعت چهار 

 .ی معدنی هم جدا از این مقوله نیستندهاهای اخالقی متعددی پی  رو دارند. شرکتمعضل

های معردنی های اخالقری بررای شررکتبعضری از معضرل ،های صرنعتبا توجه به شاخ 

تررین بره خطرر افترادن امنیرت جرانی کارکنران و سرالمت محری  زیسرت مهم .تر استمهم

برا  ،های  لکو  و نیومونت با فهم این مشکلشرکت .هاستتکهای اخالقی این شرمعضل
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های اخالقری شررکت را بره حرداقل کنند معضرلستفاده از اباارها و رویکردهایی سعی میا

های انطبراق برا های اخالقی، تدوین منشرور اخالقری، برنامرهتدوین  رمان و ارزش. برسانند

های اخالقی، ارزیابی عملکرد اخالقی، برنامه  موزش اخالق، خر  تلفرن  راارش سیاست

های دیگر، تالش شرکت  لکرو  و نیومونرت بررای حرل معضرلهای اخالقی و امور تخطی

 است.اخالقی 

مانع ترویج اخالق، به ابعاد  نگریتحویلی»عنوان  با( در پژوهشی 1387) قراملکی و سیاریر 

، در حروزه اخرالق  نو پس از بیان علل و عوامرل  نگری در اخالق پرداختهو  ثار تحویلی

کره ل اخالقری  شرکار کننرد.  نهرا معتقدنرد ئرویکرد را در مسرااند تا زوایای این هکوشید

ابتردا  ،که در درمان هرر معضرل  یرندمی نتییه نانگری  فت شناختی است. محققتحویلی

حرل مناسربی بررای  اه به درستی شناخته شود تا بتوان راه ن ؛باید وجود معضل اثبات شود

  ن یافت. 

عوامرل  ترأثیر نرام( در پژوهشی برا 1392ی یوشانلویی )پرست و رحمانانصاری، قربانی، شهر 

 ر عردالت برا وجرود متغیرر تعردیل ،فردی و سازمانی در اخرالق کراری مردیران بازاریرابی

هرای همبسرتگی، برا اسرتفاده از داده ر سازمانی در قالب پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی

که از طریرق معرادالت سراختاری  ،نفر از مدیران و سرپرستان بازاریابی در شهر تهران 217

ر اخرالق کراری داند، بره ایرن یافتره رسریدند کره عوامرل سرازمانی مورد  زمون قرار  رفته

ثر بروده ؤعوامل فردی نیا بر اخالق کاری مر  فتنی استمثبت دارد.  تأثیرمدیران بازاریابی 

 تأثیری بیشتر از ر اخالق کاری مدیران بازاریابدعوامل سازمانی  تأثیراست. در این پژوه ، 

یعنی تعردیل اثرر  ، رعوامل فردی بر ورد شده است. همننین عدالت سازمانی نق  تعدیل

میان عوامل را در این رابطه بازی کرده است. به این نحرو کره عردالت سرازمانی رابطره برین 

کننرد ی ولی شواهدی دال بر نق  تعدیل ،عوامل سازمانی و اخالق کاری را تعدیل کرده

سازمانی در رابطه بین عوامل فردی و اخالق کاری در این پرژوه  مشراهده نشرده  عدالت

 است.

سرنی  اخرالق براسراس مردل »( در پژوهشری برا عنروان 1392)  یر، فرانی و دا  خروشر 

لفه اصلی اخالق ؤم 24، با انیام مصاحبه با خبر ان، «ای فازی از اخالق کسب و کارشبکه
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بندی شاخ  اصلی دسته 5اند. سپس این عوامل را در قالب کردهکسب و کار را شناسایی 

 دبرا توجره بره تعردا ،اند. در ایرن پرژوه هکردمراتبی پژوه  را اییاد کرده و مدل سلسله

بره  ،ای فرازیفراینرد تحلیرل شربکه روشها و همننین وجود همبستگی بین  نهرا، از لفهؤم

ده شرر اخالق کسب و کار استفاده دثر ؤامل مها و تعیین اهمیت نسبی عومنرور تحلیل داده

ها و عوامل اخالق کسرب و بندی شاخ دهد که در رتبههای پژوه  نشان میاست. یافته

 اخالقری، سرازیتصمیممدار از بهترین وضعیت برخوردار بروده و اخالق کار، عامل رهبریِ

در  رفترهکار بره شناسریق، روشامحققر ،. در نهایرتاسرت رفتره شمار به عامل ترینضعی 

پژوه  خود را که به زعم  نها، از مفهوم و ریاضیاتی ساده و قابرل فهرم برخروردار اسرت، 

اخالق در سرازمان و کمر  بره  راهبردیریای برنامه برایواجد استخرا  جائیات مناسبی 

 اند.  یران در راستای تدوین دکترین اخالقی سازمان دانستهتصمیم

جرو  ةرابطر» بره نرام( در پژوهشری 1392شیخ شربانی و مشرکاتی )قدیری، بشلیده، هاشمی ر 

، با یکر ایرن مطلرب کره جرو «اخالقی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و قصد تر  شغل

ر تروجهی دقابرل  ترأثیرهای کارکنان اسرت و نگرشبه دهنده اخالقی یکی از عوامل شکل

، حقروقی و یدوسرتالقری )نوعبه بررسی رابطره برین انرواع جرو اخ ،پیامدهای سازمانی دارد

تعهرد سرازمانی و قصرد ترر  شرغل  ،اصولی، قانونی، ابااری و مستقل( با خشنودی شرغلی

کننده در . افررراد شرررکتبررودپرداختنررد. روش پررژوه   نهررا از نرروع توصرریفی همبسررتگی 

ند کره بره روش بودنفر از کارکنان رسمی شرکت  از استان اصفهان  250شامل  ،پژوه 

های پژوه  نشان داد که هر ی  از پنج نوع جو اخالقی یافته ند.شدتصادفی ساده انتخاب 

تعهد سازمانی و قصد ترر  شرغل رابطره معنرادار دارنرد. ، با خشنودی شغلی ،مورد بررسی

جرو  انرواع خطری ترکیرب کره داد نشران بنیرادی همبستگی تحلیل از حاصلهمننین نتایج 

 معنراداری رابطه شغل قصد تر  و شغلی خشنودی، سازمانی تعهد خطی بترکی با اخالقی

 کی از  ن برود کره ترکیربانیرا حر چند انره ر رسیون تحلیل از حاصل سایر نتایج. دارند

 2/28 و شغلی خشنودی درصد 6/30، سازمانی تعهد درصد 8/45 اخالقی جو انواع خطی

 یری محقق این اسرت نتییهدر نهایت،  .دنکنمی تبیین را شغل تر  قصد واریانس درصد

 خشرنودی شرامل ،سرازمانی مهرم پیامردهای برا اخالقی جوهای انواع، هایافته به توجه که با
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 مفهروم به توجه اهمیت امر این که شوندمی مرتب  شغل تر  قصد و سازمانی تعهد، شغلی

 .سازدمی مشخ  را کاری هایمحی  و هاسازمان در اخالق

 منشرور برر کیردأت برا سرازمانی اخرالق»( در پژوهشری برا عنروان 1388نیا و تروکلی )صالحر 

در ، اخالقی منشور اجرای و تدوین با ارتباط در هاسازمان وضعیت با هدف بررسی «اخالقی

ارتباطات به این یافته رسریدند  و اطالعات فناوری وزارت نرر زیر هاینمونه از شرکت 42

 اخالقی منشور دارای هاشرکت درصد 47 تنها ،ارزیابی مورد هایشرکت نمونه بین که در

 زمینره در. انردبوده موفرق منشور تدوین زمینه در  نها درصد 85 نیا میان این از که اندبوده

  مروزش به مربوط امتیاز تمام، تدوین در موفق هایشرکت از درصد 80 نیا منشور اجرای

 ن ایرن اسرت کره براا یری محققرنتییره .اندهکرد کسب را اخالقی منشور کردن عملیاتی و

 از .انردهکردن چنردانی  ذاریسررمایه عرصه این در هاسازمان هنوز اخالق، بر کیدأت وجود

 اخالقیرات اسرتقرار کنندهتضرمین الااماً نیا هاسازمان سوی از اخالقی منشور تدوین ،طرفی

 .نیست منشور اجرای و سازمان در

 هایسرازمان ایحرفه اخالق رد ثرؤم عوامل ارزیابی»( در تحقیقی با عنوان 1392احمدی )ر 

مطالعره وی  مرورد هایسرازمان در ایحرفره به این یافته رسیده اسرت کره اخرالق «خدماتی

 کردسررتان( اسررتان هایبیمارسررتان و هاشررهرداری، دارایرری و اقتصررادی امررور های)سررازمان

 و( درونری) سرازمانی(، بیرونری) فراسرازمانی سرطح سه در عواملی و ندارد مناسبی وضعیت

 ثرؤمر بررسری مرورد هایسرازمان در کارکنران ایحرفره اخرالق سطح بودن پایین رد فردی

 توانردمی عملکررد و رفتارهرا نبرودن یرا برودن وی با طر: این مبحث کره اخالقری .اندبوده

 نوع این به هاسازمان توجهیبی، دشو سازمان سطح در منفی یا مثبت پیامدهای بروز موجب

داخلری را موجرب اییراد  نفعرانیی برا برخرورد در اخالقری اصرول رعایرت عدم و رفتارها

 لرذا. دهرد قررار ثیرأتر تحرت را سرازمان تواند اعتبرارداند که میمی سازمان برای مشکالتی

 ارتقای برای  نها رد ثرؤم عوامل شناسایی و کارکنان اخالقی رفتار موجودِ وضع از   اهی

 یرد کره در نهایت، محقق نتییه می .است برخوردار توجهی قابل اهمیت از ،اخالقی رفتار

 اقتصررادی وضررعیت برره توجرره» مرردار،حرفه هایسررازمان در ایحرفرره اخررالق ارتقررای برررای

 .دارد فراوانی اهمیت «کارکنان انگیاش بهبود و هاپاداش توزیع نکرد عادالنه، کارکنان
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 از پیشرگیری هایمردل» نرام( در تحقیقری برا 1392) دهکرردی باللیو  پرور ل جوادیان،ر 

 ررسیب هدف با «کار هایمحی  در سازمانی مدنی رفتارهای تقویت و  یراخالقی رفتارهای

 رهرایرفتا تقویرت بررای ،دیگری و  یراخالقی رفتارهای از پیشگیری برای ،یکی :مدل دو

 هرایی مح بررای مهرم بسریار مثبت و منفی از رفتارهای دسته دو ،ناکه به زعم محقق مدنی

 یر  دادنرد کره طری نشران معادالت سراختاری سازیبا استفاده از مدل، و نیا هستند کاری

 ثیرأتر سرازمانی تعهرد و شرغلی رضایت بر روانی قرارداد ابتدا، سطحی چند رواب  میموعه

 و  یراخالقری رفتارهرای کراه  زمینره سرازمانی تعهرد و شرغلی رضایت سپس،  ذاردمی

برر   نهرا، پژوه  این هاییافته برپایه .سازندمی فراهم را سازمانی ر مدنی رفتارهای افاای 

. سرازدمی متعهردتر و ترراضری را کارکنران ،روانی قرارداد اصول به پایبندی کهاین باورند 

 ه کرا و سرازمانی ر مردنی رفتارهرای افراای  جرا چیای بیشتر تعهد و رضایت این پیامد

 .بود نخواهد  یراخالقی رفتارهای

 اخالق سرازمانی، اخرالق فرردی و»( در تحقیقی با نام 2010، پاول، کاندو و پادل )1ر االنگو

 رد سرازمانی اخرالق و فردی اخالق تأثیر مطالعهبه « های ملیسازیقصد اخالقی در تصمیم

 رفتارهرای انیرام بررای فررد قصرد یا اخالقی صدقاند. به زعم مؤلفان، پرداخته اخالقی قصد

 توانردمی کره شودمی مربوط رفتاری به زیرا ؛است مفید وابسته متغیر ی  عنوان به اخالقی،

 نترایج. دن یرمی قرار تأثیر تحت نیا اجتماعی و سازمانی متغیرهای اما باشد، هاارزش بیانگر

 قصردمتغیرر وابسرته  برر سرازمانی اخرالق و فرردی اخرالقمتغیر مسرتقل  دو هر کهداد  نشان

 قررار بحرث مرورد مثبرت تأثیر ی  عنوان به نیا اخالقی همخوانی.  ذارندمی تأثیر اخالقی

 قردیمی مردیران از بیشرتر ترجروان مردیراناند کره  نها به این نتییه نیا رسریده. است  رفته

 هایافتره ایرندارنرد کره در نهایرت،  نهرا ایعران می. دارنرد قرارتأثیر اخالق سازمانی  تحت

 افراای  ،نتییه در و اخالقی همخوانی افاای  برای حاکمیتی سازوکارهای اییاد خواستار

 .است سازمانی  یریتصمیم در مدیران  یریتصمیم احتمال

 

 مدل مفهومی
 

1. Elango 
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رسد اخالق سازمانی متأثر از اخالق فرردی و محری  با توجه به  ننه که  فته شد، به نرر می

توان مردل مفهرومی زیرر را در میلذا گذارد. ب تأثیرخانواد ی کارکنان باشد و به نوبه خود بر  نها 

 نوع ارتباط بین اخالق فردی، خانواد ی، اجتماعی و سازمانی مد نرر قرار داد. مورد

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 های این تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:مفهومی، فرضیهبا توجه به مدل 

 اخالق فردی دارای تأثیر مثبت در اخالق سازمانی است؛. 1

 اخالق فردی دارای تأثیر مثبت در اخالق خانواد ی است؛. 2

اخالق خانواد ی در رابطه عل ی بین اخالق فردی و اخالق سرازمانی دارای نقر  میرانیی . 3

 است.

 

 روش تحقیق
بره مردد  ،زیرا از نترایج  ن ؛این تحقیق از حیث هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد

هررای اخالقرری در ابعرراد فررردی، ارزش ترروان در راسررتای تقویررتهای متولیرران امررر، میریایبرنامرره

هرا در زمرره تحقیقرات از حیرث نروع  ررد وری دادههمننین خانواد ی و سازمانی استفاده کرد. 

نرروع تحقیررق، بررا توجرره برره اسررتفاده از روش معررادالت سرراختاری نسررل دوم  نرررراز  ی وکم رر

تحقیق عبارت از کارکنران جامعه آماری  محور( در زمره تحقیقات همبستگی قرار دارد.)واریانس

افراار تعیرین . برای به دست  وردن حیم نمونره  مراری، از نرماست ی  دانشگاه نرامی در تهران
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استفاده شد. با توجه به اینکه روش  مراری مرورد اسرتفاده در  3.1.9.2نسخه  GPowerحیم نمونه 

محور است و بر محوریت همبستگی و ر رسیون بنا نهراده این تحقیق، معادالت ساختاری واریانس

شده است،  اینه ر رسیون چند انه باید برای تعیین حیم نمونه مورد استفاده قرار  یرد. جائیات 

 مشخ  شده است. 2در شکل تعیین حیم نمونه 

 

 
 

 نمونه حجم تعیین جزئیات .2 شکل

 

نفرر بره دسرت  مرده اسرت. روش  68مشخ  است، تعداد نمونه  2 ونه که در شکل همان

 68 یری در این تحقیق، تصادفی سراده بروده اسرت کره بررای اطمینران از بر شرت حرداقل نمونه

مورد که قابل استفاده برود، بره عنروان  70پرسشنامه توزیع شد که تعداد  85پرسشنامه سالم، تعداد 

ساخته اسرت، از که پرسشنامه محقق اباار تحقیقی تحلیل  ماری در نرر  رفته شد. نمونه نهایی برا

اخالق سازمانی، اخالق فردی و اخالق خانواد ی. این پرسشرنامه  :سه زیرمقیاس تشکیل شده است

ن حروزه انفرر از متخصصر 20پس از تدوین نهایی و برطرف کردن اشکاالت ظراهری، در اختیرار 
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پرسشرنامه نیرا برا 2قررار  رفرت. اعتبرار تأییدپرسشنامه مورد  1وایی محتواییاخالق قرار  رفت و ر

های اخالق سازمانی، اخالق خانواد ی و اخالق فردی به در زیرمقیاس ،استفاده از  لفای کرونباخ

دهنده اعتبار باالی به دست  مد که نشان 0.91و در کل پرسشنامه،  0.71و  0.85،  0.91ترتیب 

 پرسشنامه برای سنی  متغیرهای تحقیق است. 

 

 های تحقیقیافته
 توصیفی نتایج( الف

 دهد.را نشان می دهند انمیاان تحصیالت پاسخ 1جدول 

 
 دهندگانپاسخ تحصیالت از حاصل نتایج. 1 جدول

 یدرصد تجمع واقعی درصد درصد یفراوان تحصیالت

 4/1 4/1 4/1 1 دیپلم

 8/5 3/4 3/4 3 فوق دیپلم

 7/37 9/31 4/31 22 لیسانس

 9/89 2/52 4/51 36 فوق لیسانس

 0/100 1/10 0/10 7 دکتری

   4/1 1 بدون جواب

   100 70 کل

 

نفرر،  36ای تحصریالت، بیشرترین فراوانری )دهد که در متغیرر زمینرهنشان می 1نتایج جدول 

ربوط به درصد( م 1.4نفر،  1درصد( مربوط به تحصیالت فوق لیسانس و کمترین فراوانی ) 52.2

 تحصیالت دیپلم است.

 دانشگاه در اخالقی هایآموزش میزان ارزیابی

 

1. Content Validity 

2. Reliability 
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 دهد. ویان را نشان میهای اخالقی در دانشگاه توس  پاسخارزیابی میاان  موزش 2جدول 
 

 دهندگانپاسخ توسط دانشگاه در اخالقی هایآموزش میزان ارزیابی از حاصل نتایج .2 جدول

 درصد تجمعی درصد واقعی درصد یفراوان های اخالقیمیزان آموزش

 5/1 5/1 4/1 1 اصالً 

 7/27 2/26 3/24 17 کمخیلی

 2/49 5/21 0/20 14 کم

 5/28 2/29 1/27 19 متوس 

 9/96 5/18 1/17 12 زیاد

 0/100 1/3 9/2 2 خیلی زیاد

   1/7 5 بدون جواب

   100 70 کل

 

 ویان معتقد است که هیچ نروع درصد( از پاسخ 1.4نفر ) 1دهد که نشان می 2 نتایج جدول

 ویان میرراان ایررن درصررد( از پاسررخ 24.3نفررر ) 17 مرروزش اخالقرری در دانشررگاه وجررود نرردارد. 

 نفررر 12متوسرر ، درصررد(  27.1نفررر ) 19درصررد( کررم،  20نفررر ) 14هررا را خیلرری کررم،  موزش

اند. در کل، ها را خیلی زیاد ارزیابی کردهدرصد( میاان  موزش 2.9نفر ) 2درصد( زیاد و  17.1)

 14درصد( متوسر  و  27.1نفر ) 19ها را کمتر از متوس ، درصد( میاان  موزش 45.7نفر ) 32

 اند.درصد( نیا بیشتر از متوس  ارزیابی کرده 20نفر )
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 تحقیق هایفرضیه بررسی( ب

 

 
 عاملی بارهای همراه به تحقیق مدل .3 شکل

 

 
 t یربه همراه مقاد یق. مدل تحق4 شکل
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 .است سازمانی اخالق رد مثبت تأثیر دارای فردی اخالق اول: ـ فرضیه

 
 یقاول تحق فرضیه یجهت بررس علی رابطه مدل هاییافته از حاصل نتایج. 3 جدول

 هاشاخص

 روابط

ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد

 مقدار
t 

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 ---> اخالق فردی
اخالق 

 سازمانی
474/0 102/0 667/4 

کمتر از 

0.001 
 تأیید رابطه

 

و سرطح معنراداری کمترر از  0.474با توجه بره ضرریب مسریر دهد که نشان می نتایج جدول

دارای تأثیر مثبت و معنادار است. لذا فرضریه اول تحقیرق اخالق فردی بر اخالق سازمانی ، 0.001

 0.474از طرف دیگر، ضریب مسیر بین اخالق فردی و اخالق سازمانی  یرد. مورد تأیید قرار می

دهد که تغییری به اندازه ی  ین یافته نیا نشان میی  ضریب قابل توجه است. ابه دست  مده که 

انحرراف معیرار در اخرالق  0.474اییاد تغییری بره انردازه انحراف معیار در اخالق فردی موجب 

 سازمانی خواهد شد.

 

 .است خانواد ی اخالق رد مثبت تأثیر دارای فردی اخالق :دوم فرضیه ـ

 
 یقدوم تحق فرضیه یبررس جهتهای مدل رابطه نتایج حاصل از یافته .4جدول

 هاشاخص

 روابط

ضریب 

 مسیر

 انحراف

 استاندارد

 مقدار
t 

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 ---> اخالق فردی
 اخالق

 خانواد ی
399/0 092/0 345/4 

کمتر از 
0.001 

 تأیید رابطه
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و سرطح معنراداری کمترر از  0.399با توجه به ضریب مسیر دهد که نشان می 4نتایج جدول 

لرذا فرضریه دوم هرم  مثبت و معنادار است. تأثیراخالق فردی بر اخالق خانواد ی دارای ، 0.001

است  0.399همننین ضریب مسیر بین اخالق فردی و اخالق خانواد ی   یرد.مورد تأیید قرار می

دهد کره تغییرری بره انردازه یر  معنادار است. این یافته نیا نشان می 0.001که در سطح کمتر از 

معیرار در اخرالق انحرراف  0.399انحراف معیار در اخالق فردی موجب اییاد تغییری بره انردازه 

 خانواد ی خواهد شد.

 

 نقر  دارای سرازمانی اخرالق و فرردی اخالق بین یعل  رابطه در خانواد ی اخالق: سوم فرضیه ـ

 .است میانیی

 
 یقسوم تحق فرضیه بررسی برای رابطههای مدل . نتایج حاصل از یافته5 جدول

 هاشاخص

 روابط

ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد

 مقدار
t 

سطح 

 معناداری
 نتیجه

اخالق 

 خانواد ی
<--- 

اخالق 

 سازمانی
 رد رابطه 140/0 479/1 116/0 172/0

 

ی ترأثیردهد که اخالق خانواد ی به طور مستقیم بر اخالق سرازمانی نشان می 5نتایج جدول 

 ری برقرار نیست و اخالق خانواد ی قادر به ایفای نق  نگذاشته است. لذا یکی از شروط میانیی

 تأییرد ری بین متغیرهای اخالق فردی و اخالق سازمانی نبوده است. لذا شرواهدی دال برر میانیی

 وجود ندارد. تحقیق سوم  فرضیه
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  یساختار مدل در كل و میرمستقیغ م،یمستق آثار یبررس

 
 یقتحق یرهایو كل متغ یرمستقیمغ یم،مستقآثار نتایج حاصل از  .6 جدول

 متغیر اثرپذیر

 متغیر اثرگذار

 اخالق سازمانی اخالق خانوادگی

 كل غیرمستقیم مستقیم كل غیرمستقیم مستقیم

 اخالق فردی
399/0 

 )معنادار(
- 399/0 

474/0 

 )معنادار(

068/0 

 ) یرمعنادار(
542/0 

 - - - خانواد یاخالق 
172/0 

 ) یرمعنادار(
- 172/0 

 

و اثرر  0.474مسرتقیم بره انردازه  یاخالق فرردی دارای اثرر دهد کهمی نشان 6نتایج جدول 

 0.542بر اخالق سازمانی است که موجب اییاد اثر کلری بره انردازه  0.068 یرمستقیم به اندازه 

( 0.172) خرانواد ی برر اخرالق سرازمانیی اخرالق با توجه به اینکه ضریب مسریر عل رشده است. 

ر م معنادار بودن ضریب مسیر اخالق فرردی بره به ، ونه که قبالً نیا اشاره شدمعنادار نیست، همان

ی برین اخرالق فرردی و توان برای اخالق خانواد ی در رابطه عل رنمی ،(0.399اخالق خانواد ی )

در ایرن تحقیرق، اخرالق کره تروان نتییره  رفرت اخالق سازمانی نق  میرانیی قائرل شرد. لرذا می

ه جهت و مسیر رابطه بین اخالق فردی و اخرالق سرازمانی  نهرا را بر است خانواد ی افراد نتوانسته

 ر دهد.قرا تأثیرطور معنادار تحت 

 

 گیرینتیجه

و ثمره بعثت رسرول مکررم اسرالم)ص( شرمرده شرده و سلسرله  اخالق انسانی و اسالمی میوه

نراماتی است که در قالب بایدها و نبایدها، سرعی در حفرظ کرامرت انسرانی و  لروده نشردن  ن برا 

ریایل ر که سدکننده کمال انسان است ر دارد. از طرفی، سه حوزه مهم اخالق براساس مبانی نرری 

وانند در ی  تعامرل درهرم تنیرده، موجرب نشراط معنروی و ترسد میو مطالعات پیشین، به نرر می

ها های محدود و متشرکلی مثرل سرازمانافاایی سه رکن اصلی جامعه یعنی فرد، خانواده و  روههم



 گری اخالق خانوادگی در كاركنان یک دانشگاه نظامیأثیر اخالق فردی بر اخالق سازمانی با میانجیت

115 

بررسری »ها و نهادها، این تحقیق با هردف العاده اخالق در سازمانشوند. لذا با توجه به اهمیت فوق

انیام شرده  «نی با در نرر  رفتن نق  میانیی اخالق خانواد یر اخالق سازماداخالق فردی  تأثیر

حال سؤال این است: رعایت موازین اخالقی در فرد، خانواده و سازمان، چره ترأثیر و ترأثری  است.

تواند داشته باشد؟ از طرف دیگر،  یا وضعیت موازین و قوانین اخالقی حراکم برر جرو خرانواده می

  متغیر میانیی عمل کند و نوع و جهت رابطه بین اخرالق فرردی و تواند به عنوان یکارکنان، می

هایی که از ایرن تحقیرق بره دسرت  مرده سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد؟ اما براساس نتایج و یافته

ر دمثبرت  ترأثیراخرالق فرردی دارای توان  فت از  نیا که فرضیه اول با این عنوان کره است، می

توان نتییه  رفت که اخالق فردی ی  ویژ ی منفر  شده است، می ، تأییداخالق سازمانی است

تواند  ن را تحت تأثیر قرار دهد؛ به ویژه اینکه ضریب مسریر و میاا از اخالق سازمانی نیست و می

 دهرد کره حردود( مقردار قابرل تروجهی اسرت و بره نروعی نشران می0.5بین این دو متغیر )حردود 

  سازمان، وابسته به تغییرات اخالقی در فرد است کره هرم در درصد از تغییرات اخالقی در ی 50

تواند وضعیت اخالق در سازمان را مورد تأثیر قرار دهد. این جهت مثبت و هم در جهت منفی، می

رسرد دلیرل تأییرد ایرن ( همخوان اسرت. بره نررر می2010یافته با نتایج تحقیق االنگو و همکاران )

ها و نهادها ات نمونه مورد بررسی، این است که اخالق در سازمانهای حاصل از نررفرضیه در داده

مردار کره دارای چرارچوب اخالقری در حروزه فرردی متأثر از اخالق فردی است. ی  فررد اخالق

دهرد؛ زیررا است، دایره این اخالقیات را به محیطی که در  ن مشغول خدمت است نیا  سترش می

ند که پیشرفت مادی و معنروی سرازمان در  ررو تخلرق داشمول میاخالق را ی  چارچوب جهان

اخالقی بودن یا نبرودن رفتارهرا و عملکررد  ،از طرفیشا الن  ن سازمان به سیایای اخالقی است. 

 د.شوتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان می

ر اخرالق خرانواد ی دمثبرت  ترأثیراخرالق فرردی دارای  زمون فرضیه دوم با این عنوان کره 

نیا مورد تأیید قرار  رفت. هرچند اصوالً اخالق خانواد ی متأثر از اخالق تر  تر  افرراد است، 

پرذیرد. طور عمده از اخالق والدین و به خصوص سرپرست خرانواده ترأثیر میخانواده است، اما به

سوی سرپرست خانواده، وضع موازین اخالقی صریح و روشن و البته در قالب رفتار نرم و معتدل از 

هرچنرد در مسریر تواند موجب اخالقی بار  مدن کودکران و تسرهیل رشرد اخالقری  نهرا شرود. می

ترین  رروه و تشرکل ای برخورد نشد؛ اما به هر حال، خانواده کوچر بررسی این سؤال، به پیشینه
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ق فرردی پردر یرا اجتماعی است که به طور عمده از پدر، مادر و فرزندان تشکیل شده است و اخال

سرپرست، عامل بسیار مهمی در حفظ، تداوم و نشاط خانواده است. ا ر پدر یا سرپرست از لحرا  

شرود، در محری  ای قوی برخوردار باشد، این اخرالق نهادینره میهای اخالقی از قوام و بنیهویژ ی

خواهد شرد؛ زیررا  دهی به رفتار و  فتار فرزندان نیاخانواده نیا ساری و جاری شده، موجب شکل

خانواده اولین محی  رسمی  موزش است و پدر و مرادر بره عنروان یر  الگروی قدرتمنرد و قابرل 

 ونه امرور، احترام، همواره در معرض همانندسازی کودکان و اعضای خانواده هستند. متأسفانه این

دربرارة  نهرا  ویژه در فرهن  بومی کشور ما از مسائل بدیهی شمرده شده، تحقیقرات نرامرداریبه

 شود. انیام نمی

اخرالق خرانواد ی در ، نتایج نشان داد که شرواهدی دال برر اینکره سوم اما در بررسی فرضیه

باشد، وجود ندارد.  ننه انترار  ی میان اخالق فردی و اخالق سازمانی دارای نق  میانییرابطه عل 

ز کانال وضعیت اخرالق فرردی رفت این بود که وضعیت اخالقی فرد شا ل در محی  خانواده امی

به هر حال، شواهدی از این تأثیر و تأثر در شان تأثیر ذار باشد. اما  نها بر وضعیت اخالق سازمانی

فضای زمانی و مکانی تحقیقِ حاضر مالحره نشد و نرررات نمونره مرورد بررسری، چنرین مطلبری را 

توان در مرورد درسرتی یرا   از این نمینشان نداد. با توجه به فقدان پیشینه مناسب در این حوزه، بی

نادرستی انترار محققان در حوزه نق  میانیی اخالق خانواد ی در رابطه علی بین اخالق فرردی و 

، اخالق خانواد ی افرراد حاضر در تحقیقنهایی این است که  لذا نتییهاخالق سازمانی سخن راند. 

طرور معنراداری ه خرالق سرازمانی  نهرا را برجهت و مسیر رابطه بین اخالق فردی و ااست نتوانسته 

 هاپژوه  سایر برای مبنایی عنوان به تواندمی یافته این فعلی، وضعیت در لذا قرار دهد. تأثیرتحت 

 .شود  رفته نرر در

 

 پیشنهادات

شرود کره ترأثیر دارد. لرذا پیشرنهاد میاخرالق سرازمانی برر اخرالق فرردی نتایج نشان داد که 

 شنای اخالق در سرطح مرکرا مند و با استفاده از استادان نامهای  موزشی اخالق به طور نرامدوره

شود که دریابیم یافته دیگر تحقیق ها  ن وقت مضاع  میبر اار شود. اهمیت بر ااری این دوره

نواد ی نیرا شرایان توجره و دقرت اسرت. حاضر مبنی بر تأثیر ذاری اخرالق فرردی برر اخرالق خرا
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های کتابخوانی در های تشویقی مناسب، به بر ااری دورهشود با اتخای سیاستهمننین پیشنهاد می

ها اقدام شود تا عرالوه برر  شرنایی و انرس بیشرتر حوزه اخالق و بر ااری مسابقه از متن این کتاب

شرود کره افاای  پیدا کنرد. همننرین پیشرنهاد می کارکنان با مفاهیم اخالقی، سرانه مطالعه  نها نیا

هرا اسرتانی بر راار شرود و در  ن، خانوادههای  موزشی ر تفریحری خرانواد ی درون و بروندوره

های اخالقی در این تعامالت تقویت شود و در محی  ساعات بیشتری را در کنار هم  ذرانده، بنیان

مند به تحقیرق در حروزه مسرائل به محققانی که عالقه خانواده نیا تسری و تداوم پیدا کند. همننین

شود ترا برا طراحری طرر: مناسرب تحقیرق، بره بررسری ترأثیر اخرالق در اخالقی هستند، پیشنهاد می

کاری و سایر متغیرهای مرتب  بپردازند تا به  نی شدن  های مختل  بر تعهد سازمانی، وجدانحوزه

 ق فردی و سازمانی کم  شود.های اخالادبیات و پیشینه تحقیق در حوزه
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