The Effect of Individual Ethics on Organizational
Ethics Through Mediation Family Ethics
(Case Study: Staff of a Military University)
Hassan Jabbari1
Hassan Goli2

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

میرانیی

اخالق خانواد ی» انیام شده است .سؤال اصرلی ایرن اسرت :یرا اخرالق فرردی میتوانرد ترأثیری در اخرالق
سازمانی و چگونگی تعامل فرد با همکاران خود داشته باشد؟ یا با ورود متغیرر اخرالق خرانواد ی بره عنروان
متغیر میانیی ،شدت رابطه بین اخالق فردی و اخالق سازمانی دچار تغییر میشود؟ روش تحقیق ،با توجره بره
هدف ،کاربردی و از نوع همبستگی است .جامعه ماری تحقیق کارکنان یکی از دانشرگاههای نررامی تهرران
و نمونه ماری تعداد  70نفر از کارکنان است که با نمونه یری تصادفی ساده انتخراب شردند .ابراار تحقیرق،
پرسشنامه محققساخته است که روایی محتروایی ن توسر  20نفرر از خبر ران مرورد تأییرد قررار رفرت و
پایایی ن هم با استفاده از لفای کرونباخ 0/91 ،به دست مد .نتایج نشان داد که اخالق فرردی دارای ترأثیر
مثبت و معنادار در اخرالق سرازمانی اسرت .همننرین اخرالق فرردی دارای ترأثیر مثبرت و معنرادار در اخرالق
خانواد ی است؛ هرچند شواهدی دال بر نق

میانیی اخالق خانواد ی در رابطة بین اخالق فردی و اخرالق

خانواد ی مشاهده نشد.
كلیدواژهها :اخالق ،اخالق فردی ،اخالق خانواد ی ،اخالق سازمانی ،نق
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مقدمه
نفس رامی ترین وهری است که در وجود هر کسی به ودیعره نهراده شرده اسرت .بره نر
صریح قر ن کریم ،رستگاری از نِ کسی است که نفس خود را تاکیره کررده ،از ریایرل پرا

و

پیراسته و به فضایل اخالقی راستهاش کند .ا ر خلق و خوی انسان بر اثر سهلانگاری و بیمباالتی
تباه شود ،ارزشهای انسانیاش کاه

مییابد .هر قدر عمل خالفِ اخالق تکرار شرود ،برر میراان

پستی و سقوط انسان افاوده میشود تا جایی که از حیوانات هم پستتر میشود و این تعبیری است
که از وحی مُنْال به دست می ید .از طرف دیگر ،کمتر فضیلتی را میتوان با «حسرن خلرق» قیراس
کرد .خداوند متعال در قر ن کریم ،عامل جذب و رای

اطرافیان پیامبر اسالم(ص) بره ایشران را

نرمخویی و تخلق پیامبر(ص) به خلق عریم میداند .خوشرویی و خوشخلقی در روایات اسالمی
عامل جذب روزیهای مادی و معنوی و عامل دفع خصومتها و کینهها شمرده شده است.
مسئله اخالق امری موزشی است و بی از کرسیهای تدریس اخرالق نررری و عملری ،در
ا س
قالب رفتارهای عملی افراد ،انتقال و سترش مییابد .حدیث شرری « ُ
کو ُنووْ ُدُاوَ دّْاوَ د
ا
ا
دّْس اات ُ
کمد» ناظر بر همین معنا است .پس اخالق را باید به ونه عملی و با اعمال و رفتار خود
بغری
موزش دهیم .داشتن اخالق نیکو برای انسیام خانوادهها ،اییاد رابطره ثمرربخ

میران مردیران و

کارمندان ،رابطه بین معلم و متعلم و  ...در هر مکانی که دو یا چند انسان با هرم در ارتبراط هسرتند،
الزم و ضروری است .به همرین دلیرل ،موزههرای اخرالق اسرالمی کره از بنیانهرای اساسری یر
حکومت دینی است ،باید جاو اولویتهای اساسی هر نهاد یا سازمان قرار یررد .برا ایرن اوصراف،
سؤال اصلی تحقیق این است :یا اخالق خرانواد ی در رابطره علری میران اخرالق فرردی و اخرالق
سازمانی دارای نقشی میانیی است و می تواند رابطه این دو متغیر را تحت تأثیر قرار دهد؟
سازمان های مختل
ساختاری خوی

به میراان تالشری کره در راسرتای تررویج و تحکریم مبرانی و ارزشهرای

انیام میدهند ،میتو انند بره پویرایی و بالنرده برودن برسرند و از مررج تردرییی

رهایی یابنرد .در نررام جمهروری اسرالمی ،موزههرای اسرالمی و دینری جراو مبرانی و ارزشهرای
سرراختاری سررازمانها برره شررمار مرریرود و عرردم توجرره و فلررت از ایررن ارزشهررا میتوانررد بسررتر
هویتزدایی و سست شدن بنیانهای اصولی سازمانها را بهتدریج فراهم ورد .هرچند سرازمان بره
شکلی خدشهناپذیر بر اصول خوی

پافشاری میکند و حاضر نیست لحرهای از ن کوتراه بیایرد،
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ولی پینید ی انسانها از ی

طرف ،و پینید ی رواب و تعامالت انسرانی در دنیرای هراار رنر

امررروز از طرررف دیگررر ،اییرراب میکنررد کرره هررر روز طرحرری نررو درانداخترره شررود .بیشرر

،

سرمایه ذاری مادی و معنوی در این راه ،در قالب اجرای طرحی برا عنروان فروق و عنراوین مشرابه
الزم و ضروری مینماید.
نکته هشدار دهنده و بسیار قابل توجه اینکه خداوند متعال در قر ن کریم به صراحت به پیامبر
ا ا
ا
ا ا
ا
رامی اسالم(ص) چنرین وشراد میکنرد « :اود اّوو ُ
وَدِظوالدّْبظوندضنا م ووْد و د
دکاو ا دظا
ك» :ای پیامبر ،ا ر فردی تندخو و خشرن برودی ،هرر ینره مرردم از دور و برر ترو پراکنرده
احوّ ا د
می شدند .صراحت این یه به تنهایی کافی است تا به ضرورت و اهمیت اخالق نیکو پی ببریم و تا
حد امکان در راه راسته کردن محی دانشگاه به فضایل و پیراستن ن از ریایل اخالقی بکوشیم.

اهداف پژوهش
هدف اصلی
شناخت نوع و میاان تأثیر اخالق فردی در اخالق سازمانی با میانیی ری اخالق خرانواد ی
در کارکنان ی

دانشگاه نرامی.

اهداف فرعی
ر شناخت نوع و میاان تأثیر اخالق فردی در اخالق سازمانی؛
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
تعریف مفاهیم
در همه ادوار تاریخ ،انسانها برای رسریدن بره تعرادل فرردی و اجتمراعی کوشریدهاند و همره
جوامع ،اعم از جوامع دینی و یردینی رواب خود را در چارچوب قواعد و ضواب تنریم کردهاند.
بخ

عمدهای از این ضواب « ،اخالقی» بودهاند .ضواب اخالقری هر راه از طریرق وحری دریافرت
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شده ،مؤثرتر و صحیحتر بودهاند؛ ولی این بدان معنی نیست که اخالق فق ویژه انسانهای دینردار
است .عقل انسان نیا نیاز به اخالق را در

میکند و درستی و نیکی برخی از اعمال و خطا بودن و

زشتی برخی دیگر را میفهمد .خداوند در وجدان اخالقی انسان،
داده است؛ هر چند این

اهی و تمایل بره خیرر را قررار

اهی اجمالی و مختصر باشد.

عقل انسان نیاز به اخالق را دستکم ،در قلمرو روابر و مناسربات اجتمراعی در

میکنرد.

انسانها همانطور که ضرورت قانون را برای برقراری نرم درمییابند ،ضرورت قروانین اخالقری را
نیا برای برقراری نرم عادالنه و رامبخ

میفهمنرد .انسران ،جامعرهای را کره برا ضرواب اخالقری

حفاظت و هدایت میشود ،دلپذیرتر مییابد و میفهمد که راه رسیدن به تعادل ،رام

و موفقیت،

التاام به اخالق است .امیرمؤمنان علی(ع) در روایتی فرمودهاند« :لوکنا ال نرجوا جنه و ال نخشی ناراً
و ال ثواباً و ال عقاباً لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم االخالق فانها مما تدل علی سبیل النیرا ::ا رر
به بهشت و پاداش امید نداشتیم و از ت

جهنم و عقاب نمیهراسریدیم ،شایسرته برود کره مکرارم

اخالق را بخواهیم ،زیرا نها راهنمای نیات و پیروزیاند».
این روایت بسیار پرمعناست .یکی از معانی احتمالی این روایت این است که ا ر خرتری در
کار نبود و حیات انسان در دنیا خالصه میشد ،باز هم مکارم اخالق مطلوب بودنرد؛ زیررا زنرد ی
دنیا را دلپذیر و انسان را در دنیا متعرادل و رام میسرازند .احتمراالً یکری دیگرر از درسهرای ایرن
روایت ،این است که خوبی و مطلوبیت مکارم اخالق ،چنان است که حتی ا رر در برابرر کارهرای
نی

پاداشی در کار نبود و بر اثر اعمرال برد عقرابی صرورت نمی رفرت ،براز هرم در

خروبی و

مطلوبیت مکارم اخالقی ،ما را وامیداشت کره نهرا را بخرواهیم .در ایرن معنرا ،حتری ثرار مکرارم
اخالق در بهبود حیات دنیایی انسانها هم سبب مطلوبیرت نهرا نیسرت ،بلکره خروبیِ یاتری مکرارم
اخالق مورد نرر است.
اخالق
عبارت است از :ی

سلسله خصلتها ،سیایا و ملکات اکتسابی کره بشرر نهرا را بره عنروان

اصول اخالقی میپذیرد .به عبارت دیگر ،اخالق ،قالبی روحی برای انسان است که رو :انسران در
ن قالب و در ن کادر و طبق ن طر :و نقشه ساخته میشرود؛ [اینکره رو :انسران چگونره بایرد
باشد ،ی

امر ثابت ،مطلق ،همگانی و همیشگی است (مطهری.)1398 ،
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اخالق همواره در وجود بشر بوده است و از از تمدنهای رسمی وجود داشته و تاکنون نیا
به حیات خود ادامه داده است .این امر بدان دلیل اهمیت دارد که اخالق نه تنها با ملکههای نفسانی،
تاکیه و تهذیب اعمال و رفتار خودِ فرد ،بلکه با تمام رواب اجتماعی انسان ارتباط عمیقری داشرته،
در زند ی و سرنوشت فردی و اجتماعی او نق

بساایی دارد.

اخالق در لغت به معنای «سییه» (سرشت) و طبیعت مده است .ابن اثیر دربراره خُلرق ورده
است :خُلق عبارت از طبع و سرشت است و حقیقت ن ،صرورت براطنی یعنری نفرس و اوصراف و
معانی مخت

ن است؛ همننان که خَلق برای صورت ظاهری انسان و صفات و معنای ن به کرار

میرود .را ب نیا در اینباره می وید :خَلق و خُلق در اصرل ،یکری هسرتند؛ امرا خَلرق بره هیئرات،
اشکال و صورتهایی که با چشم در
شده است که با بصیرت در

میشوند ،اختصاص یافته و خُلق به قوا و سیایایی اطرالق

میشوند .چنانکه مالحره میشود و در بیشتر منابع یکر شده است،

بر صفات درونی تأکید بیشتری میشود .اما ننه از میموع دید اههای لغویون به دست می ید و
دهخدا نیا بدان اشاره دارد ،خُلق معنای عام دارد و به خوی ،طبع ،نهاد ،سرشرت ،خصرلت ،مراا ،
طبیعت و مشرب و سیرت اطالق میشود .کاملترین مرتبره خُلرق ن اسرت کره بره صرفات پایردار
درونی تبدیل شود .عالمه جعفری مفهوم اخالق را دارای ستره وسیعی میدانرد؛ بره ونرهای کره
شامل اموری چون رفتار (فعل ظاهری) ،تفکرات ،ارادهها ،نیتها و فتار نیا میشود .برخی نیا بره
این نکته تصریح دارند که حد اکمل اخالق ،ملکات نفسانی است .اما منحصر در این معنا نبوده ،برا
توسعه در معنای ن ،اخالق شامل رفتارها ،داب ،هیئات (شکلها) ،تفکررات ،ارادههرا ،نیرتهرا و
فتار نیا میشود .همننین اخرالق ،اعرم از اخرالق فرردی و اجتمراعی اسرت (امرامیراد.)1395 ،
اخالق و اخالقیات از جمله مباحثی است که بهکار یری ن در جامعه مورد تأکیرد فرراوان اسرالم
بوده است؛ بهطوریکه پیرامبر اکررم(ص) هردف از رسرالت خروی

را بره کمرال رسراندن مکرارم

اخالقی معرفی کردند.
اخالق فردی :منرور ،ارزشهای اخالقی مربوط به حیات فردی انسانهاست و انسان را فارغ
از رابطه با یر در نرر می یرد ،مانند :فضیلتهای صبر ،حکمت و حرام و رییلتهرای پرخروری،
شتابزد ی و سفاهت.
اخالق اجتماعی :مراد ،ارزشهای حاکم بر رابطه فررد برا سرایر انسانهاسرت؛ ماننرد عردل و
99

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال یازدهم ،شمارة  ،23بهار و تابستان 1400

احسان یا حسد و تکبر .واژه اخالق اجتماعی در اطالقِ عرفی خود به ارتباط فرد با فرد دیگر اشاره
دارد و علیالقاعده رواب انسان با اعضای خانواده را نیا دربر می یرد .اما از نیا که خانواده محل
تالقی فرد و اجتماع و مهم ترین کانون رشد اخالقی انسان است و نیا بستر پیدای
به فرد همسری ،فرزندی ،پدری و مادری به شمار میرود که هر ی

روابر منحصرر

 ،اخالقیات ویژه خود را تولید

و مطالبه میکند و در واقع ،خانواده کارکرد منحصر به فردی در شرکل یری شراکله اخالقری فررد
دارد که جدا از شئون فرد و رواب وی با سایر عناصر اجتماعی است ،لذا از اخالق اجتمراعی جردا
شده است.
اخالق خانوادگی :مراد از اخالق خانواد ی ،ارزشها و احکرام اخالقری مربروط بره حروزه
رواب خانواد ی است .خانواده از ابتردای تراریخ تراکنون ،در برین تمرام جوامرع بشرری بره عنروان
اصلیترین نهاد اجتماعی ،زیربنای جوامرع و منشرأ فرهن

هرا ،تمردنها و تراریخ بشرر بروده اسرت.

پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و نیا حمایرت و هردایت ن بره جایگراه واقعری و متعرالیاش
همواره سبب اصال :خانواده بارج انسانی ،و فلت از ن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی
و سقوط به ورطه هالکت و ضاللت شده است.
اسالم به عنوان مکتبی انسانساز ،بیشترین توجه را به تکریم ،تنایه و تعالی خانواده دارد و این
نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت میشمارد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را
منوط به صال :و فساد این بنا میداند .همننین هدف از تشکیل خرانواده را ترأمین نیازهرای مرالی،
عاطفی و معنوی انسان ،از جمله دستیابی به سکون و رام

برمیشمارد .دستیابی بره ایرن اهرداف

واالی مکتب اسالم و حفظ و حراست دقیق و مستمر از ن ،نیازمند توجه جدی به خانواده و پیراده
کررردن قرروانین مربرروط برره ن در اسررالم اسررت .لررذا ضررروری اسررت کرره تمررام برنامررهریایهررا و
سیاست ذاریها در همة سطو ،:حقمدارانه و نیا ملهم از نگرش توحیدی و در راسرتای تعرالی و
مصالح خانواده باشد (کیمن .)1388 ،
اخالق سازمانی :امروزه ،سازمانها به صورت فاایندهای خود را در یر مسئلهای میبینند که
ن را معمای اخالقی مینامند ،یعنی اوضاع و شرایطی کره بایرد ی
اعمال درست را تعری

برار دیگرر کارهرای خرالف و

کرد؛ زیرا مرز بین کارهای درست و خرالف بری

از پری  ،از برین رفتره

است .شاید پینید ی این امر مربوط به مطلق بودن اخالق و در عین حرال ،نسربی برودن رفتارهرای
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اخالقی باشد .به طور کلی ،انسانها در بعد فردی و شخصریتی دارای ویژ یهرای خراص اخالقری
هستند که پندار ،فتار و رفتار نها را شکل میدهد .ممکن است همین افراد وقتی در ی

جایگاه

و پست سازمانی قرار می یرند ،عواملی موجب شود که پندار ،فتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی
نشان دهند که این ویژ یهای انسانی بر روی میاان کارایی و اثربخشری سرازمان ترأثیر بگرذارد .از
طرفی ،اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد میتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یرا منفری در
سطح سازمان شود .مدیر باید از نرر اخالقی جوی سالم برای کارکنان در سازمان بره وجرود ورد،
تا نان بتوانند با تمام توان و بهرهوری کار کنند .این امر ،نیازمند وجود رهبرری برا هروش اخالقری
باالست .هوش اخالقی شامل توانایی در

درست از خرالف ،داشرتن اعتقرادات اخالقری قروی و

عمل به نهاست .رهبران با هوش اخالقی باال ،کار درست را «درست» انیام میدهند ،اعمرال نهرا
پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهن

است ،عملکرد باالیی دارند و همواره کارهرا را برا اصرول

اخالقی پیوند میزنند.
با اییاد چنین تمهیداتی ،سازمان از قید اخالق نمایشی (ریاکاری ،چاپلوسی و )...رها شده ،با
محوریت شخصیت سالم و رفتارهای سالم سازمانی و نیا با تقویت بنیانهای اخالقی ،زمینه را برای
پویایی سازمان و کارکنان ن فراهم خواهد کرد .با اتکا بر اصول اخالقی ،مدیران میتوانند تصمیم
بگیرند که چه چیای خوب و چه چیای بد است؛ چه کسی در سازمان به راه درست میرود ،یا راه
نادرست را میپیماید .بنرابراین ،مردیران در انیرام وظرای
نرارت ،تشویق و تنبیه بدون وجود ی

خرود نریرر تصرمیم یری ،ارزشریابی و

نرام اخالقی در سازمان ،نمیتوانند با قاطعیت عمل کنند.

ا ر اخالق در زند ی کاری انسان وجود و حضور داشته باشد ،کار کردن شیرین و ترومم برا
رضایت شغلی ،احساس رضایتمندی و خودشکوفایی میشرود و در ضرمن ،رضرایت مرردم و نیرا
پیشرفت امور و شکوفایی کار را نیا در پی خواهد داشت .خطرنا ترین رویداد انسرانی ،انحطراط
اخالقی و شکسته شدن مرزهای اخالقی است که در این صورت ،هیچ چیا در امان نخواهد ماند و
انسانیت انسان فرومیریاد .این مسئله در امور اداری جایگاه خطیر و ویژهای دارد؛ زیرا وقتی انسان
از محدوده فردی خار میشود و در پیوند با سرایر انسرانها قررار می یررد و ایرن پیونرد صرورتی
سازمانی مییابد ،ا ر اخالق نی
همین دلیل ،واالترین مال

حاکم بر رواب انسانی نباشد ،فاجعره چنردین برابرر میشرود .بره

در هر سازمان ،متخلق برودن افرراد بره اخرالق انسرانی اسرت ( المری،
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.)1388
یکی از ویژ یهای نرام اخالق اسالمی ،قابلیت تطبیق ن با شرای زمانی و مکرانی مختلر
است .این ویژ ی از برجستهترین جنبههای اخالق اسالمی است ،زیرا هر نرام اخالقی در صرورتی
پاینده و برقرار میماند که به نیازهای اخالقی انسان بهتر پاسخ دهد .این نیازها در عین ثباتی که در
همه زمانها و مکانها دارند ،همراه با شرای و ویژ یهای هرر عصرر و مکران ،مصرادیق و مرراهر
ونا ونی مییابند .اخالق اسالمی به دلیل نکه معطوف به نیازهرای اخالقری انسرانی اسرت ،جنبره
ثابت و پایندهای را در خود دارد و چون طی زمانی طوالنی توسر معصرومین برا شررای متفراوت
اجتماعی و تاریخی تطبیق شده است ،وجه انعطافپذیر ظواهر و مراهر ن نیا شناسایی شده است.
بنابراین ،بی نکه به ورطه نسبیت مبتال شود ،میتواند پاسخگوی انسران در همره زمانهرا و جوامرع
باشد.

پیشینه تحقیق
محققان در بررسی پیشینه تحقیق ،به تحقیقی که به طور مستقیم به بررسی تأثیر اخالق فرردی
یا خانواد ی بر اخالق سازمانی پرداخته باشد ،دست نیافتند .تحقیقاتی که ترا حردی ،برا متغیرهرای
اصلی پژوه

حاضر مرتب بودند ،عبارتاند از:

ر متقیزاده اشکذری ( )1385در پژوهشی با عنوان «نق
رویکرد استراتژی

اخالق در موفقیرت سرازمانها ،برا

» می وید :تدوین راهبرد برای سرازمان در ررو شرناخت فرصرتهای

بالقوه راهبردی و به فعلیت رساندن نهاست .رواب سازمان و محی فرصرتهایی برالقوه و
حتمی برای سازمان هستند که براساس اصول فرا یر اخالقی ،مایرت رقرابتی بررای سرازمان
میشوند .وی که در پژوه

خود ،اثربخشی رواب اخالقی سازمان با محی را با تأکید بر

چهار شرکت در صنعت و معدن بررسی کرده است ،این ونه ادامه میدهد :همه شرکتها
معضلهای اخالقی متعددی پی
با توجه به شاخ

رو دارند .شرکتهای معدنی هم جدا از این مقوله نیستند.

های صرنعت ،بعضری از معضرلهای اخالقری بررای شررکتهای معردنی

مهمتر است .بره خطرر افترادن امنیرت جرانی کارکنران و سرالمت محری زیسرت مهمتررین
معضلهای اخالقی این شرکتهاست .شرکتهای لکو و نیومونت با فهم این مشکل ،برا
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استفاده از اباارها و رویکردهایی سعی میکنند معضرلهای اخالقری شررکت را بره حرداقل
برسانند .تدوین رمان و ارزشهای اخالقی ،تدوین منشرور اخالقری ،برنامرههای انطبراق برا
سیاست های اخالقی ،ارزیابی عملکرد اخالقی ،برنامه موزش اخالق ،خر تلفرن راارش
تخطیهای اخالقی و امور دیگر ،تالش شرکت لکرو و نیومونرت بررای حرل معضرلهای
اخالقی است.
ر قراملکی و سیاری ( )1387در پژوهشی با عنوان «تحویلینگری مانع ترویج اخالق ،به ابعاد
و ثار تحویلینگری در اخالق پرداخته و پس از بیان علل و عوامرل ن ،در حروزه اخرالق
کوشیدهاند تا زوایای این رویکرد را در مسرائل اخالقری شرکار کننرد .نهرا معتقدنرد کره
تحویلینگری فت شناختی است .محققان نتییه می یرند که در درمان هرر معضرل ،ابتردا
باید وجود معضل اثبات شود؛ ن اه به درستی شناخته شود تا بتوان راهحرل مناسربی بررای
ن یافت.
ر انصاری ،قربانی ،شهپرست و رحمانی یوشانلویی ( )1392در پژوهشی برا نرام ترأثیر عوامرل
فردی و سازمانی در اخرالق کراری مردیران بازاریرابی ،برا وجرود متغیرر تعردیل ر عردالت
سازمانی در قالب پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی ر همبسرتگی ،برا اسرتفاده از دادههرای
 217نفر از مدیران و سرپرستان بازاریابی در شهر تهران ،که از طریرق معرادالت سراختاری
مورد زمون قرار رفتهاند ،بره ایرن یافتره رسریدند کره عوامرل سرازمانی در اخرالق کراری
مدیران بازاریابی تأثیر مثبت دارد .فتنی است عوامل فردی نیا بر اخالق کاری مرؤثر بروده
است .در این پژوه  ،تأثیر عوامل سازمانی در اخالق کاری مدیران بازاریابی بیشتر از تأثیر
عوامل فردی بر ورد شده است .همننین عدالت سازمانی نق

تعدیل ر ،یعنی تعردیل اثرر

میان عوامل را در این رابطه بازی کرده است .به این نحرو کره عردالت سرازمانی رابطره برین
عوامل سازمانی و اخالق کاری را تعدیل کرده ،ولی شواهدی دال بر نق

تعدیلکننرد ی

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

مشراهده نشرده

است.
ر یر ،فرانی و دا خروش ( )1392در پژوهشری برا عنروان «سرنی

اخرالق براسراس مردل

شبکهای فازی از اخالق کسب و کار» ،با انیام مصاحبه با خبر ان 24 ،مؤلفه اصلی اخالق
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کسب و کار را شناسایی کردهاند .سپس این عوامل را در قالب  5شاخ
کرده و مدل سلسلهمراتبی پژوه

اصلی دستهبندی

را اییاد کردهاند .در ایرن پرژوه  ،برا توجره بره تعرداد

مؤلفهها و همننین وجود همبستگی بین نهرا ،از روش فراینرد تحلیرل شربکهای فرازی ،بره
منرور تحلیل دادهها و تعیین اهمیت نسبی عوامل مؤثر در اخالق کسب و کار استفاده شرده
است .یافتههای پژوه

نشان میدهد که در رتبهبندی شاخ

ها و عوامل اخالق کسرب و

کار ،عامل رهبریِ اخالقمدار از بهترین وضعیت برخوردار بروده و تصمیمسرازی اخالقری،
ضعی ترین عامل به شمار رفتره اسرت .در نهایرت ،محققراق ،روششناسری بره کاررفتره در
پژوه

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

واجد استخرا جائیات مناسبی برای برنامهریای راهبردی اخالق در سرازمان و کمر

بره

تصمیم یران در راستای تدوین دکترین اخالقی سازمان دانستهاند.
ر قدیری ،بشلیده ،هاشمی شیخ شربانی و مشرکاتی ( )1392در پژوهشری بره نرام «رابطرة جرو
اخالقی با خشنودی شغلی ،تعهد سازمانی و قصد تر

شغل» ،با یکر ایرن مطلرب کره جرو

اخالقی یکی از عوامل شکلدهنده به نگرشهای کارکنان اسرت و ترأثیر قابرل تروجهی در
پیامدهای سازمانی دارد ،به بررسی رابطره برین انرواع جرو اخالقری (نوعدوسرتی ،حقروقی و
اصولی ،قانونی ،ابااری و مستقل) با خشنودی شرغلی ،تعهرد سرازمانی و قصرد ترر
پرداختنررد .روش پررژوه

شرغل

نهررا از نرروع توصرریفی همبسررتگی بررود .افررراد شرررکتکننده در

پژوه  ،شامل  250نفر از کارکنان رسمی شرکت از استان اصفهان بودند کره بره روش
تصادفی ساده انتخاب شدند .یافته های پژوه

نشان داد که هر ی

مورد بررسی ،با خشنودی شغلی ،تعهد سازمانی و قصد ترر

از پنج نوع جو اخالقی

شرغل رابطره معنرادار دارنرد.

همننین نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بنیرادی نشران داد کره ترکیرب خطری انرواع جرو
اخالقی با ترکیب خطی تعهد سازمانی ،خشنودی شغلی و قصد تر

شغل رابطه معنراداری

دارند .سایر نتایج حاصل از تحلیل ر رسیون چند انره نیرا حراکی از ن برود کره ترکیرب
خطی انواع جو اخالقی  45/8درصد تعهد سازمانی 30/6 ،درصد خشنودی شغلی و 28/2
درصد واریانس قصد تر

شغل را تبیین میکنند .در نهایت ،نتییه یری محقق این اسرت

که با توجه به یافتهها ،انواع جوهای اخالقی برا پیامردهای مهرم سرازمانی ،شرامل خشرنودی
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شغلی ،تعهد سازمانی و قصد تر

شغل مرتب میشوند که این امر اهمیت توجه به مفهروم

اخالق در سازمانها و محی های کاری را مشخ

میسازد.

ر صالحنیا و تروکلی ( )1388در پژوهشری برا عنروان «اخرالق سرازمانی برا تأکیرد برر منشرور
اخالقی» با هدف بررسی وضعیت سازمانها در ارتباط با تدوین و اجرای منشور اخالقی ،در
 42نمونه از شرکتهای زیر نرر وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات به این یافته رسریدند
که در بین نمونه شرکتهای مورد ارزیابی ،تنها  47درصد شرکتها دارای منشور اخالقی
بودهاند که از این میان نیا  85درصد نها در زمینه تدوین منشور موفرق بودهانرد .در زمینره
اجرای منشور نیا  80درصد از شرکتهای موفق در تدوین ،تمام امتیاز مربوط به مروزش
و عملیاتی کردن منشور اخالقی را کسب کردهاند .نتییره یری محققران ایرن اسرت کره برا
وجود تأکید بر اخالق ،هنوز سازمانها در این عرصه سررمایه ذاری چنردانی نکردهانرد .از
طرفی ،تدوین منشور اخالقی از سوی سازمانها نیا الااماً تضرمینکننده اسرتقرار اخالقیرات
در سازمان و اجرای منشور نیست.
ر احمدی ( )1392در تحقیقی با عنوان «ارزیابی عوامل مؤثر در اخالق حرفهای سرازمانهای
خدماتی» به این یافته رسیده اسرت کره اخرالق حرفرهای در سرازمانهای مرورد مطالعره وی
(سررازمانهای امررور اقتصررادی و دارایرری ،شررهرداریها و بیمارسررتانهای اسررتان کردسررتان)
وضعیت مناسبی ندارد و عواملی در سه سرطح فراسرازمانی (بیرونری) ،سرازمانی (درونری) و
فردی در پایین بودن سطح اخرالق حرفرهای کارکنران در سرازمانهای مرورد بررسری مرؤثر
بودهاند .وی با طر :این مبحث کره اخالقری برودن یرا نبرودن رفتارهرا و عملکررد میتوانرد
موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان شود ،بیتوجهی سازمانها به این نوع
رفتارها و عدم رعایرت اصرول اخالقری در برخرورد برا یینفعران داخلری را موجرب اییراد
مشکالتی برای سازمان میداند که میتواند اعتبرار سرازمان را تحرت ترأثیر قررار دهرد .لرذا
اهی از وضع موجودِ رفتار اخالقی کارکنان و شناسایی عوامل مؤثر در نها برای ارتقای
رفتار اخالقی ،از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .در نهایت ،محقق نتییه می یرد کره
برررای ارتقررای اخررالق حرفررهای در سررازمانهای حرفهمرردار« ،توجرره برره وضررعیت اقتصررادی
کارکنان ،عادالنه کردن توزیع پاداشها و بهبود انگیاش کارکنان» اهمیت فراوانی دارد.
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ر جوادیان ،لپرور و باللی دهکرردی ( )1392در تحقیقری برا نرام «مردلهای پیشرگیری از
رفتارهای یراخالقی و تقویت رفتارهای مدنی سازمانی در محی های کار» با هدف بررسی
دو مدل :یکی ،برای پیشگیری از رفتارهای یراخالقی و دیگری ،بررای تقویرت رفتارهرای
مدنی که به زعم محققان ،دو دسته از رفتارهای منفی و مثبت بسریار مهرم بررای محی هرای
کاری هستند ،و نیا با استفاده از مدلسازی معادالت سراختاری نشران دادنرد کره طری یر
میموعه رواب چند سطحی ،ابتدا قرارداد روانی بر رضایت شرغلی و تعهرد سرازمانی ترأثیر
می ذارد ،سپس رضایت شرغلی و تعهرد سرازمانی زمینره کراه
افاای

رفتارهرای یراخالقری و

رفتارهای مدنی ر سازمانی را فراهم میسازند .برپایه یافتههای این پژوه  ،نهرا برر

این باورند که پایبندی به اصول قرارداد روانی ،کارکنران را راضریتر و متعهردتر میسرازد.
پیامد این رضایت و تعهد بیشتر چیای جرا افراای

رفتارهرای مردنی ر سرازمانی و کراه

رفتارهای یراخالقی نخواهد بود.
ر االنگو ،1پاول ،کاندو و پادل ( )2010در تحقیقی با نام «اخالق سرازمانی ،اخرالق فرردی و
قصد اخالقی در تصمیمسازیهای ملی» به مطالعه تأثیر اخالق فردی و اخرالق سرازمانی در
قصد اخالقی پرداختهاند .به زعم مؤلفان ،قصد اخالقی یا قصرد فررد بررای انیرام رفتارهرای
اخالقی ،به عنوان ی

متغیر وابسته مفید است؛ زیرا به رفتاری مربوط میشود کره میتوانرد

بیانگر ارزشها باشد ،اما متغیرهای سازمانی و اجتماعی نیا تحت تأثیر قرار می یرند .نترایج
نشان داد که هر دو متغیر مسرتقل اخرالق فرردی و اخرالق سرازمانی برر متغیرر وابسرته قصرد
اخالقی تأثیر می ذارند .همخوانی اخالقی نیا به عنوان ی

تأثیر مثبرت مرورد بحرث قررار

رفته است .نها به این نتییه نیا رسریدهاند کره مردیران جروانتر بیشرتر از مردیران قردیمی
تحت تأثیر اخالق سازمانی قرار دارنرد .در نهایرت ،نهرا ایعران میدارنرد کره ایرن یافترهها
خواستار اییاد سازوکارهای حاکمیتی برای افاای

همخوانی اخالقی و در نتییه ،افراای

احتمال تصمیم یری مدیران در تصمیم یری سازمانی است.

مدل مفهومی
1. Elango

106

تأثیر اخالق فردی بر اخالق سازمانی با میانجیگری اخالق خانوادگی در كاركنان یک دانشگاه نظامی

با توجه به ننه که فته شد ،به نرر میرسد اخالق سازمانی متأثر از اخالق فرردی و محری
خانواد ی کارکنان باشد و به نوبه خود بر نها تأثیر بگذارد .لذا میتوان مردل مفهرومی زیرر را در
مورد نوع ارتباط بین اخالق فردی ،خانواد ی ،اجتماعی و سازمانی مد نرر قرار داد.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

با توجه به مدل مفهومی ،فرضیههای این تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:
 .1اخالق فردی دارای تأثیر مثبت در اخالق سازمانی است؛
 .2اخالق فردی دارای تأثیر مثبت در اخالق خانواد ی است؛
 .3اخالق خانواد ی در رابطه علی بین اخالق فردی و اخالق سرازمانی دارای نقر

میرانیی

است.

روش تحقیق
این تحقیق از حیث هدف ،در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد؛ زیرا از نترایج ن ،بره مردد
برنامررهریایهای متولیرران امررر ،میترروان در راسررتای تقویررت ارزشهررای اخالقرری در ابعرراد فررردی،
خانواد ی و سازمانی استفاده کرد .همننین از حیرث نروع ررد وری دادههرا در زمرره تحقیقرات
کمرری و از نرررر نرروع تحقیررق ،بررا توجرره برره اسررتفاده از روش معررادالت سرراختاری نسررل دوم
(واریانسمحور) در زمره تحقیقات همبستگی قرار دارد .جامعه آماری تحقیق عبارت از کارکنران
ی

دانشگاه نرامی در تهران است .برای به دست وردن حیم نمونره مراری ،از نرمافراار تعیرین
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حیم نمونه  GPowerنسخه  3.1.9.2استفاده شد .با توجه به اینکه روش مراری مرورد اسرتفاده در
این تحقیق ،معادالت ساختاری واریانسمحور است و بر محوریت همبستگی و ر رسیون بنا نهراده
شده است ،اینه ر رسیون چند انه باید برای تعیین حیم نمونه مورد استفاده قرار یرد .جائیات
تعیین حیم نمونه در شکل  2مشخ

شده است.

شکل  .2جزئیات تعیین حجم نمونه

همان ونه که در شکل  2مشخ

است ،تعداد نمونه  68نفرر بره دسرت مرده اسرت .روش

نمونه یری در این تحقیق ،تصادفی سراده بروده اسرت کره بررای اطمینران از بر شرت حرداقل 68
پرسشنامه سالم ،تعداد  85پرسشنامه توزیع شد که تعداد  70مورد که قابل استفاده برود ،بره عنروان
نمونه نهایی برای تحلیل ماری در نرر رفته شد .اباار تحقیق که پرسشنامه محققساخته اسرت ،از
سه زیرمقیاس تشکیل شده است :اخالق سازمانی ،اخالق فردی و اخالق خانواد ی .این پرسشرنامه
پس از تدوین نهایی و برطرف کردن اشکاالت ظراهری ،در اختیرار  20نفرر از متخصصران حروزه
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اخالق قرار رفت و روایی محتوایی 1پرسشنامه مورد تأیید قررار رفرت .اعتبرار2پرسشرنامه نیرا برا
استفاده از لفای کرونباخ ،در زیرمقیاس های اخالق سازمانی ،اخالق خانواد ی و اخالق فردی به
ترتیب  0.85 ، 0.91و  0.71و در کل پرسشنامه 0.91 ،به دست مد که نشاندهنده اعتبار باالی
پرسشنامه برای سنی

متغیرهای تحقیق است.

یافتههای تحقیق
الف) نتایج توصیفی
جدول  1میاان تحصیالت پاسخدهند ان را نشان میدهد.
جدول  .1نتایج حاصل از تحصیالت پاسخدهندگان
تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

دیپلم

1

1/4

1/4

1/4

فوق دیپلم

3

4/3

4/3

5/8

لیسانس

22

31/4

31/9

37/7

فوق لیسانس

36

51/4

52/2

89/9

دکتری

7

10/0

10/1

100/0

بدون جواب

1

1/4

کل

70

100

نتایج جدول  1نشان میدهد که در متغیرر زمینرهای تحصریالت ،بیشرترین فراوانری ( 36نفرر،
 52.2درصد) مربوط به تحصیالت فوق لیسانس و کمترین فراوانی ( 1نفر 1.4 ،درصد) مربوط به
تحصیالت دیپلم است.
ارزیابی میزان آموزشهای اخالقی در دانشگاه

1. Content Validity
2. Reliability
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جدول  2ارزیابی میاان موزشهای اخالقی در دانشگاه توس پاسخ ویان را نشان میدهد.
جدول  .2نتایج حاصل از ارزیابی میزان آموزشهای اخالقی در دانشگاه توسط پاسخدهندگان
میزان آموزشهای اخالقی

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

ال
اص ً

1

1/4

1/5

1/5

خیلیکم

17

24/3

26/2

27/7

کم

14

20/0

21/5

49/2

متوس

19

27/1

29/2

28/5

زیاد

12

17/1

18/5

96/9

خیلی زیاد

2

2/9

3/1

100/0

بدون جواب

5

7/1

کل

70

100

نتایج جدول  2نشان میدهد که  1نفر ( 1.4درصد) از پاسخ ویان معتقد است که هیچ نروع
مرروزش اخالقرری در دانشررگاه وجررود نرردارد 17 .نفررر ( 24.3درصررد) از پاسررخ ویان میرراان ایررن
موزشهررا را خیلرری کررم 14 ،نفررر ( 20درصررد) کررم 19 ،نفررر ( 27.1درصررد) متوسر  12 ،نفررر
( 17.1درصد) زیاد و  2نفر ( 2.9درصد) میاان موزشها را خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .در کل،
 32نفر ( 45.7درصد) میاان موزشها را کمتر از متوس  19 ،نفر ( 27.1درصد) متوسر و 14
نفر ( 20درصد) نیا بیشتر از متوس ارزیابی کردهاند.
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ب) بررسی فرضیههای تحقیق

شکل  .3مدل تحقیق به همراه بارهای عاملی

شکل  .4مدل تحقیق به همراه مقادیر t
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ـ فرضیه اول :اخالق فردی دارای تأثیر مثبت در اخالق سازمانی است.
جدول  .3نتایج حاصل از یافتههای مدل رابطه علی جهت بررسی فرضیه اول تحقیق
شاخصها
روابط

اخالق فردی

<---

اخالق
سازمانی

ضریب

انحراف

مسیر

استاندارد

مقدار
t

0/474

0/102

4/667

سطح

نتیجه

معناداری

کمتر از
0.001

تأیید رابطه

نتایج جدول نشان میدهد که با توجه بره ضرریب مسریر  0.474و سرطح معنراداری کمترر از
 ،0.001اخالق فردی بر اخالق سازمانی دارای تأثیر مثبت و معنادار است .لذا فرضریه اول تحقیرق
مورد تأیید قرار می یرد .از طرف دیگر ،ضریب مسیر بین اخالق فردی و اخالق سازمانی 0.474
به دست مده که ی

ضریب قابل توجه است .این یافته نیا نشان میدهد که تغییری به اندازه ی

انحراف معیار در اخالق فردی موجب اییاد تغییری بره انردازه  0.474انحرراف معیرار در اخرالق
سازمانی خواهد شد.
ـ فرضیه دوم :اخالق فردی دارای تأثیر مثبت در اخالق خانواد ی است.
جدول .4نتایج حاصل از یافتههای مدل رابطه جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق
شاخصها
روابط

اخالق فردی

<---

اخالق
خانواد ی

ضریب

انحراف

مسیر

استاندارد

مقدار
t

0/399

0/092

4/345

112

سطح
معناداری

کمتر از
0.001

نتیجه

تأیید رابطه
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نتایج جدول  4نشان میدهد که با توجه به ضریب مسیر  0.399و سرطح معنراداری کمترر از
 ،0.001اخالق فردی بر اخالق خانواد ی دارای تأثیر مثبت و معنادار است .لرذا فرضریه دوم هرم
مورد تأیید قرار می یرد .همننین ضریب مسیر بین اخالق فردی و اخالق خانواد ی  0.399است
که در سطح کمتر از  0.001معنادار است .این یافته نیا نشان میدهد کره تغییرری بره انردازه یر
انحراف معیار در اخالق فردی موجب اییاد تغییری بره انردازه  0.399انحرراف معیرار در اخرالق
خانواد ی خواهد شد.
ـ فرضیه سوم :اخالق خانواد ی در رابطه علی بین اخالق فرردی و اخرالق سرازمانی دارای نقر
میانیی است.
جدول  .5نتایج حاصل از یافتههای مدل رابطه برای بررسی فرضیه سوم تحقیق
شاخصها
روابط

اخالق
خانواد ی

<---

اخالق
سازمانی

سطح

ضریب

انحراف

مسیر

استاندارد

مقدار
t

معناداری

0/172

0/116

1/479

0/140

نتیجه

رد رابطه

نتایج جدول  5نشان میدهد که اخالق خانواد ی به طور مستقیم بر اخالق سرازمانی ترأثیری
نگذاشته است .لذا یکی از شروط میانیی ری برقرار نیست و اخالق خانواد ی قادر به ایفای نق
میانیی ری بین متغیرهای اخالق فردی و اخالق سازمانی نبوده است .لذا شرواهدی دال برر تأییرد
فرضیه سوم تحقیق وجود ندارد.
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بررسی آثار مستقیم ،غیرمستقیم و كل در مدل ساختاری
جدول  .6نتایج حاصل از آثار مستقیم ،غیرمستقیم و كل متغیرهای تحقیق
اخالق خانوادگی

متغیر اثرپذیر
متغیر اثرگذار

اخالق فردی
اخالق خانواد ی

مستقیم
0/399
(معنادار)
-

اخالق سازمانی

غیرمستقیم

كل

-

0/399

-

-

مستقیم

غیرمستقیم

0/474

0/068

(معنادار)

( یرمعنادار)

0/172
( یرمعنادار)

-

كل
0/542
0/172

نتایج جدول  6نشان میدهد که اخالق فرردی دارای اثرری مسرتقیم بره انردازه  0.474و اثرر
یرمستقیم به اندازه  0.068بر اخالق سازمانی است که موجب اییاد اثر کلری بره انردازه 0.542
شده است .با توجه به اینکه ضریب مسریر علری اخرالق خرانواد ی برر اخرالق سرازمانی ()0.172
معنادار نیست ،همان ونه که قبالً نیا اشاره شد ،بهر م معنادار بودن ضریب مسیر اخالق فرردی بره
اخالق خانواد ی ( ،)0.399نمیتوان برای اخالق خانواد ی در رابطه علری برین اخرالق فرردی و
اخالق سازمانی نق

میرانیی قائرل شرد .لرذا میتروان نتییره رفرت کره در ایرن تحقیرق ،اخرالق

خانواد ی افراد نتوانسته است جهت و مسیر رابطه بین اخالق فردی و اخرالق سرازمانی نهرا را بره
طور معنادار تحت تأثیر قرار دهد.
نتیجهگیری
اخالق انسانی و اسالمی میوه و ثمره بعثت رسرول مکررم اسرالم(ص) شرمرده شرده و سلسرله
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
و مطالعات پیشین ،به نرر میرسد میتوانند در ی

تعامرل درهرم تنیرده ،موجرب نشراط معنروی و

همافاایی سه رکن اصلی جامعه یعنی فرد ،خانواده و روههای محدود و متشرکلی مثرل سرازمانها
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شوند .لذا با توجه به اهمیت فوقالعاده اخالق در سازمانها و نهادها ،این تحقیق با هردف «بررسری
تأثیر اخالق فردی در اخالق سازمانی با در نرر رفتن نق

میانیی اخالق خانواد ی» انیام شرده

است .حال سؤال این است :رعایت موازین اخالقی در فرد ،خانواده و سازمان ،چره ترأثیر و ترأثری
می تواند داشته باشد؟ از طرف دیگر ،یا وضعیت موازین و قوانین اخالقی حراکم برر جرو خرانواده
کارکنان ،میتواند به عنوان ی

متغیر میانیی عمل کند و نوع و جهت رابطه بین اخرالق فرردی و

سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد؟ اما براساس نتایج و یافتههایی که از ایرن تحقیرق بره دسرت مرده
است ،می توان فت از نیا که فرضیه اول با این عنوان کره اخرالق فرردی دارای ترأثیر مثبرت در
اخالق سازمانی است ،تأیید شده است ،میتوان نتییه رفت که اخالق فردی ی

ویژ ی منفر

و میاا از اخالق سازمانی نیست و می تواند ن را تحت تأثیر قرار دهد؛ به ویژه اینکه ضریب مسریر
بین این دو متغیر (حردود  )0.5مقردار قابرل تروجهی اسرت و بره نروعی نشران میدهرد کره حردود
 50درصد از تغییرات اخالقی در ی

سازمان ،وابسته به تغییرات اخالقی در فرد است کره هرم در

جهت مثبت و هم در جهت منفی ،می تواند وضعیت اخالق در سازمان را مورد تأثیر قرار دهد .این
یافته با نتایج تحقیق االنگو و همکاران ( )2010همخوان اسرت .بره نررر میرسرد دلیرل تأییرد ایرن
فرضیه در دادههای حاصل از نررات نمونه مورد بررسی ،این است که اخالق در سازمانها و نهادها
متأثر از اخالق فردی است .ی

فررد اخالقمردار کره دارای چرارچوب اخالقری در حروزه فرردی

است ،دایره این اخالقیات را به محیطی که در ن مشغول خدمت است نیا سترش میدهرد؛ زیررا
اخالق را ی

چارچوب جهانشمول میداند که پیشرفت مادی و معنروی سرازمان در ررو تخلرق

شا الن ن سازمان به سیایای اخالقی است .از طرفی ،اخالقی بودن یا نبرودن رفتارهرا و عملکررد
میتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان شود.
زمون فرضیه دوم با این عنوان کره اخرالق فرردی دارای ترأثیر مثبرت در اخرالق خرانواد ی
است ،نیا مورد تأیید قرار رفت .هرچند اصوالً اخالق خانواد ی متأثر از اخالق تر

تر

افرراد

خانواده است ،اما به طور عمده از اخالق والدین و به خصوص سرپرست خرانواده ترأثیر میپرذیرد.
وضع موازین اخالقی صریح و روشن و البته در قالب رفتار نرم و معتدل از سوی سرپرست خانواده،
می تواند موجب اخالقی بار مدن کودکران و تسرهیل رشرد اخالقری نهرا شرود .هرچنرد در مسریر
بررسی این سؤال ،به پیشینهای برخورد نشد؛ اما به هر حال ،خانواده کوچر
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اجتماعی است که به طور عمده از پدر ،مادر و فرزندان تشکیل شده است و اخالق فرردی پردر یرا
سرپرست ،عامل بسیار مهمی در حفظ ،تداوم و نشاط خانواده است .ا ر پدر یا سرپرست از لحرا
ویژ یهای اخالقی از قوام و بنیهای قوی برخوردار باشد ،این اخرالق نهادینره میشرود ،در محری
خانواده نیا ساری و جاری شده ،موجب شکلدهی به رفتار و فتار فرزندان نیا خواهد شرد؛ زیررا
خانواده اولین محی رسمی موزش است و پدر و مرادر بره عنروان یر

الگروی قدرتمنرد و قابرل

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

بومی کشور ما از مسائل بدیهی شمرده شده ،تحقیقرات نرامرداری دربرارة نهرا

انیام نمیشود.
اما در بررسی فرضیه سوم ،نتایج نشان داد که شرواهدی دال برر اینکره اخرالق خرانواد ی در
رابطه علی میان اخالق فردی و اخالق سازمانی دارای نق

میانیی باشد ،وجود ندارد .ننه انترار

میرفت این بود که وضعیت اخالقی فرد شا ل در محی خانواده از کانال وضعیت اخرالق فرردی
نها بر وضعیت اخالق سازمانیشان تأثیر ذار باشد .اما به هر حال ،شواهدی از این تأثیر و تأثر در
فضای زمانی و مکانی تحقیقِ حاضر مالحره نشد و نرررات نمونره مرورد بررسری ،چنرین مطلبری را
نشان نداد .با توجه به فقدان پیشینه مناسب در این حوزه ،بی
نادرستی انترار محققان در حوزه نق

از این نمیتوان در مرورد درسرتی یرا

میانیی اخالق خانواد ی در رابطه علی بین اخالق فرردی و

اخالق سازمانی سخن راند .لذا نتییه نهایی این است که در تحقیق حاضر ،اخالق خانواد ی افرراد
نتوانسته است جهت و مسیر رابطه بین اخالق فردی و اخرالق سرازمانی نهرا را بره طرور معنراداری
تحت تأثیر قرار دهد .لذا در وضعیت فعلی ،این یافته میتواند به عنوان مبنایی برای سایر پژوه ها
در نرر رفته شود.
پیشنهادات
نتایج نشان داد که اخرالق فرردی برر اخرالق سرازمانی ترأثیر دارد .لرذا پیشرنهاد میشرود کره
دورههای موزشی اخالق به طور نراممند و با استفاده از استادان نام شنای اخالق در سرطح مرکرا
بر اار شود .اهمیت بر ااری این دورهها ن وقت مضاع

میشود که دریابیم یافته دیگر تحقیق

حاضر مبنی بر تأثیر ذاری اخرالق فرردی برر اخرالق خرانواد ی نیرا شرایان توجره و دقرت اسرت.
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همننین پیشنهاد میشود با اتخای سیاستهای تشویقی مناسب ،به بر ااری دورههای کتابخوانی در
حوزه اخالق و بر ااری مسابقه از متن این کتابها اقدام شود تا عرالوه برر شرنایی و انرس بیشرتر
کارکنان با مفاهیم اخالقی ،سرانه مطالعه نها نیا افاای

پیدا کنرد .همننرین پیشرنهاد میشرود کره

دورههای موزشی ر تفریحری خرانواد ی درون و بروناسرتانی بر راار شرود و در ن ،خانوادههرا
ساعات بیشتری را در کنار هم ذرانده ،بنیانهای اخالقی در این تعامالت تقویت شود و در محی
خانواده نیا تسری و تداوم پیدا کند .همننین به محققانی که عالقهمند به تحقیرق در حروزه مسرائل
اخالقی هستند ،پیشنهاد می شود ترا برا طراحری طرر :مناسرب تحقیرق ،بره بررسری ترأثیر اخرالق در
حوزههای مختل

بر تعهد سازمانی ،وجدان کاری و سایر متغیرهای مرتب بپردازند تا به نی شدن

ادبیات و پیشینه تحقیق در حوزههای اخالق فردی و سازمانی کم
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