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چکیده
دارنــد؛ ازایــنرو پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیشبیــی میــزان اخــاق حرفــهای کارکنــان
انــام شــده اســت .بدیــن منظــور
ســتادی قــوۀ قضائیــه بــر اســاس حتــول اخــایق آنهــا ج

تعــداد  219کارمنــد بــا روش منونهگیــری تصــادیف از ن
بــ� جامعــۀ کارکنــان ســتادی قــوۀ
قضائیــه بهعنــوان منونــه انتخــاب شــدند و از آنهــا خواســته شــد ،دو پرس ـشنامۀ حتــول
اخــایق مــا ( )1981و پرســشنامۀ میــزان رعایــت اخــاق حرفــهای توســط کارکنــان
ســازمانها (مهدیــون و رضــایئ )1393 ،را کــه از روایی و پایــایی قابلقبــویل برخوردارنــد،
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اخــاق حرفــهای مقولــهای اســت کــه بســیاری از ســازمانها بــه آن توجــه و یــژهای
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حتلیــل آمــاری  SPSSو ضر یــب مهبســتگی پیرســون و حتلیــل رگرســیون ســاده جتز یــه و
حتلیــل شــد .نتیجههــای حاصــل از پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه حتــول اخــایق قــادر
بــه پیشبیــی 10درصــد از تغییــرات اخــاق حرف ـهای اســت .ایــن یافتههــا نشــان داد کــه
باتوجهبــه نقــش حتــول اخــایق در اخــاق حرفـهای ،آمــوزش راهــی اســت بــرای افزایــش
حتــول اخــایق در ســازمانها.
واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،حتول اخالیق ،کارکنان.
مقدمه
«یکــی از عناصــر ضــروری کــه در جوامــع مخ تلــف و از مجلــ ه جامعــۀ مــا مطــرح اســت،
اخــاق حرف ـهای میباشــد .در حــال حاضــر ،متأســفانه در جامعــۀ مــا در حمیــط کار کمتــر
بــه اخــاق حرفــهای توجــه میشــود؛ درحایلکــه در غــرب ،در دانشهــای مربــوط بــه
مدیر یــت و ســازمان ،شــاخهای بــا عنــوان اخــاق حرفـهای وجــود دارد ،ویل در جامعــۀ مــا
در مدیر یــت بــه اخــاق توجــه کایف نشــده اســت( ».امیــری و دیگــران« )1389 ،در اخالق
حرفــهای بــه مســئولیتهای اخــایق بنــگاه و ســازمان اشــاره میشــود .در ایــن نــگاه،
بنــگاه بهمنزلــۀ یــک شــخصیت حقــویق دو گونــه مســئولیت دارد .1 :مســئولیتهای حقــویق
کیفــری؛  .2مســئولیتهای اخــایق کــه مســئولیتهای اخــایق بنــگاه ،بســیار پییچیدهتــر
از مســئولیتهای اخــایق فردیشــخیص و فردیشــغیل اســت .بهعبارتدیگــر،
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
128

مســئولیتهای اخــایق بنــگاه ،شــامل مهــۀ اضــاع و ابعــاد ســازمان میشــود و اخالقیــات
شــغیل را نیــز دربرمیگیــرد .البتــه اخــاق حرف ـهای افزو نبــر اخــاق کار ،حقــوق کار را نیــز
دربرمیگیــرد( ».قراملکــی)1393 ،
اخــاق و مســئولیت کــه بایدهــا و نبایدهــای ارزیشفلســی و مــا ک ســنجش درســی و
نادرســی رفتار نســبت به خود و دیگران و جامعه اســت ،از مباحیث اســت که دانشــمندان
و صاحبنظــران در یکــی دو دهــۀ اخیــر ،بــه آن توجــه کردهانــد (نــک :تـیزاده و ســلطاین،

 ،۱۳۸۹ص .)104-94اخــاق حرفــهای را میتــوان بیانکننــدۀ باورهــای گــروه حرفــهای
درخصــوص اینکــه چــه چیــزی درســت و مرتبــط بــا معیارهــای مهــان حرفــه اســت ،تعر یــف
کــرد (نــک :قاس ـمزاده و دیگــران ،۱۳۹۳ ،ص .)8-1در طــی دهههــای گذشــته ،تعــدادی
از پژوهشــگران اخــاق حرفــهای ،بهحلــاظ نظــری ،بهمســت روانشــنایس اخــاق 1روی
آوردهانــد .جس ـتوجوی و یژگ ـی اخــایق ،و یژگــی شــخصییت ثابــی کــه بتوانــد رفتــار غیــر
اخــایق را پیشبیــی کنــد ،از پژوهشهــای هارتشــورن و مــی )1928( 2آغــاز شــده اســت.
بااینحــال ،بهنظــر میرســد کــه ایــن مطالعــات نشــان میدهنــد ،رفتــار غیراخــایق بــه
موقعیــت وابســته اســت .مهچنـ ن
ـ� گاهــی اوقــات ،روانشناســان از موضــوع و یژگــی اخــایق

غفلــت کردهانــد (بهنقــل از :مــک ماهــون.)2000 ،3

ن
تبیــ� فراینــد تصممیگیــری اخــاق در
نظــم موجــود در حرفــ ه مدلهــایی را بــرای

حمیطهــای ســازماین فراهــم کــرده اســت .حرفــه دارای پیشفرضهــایی اســت کــه از
اقتبــاس شــد ه اســت .نظر یههــای مرتبــط بــا رفتــار ســازماین ،نظر یــۀ نقــش ،نظر یــۀ یادگیــری
اجتماعی و نظر یۀ تعارض از ســایر رشــتهها اقتباس شــده اســت .بســیاری از پژوهشــگران،
ماننــد گولــزیب و هانــت )1992( 4گفتهانــد کــه رشــد اخــایق مطرحشــده در روانشــنایس
در درک فراینــد اســتدال ل اخــاق حرفـهای مفیــد اســت؛ بهدلیــل اینکــه حتــول اخــایق در
مدلهــای تصممیگیــری اخــایق پذیرفتــه و در پژوهشهــای جتــر یب اســتفاده شــده اســت،
ســایر پژوهشــگران نیــز ممکــن اســت بــه ایــن ســازه بــرای درک فراینــد اســتدال یل کــه افــراد در
حمیــط شــغیل خــود ب ـهکار میبرنــد ،عالقهمنــد باشــند.

حتــول اخــایق عبــارت اســت از درک افــراد از مفهــوم عدالــت در ســطوح مخ تلــف کــه
1 . Moral psychology.
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رشــتههای گوناگــوین ،ماننــد انسانشــنایس ،فلســفه ،روانشــنایس و جامعهشــنایس

2 . Hartshorne and May.
3 . McMahon.
4 . Goolsby and Hunt.
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باال تر یــن ســطح آن دس ـت ن
یافت بــه حقــوق مســاوی و جهــاین بــرای مهــۀ مــردم و حتقــق
ارزشهــای عــایل انســان در زندگــی افــراد اســت (کلبــرگ ،1969 1،ص.)380-347
«مفهــوم اخــاق در روانشــنایس بــه یــک سلســله ارزشهــا و باورهــای درو ینشــدهای
اطــاق میشــود کــه بهعنــوان یکــی از عوامــل مهارکننــده عمــل میکنــد .بهنظــر بعــی
از روانشناســان بــا رشــد اخــاق در انســان ،شــخص بههنــگام تخ طــی از آن ،احســاس
گنــاه میکنــد .اخــاق حــی پیشبیــی احســاس گنــاه را بههنــگام مســاحمه در پیــروی
از ارزشهــای درو ینشــده بــرای انســان بهوجــود مــیآورد .اخــاق ،مقاومــت در مقابــل
ســر پیچی از ارزشهــا و معیارهــای انســاین را ،حــی زمــاین کــه هیچکــس از آنهــا آ گاهــی
نــدارد ،بــرای انســان فراهــم میکنــد .بهاینترتیــب ،وجــدان از یــک قضــاوت ســاده نســبت
ن
کاربســ� اصــول،
بــه درســت یــا نادرســت فراتــر مــیرود و فــرد بــه مقــام تشــخیص و به
ن
ن
اولــ� و برجســتهتر ین نظر یهپــردازان در زمینــۀ
قوانــ� اخــایق میرســد .از
تکالیــف و

روانشــنایس اخــاق میتــوان بــه پیــاژه 2اشــاره کــرد .پیــاژه مطالعــۀ اخــاق و حتــول آن را
از طر یــق مشــاهدۀ تیلهبــازی در کــودکان آغــاز کــرد .او معتقــد بــود کــه بــا مطالعــۀ بــازی
میتــوان واقعیــت اخــایق کــودکان را کــه از نســی بــه نســل دیگــر منتقــل شــده اســت،
در یافــت( ».کدیــور)1381 ،
در ســالهای اخیــر ،نظر یههــای شــناخیتاجتماعی 3تفســیرهای جدیــدی در زمینــۀ
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حتــول اخــایق مطــرح کردهانــد .ایــن روانشناســان ن
بــ� صالحیتهــای اخــایق و

رفتارهــای منطبــق بــر اصــول اخــایق ،یعــی بـ ن
ـ� فکــر و عمــل اخــایق متایــز قائــل شــدهاند.
برخــاف دیــدگاه رفتارگــرایی ،از نظــر بنــدورا 4رفتارهــای اخــایق ،حاصــل تعامــل پیچیدهتــر
انســان و عوامــل حمیطــی اســت .در دیــدگاه شــناخیتاجتماعی انســانها نیروهــای فعــایل
1 . Kohlberg.
2 . Piaget.
3 . Cognitive – social.
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4 . Bandura.

هســتند کــه در انگیزههــا و اعمــال خــود تــا حــدودی نفــوذ دارنــد (بنــدورا و دیگــران.)2001 1،
«بهعبارتدیگــر ،در ایــن دیــدگاه انســان حتتتأثیــر نیروهــای اجتماعــی اســت؛ ویل حنــوۀ
برخــورد بــا ایــن نیروهــا را خــود انتخــاب میکنــد .بنابرایــن ،نقــش رســانهها روی رفتــار
کــودکان ،بهو یــژه نگاهکــردن بــه تلو یز یــون ،خوانــدن کتابهــا و جمــات جالبتوجــه
اســت( ».و یلیامــز ، 1986 ،بهنقــل از :عز یــزی مشامــی)1386 ،

ن
تعیــ� مراحــل حتــول اخــایق
کلبــرگ مرحلهایبــودن حتــول اخــایق را قبــول کــرد و

در هــر فــرد را بــر اســاس تواناییهــای شــناخیت و ذهــی او پذیرفــت؛ ویل معتقــد اســت
کــه حتــول اخــایق بعــد از دوازدهســالگی نیــز ادامــه مییابــد .گلبــرک اخــاق را بــا مفهــوم

ن
تببــ� میکنــد و معتقــد اســت کــه قضاوتهــای اخــایق کــودکان و نوجوانــان
عدالــت
متضمــن برداش ـتهای متفــاویت از عدالــت اســت و باال تر یــن ســطح آن ،دس ـت ن
یافت بــه

حقــوق مســاوی و جهــاین بــرای مهــۀ مــردم اســت (کلبــرگ .)1969 ،کلبــرگ بــا جتز یهوحتلیــل
پاســخهای آزمودینهــا و افــزودن آن بــه داســتانهای خــود موفــق شــد ،مراحــل حتــول
اســت ،بــه شــرح ز یــر مشــخص کنــد:
 .1ســطح اخــاق پیشقــراردادی« :فــردی کــه در ایــن ســطح قــرار دارد ،نســبت بــه

قوانـ ن
ـ� و برچس ـبهای خــوب و بــد و درســت و نادرســت ،بســیار تأثیر پذیــر و حســاس
اســت و رفتارهــای خــود را مطابــق بــا پیامدهــای مــادی آنهــا (تنبیــه و تشــو یق) و یــا
ً
ن
قوانــ� را بــرای وی وضــع میکننــد ،تنظــم میمنایــد (مثــا پــدر و
برحســب کســاین کــه
مــادر) .در ایــن دوره اخــاق هنــوز دروین نشــده اســت و معیارهــای اخــایق بهطــور واقعــی
و حقیــی وجــود ندارنــد( ».میرســلطاین )1383 ،ایــن ســطح از رشــد اخــایق ،خــود شــامل
دو مرحلــه اســت :اخــاق بــر پایــۀ تنبیــه 2و اطاعــت 3و جهتگیــری هدفوســیلهای؛

پیشبینی اخالق حرفهای بر اساس تحول اخالقی در کارکنان ستادی قوۀ قضائیه

اخــایق در افــراد را در ســه ســطح و شــش مرحلــه کــه هــر ســطح دربرگیرنــدۀ دو مرحلــه

1 . Bandura, Caprara, Barbaranelli, Pastorelli & Regalia.
2 . punishment.
3 . obedience.
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 .2ســطح اخــاق قــراردادی :افــراد پیــروی از مقــررات اجتماعــی را مهچنــان ضــروری
میداننــد ،ویل نــه بهدلیــل نفــع شــخیص .آنهــا معتقدنــد کــه احتــرام بــه نظــام اجتماعــی
رایــج ،بــرای تضمـ ن
ـ� روابــط انســاین ســودمند اســت و نظــم اجتماعــی امهیــت دارد .دو

مرحلــۀ ایــن ســطح شــامل جهتگیــری پســر خــوب ،دختــر خــوب و جهتگیــری حفــظ
نظــم اجتماعــی اســت؛
 .3ســطح اخــاق فراقــراردادی :در ایــن دوره ،معیارهــای اخــایق افــراد درو ینشــده
و رفتــار اخــایق بهوســیلۀ رمــز اخــایق دروین هدایــت میشــود .اخــاق ایــن دوره بــر
اســاس اصــول جهــاین ،برتــر از قراردادهــای اجتماعــی اســت .رفتــار اخــایق بــه تصو یــب
یــا اجــازه یــا جلوگیــری و هنــی دیگــران بســتگی نــدارد و مســتقل از قــدرت گروههــایی اســت
کــه از آن محایــت میکننــد .ایــن ســطح از رشــد اخــایق نیــز شــامل دو مرحلــه اســت:
اخــاق بــر اســاس پیمــان اجتماعــی و اخــاق بــر اســاس اصــول جهــاین .افــرادی کــه
بــه ایــن مرحلــه میرســند ،اصــول اخــایق منحصربهفــردی دارنــد کــه حــی ممکــن اســت،

مخ الــف نظــم اجتماعــی پذیرفتهشــدۀ اکثــر جامعــه باشــد .در ایــن مرحلــه کــه بــه عقیــدۀ
ً
کلبــرگ کاملتر یــن مرحلــۀ رشــد اخــایق اســت ،معنــای اخــاق بــرای فــرد کامــا روشــن
اســت .از نظــر او اصــول اخــایق مرحلــۀ ششــم ،اصــویل جهــاین و شــامل مفهومــی از
عدالــت اســت کــه بهمعنــای رســیدن بــه راهحــی اســت کــه هرکــس آن را مناســب مییابــد
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(املر و دیگران.)2007 1،
رســت( 2رســت ،1986،ص )3میپرســد« :زمــاین کــه شــخص بهطــور اخــایق رفتــار
ایــاد آن رفتــار رخ میدهــد؟» او در
میکنــد ،چــه تغییــرات فــریض روانشــناخیت بــرای ج

پاســخ بــه ایــن ســؤال میگو یــد ،در چنـ ن
ـ� موقعیــی ممکــن اســت فــرد حداقــل چهــار پردازش

انــام دهــد .1 :تفســیرکردن موقعیتهــا بــا درنظرگرفـ ن
ـ� اعمــال احتمــایل و آثــار ایــن
بنیادیــن ج
1 . Emler, Tarry, James.
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2 . Rest.

اعمــال بــر خــود و دیگــران؛  .2قضــاوت دربــارۀ اینکــه کــدام عمــل بهحلــاظ اخــایق صحیــح
ت بــرای
اســت؛  .3اولو یــتدادن بــه اعمــال اخــایق؛  .4نشــاندادن اســتحکام و مهــار 
انــام رفتــار اخــایق .میتــوان و یژگیهــای افــراد دارای اخــاق حرفـهای را
پیگیــری نیــت ج
اینچنـ ن
ـ� بیــان کــرد :فــردی پاسخگوســت و پیامدهــای رفتــار خــود را میپذیــرد ،سرمشــق

دیگــران اســت ،حســاس و اخال قمنــد اســت ،بــه درســتکاری و خوشنامــی در کارش
امهیــت میدهــد ،بــرای ادای متــام مســئولییت کــه برعهــده میگیــرد ،بــا متــام تــوان و خلــوص
نیــت تــاش میکنــد (نــک :امیــری و دیگــران.)۱۳۸۹ ،
اخــاق حرفــهای بــر پیامدهــای کاری تأثیرگــذار اســت .اخــاق حرفــهای تأثیــر
چشــمگیری بــر فعالیتهــا و نتایــج ســازمان دارد؛ بهگونهایکــه هبــره وری را افزایــش
میدهــد ،ارتباطهــا را هببــود میبخ شــد و درجــۀ خطــر را کاهــش میدهــد؛ ز یــرا هنگامــی
کــه اخــاق حرفــهای در ســازمان حاکــم اســت ،جر یــان اطالعــات بهراحــی تســهیل
ایــاد حادثــه از آن مطلــع میگــردد (امحــدی .)۱۳۹۳ ،کارکنــان در
میگــردد و مدیــر ،قبــل از ج
حمیــط کاری خــود بــا برخــی مســائل اخــایق مواجــه میشــوند کــه بــا فلســفۀ اخــاق قــادر

پیشبینی اخالق حرفهای بر اساس تحول اخالقی در کارکنان ستادی قوۀ قضائیه

1 . Fernando.
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بــه حــل آنهــا نیســتند .در زمینــۀ مطالعــه و ارز یــایب فراینــد تصممیگیــری اخــایق ،بایــد بــه
مفهــوم حتــول اخــایق مطرحشــده توســط لورنــس کلبــرگ توجــه کــرد (فرنانــدو .)2009 ،رفتــار
انــام میدهنــد ،از دو منبــع
اخــایق و غیراخــایق کــه هر یــک از کارکنــان در حمیــط کار ج
نشــأت میگیــرد :ســطح حتــول اخــایق خــود فــرد و فرهنــگ ســازماین کــه بــه او منتقــل شــده
اســت (فرنــادو.)2009 1،

ً
نظر یــۀ کلبــرگ بیانکننــدۀ قضــاوت اخــایق اســت؛ امــا او مدعــی نیســت کــه ضرورتــا

بــا عمــل اخــایق برابــر اســت .رســت معتقــد اســت کــه هــر فــردی ممکــن اســت بهصــورت
پیشــرفته بتوانــد قضــاوت اخــایق کنــد؛ ویل بهدلیــل و یژگــیتقو یتکنندگــی ســایر اهــداف،
ممکــن اســت از مســیر اخــاق و عمــل اخــایق خــارج شــود (رســت1986 ،ص.)455

بااینحــال ،مطالعــۀ بلیــی 1دربــارۀ پیشــینۀ ارتبــاط قضــاوت اخــایق و عمــل اخــایق،

او را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه بخ ــش عظیمــی از مطالعــات ،از ایــن فرضیــه کــه اســتدال ل
اخــایق و عمــل اخــایق مرتبــط هســتند ،محایــت کــرد ه اســت (بلیــی ،1980 ،ص.)37
مهانگونهکــه پیــش از ایــن مطــرح شــد ،مســئلۀ اصــی پژوهــش حاضــر بــرریس ایــن مطلــب
ایــن اســت کــه آیــا حتــول اخــایق قــادر بــه پیشبیــی اخــاق حرف ـهای اســت ،یــا نــه.
ازایــنرو ،باتوجهبــه مطالــب بیانشــده و نبــود پژوهــش داخــی در حیطــۀ ارتبــاط حتــول
اخــایق بــا اخــاق حرفــهای ،هــدف پژوهــش حاضــر« ،پیشبیــی اخــاق حرفــهای
کارکنــان ســتادی قــوۀ قضائیــه بــر اســاس میــزان حتــول اخــایق» اســت.
روششناسی
روش پژوهــش حاضــر ،باتوجهبــه هــدف پژوهــش ،از نــوع توصییفمهبســتگی اســت کــه

در آن ارتبــاط حتــول اخــایق و اخــاق حرف ـهای و مهچنـ ن
ـ� پیشبیــی اخــاق حرف ـهای
بــر اســاس حتــول اخــایق بــرریس میشــود .جامعــۀ آمــاری پژوهــش را کارمنــدان ســتادی
شــاغل در واحدهــای ســتادی قــوۀ قضائیــه در ســال  1394تشــکیل میدهنــد .ســیصد
کارمنــد بــا روش منونهگیــری تصــادیف انتخــاب شــدند و دو پرسـشنامۀ حتــول اخــایق «مــا»
و پرسـشنامۀ «میــزان رعایــت اخــاق حرفـهای توســط کارکنــان ســازمانها» را بــا رعایــت
ن
میانگــ� ســی  35تــا
اخــاق پژوهــی تمکیــل کردنــد .درهنایــت 219 ،پرســشنامه بــا
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 44قابلاســتفاده در پژوهــش بــود .دادههــای بهدســتآمده از پرســشنامهها بهوســیلۀ
و یرایــش  22نرمافــزار حتلیــل آمــاری  SPSSو ضر یــب مهبســتگی پیرســون و حتلیــل رگرســیون
ســاده جتز یهوحتلیــل شــدند.

1 . Blasi.

ابزار
 .1آزمون تحول اخالقی «ما»
ایــن آزمــون در ســال  1981توســط «مــا» 1بهمنظــور اندازهگیــری جهتگیریهــای
نوعدوســی و قضــاوت اخــایق تدو یــن شــده اســت .آزمــون حتــول اخــایق مــا از دو قســمت
تشــکیل شــده اســت که قســمت اول آن ،میزان نوعدوســی و قســمت دوم آن ،میزان ســطح
حتــول اخــایق را میســنجد .پایــایی و ثبــات دروین قســمت اول در بررســهای متعــدد از
 0/74تــا  0/84متغیــر بــود و پایــایی و ثبــات دروین قســمت دوم ایــن آزمــون  0/64بــوده
اســت (نــک :میرســلطاین .)1383 ،در آزمــون حتــول اخــایق ســه معمــای اخــایق در ســه
موقعیــت فــریض مطــرح میشــود .1 :معمــای ســارق جــوان بــا یــک موقعیــت؛  .2معمــای
آزادی بیــان بــا یــک موقعیــت؛  .3معمــای ســرقت بانــک بــا یــک موقعیــت.

ایــن معماهــا هرکــدام دارای یــک موقعیتانــد و هــر معمــا بــه دو بخ ــش تقســم میشــود.

ســؤالهای قســمت دوم آزمــون کــه ســطح اخــایق فــرد را میســنجد ،از یــک مقیــاس
پنجدرج ـهای ،از خیــی ز یــاد تــا خیــی کــم ،تشــکیل شــده اســت و آزمودینهــا باتوجهبــه
درجــۀ امهیــت ،بــه ســؤالها پاســخ میدهنــد .در ایــن پژوهــش از فــرم (ب) کــه معــادل فــرم
(الــف) آن اســت ،اســتفاده شــده اســت .شــایان ذکــر اســت ،فــرم (ب) در ســالهای ،1982
1988و  1989بهعنــوان ابــزار ســنجش جهتگیــری اخــایق ب ـهکار گرفتــه شــده و اعتبــار و
پایــایی آن در حتقیقهــای یادشــده بیــش از 0/75بــوده اســت (مهــان).
 .2پرسشنامۀ اخالق حرفهای
ایــن پرس ـشنامه شــانزده گو یــه دارد و دارای هشــت مؤلفــه اســت کــه عبارتانــد از:
1 . Ma.
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ن
درعیحــال ،ســؤالهای قســمت اول
هــر قســمت ،ســؤالهای مربــوط بــه خــود را داراســت و
ً
ً
ـا نــه ،درجهبنــدی شــدهاند .مهچنـ ن
ـ�،
بــا یــک مقیــاس چنددرجـهای از کامــا بلــه تــا کامـ
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مســئولیتپذیری (پرســشهای  1و  ،)2صادقبــودن (پرســشهای  3و  ،)4عدالــت و
انصاف (پرسـشهای  5و  ،)6وفاداری (پرسـشهای  7و  ،)8برتریجو یی و رقابتطلیب
(پرســشهای  9و  ،)10احتــرام بــه دیگــران (پرســشهای  11و  ،)12مهــدردی بــا دیگــران
(پرسـشهای  13و  )14و رعایــت احتــرام ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی (پرسـشهای
ً
ً
 15و  .)16ایــن ابــزار بــر اســاس مقیــاس پنجدرجـهای لیکــرت (از کامــا مخ الفــم = 1تــا کامــا
موافقــم =  )5پاســخ داده میشــود .روایی و پایــایی ایــن ابــزار در پژوهشهــای قبــی تأییــد
شــده اســت (مقیمــی و رمضــان .)1390 ،مهچنـ ن
ـ� ،ضر یــب پایــایی ایــن پرسـشنامه توســط

قاسـمزاده ،زوار ،مهدیــون و رضــایئ ( 0.80 )1393بهدســت آمــده اســت.
یافتهها
ایــن پژوهــش در یپ پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا حتــول اخــایق بهطــور معــیدار
قــادر بــه پیشبیــی اخــاق حرف ـهای اســت؟ بدیــن منظــور ابتــدا یافتههــای توصیــی و
ســپس یافتههــای اســتنباطی بیــان میشــوند .یافتههــای توصیــی مربــوط بــه متغیرهــای
پژوهــی در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

جدول  .1شاخصهای توصییف مربوط به متغیرهای پژوهیش
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کل
شاخص /متغیر

ن
میانگی

احنراف معیار

تعداد

حتول اخالیق

0.14

0.49

219

اخالق حرفهای

65.42

9.21

219

بهمنظــور حتلیــل فرضیــۀ پژوهــش از آزمــون حتلیــل رگرســیون خطــی ســاده اســتفاده

شــده اســت؛ بدینگونهکــه ابتــدا بــا بــرریس پیشفرضهــای ایــن آزمــون و حتقــق تکتــک

آنهــا ،متغیــر حتــول اخــایق ،بهعنــوان متغیــر پیش ن
بــ� و متغیــر اخــاق حرفــهای،
بهعنــوان متغیــر وابســته وارد مــدل رگرســیون شــد .نتایــج ایــن حتلیــل در جــدول  2تــا 5
نشــان داده شــده اســت .ابتــدا در جــدول  ،2نتایــج آزمــون مهبســتگی پیرســون نشــان داده
ـ� متغیــر پیشبـ ن
شــده اســت؛ چراکــه در صــورت نبــود مهبســتگی بـ ن
ـ� و مــا ک ،جمــاز بــه

انــام حتلیــل رگرســیون نیســتمی .نتایــج جــدول مهبســتگی پیرســون نشــان میدهــد کــه بـ ن
ـ�
ج
متغیــر پیش ن
بــ� و مــا ک ،مهبســتگی معــیدار وجــود دارد (.)01/0<P
جدول  .2آزمون مهبستگی متغیر پیش ن
بی و مال ک
گرایش به سوء مصرف مواد

معنو یت

*0.308
*0.01<P

جدول  .3پیشبیین اخالق حرفهای بر اساس حتول اخالیق
متغیر مال ک

R

R2

F

DF1

DF2

P value

اخالق حرفهای

0.308

0.10

22.68

1

217

0/001

متغیر پیش ن
بی :معنو یت

ن
چنــ� نتیجهگیــری میشــود کــه مهبســتگی متغیــر
براســاس معادلــۀ جــدول ،3

ن
پیش ن
تعیــ� ایــن متغیرهــا
بــ� بــا متغیــر اخــاق حرفــهای حــدود  0.31اســت و ضر یــب
ن
تعیــ� بــا  F=22.68در ســطح
برابــر اســت بــا  0.10کــه ایــن میــزان مهبســتگی و ضر یــب
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گرایش به سوء مصرف مواد

1
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 p 0/001معــیدار اســت .بنابرایــن ،حتــول اخــایق 10درصــد از تغییــرات مربــوط بــه اخــاق
حرف ـهای را بهطــور معــیدار پیشبیــی میکننــد .در ادامــه بهمنظــور بــرریس میــزان تبیـ ن
ـ�

متغیــر مــا ک توســط متغیــر پیشبـ ن
ـ� از ضر یــب بتــا اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول
 6نشــان داده شــده اســت.
جدول  .4پیشبیین اخالق حرفهای بر اساس حتول اخالیق
متغیر مال ک

متغیر پیش ن
بی/منابع تغییر

B

مقدار ثابت

64.62

حتول اخالیق

5.73

اخالق حرفهای

Beta

0.308

t

P value

104.73

0.001

4.76

0/001

باتوجهبــه ضر یــب منــدرج در جــدول  4مشــخص میشــود کــه متغیــر پیش ن
بــ�

حتــول اخــایق ،بهشــکل معــیداری ( )4.76اخــاق حرفـهای را تبیـ ن
ـ� میکنــد؛ بنابرایــن
معادلــۀ رگرســیون بــه ایــن قــرار اســت:
(حتول اخالیق*=64.62+)5.37اخالق حرفهای

جدول  .5حتلیل وار یانس تغییرات متغیر مال ک بر اساس تغییرات متغیر پیش ن
بی
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شاخص ها
مدل

مهزمان

تغییرات

جمموع
جمذورات

درجۀ آزادی

ن
میانگی
جمذورات

رگرسیون

1750.61

1

1750.61

بایقمانده

16750.89

217

77.19

کل

18501.51

218

F

سطح معناداری

22.68

0/001

نتایــج حاصــل از حتلیــل وار یانــس جــدول  5نشــان میدهــد کــه رگرســیون متغیرهــای

ن
پیش ن
میانگــ� متغیــر مــا ک ،ازنظــر آمــاری معــیدار اســت؛ چراکــه F
بــ� ،بهطــرف
حماسبهشــده  22/68در ســطح  p 0/001ازنظــر آمــاری معــیدار اســت .بنابرایــن ،مــدل
مطرحشــدۀ فــوق صحیــح اســت.
نتیجه
پژوهــش حاضــر بهمنظــور پیشبیــی میــزان اخــاق حرف ـهای بــر اســاس حتــول اخــایق
انــام شــده اســت .نتایــج حاصــل از حتلیــل رگرســیون نشــان داد کــه میــزان حتــول اخــایق،
ج
قــادر بــه پیشبیــی معــیدار اخــاق حرفـهای اســت .ایــن یافتههــا بــا نتایــج بهدسـتآمده
از پژوهــش گولــزیب و هانــت ( )1992و وچیــو )۱۹۸۱( 1مهســو اســت .گولــز یب و هانــت
معتقدنــد ســطوح باال تــر رشــد اخال یقشــناخیت نشــانگر ظرفیــت بیشــتر فــرد بــرای اســتدال ل
در موقعیتهــای اخــایق اســت .بهنظــر میرســد ،افــرادی کــه در رشــد اخال یقشــناخیت
منرههــای بیشــتری بهدســت میآورنــد ،نســبت بــه دیگــران در هــر موقعیــی ،اســتانداردهای
وظیفهشــنایس بیشــتری بهدســت میآورنــد و نســبت بــه امتیازهــا و دغدغههــای ذینفعــان

پیشبینی اخالق حرفهای بر اساس تحول اخالقی در کارکنان ستادی قوۀ قضائیه

1 . Vecchio.

139

در تصممیگیریهــای خــود حســاس هســتند.

ایــن پژوهــش مهچنـ ن
ـ� نظــر کلبــرگ ( )۱۹۶۹مبینبــر ارتبــاط مراحــل باال تــر رشــد اخــایق

بــا عمــل اخــایق را تأییــد میکنــد .مــروری بلیــی ()۱۹۸۰در مطالع ـهای بــه ایــن نتایــج

دســت یافــت .۱ :محایتهــای کایف از وجــود ارتبــاط متوســط آمــاری بـ ن
ـ� رشــد اخــایق
و رفتــار اخــایق وجــود دارد؛  .۲اســتدال ل اخــایق مهــم اســت؛ ویل ضرورتـ ًـا ن
تبییکننــدۀ
رفتــار بزهکارانــه نیســت؛  .۳محایــت ضعیــی از ارتبــاط اســتدال ل اخــایق و درســتکاری و
نوعدوســی وجــود دارد؛  .۴محایــت اندکــی از ایــن فــرض وجــود دارد کــه افــراد تابــع اصــول،
بــا احتمــال بیشــتری در مقابــل فشــارهای حمیطــی و معماهــای اخــایق مقاومــت میکننــد.
در جممــوع ،فراحتلیــل بلیــی ( )1980نشــان داد کــه افــراد ســطوح باال تــر حتــول اخــایق،

درســتکارتر و صداقتترنــد .در تبیـ ن
ـ� ایــن یافتــه میتــوان بــه پژوهــش مــک ماهــون ()2000

اشــاره کــرد .او میگو یــد ،افــراد در مراحــل ن
پاییتــر رشــد اخــایق ،یعــی مرحلــۀ یــک تــا
چهــار ،بهوســیلۀ نیروهــای بیــروین ،ماننــد تنبیــه و پــاداش و انتظــار جامعــه کنتــرل میشــوند
و در مراحــل باال تــر ،یعــی پنــج و شــش ،کنتــرل بهوســیلۀ نیروهــای دروین ،ماننــد اصــول
انتخــایب فــرد صــورت میگیــرد .ازایـنرو ،در پژوهــش حاضــر ،افــرادی کــه در مراحــل باال تــر
حتــول اخــایق بودهانــد ،بــا اخــاق درو ینشــده رفتــار کــرده و اخــاق حرف ـهای ،ســطوح
باال تــر را نشــان میدهنــد و در رعایــت اخــاق حرفــهای ،کمتــر از وضعیــت پیرامــوین،
موقعیــی و ...متأثرنــد.
بیشــتر ین میــزان یکپارچگــی اخــایق ،زمــاین حاصــل میشــود کــه ادرا کهــا و

عالقههــای اخــایق فــرد بــه بخ ــی از خودپنــدارۀ او ،یعــی شــیوۀ خــاص نــگاه فــرد بــه خــود
و تعر یــف وی از خــود تبدیــل شــود .وقــی ایــن اتفــاق رخ دهــد ،اخــاق نهتهنــا بــه جنبـهای
از ســازمان هشــیار شــخصیت تبدیــل میشــود ،بلکــه بــه انگیزههــا و هیجانهــای مضاعــف
نیــز جتهیــز مــی شــود .بــرای مثــال ،فــرد عالقهمنــد بــه رفتارهــای اخــایق تــاش میکنــد
راهحلهــای اخــایق مناســب پیــدا کنــد .مهچنـ ن
ـ� او متایــل دارد ،اعمالــش ازنظــر اخــایق

صحیــح باشــند ،نهتهنــا بــه ایــن دلیــل کــه او امهیــت عیــی نوعدوســی و عدالــت را درک
میکنــد ،بلکــه بهســبب اینکــه او خــود را بهگونــۀ خــایص ادراک میکنــد و میخواهــد بــه
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ایدئالهــای خــود ملتــزم مبانــد .البتــه خودپندارههــا از ســی بــه ســن دیگــر و از شــخیص
ن
مهچنــ� در
بــه شــخص دیگــر ،در میــزان انســجام دروین یــا در اســتحکام ســاختاری و

میــزان امهیــت ذهــی آن بــرای هــر فــرد متفاوتانــد .واژۀ هو یــت بــه شــکیل رشــدیافته از
خودپنــداره اشــاره میکنــد کــه بــا احســاس یکپارچگــی فزاینــده و نفــوذ در هشــیاری و

توانــایی استحکامبخ شــیدن بــه احســاس ثبــات و فردیــت و هدمفنــدی مشــخص میشــود
(بلیــی.)۱۹۹۹ ،
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انــام داده اســت ،نشــان داده کــه اســتدال ل اخــایق
ترو ینــو ( )۱۹۸۶بــا مطالعـهای کــه ج

ً
در موقعیتهــای واقعــی زندگــی کمتــر از موقعیتهــای صرفــا اســتدال یل اســت؛ ازایــنرو
انــام
پیشــهاد میشــود ،پژوهشهــای آیت در موقعیتهــای روزمــرۀ اســتدال ل اخــایق ج

شــود .مهچنـ ن
ـ� ،باتوجهبــه نقــش حتــول اخــایق در رعایــت اخــاق حرف ـهای پیشــهاد
میشــود ،بهمنظــور افزایــش رعایــت اخــایق در ســازمانها ،بــه مقولــۀ رشــد اخــایق
توجهشــده و از طر یــق آمــوزش ،ســعی در افزایــش ایــن مولفــۀ روانشــناخیت در کارکنــان

کننــد .مهچنـ ن
ـ� ،پیشــهاد میشــود ،بــرای بــرریس رابطــۀ برریسشــده در ایــن پژوهــش ،از
روشهــای دیگــری ،ماننــد روشهــای آزمایــی نیــز اســتفاده شــود .درضمــن ،بهمنظــور
افزایــش اخــاق حرف ـهای در حمیطهــای ســازماین و رعایــت اصــول اخــایق بــه مســئلۀ
حتــول اخــایق نیــز توجــه و یــژهای شــود ،بــا ایــن توضیــح کــه حتــول اخــایق بــا افزایــش
اخــاق حرف ـهای مرتبــط اســت.
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