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رابطۀ هوشاخبقی با ابعاد اعتمادآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسبمی قم
سرفاله فضل ا،ی مقیش 5،حسی کر میران



چکحده
هدف این حتقرق برریس راحطۀ هوشاخالیق حا احعتاد اتتهتادآفر خین وتدیران و روش آن ازنظتر
هتتدفهای کتتاربردی و حتتهحلا شتتروۀ مجتتعآ ری دادههتتا ،توصتریف و از نتتو مهذستتتگی بتتود.
جاوعۀ آواری این پژوهش ودیران دانشگاه آزاد اسالوی قن و منونۀ آواری  GCنفتر بودنتد کته
بر اسا

جد ت وورگان ،حهشروۀ تصتادیف ستاده انتختاب شتدند .ابتزار مجتعآ ری دادههتا دو

پرستتتتشناوۀ استتتتتاندارد هتتتتوش اختتتتالیق لرنتتتتک و کرتتتتل حتتتتا چهتتتتار وؤلفتتتتۀ درستتتتتکاری،
وسجولرخپذیری ،گذشخ و دلسوزی ،حا پاخایی  ?/GEو پرسشناوۀ اتتهادآفر خین (امساتریل
و مهکاران) حا احعاد اتتهاد راسخ ،اتتهاد وذتینبر صتداقخ ،اتتهتاد فراگرتر ،اتتهتاد پاختدار و
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

اتتهاد وتقاحل حا پاخایی  ? /GAبر اسا

آلفای کرانذار بود .جحتز ختهوحتلرل دادههتا بتر استا

روش های آوار توصتریف و استتنذاطی در حتد آزوتون مهذستتگی گشتتا ری پیرستون و Tبترای
وعینداری راحطۀ دو وتغرر نشان داد .@ :بی هوش اخال یق و اتتهادآفر خین وتدیران دانشتگاه
در سط  ?.HHراحطۀ وثذخ و وعینداری وجود دارد؛  .Aبی هوش اخالیق و اتتهتاد راستخ،
اتتهتتاد وذتین بتتر صتتداقخ ،اتتهتتاد فراگرتتر ،اتتهتتاد پاختتدار و اتتهتتاد وتقاحتتل راحطتتۀ وثذتتخ و
 نو خسندۀ وسجوت ،استادخار و دکاری حتصىص برناوهر یزی دریس ،گروه تلومتربی دانشگاه آزاد اسالوی ،واحد قن.
fazlollahigh@qom-iau.ac.ir.
 گروه تلومتربی دانشگاه آزاد اسالوی ،واحد قن.
hosein.karimian1346@yahoo.com.
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تار خخ در خافخ@BHD/?C/AA :

تار خخ تأیید@BHD/?E/?D :

وعتتینداری در ستتط اطهرنتتان  ?/HHوجتتود دارد .برختتورداری وتتدیران دانش تگاهها از هتتوش
اخالیق ،زورنهساز اتتهادآفر خین و ووجج هبذود وز خخ رقتاح

و اطهرنتان ختاطر در افتزاخش

رضاخخ و درنترجه واندگاری بیشتر و افزاخش کارایی ویشود.
واژگان کلحدی
هوشاخالیق ،اتتهادآفر خین ،ودیران ،دانشگاه آزاد اسالوی واحد قن.
مقدمه

دانشگاه خکی از ساختارهای وهتن حتصىصت جاوعته بترای تولرتد تلتن و ترضتۀ ختدوخهای
فرهنگتی و اجتهتتاتی استتخ .دانشتتگاه حتتهتنوان رکتتن توستتعۀ پاختتدار حتتا تأرررگتتذاری بتتر توستتعۀ
فرهنگی برای داشخ انسانهای سام ازنظر فکری و جسهی و نرتز وتخصتص ،زورنته را بترای

اصتتیل ختتود ،خعتتین نرتتر ی انستتاین وتخصتتص و اطالتتتات ستتعی وی کنتتد ،در جهتتخدهی
فعالرخهای اجتهاتی و تربی نقش وؤرری داشته حاشند .دانشگاه حهخصتوص از جهتات
اختتالیق ستتعی وی کنتتد ،جوانتتان و نستتلهای آی را حتته اختتالق اجتهتتاتی وتخلتتق کرده و از
طر یق ساخخ انسانها حه تعایل جاوعه کهک کند و حا نشاندادن وجهۀ غالج خود ،خعین
وجهۀ اخالیق ،حه پیشذرد اهداف خود بپردازند.

هسوتر 5طتی بترریس چنتدین ستازوان حته ایتن نترجته رسترد کته ستازوانهایی کته رفتتار

کارکنتان آن اختالیق استخ ،نستذخ حته ستازوانهایی کته رفتارهتای کارکنتان غرتراخالیق و
غررصتادقانه استخ ،شتانس ووفقرتخ بیشتتری دارنتد (هسوتر ،@BGA ،ص .)BEدر چنتی
وضعر

ودیران حاخد ازنظر اخالیق جوی سام برای کارکنان حهوجود آ رند تا آنان حتوانند حا

اخالیق حا احعای اعتمایآفخ خةيمر ران یانش ا آزای اسالم قم

نقش سازوان پیشرو را در حتوتهای فرهنگی بتر تهتده دارد .ایتن هنتاد حتا هبره گرتری از ونتاحع

راحطخ ه

توستعۀ مههجانذته و شتکل گرری تتدالخ اجتهتتاتی وهرتا ستاخته استخ .مه،نتی ،دانشتتگاه

متتام تتوان و هبتره ری هرچته بیشتتر کتار کننتد .ستازوانها بترای حتقتق ایتن هتدف ،نرازونتد
1. Hecmear.
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رهذتری حتا هتوش اختالیق ز ختاد ،توانتایی در درستخ از ختالف ،داشتخ حا رهتای اختالیق
انام ویدهند.
قوی و تهل حه آنهاسخ .رهذران حا هوش اخالیق سرشار ،کارها را درسخ ج
اتهتات آنهتا پیوستته حتا ارزشهتا و تقاخدشتان مهاهنتگ استخ و تهلکترد ختور دارنتد و

مهرشه کارها را حا اصوت اخالیق پیوند ویزنند که این یژگی ،خود زورنهساز اتتهتادآفر خین
ایتاد کننتد و
ودیران در سازوان ویشود .رهذتران حتا داشتخ هتوشاخالیق ویتواننتد اتتهتاد ج

حتهتذع ووجتج هبذتود ستودآ ری و وز ختخ رقتاح

در ستازوان و اطهرنتان ختاطر در کستجوکار

شتوند .از طترف دخگتر ،پی،ردهترشتدن ر زافتز ن ستازوانها و افتزاخش کارهتای غرتراخالیق،
غررونصفانه و غرروسجو نه در حمر های کاری توجه ودیران را حه حبدهتای اتتهتادآفر خین
که وذرمتر ین نراز سازوانهاسخ و مه،نی هوشاخالیق که ویتواند ورز بی نو دوست
خودپرست

و

را ختوب توصترف کنتتد ،وعطتوف ستاخته استخ (نتتک :امستاتریل طتترزی و

مهکاران ،@BHA ،ص?.)F
دانشگاهها و وؤسسات آووزش تایل نقتش حسترار وههتی در اشتاتۀ فرهنتگ در جاوعته
دارند و نگاههای حسراری وعطوف حه فعالرخها ،ووفقرخها و دستا ردهای آنها ویحاشتد.
دانشگاه حتهتنتوان ختک هنتاد پی،رتدۀ فرهنگتی و ختک کتانون هنجارفرستخ حته انتظتامحبیشت
اخالیق و اجتهاتی جاوعه کهک ویکند و در جهخ هبذود کرفرخ زنتدگی و حفتظ پو ختایی و
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

نشای در جاوعه برای خود وسجولرخهایی قائل اسخ .این هناد بتزرگ اجتهتاتی ،مه،نتی
حتتهتنتتوان هستتتۀ پیش تتاز حتتتو ت تهتتل منتتوده ،از طر یتتق رصتتدکردن تغریتترات اجتهتتاتی و
فرهنگی ،حه یژه در ترصۀ تلن و فنا ری ،جاوعه را برای تستل بتر ر ختدادهای وتمن آخنتده
توامننتتد و وهرتتا وتتیکنتتد (ذاکرصتتاحلی .)@BGB ،خکتتی دخگتتر از کارکردهتتای دانشتتگاه ،تالوهبتتر
تولرتتتد دانتتتش ،فرهنگستتتازی و ارائتتتۀ ختتتدوات و توستتتعۀ فرهنتتتگ تهتتتووی جاوعتتته استتتخ
(کاشاین ،@BGC ،ص.)@E
اخکسرامنرنگ ( )A??Eبر این حا ر استخ کته آوتوزش تتایل در طتی بیستخ ستات گذشتته،
تغریرات چشهگرری را جحترحته کترده استخ کته حتهدنذتات چتالشهتای جدختد و حمتر درحتات
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تغریتتر ،ووضتتو رهذتتری و وتتدیر خخ آوتتوزش تتتایل را ب تیشاز پتتیش مناختتان ستتاخته استتخ .حتته

اتتقاد ی مهاهنگی حا این تغریرات نرازوند این اسخ که پدخدههای وتغرتر ،رقاحتخپتذیری،
تدمرذات و افزاخش خطر افوت سازواین وتورد بترریس و درهناختخ ،راهکارهتایی بترای واکتنش
ایتاد رشتتههتای
در برابتر آنهتا درنظتر گرفتته شتود .لتذا پدختدۀ جهتاینشتدن آوتوزش تتایل ،ج

وشتتر

در کشتورهای حمتلتف ،وذادلتۀ استتاد و دانشتجو ،تتالش بترای جتذب دانشتجوی

ختارجی و رقاحتخ در حتازار بترای تتأوی بودجته وتیطلذتد کته دانشتگاههتا حتا تغریترات حمتر
پیراوتون ،چته در داختل و چته در ختارج از کشتور مهاهنتگشتده و بترای تتداوم حرتات ،از
شروههای نو ین ودیر خخ و رهذری هبره جو خند.
انام حتقرقات توس وؤسستههتای
رشد و گسترش وؤسسههای وتنو آووزش تایل ،ج

حمتلف و تولرد تلن در خارج از سرسم دانشگاهی ،مهگی نشاندهندۀ این واقعرخ استخ
که تلن ،اور زه در انصتار دانشتگاههتا نرستخ و حستراری از فعالرتخهتای تلهتی و آوتوزش
برای واندگاری ،درصور ی ویتوانند پاخدار ،پیشرو و ووفق حاشند کته رهذتران آنهتا حتواننتد

راحطخ ه

و تالش بترای خشتنودی ارحتابرجتو ووفتق حاشتند (زار حمهتدآحادی و مهکتاران،@BGG ،

اخالیق حا احعای اعتمایآفخ خةيمر ران یانش ا آزای اسالم قم

انام ویپتذیرد .در چنتی حمرطتی ،دانشتگاههتا
نرر ی انساین ،خارج از نظام آووزش تایل ج
ایاد انرسی در اتضتا
در تولرد دانش ،پر رش هوش مجعی تمیهای خود ،حفظ مهسو یی ،ج

ص .)DGحتتتتا هبره گرتتتتری از هتتتتوش اخالیق و استتتتتفاده از خصاخىصتتتت ،واننتتتتد درستتتتتکاری،
ایتاد حستترهای مهتدیل بتترای
وستجولرخپذیری ،دلستوزی ،نتهتهنا زورنهستاز اتتهتادآفر خین و ج

حرکخ در جهخ اهداف ،حلکه حا زحان رزحاین حه پر رش فرهنگ جاوعه و هنادخنه کردن آن

بی نسل جوان و آخندهساز جاوعه و ترذرخ آن بپردازند.
دانشگاههای اسالوی که حا فرهنگ و ارزشهای اسالوی بیشتر تجی هستند و هتدف
آنهتتا هتتدف های استتالوی و دختتین و ارکتتان آن را نرروهتتای وتتؤون و وتعهتتد تشتتکرل ویدهنتتد
(زراتتتخ ،@BFE ،ص )DCویتواننتتد حتتا استتتفاده از هتتوش اختتالیق کتته ر خشتته در فرهنتتگ
اسالوی دارد ،حهتنوان وتهایزتر ین یژگتی در ترصتۀ رقاحتخ پتیش بیفتنتد و حته استتقالت آن
کهکمنوده ،از طر یق تربیخ انسانهای سام و وتخصص بتر توستعۀ فرهنگتی و مههجانذته و
تعایل جاوعه بیفزاخند و حا حه کارگرری هوش اخالیق رهذتران و اتتهتادآفر خین در بتی اتضتای
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هرجختلهی ،کارکنان و حه یژه دانشتجو خان از افتزاخش کارهتای غرتراخالیق ،غررونصتفانه و
غرروسجو نه در حمر های آووزی تایل پیشگرری مناخند.
نتاخج وطالعات فضلا،ی و ولکی توانا ( )@BHBنشان داد ،بتی ورتزان هتوش اختالیق و
اتتهادآفر خین ودیران دانشگاه راحطۀ وثذخ و وعینداری وجود دارد و هوشاخالیق ویتوانتد
حا افزاخش اتتهادآفر خین ودیران زورنه را برای افزاخش کارایی در دانشگاه فراهن مناختد .حتهنظر

ایتاد کننتد کته ایتن اوتر ووجتج
ویرسد ،رهذران حا داشخ هوش اخالیق ویتواننتد اتتهتاد ج

هبذود سودآ ری ،وز خخ رقاح و اطهرنان خاطر در فعالرخ ویشود و هرچه بیشتر حته ستوی
واقعرتتخ فراگرتتر واحستتتگی وتقاحتتل پتتیش وتتیر می ،امهرتتخ اتتهتتاد هتتن بیشتتتر و هتتن حرتتایتر

ویشتتتود .راتتهتتتادی چتتته حتتتهدلرل رفتتتتار غرتتتراخالیق و چتتته حتتتهدلرل رفتتتتار اختتتالیق ،ویل
غررحرفهای حهوجود آخد ،ووجج بر ز برخورد و اصطکا

ویشتود (کتو ی استتفن،@BGG ،

ص .)@Hحتتا گستتترش پدختتدۀ جهاینستتازی ،امهرتتخ اتتهتتاد در رواح ت اجتهتتاتی ،اقتصتتادی،

ستتترایس و ستتتازواین حتتتهطور چشتتتهگرری وتتتورد توجتتته قتتترار گرفتتتته استتتخ؛ حهطوری کتتته اکرتتتر
صاحجنظران در تلوم حمتلف حه امهرخ نقش اتتهاد در ستازوانها اشتاره کردهانتد .اتتهتاد

انام تغریترات وتداوم در نقشهتا و تکنولوسیهتا و مه،نتی طراحتی
برای ووفقرخ سازواین ،ج
وشاغل و وسجولرخها ضر ری ویحاشد (داناییفرد و مهکاران ،@BGG ،ص?.)E

خکتتتتتتتتتی از یژگیهتتتتتتتتتای برجستتتتتتتتتتۀ وتتتتتتتتتدیران اوتتتتتتتتتر زه ،توانتتتتتتتتتایی اتتهتتتتتتتتتادآفر خین و

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

پاستتتداری از آن ویحاشتتتد .راه اتتهتتتادآفر خین ،اختتتالق ویحاشتتتد و وتتتدیران مهرشتتته حاخستتت

حتتتا تر ین استتتتانداردهای اختتتالیق را در ستتتازوان ختتتود وتتتدنظر قتتترار دهنتتتد .از طتتتریف دخگتتتر،

هتوشاخالیق توانتتایی در درستخ از ختتالف و داشتتخ اتتقتادات اختتالیق قتوی و تهتتل حتته

آنهاسخ و ودیراین که هوشاخالیق داشته حاشند ،کارها را حا اصوت اخالیق پیونتد ویزننتد

(امستاتریل طترزی و مهکتاران ،@BHA ،ص@ .)Fاخالقرتات در ستازوان حتهتنوان سرستتهی از

ارزشهتتا و حاختتدها و نذاختتدها تعر ختتف ویشتتود کتتته بتتر استتا

آن ،نرتتک و حتتدهای ستتتازوان

انتتتام
وشتتتخص و تهتتتل حتتتد از ختتتوب وتهتتتایز ویشتتتود .حنتتتابراین ،ستتتازوانها ناچتتتار حتتته ج
فعالرخهتای گستترده بترای جلتج افکتار تهتووی هستتند کته وجهتۀ غالتج آنهتا نشتتاندادن
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وجهۀ اخالیق کارهای سازوان اسخ.

1

هتوش اختالیق مرفرتخ و توانتایی در

وستائل ختوب از وستائل حتد استخ .از دختدگاه

هتوش تهتیل ،ایتن مرفرخهتا در ختک فراخنتد آوتوزی حته ارزشهتا و اخالقرتات تذتدخل
ویشتتوند (امستتاتریل طتترزی و مهکتتاران ،@BHA ،ص@ .)Fهتتوش اختتالیق شتتاول گستتترۀ
فراشتناخ

ختا فتراتهیل استخ کته واکتنش شتناخخها ،نگرشهتا و فعالرخهتای اختالیق را

فق در چارچوب سرسمهای ارزی فردی اوکانپذیر ویسازد .هوش اخالیق قادر اسخ
وستجولرخ انتخابهتا و فعالرخهتا را ازنظتر اختالیق برتهتده گرترد .حمقتی هتوش اختالیق را
واحستته حته هفتخ ارزش تهتده ویدانتد :مهتدیل ،وجتدان ،ختودکنتریل ،احتترام ،وهرحتاین،
حتهتل و انصتتاف .ستته اصتل ا ت ،مهتدیل و وجتدان و ختودکنتریل ،هستتتۀ اختالیق
هوشاخالیق را نشان ویدهند (امساتریل طرزی و مهکاران ،@BHA ،ص?.)F
هتوشاخال یق توانتایی ذهتین بترای شناستایی ایتن ووضتو استخ کته چگونته اصتوت
شود (لرنک و کرل ،A??D 7،ص .)F-Dقانون طالیی حسراری از متدنها را در ودت قرنها

راحطخ ه

مهان گونته رفتتار کنرتد کته ویخواهرتد حتا مشتا رفتتار شتود و تتالش کنرتد ایتن اصتل ،قتانون

اخالیق حا احعای اعتمایآفخ خةيمر ران یانش ا آزای اسالم قم

انساین ،وانند قانون طالیی حاخد در ارزشها و هدفها و کارکردهای فردی وا حته کار گرفتته
هتداخخ و راهنهتایی کترده استخ و ستخن پیتاوذر استالم نرتز هستخ Aکته@ حتا دخگتران
استتایس اختتالیق ستتازوان مشتتا حاشتتد (حمتتتاریپور و ستترادت ،@BGG ،ص.)B@-BA
هوشاخالیق توصرف کنندۀ متاختل و توانتایی فترد در پیشتذرد اهتداف غررشخىصت و وستائیل

حتهغرراز وستائل شخىصت استخ (تروئتر و بتراچ فرلنتر ،A??H 8،ص@) .هتوش اختالیق هتوی

اسخ که قواتد پو خا و پاخدار را ساختاردهی وی کند و فعالرخ فترد را در حمترطش شناستایی
وی کند .هوش اخالیق مرفرخ خود را حا اضافه کردن ارزش و نفوذ خود بر حمر و دخگتران
و نرز ودیر خخ زوان خود وشخص ویسازد .هوش اخالیق دارای چهار تنصر اصیل اسخ:
آنته کته درستخ استخ ،نتهتهنا بترای ختود ،حلکته بترای دخگتران
انتام چ
@ .درستتکاری :ج

(امساتریل طرزی و مهکاران ،@BHA ،ص@.)F

1. Moral Intelligence.
2. Lennick & Kiel.
3. Thorhauer ،Blachfellner.
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آنته
آنته کته حته آن حتا ر دار می و چ
ایتاد مهتاهنگی بتی چ
حهتذارت دخگر ،درستکاری خعین ج

آنه کته وتیدانمی درستخ استخ وگفتخ حترف راستخ در متتام
انام چ
که حه آن تهل وی کنمی ،ج
زوانها .کس که هتوش اختالیق حتا یی دارد ،حهشتروهای کته حتا اصتوت و تقاختدش ستازگار

حاشد ،تهل وی کند (حمتاریپور و سرادت ،@BGG ،ص?.)B

 .Aوستجولرخپذیری :پاستخ گوبودن در برابتر اتهتات و پیاوتدهای نتای از اقتداوات
(امساتریل طرزی و مهکاران ،@BHA ،ص@.)F
کس که هوش اخالیق حا یی دارد ،وسجولرخ اتهات و پیاودهای آن اتهتات ،مه،نتی
اشتذاهات و شکسخهای خود را نرز ویپذیرد (سرادت و حمتاریپور ،@BGG ،ص?.)B

 .Bدلستوزی :توجته حته دخگتران کته دارای تتأررر وتقاحتل استخ .اگتر نستذخ حته دخگتران
وهرحان و دلسوز بودمی ،آنان نرز در زوان نراز حا وتا مهتدردی وی کننتد و وهرحتان خواهنتد بتود
(سرادت و حمتاریپور ،@BGG ،ص?.)B
 .Cگذشخ :گذشخ خعین آ گاهی از ترجهای خود و حتهل خطاهتای دخگتران (لرنتک و
کرتتل )A??D ،و حتهتتل اشتتتذاهها و کاس ت های ختتود و دخگتتران کتته حتتهوعین کتتاهش
استانداردهای اخالیق نرسخ (ازبورن ،A?@@ 5،ص.)A

اختالق در وتدت دخگتری هفتخ یژگتی اصتیل دارد کته فترد ویتوانتد از طر یتق توافتق و
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

مهاهنگی حتا ستط هتوش اختالیق ختود ،آن را گستترش دهتد .ایتن یژگیهتا تذارتانتد از:
کنترت وهارکننده ،مهدیل ،پاخداری و رذات ،انصاف ،وسجولرخپذیری ،مهکاری و ونطق.
هوش اخالیق فق برای رهذری اررحبش امهرخ ندارد .هوش اخالیق «هوش حرای»
انتام
برای مهۀ انسانهاسخ؛ حهدلرل اخنکه هتوش اختالیق ،شتکلهای دخگتر هتوش را حته ج
کارهای ارزمشند هداخخ وی کند .هوش اخالیق حه زندگی وا هدف ویدهد .وا حد ن هوش

انام کارها و ر خدادهای جحترحهشده هستتمی؛ اوتا آنهتا فاقتد وعتین هستتند.
اخالیق قادر حه ج
انتام وتیدهمی و ختا حت
انتام وتیدهمی ،چترا ج
آنته ج
وتا حتد ن هتوش اختالیق منتیدانمی چ

چته

چرزهایی وجود وا را در نظام خلقتخ از برختی ووجتودات وتفتاوت ویستازد (لرنتک و کرتل،
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1. Osborn.

 ،A??Dص? .) Cهوش اخالیق رفتار وناسج را تقو خخ وی کند و قادر اسخ پاخداری زندگی
اجتهاتی را در طوت زوتان فتراهن ستازد تتا حتدی کته هتوش اختالیق شتانس حقتا را افتزاخش
ویدهد و ح

حه طوت تهر افراد ویافزاخد .حد ن هوش اختالیق زنتدگی اجتهتاتی دواوتی
5

نواهد داشخ و حقای این گروه در وعرض خطر اسخ (دینورسرا ،A?@? ،ص.)@E
هتوشاخالیق نشتاندهندۀ ایتن واقعرتخ استخ کته وتا اختالیق ختا غرتراخالیق حته دنرتا
آنه که وا احتراج دار می،
منیآیمی؛ حلکه وا حاخد خاد حگررمی که چگونه ویشود خوب حاشمی .چ
انتام کارهتای درستخ استخ و ایتن چرتزی استخ کته وتا حته آن
روشهایی هومشندانه بترای ج
هوش اخالیق وی گو یمی و این نترجۀ آووزی اسخ که چگونه ویتوان حا دخگتران رفتتار کترد
(امساتریل طرزی و مهکاران ،@BHA ،ص .)FAهوش اخالیق شاول ترکریب از دانش و متاخل
و اراده استخ .ایتن هتوش شتاول روی استخ کته وتا فکتر و احستا

وتی کنمی و تهتل

تشخرص درسخ از اشتتذاه حتهتهنایی ممکتن نرستخ احساستات ،وهارتهتا ختا اتهتات وتا را

هتوش اختالیق را در سراستر ستازوان ختود تتر خج دادنتد؛ ز یترا آنهتا بتر ایتن حا رنتد کته کتار
انام داد (امساتریل طرزی و مهکاران ،@BHA ،ص .)FAرهذران اخالیق خک
درسخ را حاخد ج
تعهد درازودت حه آروانهای اخالیق دارند که احترام حه حشر از منونتههای آن استخ .آنهتا
ً
تهرقا حه اتتقادات اخالیق خود توجهداشته و مرفرخ وادامالعهر برای آووخخ از دخگتران
دارند که این نای از وسوا

ختا دقتخ ز ختاد آنهتا در فعالرخهاخشتان استخ (وتک گرگور،

8

?@? ،Aص .)G-Bحنتتابراین ،هتتوشاخالیق کارکنتتان و وتتدیران بتتر تهلکتترد ستتازوان تتتأررر

وی گذارد ( خسکات 9و مهکاران ،A?@? ،ص .)AHAر خکرد بورحا برای کهک حته رشتد هتوش
اخالیق افراد وذتینبر سه وفهوم اسخ:

1. DI Norcia.
2. Rodney، clarken.
3. McGregor.
4. Waskitho.

اخالیق حا احعای اعتمایآفخ خةيمر ران یانش ا آزای اسالم قم

پژوهشگران نشان دادند که شترکخهایی کته تهلکترد حتا یی دارنتد ،رهذتراین داشتتند کته

راحطخ ه

تغریر دهد (رودین کالرکن ،A?@? 7،ص@.)D-
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@ .توانایی تشخرص درسخ و نادرسخ؛
ایاد و حفظ اتتقادات اخالیق قوی؛
 .Aج

 .Bمتاخل حه تهل بر اسا

5

این اتتقادات حا روی شترافتهندانه (بورحتا ،A??@ ،ص.)F

هوش اخالیق ویتواند بر تهلکرد و ووفقرخ سازوان در زورنههایی تأررر گذارد:

@ .توجه حه ونافع ذینفعان :تالوهبر سهامداران گروههاى دخگرى نرز وجتود دارنتد کته از
اقداوات سازوان تأررر ویپذیرند و داراى ونافع وشروتی در ستازوان هستتند .از مجلتۀ ایتن
گروهها ویتوان حه وشتر خان ،تأوی کنندگان وواد اولره ،دولخ و جاوعه اشاره کرد.

 .Aافتزاخش ستود و وز ختخ رقتاح  :توجته حته متتام افتراد و گروههتایی کته ذینفتع هستتند،

ورتزان ستود شترکخها را در حلندوتدت افتزاخش خواهتد داد؛ ز یترا ووجتج انگرتزش نرتر ی

انساین ،افزاخش حسن نرخ اجتهاتی ،اتتهاد وردم و کاهش جراا ویشود.

 .Bافزاخش تنو طلیب :وتخصصان پیشبیین وی کنند که نرر ی کار ،حه گونۀ ر زافتز ن،

وتنو تر خواهد شد و شرکخهایی که حتوانند نرازهای این افراد وتنو را در

تنو  ،حهخور هبره گررند ،ووفق خواهند بود.

کرده و از این

 .Cکاهش هز خنههای نتای از کنتترت :تتر خج ختودکنتریل در ستازوان ،حتهتنوان خکتی از
وکانرزمهتای اصتیل کنتترت ،از مجلته وذتاحی استخ کته حنرتان آن بتر اتتهتاد ،اختالق و
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

ارزشهای فردی قرار دارد .تر خج خودکنتریل حاتد کاهش هز خنههاى نای از روشهتای
کنترت وستقمیشده و ووجج افزاخش سود ویشود.

 .Dهبذود رواح  ،افزاخش جو تفاهن و کاهش تعارضات :خکی از نتاخج رتاختخ اختالق
کتار در ستازوان ،تنظتمی هبتتر رواحت در ستازوان استخ کته ایتن حهنوحتۀ ختود ،حاتتد افتزاخش جتو
تفاهن در سازوان و کاهش تعارضات بی افراد و گروههاشده ،تهلکرد ترهی را هبذود ویحبشد.

 .Eافتتزاخش تعهتد و وستؤولرخپذیری کارکنتتان :اختالق بتر فعالرتتخ انستانها تتتأررر
قاحلتوجهی دارد و زوۀ تهلکرد وناسج ،تعهد و وسجولرخپذیری کارکنان اسخ .وتدیر خخ
ارزشهتای اختالیق در حمتر

128

کتار ووجتج وشتروترخ اقتداوات ودیر خ شتده ،انستجام و
1. Borba.

تعتادت فرهنتگ ستازواین را تقو ختخ وی کنتد ،اتتهتاد رواحت

بتی افتراد و گروههتا را هبذتود

ویحبشد.

 .Fافتزاخش وشتروترخ ستازوان :اوتر زه در شتراخ

جهاینشتدن و گستترش شتذکههای

اطالتای ،از سازوانها انتظار ویرود در برابر وسائل حمر ز خستخ ،رتاختخ ونتافع جاوعته،
حقوق اقلرخها و ...حساسرخداشته ،واکنش نشان دهنتد .ووفتقتر ین ستازوانها دارای
فرهنگی هستند که مهسو حا ارزشهای قوی اخالیقاند .رفتار غرراخالیق ،حمر

کسجوکار

را بر ضد ختود حتر ختک کرده ،ووجتج شکستخ ستازوان ویشتود .وجتود توجهیتات اختالیق
انتام ویدهنتد و نشتاندادن تعهتدات اختالیق
برای اقداوای که سازوانها در داخل خود ج

سازوان حه افکار تهووی ،حبیش جداییناپذیر از فعالرخهای سازوانها برای هبذود تهلکرد

و کسج ووفقرخ اسخ (حمتاریپور و سرادت ،@BGG ،ص@.)B

اتتهتاد وتتاتی گتذرا در ن هتر ستازوان استخ و حاختد بترای ختدوخ و رشتد حتهطور وستتهر

ساخته و نو شود (هو ،کان  ،تارتر .) AD? – ADH :A??C ، 5در ووقعرخهای حماطره آورز ،این
این اتتهاد اسخ که حاتد ویشود کارکنان سراسخها و خواسخهای سازوان کته تتأرررات
وثذ

بر آن دارد را بپذیرند و راجع حه آن سراسخها در خودشان انتظارات وثذ

( لروکا و دخگران ،@HHF 7،ص.)CDH-CAG

ایادکنند
ج

فراخند اتتهاد

ً
فراخند اتتهاد وعهو در سه ورحله شکل وی گررد:
@ .اتتهتاد حتهتنوان حتا ر :شتاول جحمهوتتهای از تقرتدهها بترای خکپارچته کردن دخگتر
شرکاسخ؛ حهطوری که فرد ویتواند تصور کند ،تهل شر خک نتاخج وثذ

دارد؛

1. Hoy ،Kand ،Tarter.
2. Lewicki, McAllister, Bies.

اخالیق حا احعای اعتمایآفخ خةيمر ران یانش ا آزای اسالم قم

اتتهاد نظرتر هواستخ .مهتۀ انستانها وقت

حته آن توجته دارنتد کته وجتود نتدارد .مه،نتی،

راحطخ ه

مفهوم اعتماد
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 .Aاتتهاد حهتنوان تصهمی :خعین تصهمی حگررمی که حه دخگتری اتتهتاد کنتمی .در ووقعرتخ
واقعتی دو انتظتار وجتود دارد :خکتی انتظتار وجتود رفتتار قاحلاتتهتاد و دخگتری متاختل حته
تهل کردن .دو دستهحندی در این زورنه بیان شده اسخ .@ :رفتارهتای اتکتاحمور؛ حتهتنوان
وثات کنترت ودیر بر تصهمی و برریس اتهات ز یردستان؛  .Aرفتارهای وربتوی حته آشکارستازی
دادهها و شر خک کردن دخگران در آن.
انتام کتاری را دارد کته بتر استا
 .Bاتتهتاد حتهتنوان تهتل :در ایتن ورحلته فترد قصتد ج

اتتهاد اسخ.

نقش هوش اخالیق در اتتهادآفر خین
ووفقرخ از اخالق حرفهای سرچشهه وی گررد.
ایاد ویشود.
اخالق حرفهای از اتتهادآفر خین ج
ایاد ویشود.
اتتهادآفر خین از پیشبیین رفتار ج

پیشبیین رفتار از وستهر و قانومنندبودن رفتار سرچشهه وی گررد.
وستهربودن و قانومنندی از وسجولرخ نای ویشود.

وسجولرخ از قانون و حا رهای فرد شکل وی گررد (قراولکی ،@BGG ،ص.)@?B
وزاخای اتتهاد در سازوانها
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

وزاخای وتعددی برای سازوانهای حا سط حا یی از اتتهاد ،تنوان شده که ایتن وزاختا
حه این شرح اسخ:

@ .تسهمی هبتر دانش ،حهخاطر رواح اتتهادگونه ،وراجع وشتر  ،اهداف وشتر ؛
 .Aکاهش هز خنههای وذادله حهخاطر سط حا ی اتتهاد و روحرۀ مهکاری.

 .Bکتاهش نترخ جاحتهجایی در ستازوان و کتاهش هز خنتههای تفکرتک ،آوتوزش و
استخدام ،اجتناب از گسرختگیهای ورتذ حا
تغریرات دامئی کارکنان و حفظ اطالتات حاارزش سازوان و...؛
 .Cمهذستتگی حسترار در تهتل ،حتهدلرل رذتات ستازواین و در وشتتر (حستنپور و
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نراکان ،@BGE ،ص.)CA

انواع اعتماد درسازمان
سه نو اتتهاد در سازوانها شناسایی شده اسخ:

@ .اتتهاد سازواین :اتتهادی که حهووجج آن خ ویشتهای ستازوان ،حهطورونصتفانه
اداره ویشود؛
 A.تتهتاد استتراتژ خکی :اتتهتاد در وأوور ختخ ،استتراتژی ستازوان و توانتایی بترای کستج
ووفقرخ؛
 .Bاتتهتاد شخىصت :اتتهتادی کته ز یردستتان حته ودیرانشتان دارنتد تتا تالقتۀ آنتان

رطرفانه درنظرگرفته شود (کالفورد دراپیا ،A??F 5،ص.)AD?-ADH

در این حتقرق هوش اخالیق ،حهتنوان وتغرر پیشبی و اتتهادآفر خین ،حهتنوان وتغریتر
وال

(واحستته) وتورد وطالعته قترار گرفتته استخ .از تواوتل وههتی کته ویتوانتد حته برقتراری

خک ارتذای ختوب و ستازنده کهتک کنتد ،اتتهتادآفر خین استخ (تذتدالذایق و دلتوی،@BGE ،
ص .)AFسازوان حمتاج اتتهادآفر خین در مهۀ تناصر حمر ویحاشد و شاول پنج وؤلفته حته

راحطخ ه

اسخ ( قراولکی ،@BGG ،ص .)@?Bازطریف ،هوش اخالیق نشاندهندۀ این واقعرخ اسخ

اخالیق حا احعای اعتمایآفخ خةيمر ران یانش ا آزای اسالم قم

نام اتتهاد راسخ ،اتتهاد وذتینبر صداقخ ،اتتهتاد فراگرتر ،اتتهتاد پاختدار ،اتتهتاد وتقاحتل
آنه که وتا احترتاج دار می ،استتفاده
که وا اخالیق و غرراخالیق حه دنرا منیآیمی .درحقرقخ ،چ

انتام کارهتای درستخ استخ (امستاتریل طترزی و مهکتاران،
از روشهتای هومشندانته بترای ج
 ،@BHAص .)FAمه،نی ،هوش اختالیق توانتایی تشتخرص درستخ از اشتتذاه استخ کته حتا
تکره بر اتتهادآفر خین ،التزام اخالیق یژهای را برای هر تضتو حتهوجود وتیآ رد کته ایتن کتار
نرازوند رهذری حا هوش اخالیق حا سخ و شاول چهتار اصتل درستتکاری ،وستجولرخپذیری

ایاد اتتهاد شری زم
،گذشخ و دلسوزی اسخ (لرنک و کرل ،A??D ،ص? .)Cمه،نی ،ج

برای تشر خک وساتی در سازوان اسخ.

مه،نان که نتاخج وطالعات حمتاریپور و سرادت ( )@BGGنشتان داد ،رهذتران حتا هتوش

انتام ویدهنتد ،اتهتات آنهتا پیوستته حتا ارزشهتا و
اختالیق ز ختاد ،کتار درستخ را درستخ ج

1. Galford، Drapeau.
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حا رهاخشان مهاهنگ اسخ ،تهلکرد خور دارند و مهرشه کارها را حا اصوت اخالیق پیوند

ویزنند .آراسته و مهکاران ( )@BGHنرز نشان دادند ،بی وؤلفههای هتوش اختالیق تفتاوت

وعینداری وجود دارد .مه،نی ،نتاخج آزوون مهذستگی بر راحطۀ وثذخ و وعینداری ورتان

سن و سط حتصرالت و هوش اخالیق د لخ داشتخ .ولرختاین و مهکتاران (@ )@BHنشتان
دادند ،هتوش اختالیق و وؤلفتههای آن از سترواخههای اجتهتاتی ستازوان هستتند و از بتی

این وؤلفهها وسجولرخپذیری حا AD/Dدرصد ،بیشتر ین قتدرت تذرتی سترواخۀ اجتهتاتی را

دارد و در ورتذتۀ دوم ،دلستوزی حتا F/Gدرصتد و در ورتذتۀ ستوم ،صتداقخ حتا B/Bدرصتد

درحمهتو BE/F ،درصتد سترواخۀ اجتهتاتی را تذرتی
سترواخۀ اجتهتاتی را تذرتی وی کنتد و ج

وی کند و حبشش پیشبیین کننتدۀ وعتیندار سترواخۀ اجتهتاتی نرستخ و از وتدت پیشبیتین

حتذف شتده استخ .حنتابراین ،هرچته وتدیران از هتوش اختالیق بیشتتری برختوردار حاشتند،

سرواخههای اجتهاتی ارزمشندی برای سازوان هستند.

هبراوتی و مهکتتاران (@ )@BHنشتان دادنتتد ،اتضتای هرجتتختلهی و کارکنتان در وؤلفتتههای

درستکاری و حبشش و وسؤلرخپذیری وضتعرخ ختریل ختور دارنتد و در وؤلفتۀ دلستوزی،

حهترترج دارای وضعرخ خریل خوب و خوب هستند .امستاتریل طترزی و مهکتاران ()@BHA

نشان دادند ،بی هتوش اختالیق و ورتزان اتتهتادآفر خین وتدیران راحطتۀ وعتیندار و وستتقرهی
وجود دارد و بتی هتوش اختال یق و اتتهتاد راستخ ،اتتهتاد وذتینبتر صتداقخ ،اتتهتاد فراگرتر،

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

اتتهاد پاخدار و اتتهاد وتقاحل راحطۀ وستتقمی و وعتینداری وجتود دارد .فر ختدوین و مهکتاران

( )@BHAنشان دادند ،بی سط هوش اخالیق استادان حتا نتو ستذک تتدر خس آنتان راحطتۀ
وثذتتخ و وعتتینداری وجتتود دارد .مه،نتتی ،بتتی احعتتاد هتتوش اختتالیق ،شتتاول درستتتکاری،

وسجولرخپذیری ،گذشخ و دلسوزی حا سذک تدر خس آنان راحطۀ وثذخ و وعینداری وجود
دارد و ویتوان سذک تدر خس آنان را از ر ی هوش اخالیق آنان پیشبیین کرد .فضل ا،تی

و ولکتتی توانتتا ( )@BHBنرتتز نشتتان دادنتتد ،بتتی ورتتزان هتتوش اختتالیق و اتتهتتادآفر خین وتتدیران
دانشگاه راحطۀ وثذخ و وعینداری وجود دارد و بی احعاد درستتکاری ،گذشتخ ،دلستوزی و

وسجولرخپذیری هوش اختالیق و اتتهتادآفر خین وتدیران دانشتگاه راحطتۀ وثذتخ و وعتینداری
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وجود دارد و هوشاخالیق پیشبیین کنندۀ وناسیب برای اتتهادآفر خین ودیران اسخ.

ساتها تالش و جحترحه در حمر هتای فرهنگتی و آوتوزی و حته یژه وتدیر خخ در دانشتگاه

ایتتن دختتدگاه را در حمقتتق شتتکل داد کتته وتتدیران حاختتد حتواننتتد اتتهتتادآفر خین کرده و بتتر اتضتتای
هرجتتخ تلهی و کارکنتتان و دانشتتجو خان تأرررگتتذار حاشتتند و در وقاحتتل ،از کارکنتتان ختتود انتظتتار
وفتتتتاداری داشتتتتته حاشتتتتند .برایناستتتتا  ،حتتتتهنظر ویرستتتتد یژگیهتتتتایی ،واننتتتتد گذشتتتتخ،
درستتتکاری ،وستتجولرخپذیری و دلستتوزی در حمر هتتای دانشتتگاهی و حتته یژه در دانشتتگاه
اسالوی ،ویتواند ونجر حه اتتهادآفر خین در ودیران شود .ازاینرو ،در این حتقرق راحطتۀ بتی
هتتوش اختتالیق و احعتتاد اتتهتتادآفر خین وتتدیران در دانشتتگاه آزاد استتالوی واحتتد قتتن ،حتتهتنوان
خکی از دانشگاههای بزرگ اسالوی برریس ویشود .سؤات اصیل در این پتژوهش ایتن استخ
کتته آختتا بتتی هتتوش اختتالیق حتتا اتتهتتادآفر خین وتتدیران دانشتتگاه آزاد استتالوی قتتن راحطتته وجتتود
دارد؟ و آخا بی هوش اختالیق و احعتاد گونتاگون اتتهتادآفر خین وتدیران ،خعتین اتتهتاد راستخ،
اتتهاد وذتینبر صداقخ ،اتتهتاد فراگرتر ،اتتهتاد پاختدار و هتوش اختالیق حتا اتتهتاد وتقاحتل،
راحطۀ وثذخ و وعتینداری وجتود دارد؟ برایناستا  ،هتدف حتقرتق تعرتی وجتود راحطته بتی

راحطخ ه

صداقخ ،اتتهاد فراگرر ،اتتهاد پاخدار و هوش اخالیق حا اتتهاد وتقاحل اسخ.

اخالیق حا احعای اعتمایآفخ خةيمر ران یانش ا آزای اسالم قم

ورزان هوش اخالیق و وؤلفههای اتتهادآفر خین ودیران ،خعین اتتهاد راسخ ،اتتهتاد وذتینبتر

روششناسی تحقحق
روش حتقرتتق ازنظتتر اهتتداف ،کتتاربردی و حتتهحلا شتتروۀ مجتتعآ ری دادههتتا توص تریف از نتتو
مهذستگی اسخ .جاوعۀ آواری ،شاول متاوی ودیران دانشگاه آزاد اسالوی واحتد قتن استخ
کتتته در نرهستتتات دوم ستتتات حتصتتتریل  @BHB-@BHCدر ردههتتتای گونتتتاگون وتتتدیر خ  ،اتتتتن از
انام ومرفه بودند .بتر
ودیر خخ گروههای آووزی و ودیر خخهای ستادی و وعاونان وشغوت ج
استتا

اتتتالم وستتجو ن ایتتن افتتراد حتتدود ? @Aنفتتر بودنتتد کتته بتتر استتا

کرجست( 5اقتذتتا

جتتد ت وورگتتان و

از حستتنزاده ،@BGA ،ص HA )@BBنفتتر از آنتتان حهشتتروۀ تصتتادیف ستتاده،

حتتهتنوان منونتتۀ آوتتاری انتختتاب شتتدند .پتتس از بتترریس و از ردهختتاج کردن پرستتشناوههای
1. Morgan & Krejcie.
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ناقص و غررقاحلبرریس  GCنفر جحتز خهوحتلرل شدند .ابزار مجعآ ری اطالتات دو پرسشناوۀ
پنجدرجه

استاندارد هوش اخالیق لنرک و کرل ،حا ی ? Aسؤات حستهپاسخ از نو وقرا

ای لرکتتترت  5حتتتا پاختتتایی وعتتتادت  ?/GEوطتتتابق آلفتتتای کرانذتتتار  7و پرستتتشناوۀ استتتتاندارد
اتتهتتتادآفر خین (امستتتاتریل و مهکتتتاران ،@BHA ،ص )FDحتتتا پاختتتایی  ./GAبتتتر استتتا

آلفتتتای

کرانذتتار استتخ .بتترای جحتز ختتهوحتلرتتل دادههتتا تتتالوهبتتر آوتتار توصتتریف از آوتتار استتتنذاطی در حتتد

آزوون مهذستگی گشتا ری پیرسون و  Tبرای وعینداری دو وتغرر استفاده شد.
یافتهها
در ایتتتتن حبتتتتش خافتتتتتهها بتتتتر استتتتا

دادههتتتتای مجعآ ریشتتتتده درخصتتتتوص فرضتتتترههتتتتای

وطالعهشده در قالج جد تهای ز یر ارائه شده اسخ:
جد ت@ .آوارههای وربوی حه راحطۀ هوش اخالیق حا اتتهادآفر خین ودیران دانشگاه
)

(

T

N

̅

̅

84

4.381

4.402

وتغرر

هوش
82

?A/BH

8.041

0.664

اخالیق
اتتهادآفر خین
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وطتتابق اطالتتتات جتتد ت ورتتانگی هتتوش اختتالیق وتتدیران  C/C?Aو اتتهتتادآفر خین آنتتان
@ C /BGو مهذستگی بی این دو وتغرر بر اسا

آزوون مهذستتگی پیرستون  ?/EECحماستذه

شتتده استتخ کتته در وقاخستته حتتا مهذستتتگی جتتد ت در ستتط اطهرنتتان  ?/HHو درجتتۀ آزادی
 )?.ADE( DF=82وعیندار اسخ .مه،نی ،بر اسا

آزوون  Tبرای وعتینداری مهذستتگی

بی دو وتغرر ،چتون  Tحماستذه (@ )G/?Cاز  Tحبتراین در ستط اطهرنتان  ?/HHو @? α=?/و
درجتتتتۀ آزادی  )A/BH?( GAبزرگتتتتتر استتتتخ؛ پتتتتس فرضتتتترۀ صتتتتفر رد ویشتتتتود .حاتوجهحتتتته
وعیندارشتتدن مهذستتتگی بتتی دو وتغرتتر حتتا اطهرنتتان ?/HHویتتتوان نترجتته گرفتتخ کتته بتتی
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1. Likert.
2. Cronbach alpha.

هوش اخالیق و اتتهادآفر خین ودیران در دانشگاه آزاد اسالوی واحتد قتن ،مهذستتگی وثذتخ
و وعینداری وجود دارد.
جد ت .Aآوارههای وربوی حه راحطۀ هوش اخالیق و اتتهاد راسخ ودیران دانشگاه
̅
̅
وتغرر
N
T
(
)
هتتتتتتتتتتوش
?A/BH

82

3.599

84

0.369

4.354

4.402

اخالیق
اتتهتتتتتتتتاد
راسخ

وطابق اطالتتات جتد ت ورتانگی هتوش اختالیق وتدیران  C/C?Aو اتتهتاد راستخ آنتان
آزوون مهذستتگی پیرستون ?/BEHحماستذه

 C /BDCو مهذستگی بی این دو وتغرر بر اسا
( )?.ADEوعتتیندار استتخ .مه،نتتی ،بتتر استتا

آزوتتون  Tبتترای وعنتتاداری مهذستتتگی بتتی دو

 )A/BH?( DF=82بزرگتتتر استتخ؛ پتتس فرضتترۀ صتتفر رد ویشتتود .حاتوجهحتته وعیندارشتتدن
مهذستتتگی بتتی دو وتغرتتر حتتا اطهرنتتان ?/HHویتتتوان نترجتته گرفتتخ کتته بتتی هتتوش اختتالیق و
اتتهاد راسخ ودیران دانشگاه آزاد اسالوی قن ،مهذستگی وثذخ و وعینداری وجود دارد.

جد ت .Bآوارههای وربوی حه راحطۀ هوش اخالیق حا اتتهاد وذتینبر صداقخ ودیران دانشگاه
)

(

N

T

̅

̅

4.292

4.402

وتغرر

هوش اخالیق
82

?A/BH

5.014

0.484

84

اتتهاد

وذتینبر

صداقخ

اخالیق حا احعای اعتمایآفخ خةيمر ران یانش ا آزای اسالم قم

وتغرتتتتتر ،چتتتتتون  Tحماستتتتتذه (@ )G/?Cاز  Tحبتتتتتراین در ستتتتتط اطهرنتتتتتان  ?/HHو @? α=?/و

راحطخ ه

شده که در وقاخسه حا مهذستتگی جتد ت در ستط اطهرنتان  ?/HHو درجتۀ آزادی DF=82
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وطتتابق اطالتتتات جتتد ت ،ورتتانگی هتتوش اختتالیق وتتدیران  C/C?Aو اتتهتتاد وذتینبتتر
صداقخ آنان  C /AHAو مهذستتگی بتی ایتن دو وتغرتر بتر استا

آزوتون مهذستتگی پیرستون

 ?/CGCحماسذه شده که در وقاخسته حتا مهذستتگی جتد ت در ستط اطهرنتان  ?/HHو درجتۀ
آزوتتون  Tبتترای وعتتینداری

آزادی  )?.ADE( DF=82وعتتیندار استتخ .مه،نتتی ،بتتر استتا

مهذستگی بی دو وتغرتر ،چتون  Tحماستذه ( )D/?@Cاز  Tحبتراین در ستط اطهرنتان  ?/HHو
@? α=?/و  )A/BH?( DF=82بزرگتتتتر استتتخ؛ پتتتس فرضتتترۀ صتتتفر رد ویشتتتود .حاتوجهحتتته
وعیندارشدن مهذستگی بی دو وتغرر حا اطهرنان ?/HHویتتوان نترجته گرفتخ کته بتی ورتزان
هوش اخالیق و اتتهاد راسخ وتدیران دانشتگاه آزاد استالوی واحتد قتن ،مهذستتگی وثذتخ و
وعینداری وجود دارد.
جد ت .Cآوارههای وربوی حه راحطۀ هوش اخالیق و اتتهاد فراگرر ودیران دانشگاه
)

(

T

N

̅

̅

84

4.425

4.402

وتغرر

هتتتتتتتتوش
82

?A/BH

4.444

0.441

اخالیق
اتتهتتتتتتاد
فراگرر
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وطابق اطالتات جد ت ،ورتانگی هتوش اختالیق وتدیران  C/C?Aو اتتهتاد فراگرتر آنتان
 C /CADو مهذستگی بی این دو وتغرر بتر استا

آزوتون مهذستتگی پیرستون @?/CCحماستذه

شده که در وقاخسه حا مهذستتگی جتد ت در ستط اطهرنتان  ?/HHو درجتۀ آزادی DF=82

( )?.ADEوعیندار اسخ .مه،نتی ،بتر استا

آزوتون  Tبترای وعتینداری مهذستتگی بتی دو

وتغرتتتتر ،چتتتتون  Tحماستتتتذه ( )C/CCCاز  Tحبتتتتراین در ستتتتط اطهرنتتتتان  ?/HHو @? α=?/و
 )A/BH?( DF=82بزرگتتتر استتخ؛ پتتس فرضتترۀ صتتفر رد ویشتتود .حاتوجهحتته وعیندارشتتدن
مهذستتتگی بتتی دو وتغرتتر حتتا اطهرنتتان ?/HHویتتتوان نترجتته گرفتتخ کتته بتتی هتتوش اختتالیق و
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اتتهاد فراگرر ودیران دانشگاه آزاد اسالوی واحد قن ،مهذستگی وثذخ و وعینداری وجود دارد.

جد ت .Dآوارههای وربوی حه راحطۀ هوش اخالیق حا اتتهاد پاخدار ودیران دانشگاه
̅
̅
وتغرر
N
T
(
)
هتتتتتتتتتتوش
?A/BH

82

4.418

0.439

84

4.43

4.402

اخالیق
اتتهتتتتتتتتاد
پاخدار

وطابق اطالتات جد ت ،ورانگی هتوش اختالیق وتدیران  C/C?Aو اتتهتاد پاختدار آنتان
 C /CBو مهذستگی بتی ایتن دو وتغرتر بتر استا

آزوتون مهذستتگی پیرستون @?/CCحماستذه

شده که در وقاخسه حا مهذستتگی جتد ت در ستط اطهرنتان  ?/HHو درجتۀ آزادی DF=82

( )?.ADEوعیندار اسخ .مه،نتی ،بتر استا

آزوتون  Tبترای وعتینداری مهذستتگی بتی دو

مهذستتتگی بتتی دو وتغرتتر حتتا اطهرنتتان ?/HHویتتتوان نترجتته گرفتتخ کتته بتتی هتتوش اختتالیق و
اتتهاد پاخدار ودیران دانشگاه آزاد اسالوی واحد قن ،مهذستتگی وثذتخ و وعتینداری وجتود
دارد.
جد ت .Eآوارههای وربوی حه راحطۀ هوش اخالیق حا اتتهاد وتقاحل ودیران دانشگاه
)

(

T

N

̅

̅

84

4.433

4.402

وتغرر

هتتتتتتتتتتوش
82

?A/BH

4.776

0.467

اخالیق
اتتهتتتتتتتتاد
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وطابق اطالتات جد ت ،ورانگی هتوش اختالیق وتدیران  C/C?Aو اتتهتاد پاختدار آنتان
 C /CBو مهذستگی بی این دو وتغرتر بتر استا

آزوتون مهذستتگی پیرستون ?/CEFحماستذه

شده که در وقاخسه حا مهذستتگی جتد ت در ستط اطهرنتان  ?/HHو درجتۀ آزادی DF=82

( )?.ADEوعیندار اسخ .مه،نتی ،بتر استا

آزوتون  Tبترای وعتینداری مهذستتگی بتی دو

وتغرتتتر ،چتتتون  Tحماستتتذه ( )C/FFEاز  Tحبتتتراین در ستتتط اطهرنتتتان  ?/HHو @? α=?/و
 )A/BH?( DF=82بزرگتتتر استتخ؛ پتتس فرضتترۀ صتتفر رد ویشتتود .حاتوجهحتته وعیندارشتتدن
مهذستتتگی بتتی دو وتغرتتر حتتا اطهرنتتان ?/HHویتتتوان نترجتته گرفتتخ کتته بتتی هتتوش اختتالیق حتتا
اتتهاد وتقاحل ودیران دانشگاه آزاد اسالوی واحد قن ،مهذستگی وثذخ و وعتینداری وجتود
دارد.
بحث ونتحجه گحری
اغلتج رفتارهتا و تصتهمیهای کارکنتان و وتدیران دانشتگاهها ،حتختتأررر ارزشهتای اختالیق
ازآناکه نرر ی انساین ،چه حهصورت فردی و چه حهصورت گروهی و در تعاول
آنهاسخ .ج
حتا دخگتران ،مه،نتان وهنتتر ین تاوتل وز ختخ رقتاح
درس

خا نادرست

کارهتا بتر کهرتخ و کرفرتخ تهلکترد آنتان و حتهتذع آن ،تهلکترد ستازوان و

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

درنترجته ووفقرتخ آن حهشتدت تتأررر وی گتذارد .ازایتنرو ،توجته حته اصتوت اختالیق بترای
ستازوانها ضتر ر ی اجتنابناپتذیر استخ .اختالق کتار ویتوانتد از راه تنظتمی هبتتر رواحت ،
کاهش اختالف و تعارض و افزاخش جو تفاهن و مهکاری و نرز کاهش هز خنههای نتای از
ایاد
کنترت ،تهلکرد را حتختأررر قرار دهد .مه،نی ،هوش اخالیق ووجج افزاخش تعهد و ج

اتتهتاد و وستجولرخپذیری بیشتتر در کارکنانشتده و حته هبذتود کتارایی فتردی و گروهتی

اناوتد .رتاختخ اخالقرتات در برختورد حتا ذینفعتان داختیل و بیتروین ،حاتتد افتزاخش
وی ج
وشتروترخ اقتداوات ستازوان و استتفاده از وزاختای نتای از افتزاخش چندگانگیشتده و
سرانام ووجج هبذود سودآ ری و وز خخ رقاح
ج
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حتهمشار ویآختد ،قضتاوت افتراد درحتارۀ

ویشود .نتاخج این حتقرق حتا هتدف بترریس

راحطۀ هوش اخالیق حا احعاد اتتهادآفر خین ودیران دانشگاه نشان داد:

 بی هوش اخالیق و اتتهادآفر خین ودیران دانشگاه آزاد اسالوی واحتد قتن ،مهذستتگی
وثذخ و وعینداری وجود دارد .این خافته حا خافتههای امساتریل طرزی و مهکتاران ( )58>7و
فضتتتل ا،تتتی و ولکتتتی توانتتتا ( )58>8وذینبتتتر وجتتتود راحطتتتۀ وعتتتیندار بتتتی هتتتوش اختتتالیق و
ً
اتتهادآفر خین ،کاوال توافق دارد.
 بی هوش اخالیق حا اتتهاد راسخ ودیران دانشگاه آزاد اسالوی واحد قن ،مهذستتگی
وثذتخ و وعتینداری وجتتود دارد کته ایتن خافتته حتتا نتتاخج امستتاتریل طترزی و مهکتتاران ()58>7
تناسج دارد.
 بی هوش اخالیق و اتتهاد فراگرر ودیران دانشگاه آزاد اسالوی واحتد قتن ،مهذستتگی
وثذتخ و وعتینداری وجتتود دارد کته ایتن خافتته حتتا نتتاخج امستتاتریل طترزی و مهکتتاران ()58>7
تناسج دارد.
 بی هوش اخالیق و اتتهاد پاخدار ودیران دانشگاه آزاد اسالوی واحد قتن ،مهذستتگی
وثذتخ و وعتینداری وجتتود دارد کته ایتن خافتته حتتا نتتاخج امستتاتریل طترزی و مهکتتاران ()58>7

راحطخ ه

 بتتتی هتتتوش اختتتالیق و اتتهتتتاد وتقاحتتتل وتتتدیران دانشتتتگاه آزاد استتتالوی واحتتتد قتتتن،
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تناسج دارد.
مهذستگی وثذخ و وعینداری وجود دارد که این خافته حتا نتتاخج امستاتریل طترزی و مهکتاران
( )58>7تناسج دارد.
بتتر استتا

نتتتاخج حتقرتتق ،هتتوش اختتالیق پیشبیین کننتتدۀ وناستتیب بتترای اتتهتتادآفر خین

وتتدیران دانشگاههاستتخ .مه،نتتی ،دانشتتگاهها ویتواننتتد حتتا برناوتتهر یزی و تتتدبیر وناستتج،
ضتهن ارتقتتای هتتوش اختتالیق وتتدیران و کارکنتان ختتود ،زورنتته را بتترای افتتزاخش اتتهتتادآفر خین
وتتدیران در احعتتاد گونتتاگون اتتهتتاد وتقاحتتل ،اتتهتتاد پاختتدار ،اتتهتتاد فراگرتتر ،اتتهتتاد راستتخ
فراهنستتاخته و اررحبیش ت و کتتارایی دانشتتگاهها را از طر یتتق ستترواخههای اجتهتتاتی خودشتتان
هبذود حبشند .مه،نی ،دانشگاهها ویتوانند حا خلق ووقعرخهای جدختد و وتدیر خخ هبرنتۀ
دانتش ،نتتوآ ری و خالقرتخ ستتازواین ختود را در احعتتاد تلهتی و اجتهتتاتی حتهتنوان ستتازوان
تتتد،آنه در ارتقتتتتای هتتتتوش اختتتتالیق و
فرهنگستتتتاز پیشتتتترو توستتتتعه دهنتتتتد .حتتتتهنظر ویرست
چ
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اتتهادآفر خین ،حسرار استایس استخ ،تذتارت استخ از :توستعۀ رستالخ و آروتان و ارزشهتای
انساین از طر یتق اجترای برناوتههای آوتوزش اختالق بترای وتدیران و کارکنتان دانشتگاهها و
ایتاد اتتهتاد و اطهرنتان و
تلفرتق اهتداف کارکنتان و وتدیران حتا دختدگاههای ارزی و نرتز ج
وسجولرخپذیری بی ودیران دانشگاه.
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