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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ه شو

اخالقی با یادگیری سا مز انی از دی شرورپ و شزومآ ناملعم هاگد     

نم طقه  10شهر تهران با استفاده از روش تحقیق ت یصو فی از نوع همبس گت ی انجام شده اس .ت جا هعم مآ اری شامل کل ییی ه
عم لمان زن و مرد نم طقه  10شزومآ

و پرورش شهر ته د نار ر  لاس  تت تتتحص یلی

 49- 95لماش هک دشاب یم     

 625نفر

اس .ت حجم نمونه نیز با توجه به تعداد جا هعم مآ اری به روش تصا فد ی ساده و بر اساس جدول وم رگان براب اب ر    532
شنا هم ه شو
نفر برآورد گردید .به نم ظور س جن ش تم غیرهای وم رد استفاده در پژوهش از دو پرس 

اخالقی ل ین ک وکیل

شنا هم ه م ا و صصختم دییأت در ا و ن   
(  ) 5002و یادگیری سا مز انی نیفه ( )1002استفاده گردید .روایی مح وت ایی پرس 
استاد راهنما قرار گر هتف اس .ت پایایی پرسشنا هم ها بر اساس ضریب آلف ،یقالخا شوه یارب ،خابنورک یا
ب  یار ی ،ینامزاس یریگدا        0/98ب هیزجت یارب .دیدرگ دروآر و لیلحت یاه شور زا

   

     

       0/ 86و

رامآ و یفیصوت یرامآ       

اس بنت اطی(همبس گت ی پیرسون t ،تک نمون .دش هدافتسا )نویسرگر و یا ه     یا ن شهوژپ یاه هتف شان د  اد شوه هک
اخالقی و تمامی مؤلفه های آن (درستکاری ،دلس زو ی ،مسئول تی

پذیری و گذشت) با یادگیری سا مز انی رابطه مث تب

و نعم ی داری دار .د نتایج ومزآ ن  tتک نمونه ای نیززز نش رتالاب ناملعم یقالخا شوه تیعضو هک داد نا حطس زا
وتم سط و وض تیع

    

یباشددد .ن جیات
یادگیری سا مز انی عم لمان پایین تر از حد وتم سط ب دو ه که به لحاظ مآ اری نعم ادار ممم 

رگرس وی ن گام به گام همچ ین ن نشان داد که از بین ابعاد ه شو

اخالقی ،بعد درستکاری ،توانایی پ  ینیب شی ی دا گگگ گگگگیری

سا مز انی را دار .د
کلید واژه ها :هوش اخالقی ،یادگیری سازمانی ،معلمان
دریا تف

    

مقاله49 13 /7/ 10 :

پذیرش مقاله49 13 /11/11 :

 - 1دانش وج ی کارشناس ارشد مدیریت زومآ شی دانشگاه زآ اد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران

 - 2استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ترب تی ی و روانشناسی دانشگاه زآ اد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران

(نویسنده مسئول) shafizadeh11@gmail.com
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مقدمه
در عصر حاضر که عصر جهانی شدن اس ،ت دیگر وم تور رش هب اه نامزاس د  هیامرس و رین  وی       
انسانی یدی محدود نمی ش دو  .مهمترین تم غیر رشد همه جان هب سا مز ان ها در عصر حاضر ،دانش
اس .ت امروزه به سرمایه های نامشه دو و ونعم ی که همان دانش نا یم ده کی ناونع هب ؛دوش یم
عامل مهم و حیاتی می نگرند .به بیان دیگر سا مز ان هایی در براب ییغت ر ر و تا

   

و قفوم تالوحت   

پیروز وخ اهند ب دو که ب وت انند سرمایه های نا مشه دو و ونعم ی دوخ را به .دنشخب هعسوت و دوب در   
این راستا ،برخی از اندیشمندان و صاحبنظران عم اصر اظهار میییدارن عبنم ،شناد هک د هدمع      
کسب مزیت رقابتی پایدار محس بو میش دو و ب امزاس یبایتسد روظنم ه نننن نننننه ،یتیزم نینچ هب ا     
فرآیند مدیریتدانش میتواند به ع ون ان ی م ،کیژتارتسا تصرف ک

  

و رارق هجوت در یگ ر .د در    

حالحاضر ،مدیریت دانش یک مفهوم جدید و پرطرفدار محس بو می ش دو و فرآیندی است که
به سا مز ان کمک میکند تا اطالعات و تخصص های مهمی که قسمتی از حافظه سا مز ان هس دنت
ًال به یک حالت بدون سا تخ ار در سا مز ان وج دو دارند را شناسایی ،ان ،یهدنامزاس ،باخت   
و عم مو ًال
ت زو یع و تنم قل نماید(احمدی و احمدی .)1 : 1389 ،اما در این یم ان نک هت قابل توجه این است که
محصول دانش و دس یت ابی به اندو هتخ ه مزاس شناد یا ا گدای نودب ،ن ی نکمم یر نم .دوش ی   
یادگیری کلید دس یت ابی به دارایی های دانش و در ن هجیت افزایش سرمایه نامشه دو است

    

یناحبس(   

نژاد و همکاران . ) 70 : 1385 ،سا مز ان های امروزی نم ناوت ی ن  رییغت تعرس دنور د ر فقوتم ا       
سازند ،بلکه تنها می توانند نوسانات بی بث اتی را به فر تص

 یاه ی یگدا ر یناوخمه و قباطت  ،ی      

مطل بو تبدیل ک نن د .در کاری که تغ یی رات به طور مستمر انجام می گیر ،د یک روش مش و صخ
راه ییعم ن که ب وت اند به ما در پیش ب نی ی آی  کمک هدن ک دن هکلب ،درادن دوجو رضاح لاح رد   

     

مهمترین مهارت این است که چ وگ نگی فراگیری را یاد ب یگ ریم ،ی نع ی یاد ب یگ ریم که چط دای رو   
ب یگ ریم .مدیریت دانش و یاد گیری سا مز انی باعث افزایش خالق تی و جلو گیری از خروج دانش
و تجربیات سا مز انی شده و در نهایت جنم ر به افزایش نو آوری ،بهره وری و اثر بخشی س ینامزا
می ش .دو دراکر (  ) 1990تعم قد است که کلید فوم ق تی

های سا مز انی دان زا شزرا اریز تسا ش

طریق ن آو وری و تولید ایجاد می ش دو و هر دو در گرو به کار گیری دانش است ( یم ر اسماعیلی،
.) 1 50 : 1386
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101

اخالقی با یادگیری سا مز انی  / ...تخم اری و همکار

یادگیری سا مز انی یک شکل خاص از توس هع یادگیری در سا مز ان به وسیله افراد کلیدی س نامزا
است که می توانند با تغ یی رات عتم اقب سا مز ان ،ودارک(دنشاب طبترم     . ) 48 -52 :6002ی ییادگیری
سا مز انی ابداع و فراگیری دانش جدید را در اولویت قرار می دهد و روی نقش افراد در ابدااع و
بکارگیری دانش جدید تأکید می کند؛ و یک ش ششیوه مهم ممی براای رس سسیدن ب مع ه للک ککرد و قفوم
کسب مزیت رقابتی برای سا مز ان ها ارائه می دهد(گ جن ی .)2 : 1389 ،سیرات )9002( 1یادگیری
  

سا مز انی را این گونه تعریف می ک مزاس یریگدای :دن ا  ترابع ین ا تس ا وت ز ا رد نامزاس ییان    
کسب بصیر ،ت بینش و فهم از طریق تجرب ،ه عمل ،مشاهده ،تجزیه و تحلیل و تمای زآ هب ل م نو    
فوم ق تی

ها و شکست

تاریس(اه  .)1 :9002 ،،،،،ی یگدا ر نامزاس ی یی ییی ب گرآ زا لقن ه ر نواش و سی     

(  ) 1996محصول پرسوجو و تحقیق در سا مز ان اس ،ت بدین دروم بقاوع نامز ره هک ینعم

     
و

انتظار یک فرآیند کاری مغایر با نتایج واقعی به دست مآ ده باشد ،یک فرد (یا گروه) به پ سر
جو و تحقیق مشغول میش دو تا علت این تناقض را درک نم دو ه و در وص رت لزوم ب و لح یار

فصل مشکل اقدام نماید .در روند این پرس و جوی س گید اب درف ینامزا ر هب نامزاس یاضعا         
تعامل برخاس هت و یادگیری اتفاق وخ اه فا د ت نب .دا ااا اااابراین ی یگدا ر لماعت نیا میقتسم لوصحم ی      
است(آلن فراس ،ت

 .) 5 : 2010اب مزاس یریگدای داع ا زا ین فین رظن ههههههههههه  2عبارت زا دن زادنا مشچ    :

ی ،5ره یرب
مشترک ،فرهنگ سا مز انی ، 3کار و یاد گیری تیمی ،4اشتراک دانش  ،تفکر سیس مت ی ی
مشارکتی ،6و توس هع شایس گت ی های کارکنان (خانعلیزاده.) 22 : 1389 ،

چشم انداز(بینش) مشترک :چشم انداز مشترک تص یفده بلغا ؛تسا نشور ینهذ ریو

     

است که فرد می وخ اهد به آن برسد .ب نی ش به مفهوم تصویر آرمانی داشتن است.
فرهنگ سازمانی :فرهنگ سا مز انی عبارت است از جم موعه نگرش ها ،باورها  ،عقاید و تفکر
حاکم بر سا مز ان.
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کار و یادگیری تیمی :یادگیری تیمی عبارت است از فرایندی که طی آن ظرف ییی ت اعضا ای
گروه توس هع داده شده و به گونه ای همسو ش دو که نتایج حاصله از آن چیزی باشد که همگان
واقع ًاًا طالب آن ب دو ه اند(خانعلیزاده.) 43 - 20 : 1389 ،
اشتراک دانش :به اشتراک گذاشتن دانش ،انتقال و ت زو یع دانش ،انتقال سا مز انی و فن آورانة
داده ها ،اطالعات و دانش را در بر می گیرد.

تفکر سیستمی :تفکر سیستمی ی نع ی استفاده از روش سیستمی در تحلیل و اداره ا وم ر سا مز ان و
توجه به ت ثأ یر عوامل سا مز انی بر یکدیگر .ی نع ی تفکر کل نگر .روشی از تفکر ک د ه ر یرترب نآ    
کل بر جزء تصدیق می ش دو (نیاز آذری و همکاران.) 353 : 1389 ،
رهبری مشارکتی :ی نع ی مشارکت دادن کارکنان در امر تصمیم سازی و مدیریت سا مز ان.
توسعه شایستگی های کارکنان :شایس گت ی در ادبیات بانم ععع انساننی ،جم موع ههه ای اس تتت از
دانش ،مهارت ها و ر تف ارهای قابل س جن ش و قابل مشا هده که در فوم قیت یک شغل ی ییا پس تتت
سهیم هس نت د .بنابر این توس هع شایس گت ی کارکنان ی نع ی شزومآ

و ارتقای سطح دان راهم و ش تتتتت

آنها.
یکی از این عوامل که بر یادگیری سا مز انی ت یثأ ر میگذارد ،ه شو
ه شو

اخالقی عبارت است از توانایی ایجاد تما ایز ب ببین درست

اخالقی در س امزا نننها ا اس .ت
هج لوصا ساسا رب طلغ و اااااا ااااااان

شمول تعریف شده .این نوع ه ،شو در مح ححیط جهاننی ونک نردم نن نننی ممم یتوانددد به مثاب ههه نوعععی
تیاب برای اقدامات عمل نماید .ه شو
جه 

اخالقی ،نه تنها چ وچرا ببی ق ووو ی و قاب رب عافد ل ااا اااای

عف الیت انسانها فراهم میکند ،بلکه کاربردها ای فراوان ننی در دن ییی ای حقیق ققی دار .د در واق  ،ع اای یین
ه شو

تمام انواع دیگر ه شو

انسان را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت میکنددد (بهشتی

فر و همکاران .)4 : 2011 ،1یکی از مهمترین وم ضوعاتی که مز هنی ساز بروز مشکالت عتم دد براای
جوامع در سطح جهان شده اس ،ت مشکالت ناشی از فساد و کارها ای عماوج رد قالخا فالخ    
گوناگون اس .ت رعایت نشدن برخی عم یارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و
غیر دولتی بوج دو آورده اس .ت سقوط عم یارهای ر تف اری در بخش دولتی ،پژوهشگران را وا داش هت
تا در جس وجت ی نبم اهای نظری در این رابطه ب ناوتب و هدو ن م د سس س سسسسیر نم اس رجا ب اایییی آن را مهارف
. Beheshtifar et al
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آورند .در جا هعم ما  ،با وج دو عناصر مث تب بسیار در فرهنگ ملی و دینی (که درآن به کار ار شز
بسیار نهاد میش دو ) در سا تخ ار کلی جا هعم ارزشهایی غل هب دارند که اخالق حر هف ای و اخالق کار
و در پی آن وجدان کاری را تضعیف می کند (سلیمانی و همکاران.)1931 ،
الق ققی توس ابروب ط (( ((( )1002در روان شناس سسی
با طلوع قرن جدید ،نخستین بار ا خا شوه حالطص الال الال
مط  .دوش یم حر وووووو وی «ه الخا شو قق ق ققی را ظرف ییی ت و توانااایی درک درس نتشاد ،فالخ زا ت       
اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنها و ر تف ار درجهت صحیح و درست» تعریف ممم یک ،ابروب(دن
 .)2 :1002بوربا تعم قد است :ه شو

اخالقی توانایی درک درست از نادرست اس .ت این عبارت به

نعم ای بر وخ ردار ب دو ن از عقاید اخالقی راسخ و قوی و عمل کردن به آنهاس ،ت به گون هک یا ه   
فرد به ش وی ه ای صحیح و محترمان فر ه ت اد رب رد  ،هداعلا قوف دادعتسا نیا .دنک را ر داعبا هدن           
ضروری از زندگی از جمله توان یا ی رفا درد و جنر صیخشت  ا دوخ و د

یراد اتفر زا رر رررر ررررررر ظالمانه

تعمدی ،مهار کردن ه جی ان های ناگهانی ،و به ت وع یق ان رماک نتخاد و هب نداد شوگ ،ییا همه     
ج هبن های قبل از قضاوت کردن ،پذیرش و ادراک تفاوت ها ،شنا تخ

گزینش های ممک یغ ن ر   

اخالقی ،همدلی کردن ،ایستادگی در برابر بی عدالتی ها ،و ر تف ار همراه ب و مارتحا ا اب تفوطع
دیگران است(همان) .اساس ه شو

   

اخالقی را سه فضیلت اصلی شکل می دهند :همدلی ،وج ناد

 ،و وخ یش نت داری .در حقیقت این فضائل آنقدر برای ه شو

اخالقی اهم تی

دارند که بوربا آنها را

رمز(هس هت ) اخالقی می نامد .اگر یکی از این سه ویژگی  ،رشد نیا هتف باشد ،فرد در براب تارثا ر   
مسموم ک نن ده ای که سر راه او قرار می گیرد  ،بی فد اع می ماند ،و وقتی هر سه این عناصر اصلی
ض یع ف باشند ،فرد به یک بمب ساعتی مآ اده انفجار تبدیل می ش .دو دارفا یقالخا دشر یارب      
وج دو یک اصل اس وت ار ،ت ییع ن ک نن ده اس ،ت زیرا به آنها نیرو می دهد تا با ع و ینورد یاه تدا
بیرونی زشت م ،قابله ک نن د و آنچه را که صحیح است انجام دهند(بوربا.)2 :1002 ،
لی نک و کیل )5002( 1ه شو

اخالقی را توانا ایی تش خخخ یص درست

زا ابتشا هه ههه و ک لوصا دربرا   

جهانی در اخالقیا ،ت اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده می دانند .به نظر لی نک و کیل
( )5002چه شوه لصا را

تپ ذذذ یری ،1دلسوززز ی 2و
الخا قققققق قققی عبارت :زا دن سرد تتتتت کاری ،2مسوئ لل لی 

بخشش(3سیا تد و تخم اری پور.)26: 1388 ،

. Linnek & keil
. integrity
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درستکاری :ی نع ی ایجاد هماه گن ی بین آنچه که به آن تعم قدیم و آنچه که به آن عمل می ک ین م.
انجام آنچه که می دانیم درست است و گفتن حرف راست در تمام مز انها.
مسئولیت پذیری :ی یذپ ینع رر ررر تف ن مس تیلوئ
اخالقی باالیی دارد مسئو ل تی

.نآ یاهدمایپ و دوخ لامعا

یسک ک شوه ه        
    

اعمال دوخ را می پ یاه تسکش و تاهابتشا وا نینچمه ؛دریذ

دوخ را می پذیر .د
دلسوزی :ی نع ی توجه به دیگران که دارای تا یث ر تم قابل اس .ت اگ گید هب تبسن ر ر و نابرهم نا    
دلس زو باشیم ،آنان نیز در وقت نیاز با ما همدردی می ک نن د.
بخشش و گذشت :ی نع ی آگاهی از ع بوی

دوخ و تحمل اش بت اهات دیگران.

استاکوئیز ) 2011 ( 4در پژوهشی تحت ع ون ان « تا یث ر شزومآ

تجارت بر شایس گت ی ه یقالخا یا   

دانش زومآ ان ،مطال هع ای کاوش گرایانه در لهستان » به این نتایج دست یا تف

ک آ ه م یزاس هدا

دانش وج یان اقتصاد برای نقش های اخالقی حر هف ای ،دغدغه ای وم رد توجه برای دنیای حقوقی و
دانشگاه های اقتصاد اس .ت رسواییهای مالی که در رس  اه هنا ا  یعیسو ساکعن ممممممممممم ییاب دامتعا ،د   
عم مو ی را در هنیمز تجارت همواره پایین ن هگ داش هت و این سوال را به وج دو میآورد که پرورش
صالح تی

های اخالقی دانش وج یان رهبران آینده تجارت  ،در دانشگاه تا چه اندازه ثوم ر است که

دو هدف وم رد نظر است )1 :بررسی قابل تی
صالح تی

اطم نی ان و صحت  MCIدر جا هعم لهستان  )2مقایسه

های اخالقی دان آ ش مو وص رد ناز ر قالخا یاه شزومآ یریگراکب ت ی یا مدع 

        

بکارگیری آن در نتایج  . MCIکه نتایج مربوطه (نتایج  ) MCIروی دانش وج بان لهستانی نک تا
قابل توجهی را درباره افزایش فهم دانش وج یان درباره شزومآ

ه و یداصتقا یا

یاه تیحالص     

اخالقی آشکار میسا .دز ر یف ق ،ناصر و ب ایتخ ررر ) 2011 ( 5در پژوهش شوه ریثأت ناونع تحت ی     
ه جی انی بر قابل تی های یادگیری سا مز انی بدین نتایج دست یا هتف اند :ارتباط مث تب
ه شو

دانعم ار نایم ی    

ه جی انی و قابل تی های یادگیری سا مز انی و ابعاد آنها وج دو دارد و همچ اهنآ شهوژپ نین    

1

. responsibility
. compassion
3
. forgiveness
4
. Stachowicz
5
. Rafiq, naseer, Bakhtiar
2
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نشان داد که ه شو

ه یلباق ،نانکراک یناجی تتتتتتته مزاس یریگدای یا ا بهب و لیهست ار اهنآ ین ود       

یبخشد.
م 

کالرک )9002( 1در پژوهشی تحت عنوان «ه شو
که ه شو

اخالقی به مفهوم توان یا ی یگراکب رد ناسنا  ر ارب یقالخا لوصا ی ی فادها دربشیپ

شخصی ،ار شز

ها و عف ال تی

امانت داری ،مسئول تی
ه شو

های او بر گیم ر .دد اساس ه شو

      

اخالقی بر پایه  4شایس گت ی مربوط به

پذیری ،گذشت و دلس زو ی اس وت ار اس .ت مدیران مدرسه و عم لمانی ک زا ه

اخالقی بهره میبرن  د ممممم یتوان اه یگتسیاش نیا دن

پش بیت انی ک نن د و ارج نهند .باال ر تف ن ه شو
سا مز ان هایی ثوم رتر ،روابط بهتر و ترب تی
ا و لوص

اخالقی در مدارس» به این نتایج دست یا تف

د ار ر دوجوب نازومآ شناد  ،دنروآ        

اخالقی در مدارس و در اجتم یریگ لکش ثعاب عا     
دانش زومآ انی میش دو ک و شوهاب ه

وقح ق فریذپ  ت  جرا ار ناسنا هدش ه ممممممممممممم ینه ( هفین .دن   

و دنتسه قفوم

 ) 1002در دانش نیسناکسیو هاگ     

پژوهشی با ع ون ان مقایسه وم لفههای یادگیری سا مز انی در دانشگاههایی که پروژه کیف تی

علمی را

اجرا کردهاند (دانشگاههای مدرن) و دانشگاههایی که این پروژه را اجرا نکردهاند (دانش اگ هههها ای
س تن ی) ،انجام داده اس .ت نتایج این پژوهش نشان داد ک نیب ه   

وم لف هههها ای ی گیدا ررری س د ینامزا ر

دانشگاههای س تن ی و دانشگاههای مدرن تفاوت دار .د با وجو ددد ی ک رتشیب ه    دانش اگ هههها ای دروم
ومزآ ن (س تن ی و مدرن) از ویژگیهای عمده یادگیری سا مز انی بر وخ ردار ب دو هاند ،ول صخاش ی   
کلی یادگیری سا مز انی نش یگدای نازیم هک داد نا ررررررررری س ینامزا دانش اگ هههها ای هب تبسن نردم    
ن ی یگدا ری ی
ی
دانشگاههای س تن ی در سطحی باالتر قرار دار .د تحقیق آلن ( )1002نشان داد ک ههه بین ن
سا مز انی و ه شو

سا مز انی رابطه نعم اداری وج دو دار ،د نتایج همچ ین ن نشان داد با تقوی تتت مؤلفه

های سا مز ان یادگیرنده وتیم ان به توس هع و پیشر تف

سا مز ان کمک کرد.

ر تعف ی و همکاران(  )39 13در پژوهشی با ع ون ان « ه شو

اخالقی دانش وج یان پزشکی دانشگاه های

علوم پزشکی شهر تهران» به این نتایج دست یا نتف د که شاخصه های ه شو
راس وگت یی و بیان حقیق ،ت استقا تم

اخالقی بث ات عملکر ،د

برای حق و حقیق ،ت پای نب دی به عهد ،مسوولیت پذیری برای

ان خت اب های شخصی ،اعتراف به اش بت اهات و قصورها ،ق وب ل مسوولیت برای خد تم

به انسان ه ،ا

عف االن  هب ندوب دنمقالع ه ددددددددد ی ناوت ،نارگ ا ااا ایی در گذش ناوت ،دوخ تاهابتشا ت اااا ا ااا ایی در گذشت

. Clarken

1
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اش بت اهات دیگران در میان دانش وج یان در حد مطل بو ب دو  .نتایج نیز نشان داد ب ببین شاخص ه ه اا ااای
ه شو

اخالقی تفاوت نعم اداری وج دو دار .د همچنین نتایج تسبمه نومزآ گگگگگ ی ب و تبثم هطبار ر

نعم اداری میان سن ،سطح تحصیالت با ه شو

اخالقی الد لت داشت .
اخالقی و بررسی کارکردهای آن در

نم طقی و همکاران(  )39 13در پژوهشی تحت ع ون ان « ه شو
ًال ،ه شو
سا مز ان از نم ظر اسالم» به این نتایج دست یا نتف د که او ًال

اخالقی می تواند از راه تنظیم بهتر

روابط به وسیله تمرکز و توجه بر پرورش فضیلت های ،اخالقی جنم ر ب مع لوصح ه لل لللک ککرد به رت
برای س اث .ددرگ نامزا نن ننن ییی ًاًا ،کارکردها ای مه الخا شوه م قق ق ققققی در س اش ،نامزا ممممم ل امانت
مسئولیت پذیری ،مهرورزی ،مدارا ،شوخ

اد ررری،

ر تف اری ،بردباری ،دادورزی ،است.

اسماعیلی طرزی و همکاران(  )29 13در پژوهشی تحت ع ناون « رابط الخا شوه ه قق ق ققققی ب  ا ممم ییی زان
اعتم فآدا رر رینی مدددیران» ب دنتفای تسد جیاتن نیا ه

ک ههههههههههههه بببین دو تم غ ییی ر ه الخا شو قق قققی و م ییی زان

اعتما فآد رینی مدیران رابطه نعم ادار و مستقیم وج دو دار .د همچنین بین ه شو

اخالق ققی مدددیران با

میزان اعتماد راسخ ،میزان اعتماد نتبم ی بر صداق ،ت میزان اعتماد فراگ ییی ر ،م ییی زان اعتم پ دا اای ییدار و
میزان اعتماد تم قابل نیز رابطه نعم ادار و مستقیم وج دو دارد .کریمی(  )29 13در پژوهشی به بررسی
« رابطه اخالق حر هف ای و ه شو
شزومآ

اخالقی ب فر ا ت بد ینامزاس یدنورهش را ی هرود نز نار

و پرورش ناح هی  2ش اریش ره ززززز » پردا تخ

تسد جیاتن نیا هب و

تفای

هطسوتم       

راتفر نیب هک   

      

شهروندی و اخالق حر هف ای رابطه مستقیم و نعم اداری وج دو دارد؛ بین ر تف ار شهروندی و هوش
اخالقی رابطه مستقیم عم ناداری وج دو ندارد؛ و همچ ین ن بین اخالق حر هف ای و ه شو

اخالقی ن زی

رابطه مستقیم و نعم اداری وج دو دار .د یا هتف های پژوهش نشان داد که از بین تم غیرهای پیش ،ب نی
(اخالق حر هف ای و ه شو

اخالقی) تنها تم غیر اخالق حر هف ای قادر به پیش ب نی ی ر یدنورهش راتف   

سا مز انی میباشد و از بین ابعاد اخالق حر هف ای فقط بعد تعلق در اخالق به طور نعم ا داری قادر به
پیش ب نی ی تم غیر ر تف ار شهروندی میباشند ،بین ابعاد ه شو

اخالقی تنها ب ارقا دع ر و تاهابتشا هب    

شکست ها به طور نعم اداری قادر به پیش ب نی ی ر تف ار ش  ینامزاس یدنوره ممممممم یباش داعبا ریاس و د    
ه شو

یباشند.
اخالقی به طور نعم ادار قادر به پیش ب نی ی ر تف ار شهروندی سا مز انی نم 

محمدی ( )1931تحقیقی با ع ون ان بررسی رابط مزاس یریگدای ه ا و ین

تفکراس تارت ژژژیک ب رمث ه   

رس نیا .تسا هدنا قیقحت ینامزاس یریگدای نیب رادانعم طابترا نتشاد دوجو ضرف اب و               

         

تفکراستراتژیک انجام شده است و در نمونهای با حجم  712نفر از مدیران ش کر تتتها ای تعنص ی

بررسی رابطه ه شو

07 1

اخالقی با یادگیری سا مز انی  / ...تخم اری و همکار

عف ال استان کردستان از طریق پرسشنا هم اجرا شده اس .ت دادههای گ  هدافتسا اب هدش یروآدر از
ومزآ ن همبس گت ی و رگرس وی ن تحلیل شده اس .ت نتایج این تحقیق نش نا
سا مز انی و تفکراستراتژیک ،رابطه مث تب

ممم یدهددد ب یریگدای نی   

و نعم اداری وج دو دار ،د همچ ین ن از یم ان ابعاد ی یگدا ری

سا مز انی ،سه بعد تسهیم دانش ،تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی ت یثأ ر مث تب

بر تفکر استراتژیک

دارند .ابعاد دیگر یادگیری سا مز انی شامل چشمانداز مشترک ،فرهنگ یادگیری سا مز انی ،کار و
یادگیری تیمی و توس هع شایس گت یهای کارکنان بررر تفکراس تارت ژژژیک تأثیر یفس .دندوبن راذگ      
قلی(  )29 13در پژوهشی با ع ون ان« بررسی نقش ه شو
در مدارس ابتدایی شزومآ

اخالقی عم لمان بر ر تف ار شهروندی سا مز انی

و پرورش شهر قزوین» به این نتایج دست یا تف

که که ه شو

اخالقی

عم لمان بر وم لفه های اطاعت و وفاداری سا مز انی تا یث رگذار نمی باشد در حالیکه ب م ر و یاه هفل    
ابتکارات فردی ،ر تف ارهای کمک ک نن ده و جوانمردی آنها در مدارس تا یث رگذار است.

اخالقی و اخالقیات از سوییی ن زاس هدایپ هب یناسنا یوری ییییی یییییی ه رتهب هچ ر    

رعایت ا وص ل ه شو

راهبردهای یادگیری در سا مز ان ها کمک می نماید .یکی از عواملی که یادگیری سا ا مز انی را با
مشکل وم اجه می سازند  ،عدم توجه کافی به مسایل فره گن ی از جمله به وم ضوع اخالق و ا وص ل
ه شو

اخالقی اس ..ت توجه به مسایل فره گن ی ک زین یقالخا شوه لوصا ه در  اب طابترا  ا نی         

وم ضوع می توانند مطرح باشند ،از عناصر اصلی پیاده سازی راهبرده مزاس یریگدای یا ا م ین ی    
باشد .به طور کلی ،یادگیری سا مز انی کلید دس یت ابی ب یاراد ه ی شیازفا هجیتن رد و شناد یاه        
سرمایه نامشه دو اس .ت از طرفی در محیط رقابتی شدید ،اخالق مهم ترین عامل در تداوم حیات و
استمرار فوم ق تی

یمآ ز سا مز ان ها است و نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد و بال تفرشیپ و یگدن

سا مز ان ها ایفا می کند .مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه ه شو
دیدگاه عم لمان شزومآ

اخالقی با یادگیری س زا ینامزا

و پرورش نم طقه  10شهر تهران انجام شده اس .ت

فرضیه اصلی
بین ه شو
رابطه مث تب

اخالقی با یادگیری سا مز انی از دیدگاه عم لمان شزومآ

و پرورش نم طقه  10شهر تهران

و نعم اداری وج دو دار .د

فرضیههای فرعی
 )1وض تیع
وتم سط اس .ت

ه شو

اخالقی عم لمان مدارس شزومآ

و پرورش نم طقه  10شهر تهران باالتر از حد
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یادگیری سا مز انی عم لمان مدارس شزومآ

و پرورش نم طقه  10شهر تهران ب زا رتالا

حد وتم سط اس .ت
 )3بین ابعاد ه شو

اخالقی با یادگیری سا مز انی از دیدگاه عم لمان شزومآ

شهر تهران رابطه مث تب
 )4هر یک از ابعاد ه شو

و پ هقطنم شرور    10

و نعم اداری وج دو دار .د
و پرورش

اخالقی در پیش ب نی ی یادگیری سا مز انی در مدارس شزومآ

نم طقه  10شهر تهران سهم دارند.
رو ش
اخالقی با یادگیری سا مز انی اس .ت ؛ لذا از نظر

این پژوهش به دنبال کشف ارتباط بین ابعاد ه شو

هدف کاربردی و از نظر روش گر آد وری اطالعات از نوع تحقیقات کمی و غیر مزآ ایشی است
؛ و از نظر نحوه اجرا ت یصو فی از نوع همبس گت ی اس .ت جا هعم مآ اری شامل کلیه عم لمان زن و مرد
نم طقه  10شزومآ

و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی  49- 95لماش هک دشاب یم       265نفر

اس .ت حجم نمونه نیز با توجه به تعداد جا هعم مآ اری به روش تصا فد ی س سا رب و هدا اس لودج      
وم رگان برابر با  532نفر برآورد گردید .اولین ابزار وم رد استفاده در این پ شوه ههایس ،شهوژ    
اخالقی میباشد که توسط ل ین ک وکیل (  ) 5002ارایه شد که از  20سوال در ط جنپ فی

هجرد    

ای (هرگز ،به ندر ،ت گاهی اوقا ،ت اغلب و بیشتر اوقات) تشکیل شده اس .ت دو یم ن اب م راز و در   
استفاده در پژوهش ،پرسشنا هم یادگیری سا مز انی نیفه ( )1002شامل  31سوال میباشد .وم لفههای
یادگیری سا مز انی مطابق با مدل نیف لماش ه    چشمممان اد ززز مش ( کرت 4س مزاس گنهرف )،لاو ا ین    
(4سوال) ،کار تیمی و یادگیری تیمی (4سوال) ،تسهیم دانش (4سوال) ،تفکر سیستمی (4سوال)،
تها ای و شایس  نانکراک یاهیگت (( ((( 6س .تسا )لاو
رهبری مشارکتی( 5سوال) و مهار 

تیاهن رد   

ًال وم افق استفاده شده اس .ت روایی
ًال خم الف تا کام ًال
برای پاسخ ها از طیف لیکرت  7گزی هن ای کام ًال
شنام ههه
شنا هم ها وم رد تأیید ختم صصان و استاد راهنما قرار گر هتف اس .ت پایایی پرس 
مح وت ایی پرس 
ها بر اساس ضریب آلفای کرونبا ،خ برای ه شو

اخالقی 0/ 86 ،و برای یادگیری س ،ینامزا

0/98

برآورد گردید .برای تجزیه و تحلیل از روش های مآ اری ت آ و یفیصو م یگتسبمه(یطابنتسا را    
پیرسون t ،تک نمونه ای و رگرس وی ن) استفاده شد.

بررسی رابطه ه شو
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یافته ها

بررسی توصیفی مؤلفه های پرسشنامه هوش اخالقی

در این قسمت ت یصو ف مآ اری( یم ان یگ ن ،فراوانی ،درصد و  ) ...پرسشنا هم ه شو

اخالقی در قالب

جداول ،وم رد بررسی قرار گر هتف اس .ت
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات هوش اخالقی و مؤلفه های آن
شاخص های مآ اری

یم ان یگ ن

انحراف یعم ار

مقیاس
درستکاری

2/ 92

0/ 873

دلس زو ی

3/ 22

0/719

مسئول تی پذیری

3/ 19

0/ 862

گذشت

3/ 01

0/908

3/ 08

0/ 790

ه شو

اخالقی (نمره کل)

نتایج جدول باال نش  نا ممممم یده عبا زا کی ره و یقالخا شوه نیگنایم د اد آ ننننننن نننننننن -درس ،یراکت
دلس زو ی ،مسئول تی

پذیری ،گذشت -به ترتیب برابر با  3/ 19 ، 3/ 22 ، 2/ 92 ،3/ 08و  3/ 01اس .ت

که باالترین یم ان یگ ن مربوط به دلس زو ی(  )3/ 22و پایین ترین یم ان یگ ن مربوط به درستکاری( )2/ 92
میباشد.
بررسی توصیفی مؤلفه های پرسشنامه یادگیری سازمانی

در این قسمت ت یصو ف مآ اری( یم ان یگ ن ،فراوانی ،درصد و  ) ...پرسش مزاس یریگدای همان ا رد ین
قالب جداول ،وم رد بررسی قرار گر هتف اس .ت
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن
شاخص های مآ اری

یم ان یگ ن

انحراف یعم ار

مقیاس
2/ 96

0/ 587

چشم انداز مشترک
فرهنگ سا مز انی

2/ 67

0/ 530

کار و یادگیری تیمی

2/ 97

0/616

تسهیم دانش

2/98

0/ 593

تفکر سیستمی

2/ 54

0/ 680

رهبری مشارکتی

2/ 85

0/ 625

و شایس گت یکارکنان مهارت

3/ 15

0/ 639

یادگیری سا مز انی

2/ 87

0/ 50
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نتایج جدول باال نشان میدهد یم ان یگ ن ر تف ار شهروندی سا مز انی برابر با  2/87است

نیرتالاب هک    

یم ان یگ ن مربوط به مهارت و شایس گت ی کارکنان(  )3/ 15و پ یا ی یگنایم نیرت ن ن برم  و رکفت هب ط      
سیستمی(  )2/ 54میباشد.
فرضیه اصلی :بین ه شو

اخالقی با ی یگدا ر شرورپ و شزومآ ناملعم هاگدید زا ینامزاس ی       

نم طقه  10شهر تهران رابطه مث تب
برای بررسی رابطه بین ه شو

و نعم اداری وج دو دار .د

اخالقی با یادگیری سا مز انی از دیدگاه عم لم آ نا موزش و شرورپ    

نم طقه  10شهر تهران از روش همبس گت ی پیرسون استفاده شد ک ککه نتا ایج آن در ج هرامش لود    3
ارائه شده اس .ت
جدول  .3همبستگی بین هوش اخالقی با یادگیری سازمانی
تم غیرها
ه شو

نوع همبس گت ی

اخالقی با یادگیری سا مز انی

پیرسون

ذجم ور R

میزان همبس گت ی

(R)2
0/ 34

0/ 596

جهت همبس گت ی

سطح نعم ی داری

مث تب

0/000

همانطور در جدول قوف مالحظه میش ،دو بین دو تم غ ینامزاس یریگدای و یقالخا شوه ری      از
دیدگاه عم لمان شزومآ

و پرورش نم طقه  10ش ارهت ره نن ننن رابط و تبثم ه

 یرادانعم ((( (((( )r = 0/ 596

وج دو دارد که این رابطه در سطح آلفای  0/ 01نعم ی دار اس .ت به عبارت دیگر هر چه عم لم زا نا
ه شو

اخالقی بیشتری بر وخ ردار باش مزاس یریگدای ،دن ا دش دنهاوخ رتشیب اهنآ ین  ...............همچ نین
اخالقی 0/ 34 ،درصد از واری یغتم سنا ر   

ضریب ت ییع ن محاس هب شده نشان میدهد که تم غیر ه شو
یادگیری سا مز انی را ت ییب ن میکند.
فرضیه فرعی اول :وض تیع

ه شو

اخالقی عم لمان مدارس شزومآ

و پرورش نم طقه  10ش ره

تهران باالتر از حد وتم سط اس .ت
برای بررسی وض تیع

ه شو

اخالقی عم لمان مدارس شزومآ

و پرورش نم طقه  10ش زا نارهت ره

روش تی تک نمونه ای استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  4ارائه شده اس .ت
جدول  .4مقایسه میانگین نمره وضعیت هوش اخالقی معلمان با میانگین فرضی 3
تم غیر
ه شو

یم ان یگ ن
اخالقی

3/ 08

انحراف یعم ار
0/ 790

بر اساس یا هتف های جدول باال یم ان یگ ن نمره وض تیع

درجه زآ ادی

t
2/98

ه شو

234

اخالقی

P
0/100

عم لم زومآ سرادم نا شش ششششش و

پرورش نم طقه  10شهر تهران  3/ 08 ،میباش .د  tمحاس زا هدش هب  tج .تسا هدوب رتگرزب لود   

بررسی رابطه ه شو
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بنابراین وض تیع

اخالقی در یم ان عم لمان ،بیشتر از سطح وتم سط است که به لح آ ظا م یرا   

ه شو

نعم ادار میباشد.
فرضیه فرعی دوم :وض تیع

یادگیری سا مز انی عم لمان مدارس ورپ و شزومآ ر  ش م هقطن     10

شهر تهران باالتر از حد وتم سط اس .ت
برای بررسی وض تیع

و پرورش نم طقه  10شهر ته نار

یادگیری سا مز انی عم لمان مدارس شزومآ

از روش تی تک نمونه ای استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  5ارائه شده اس .ت
جدول  .5مقایسه میانگین نمره وضعیت یادگیری سازمانی معلمان با میانگین فرضی 3
تم غیر

یم ان یگ ن

انحراف یعم ار

t

یادگیری سا مز انی

2/ 87

0/5

1/49

بر اساس یا هتف های جدول با یمال ان یگ ن نمره وض تیع

درجه زآ ادی

P
0/ 045

234

یادگیری سا مز انی عم لمان مدارس شزومآ

و

پرورش نم طقه  10شهر تهران  2/ 87 ،میباشد t .محاس هب ش زا هد  tج تسا هدوب رتکچوک لود .........
بنابراین نمره وض تیع

یادگیری سا مز انی عم لمان ،کمتر از سطح وتم س  ط ممممم یباش ظاحل هب هک د     

مآ اری نعم ادار نیز میباشد.
فرضیه فرعی سوم :بین ابعاد ه شو

اخالقی با یادگیری سا مز انی از دیدگاه عم لم آ نا موزش و

پرورش نم طقه  10شهر تهران رابطه مث تب
برای بررسی رابطه بین ابعاد ه شو

و نعم اداری وج دو دار .د

اخالق یگدای اب ی ر  ینامزاس ی ا آ ناملعم هاگدید ز م شزو و    

پرورش نم طقه  10شهر تهران از روش همبس گت ی پیرس دش هدافتسا نو     ک ککه نتا ایج آن در ج لود
شماره  6ارائه شده اس .ت
جدول  .6همبستگی بین ابعاد هوش اخالقی با یادگیری سازمانی
میزان همبس گت ی

ابعاد
درستکاری
دلس زو ی

0/ 599

ذجم ور R

(R)2
0/ 34

جهت همبس گت ی

سطح نعم ی داری

مث تب

0/000

0/515

0/62

مث تب

0/000

مسئول تی پذیری

0/ 547

0/ 29

مث تب

0/000

گذشت

0/ 48

0/ 23

مث تب

0/000

همانطور در جدول قوف مالحظه میش ،دو بین ابعاد ه شو
عم لمان شزومآ

و پرورش نم طقه  10شهر تهران رابطه مث تب

اخالقی با یادگیری سا مز انی از دیدگاه
و نعم اداری وج دو دارد که این رابطه

در سطح آلفای  0/ 01نعم ی دار اس .ت به ع گید تراب ررررر ه  ناملعم هچ ر از ا عب ا شوه د یقالخا       
بیشتری بر وخ ردار باشند ،یادگیری سا مز انی آنها نیز بیشتر وخ اهند شد.
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فرضیه فرعی چهارم :هر ی زا ک اعبا ددددد هوش گدای ینیب شیپ رد یقالخا  ی رد ینامزاس یر    
مدارس شزومآ

  

و پرورش نم طقه  10شهر تهران سهم دارند.

به نم ظور بررسی تاثیری که هر یک از مؤلفههای هوش ینامزاس یریگدای رب یقالخا  دا  ،در از   
تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده اس .ت
جدول  .7نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطة پیشبین مؤلفههای هوش اخالقی با یادگیری
سازمانی

P

t

0/000

Beta
8/ 91

B

0/ 59

جهت بررسی اینکه آیا وم لفههای ه شو

0/ 34

R2
0/ 35

تم غ یی رهای پیش یب ن

گامها

درستکاری

گام اول

R
0/ 59

اخالقی پ ینیب شی    ک هدنن ی یگدا ر نایم رد ینامزاس ی    

عم لمان هس نت د ،از تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج بدست مآ ده از جدول  7حاکی از آن است
اخالقی ،بعد درستکاری با ضریب بتا ای  ،0/ 59ب تم ناونع ه غغ غغغ ییی رپیش ب ببین،

که از میان ابعاد ه شو

الک) ،در
عم یار ورود به عم ادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغ یی رات یادگیری سا مز انی( تم غیر مال ال
شبی ننن ی ی یگدا ر ینامزاس ی   
یم ان عم لمان را دارا می باشد .اما ابعاد دی رگ س عم مه ننننن ی داری در پ پپی 
شبینی یادگیری سا مز انی در یم ان عم لمان ،سهم سایر اب ب داع سس سسسیار
نداش هت اند .به عبارت دیگر در پی 
ناچیز ب دو ه اس .ت همچ ین ن همانطور که در جدول قوف مشاهده میک ین د ،بعد درس هتسناوت یراکت   
اس ،ت  0/ 35درصد از واریانس یادگیری سا مز انی در مدارس شزومآ

و پرورش نم طقه  10ش ره

تهران را ت ییب ن نمایند.
بحث و نتیجه گیری
یا هتف های پژوهش حاکی از آن است که بین دو تم غ شوه ری   
دیدگاه عم لمان شزومآ

اخالق یگدای اب ی ر  ینامزاس ی از

و پرورش نم طقه  10شهر تهران رابطه مث تب

و نعم ی داری وج دو دارد که

این رابطه در سطح آلفای  0/ 01نعم ی دار اس .ت به عبارت دیگر وج دو ه شو

اخالق د ی ر ناملعم    

جنم ر به به دوب یادگیری سا مز انی در آنها میش .دو
رعایت ا وص ل ه شو

اخالقی و اخالقیات از سوییی ن زاس هدایپ هب یناسنا یوری ییییی یییییی ه رتهب هچ ر    

راهبردهای یادگیری در سا مز ان ها کمک می نماید .یکی از عواملی که یادگیری س اب ار ینامزا   
مشکل وم اجه می سازند  ،عدم توجه کافی به مسایل فره گن ی از جمله به وم ضوع اخالق و ا وص ل
ه شو

اخالقی اس .ت توجه به مسایل فره نیا اب طابترا رد زین یقالخا شوه لوصا هک یگن

        

بررسی رابطه ه شو
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وم ضوع می توانند مطرح باشند ،از عناصر اصلی پیاده سازی راهبرده مزاس یریگدای یا ا م ین ی    

باشد .به عقیده وه 1هیچ برنا هم به دوب یادگیری بدون تح مزاس گنهرف لو ا  ین ن قفوم دناوت یم      
باشد .فرهنگ سا مز انی ایده آل برای ی یگدا ر رفا هک تسا نآ ی ا رب نامزاس نورد د ای ءاقترا        
عملکرد شغلی دوخ به طور مداوم به دنبال مشارک ،ت ی یگدا ر  و ی ددد انس ،نو و گنای( .دنشاب نت    
 .) 22 - 10 :3002در واقع ،یکی از مهمترین سازه های یادگیری سا مز انی تعامل اس .ت در سا مز انی
که در بین اعضاء حداقل تعامل برقرار باشد ،بخش عمده دانش ب نامزاس رسارس رد هکنیا یاج    
اشاعه یابد  ،در انحصار و ک تن رل افراد باقی می ماند .با این حال  ،بخش عمده دان د ش ر نامزاس    
در قالب جلسات غیر رسمی و تعامل بین اعضاء درونی می ش .دو در ای هن یلماعت دنیارف ن اهنت    
افراد به تقویت دانش دوخ می پردازند ،بلکه نبم ای یادگیری سا مز انی نیز در ن هجیت ای تالماعت ن   
توس هع می یابد .به ت یبع ر دیگر ،یادگیری که در سراسر سا مز ان درونی شده است به وسیله هر یک
از اعضاء به تنهایی خلق نشده  ،بلکه تم اثر از تعامل بین آنهاس .ت لذا چنانچ اب یدرف یریگدای ه    
دیگران تسهیم نش ،دو تا یث ر کمی بر یادگیری سا مز انی وخ اهد گذاش .ت
      

بسیاری از ر تف ارها و تص نانک راک یاه میم د ناریدم و ر زورما یاه نامزاس  ی ریثات تحت   

ارزشهای اخالقی آن ها اس .ت از آنجا که نیروی انسانی چه به وص رت تروص هب هچ و یدرف     
گروهی و در تعامل با دیگران  ،همچنان مهم ترین عا م لم و مزاس تیقف ا هب ین ،دیآ یم رامش
قضاوت افراد در وم رد درستی یا نادرستی کارها بر کم تی
عملکرد سا مز ان و در ن هجیت فوم ق تی

و کیف تی

     

عملکرد آنان و به تبع آن ،بر

آن به شدت تا یث ر دار .د یکی از نتایج رعایت ا قالخا لوص

کار در سا مز ان ،تنظیم بهتر روابط در سا مز ان است که این به نوبه دوخ باعث افزایش ج مهافت و   
در سا مز ان و کاهش تعارضات بین افراد و گروه ها شده ،عملکرد و یادگیری تیمی را به دوب ممم ی
بخشد ( تخم اری پور و سیا ،تد  .) 29 - 23 : 1388اخالق بر عف الیت انسانها ت ثأ یر قابل ت جو هههی دارد
و همزال عملکرد نم اسب ،تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان اس .ت وج دو

تقادص

د و ر یراکتس   

در محیط کار ،افراد را در کنار هم ن هگ می دارد و آن ها ا را ق دا ررر ممم ی س زا ددد ک ککه ب ههه همدددیگر
اعتماد ک نن د و به وص رت باز عمل ک نن د .افرادی که به همکاران دوخ اعتما ددد دارنددد و احسا سسس
همبس گت ی عمیقی با آن ها دارند ،نس تب

به همکارانشان و کار آن ها مالحظه و اهمیت بیشتری

. Weh

1
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قائل هس نت د و به آنها کمک می ک نن د تا وظایف دوخ را بهتر انجام دهند .عالوه بر این تقادص
باعث می ش دو در بین کارکنان احساس عدال ،ت توجه و حمایت سا مز ان از آن ها ایجاد ش دو و
کارکنان مطمئن باشند که سا مز ان در تعامل با آن ها فر تص طلبانه عمل نمی کند؛ هم چنین در
این شرایط ،کارکنان باور دارند که سا مز ان از آن ها مراق تب

می کند و نس تب

به مسائل آن ها ا

حساس اس .ت چنین کارکنانی عالقه زیادی به مشارکت و ق وب ل مسئولیت در زندگگگی س امزا ننی
دارند .این کارکنان با کمک مشتاقانه به دیگران ،ب ههه وی ییژه آناننن ک ککه مش ششکالتی بترم ططط با ا ک ککار
دارند ،سبب می شوند عملکرد کلی سا مز ان به دوب یابد و یادگیری جمعی اتفاق بیف دت  ...احتماًالًالًالًال
این کارکنان در وص رت لزوم قادرند بیش از حد مرسوم کار ک نن د ،دارای وجدان ک ککاری زی ییاد
هس نت د ،کمتر از شرایط س تخ

کاری شکایت می ک نن د و بم ادرت به انجام اقداماتی ممم ی نماینددد

که تصویر سا مز ان را در اجتماع به دوب بخشند .علت چنین عف الیت ها ایی ای یین اس تتت ک ککه چ ننن ین
کارکنانی به سا مز ان ،همکاران و مدیران دوخ اعتماد دارند ،سازمان را پشتیبان دوخ دانس هت و در
واقع دوخ را از سا مز ان جدا نمی دانند ( شیرازی و همکاران.) 136 :1931 ،
اودل و گریسون(  ) ۱۹۹۹بر ای :هک دنرواب ن     «ی یگدا ر ود شناد کارتشا و ی

متجا تیلاعف اعی      

هس نت د .تعامالت اجتماعی بر تعامل ر تف ار فردی با یادگیری ،اشتراک و انتق هشزرا لا اا ااا ،مفروضه
ها ،ب نی ش ها و شنا تخ

تم مرکز است و تم ضمن گردهماییه یغ یا رر ،یمس

   گفتمانننها ا ،روی داد

های اجتماعی ،خرد جمعی ،شبکه ها و برنا هم های رایزنی می باشند»( حس نی قلی زاده- 14 : 1387 ،
 .) 19اگر در جریان تبادل و اشتراک دانش ،اعتما ،د صداقت و صمیم تی

بین افراد وج دو نداشت ههه

باشد ،افراد نمیتوانند به آسانی دانش را از نم ابع اجتماعی کسب کرده ،بازی ربانب .دننک یبا ا ،نی    
ای  ،یریذپ تیسلوئسم ،دهعت ،دامتعا داج

هار زا  ...و تشذگ و یزوسلد

لیهست تالماعت                 

اجتماعی ،استراتژی بلند مدتی است که باید وم رد توجه مدیران قرار گ .دری ،زورما سرادم اذل   
نیاز به عم لمان و مدیرانی دارد که ر  کرد ار یناسنا راتف ک ینامزاس گنهرف ،هدر را گد  ر نوگ       
سازند؛ و محیط مدارس را سرشار از اعتماد و صداقت ک نن د .کارکنانی که دارای ه شو

اخالقی

هس نت د ،تالش زیادی به خرج می دهند تا از روش های گمراه ک نن ده استفاده نک نن د .از این رو،
جو اخالقی باعث میش دو که کارکنان نس تب

ل وخ ددد دی یید مثب تتت ی نشاننن ده  دن ووو دم تتت
ب ههه شغل ل

بیشتری را در سا مز ان ب ذگ رانند و کمتر به فکر ترررک آن باش .دن ممممم یت وج رگا هک تفگ ناو

   

اخالقی در سا مز ان عا الد نه و نم صفانه باشد و ب نی ش کارک نیا دیامن قیدصت ار نآ مه نان ا رم

    

بررسی رابطه ه شو
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وم جب افزایش یادگیری آنها وخ اهد شد در واق راک ردقچ ره ع ک نان من ساسحا ا هک دنی رد
محیط کاری آنان اخالقیات حاکم است به همان نانآ یلغش یاه سرتسا حطس نازیم

هب ور

      
      

کاهش میگذار .د حاکم شدن مؤلفه های اخالق حر هف ای در سا مز ان هنیمز را برای ب زور لماوع   
آسیب زای نگرشی و ر تف اری کارکنان کم رنگ میکند و آنها بهتر مآ اده یادگیری می شوند.
رهبران سا مز ان های زومآ شی ( عم لمان و مدیران) برای دستیابی ب ده ه ففففف ی مشترررک ،بای یید ب نود
استثناء به اخالقیات پذیر هتف شده ای پای نب د باشند و عتم هد ب دو ن دوخ را به اخالق ییی ا ،ت از راه ر راتف
ملم سو

نشان دهند .نظریه اخالقی ،نظامی از قواعد و ا وص لی را بنا می نهد که انسانها را درتصمیم

گیری درباره آنچه درست و نادرست و خیر وشر اس ،ت راهنمایی می ک نن د .بسیاری از ر تف اره و ا
تصمیم های عم لمان و مدیران مدارس تحت ت ثا یر نآ یقالخا یاهشزرا 

اه

زا .تسا

اجنآ هک       

نیروی انسانی چه به وص رت فردی و چه به وص رت گروهی و در تعامل با دیگران ،همچنان مهم
ترین عامل فوم ق تی سا مز انی به شمار می آید ،قضاوت افراد در وم رد درستی یا نادرستی کارها بر
کم تی

و کف تی

عملکرد آنان و به تبع آن  ،بر عملکرد سا مز ان و در ن هجیت فوم ق تی

آن ب تدش ه   

تا یث ر دار .د از این رو توجه به ا وص ل اخالق زاس یارب ی ممممممم ان ه ورض ا ر .تسا ریذپان بانتجا یت    
چنانکه گف هت شد ،اخالق بر عف الیت انسانها ت ثأ یر قابل توجهی دارد و همزال عملکرد نم اسب ،تعهد
و مسئولیت پذیری کارکنان اس .ت انتظار بروز خالقیت و یادگیری توسط کسانی که کار دوخ را
از لحاظ اخالقی ،ناپسند تلقی می ک نن د ،واقعی و نم طقی نیس .ت یکی از نتایج رعایت اخالق ک ککار
در سا مز ان ،تنظیم بهتر روابط در سا مز ان است که این به نوبه دوخ باعث ا زف اایش ج رد مهافت و   
سا مز ان و کاهش تعارضات بین افراد و گروه ها شده ،عملکرد تیمی را به دوب می بخشد.
بنابراین با تقویت ا وص ل ه شو

اخالقی ،یادگیری سا مز انی نیز افزایش می یابد .ب رگید ترابع ه    

وقتی عم لمان به کار دوخ تعهد داش هت باشند و در ک اسحا دوخ را س ئسم  و ،دننک تیل ند هب ب لا       
اهداف چالشی و جدید در مدارس دوخ هس نت د ،اهداف جدیدی که یادگیری بهتر و ثوم رتری را
برای آن ها و دانش زومآ ان فراهم می کند .در حقیق ،ت تعهد و مسئول تی

پذیری در ک ثعاب را   

می ش دو که عم لمان برای به حداکثر رساندن توانایی های فردی و شغلی دوخ تالش مداوم داش هت
باشد و همیشه به دنبال یادگیری باشد؛ و در شغل دوخ در کسب اطالعات و خل یدج شناد ق د    
اهتمام ورزیده  ،برای فوم ق تی دانش زومآ ان و مدارس ،دوخ دانش و اطالعات دوخ را با دیگران
تسهیم نمایند.
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