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 یتحلیل کانونی شجاعت اخلاقی حرفه ای با سرمایه اجتماع

 
 ، منیژه کوشکی *دکترحسن قلاوندی

 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

 (6/3/79، تاریخ پذیرش:1/2/79)تاریخ دریافت:
 

 

 

 سرآغاز

دارند  مدی  بالاتري1یانسان سرمایه قابلیت هاي که سازمان هایی امروزه
 3سدرمایه اجتمدایی یدا2اجتمدایی شدبهه در ارتباطات مزایاي از توانن 

خدا   ندو  به ینوان اجتمایی سرمایه به (. پرداختن1شون  ) برخوردار
 یمدومی، مشدارکت آگداهی،،  4مانند  ایتمداد متغیرهایی با که سرمایه

ماشدینی  که یصري در دارد دیگران سروکار درباره نگرانی و همبستگی
انباشدت سدرمایه  و اقتصدادي اه اف تحقق راستاي در م رنیته و ش ن
 می تواند  است، جامعه در مؤلفه ها این تضعیف درص د اقتصادي هاي

د (. چرا کده وجدو2باش  ) جامعه در همبستگی و روح ایتماد احیاء کنن ه
سرمایة اجتمایی کلی  استقرار جامعة م نی و حیدات شدورون ي اسدت و 

(. 3)مایی مانع اساسی بر تأسیس و اسدتقرار آن اسدتفق ان سرمایة اجت
 بدر اجتمدایی، سرمایه زمینه در سرمایه گذاري با توانن  می ها دانشگاه

 همچندین در و خدود یلمدی هیدات هداي شایسدتگی و موارت دانش،

روش  و فرآین ها ، نوآوري فهري، دارایی قبیل از خود ساختاري سرمایه

بیافزایند   ... و اطلایداتی هداي ستمسی یادگیري سازمانی، کاري، هاي
(4 .) 
 
 
 

 

 
 از دسدت را خود اثربخشی ها سرمایه سایر اجتمایی، سرمایه غیاب در

 تهامدل و توسدعه هاي راه پیمودن اجتمایی، سرمایه ب ون و دهن  می

 سدرمایه (. بندابراین4شون  ) می دشوار و اقتصادي، ناهموار و فرهنگی

در  حد اقل سدرمایه انوا  دیگر درکنار ج ی  مفوومى ینوان به اجتمایى
 اجتمدایی سدرمایة وجدود (5اسدت ) اهمیت آنوا داراى با برابر سطحى

بداهم  بوتدري همهداري سیاسدتم اران، و دولتمدردان تا سبب می شود
 (.1باشن ) داشته

 است اشاره اي اجتمایی سرمایه صاحبنظران، از برخی دی گاه براساس

 متقابل رفتاري و هنجارهاي اجتمایی ايشبهه ه افراد، میان ارتباط به

 شخصی مقاص  به نیل براي ظرفیت مشارکت که آنوا از ایتماد ناشی و

سرمایه اجتمدایی را بعندوان جمدع  صاحبنظران(. 6) می ده  افزایش را
منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسدترس و ناشدی از شدبهه 

یف مدی کنند . از دید گاه آنودا روابط یک فرد یا یک واح  اجتمایی تعر
سرمایه اجتمایی یهی از قابلیت ها و دارایی هاي موم سازمانی است که 

 ازمان در خلق و تسویم دانش کمک بسیار کن  و برايدددمی توان  به س
 
 

 چکیده
است. ه ف از پژوهش  شجایت اخلاقی حرفه اي یک ویژگی ضروري براي رفتار اخلاقی در محیط هاي سازمانی با توجه به اینهه زمینه:
 تحلیل روابط شجایت اخلاقی حرفه اي و سرمایه اجتمایی بود.حاضر، 

نفر بودن . با  232 جامعه آماري پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه حهیم سبزواري به تع اداین پژوهش توصیفی از نو  همبستگی است. روش: 
پرسشنامه 121نفر با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي ساده انتخاب ش ن  که از این تع اد،  144استناد به ج ول مورگان تع اد 

ده ها از آزمون کامل بازگردان ه ش . ابزار ان ازه گیري پرسشنامه شجایت اخلاقی حرفه اي و سرمایه اجتمایی بود. براي تجزیه و تحلیل دا
 همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی کانونی استفاده گردی .

 بین مولفه هاي شجایت اخلاقی حرفه اي و مولفه هاي سرمایه اجتمایی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتایج نشان داد کهیافته ها: 

 در کارکنان ایجاد و تقویت نمود.را شجایت اخلاقی حرفه اي براي افزایش سرمایه اجتمایی در سازمان بای  زمینه بروز  نتیجه گیری:

 

 ، رفتار اخلاقیشجایت اخلاقی حرفه اي، سرمایه اجتماییواژگان: کلید

 
 

 
 

 galavandi@gmail.comنویسن ۀ مسئول: نشانی الهترونیهی: 
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 آنوا در مقایسه با سازمان هاي دیگر مزیت سازمانی پاید ار ایجداد کند  
 7و شدناختی6سداختاري، 5ابطده ايسرمایه اجتمایی داراي سه بع  ر (.7)

است. ینصر رابطه اي توصیف کنن ه نویی روابط شخصی است که افراد 
با یه یگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می کنن . افزایش بع  رابطده 
اي بایث افزایش ایتماد، ایجاد هویت، ریایت هنجارها و انجام تهلیدف 

ی اشاره به الگوي کلی تماس می گردد. بع  ساختاري در سرمایه اجتمای
هاي بین افراد دارد. یعنی افراد یک سازمان بده چده کسدانی و چگونده 
دسترسی دارن ، و بع  شناختی مربوط به مندابعی مدی شدود کده فدراهم 
کنن ه مظاهر، تعبیرها، تفسیرها و دستگاه هاي معانی مشترک در میدان 

 (.8گروه ها است )
 کده بده اسدت انسدان هدایی تلاش حاصل کیفیت و کارایی که آنجا از

 لدذا محسوب مدی شدون ، سازمانی هر سرمایه هاي ارزشترین با ینوان

 رفتدار مجمو  از در حقیقت که انسان هایی اخلاقی مسائل به پرداختن

(. 1است ) ناپذیر انهار می شود ضرورتی حادث سازمان کل رفتار ایشان
ا بده سدر بدردن در دلیل پرداختن به موضویات اخلاقی و پژوهش در آنو

یصر بحران اخلاقی است. بی اخلداقی در یرصده سدازمانی، نمدود ایدن 
در سازمان ها به یدک مسدئله 8بحران اخلاقی می باش . رفتار غیر اخلاقی

(. در ایدن رابطده از 12موم براي همه ایضاي جامعه تب یل ش ه است )
جمله مومترین جنبه هاي اخلدا  در سدازمان، شدجایت اخلداقی حرفده 

است که متاسفانه به رغم اهمیت آن، در کشور ما کمتر از نظر یلمی 1اي
 حرفده اخلا  اهمیت حاضر حال (. در11و کاربردي بررسی ش ه است )

 اخلاقی توسعه نیروي سازمانی، اخلا  متخصصان که است چنان آن اي

 حال این ان . با کرده مطرح سازمانی نیاز یک ینوان به را کار محیط در

 از یهدی .شدود سازمانی نیاز این اجراي مانع توان  می تع ديم یوامل

 (. 12است ) 12شجایت وجود ی م موانع، این
قانون شجایت اخلاقی از یادت هاي قلبی سرچشمه می یابد  کده مدی 
توانن  به وسیله اراده شخصی و خود نظمی تسدویل گدردد. تصدور مدا از 

ه صدورت سدازگار شخص شجا  اخلاقی اینگونه می باش  که این فرد بد
تصمیماتی را درست مطابق با چیزي که براي دیگران خوب بوده، یلدی 

(. 13رغم اینهه در بر گیرند ه خطدر شخصدی بدوده اتخدان مدی نماید  )
 ارزش و اخلاقیات با مطابق ترس، هیچگونه ب ون اخلاقی یعنی شجایت

 گفتن یعنی ارزش ها؛ پایبن ي به و ترس بر غلبه یعنی یمل کردن؛ ها

(. 11اخلداقی ) چالش هداي با مواجوه در درست یمل انجام و حق لامک
اما شجایت اخلاقی صرفا یک یملهرد خودکار براي هدر شدخص نمدی 
باش : این یک روش هماهنگ با انجام چیزي است که فرد می دان  بای  

(. ما به طور خلاصه شجایت اخلاقی را به ینوان توانایی 14انجام پذیرد )
اصول داخلی به منظور انجام چیزي کده بدراي دیگدران  در جوت کاربرد

خوب بوده، ب ون توجه به تو ی  نسبت به خود؛ به ینوان موضو  مدورد 
(. ابعداد آن بده شدرح زیدر اسدت: یامدل 13یمل توصیف مدی نمداییم )

تمایل به انجام رفتدار اخلداقی و داشدتن اراده اي راسدا بدراي  11اخلاقی
تواندایی اسدتفاده از ارزش هداي  12ي متع دارزش ها. انجام رفتار اخلاقی

متع د در فرآین  تصمیم گیري اخلداقی و پایبند ي بده باورهدا بده رغدم 
پدذیرفتن  13تحمل خطرات یا تو ی  هدا. خواسته ها یا تقاضاهاي بیرونی

فراتر رفتن . مسائل اخلاقی با وجود خطرات یا تو ی  هاي واقعی یا خیالی
به قوانین و ه ف آنوا توجده دارد، بلهده از فردي که نه تنوا  14از اطایت

مح وده اطایت از قوانین نیز فراتر می رود تا کار درسدت یدا منطقدی و 
داشتن انگیزه براي انجام وظدایفی  15ه ف اخلاقی مناسب را انجام ده .

که نیازمن  تصمیم گیري است، البته تصمیم گیري هایی که بدا فضدیلت 
(. دارا بدودن 13و ی الت همراه اسدت )هایی مثل دور ان یشی، ص اقت، 

شجایت اخلاقی حرفه اي براستی یک مولفه ضروري در رهبري و رفتار 
سازمانی به شمار می آید . بندا بدر مد رک اثبدات شد ه توسدط نمدایش 
یملیاتی اق امات غیر اخلاقی در محل کار، وجود چنین امري اغلب دی ه 

 (. 15نمی شود )
سرمایه اجتمایی در داخل و خارج از کشور  تحقیقات متع دي در رابطه با

انجام گرفته است ولی پژوهشی که ارتباط بین شدجایت اخلداقی حرفده 
اي و سرمایه اجتمایی را بررسی کرده باش ، هنوز به چشم نمدی خدورد. 

 نمونه اي از تحقیقاتی که انجام ش ه به شرح زیر است:
ر شدورون ي رفتدا اجتمدایی سدرمایة پژوهشگران در پژوهشدی رابطدة 

 را متغیر دو این بین مثبت و معناداري رابطة کردن  و بررسی را سازمانی
(. در پژوهشی دیگر پژوهشگران به این نتیجه رسی ن  16گرفتن  ) نتیجه

که بین مولفه هاي سرمایه اجتمایی با کل ابعاد تغییدر سدازمانی، رابطده 
شی به بررسی (. پژوهشگران در پژوه17مثبت و معنی داري وجود دارد )

همبسدتگی شدجایت اخلداقی و حساسدیت اخلداقی در میدان پرسدتاران 
پرداختن . نتایج حاکی از همبسدتگی مثبدت معندی دار آمداري شدجایت 

(. نتدایج پژوهشدی دیگرحداکی از 18اخلاقی با حساسیت اخلاقی است. )
وجود ارتباط منفی معنی دار، بین شد ت دیسدترس اخلداقی و شدجایت 

 مدردم کده نتایج پژوهشی دیگر حاکی از این اسدت. (11اخلاقی است )

 بدراي حقیقدت بیان از بع  را ب شان رفتارهاي منطقی به صورت اغلب

 است آنوا اخلاقی حقایق که درونی خودشان، ایتقادات از کردن تمجی 

 بده رفتارهداي منجدر فرد به منحصر هاي چالش این .کنن  می توجیه

 از گرفتده بدر کده شد ه ادافدر بدراي سدازمان در مح ودي و مشخص

 سدازمان در طولانی رون  و افت  نمی اتفا  بی درنگ که بوده فرهنگی

 موجدود هاي از دستورالعمل پشتیبانی و رهبري نوایت در. است داشته

 (.22) کن  می تعریف را اخلا  که است
با توجه به اینهه سرمایه اجتمایی یامل مومدی در افدزایش بودره وري 

و به شدجایت اخلداقی حرفده اي و بررسدی نقدش آن سازمان می باش  
بعنوان یک شایستگی م یریتی کمتر توجه ش ه اسدت، پدژوهش حاضدر 

شجایت اخلاقی حرفه اي و سرمایه اجتمایی  سعی دارد به تحلیل روابط
 با استفاده از روش همبستگی کانونی بپردازد. 

 

 روش
مدورد  جامعده آمداريپژوهش حاضر توصیفی از نو  همبسدتگی اسدت. 

مطالعه در تحقیق حاضر، کلیه کارکنان دانشگاه حهیم سبزواري در سال 
می باشن  که طبق آمار کارگزینی پرسنل دانشگاه، تع اد  1315تحصیلی 

نفر می باش . که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقه  232آنوا 
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نفدر بعندوان نمونده  144اي ساده بر طبق طبق جد ول مورگدان تعد اد 
پژوهش انتخاب گردی ن  که پس از جمع آوري پرسشنامه هدا بده دلیدل 

پرسشنامه حدذف و بندابر ایدن  15دریافت نهردن برخی از پرسشنامه ها 
 نفر تقلیل یافت.  121گروه نمونه به 

 ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش یبارتن  از:
جوت سدنجش شدجایت اخلداقی  پرسشنامه شجایت اخلاقی حرفه اي:

سدوالی ، کده  15رفه اي از پرسشنامه ي شجایت اخلداقی حرفده اي ح
بع  یامل اخلاقی، ارزش هاي متعد د،  5شجایت اخلاقی حرفه اي را در 

تحمل خطرات یا تو ی ها، فراتر رفتن از اطایت و ه ف اخلاقی ارزیدابی 
می نمای ،  استفاده ش ه است. در پدژوهش حاضدر ضدریب پایدایی ایدن 

 به دست آم .14/2ش آلفاي کرونباخ مقیاس از طریق رو
سددنجش سددرمایه اجتمددایی از پرسشددنامه سددرمایه اجتمددایی: جوددت 

سوالی سرمایه اجتمایی که سرمایه اجتمایی را در سه بع   12پرسشنامه 
ساختاري، شناختی، رابطه اي ارزیابی می کن ، اسدتفاده شد ه اسدت. در 

لفاي کرونبداخ پژوهش حاضر ضریب پایایی این مقیاس از طریق روش آ
 به دست آم . 84/2

براي تحلیل داده هاي بده دسدت آمد ه از روش هداي آمدار توصدیفی و 
استنباطی استفاده ش ه اسدت. از روش هداي آمدار توصدیفی میدانگین و 
انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ماتریس همبستگی و تحلیدل 

یل ها با استفاده همبستگی کانونی استفاده به یمل آم ه است. تمام تحل

 مورد تحلیل گرفتن . 22ویراست  spssاز نرم افزار 
 

 یافته ها
شاخص هاي توصیفی مربوط به نمره هاي کسب ش ه کارکنان  1ج ول 

 در متغیر هاي پژوهش را نشان می ده .
 

آماره های توصیفی متغیرهای سرمایه اجتماعی و  :6جدول

 شجاعت اخلاقی حرفه ای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضریب همبستگی متغیرهاي پژوهش را نشان می ده .  2ج ول در 
براي آزمون رابطه خطی بین متغیرهاي کانونی تحقیدق مسدتقل مولفده 
هاي شجایت اخلاقی حرفه اي )شامل: یامل اخلاقی، ارزش هاي متع د، 
فراتر رفتن از اطایت، تحمل خطرات، هد ف اخلداقی( و وابسدته شدامل 

)سدرمایه سداختاري، سدرمایه شدناختی، مولفه هداي سدرمایه اجتمدایی 
سرمایه رابطه اي( از آزمون ضریب همبسدتگی پیرسدون اسدتفاده شد ه 
است، استفاده از این آزمون این امهدان را فدراهم مدی آورد تدا نقدش و 

از  yاز یک طرف و یک ندام متغیدر بدا ندام  X رابطه یک متغیر با نام 
شود. بدا توجده  طرف دیگر از طریق همبستگی خطی دو متغیر مشخص

به سطح معناداري به دست آم ه، رابطه خطی بین اکثدر متغیرهدا مدورد 
معنادار بوده اند . در پداره اي از  25/2و  21/2ارزیابی در سطح اطمینان 

موارد بین بعضی از متغیرها رابطه خطی برقرار نش . نتایج آزمون رابطده 
اي و خطی همبستگی پیرسون بین مجمویده شدجایت اخلداقی حرفده 

مجمویه سرمایه اجتمایی نشان داد که بین شجایت اخلاقی حرفه اي و 
 سرمایه اجتمایی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

( و بع  فراتر  =216/2rبا توجه به ج ول فو ، رابطه ارزش هاي متع د )
(، بدا سدرمایه سداختاري مثبدت و در سدطح  =227/2rرفتن از اطایت )

(، و شدجایت  =215/2rش . رابطه ه ف اخلاقی )معنی دار می با 21/2

(، با سرمایه سداختاري مثبدت و در سدطح  =221/2rاخلاقی حرفه اي )
معنی دار می باش . بین مولفه هاي یامل اخلاقی و تحمل خطرات  25/2

و تو ی ها با سرمایه ساختاري رابطه معناداري وجود ن ارد. رابطده ارزش 
(، بدا سدرمایه  =182/2rخلداقی )( و هد ف ا =117/2rهداي متعد د )

معنی دار می باشد . بدین سدایر مولفده  25/2شناختی مثبت و در سطح 
 هاي سیرت نیهو با سرمایه شناختی رابطه معناداري وجود ن ارد.

(، و  =235/2r( و هد ف اخلداقی ) =337/2rرابطه ارزش هاي متع د )
مثبدت و در (، با سرمایه رابطه اي  =227/2rشجایت اخلاقی حرفه اي )

 =176/2rمعنی دار می باش . رابطه فراتر رفتن از اطایت ) 21/2سطح 

معنی دار می باشد . بدین  25/2(، با سرمایه رابطه اي مثبت و در سطح 
مولفه هاي یامل اخلاقی و تحمل خطرات و تو ی  ها با سدرمایه رابطده 

( و  =318/2rاي، رابطه معناداري وجود ن ارد. رابطه ارزش هاي متع د )
 21/2( با سرمایه اجتمایی مثبدت و در سدطح  =247/2rه ف اخلاقی )

(، و شجایت  =188/2rمعنی دار می باش . رابطه فراتر رفتن از اطایت )
(، با سدرمایه اجتمدایی مثبدت و در سدطح  =211/2rاخلاقی حرفه اي )

معنی دار می باش . مولفه هاي یامل اخلاقی و تحمدل خطدرات و  25/2
با سرمایه اجتمایی رابطه ي معنی داري ن اشتن . با توجده بده  تو ی  ها

این یافته ها می توان گفت بین شدجایت اخلداقی حرفده اي و سدرمایه 
 اجتمایی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 در ادامه نتایج به بررسی فرضیه پژوهشی زیر پرداخته می شود.
هاي سرمایه اجتمایی  بین مولفه هاي شجایت اخلاقی حرفه اي و مولفه

 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
براي بررسی رابطه مجمویه شجایت اخلا  حرفده اي )یامدل اخلداقی، 
ارزش هاي متع د، تحمل خطرات یدا تو ید ، فراتدر رفدتن از اطایدت و 
ه ف اخلاقی( با مجمویه سرمایه اجتمایی )سرمایه اجتمایی سداختاري، 

 مولفه ها میانگین رانحراف معیا

 سرمایه ساختاري 18/3 58/2

 شناختیسرمایه  33/3 22/1

 سرمایه رابطه اي 35/3 82/2

 سرمایه اجتمایی 21/3 68/2

 یامل اخلاقی 62/5 11/1

 ارزش هاي متع د 72/5 32/1

 تحمل خطرات 51/5 26/1

 فرارفتن از اطایت 48/5 25/1

 ه ف اخلاقی 57/5 24/1

 شجایت اخلاقی حرفه اي 82/5 28/1
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سدرمایه اجتمدایی رابطده اي( از تحلیدل سدرمایه اجتمدایی شدناختی و 
همبستگی کانونی استفاده ش . نتایج تحلیل نشان داد کده رابطده متغیدر 

 43/2کانونی شجایت اخلاقی حرفه اي با متغیر کانونی سرمایه اجتمایی 
ب سدت آمد  کده  75/2می باش . شاخص لام اي ویهلز براي این ارتباط 

معندی دار  21/2  کده در سدطح می باش 41/2مربوط به آن نیز  Fآماره 
است. بنابراین این دو مجمویه ارتباط معنی داري با یه یگر دارن . براي 

نتدایج تحلیدل  3بررسی دقیق تر نحوه ارتباط این دو مجمویه در ج ول
 همبستگی کانونی گزارش ش ه است. 

درص ،  61درص ، ارزش هاي متع د  6، یامل اخلاقی 3با توجه به ج ول
درصد  و  26درص ، فراتر رفدتن از اطایدت  11ت یا تو ی  تحمل خطرا
 شجایت اخلا  حرفده اي کانونی متغیر تبیین درص  در 36ه ف اخلاقی 

سدرمایه اجتمدایی  نیدز، سدرمایه اجتمدایی کانونی متغیر در. دارن  سوم
درصد  و سدرمایه  53درص ، سدرمایه اجتمدایی شدناختی  67ساختاري 

میدزان  .دارند  سدوم متغیدر ایدن تبیین رد درص  77اجتمایی رابطه نیز 
درص   32واریانس استخراج ش ه متغیر کانونی شجایت اخلا  حرفه اي 

درص  از واریانس شجایت اخلا  حرفه  6می باش . سرمایه اجتمایی نیز 
کنن . میزان واریانس استخراج ش ه متغیر کانونی سرمایه اي را تبیین می

درص  از تغییدرات  12حرفه اي نیز درص  و شجایت اخلا   66اجتمایی 
 کن .سرمایه اجتمایی را تبیین می

مجمویده شدجایت اخلدا   در دار معندی ، متغیرهاي3با توجه به ج ول
، 33/2، تحمل خطرات یا تو ی  83/2حرفه اي شامل ارزش هاي متع د 

هسدتن . در مجمویده  62/2و ه ف اخلداقی  51/2فراتر رفتن از اطایت 
نیدز، متغیرهداي معندی دار شدامل سدرمایه اجتمدایی سرمایه اجتمدایی 

و سدرمایه اجتمدایی  73/2، سرمایه اجتمدایی شدناختی 82/2ساختاري 
 هستن . 88/2رابطه اي 

 

 بین متغیرهای کانونی شجاعت اخلاقی حرفه ای و متغیرهای کانونی سرمایه اجتماعیماتریس همبستگی  :2جدول
 61 1 1 1 1 5 4 3 2 6  متغیرها

اخلاقییامل            1 ضریب 

           معناداري

 ** ضریب ارزش هاي متع د

616/2  

1         

22/2 معناداري           

 ** ضریب فراتر رفتن از اطایت

722/2  

** 

721/2  

1        

22/2 معناداري  22/2          

 ** ضریب تحمل خطرات
712/2  

** 
661/2  

** 
711/2  

1       

22/2 معناداري  22/2  22/2         

 ** ضریب ه ف اخلاقی
635/2  

** 
672/2  

** 
714/2  

** 
676/2  

1      

22/2 معناداري  22/2  22/2  22/2        

 ** ضریب شجایت اخلاقی حرفواي

865/2  

** 

854/2  

** 

124/2  

** 

864/2  

** 

861/2  

1     

22/2 معناداري  22/2  22/2  22/2  22/2       

273/2 ضریب سرمایه ساختاري  ** 

216/2  

** 

227/2  

154/2  * 

215/2  

* 

221/2  

1    

41/2 معناداري  22/2  21/2  28/2  21/2  21/2      

-23/2 ضریب سرمایه شناختی  * 
117/2  

126/2  242/2  * 
182/2  

113/2  ** 
512/2  

1   

41/2 معناداري  22/2  23/2  65/2  23/2  22/2  22/2     

128/2 ضریب سرمایه رابطه اي  ** 
337/2  

* 
176/2  

113/2  ** 
235/2  

** 
227/2  

** 
471/2  

** 
575/2  

1  

14/2 معناداري  22/2  24/2  22/2  22/2  21/2  22/2  22/2    

257/2 ضریب سرمایه اجتمایی  ** 

318/2  

* 

188/2  

112/2  ** 

247/2  

* 

211/2  

** 

772/2  

** 

818/2  

** 

825/2  

1 

52/2 معناداري  22/2  23/2  21/2  22/2  21/2  22/2  22/2  22/2   
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 شجاعت اخلاق حرفه ای با سرمایه اجتماعی های مولفه رابطه کانونی یهمبستگ لیتحل جینتا: 3جدول
 ضریب اشتراک کانونی ضرایب ساختاری ضرایب کانونی متغیر

 ای حرفه اخلاق مجموعه شجاعت

 26/2 24/2 67/2 اخلاقی یامل

 61/2 83/2 11/1 متع د هاي ارزش

 11/2 33/2 27/2 تو ی  یا خطرات تحمل

 26/2 51/2 28/2 اطایت از رفتن فراتر

 36/2 62/2 35/2 اخلاقی ه ف

 32/2 اشتراک

 26/2 همپوشی

  مجموعه سرمایه اجتماعی 

 67/2 82/2 47/2 ساختاري اجتمایی سرمایه

 53/2 73/2 11/2 شناختی اجتمایی سرمایه

 77/2 88/2 51/2 اي رابطه اجتمایی سرمایه

 66/2 اشتراک

 12/2 همپوشی

 بحث
این پژوهش با ه ف تحلیل روابط شجایت اخلاقی حرفه اي و سدرمایه 
اجتمایی انجام گرفت. نتایج بررسی فرضیه پژوهش نشان داد کده بدین 
مولفه هاي شجایت اخلاقی حرفه اي و مولفه هداي سدرمایه اجتمدایی 

ه در رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بر اساس نتدایج بده دسدت آمد 
صورتی که مجمویه متغیرهاي مختلف، یک رابطه قوي را نشان دهد  و 
به دلایل مختلف مجمویه متغیرها بتوانن  هم یگر را پدیش بیندی کنند ، 
می توان نتیجه گرفت مجمویه متغیرهاي نامتناجس به اطلایات مشدابه 
دست خواهن  یافت. از سوي دیگدر، در صدورتی کده مجمویده متغیرهدا 

یگر را پیش بینی کنن ، مبدین ایدن مطلدب خواهد  بدود کده نتوانن  یه 
مجمویه متغیرهاي نامتناجس به اطلایات مشابه دست نخواهند  یافدت. 
در این راستا رابطه بین دو مجمویه متغیر مذکور در خصدو  مجمویده 
سرمایه اجتمایی، بیانگر این مطلب است که مجمویه متغیرهداي پدیش 

اي( و مولفه هاي سدرمایه اجتمدایی  هحرف اخلاقی بینی کنن ه )شجایت
در سطح بسیار قدوي داراي اطلایدات مشدترکی هسدتن . یعندی نسدبت 
واریانس توضیح داده ش ه مولفه هاي سرمایه اجتمایی توسط متغیرهاي 

درص  و نسدبت  6/2اي(  حرفه اخلاقی اصلی تحقیق )مجمویه شجایت
سدط مولفده واریانس هاي توضیح داده ش ه متغیرهاي اصلی تحقیدق تو

 معندی درص  ارزیابی ش ه است. متغیرهداي 12/2هاي سرمایه اجتمایی 
مجمویه شجایت اخلدا  حرفده اي شدامل ارزش هداي متعد د،  در دار

تحمل خطرات یا تو ی ، فراتر رفتن از اطایت و ه ف اخلاقی هستن . در 
مجمویه سدرمایه اجتمدایی نیدز، متغیرهداي معندی دار شدامل سدرمایه 

تاري، سرمایه اجتمایی شناختی و سرمایه اجتمایی رابطده اجتمایی ساخ
 اي هستن .

بنابراین با توجه به این یافته ها می توان گفت که با بالدا رفدتن میدزان  
ارزش هاي متع د، تحمل خطرات یدا تو ید ، فراتدر رفدتن از اطایدت و 
ه ف اخلاقی، میزان سرمایه اجتمایی ساختاري، شناختی و رابطه اي در 

ن افزایش می یاب . در بررسی تطبیقی نتایج فو  الذکر، با پژوهش سازما

هاي پیشین، تحقیقی یافت نش  که بصدورت مسدتقیم بده پدیش بیندی 
سرمایه اجتمایی بر اساس مولفه هاي شجایت اخلاقی حرفه اي پرداخته 
باش . زیرا یلاوه بر ی م وجود پیشینه تحقیقاتی در این زمینه بده یندوان 

هداي  شایسدتگی از یهدی شدجایت اخلداقی حرفده ايیک مح ودیت، 
اسدت، پدژوهش فدو   گرفته قرار توجه مورد اخیراً که باش  می م یریتی

یافته هاي پیشین در خصو  نیازمن ي به پژوهش هاي بیشتر در زمینه 
(. لدذا بده منظدور 11، 13شجایت اخلاقی حرفه اي را تایی  مدی نماید )

ین نتیجده گیدري قطعدی تدر، بده بررسی فوای  و پیام هاي آن و همچند
(. اما در رابطه با سدرمایه اجتمدایی؛ 12پژوهش هاي بیشتري نیاز است)

در سازمان هایی با سطح بالاي سرمایه اجتمایی، افراد تمایدل بیشدتري 
براي ارجح دانستن منافع سازمانی بر منافع فردي از خود نشان می دهن  

حرفه اي در آن سدازمان  ( که می توان آن را وجود شجایت اخلاقی21)
قلم اد نمود که بانگرش تع ادي از صاحبنظران حوزه شدجایت اخلداقی 
همسو است که می گوین  شجایت اخلاقی حرفه اي یعنی توانایی پیروي 
از اصول درونی براي انجام کار درست و درنظر گدرفتن مندافع دیگدران 

ج فدو  بدا (. بعلداوه نتدای13ب ون درنظر گرفتن تو ی ي نسبت به خود)
پژوهشی که نشان از نقش فضیلت سازمانی و رفتار شورون ي سدازمانی 

(. زیدرا 13در شجایت اخلداقی حرفده اي دارد تاحد ودي همسدو اسدت)
اهمیت یافتن رفتار شورون ي سازمانی، به دلیدل تداثیر آن در اثربخشدی 
سازمانی است که این اثر را از طریق سرمایه اجتمایی ایمال مدی کند . 

روي، سرمایه اجتمایی شهل دهند ه رفتدار شدورون ي سدازمانی  به هر
 (.22است)

نتایج اخیر را می توان اینگونه تبیین نمود کده، کارکندانی کده در انجدام 
کارها و وظایف سازمانی خود شجایت بیشتري از خود نشان دهند  اگدر 
چه که این اق امشان به ضرر خودشان ولی به نفع سازمان باش ، توسدعه 

ه اجتمایی را در پی خواه  داشت و وجود مولفده هداي شدجایت سرمای
اخلاقی حرفه اي در دانشگاه منجر به شهل گیري سرمایه اجتمایی مدی 
گردد. بنابر این، شایسته است که در سازمان هدا توجده روز افزوندی بده 
فراین  شجایت اخلاقی حرفه اي به خصو  ارزش هاي متع د، تحمدل 
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رفتن از اطایت و ه ف اخلاقی شدود، در نتیجده خطرات یا تو ی ، فراتر 
چنین توجه اي در سازمان، بستري فراهم می شود که افدراد در هنگدام 
انجام کار براي ص مه نرسی ن به دیگران احتیاط زیدادي بده خدرج مدی 
دهن ، در هنگام تصمیم گیري هاي اخلاقی بر اساس اصدول حداکم بدر 

و هم ارزش هاي شخصدی سازمان یمل نموده و هم ارزش هاي شغلی 
نشدان دهند ه  سازمان، یک اخلاقی خود را م نظر قرار می دهن . فضاي

 اخلاقیدات بدر تدأثیر بیدانگر و رفتداري انتظدارات و اخلداقی ارزش هاي

 بدر چده حد  تدا که مشخص می کن  و بوده سازمان ایضاي تصمیمات

 چگونده کارکندان و مدی شدود تصمیم گیدري اخلاقی معیارهاي اساس

(. چنین کارکنانی در انجام کار 23می کنن  ) تعبیر را اخلاقی هايپرسش 
درست، ثابت ق م هستن  و با توجده بده سرپرسدتان خدود و وظایفشدان 
تصددمیم مددی گیرندد  و در نتیجدده ي برقددراري ارتباطددات وسددیع بددا 

 کده همهارانشان، ایتماد و دوستی مابین آنان ایجاد می گردد. جدوامعی

امهدان  از مدی باشدن ، برخدوردار مشارکت از یبالای سطح از ایضاي آن
فدردي  میدان ایتمداد خلدق و سدویه دو روابدط ایجداد بدراي بیشدتري

( که همگی نشانه ي وجود بع  رابطه اي سرمایه اجتمدایی 5برخوردارن )
 در سازمان بوده و در ارتقاي سرمایه اجتمایی موثر است.
هدیم سدبزواري بر اساس نتایج به دست آم ه بده مسدئولان دانشدگاه ح

پیشنواد می گردد بسترهایی نظیر؛ ب ون ترس در مسیر اه اف سدازمان 
حرکت کردن، نادی ه گرفتن رفتارهاي نامطلوب کارکنان تا جاي امهان، 
گددرفتن تصددمیمات اخلدداقی و منطقددی، مدد نظر قددرار دادن ارزش هدداي 
شخصی کارکنان در کنار ارزش هاي شدغلی سدازمان، و بالداتر دانسدتن 

سازمانی بر منافع خود، پایبن ي بر اصول اخلاقی رایج در سازمان و منافع 
ی م تجاوز از مقررات سازمانی، بر پایی دوره هاي آموزشی متناسدب بدا 
نیازهاي شغلی کارکنان، به اشتراک گذاشتن یقای  و نظرات خود با دیگر 

وزشی مایضاي ازمان ب ون ترس از مقامات بالادست، برپایی دوره هاي آ
جوت آگاهی کارکنان از وظایف و انتظاراتی که از آنوا می رود، لحاظ به 

نمودن رهبري اخلاقی توسط م یران و مقامات بالادسدت سدازمان را بده 
جوت افزایش شدجایت اخلداقی حرفده اي در کارکندان، کده موجبدات 
افزایش سرمایه اجتمایی می گردد، فراهم نماین . بنابر این پیشنواد مدی 

هاي آتی به بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم شجایت  شود در پژوهش
اخلاقی حرفه اي بر دیگر متغیر هداي سدازمانی پرداخنده شدود و اینهده 
شجایت اخلاقی حرفده اي را متناسدب بدا گدروه سدنی کارکندان مدورد 
سنجش قرار دهن . از جمله مح ودیت هاي پژوهش حاضر می توان بده 

د پیشدینه تحقیقداتی بدراي متغیدر کمبود منابع کتابخانه اي و ی م وجدو
شجایت اخلاقی حرفه اي اشاره نمود و اینهه جامعه آماري این پژوهش 
شامل کارکنان بوده است، لذا در تعمیم نتایج به کارکنان سایر دانشدگاه 

 ها ریایت جانب احتیاط ضروري است. 
 

 گیرینتیجه
با توجه بده بر مبناي یافته هاي پژوهش می توان اینگونه بیان نمود که 

فضاي اخلاقی حاکم بر سازمان و ریایت اصول اخلاقی آن، جریان ارتباط 

میان کارکنان بوبود یافته و تسویل فعالیت ها و انجام موثر نقدش هدا و 
در نتیجه ي آن افزایش سرمایه اجتمایی را در بر خواه  داشت. لذا براي 

ایت اخلداقی افزایش سرمایه اجتمایی در سازمان بای  زمینده بدروز شدج
 حرفه اي در کارکنان را ایجاد و تقویت نمود.

 

 های اخلاقیملاحظه
یلاوه بر ریایت اصل امانت داري در نگارش مقاله، اصل محرمانه بدودن 

 نیز در جمع اوري پرسشنامه ها لحاظ گردی ه ش ه است.
 

 سپاسگزاری
ر از همهاري کلیه کارکنان دانشگاه حهیم سبزواري که به پژوهشگران د

 انجام این پژوهش یاري رسان ن  سپاسگذاري می گردد.
 

 هنام واژه
 Human capital .1 سرمایه انسانی
    Social networks .2 شبهه اجتمایی
 Social capital .3 سرمایه اجتمایی

 Trust .4 ایتماد
Structure aspect .5 بع  ساختاري      

 Cognitive aspect .6 بع  شناختی
 Relation  aspect .7 طه ايبع  راب

   Unethical behavior .8 رفتار غیراخلاقی
     Profassional moral courage .9 شجایت اخلاقی حرفه اي

                                                Courage .10 شجایت
 Moral agency .11 یامل اخلاقی

 Multiple values .12 ارزش هاي متع د
 Endures threat .13 تحمل خطرات یا تو ی ها

 Goes beyond compliance .14 فراتر رفتن از اطایت
 Moral goal .15 ه ف اخلاقی
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