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  چكيده
سازماني و بهبـود    هاي    ي پرورش فضيلت    اين پژوهش با رويكرد پيمايشي توصيفي، به بررسي رابطه        

  .فضاي اخالقي سازمان پرداخته است
از كارمندان سـازمان فرهنگـي هنـري شـهرداري          ) زن و مرد  ( نفر   84نمونه پژوهش شامل     :روش

 پـژوهش   يه فرضـ  يجهـت بررسـ   . انـد    انتخاب شده  ي تصادف يريگ   كه با روش نمونه    باشد  يتهران م 
 شركت كنندگان بـه آن      يه شد كه كل   يراح ط ي سارمان يلت بر اساس عوامل موثر بر فض      يا  پرسشنامه
  .پاسخ دادند

دار بين    ي معني   هاي تحقيق فرضيه اصلي تحقيق مبني بر وجود رابطه          تحليل آماري يافته  : ها  يافته
در عين حال، تحليل    . نمايد  هاي سازماني و بهبود فضاي اخالقي سازمان را تاييد مي           پرورش فضيلت 

دار بـين پـرورش خوشـبيني سـازماني، بخـشش سـازماني،               نيي مع   ها در خصوص وجود رابطه      يافته
اين در حاليست كه شواهد اطمينان بخـشي        . كند  ي م يد تائ يزاعتماد سازماني و دلسوزي سازماني را ن      

  .يامدبراي تاييد رابطه بين پرورش انسجام سازماني و بهبود فضاي اخالقي در سازمان به دست ن
  .اي اخالقي سازمانفضيلت سازماني، فض :هاي كليدي واژه
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Study the Relationship between Organizational Virtues 
Cultivating and Improving Ethical Climate 

Zamahani, M. 
Mosavian, A. S. 
Malekzadeh, S. 

Abstract 
Introduction: This descriptive survey research was studied the 
relationship between cultivating organizational virtuousness and improve 
the moral climate in the Cultural Organization of Tehran Municipality. 
Method: 84 participants (male and female) from the Cultural 
Organization of Tehran Municipality were selected by random sampling. 
The participants completed a questionnaire that factors of cultivating 
organizational virtuousness and moral climate were assessed. 
Results: The findings showed that there is a significant relationship 
between the cultivating organizational virtuousness & improving ethical 
climate. Also there is a significant relationship between the cultivating 
organizational optimism, organizational forgiveness, organizational trust, 
organizational compassion & improving ethical climate. In the other 
hand, there is not any significant relationship between the cultivating 
organizational integrity & improving ethical climate. 
Keywords: Organizational virtuousness, Ethical climate of the 
organization. 
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 مقدمه

ها در هنگام بلوغ و كمال نهايي خود براي خودشـان             فضيلت گرايي به آنچه كه افراد و سازمان       
ها  گرايي به پيگيري باالترين آرمان در بياني ديگر فضيلت. شود كنند، مربوط مي تصور و آرزو مي

يـك  فـضيلت   : دهـد    تعريف ديگري از فضيلت ارائه مي      1داوسون. گردد  در شرايط انساني بر مي    
ويژگي شخصيتي است كه مثل خصايص روانشناختي در قبال شخصيت هر فرد منحصر به فرد               

 و  2هكـت (ي آموزش يـا عـادت تعـديل گـردد             تواند بوسيله   است، ولي تغيير ناپذير نيست و مي      
  ).874 و 873 :2012، 3وانگ

ها و اعمال     واستهها، خ   هاي سازماني اشاره دارد كه در آنها عادت         فضيلت گرايي سازماني به زمينه    
در سطح فردي و جمعي تمـرين شـده، حمايـت           ) مثل انسانيت، صداقت، بخشش و اعتماد      ("خوب"

با وجود آنكه اين مقوله پـيش از ايـن در ادبيـات             . يابند گشته، تغذيه شده، منتشر گرديده و تداوم مي       
هاي  ال ظهور در سال   شد، ولي بهت ناشي از آشفتگي مالي و اخالقي در ح            سازماني ناديده گرفته مي   

ي اقتـصادي را      ي كسب و كار، مطبوعات به طورعام و به ويژه مطبوعات فعال در عرصه               اخير، جامعه 
به اين باور رسانده كه پرورش فضايل در سطوح فردي و سازماني ممكن است بهبود عملكرد فـردي              

 و  5اران به نقـل از كـامرون         و همك  4رگو( و بهبود عملكرد و كارايي سازمان را به دنبال داشته باشد            
  ).2011:524همكاران، 

امروزه برخي از پژوهشگران در جنبش علمي مثبت انديش سـازماني، در مـورد نقـش فـضيلت در                   
اخيرا در حوزه . نمايند هاي عملكرد سازماني نظير نوآوري، بازسازي، كيفيت وسود آوري بحث مي زمينه
هاي خاصي نيز در رابطـه بـا مباحـث            م شده و دسته بندي    گرا تحقيقات بسياري انجا     شناسي مثبت   روان

 ويژگي مثبت را داخل شش طبقه 24، )2004(از جمله پترسن و سليگمان . مطرح در آن ارائه شده است
اولين طبقه خرد و دانش است كه شامل خالقيت، كنجكاوي، روشن فكري و داشتن فكر . كنند بيان مي

دومين طبقه شجاعت است كه شـامل جـرأت،         . دور انديشي است  باز، عشق به يادگيري، ژرف انديشي       
سومين طبقه، انسان دوستي اسـت كـه شـامل عـشق، مهربـاني و              . استقامت، راستي و سرزندگي است    

چهارمين طبقه عدالت است كه شامل رفتـار شـهروندي، بـي طرفـي و رهبـري                 . هوش اجتماعي است  
امل عفو و بخشش، فروتني، رعايت عفت، احتياط        پنجمين طبقه، اعتدال و ميانه روي است كه ش        . است

هاي تعالي شامل تقدير زيبايي، برتري و فـضيلت،           ششمين طبقه ويژگي  . و مالحظه و خود نظمي است     
  .قدرداني و سپاس گذاري، شوخ طبعي و روحيه معنويت است

در . شتري دارد هاست و كاربرد بيـ     بندي  تر از ساير طبقه     بندي ارائه شده در باال بهتر و واضح         طبقه

                                                           
1 Dawson 
2 Hackett 
3 Wang 
4 Rego 
5 Cameron 
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بايد در طول زمان پايـدار        مي) 1: ضمن خصايصي كه در طبقات ذكر شد بايد دو ويژگي داشته باشند           
: 1389 فرزانه حـسن زاده،   (از ديد فرد بايد با ارزش باشند        ) 2و قابل تعميم و در هر موقعيتي باشند و          

  ).27 و 25
ت گرايي به دسـتور كـار پـژوهش در    رو، بسياري از محققان بر ضرورت اضافه شدن فضيل     از اين 

ي مديريت و كسب و كار تأكيد داشته و البته برخي از آنها به صورت تجربي بـه ايـن موضـوع                        حوزه
  .اند اهتمام ورزيده

اي از تاريكي مجهوالت در ايـن حـوزه از    هدف اصلي پژوهش حاضر، روشني بخشيدن به گوشه    
هاي سازماني و بهبود فـضاي        ر بين پرورش فضيلت   ي معني دا    طريق احراز وجود يا عدم وجود رابطه      

 .باشد اخالقي در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مي
كـامرون و   (گـردد     ها يا افراد در غايت كمال خـود آرزو دارنـد برمـي              فضيلت به آنچه كه سازمان    

ي در ادبيـات    هاي اخير به اين موضوع به عنوان فضيلت سـازمان           بنابراين در دهه  ). 2:2004همكاران،  
هاي تجربي كم شماري نيز در اين حوزه انجـام            شد و بالطبع پژوهش     رفتار سازماني كمتر اعتنايي مي    

دهند زيرا بر اين باورنـد كـه منـابع            اما امروزه محققان به اين موضوع عالقه زيادي نشان مي         . گرديد
ـ            سيار حـائز اهميـت هـستند       انساني به دليل كميابي، ارزشمندي، جانشين ناپذيري و تقليدناپـذيري ب

  ).49 :2003 ،1كابررا(
توسعه و عمليـاتي كـردن سـاختار فـضيلت          "تحت عنوان   ) 2004(پژوهش كامرون و همكاران     

هاي سازماني و عملكـرد فـردي      ي بين فضيلت    اي را در مورد رابطه      هاي اميدواركننده    يافته "سازماني
  : اند  عامل در اين مورد پيشنهاد نموده5اين مؤلفان يك مدل با . وسازماني ارائه نموده است

يك احساس عميق نسبت به اهداف پيش بيني شده كه اعمال را هدايت             : خوشبيني سازماني ) 1
خواهد كه در اين مسير اعمال درست را به درستي و به طـور كامـل انجـام                    كند و از كاركنان مي      مي

 بـه  -خوشبيني سازماني ). 524:2011، ،و همكاران رگو(دهند، حتي اگر با چالش جدي مواجه گردند 
تـوان    به عنوان مثال به آزمايـشات هـاثورن مـي         .  ريشه در عملگرايي مديريتي دارد     -لحاظ تاريخي   

اشاره كرد كه براي بررسي اثر احتمالي تغييرات در محيط كار بر افـزايش بهـره وري طراحـي شـده                     
 مديريت از طريق توجه به كاركنان و نيازهـاي          ها در نهايت به اين يافته رسيد كه         اين آزمايش . بودند

  ).339: 1998 و همكاران، 2گابريس(تواند زمينه بهبود عملكرد آنان را فراهم آورد  آنها مي
به مفهوم آنكه اشتباهات سهوي با شفقت پذيرفته شده و به عنوان فرصتي           : بخشش سازماني ) 2

). 524:2011و همكـاران،   رگـو (شـوند   ته مـي ي ارتقاي عملكرد در نظر گرف براي يادگيري در زمينه
در (اگرچه تعاريف متعدد ديگري براي بخشش سازماني وجود دارد، اما با بررسي همـه ايـن تعـاريف                   

نـوعي آسـيب يـا    )الـف : يابيم به شش عنصر زير در آنها دست مي   ) حوزه تحقيقات تئوريك يا تجربي    
نتايج آسيب به صورت يـك رابطـه از         ) ب. ردنقض پيمان و پيامد آن درد فيزيكي يا عاطفي وجود دا          

                                                           
1  Cabrera 
2 Gabris 
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يـك فرآينـد   ) د. استمرار آسيب يا تكرار آن وجـود نـدارد    ) ج. شود  بين رفته ميان طرفين مشاهده مي     
ي دوبـاره     يك مـذاكره  ) ه. شناختي براي درك عمل آسيب زننده در يك چارچوب بزرگتر وجود دارد           

  ).249: 2009ن،  و همكارا1مادسن(براي برقراري ارتباط وجود دارد 
به مفهوم آنكه حسن نيت، توجه و احترام بر سازمان حاكم است و افـراد بـه                 : اعتماد سازماني ) 3

در گذشـته اعتمـاد   ). 524:2011و همكـاران،   رگو(كنند  يكديگر و از جمله رهبران سازمان تكيه مي
د، فـارغ از اينكـه      سازماني فقط بر بستگي عاطفي كاركنان به سازمان متبوع خود متمركـز شـده بـو               

امـا امـروزه رويكردهـاي متفـاوتي در         . ممكن است چه تاثيراتي بر دستاوردهاي سازمان داشته باشد        
هـاي اخيـر    در سـال ). 85 : 2012 قراخـاني، -اسالمي( اعتماد سازماني، فرصت بروز يافته است مورد

ازماني و پديدهاي بين اعتماد س نشان داد 3 و اسورك2پژوهش هاي تجربي از جمله پژوهش سوبرگ
  ).2000:250 سوبرگ و اسورك،(دار منفي وجود دارد  ي معني چون ترك سازمان، رابطه

به مفهوم آنكه افراد مراقب يكديگر هستند و همدردي و نگراني براي هم،         : دلسوزي سازماني ) 4
  .امري معمول است

مان نفوذ و تسري يافته     به مفهوم آنكه صداقت، امانت و شرافت در ساز        : انسجام و يكپارچگي  ) 5
  ).524:2011و همكاران، ، رگو(است 

هـاي    ي بين فضيلت    دار  ، همچنين روابط آماري معني    )2004(جالب توجه آنكه كامرون و همكاران       
نيز در پژوهش مشابهي    ) 2010(رگو و همكاران    . سازماني ادراك شده و عملكرد سازماني كشف نمودند       

 عامل مورد مطالعه در پژوهش كامرون و همكاران را در قالب يك 5ي يك مدل تلفيقي كه  ضمن ارائه
نمود، در قالب يك تجزيه و تحليل در سازمان نشان دادند عملكرد              عامل كلي فضيلت سازماني ارائه مي     

به صورت معني داري تحت     )  گانه ياد شده   5به طور كلي و فراتر از آن حول تك تك اجزاي            (سازماني  
  ).524:2011و همكاران،  رگو(ها، بهبود مي يابد  تأثير پرورش فضيلت

، علم اخالق را به منظـور مطالعـه فلـسفه           6 و ارسطو  5، افالطون 4فالسفه يونان باستان همچون سقراط    
مكاتب مختلف فكري همچون مكتب اصالت نفع، مكتـب         ). 83 : 2006،  15جونز  (اخالق بنيان نهادند    

سينتونن و ( هاي متفاوتي براي موضوع اخالقيات دارند  اه حلقرارداد گرايي، مكتب خودپرستي و غيره، ر
در ميان مكاتب مختلف، اخالق در مكتب الهام بخش اسالم از جايگاه واالتـري              ). 849 : 2002تاكال،  

، )ص(اهميت اخالق در دين مبين اسالم بـه حـدي اسـت كـه رسـول مكـرم اسـالم                     . برخوردار است 
فرماينـد   ؛ و در جايي ديگر مـي )75: 1385حراني، (دانند  ها مي ين آنتر  ديندارترين افراد را خوش اخالق    

  ).همان منبع(اش عطا نموده است  كه اخالق بهترين چيزي است كه خداوند به بنده

                                                           
1 Madsen 
2 Sjoberg 
3 Sverke 
4 Socrates 
5 Plato 
6 Johns 
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هاي اخالقي كار مـديران نگريـسته شـده           در غرب تاكنون با سه رهيافت و از سه منظر به جنبه           
  :است كه عبارتند از

گيرد اثر تصميم يا رفتار بـر روي           اين رهيافت آنچه مورد قضاوت قرار مي       در: اصالت سودمندي -1
ي ارائه بيشترين نفع به تعداد بيشتري از افراد ذينفع، مانند صاحبان              ديگران است، آن هم با هدف عمده      

به ديگر سخن اعتقاد بـه اينكـه نيكـي و           . سهم، صاحبان مواد اوليه، وام دهندگان، مشتريان و كاركنان        
ي سودمندي آن براي بيشترين تعداد بستگي دارد يا آنكـه مهمتـرين قـصد از                   هر چيزي به درجه    بدي

 . كارهاي عمومي و اصالحي بايد تأمين حداكثر رفاه و خوشبختي براي اكثريت افراد ذينفع باشد
هـا و امتيازهـاي       ها و رفتارها برحسب سازگاري بـا آزادي         در اين رهيافت، تصميم   : حقوق بشر -2

 .گيرد سي فردي يا گروهي مورد قضاوت قرار مياسا
ها و رفتارها در اين رهيافت برحسب سازگاريـشان بـا توزيـع        ي تصميم   قضاوت درباره : عدالت-3

پـذيرد    هـا صـورت مـي       ها در ميـان افـراد و گـروه          ها و هزينه    ي پاداش   طرفانه  عادالنه، منصفانه و بي   
  ).278 و 277: 1365رضائيان، (

) 1987 (2و كـالن   1ويكتـور . ازمان نيز بخشي از فرهنـگ سـازماني آن اسـت          جو اخالقي يك س   
ي اول در يك سازمان، كارمنـدان در خـالل اجتمـاعي              اند كه بديهي است در وهله       چنين ابراز داشته  

هـايي مـورد      آموزند كه چـه ارزش      آنها مي . آموزند كه چگونه رفتار كنند      شدن رسمي و غيررسمي مي    
هاي سازماني كه مسائل اخالقي       ارزش. ها با پاداش همراه خواهد بود       كدام ارزش احترام قرار گرفته و     

نمايند چـه كارهـايي بـه لحـاظ اخالقـي صـحيح شـمرده         مشخص مي كنند و در حقيقت را اداره مي
  .آورند شود، جو اخالقي يك سازمان را پديد مي مي

منافع شخصي كاركنان، سـود     : زگذارند عبارتند ا    عواملي كه بر جو اخالقي يك سازمان تأثير مي        
ها، مـسئوليت اجتمـاعي، وجـدان فـردي و قـوانين،              شركت، كارآيي عملياتي، منافع گروهي، دوستي     

شـايد مهمتـرين عامـل،      ). 44 و   43: 2005 و همكـاران،     3آپل بام (اي    هاي حرفه   مقررات و آئين نامه   
مـديريت ارشـد سـازمان انجـام        آنچـه   «معتقد است    4سيمز. رفتار واقعي مديريت ارشد سازمان باشد     

تـر در سـازمان و        كنند در مورد اينكه سطوح پـائين        دهد و فرهنگي كه آنان بنا كرده و تقويت مي           مي
هـاي بزرگـي ايجـاد        حتي سازمان به عنوان يك موجوديت در هنگام بروز تنگناهاي اخالقي، تفاوت           

  ).44 و 43: 2005و همكاران،  آپل بام(» نمايد مي
هاي پرشماري در خصوص ضرورت توجه به اخـالق مـديريتي و              ي اخير، پژوهش    اگرچه در دهه  

ي بـين     هاي بسيار كم شماري به رابطـه        ژوهش        ارتقاي جو اخالقي سازمان انجام شده، با اين حال، پ         
  .اند هاي سازماني و جو اخالقي سازمان پرداخته فضيلت

                                                           
1 Victor 
2   Cullen 
3 Appelbaum 
4 Sims 
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  روش
اي و    اي، مـشاهده    توان بـه كتابخانـه       را مي  انجام تحقيق توصيفي از لحاظ روش گردآوري اطالعات       

ها استفاده شـده، لـذا آن را         در اين تحقيق روش پيمايشي جهت گردآوري داده       . پيمايشي تقسيم كرد  
  .هاي ميداني قرار داد ي تحقيق توان در زمره مي

هـاي    شـود و بررسـي     در اين نوع تحقيق به توصيف و تفسير شرايط و روابط موجود پرداخته مي             
پـذيرد و     هاي واقعـي و توسـط افـراد واقعـي صـورت مـي              انجام شده بر اساس اين روش در سازمان       

گيرنـد و ايـن از        شوند و در حالت طبيعي مورد بررسي قـرار مـي            ها در اين روش دستكاري نمي       متغير
حاضـر نيـز    رويكرد محقق در پژوهش     . هاي روش تحقيق توصيفي در مطالعات سازماني است         برتري

  .بر اين محمل تئوريك استوار است
ي كارمنـدان و مـديران سـازمان فرهنگـي            ي آماري در تحقيق حاضر عبارتـست از كليـه           جامعه

كه يـك نمونـه تـصادفي از جامعـه آمـاري            ) مديريت جنوب و شرق تهران    (هنري شهرداري تهران    
 انتخابي در وهله اول شـامل       الزم به ذكر است حجم نمونه     . اتخاذ شده است   n= 84يادشده به حجم    

كه با توجه به عـدم      ) محاسبه حجم نمونه از طريق فرمول ككران انجام شده بود         ( آزمودني بود    100
با اين  .  تقليل يافت  84 پرسشنامه ديگر، به     8 پرسشنامه و غير قابل استفاده بودن اطالعات         8وصول  

 مشابه و هم با توجه بـه نـسبت آن بـه             ي مورد مطالعه، هم در مقايسه با تحقيقات         حال، حجم نمونه  
  .شود حجم جامعه آماري مورد مطالعه، مناسب ارزيابي مي

بنـابراين پژوهـشگر انتخـاب      . گيري تحقيـق حاضـر از نـوع تـصادفي سـاده اسـت               روش نمونه 
ي سازمان فرهنگـي هنـري        ها را با رعايت حق انتخاب يكسان و از پنج مركز فرهنگي تابعه              آزمودني

  .ران، برگزيده استشهرداري ته
اي و مراجعه به منابع مكتوب اعم از كتاب يا مقالـه و               هاي تحقيق كتابخانه   گيري از روش    در كنار بهره  

  .باشد هاي ميداني در اين تحقيق، پرسشنامه مي هاي الكترونيك آنها، مهمترين ابزار گردآوري داده يا نسخه
بـر  ) گويـه ( سـوال    23ته است كـه از      ي محقق ساخ    پرسشنامه تحقيق حاضر نيز يك پرسشنامه     

مبناي طيف ليكرت تشكيل شده و روايي آن با مشورت صاحب نظران و انسجام و پايـايي سـواالت                   
در . و محاسبه آلفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفته اسـت         ) n=10 به حجم (سنجي    آن از طريق پيش   

 بيـشتر اسـت،     7/0توجه به اينكـه از       بوده است كه با      7126/0اين مورد مقدار آلفاي كرون باخ عدد        
  . كند طبعا پايايي مطلوبي را براي پرسشنامه گزارش مي

نتـايج  .  اسـتفاده گرديـد    LISREL و   SPSSها از امكانات دو نرم افزار         براي تحليل آماري يافته   
  .هاي تحقيق به تفصيل آمده است ها در بخش يافته هريك از اين تحليل

  ها يافته
هـاي   دا عوامل مربوط به هر كدام از سؤاالتي كـه بـراي سـنجش رابطـه فـضيلت                 در اين تحقيق ابت   

سازماني و فضاي اخالقي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران طراحي شده، با استفاده از تحليل               
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  . اندگذاري شده عاملي اكتشافي مرتبه اول بدست آمده و نام
در ايـن   . اي از سـؤاالت     مجموعـه  تحليل عاملي فني است براي شناخت متغيرهـاي مكنـون در          

تحقيق براي اجراي تكنيك تحليل عاملي اكتشافي، ماتريس عـاملي چـرخش يافتـه بـا اسـتفاده از                   
افـزار آمـاري     سپس تحليل عاملي تأييدي با استفاده از نـرم        .  استفاده شده است   spssافزار آماري    نرم

  .ها بكار برده شده استليزرل براي آزمون معناداري عامل

  )مرتبه اول و دوم( حليل عاملي اكتشافيت
هاي سازماني و فضاي اخالقي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران            براي سنجش رابطه فضيلت   

 عامل مربـوط    5نامه در بردارنده      هاي اين پرسش  گويه.  گويه در نظر گرفته شده است      22در مجموع   
. دهد بودن تحليل عاملي را نشان مي      هاي مناسب  شاخص 1جدول  . باشد  هاي سازماني مي    به فضيلت 

 عامل مورد نظر توسط تكنيك مورد نظر شناسايي شـده      5شود در مجموع    طور كه مالحظه مي   همان
باشد بيانگر اين است كـه       مي 05/0 و سطح معناداري آزمون بارتلت كه كمتر از          kmo 78/0و مقدار   

  .تحليل عاملي مناسب است

  ليهاي مناسب بودن تحليل عامشاخص - 1 جدول

 آزمون بارتلت
Kmo 

سطح معناداري درجه آزادي خي دو
78/0 70/757 231 00/0 

  ماتريس تحليل عاملي اكتشافي مرتبه دوم - 2 جدول

  ها مؤلفه
  خوشبيني سازماني
  بخشش سازماني
  اعتماد سازماني
  دلسوزي سازماني
 انسجام سازماني

78/0  
75/0  
75/0  
82/0  
78/0 

  هاي مناسب بودن تحليل عاملي شاخص - 3 جدول

 آزمون بارتلت
Kmo 

 سطح معناداري درجه آزادي خي دو
80/0 52/154 10 00/0 
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شود كه تحليـل عـاملي مرتبـه دوم نيـز مناسـب       مالحظه مي 3 و   2با توجه به مندرجات جدول      
 kmoكند و مقـدار     گيري مي  عامل فضاي اخالقي سازمان را اندازه      1 عامل همگرا و     5باشد و هر     مي

  .دهدتحليل عاملي را مناسب نشان ميو آزمون بارتلت اين 
بـراي بررسـي وجـود يـا عـدم وجـود            . پردازيم هاي اصلي تحقيق مي     در ادامه به بررسي فرضيه    

دار بين متغيرهاي پژوهش، از ضريب همبستگي بين نمرات استفاده شد كه گزارش آن    ي معني   رابطه
  . آمده است4در جدول 

  همبستگي بين متغيرهاي پژوهش - 4 جدول

  سطح معناداري  فضاي اخالقي سازمان  گيضريب همبست
  017/0  443/0  هاي سازماني فضيلت

  007/0  483/0  خوشبيني سازماني
  000/0  695/0  بخشش سازماني
  016/0  436/0  اعتماد سازماني
  000/0  695/0  دلسوزي سازماني

  072/0  102/0  تقويت انسجام سازماني

قي سازمان و همه متغيرهـاي پـژوهش         مشخص است، بين فضاي اخال     4همانطور كه از جدول     
اما همبستگي بين فـضاي اخالقـي       . به غير از تقويت انسجام سازماني رابطه مثبت معنادار وجود دارد          

  .سازمان و تقويت انسجام سازماني معنادار نبوده است

  گيري بحث و نتيجه
 از ديگـر سـو   .شـود  تـرين بخـش تحقيـق تلقـي مـي      هاي هر تحقيق، جان مايه و مهم نتايج و يافته 

هاي نويني را فـرا روي عالقمنـدان بـه عنـوان پژوهـشگران               هاي بر آمده از تحقيق نيز افق      پيشنهاد
 .دهد بالقوه قرار مي

از )) نوبودن((رود و اين     تحقيق حاضر، در حوزه معنايي خود يك پژوهش نوين به شمار مي           
ـ   . رود يك نظر حسن و از ديگر سو نقيصه آن به شمار مي            ژوهش حاضـر از آن جهـت      نو بودن پ

نهـد و او را بـه جـستجوي          حسن است كه بستري بكر بـراي تحقيـق را فـراروي محقـق مـي               
نو بـودن موضـوع پـژوهش، از آن جهـت            .هاي مجهول و مغفول فرامي خواند      ي جنبه  مشتاقانه

هاي هم راسـتا دسـت پژوهـشگر را در بـسط             رود كه كم شمار بودن پژوهش      نقص به شمار مي   
  .بندد ي تحقيق مي يشينهادبيات و پ

توانـد فـضاي     هاي سازماني به طور عام مي      ها نشان داد پرورش فضيلت     تحليل آماري يافته  
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هـا از    از ديگـر سـو تحليـل آمـاري داده          )فرضيه اصلي تحقيق  ( .اخالقي سازمان را ارتقا بخشد    
 همبستگي مثبت پرورش خوشـبيني سـازماني و بهبـود فـضاي اخالقـي سـازمان حكايـت دارد                  

هـاي هـم     هـاي پـژوهش    نتايج حاصل شده در اين مورد تاكيدي بـر يافتـه           )فرضيه فرعي اول  (
بينـي    بيني شده بـين خـوش        است كه روابط پيش    2 و لوتانز  1راستاي گذشته مثل پژوهش يوسف    

تر او و نيز روابط بين اميد كارمند و رضايت شغلي و شادماني در محـيط                  كارمند و عملكرد عيني   
هـا   تحليل آمـاري داده   ) 792- 793: 2007 يوسف و لوتانز،  . (نمايد ي را اثبات مي   كار و تعهد شغل   

همچنين از همبستگي مثبت بين پرورش بخشش سـازماني و بهبـود فـضاي اخالقـي سـازمان                  
هـاي تحقيقـات پيـشين از جملـه          ها مويـد يافتـه     اين يافته  )فرضيه فرعي دوم  ( كند حمايت مي 
كند كـه در   مدل سه بخشي از بخشش سازماني را ارائه مي است كه يك 4 و گلفاند 3تحقيق فهر 

 شود منجر مي ) در بين كارمندان  ( آن در نهايت استقرار جو بخشش سازماني به تعهد شهروندي         
ها به شكل مشابهي از همبستگي مستقيم اعتماد  تحليل يافته )668- 665: 2012فهر و گلفاند، (

ايـن نتـايج را      )فرضـيه فرعـي سـوم     ( كنـد   مي سازماني و بهبود فضاي اخالقي سازمان حكايت      
كنند كـه سـطح        ارزيابي كرد كه چنين پيشنهاد مي      6و وال  5هاي كوك  توان در راستاي يافته    مي

و  7الپورتـا . بااليي از اعتماد در سازمان با وفـاداري سـازماني و رضـايت شـغلي مـرتبط اسـت                  
ي تعـاون و همكـاري در     و توسعهي مثبت را بين اعتماد سازماني همكاران نيز وجود يك رابطه  
هـا در جـاي ديگـر از         تحليل داده ) 82 و   81 : 2012 ،8اوكتوق. (اند  درون سازمان گزارش نموده   

 .دارد ي معني دار بين دلسوزي سـازماني و بهبـود فـضاي اخالقـي سـازمان پـرده برمـي                    رابطه
دار  ي معني  جود رابطه اين در حالي است كه تحليل آماري پارامتريك از و          )فرضيه فرعي چهارم  (

بين پرورش انسجام سازماني و بهبود فضاي اخالقـي در سـازمان فرهنگـي هنـري شـهرداري                  
دار بين دو صفت يادشـده       ي معني  با اين حال شايسته است وجود رابطه       .كند تهران حمايت نمي  

  .بار ديگر و در تحقيق مشابه در شرايط متفاوت آزمون گردد

  منابع
  صول مديريت، تهران، انتشارات سمت ا، )1383( رضاييان، علي

صـص   ،216شـماره    تـدبير،  ،"مثبت گرايي در رفتار سـازماني     " ،)1389( ژاله فرزانه حسن زاده،  
24-29. 
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