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 نقش میانجی اخالق حرفه ای: رابطه بین معنویت در محیط کار و فساد اداریتحلیل 

 
 2، شیوا غریب زاده1، سلین کاظوی1*، راهین غریب زاده1دکترههدی هعینی کیا

 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه هحقق اردبیلی. .1
 انسانی، دانشگاه اروهیه علوم گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و .2

 (5/6/69، تاریخ پذیزش:11/7/69)تاریخ دریافت مقاله 

 

 

 

 

 سرآغاز

، سبظهبًْب زض چٌيي ػػرطي  است، ػػط پيچيسگي ٍ تغييط حبؾطػػطي 
ّوَاضُ زض زٍ لجِ ػظين ٍ ثي ًظوي قرطاض زاضًرس ٍ زا رن ثريي زٍ حبلرت      

ثيي زًيربي   تٌبقؽ ًوب، زض ضفت آهسًس قي چْبضغس سبل گصضتِ ، غطة
ل ضسُ است ٍ فؼبليتْربي زًيرَي ضا اظ    ثيطًٍي ٍ زًيبي زضًٍي تفبٍت قب

اهَضي هثل هصّت هؼٌَ ت ٍ ػطفبى ثِ مبض خسا مطزُ است. ا ي ثْب ي اظ 
 ل سَ سجت پيططفت ػلَم ٍ في آٍضي ّربي هرتلرا افرعا ص فرَ      

ظ الؼبزُ ضفبُ ظًسگي، ظَْض زهَمطاسي ّب ٍ حبمويت قبًَى ضسُ است اهب ا
سَي ز گط ثطط ضا اظ خْبت ثسيبضي اظ ٍاالتط ي خٌجِ ّبي ٍخَز اًسبًي 
خسا مطزُ است. زض حقيقت ثِ سْن ضٍح ٍ ًيبظّبي زضًٍي اًسبًْب تَخرِ  

 ًطسُ است.
 
 
 

 
 

 
 ثيي هدسز  نپبضچگي ًَػي ثيستن قطى ًَز زِّ زض گصضتِ، قطى اٍاذط اظ

ُ  اظ  نري  اسرت.  ثَزُ گيطي ضنل حبل زض ٍ زضًٍي ثيطًٍي ظًسگي  حرَظ

 ٍ مسرت  هحيف است، هكطح ضسُ آى زض  نپبضچگي ا ي مِ هْوي ّبي
 قلوطٍ حيكِ زض پيطتط مِ اهَض اظ (. ثسيبضي1-3ثبضس ) هي ّب سبظهبى مبض

ِ  ذَز تحويل زض حبل امٌَى ضسًس، ثٌسي هي قجقِ ذػَغي ٍ  ثر  قلورط

 احسبسربت،  هْطثبًي، ثرطص، ،1اػتوبز (. گصضت،4هي ثبضٌس )  ػوَهي

 ّونربضاى،  تطرَ    ثب ّونربضاى،  ّوجستگي مبض، زض هؼٌبخَ ي ظِ،هالح

اقساهبت   ٍ ّب پژٍّص ثِ غيطٍُ  زٍستي، ع ًَ ّوبٌّگي، ٍ غلح احسبس
ِ  زاضًس. خس سي پبضازا ن ظَْض اظ حنب ت ّوِ مبض ٍ مست ٍ هس ط تي  ثر

 اظ ِررثطگطفت مِ مبض، هحيف خس س پبضازا ن ا ي اظ هحققبى، ثسيبضي ػقيسُ
 
 

 چکیده

 هرتلافسبز ازاضي، هبًٌس ّط پس سُ اختوبػي ٍ اقتػبزي ز گطي ثِ ػَاهل ٍ فطآ ٌسّبي پيچيسُ ثسيبضي ثستگي زاضز مِ قيا گستطزُ اي اظ هسب ل زمیىٍ: 

هسل  بثي هؼبزالت سبذتبضي ضاثكِ ثيي هؼٌَ ت زض هحيف مبض ٍ فسبز ازاضي ثب ًقص هيربًديگطي اذرال  حطفرِ اي    پژٍّص حبؾط ثب ّسف  .ضا زض ثطهي گيطز
 اًدبم ضسُ است. مبضمٌبى

ضبغل زض هطامع ثْساضتي ضْطستبى ضٍش تحقي ، تَغيفي ٍ ّوجستگي اظ ًَع هسل  بثي هؼبزالت سبذتبضي است. خبهؼِ آهبضي ضبهل مليِ ثَْضظاى ريش: 

ًفط ثؼٌَاى ًوًَِ آهبضي ثب استفبزُ اظ ضٍش ًوًَِ گيطي تػبزفي قجقِ اي اًتربة ضسًس. ثطاي گطزآٍضي زازُ ّبي پرژٍّص اظ سرِ    300اضٍهيِ ثَزُ است مِ 
زُ ضس. خْت تدع ِ ٍ تحليل زازُ ّرب اظ ضربذع ّربي    پطسطٌبهِ استبًساضز هؼٌَ ت زض هحيف مبض، پطسطٌبهِ اذال  حطفِ اي ٍ پطسطٌبهِ فسبز ازاضي استفب

 تَغيفي، هبتط س ّوجستگي ٍ آظهَى ّبي تي ٍ تحليل اثط استفبزُ ضس.

 ٍ( 32/0ثيي اذال  حطفرِ اي مبضمٌربى ٍ فسربز ازاضي )   ٍ  (57/0فسبز ازاضي ) ٍ ثب (48/0اذال  حطفِ اي مبضمٌبى ) ثبثيي هؼٌَ ت زض هحيف مبض یافتٍ َا: 

ٍخرَز   001/0( ضاثكِ هثجرت ٍ هؼٌري زاضي زض سركح    49/0هؼٌَ ت زض هحيف مبض ٍ فسبز ازاضي ثب ًقص هيبًديگطي اذال  حطفِ اي مبضمٌبى )ّوچٌيي ثيي 
 .زاضز

 رب  فسبز ازاضي زض سبظهبى ّب ضفتبضي ذالف ٍ ظضت ضوطزُ هي ضَز، ٍلي ًوي تَاى آى ضا فقف ثِ ػَاهل سيبست ٍ فبهيل گطا ري ٍ   ثب ا ٌنِوتیجٍ گیری: 

اظ ضاّنبضّبي مربّص  ًظيط آًْب ضثف زاز چطا مِ افطاز چٌبًچِ ثِ خْبت هرتلا تبهيي ضًَس ًيبظي ثِ ا دبز فسبز زض سبظهبى ًوي ثيٌٌس. ثب تَخِ ثِ  بفتِ  ني 
 فسبز زض سبظهبى هي تَاًس ا دبز هؼٌَ ت زض سبظهبى ٍ هلوَس مطزى اذال  حطفِ اي ثطاي مبضمٌبى ثبضس.

 

 .اذال  حطفِ اي ،فسبز ازاضي ،هحيف مبض ت زض هؼٌَياژگان: کلید
 

 Ramingharibzadeh71@gmail.comًَ سٌسٓ هسٍَل: ًطبًي النتطًٍيني: 
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 هصاّت ضٌبذتي، ػلَم ًظط ِ آضَة، سب جطًتيل، ػلَم مَاًتَم، ع لفي 

 ثِ پبضازا ن الؼولي ػنس ٍاقغ زض ٍ ثبضس، هي غطثي ٍ ضطقي ّبي آ يي ٍ

 (. حتري 5-6ثبضس ) هي هؼٌَ ت پبضازا ن است؛ هسضى هنبًيستي ٍ ذطل

ِ  خس رس زض  پبضازا ن ا ي مِ اًس زُ مط ثيٌي پيص قكؼيت ثب هحققبى  ازاهر

 اظ .(3ثَز ) ذَاّس چْبضم هَج ،پژٍّطگطاى سَي اظ ضسُ هكطح مسَ هَج

 ّبي مبضگبُ ّب ٍ مٌفطاًس ّب، متبة هقبالت، حدن هستْب پيص تب ثحبل

 پيص (. هحققبى1است ) زاضتِ الؼبزُ فَ  افعا طي هحيف مبض زض هؼٌَ ت

2مبض هحيف زض هؼٌَ ت مِ است مطزُ ثيٌي
قطى  زض ّب ضًٍس تط ي اغلي اظ 

 ًيرع ّربي گصضرتِ    سربل  زض ا ي، ثط (. ػال7ٍُثَز ) ذَاّس  نن ٍ ثيست

 ثبضس، هي زًيب زض هس ط ت هطاخغ هؼتجطتط ي اظ  ني مِ آمبزهي هس ط ت

 هططٍػيت ٍاقغ زض مبض ا ي ثب ٍ زاز تطنيل ضا، ذَز ترػػي گطٍُ آذط ي

ٍ  تحقيقبت ثطاي ضا الظم ػٌَاى پطتيجبًي تحت ز ي هؼٌَ ت ٍ هس ط ت، ٍ

 (.1) مطز فطاّن خس س ظهيٌِ ا ي زض تسض س
، هبًٌس ّط پس سُ اختوبػي ٍ اقتػبزي ز گطي ثرِ ػَاهرل ٍ   3فسبز ازاضي

ل  فطآ ٌسّبي پيچيسُ ثسيبضي ثستگي زاضز مِ قيا گستطزُ اي اظ هسرب 
ضٍاًي، اختوبػي، سيبسي ، اقتػبزي ،ازاضي ، هس ط تي ٍ ػَاهرل فرطزي   

قي هبًٌس اًؼكبف پص طي ّوچٌيي هسب ل حقَ. ٍگطٍّي ضا زض ثطهي گيطز
زض قَاًيي ٍ تَغيِ ّبي آهطاًِ، ز رسگبُ ّربي ز رَاى سربالضي، ًبز رسُ      
گطفتي قرَاًيي ازاضي، ػرسم ضرفبفيت زض ٍظرب ا ٍاسرتبًساضزّب، فقرساى       

اظ . ًظبضت ثط ػولنطزّب ،زستنبضي زض اسٌبز ٍ هساضك ٍ غيطُ هري ثبضرس  
هي تَاًس حس سَي ز گط ثي تَخْي ثِ ضب ستگي ًيطٍي اًسبًي ٍ ثبًس 

هح  ثَزى ٍ ؾب غ ضسى حقَ  افطاز ثبظي ٍ گطٍُ گطا ي هس طاى اضضرس  
ضا زض مبضهٌساى ًبز سُ گطفتِ تب ثِ مبضّبي ذالف اظ قجيل ضضَُ ذَاضي ٍ 
اذتالس زست ثعًٌس. الجتِ هٌظَض اظ فسبز ازاضي، فسربز فطاگيرط زض هيربى    

ؿرؼيا  مبضگعاضاى زٍلتي است مِ هَخت ظ ربى ّربي اختوربػي ٍ  رب ت    
ًْبزّبي هَخَز هي گطزز مِ ًتيدِ ًْب ي آى تَظ غ ًبهٌبسرت اهنبًربت   

 ػوَهي ٍ هػبزضُ اهَال ػوَهي ثطاي استفبزُ ّبي ضرػي هي ثبضس.
ِ  قرسهتي  آى تَسؼِ ٍ ضضس، تنَ ي ٍ ًيست ًَ ٌي پس سُ فسبز، ُ  ثر  اًرساظ

 اختوبػبت ّوِ .ًْبزّب زاضز ٍ ّب سبظهبى تبض د ٍ اًسبًي تبض د اختوبػبت

ِ  ًورَز  ازػرب  ترَاى  هي ٍ اًس ثَزُ فسبز اظ ّب ي ٍ ال ِ سكَح زاضاي  مر

هتؼرسز   اضرنبل  ثِ فسبز فبقس مِ ضَز  بفت ًوي اًسبًي حيبت اظ تبض ري
 خْبًي ٍ گيط ّوِ پس سُ مِ فسبز، ًوَز اشػبى ثب ستي ضٍي ا ي اظ .ًجبضس

  رب تَتربليتطتط ي،   ٍ ترط ي  زهرَمطات  حتري  مطرَضي  اهطٍظُ ّيچ. است

 مطرَضّب،  تط ي هبًسُ ػقت تب تط ي تَسؼِ  بفتِ ًبآظازتط ي،  ٍ  ط يآظازت

 ًوي مبهل زاضاي سالهت ازاضي خْبت توبهي اظ ضا مطَضضبى ًظبم ازاضي

 ال ِ سكَح ٍ زضخبت، زاضاي زًيب ازاضي ّبي توبهي سيستن زاًٌس.  ؼٌي

 ّستٌس. فسبز اظ ا ي
 ٍ سيبسري  فطٌّگري،  ْبي  ثٌرس  غَضت اسبس ثط ّط سيستوي زض فسبز

 ًظربم  زض ضا آًْرب  تَاى هي مِ گيطز ذَز هي ثِ ذبغي اضنبل اقتػبزي،

 ثرطاي  پبزاش اذص اهتيبظات،  ب مبض اًدبم ثطاي ضضَُ ضنل ثِ ّبي هتؼسز

ُ  ازاضي، ضخَع اضثبة ثِ احتطاهي ذسهت، ثي حسي  ٍ اسرٌبز  اظ سَاسرتفبز
َ  ّربي  گطٍُ  ب فبهيلي  ب ضرػي ضاستبي هٌبفغ زض هَخَز هساضك هي، قر
 ٍ مربضگعاضاى  مبضگيطي ازاضي، ثِ مبضگعاضاى ذط س ذبظ، قجقِ  ب ًژازي

اسرٌبز   فرطٍش  اسرٌبز،  زسرتنبضي  ضرػري،  ًفغ هٌبفغ ثِ سبظهبى اهَال
 ٍ حيا ذسهبت، فطٍش ٍ اسٌبز هٌبقػبت زض زستنبضي مبضي، من زٍلتي،

 ثربظي  ضفير   ٍ زض ازاضُ سربظهبًي  ٍظرب ا  فطاهَضي ػوَهي، هيل اهَال

 هتغيط  ل سيستن ازاضي، غبحجٌظطاى، ثطذي ز س اظ .ًوَز ّسُهطب ازاضي

ثرِ   تَخِ ًيبظهٌس آى اظ فسبز ضفغ ٍ آى ثطزى مبضآ ي ثبال ٍ ًيست هستقل
 ّب سبذتبض اظ  ل ّط ضل مبضمطز ى ثسٍ .است هتؼسزي سبذتبضي ػَاهل

 ثبثت ا ي اظ هؤثط ثبضس، ازاضي ًظبم مبضآ ي ػسم  ب ٍ زض مبضآ ي تَاًس هي

ا ي  اظ .گطزز هي هطثَـ ًظبم هحيف ٍ ثِ خبهؼِ ازاضي ًظبم ّبي زُزا مِ
 زض ثرب  ثب رس  هي اهط ا ي ٍ گطزز ًوي هيسط ازاضي ًظبم زض زگطگًَي ضٍي

 (.8ضَز ) ثطضسي گًَبگَى گطفتي هتغيطّبي ًظط
خَاهغ ثططي است. زض حبل  ِ ني اظ هسب ل اسبسي ّو 4اي اذال  حطفِ

اي  زض هحيف مبض موتط ثِ اذال  حطفِ ظياهطٍ ِسفبًِ زض خبهؼبحبؾط، هت
ّربي هطثرَـ ثرِ     ضَز. زض حبلي مِ زض غطة سنَالض، زض زاًص تَخِ هي

اي ٍخَز زاضز، ٍلي زض  اي ثب ػٌَاى اذال  حطفِ هس ط ت ٍ سبظهبى، ضبذِ
زض هس ط ت، ثِ اذال  تَخِ مربفي   خوَْضي اسالهي ا طاىز ٌي  ِخبهؼ

ّربي   ًيبظهٌس آى است ترب ٍ ژگري   طاىا ضٍ خبهؼِ  اظ ا ي (.9ًطسُ است )
اي هبًٌس زلجستگي ثِ مبض، ضٍحيِ هطبضمت ٍ اػتوبز، ا دربز   اذال  حطفِ

 سربظي ضرَز.   تؼط ا، ٍ ثطاي تحق  آى فطٌّگ غيطُ تؼبهل ثب  نس گط ٍ
اي اضا ِ ضرسُ اسرت ٍ    ّبي هرتلفي اظ اذال  حطفِ تؼط ا زض ا ي ضاستب،

ِ   زض تؼبض ا آى ثِ هَاضز ظ ط اضبضُ ضس اي ضفتربضي   ُ اسرت: اذرال  حطفر
هتساٍل زض هيبى اّل  ل حطفِ، هرس ط ت ضفتربض ٍمرطزاض آزهري ٌّگربم      

 ِاي اظ زاًرص اذرال  مرِ ثرِ هكبلؼر      اي، ضضتِ زازى مبضّبي حطفِ اًدبم
اي اظ قَاًيي  اي هدوَػِ اذال  حطفِپطزاظز ٍ ثِ ػجبضتي  ضٍاثف ضغلي هي

(. 10غل ثِ زست هي آ س )اٍل اظ هبّيت حطفِ ٍ ض ِهي ثبضس مِ زض ٍّل
اي اضا ِ ضسُ اسرت، زٍ ٍ ژگري    ّب ي مِ اظ اذال  حطفِ زض ثيطتط تؼط ا

ضرَز: الرا( ٍخررَز ًگرطش اغربلت فرطز ٍ فرطز گطا رري؛ ة(        ز رسُ هري  
ٍ العاهبت اذالقري فرطز زض ضرغل، مرِ ثرِ ًظرط        فؼبليت ّبهحسٍزثَزى 

يرل زازى  ًگطي ٍ تقل اي، ًَػي تحَ لي ضسس ا ي ًگبُ ثِ اذال  حطفِ هي
اي است؛ ظ طا َّ ت خوؼي ٍ سبظهبًي زض ًْبزّبي هطبغل  اذال  حطفِ

ثرب تَخرِ ثرِ     زض مست ٍ مبض، ثسي فطاتط اظ ضغل فطزي اضربظ اسرت. 
اي زض هٌربثغ   ّويي ز سگبُ ثَز مِ زض ا ي اٍاذط ًيع ثحث اظ اذال  حطفِ

طح هس ط تي ٍ ثيطتط زض آثبض ٍ هجبحث هطثَـ ثِ هس ط ت هٌبثغ اًسبًي هك
فؼبليت ّب ٍ  ثبگيطي  چطن ضاثكِػالٍُ، اذال  حطفِ اي ِ (. ث9ضس ) هي

ًتب ح سبظهبى زاضز، ثِ گًَِ اي مِ ثْطُ ٍضي ضا افعا ص زازُ، اضتجبـ ّرب  
ضا ثْجَز هي ثرطس ٍ زضخِ ذكط ضا مبّص هي زّس ظ رطا ٌّگربهي مرِ    
اذال  حطفِ اي زض سبظهبى حبمن اسرت، خط ربى اقالػربت ثرِ ضاحتري      

 (.11) هي گطزز ٍ هس ط قجل اظ ا دبز حبزثِ اظ آى هكلغ هي گطزز تسْيل
ثب تَخِ ثِ هكبلت گفتِ ضسُ زض ثبال ٍ ثب تَخِ ثِ هسل هفَْهي پژٍّص 

( آ ب ضاثكِ هثجرت ٍ  1ضا زاضز مِ:  سَاالتپژٍّطگط قػس ضسيسى ثِ ا ي 
هؼٌي زاضي ثيي هؼٌَ ت زض هحيف مبض ٍ اذال  حطفِ اي مبضمٌبى ٍخَز 

( آ ب ضاثكِ هثجت ٍ هؼٌري زاضي ثريي اذرال  حطفرِ اي ٍ فسربز      2زاضز؟ 
( آ ب ضاثكرِ هثجرت ٍ هؼٌري زاضي ثريي هؼٌَ رت زض      3ازاضي ٍخَز زاضز؟ 

( آ ب ضاثكرِ هثجرت ٍ هؼٌري زاضي    4هحيف مبض ٍ فسبز ازاضي ٍخَز زاضز؟ 
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ثيي هؼٌَ ت زض هحيف مبض ٍ فسبز ازاضي ثب هيبًديگطي اذال  حطفِ اي 
پژٍّص، هحق  قػس زاضز مِ زض اثٌربي مربض    سَاالتٌبثط ٍخَز زاضز؟ ؛ ث

 ضا ًيع ثيي هتغيطّبي تحقي  ثسٌدس. ضٍاثف ػلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل مفًُمی پژيَص1 وگارٌ
 

   روش

 هسل ًَع اظ تحليل ضٍش ٍ ّوجستگي ًَع اظ ٍ تَغيفي پژٍّص ضٍش

 بهلضر  پژٍّص ا ي آهبضي خبهؼِاست.  ثَزُ سبذتبضي هؼبزالت  بثي

 توبهي ثَْضظاى ضبغل زض هطامع ثْساضتي ضْطستبى اضٍهيِ هي ثبضس. مِ

 اظ ثْرَضظاى ثرب   ًفط هرطز(  150ًفط ظى ٍ  150) ًفط 300 پژٍّص ًوًَِ

ُ  ثرب  ٍ هَضگربى  ًوًَِ تؼييي خسٍل اظ استفبزُ ِ  ضٍش اظ اسرتفبز  ًوًَر

ضٍش  ثِ ّب زازُ گيطي تػبزفي قجقِ اي ًسجي اًتربة ضسًس. گطزآٍضي
ِ  ثستِ غرَضت  ًَع اظ ًبهِ پطسص 3تطميت  ثب ٍ هيساًي  اسرت.  گطفتر

 هقيربس پرٌح   اسربس  ثرط  هرسل  ّبي ّوِ ثرص گيطي اًساظُ هقيبس

 ل ًفرط پطسطرگط ّورِ اقالػربت ضا خورغ       .ثبضس هي لينطت سكحي
سبثقِ مربض   آٍضي ًوَز. هؼيبضّبي ٍضٍز ػجبضت ثَزًس اظ: استرسام ضسوي،

تي، ػسم ضنب ت اظ فطز ثرربقط  سبل، ًساضتي هطنل ضٍاًطٌبذ 3ثيص اظ 
چبلص ّبي اذالقي زض پطًٍسُ ّبي پعضني. ثطاي خوغ آٍضي زازُ ّبي 

 پژٍّص اظ اثعاضّبي ظ ط استفبزُ ضس:

سَال ثطاي سٌدص سرِ ثؼرس    16فطم اغلي  معىًیت در محیط کار:

مبض ثب هؼٌب، احسبس ّوجستگي ٍ ّوسَ ي اضظضْب قطاحي ضرس. هقيربس   
زضخِ اي هي ثبضس. ؾط ت آلفبي مطًٍجبخ  5 پطسطٌبهِ لينطت ٍ ثػَضت

زضغرس اسرت مرِ گَ ربي پب رب ي ٍ       81هقيبس هؼٌَ ت زض هحيف مبض، 
قبثليت اػتوبز اثعاض تحقي  هري ثبضرس. ّوچٌريي خْرت آظهرَى ضٍا ري       

  سَاالت ّن اظ اػتجبض هحتَا ٍ ّن اظ اػتجبض ػبهلي استفبزُ ضس. ثطاي
 

 
 

ِ  اػتجبض هحترَاي  سٌدص  اسرتبزاى  هترػػربى،  تًظرطا  اظ پطسطرٌبه

ِ  ا ري  زض ضسُ است. استفبزُ ذجطُ مبضضٌبسبى ٍ زاًطگبّي  ثرب  هطحلر

ضرسُ،    ربز  افرطاز  ًظرطات  مسرت  ٍ هرتلرا  ّبي هػبحجِ زازى اًدبم
 مِ گطز س حبغل اقويٌبى تطتيت ثس ي ٍ آهس ػول ثِ الظم اغالحبت

 (.12) سٌدس هي ضا هحققيي ًظط ذػيػِ هَضز ّوبى پطسطٌبهِ

ثط تَسف چٌس تي اظ هحققبى ا ي پطسطٌبهِ  اد اداری:پرسطىامٍ فس

گَ ِ ٍ ثطاي  25پب ِ ازثيبت پژٍّص سبذتِ ضس. ا ي پطسطٌبهِ زض قبلت 
گَ ِ ثرِ تطتيرت ثرطاي سرٌدص      4ٍ  13، 8سٌدص هتغيط فسبز ازاضي )

فسبز هبلي، فسبز ضفتبضّربي ازاضي ٍ فسربز قربًًَي( قطاحري ضرس. ا ري       
ي لينرطت قطاحري ضرس. ؾرط ت آلفربي      تب  5پطسطٌبهِ هجتٌي ثط قيا 

(. ٍ زض ا ري تحقير  پب رب ي    13ثرَز )  84/0مطًٍجبخ پطسطٌبهِ ثطاثرط ثرب   
 ثسست آهس. 80/0پطسطٌبهِ ثط اسبس ؾط ت آلفبي مطًٍجبخ 

تَسرف خوؼري اظ   پطسطرٌبهِ اذرال     اخالق حرفٍ ای:پرسطىامٍ 

پرص طي، غربز  ثرَزى، ػرسالت ٍ اًػربف،      َليتئهسثؼس؛  7زض  هحققبى
خَ ي ٍ ضقبثت قلجي، احتطام ثرِ ز گرطاى، ّورسضزي ثرب     زاضي، ثطتطيٍفب

ٍ زض ّب ٍ ٌّدبضّبي اختوبػي ز گطاى ٍ ضػب ت ٍ احتطام ًسجت ثِ اضظش
 5ا ي پطسطٌبهِ ثط اسربس هقيربس لينرطت     گَ ِ تٌظين ضسُ است. 16

ضٍا ي پب ب ي ا ي پطسطرٌبهِ زض تحقيقربت پيطريي ٍ    ثبضس. زضخِ اي هي
سربتيس غربحجٌظط هرَضز تب يرس قرطاض گطفترِ اسرت. زض        ّوچٌيي تَسف ا
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زضغرس ثرِ    80/0، ؾط ت پب ب ي پطسطٌبهِ اذرال  حطفرِ اي   يپژٍّط
 ثسست آهس. 79/0. زض ا ي تحقي  ًيع (14) زست آهس

 پژٍّص ا ي زض ضفتِ ثنبض ّبي ًبهِ پطسص اظ  ل ّط مِ خب ي آى اظ

 ٍ است گطفتِ قطاض استفبزُ هَضز ثبضّب پژٍّطگطاى گًَبگَى ٍسيلِ ثِ
 زقيقب اثعاض تطنيل زٌّسُ ّبي پطسص پژٍّطگطاى، قؿبٍت اسبس ثط

 هري  پرس  مٌٌرس،  هي گيطي اًساظُ ضا پژٍّص زض ًظط هَضز هتغيطّبي

ّوچٌريي خْرت    .زاز قرطاض  تب يس هَضز ضا گيطي اًساظُ ضٍا ي اثعاض تَاى
تدع ِ ٍ تحليل زازُ ّبي تحقي  اظ ضبذع ّربي تَغريفي، هربتط س    

ٍ هسليبثي هؼبالت سبذتبضي )هقبز ط استبًساضز  ضسُ ٍ آظهرَى  ّوجستگي 
 تي( استفبزُ هي ضَز.

 

 ها افتهی
ضبذع ّبي تَغيفي هتغيطّب ضبهل هيبًگيي،اًحطاف  1زض خسٍل 

چَلگي ٍ مطيسگي اضا ِ ضسُ اًس. زض هسليبثي ػلي، تَؾيغ  استبًساضز،
غيطّب ثِ هتغيطّب ثب س ًطهبل ثبضس. قسض هكل  چَلگي ٍ قسض هكل  هت

قسض هكل   1ثيطتط ثبضس. ثب تَخِ ثِ خسٍل  10ٍ  3تطتيت ًجب س اظ 
چَلگي ٍ مطيسگي توبهي هتغيطّب موتط اظ هقبز ط هكطح هي ثبضس. ثٌبثط 
ا ي پيص فطؼ هسل  بثي ػلي  ؼٌي ًطهبل ثَزى تل هتغيطي ثطقطاض 

 .هبتط س ّوجستگي هتغيطّبي پژٍّص اخطا ضسُ اًس 2است. زض خسٍل 
 
 
 

 : ضاخص َای تًصیفی متغیرَای پژيَص1يل جد
اوحررررررررا   میاوگیه متغیر

 استاودارد

 کطیدگی چًلگی

معىًیت در محریط  

 کار

78/2 68/0 33/1 14/0 

 23/1 -29/0 54/0 08/3 اخالق حرفٍ ای

 87/1 -15/0 78/0 91/3 فساد اداری

 

 : ماتریس َمبستگی متغیر َای پژيَص9جديل 
 9 9 1 متغیرَا ردیف

   1 َ ت زض هحيف مبضهؼٌ 1

  1 68/0** اذال  حطفِ اي 9

 1 53/0** 83/0** فسبز ازاضي 9

 
( ٍ اذرال  حطفرِ اي   83/0، هؼٌَ ت زض هحيف مبض )2خسٍل  ثِ تَخِ ثب
هثجت ٍ هؼٌي زاض است. ضاثكِ ثيي   01/0( ثب فسبز ازاضي زض سكح 53/0)

هثجت ٍ  01/0( زض سكح 68/0هؼٌَ ت زض هحيف مبض ثب اذال  حطفِ اي )
ّربي   زازُ ثب آى ثطاظش ٍ پژٍّص ًظطي الگَي هؼٌي زاض است. آظهَى

ِ  ضٍش ثرب  ضرسُ،  گطزآٍضي ُ  ثرب  ٍ احتوربل  ثيطريٌ افرعاض   ًرطم  اظ اسرتفبز
Lisrel 8.8  الگَي آظهَى ضسُ پژٍّص حبؾط اضا ِ ضرسُ   2زض ًوَزاض

 است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : الگًی آزمًن ضدٌ پژيَص9وگارٌ
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، ثيي هؼٌَ ت زض هحيف مبض ٍ اذرال  حطفرِ اي   2 ًگبضُالػبت قج  اق
ٍخرَز زاضز.   001/0( ضاثكِ هثجت ٍ هؼٌي زاضي زض سكح 48/0مبضمٌبى )

( ضاثكرِ هثجرت ٍ هؼٌري    57/0ثيي هؼٌَ ت زض هحيف مبض ٍ فسبز ازاضي )
ٍخررَز زاضز. ّوچٌرريي ثرريي اذررال  حطفررِ اي   001/0زاضي زض سرركح 

( ضاثكررِ هثجرت ٍ هؼٌرري زاضي زض سرركح  32/0مبضمٌربى ٍ فسرربز ازاضي ) 
ٍخَز زاضز. ثيي هؼٌَ ت زض هحيف مربض ٍ فسربز ازاضي ثرب ًقرص      001/0

( ضاثكِ هثجت ٍ هؼٌي زاضي 49/0هيبًديگطي اذال  حطفِ اي مبضمٌبى )
 ٍخَز زاضز. 001/0زض سكح 

 

 : ضاخص برازش الگًی آزمًن ضدٌ پژيَص9جديل 
X2/d.f. GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

93/9 94/0 91/0 86/0 74/0 07/0 

 

 هؼطفري  ّربي  اظ ضبذع ضسُ آظهَى هسل ثطاظش هيعاى ثطضسي ثطاي

مرِ   X2/d.fضربهل   ّب ضبذع ضس. ا ي استفبزُهحققبى  تَسف ضسُ
(، GFIثطاظش ) ًينَ ي ضبذع ّستٌس، قبثل پص طش 9 اظ موتط هقبز ط

اظش ًطبًگط ثرط  9/0( مِ هقبز ط ثيطتط اظ CFIتكجيقي ) ضبذع ثطاظش
 ( مAGFIِ بفتِ ) تؼس ل ثطاظش ًينَ ي ضبذع ّستٌس، الگَ هٌبست

( PNFIا دبظ ) ضبذع ثطاظش ّستٌس، قجَل قبثل 8/0اظ  ثيطتط هقبز ط
 هدصٍض ٍ ّستٌس الگَي هٌبست ًطبًگط ثطاظش 6/0اظ  ثيطتط هقبز ط مِ

 08/0اظ  موتط ( مِ  هقبز طRMSEAتقط ت ) هطثؼبت ذكبي هيبًگيي
ّربي   ضربذع  3 خرسزٍل  ّسرتٌس. زض  الگرَي  هٌبست ًطبًگط  ثطاظش

ِ  ثب مِ اًس ضسُ گعاضش ضسُ آظهَى الگَي ثطاظش  ثرِ هؼيبضّربي   تَخر

 گرطزآٍضي  ّبي ثب زازُ هٌبسجي ثطاظش ضسُ آظهَى الگَي ضسُ، هكطح

 .زاضز ضسُ
 

 

 : وتایج بررسی فرضیٍ َای تحقیك9جديل 
 ًتيدِ t p ؾط ت هسيط فطؾيِ

 تب يس ضس 00/0 43/7 53/0 .ي فساد اداری رابطٍ يجًد دارد بیه معىًیت در محیط کار

 تب يس ضس 02/0 81/5 42/0 .بیه معىًیت در محیط کار ي اخالق حرفٍ ای کارکىان رابطٍ يجًد دارد

 تب يس ضس 01/0 89/3 32/0 .بیه اخالق حرفٍ ای کارکىان ي فساد اداری رابطٍ يجًد دارد

اداری با وقص میاوجیگری اخالق حرفٍ ای کارکىران  بیه معىًیت در محیط کار ي فساد 

 .رابطٍ يجًد دارد

 تب يس ضس 01/0 05/8 57/0

 

 

 بحث
ِ  ثطضسري  ثِ است ضسُ تالش پژٍّص ا ي زض هؼٌَ رت زض هحريف    ضاثكر

 ضَز. اذال  حطفِ اي پطزاذتِ گطي هيبًدي ًقص ثب فسبز ازاضي ٍ مبضي

اذال  حطفرِ   مبضي ٍهؼٌَ ت زض هحيف  ثيي مِ زاز ًطبى پژٍّص ًتب ح
ٍخَز زاضز؛ ثيي اذرال  حطفرِ اي ٍ فسربز     زاضي هؼٌي ٍ هثجت ضاثكِ اي

ثريي هؼٌَ رت زض    زاضي ٍخَز زاضز؛ ّوچٌريي  هؼٌي ٍ ازاضي ضاثكِ هثجت
هحيف مبضي ٍ فسبز ازاضي ثب ًقص هيبًدي گطي اذال  حطفِ اي ضاثكِ 

ِ  هؼٌي ٍ هثجت  ب حًتر  ثرب  حبؾرط  ّربي پرژٍّص   زاضي ٍخَز زاضز.  بفتر

ًيرع زض   پژٍّطگطاى قجلي. چطا مِ (7-10) ّوسَ استًيع  ّبي پژٍّص
پژٍّص ّبي ذَز ثِ ًتب ح هطبثِ زست  بفتٌس. ثٌبثطا ي هي تَاى ا ٌگًَِ 
ثيبى مطز مِ  فسبز ازاضي زض سبظهبى ّب ضفتبضي ذالف ٍ ظضت ضروطزُ  
هي ضَز، ٍلي ًوي تَاى آى ضا فقف ثِ ػَاهل هحسٍزي هبًٌس سيبست ٍ 

ل گطا ي ٍ  ب ًظيط آًْب ضثف زاز چطا مرِ افرطاز چٌبًچرِ ثرِ خْربت      فبهي
هرتلا تبهيي ضًَس ًيبظي ثِ ا دبز فسبز زض سبظهبى ًوي ثيٌٌس. ثب تَخرِ  
ثِ  بفتِ ّبي هحق  زض ا ي پژٍّص  ني اظ ضاّنبضّبي مبّص فسبز زض 
سبظهبى هي تَاًس ا دبز هؼٌَ ت زض سربظهبى ٍ هلورَس مرطزى اذرال      

مبضمٌبى ثبضس. ثٌبثطا ي هي تَاى ا ٌگًَِ تجييي ًوَز مرِ   حطفِ اي ثطاي
هؼٌَ ت زض هحيف مبضي ٍ ا دبز آى زض سبظهبى هي تَاًس زض فرطز ًرَػي   
ٍخساى مبضي ا دبز ًوَزُ ٍ فطز ثب تَخِ ثِ آى ٍ ضخَع ثِ ٍخساى ذَز اظ 

ثطٍظ فسبز زض سبظهبى خلَگيطي ًوب س. ّوچٌيي چٌبًچِ افطاز زض ٌّگربم  
ٍ خبهؼِ پص طي سبظهبًي ذَة ثب ٍظب ا ٍ اذالقيبت مبض ٍ پص طش ضغل 

حطفِ ذَز آضٌب ضسُ ثبضس هي تَاًس زض ٌّگبم مبض ٍ فؼبليت زض سبظهبى اظ 
 ثطٍظ فسبز خلَگيطي ًوب س.

 ضا ضاثكرِ هثجتري   تدطثي ثب تَخِ ثِ  بفتِ ّبي پژٍّطگطاى قجلي ضَاّس

 سربظهبى،  ٍىزض اػتوربز  ٍ غساقت ذالقيت، ثب مبضي هحيف هؼٌَ ت ثيي

 قجيل اظ ضغلي ًگطضْبي سبظهبًي، تؼْس ضرػي، مبهيبثي افعا ص حس

 سبظهبى، ثط هجتٌي ثِ ذَز احتطام ٍ ذطٍج ثِ هيل مبّص ضغلي، هطبضمت

(. ٍ ّوچٌريي قري هكبلؼربتي    15زٌّرس )  هري  ًطبى ... ٍ ضغلي ضؾب ت
 تَسف پژٍّطگطاى قجلي هطرع ضس مِ هجبًي اذال  اسالهي مبض تٌْب

 ًيع ضا اختوبػي ٍ ضٍاًي اذالقي، اثؼبز ثلنِ ًيست، هطثَـ اقتػبزي ثؼس ثِ

 هؼٌبزاض خبهؼِ ٍ فطز ثطاي قَض ٍسيؼي ثِ ثب س مبض ا ٌنِ، ٍ ضَز هي ضبهل

 ٍ حتوي فؼبليت ػٌَاى ثِ مبض، ثِ اسالهي ز سگبّْبي زض ظ طا (؛16ثبضس )
 تقاللاس ثطاي تَخْي قبثل هٌجغ ٍ ضَز هي تَخِ تقَا ٍ ٍ فؿيلت العاهي

 ذرَز  ٍ ػرعت ًفرس، ضؾرب ت    ضرػري،  ضضس هؼبًي زاضًسُ ثط زض ٍ فطز

ضٍز. ثٌبثطا ي فطز ظهبًينِ زض هحريف هؼٌرَي    هي ضوبض ثِ ٍي ضنَفب ي
قطا هي گيطز ثب ضَ  ٍ اضتيب  ثبالتطي ثِ مبض هي پطزاظز ٍ ا ري ثٌرب ثرِ    

 ضرغلي  زضسرت ٍظرب ا   اًدبم زض اضتيب  ضغل، گفتِ پژٍّطگطاى پيبهس

 ز گرط،  قطفي اظ (.17ضَز ) ًوب بى هي آى اظ فطاتط ضفتبضّب ي  ب ٍ هحَلِ

 ًيرطٍي  ٍ سربظهبى  ٍ پيًَرس زٌّرسُ   سبظهبى ّط ثٌبي ظ ط سٌگ هطبغل،
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 زاضز. آى اًگيعش قجَل ٍ ّسف ثِ زضك ًيبظ ضغل ّط ّستٌس. آى اًسبًي

 مبضمطزى ثطاي ٍي ثطاًگيرتي زض هْوي ًقص ضغل ذَ ص، اظ فطز زضك

ِ  است ضطا كي ٍ احَال ٍ اٍؾبع مبض، ًگيعشا اظ هٌظَض  زاضز  ثبػرث  مر

 افرطاز  هَقؼيت ّبي ضرغلي  ثب هطتجف ازاهِ ضفتبضّبي ٍ ّسا ت اًگيرتي،

(. ثب تَخِ ثِ ًترب ح تحقيقربت هرس طاى هطامرع ثْساضرتي ٍ      17) هي ضَز
هطامع آهَظش ثَْضظي ثب س زض خْت افعا ص هؼٌَ ت  زض هحيف مبضي ٍ 

ش مطزُ ٍ ثس ي هٌظَض پيطٌْبز هي گرطزز  اذال  حطفِ اي ثَْضظاى تال
مِ زض خْت افعا ص اذال  مربضي ٍ هؼٌَ رت زض هحريف مربضي ٍ ّرن      
چٌيي تَاًوٌس سبذتي مبضمٌبى اظ ًتب ح تحقيقبت استفبزُ ًوَزُ ٍ ترالش  

 ذَز ضا ثنٌٌس.
ثٌبثطا ي ثب تَخِ ثِ ًتب ح ثسست آهسُ هري ترَاى گفرت مرِ هؼٌَ رت زض      

ِ مربّص فسربز ازاضي    ثب هحيف مبضي ٍ اذال  حطفِ اي زاضز. ثرط   ضاثكر
ا دبز فؿبي مِ هس طاى ثب  اسبس ًتب ح ثسست آهسُ پيطٌْبزات هي گطزز

ضػب رت اذرال    ، مبهال غويوي ٍ سبلن اظ لحبل هؼٌَي ثرطاي مبضمٌربى  
 حطفِ اي زض سبظهبى ٍ ا دبز ػسالت زض ثيي توبهي ثرص ّبي سربظهبى 

 زغسغِ ثسٍى ٍ تَاًٌس آظازاًِث اػؿب مِ گطز فطاّن ازاضُ هحيف زض ثستطي

 ثستط سبظهبى زضّوچٌيي  زض تػوين گيطي ّبي سبظهبى هطبضمت مٌٌس.

 ًقرص  ٍ ٍظرب ا  خب گربُ،  ثب اّساف، مبضمٌبى مِ ضَز فطاّن ضطا كي ٍ

 تَاًس هي اهط ا ي مِ ضًَس، آضٌب هطتط بى خبهؼِ ٍ هقبثل زض زاًطگبُ ّبي

 هيربى  زض سبظهبى ّبي صًق ٍ اّساف اظ هطتطك ا دبز زضمي سبظ ظهيٌِ

مبضمٌبى ضَز ٍ اذال  حطفِ اي ٍ ٍخساى مبضي ضا زض آًْب ثَخَز آٍضزُ ٍ 
 اظ ثطٍظ فسبز زض سبظهبى خلَگيطي ًوب س.

 

 نتیجه گیری
 ٍ اختوبػي خغطافيب ي، ضطا ف ثِ تَخِ ثب اٍليِ ثْساضتي هطاقجتْبي تبهيي

 ْساضرتي ث ذرسهبت  اٍلَ رت  ٍ اقتػربزي  اضظش  ا طاًري،  خبهؼِ فطٌّگي
 مطَضّبي سب ط ٍ قجلي تدبضة اظ استفبزُ ثب مِ ًوب س هي ا دبة زضهبًي
ِ  فطٌّگي سٌي ٍ آزاة ضػب ت ؾوي خْبى  ثرطاي  هٌبسرجي  ضٍش خبهؼر

ـ  زض ثرػرَظ  هرطزم  زضهربًي  ثْساضرتي  اسبسي ًيبظّبي ثطآٍضزى  ًقرب
 زض ثتَاًٌرس  ذرسهبت  ا ي ًيبظهٌساى تب ضَز گطفتِ ثنبض هحطٍم ٍ ضٍستب ي

 زض زضهبًي ثْساضتي هطاقجتْبي تط ي ؾطٍضي اظ هٌسدن ًظبم  ل زاذل
 اٍلريي  است ضسُ ض عي پي مِ ًظبهي زض ضًَس ثطذَضزاض هرتلا سكَح
ِ  مطرَض،  ضسوي ٍاحسّبي ثب خبهؼِ توبس سكح  ٍ ثْساضرت  ّربي  ذبًر
 ضٍسرتب  زض هسرتقط  ٍاحرسي  ثْساضرت  ذبًِ. است زضهبًي ثْساضتي هطامع
 ًيرطٍي . مٌرس  هري  فؼبليت زضهبًي ثْساضتي هطمع ًظبضت تحت مِ است

ِ  ّستٌس ثَهي( هطز ٍ ظى) ثَْضظاى ثْساضت ّبي ذبًِ زض اًسبًي  ثرط  مر
 الظم اهَظضْبيٍ  ضسُ پص طش ٍ اًتربة ذبغي هقطضات ٍ ؾَاثف اسبس

ِ  ثْرَضظي  آهرَظش  هطمرع . گيطًس هي فطا ثَْضظي آهَظش هطمع زض ضا  ثر
 ًظربضت  حرت ت ضْطسرتبى  ثْساضت هطمع ستبزي ٍاحسّب اظ  ني ػٌَاى

ِ  ثرب . ضرَز  هري  ازاضُ ضْطسرتبى  ثْساضرت  هطمرع  ض ريس  هستقين  تَخر
 آًربى  هرساٍم  آهرَظش  لعٍم ثَْضظاى تَسف ضسُ اضا ِ ذسهبت گستطزگي

 ذربظ  هترَلي  ثِ ًيبظ ٍ ثَزُ هحسَس مبهال ًيع التحػيلي فبضؽ اظ پس

 تطثيت ٍ خصة مٌبض زض ضا ٍظيفِ ا ي ثَْضظي آهَظش مِ زاضز سيستن زض
 سرطٍمبض  ّب اًسبى سالهت ثب ثيطتط ثَْضظاى چَى لصا. زاضز سُػْ ثِ آًبى
 ثرطٍظ  اظ پيطرگطي  آًْب مبض مِ چطا. ضَز آًبى ثب اي ٍ ژُ تَخِ ثب س زاضًس

ثيوبض ْبست؛ ثٌبثطا ي تب حس اهنبى ثب س زض ا ي سربظهبى فسربز ازاضي ثرِ    
ِ  هطاتت موتط اظ سب ط اضگبى ّب ثَزُ ثبضس. اظ قطف ز گط ثرب   فسربز  ا ٌنر

 ًوري  ٍلري  ضَز، هي ضوطزُ ظضت ٍ ذالف ضفتبضي ّب سبظهبى زض زاضيا
 زاز ضثف آًْب ًظيط  ب ٍ گطا ي فبهيل ٍ سيبست ػَاهل ثِ فقف ضا آى تَاى
 فسبز ا دبز ثِ ًيبظي ضًَس تبهيي هرتلا خْبت ثِ چٌبًچِ افطاز مِ چطا
 فسربز  مبّص ضاّنبضّبي اظ  ني  بفتِ ثِ تَخِ ثب. ثيٌٌس ًوي سبظهبى زض
 اذرال   مرطزى  هلوَس ٍ سبظهبى زض هؼٌَ ت ا دبز تَاًس هي سبظهبى ضز

 .ثبضس مبضمٌبى ثطاي اي حطفِ
 

 هالحظات اخالقی
 اهبًرت زاضي  اذالقي اغل استفبزُ، هَضز هٌبثغ هؼطفي ثب پژٍّص ا ي زض

 سب ط ٍ ضسُ است ضوطزُ آثبض هحتطم هؤلفيي هؼٌَي ح  ٍ ضػب ت ػلوي

ضؾرب ت آگبّبًرِ خبهؼرِ هرَضز      ٍ يضاظزاض ّوچرَى  ػلوي اذال  اغَل
 .است ضسُ ضػب ت پژٍّص

 

 سپاسگساری
ّونبض ْربي ثْرَضظاى    غويوبًِ ّونبضي اظ حبؾط، تحقي  پژٍّطگطاى

ِ  ضْطستبى اضٍهيِ ثِ ٍ ژُ خٌبة آقربي ضسرَل غط رت ظازُ    زض خورغ   مر
 آٍضي زازُ ّب ّونبضي ًوَزًس موبل تطنط ضا زاضًس.

 

 هناه واشه
1. Professional Ethics ذال  حطفِ ايا  

2. Responsibility هسئَليت 
3. Being Honest غساقت زاضتي 

4. Justice ػسالت 
5. Allegiance ٍفبزاضي 

6. Excellence ثطتطي خَ ي 
7. Respect احتطام  
8. Sympathy ّوسضزي 

9. Observance ضػب ت 

10. Spirituality in the Workplace  هؼٌَ ت زض هحيف مبض 

11. Administrative Corruption  فسبز ازاضي        

12. Equity   اًػبف 

13. Conscience ٍخساى مبضي  

14. Values and Norms ٌّدبضّب ٍ اضظش ّب 

15. Ethics Fundamental      اغَل اذالقي 
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