
 های خدماتی ایرانپرهیزگاری اخلاقی در سازمانآزاده رسولی پرشکوه و همکاران: 
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 های خدماتی ایرانپرهیزگاری اخلاقی در سازمان 

 

 *2آزاده رسولی پرشکوه، 2حمیده غریبی یامچی ،1دکتر سید مهدی الوانی

 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی .1

 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس فارابی .2
 (06/03/69ذیرش:،تاریخ پ32/01/69)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

اند. دلیل  الللی دار شدههای فرهنگ سازمانی اخلاقی طلایهاخیرا بحث 
به واسلهه  8002-8002رشد این علاقه، بحران مالی و اقتصادی جهانی 

های چند ملیتی بزرگ و موسسات مالی تخلفات اخلاقی عمده در سازمان
ساد، رفتار غیراخللاقی، (. تحقیقات مختلف فرهنگ اخلاقی را به ف1است)

، 1های افشاگرانه، کشلاک  اخللاقیهای اخلاقی، نیات و قضاوتقضاوت
 فرهنلگ (.8دهنلد)ال گرایی، پندار اخلاقی و منهق اخلاقی پیوند میایده

کننلده رفتارهلای غیراخللاقی در  اخلاقی، از عوام  مهم تعیین یسلازمان
فلی کارکردهلای مت لت (. از طر3) نظر گرفته شده است هلا درسلازمان

فرهنگ سازمانی اخلاقی از نظر دور نمانده و برخورداری از یک فرهنلگ 
 شود. وری میهای سازمانی و بهرهاخلاقی غنی س ب افزای  نوآوری

 
 

 
فرهنگ اخلاقی جهلت پیشل رد راه ردهلای سلازمانی اهمیلت بسلیاری 

هلا در رد آنها و عملکل( و بر آگاهی افراد از اخلاقیات، بر قضاوت4دارد)
های دیگر فرد و بر انجام کارهای درسلت یلا نادرسلت کنار تمام فعالیت

 (.5) توسط کارکنان تاثیرگذار است
کننلد کله برخی محققان اخلاق را به عنوان قواعد و الولی تعریلف ملی

هلا اخللاق را (. در واقل  آن6کنلد)رفتار درست و نادرست را تعیلین ملی
د که بلر رفتلار ندانهائی میخلاقللی و ارزشالللول ا هقاعللدع ارت از 

(. 7)فلردی یلا جمعلی تحلت عنلوان درست یا غلط بودن حاکمیت دارد
های اخلاقی نیز به کیفیتی از فرهنگ سازمانی اخلاقی اشلاره پرهیزگاری

-ای برای پیاملدهای روانشناسلانه بررسلی شلدهدارد که به عنوان زمینه

  .(2اند)
 

 چکیده
های مشترک اخلاقی میان کارکنان یک تر سازمان است که شام  ارزشای از فرهنگ وسی فرهنگ سازمانی اخلاقی زیرمجموعهزمینه: 

شود، درنتیجه ایجاد فرهنگ سازمانی اخلاقی و حفظ و تقویت های رسمی و غیر رسمی سازمان حفظ میباشد و از طریق سیستمسازمان می
قی کاپتین در شود. هدف این پژوه  بررسی ابعاد مدل هشت عاملی پرهیزگاری اخلاها محسوب میآن امری مهم و ضروری برای سازمان

 باشد.آوری شده میهای جم های خدماتی دولتی و خصولی در ایران و تناسب این مدل با دادهسازمان

های خدماتی )دولتی و نفری از کارکنان سازمان 800باشد. این مهالعه در نمونه ای هم ستگی می روش تحقیق تولیفی و از نوعروش: 
ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده و تجزیه و تحلی  در دسترس لورت گرفت. جهت جم  آوری داده گیریخصولی( در ایران، با روش نمونه

 انجام شد. plsیابی معادلات ساختاری و در نرم افزار  ها نیز با استفاده از مدلآن

وضوح، همگرایی سرپرست، همگرایی های دهد که از میان هشت عام  مدل پرهیزگاری اخلاقی، عام های پژوه  نشان مییافتهها: یافته
پذیری تایید نشد. بنابراین فرضیه مدیریت، قابلیت حمایت، شفافیت، قابلیت بحث و قابلیت تایید و تن یه مورد تایید قرار گرفت و عام  امکان

 اللی م نی بر مدل هشت عاملی مورد تایید قرار نگرفت. 

ای نس ت به جامعه دیگر متفاوت است و های اخلاقی در جامعهن نتیجه گرفت که گرای تواهای پژوه  میبا توجه به یافتهگیری: نتیجه
ها میکند. از طرفی مدیران با اتکا به این مولفههای فرهنگ سازمانی اخلاقی را در جوام  مختلف توجیه میاین موضوع، لزوم تفاوت در مدل
 ها نهادینه سازند. توانند این فرهنگ را در سازمان

 

 های خدماتی ایرانفرهنگ سازمانی اخلاقی، مدل هشت عاملی پرهیزگاری اخلاقی، سازمانکلیدواژگان: 
 
 

 
 

 Azadeh_rps@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 



 ماتی ایرانهای خدآزاده رسولی پرشکوه و همکاران: پرهیزگاری اخلاقی در سازمان 
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اهمیلت سلازه اخللاقی فرهنلگ   8002صادی جهلانی بعد از بحران اقت
های سازمانی اث ات ای بالقوه و مسئول شکستسازمانی به عنوان پدیده

شد. این مسئله توجه به بعد اخلاقی مدیریت سازمان بله ویلژه فرهنلگ 
تواند اثر مهمی روی رفتار کارکنان داشته باشد، را بله سازمانی را که می

پذیر، رقابلت داخللی گر یک سازمان رفتار ریسکوجود آورد. برای متال ا
پرخاشگرانه و کسب اهداف به هر قیمتی را تشویق کنلد، ممکلن اسلت 

آور، فری نده و عملکلرد محیهی ایجاد کند که موجب رفتار سازمانی زیان
ناپایدار در بلند مدت شود. در مقابل  تحقیلق در ملورد اثلر یلک زمینله 

ر و رفتلار کارکنلان از ق یل  تعهلد یلا اخلاقی، اثر مت ت آن روی طرزفک
 (.2حساسیت به اعمال غیراخلاقی را مشخص کرده است)

فرهنگ سازمانی اخلاقی به کیفیت اخلاقی یک محیط کاری اشلاره دارد 
توانلد رفتلار هایی از زمینه کاری تعریف شده کله ملیکه به عنوان جن ه

ی در سازمان، توجله نق  مهم رفتار اخلاقاخلاقی را برانگیزد. با توجه به 

 .(10)است شدهمدیران و لاح نظران به عوام  مؤثر بر آن معهوف 

در زندگی کاری مدرن امروزی نیاز ضروری غیر از کسلب سلود بله هلر 
 هللای اخلللاقی هللای سللازمانی وجللود دارد. ارزشقیمتللی، بللرای ارزش

 هلا اغللبتواند دارایی مهمی برای سازمان باشد و بنابراین این ارزشمی
ها و الول اخللاقی نملای  های ارزش، گزارشبه طور عمومی در بیانیه

 (.2اند)داده شده
تواند دو راه ح  سازمانی متفلاوت فرهنگ اخلاقی و مراق ت کارکنان می

های هنجاری کارکنان باشد. فرهنگ اخلاقی به وسیله برخی برای تخلف
ده کله محققین به عنوان سیستم کنترل غیررسمی سلازمان تعریلف شل

گیرد. یعنی می برها و انتظارات مدیران و کارکنان را درتجربیات، انگاشت
فرهنگ اخلاقی رفتارها را مستقیما از طریق تمرکلزش بلر طرزفکرهلا و 

های محیط کار  تحت تلاثیر هنجارهای سازمانی مشترک در برابر تخلف
ار دهد. فرهنگ اخلاقی به عنلوان پلی  بینلی کننلده مهلم رفتلقرار می

هایی با سهح بالای پرهیزگاری اخلاقی غیراخلاقی است. یعنی در سازمان
(. 11سازمانی، احتمال کمی وجود دارد کارکنان غیراخللاقی رفتلار کننلد)

های کشاک  اخلاقی کمتر، تحلی  اثرات مت ت فرهنگ اخلاقی در تجربه
رفتگی کمتر و درگیری کاری بالاتر در میان اعضلای سلازمانی انعکلاس 

تواند به تعقیب اهلداف کلاری یابد. در مقاب ، فرهنگ اخلاقی نیز مییم
(.  فرهنلگ 2کارکنان منجر شود که برای فلرد و سلازمان مفیلد اسلت)

سازمانی الگویی آموخته شده است که تحقق آن در شرایهی اسلت کله 
مفروضات بنیادین و اعتقادات توسط اعضای سازمان تسلهیم و پذیرفتله 

شلود: سازی شاین نیز فرهنگ سه سهح را شام  ملیوماند. در مفهشده

 .(18ها و ج(مفروضات بنیادین)الف(مصنوعات قاب  مشاهده ب(ارزش
سازی اخلاق با انلواع منلاب  ها به بحران اخلاقی از طریق نهادینهسازمان

های اخلاق، تعیین مشاوران و های اخلاق، ایجاد کمیتهشام : طرح گزاره
-دهند. لاح نظران برناملهها پاسخ میانتشار خ رنامهمسئولان اخلاقی و 

 هایکنند. قسمتهای اخلاق را به دو مقوله لریح و ضمنی تفکیک می

مشلی، هلای خلطنامهلریح هر برنامه اخلاق شام : الول اخلاقی، نظام
هلای اخللاق و ، کمیتله8هلای تلوجیهیالزامات آموزش کارکنان، برنامه

های ضمنی اخللاق شلام : فرهنلگ . قسمتباشدسمینارهای اخلاق می

هلای ارتقلاو و ارزیلابی های تشویق، ره لری، سیاسلتسازمان، سیستم
سازی و مدیریت اخلاق مشکلی است کله (. نهادینه13باشند)عملکرد می

اخللاقی  اند. اگر سازمانی به استقرار سیسلتمهمه سازمان ها با آن مواجه
را تعریلف و در هملان  3سلازینهادینه مند باشد ابتدا بایدبلند مدت علاقه

مانند در حلالی شان اخلاقی میها و کارکنانحال ب یند چرا برخی سازمان
(. بله عللت افلزای  14ها اخلاق در حال تنزل است)که در بقیه سازمان

کنند این مشلکلات ها سعی میمشکلات اخلاقی در کسب و کار، سازمان
هلای اخللاقی جدیلد و ایجاد موقعیلت سازی اخلاق از طریقرا با نهادینه

هلای متنلوعی وجلود دارد تلا تنظیم الول اخلاقی، کنتلرل کننلد. روش
الول اخلاقی بتواند در داخ  سازمان بسته به عوام  کوتاه مدت و بلنلد 

تلدوین  های نهادینه کردن اخلاقیکی از روش (.15مدت، نهادینه شوند)
اللی سلازمان را  یولویلتهلااسلت کله ارزشهلا و ا4 منشورهای اخلاقی

 (.16) کندبه ذینفعان اعلام می
سازی اخلاق فرایندی است که از طریق عملیات اخلاقی مسلتمر نهادینه 

ای که سازمان به طور ( و ع ارت است از درجه17شود)سازمان ترویج می
کنلد. لریح و ضمنی اخلاق را در فرایندهای تصمیم گیری خود وارد می

اخلاق به معنی رفتار اخلاقی به کار رفته یا مستقیما بیلان ترکیب ضمنی 
باشد و بسیار حیاتی و اساسی است. ترکیب لریح اخلاق بلدان نشده می

معناست که رفتار اخلاقی به طور رسمی و بدون ابهام بیان شلده اسلت. 
سازی اخلاق شام  ره ری اخلاقی و ارت اطلات های ضمنی نهادینهشک 
-های لریح شام  الول اخلاقی و آموزش اخللاق ملیباشد. فرمباز می

 (.12باشد)
از  یک طرف، فرهنگ اخلاقی از عنالر ملموسی از ق ی  ایجلاد اللول 

ها تشلکی  شلده اسلت. از طلرف دیگلر عناللر هدایت به علاوه مشوق
-ناملموسی از ق ی  رفتلار همکلاران و اطاعلت از اقتلدار را شلام  ملی

باور هسلتند کله جلو و فرهنلگ اساسلا  براین برخی محققان .(12شود)
با فرهنگ اخلاقی هم پوشانی دارد و هلر  5متفاوت نیستند اما جو اخلاقی

آورنلد. در واقل  فرهنلگ اخللاقی، رفتلار دو نتایج یکسانی را به بار ملی
هلایی را دهد و جن هاخلاقی و غیراخلاقی را بهتر از جو اخلاقی تولیح می

دهلد در حلالی کله جلو اخللاقی ر قرار میداراست که رفتار را تحت تاثی
 بیشتر با طرز فکرها در ارت اط است.

-فرهنگ اخلاقی قسمتی از فرهنگ سازمانی است که شرایط و سیسلتم

تواند رفتارهای اخلاقی را ترویج دهد. ایلن شود که میهایی را شام  می
 تواند به دو مجموعه از اجزاو تقسیم شود:سیستم می

، اسلتانداردهای 7هلای ارزش، بیانیه6ی)الول اخلاقیهای رسمسیستم. 1
 (2و معیارهای پاداش 2ارزیابی عملکرد

، 11هلای نقل ، ملدل10هلای غیررسلمی)هنجارهای رفتلاریسیستم. 8
 .(18های مشترکسنت

تر فرهنگ ارائه شلده های رسمی اغلب در سهح عینی و ملموسسیستم
تلر فرهنلگ بله عمیقهای غیررسمی در سهوح اند. در حالی که سیستم

شوند. همچنلین تجربیلات های اساسی ظاهر میها و فرضعنوان ارزش
شان از چگونگی ترویج رفتار اخلاقی ها و انتظاراتاعضای سازمان، فرض

 (. 2سازمان، قسمتی از فرهنگ اخلاقی هستند)
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سه عنصر کلیدی باید وجود داشته باشد تا جرم، فساد و دیگر فعالیتهلای 
از طریلق  و غیراخلاقی درون کسب و کار و در ارت لاط بلا آن غیرقانونی

 ایجاد یک فرهنگ سازمانی اخلاقی حداق  شود:
هللای اخلللاقی محللوری از طریللق سللازمان در یللک مجموعلله ارزش. 1

 شود.ها و اعمال آن القاو میها، فرایندسیاست

نامه اخلاق، آملوزش اخللاق، یک برنامه اخلاق رسمی شام  یک نظام. 8
  13ک هاتلاین)خط تلفن مستقیم با رئیس( اخلاق و یک مسئول اخلاقی

 .(80حضور مستمر ره ر اخلاقی). 3
ترین عنالر فرهنگ اخلاقی سازمان ره ری اغلب به عنوان یکی از مهم

-است. ره رانی که به عنوان خالق و حامی فرهنگ اخللاقی در سلازمان

الگللو را در شللوند افللرادی هسللتند کلله نقلل  شللان شللناخته مللیهللای
کنند، توجه را به اهدافی غیر از اقتصاد استانداردهای اخلاقی بالا بازی می

مدتی بله روابلط شوند و دید بلندجلب کرده، در م احث اخلاقی درگیر می
درون و بیرون سازمان دارند. خلق یک فرهنگ اخلاقی در محیط کلاری 

در سلازمان، (. هیئت حلاکم 81گیرد)باک لورت میاز طریق ره ری بی
کارکنان و سیاست اخلاقی از عوام  تت یلت و تقویلت فرهنلگ اخللاقی 

 (.88سازمان است)
ای از هلای سلازمان یافتلهبرخی محققین معتقدند که افراد اعضای گروه

ها هستند که زمانی کله یلک فلرد در آن کلار ها و سازمانق ی  شرکت
سلازمان یلا نهلاد شلود. ایلن کند به یک اجتماع بلاواسهه ت دی  میمی

-کند. پرهیزگاری و شهامت فردی ملیهای کاری را مشخص میارزش

های اجتماعی آن حمایت شود. تواند توسط یک سازمان خوب و سیاست
همچنین به اهمیت اقدامات در جلایی کله اللول اخللاقی ملورد توجله 

های همکاری فعالیت"کنند. یعنی جایی که اقدامات به هستند، تاکید می
اشلاره دارد   "ک با اهداف متقاب  درک شده و روش انجلام کارهلامشتر

روش هایی که در سازمان برای انجام کارها وجود دارد از لحاظ اخللاقی 
(. برخی دیگر از لاح نظران این تئوری بر اساس پرهیزگلاری 2اند )مهم

را به زمینه سازمانی انتقال دادنلد و تاکیلد نمودنلد کله عللاوه بلر افلراد 
های خالی داشته باشند که به اعمال ها نیز نیاز دارند که ویژگینسازما

شان باشلد ها باید کمک به اعضای(. هدف سازمان83اخلاقی منجر شود)
-های اخلاقی را در تعاملات روزانه خود بلروز دهنلد و ملیتا پرهیزگاری

بایست تصمیم گیری اخلاقی را حمایت کنند. این کار به کارکنان کملک 
تر شوند و جامعه سازمانی اخللاقی بسلازند. پرهیزگلاری تا اخلاقی کندمی

تواند به ایلن طریلق تعریلف شلود کله چقلدر فرهنلگ یک سازمان می
هلا سازمانی رفتار اخلاقی را در میان اعضای سازمان تشویق و چگونه آن

  (.2دارد)اخلاقی باز میرا از اعمال غیر
سلازمان شلرایط  14اخللاقیهلای به نظر برخی لاح نظران پرهیزگلاری

های اخلاقی هستند که معیارهای رسلمی را ایجلاد و سازمانی برای رفتار
-ظرفیت سازمان برای تحریک رفتار اخللاقی کارکنلان را ملنعکس ملی

باشد که بلر اسلاس (. مدل کاپتین شام  هشت پرهیزگاری می84کنند)
 تئوری پرهیزگاری اخلاق کسب و کلار طراحلی شلده و شلام  وضلوح،

پذیری، قابلیلت حمایلت، همگرائی سرپرستان، همگرائی مدیریت، امکان
 باشد.شفافیت، قابلیت بحث و قابلیت تایید و تن یه می

به دلی  آن که مدل توسعه یافته فوق ماهیتا چند بعدی اسلت، مقیلاس 
دهد و در ایلن معت ری را برای سنج  فرهنگ سازمانی اخلاقی ارائه می

فته شد. وضلوح اوللین بعلد در ملدل پرهیزگلاری تحقیق از آن بهره گر
اخلاقی به اسلتانداردهای اخللاقی سلازمان و انتظلارات هنجلاری بلرای 
کارکنان و مدیران اشاره دارد که باید جام ، قاب  درک و واقعلی باشلند. 

گیلرد: همگرائلی بعد دیگر پرهیزگلاری اخللاقی در دو مقولله قلرار ملی

ها اسلتانداردهای حتی اگر سازمان .و همگرائی مدیریت عالی سرپرستان
اخلاقی واضحی داشته باشند و رفتار واقعی سرپرستان و مدیران بلا ایلن 

های ناسازگار و متضادی دریافلت انتظارات همگرا ن اشد، کارکنان نشانه
کنند. این بعلد از پرهیزگلاری اخللاقی بلر اسلاس تئلوری یلادگیری می

ریق مشلاهده رفتلار دیگلران و اجتماعی است که بر ط ق آن افراد از ط
گیرنلد. چهلارمین بعلد در ملدل پرهیزگلاری پیامدهای این رفتار یاد می

پذیری است. امکان پذیری شام  همه مناب  در دسلترس اخلاقی، امکان
برای اعمال اخلاقی نه تنها زمان کافی، مناب  مالی، تجهیزات و اطلاعات 

هلا هنجارهلا و ارزشبلکه همچنین اقتدار شخصی برای عم  بر ط لق 
قابلیت حمایت به  .باشدبدون هیچ گونه فشاری برای تخهی از قواعد می

میزانی که سلازمان کارکنلان و ملدیران را بلرای برخلورد بلا انتظلارات 
کند، اشاره دارد. چنین حمایتی بلرای رفتلار اخللاقی هنجاری حمایت می

ن شلفافیت بله کند. بعد دیگر پرهیزگاری اخللاقی سلازماتعهد ایجاد می
اخلاقی است  به معنی آنکه چقدر قابلیت رویت رفتار اخلاقی یا غیر معنی

شان بلرای اعضلای سلازمان اخلاقی و پیامدهایرفتارهای اخلاقی یا غیر
قاب  درک است. قابلیت بحث  یا گشودگی برای بحث در ملورد مسلائ  

و ملدیران  اخلاقی، بعد دیگر پرهیزگاری اخلاقی است. زمانی که کارکنان
هلای هلا و دوراهلیسازمان فرلت بحث و ت ادل نظر در مورد دشواری

کننلد، رفتارهلای اخلاقی را نیز بیلان ملیاخلاقی را دارند و رفتارهای غیر
قابلیت تایید  .تواند پی  بینی و از بروزشان جلوگیری گردداخلاقی میغیر

اییلد یلا تن یله و تن یه که به معنی دارابودن ضمانت اجرایلی از طریلق ت
های اخلاقی همراه با همدیگر، کیفیلت اخللاقی این پرهیزگاری .(2است)

دهند که رفتار اخلاقی را در میان اعضلای فرهنگ سازمانی را نمای  می
 (.85کند)آن تشویق می

اخلاقی بله ویلژه در نظلام  15با توجه به اهمیت فزاینده فرهنگ سازمانی
موفقیللت و شکسللت سللازمان،  جمهلوری اسلللامی و نقلل  ویللژه آن در

همچنین به دلی  این که تاکنون در ایران تحقیقی م نی بر بررسی مدل 
فرهنگ سازمانی اخلاقی لورت نگرفته، محققین بلرآن شلدند تلا ملدل 

های خدماتی ایلران سلنجیده و بررسلی پرهیزگاری اخلاقی را در سازمان
یزگاری اخللاقی نمایند. بنابراین هدف این پژوه  بررسی ابعاد مدل پره
پلذیری، قابلیلت شام : وضوح، همگرایی سرپرستان و ملدیریت، امکلان

هلای حمایت، شفافیت، قابلیت بحث و قابلیت تایید و تن یله در سلازمان
هلای جمل  آوری خدماتی در ایران و همچنین تناسب این مدل بلا داده

باشد. در واق  مساله اللی پلژوه  ایلن اسلت کله آیلا ملدل شده می
نگ سازمانی اخلاقی هشت عاملی با فرهنگ سازمانی اخلاقی ایلران فره

 مهابقت دارد؟ 
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 (8: مدل پرهیزگاری اخلاقی سازمان)4نگاره

 روش
باشلد. در ایلن تحقیلق روش تحقیق توللیفی از نلوع هم سلتگی ملی

ه هملراه های خدماتی تهران)شرکت خدماتی وابسلته بلکارکنان سازمان
اول، اداره خدمات نوین بانک ملت، شرکت ساختمانی وابسته بله بانلک 
ملت( به عنوان جامعه آماری انتخلاب شلدند. در تحلیل  علاملی اگلر از 

نمونه برای هر عام   80یابی معادلات ساختاری استفاده شود حدود مدل
لازم است. حجم نمونه تولیه شده برای تحلیل  علاملی تاییلدی حلدود 

(. با توجه به این که در ایلن 87و 86باشد)عام  می 10نمونه برای  800
تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری جهت بررسی و اعت ار یابی ملدل 

 80شلود و  در چنلین مهالعلاتی بلرای هلر متدیلر حلداق  استفاده ملی
پرسشنامه مورد نیاز است و در این تحقیق هشت متدیلر وجلود داشلت، 

پرسشلنامه توزیل  و  880مورد تعیین شد که  160د نیاز تعداد نمونه مور
-های پژوه  نیز از روش نمونلهپرسشنامه عودت داده شد. نمونه 800

 گیری دردسترس انتخاب شدند.
-فرهنگ سازمانی اخلاقی با پرسشنامه پرهیزگاری اخلاقی سلنجیده ملی

شود. ساختار این مقیلاس بلرای سلنج  فرهنلگ اخللاقی بله وسلیله 
گوناگون اعت اریابی و مورد حمایت قرار گرفته اسلت. در ایلران  مهالعات

نیز جهت ته یق با شرایط برای اعت ار یابی پرسشنامه از آلفای کرون لا  
و ضریب پایایی ترکی لی اسلتفاده شلد. پرسشلنامه پرهیزگلاری اخللاقی 

پلذیری، قابلیلت گویه دارد که به هشت عام  شام : امکان 52سازمان 
ت، قابلیت بحث، قابلیت تایید و تن یه، وضلوح، همگرائلی حمایت، شفافی

 (.83سرپرست، همگرائی مدیریت ط قه بندی شده است)
از بسلیار موافلق تلا بسلیار مخلالف   5تلا  1سوالات با طیف لیکلرت از 

یابی معادلات ساختاری و در نرم ها با استفاده از مدلسنجیده شدند. داده

سوال پرسشنامه همه سلوالات بله  52از تجزیه و تحلی  شد.  plsافزار  
و همگی در سلهح اطمینلان  5/0دارای بار عاملی بالاتر از  88جز سوال 

بود اما  5/0دارای بار عاملی بالاتر از  88درلد معنی دار بودند. سوال  25

t  سلنج  پایلایی  کمتر بود بنابراین از تحلیل  حلذف شلد. 26/1ان از
و آلفلللای  (CR>0/7) لللی پرسشلللنامه بلللا ضلللرایب پایلللایی ترکی

 آمده است. 1انجام شد. نتایج در جدول  (Alpha>0/7)کرون ا 

 : بررسی پایایی ابزار4جدول
 آلفای کرونباخ عوامل ردیف

α>0/7 
 پایایی مرکب
CR>0/7 

1 
8 

 وضوح
 همگرایی سرپرستان

25/0 
26/0 

22/0 
20/0 

 21/0 22/0  همگرایی مدیریت    3

 28/0 22/0 پذیریامکان 4

 22/0 26/0 قابلیت حمایت 5

 25/0 72/0 شفافیت 6

 22/0 27/0 قابلیت بحث 7

 20/0 27/0 قابلیت تایید و تن یه 2

 

، از PLSجهت بررسی برازش کلی و محاسل   شلاخص تناسلب ملدل در 
 گیرند:فرمول زیر بهره می

 
 

 یافته ها
د باش 36/0تر از  برابر بزرگ GOFدر لورتی که مقدار  PLSدر مدل 

توان گفت که مدل بصورت کلی معنادار و قاب  ق ول است. در ملدل می
 پژوه ، این مقدار بصورت زیر محاس ه شده است.

 

GOF = =0/741 GOF = =0/741 

 

اسلت  36/0و بزرگتلر از  741/0برابلر   GOFبا توجه به اینکه مقلدار 
 باشد. رازش مناسب میتوان گفت که مدل در مجموع دارای بمی

دهلد. در حاللت ضرایب مسیرها در حاللت اسلتاندارد نشلان ملی 8نگاره
  باشد.پذیر میاستاندارد مقایسه عددی ضرایب مدل امکان

دهلد. در معناداری مسیرها در مدل تحلی  مسلیر را نشلان ملی 3نگاره 

در  Tتوان بلر اسلاس مقلدار می %25حالت معناداری در سهح اطمینان 
از  88خصوص معناداری ضرایب مسلیرها تصلمیم گیلری کلرد. سلوال 

 بود، حذف گردید. 26/1کمتر از  Tپذیری دارای عام  امکان

 



 های خدماتی ایرانپرهیزگاری اخلاقی در سازمانآزاده رسولی پرشکوه و همکاران: 
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 : ضرایب مدل پژوهش در حالت استاندارد4نگاره

 

 
 : مدل پژوهش در حالت معناداری9نگاره

 

های وضوح، از هشت عام  مدل فرهنگ سازمانی اخلاقی، عام 
همگرایی سرپرست، همگرایی مدیریت، قابلیت حمایت، شفافیت، قابلیت 
بحث و قابلیت تایید و تن یه مورد تایید قرار گرفت و از طرفی عام  

پذیری مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه اللی مورد تایید امکان
ها و ها، ایدئولوژیها، سنتوام  به علت داشتن ارزشقرار نگرفت. ج

های مختلف، در اخلاقی دانستن یا ندانستن رفتارها متفاوت گرای 
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ای نسب به جامعه دیگر های اخلاقی در جامعههستند. در نتیجه قضاوت
 (. 82متفاوت است)

 : بررسی ابعاد4جدول
 نتیجه  t بار عاملی بعد

  پذیرش 322/3 188/0 وضوح 

 پذیرش  252/4 168/0 همگرائی سرپرست 

 پذیرش  422/5 123/0 همگرائی مدیریت 

 عدم پذیرش  432/1 057/0 پذیری امکان

 پذیرش  861/6 830/0 قابلیت حمایت 

 پذیرش  171/4 157/0 شفافیت 

 پذیرش  445/5 805/0 قابلیت بحث 

 پذیرش  840/3 143/0 قابلیت تایید و تن یه 

 

 بحث
پرهیزگاری اخلاقی کاپتین از تناسب بالایی در ایران برخوردار اسلت  مدل

که این یافته با نتایج به دست آمده از پژوه  للورت گرفتله در سلال 
در فنلاند که به بررسی اعت ار مقیاس پرهیزگاری اخللاقی کلاپتین  8013

(. از طرفی مقایسله ایلن یافتله بلا نتلایج 2باشد )پرداخته بود همسو می
در سلازمان هلای دولتلی لیتلوانی  8014  مشابهی که در سلال پژوه

جهت بررسی تناسب مدل پرهیزگاری اخللاقی کلاپتین در جامعله ملورد 
بررسی انجام شده است، نشان دهنده اعت ار ایلن ملدل و همسلو بلودن 

در رابهه با  8016های پژوه  دیگری که در سال (. یافته2نتایج است )
اقی بلر تعهلد کارکنلان للورت گرفتله و بله تاثیر فرهنگ سازمانی اخل

بررسی تاثیر ابعاد مدل هشت عاملی پرهیزگاری اخلاقی پرداختله اسلت، 
های پژوه  حاکی از (. از طرفی یافته85باشد )موید اعت ار این مدل می

-آن است که از میان هشت عام  مدل فرهنگ سازمانی اخلاقی عامل 

دیریت، قابلیلت حمایلت، های وضوح، همگرایی سرپرست، همگرایی مل
شفافیت، قابلیت بحث و قابلیت تایید و تن یه مورد تاییلد قلرار گرفلت و 

نیلز  8016پذیری تایید نشد کله برخلی محققلین در سلال عام  امکان
های پرهیزگاری اخلاقی و فرهنگ اخلاقی به نتلایجی ضمن بازبینی مدل

وجه بله ایلن کله (. با ت84اند )های این پژوه  دست یافتهمشابه یافته
پذیری شام  همه مناب  در دسترس برای اعمال اخلاقی نله تنهلا امکان

زمان کافی، مناب  مالی، تجهیزات و اطلاعات بلکه اقتدار شخصلی بلرای 
توان چنین استدلال نملود باشد، میها میعم  بر ط ق هنجارها و ارزش

ارکان نظام و  که با توجه به غالب و حاکم بودن دین م ین اسلام بر تمام
هلا( و اللول حلاکم بلر تاثیر مستقیم آن بر افراد )خودکنترل کلردن آن

ها امکانات للازم ها، حتی اگر سازمانها و  عملکرد و چیدمان آنسازمان
را جهت رفتار اخلاقی فراهم نکنند خود افراد در تحقق هنجارهلا اللرار 

شند. همچنلین علدم ها می بادارند و دارای اقتدار لازم برای عم  به آن
توانلد مویلد آن باشلد کله پذیری در تحقیق حاضلر ملیتایید بعد امکان

شرایط و الول حاکم بر جامعه اسلامی ایران س ب شده تا افراد دقیقا بر 
ط ق سلسله مراتب نیازهای مازلو عم  نکننلد و نیازهلای سلهح باللاتر 

ترشلان ح پایینتر از نیازهای سههای مومن و پرهیزگار بسیار مهمانسان
دهند اخلاقی عم  کننلد حتلی اگلر ای که افراد ترجیح میباشد به گونه

هلا جهلت غیراخللاقی شرایط لازم جهت اخلاقی بودن مهیلا ن اشلد و آن
 عم  نمودن تحت فشار باشند. 

ایجلاد فرهنلگ  بلرایملدیران  جهت به ود مدیریت اخلاق در سلازمان،
 پای نلدها آننیز به تعریف و خود را اخلاقی  باید الول در سازمان اخلاقی

-باشند  در واق  باید این الول را به لورت لریح و ضمنی در سیاست

ها و اعمال خلود وارد کلرده و از تصلمیمات گیریها، فرایندها و تصمیم
های پیشین نیلز بیلان طور که در پژوه اخلاقی نیز حمایت کنند. همان

های رسمی و غیررسمی سیستمشده نق  مدیران و ره ران و همچنین 
در هر سازمانی در تدوین و اجلرای برنامله هلای اخللاقی و بلروز رفتلار 

 (. 2اهمیت است )اخلاقی بسیار با
مدیران باید از طریق ارت اطات اثربخ ، آموزش مستمر و نهادینه سازی 
الول اخلاقی، آن را در سازمان مستحکم سلازند. از طرفلی بلا ره لری 

های مشلاوران و منشورهای اخلاقی و با بکارگیری کمیته اخلاقی، تدوین
توان الول اخلاقی را در سازمان نهادینه کلرد. ایجلاد مسئولان اخلاق می

-های اخلاقی در سازمان و پای ندی مجدانه و سلختمشیها و خطرویه

ها نیز از عوام  مهم دستیابی به این هدف اسلت. از گیرانه نس ت به آن
ه تلاثیر بسلزایی در حفلظ و تقویلت فرهنلگ سلازمانی موارد دیگری ک

باشلد تر فرهنلگ سلازمانی اخللاقی ملیاخلاقی دارد و در سهح ملموس
ها و معیارهای مناسب تشویقی جهلت رفتارهلای اخللاقی تعیین سیستم

توانلد نتلایجی ماننلد انگیلزش، تعهلد و است. این موضوع همچنین می
مان را ثمر دهد. از طرفلی دیگلر وری سازبه ود عملکرد کارکنان و بهره

توان یک برنامه اخللاق رسلمی و یلا یلک سیسلتم مناسلب جهلت می
شناسایی انحرافات اخلاقی در سازمان ایجاد کرد تا در لورت لزوم مورد 
بررسی قرار گیرد و افراد از پیامدهای رفتارهلای غیراخللاقی خلود آگلاه 

علللاوه بللر  تللوان در سیسللتم ارزیللابی عملکللرد کارکنللانشللوند  مللی
های اخلاقی را نیلز مهلرح کلرد. استانداردهای عملکردی الول و ارزش

های اخلاقی برای کارکنان باید شلفاف، قابل  درک و این الول و ارزش
های مختلف نیلز بله ایلن طور که محققین در پژوه بحث باشد. همان
 (.13و  2اند )موارد اشاره کرده

ه آملاری کلم و از چنلد سلازمان های تحقیق)نمونبا توجه به محدودیت
محدود و در دسترس( و اهمیلت راه لردی اخللاق و فرهنلگ سلازمانی 
-اخلاقی در پیش رد اهداف سازمان و جامعه یا شکست آن، پیشنهاد ملی

های اخللاقی در شود تحقیقات بیشتری در زمینه مدیریت الول و ارزش
د تا بتلوان بله تری لورت گیرهای ایران با نمونه آماری گستردهسازمان

تر دست یافت. همچنین با توجه به تفاوت ایلران اسللامی نتایج تفصیلی
تلری در ملورد شود تحقیق گسلتردهنس ت به سایر کشورها پیشنهاد می

های ایران لورت گیرد تلا مدل بومی پرهیزگاری اخلاقی اسلامی سازمان
ت حل  هلا جهلخلاوهای دانشی موجود را پر نموده و نیاز م رم سلازمان

 مشکلات اخلاقی را رف  نماید.
 

 گیرینتیجه
این پژوه  ابعاد مدل پرهیزگاری اخلاقی سازمان را کله شلام  هشلت 

ها حاکی از آن اسلت باشد در ایران مورد بررسی قرار داد. یافتهعام  می



 های خدماتی ایرانپرهیزگاری اخلاقی در سازمانآزاده رسولی پرشکوه و همکاران: 
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پذیری به معنی توانایی رفتار به طور اخلاقی، به عنلوان عامل  که امکان
شلود و ازمانی اخللاقی در کشلور محسلوب نملیتعیین کننده فرهنگ س

توانلد هفت عام  دیگر مدل، مورد تایید قرار گرفلت. ایلن موضلوع ملی
ها و فرهنگ اخللاقی کشلور باشلد  زیلرا ها، گرای مربوط به ایدئولوژی

هلای اخللاقی جامعله کننده ارزش رفتارهای اخلاقی در سازمان منعکس
و باورهای دینلی و اخللاقی فلردی ها باشد. از طرفی ادراکات، ارزشمی
تواند تمای  به بروز رفتارهای اخللاقی در میلان کارکنلان را افلزای  می

دهد. این موضوع بیانگر آن است که پای ندی به الول اخلاقی در میلان 
کارکنان ایرانی، درمقاب  توانایی رفتار و مناب  زمانی، مالی و اطلاعلات و 

های اخللاقی وردار است. بنابراین گرای تجهیزات از اولویت بالاتری برخ
هلای فرهنلگ سلازمانی متفاوت در جوام  مختلف، لزوم تفاوت در مدل

 کند.ها توجیه میاخلاقی را در میان آن
 

 های اخلاقیملاحظه
هلا در این پژوه  همه کارکنان و مدیران، با رضایت کامل  بله سلنجه

 رعایت شد.داری در اطلاعات نیز پاسخ دادند و ال  امانت

 

 سپاسگزاری
های مورد بررسلی کله یلاریگر از همه کارکنان و مدیران محترم سازمان

 شود.محققین بودند، قدردانی می
 

 هنام واژه
 Ethical strain .1 اخلاقی کشاک 
 Orientation .2 توجیهی

 Institutionalization .3 نهادینه سازی

 Codes of ethics .4 منشورهای اخلاقی

 Ethical climate .5 اخلاقیجو 

 Ethical principles .6 الول اخلاقی

 Values statements .7 بیانیه های ارزش

8.Performance evaluation standards 
 استانداردهای ارزیابی عملکرد

 Reward standards .9 معیارهای پاداش

  behavioral norms .10 هنجارهای رفتاری

 Role modeling .11 مدل های نق 
  Common traditions .12 سنت های مشترک

 Ethics officer .13  مسئول اخلاق

 Ethical piety .14 پرهیزکاری اخلاقی

 Cultural organization .15 فرهنگ سازمانی
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