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 طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندهای رفتار اخلاقی

 

 3، محمد منتخب یگانه3، مصطفی بهارلو2آزاده حربی، * 1فردامل شریفی
 گروه روانشناسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران .1

 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز .2

 صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز گروه روانشناسی .3
 (91/91/19،تاریخ پذیرش:91/91/19)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

 بب های متعدد در دنیای کسب  ککبارا ااقبا  بدلیل آشکارشدن رسوایی
هبا ها تبدیل شده است ک سبازمانیک موضوع اساسی ک مهم در سازمان

توانبد در دراز مبدب بءبا  اند ک  عدم کجود ااقا  میج  این امر شدهمتو
(. از سوی دیگبرا سبرمای  1سازمان را در دنیای رقابتی ب  اطر بیاندازد )

های دکلتبیا نبتعتی ک انسانیا عامل مهمی برای تحءق اهداف سازمان
 رکند. این تأکید رک ب  افزایش برای فهم رفتارهبایبازرگانی ب  شمار می

های ااقاقی از سبوی کارکتان از یک سوا ک رعایت ااقا  ک حفظ ارزش
دیگرا توج  زیادی را ب  بررسی رفتارهای ااقاقی ک غیرااقاقی کارکتبان 

 (.2در سازمان جق  کرده است )
 
 
 

 
هباا آدا  ک رسبوم افبراد ای از فقسف  است کب  ببا ارزشااقاقیاب حوزه
توان ایتگونب  تعریب  اقاقیاب را می(. در تعریفی دیگرا ا3سرککار دارد )

کرد: استانداردهای رفتاری ک  از نظر قانونی ک ااقاقی قابل قبول جامعب  
ها جقوگیری از برکز رفتارهایی است ک  ب  نفع فبرد ک هستتد ک هدف آن
باشبد. در ایبن راسبتاا رفتبار ااقباقی عببارب اسبت از ضرر دیگران مبی

کتبد ک رفتبار غیرااقباقیا رعایبت مبیرفتارهایی ک  این اسبتانداردها را 
توان چتبین فبر  کتد. میرفتاری است ک  این استانداردها را نءض می

کرد ک  معیار تعیین رفتار ااقاقی ک غیرااقاقیا ذهتی ک تابعی از ادراک ک 
 (. 4برداشت فرد از انتظاراب رفتاری است. )

 
 
 

 چکیده
ها است تا های مدیران کارآمدا چگونگی ایجاد بسترهای متاس  برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرف ترین دغدغ یکی از عمدهزمینه: 

بپردازند ک انول ااقاقی حاکم بر شغل ک حرف  اود را رعایت  ها با حس مسئولیت ک تعهد کامل ب  مسایل در جامع  ک حرف  اود ب  کارآن

 .بودپژکهش حاضر طراحی ک آزمودن الگویی از پیشایتدهای رفتارهای ااقاقی هدف  کتتد.

طرح پژکهش حاضرا طرح همبستگی از طریق الگویابی معادلاب سااتاری است. جامع  آماری پژکهش شامل تمامی کارکتان شرکت روش: 
های کتتدگان پرسشتام گیری تصادفی ساده انتخا  شدند. هم  شرکتها از طریق رکش نمون نفر از آن 232ایران بود ک  تعداد  مقی حفاری

رفتار ااقاقیا مءیاس زمیت  ااقاقیا مءیاس انگیزش شغقیا پرسشتام  عدالت سازمانی ک پرسشتام  معتویت در محیط کار را تکمیل نمودند. 
 ای تحقیل شدند.گویابی معادلاب سااتاری ک تحقیل کاسط ها از طریق الداده

ها مورد حمایت قرار دادند. نتایج حاکی از اثر مثبت های الگویابی معادلاب سااتاری برازندگی الگوی پیشتهادی را با دادهتحقیلها: یافته
نگیزش شغقیا عدالت سازمانی ک معتویت در محیط کار بر زمیت  ااقاقی بر انگیزش شغقیا عدالت سازمانی ک معتویت در محیط کارا اثر مثبت ا

 تعهد سازمانی ک اثر مثبت غیرمستءیم زمیت  ااقاقی از طریق انگیزش شغقیا عدالت سازمانی ک معتویت در محیط کار بر رفتار ااقاقی بود. 

دهای زیادی همچون رفتار ااقاقی کارکتان را در تواند پیامهای پژکهش حاضر نشان داد ک  زمیت  ااقاقی در سازمان مییافت گیری: نتیجه
ی زمیت  ااقاقی در محیط کار باعث برکز پیامدهای فردی ک سازمانی ک در نتیج  توانتد از طریق اشاع ها میپی داشت  باشد. بتابراینا سازمان

 کری در سازمان شوند.افزایش بهره

 

 غقیا عدالت سازمانیا معتویت در محیط کار.رفتار ااقاقیا زمیت  ااقاقیا انگیزش ش: واژگانکلید

 
 

 
 

 emelsharififard@yahoo.comنویستدۀ مسئول: نشانی الکترکنیکی: 
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ست ک  کارکتان یبک ای از بایدها ک نبایدهارفتار ااقاقی کاریا مجموع 
سازمان در جهت تحءق کامل شرایط کمبی ک کیفبی کباری کب  تعهبد 

 (.5کتتد )اندا در عمل رعایت میکرده
توانتد ب  اعتبار سبازمان کمبک کبرده ک از آنجا ک  رفتارهای ااقاقی می

کری سازمان را افزایش دهتد ک از سوی دیگر رفتارهای غیرااقباقی بهره
ناپبییری در سبازمان شبوندا فراکان ک گاه جبران توانتد باعث اساربمی

پژکهشگران اعتءباد دارنبد کب  از طریبق فهبم پیشبایتدهای رفتارهبای 
توانتد چگونگی تشخیص ک مبدیریت رفتارهبای ااقاقیا مدیران بهتر می

گیبری ک های تصبمیمااقاقی ک پیامدهای سازمانی را دریابتد. گرچ  مدل
هبا ببر آن ا هم توافق ندارندا اما همب رفتار ااقاقی در هم  اصونیاب ب

تواند ببدکن ها نمیاین فر  قرار دارند ک  رفتار ااقاقی افراد در سازمان
دهتبدا گیری رخ میهای تصمیمای ک  در آن فرآیتددر نظر گرفتن زمیت 

 (.6فهمیده شود )
توان اظهار داشت ک  یکی از راهکارهبای لبازم با توج  ب  این موارد می

هباا بررسی عقل ک رفع رفتارهای غیرااقباقی کارکتبان در سبازمان برای
(. 7باشبد )بررسی زمیت  سازمانی مرتبط با مسائل ااقباقی سبازمان مبی

گری از حاکم بودن ااقاقیاب در جو ک فرهتگ سازمانا چارچو  هبدایت
هبایی از کتد. زمیت  ااقاقی شامل کیژگبیهای ااقاقی را ایجاد میارزش

هاا تصمیماب ک رفتارهای مرتبط با باشد ک  نسبت ب  نگرشسازمان می
(. از آنجا ک  در سازمانی با زمیت  ااقاقی 2باشد )ااقا ا حمایت کتتده می

شودا تجار  عاطفی مثبتبی ب  سقامت ک رفاه کارکتان توج  بیشتری می
-آید ک  تأثیر مستءیمی بر انگیزش شغقی آنبان مبیدر کارکتان پدید می

طبق نظری  عدالت سازمانیا زمانی ک  کارکتان ببر  (. همچتین9گیارد )
افراد بر طبق قوانین ااقاقی کضبع شبده توسبط  این باکر باشتد ک  هم 

ها هستتدا این امر متجر کتتد ک هم  مقزم ب  رعایت آنسازمان رفتار می
(. همچتبین طببق نظریب  11شود )ها میب  برکز ادراک عدالت برای آن

توانبد ا زمیت  ااقاقی ب  عتوان یک متبع سازمانی مثببت مبیمتابع شغقی
محیطی پرفضیقتا سالم ک مطقو  برای آرامش کارکتان فراهم کتد کب  

 (.11دهد )در نتیج  معتویت را افزایش می
(. 12یکی دیگر از پیشایتدهای رفتارهای ااقاقی انگیزش شبغقی اسبت )

ت کب  از درکن ک ای از نیرکهبای اثبربخش اسبانگیزش شغقی مجموع 
گیرد ک آغبازگر رفتبار مرببوه بب  کبار ک بیرکن کجود شخص نشأب کی

(. براسباس 13باشبد )شکلا جهتا شدب ک مداکمت آن می تعیین کتتده
نظری  مبادل  اجتماعیا سازککار انقی ک  از طریق آن انگیزش شغقی با 

انبلا یابتدا انل تءابل است. بر اساس ایبن رفتارهای ااقاقی پیوند می
اگر کارکتان شرایط کاری سازمان را رضبایت بخبش ارزیبابی کتتبدا در 

رستد ک  سازمان در های ادراکی ک شتااتی اود ب  این نتیج  میارزیابی
ها پایبتدی قبال تعهداب نانوشت  ک قرارداد رکانشتااتی اود نسبت ب  آن

یزش شغقی برقراری قرارداد رکانشتااتیا انگ دهد. در اثر تجرب نشان می
کارکتان افزایش یافت  ک در نتیج  ب  میزان تمایقشان ب  انجام رفتارهای 

 (.14شود )ااقاقی نیز افزکده می
باشبد از دیگر پیشایتدهای رفتار ااقاقی در سازمانا عدالت سازمانی مبی

عبدالت سبازمانی بیببانگر ادراکباب کارکتببان از برابورد متصببفان  (. 15)

(. مطالعاب اکلیب  تأکیدشبان ببر رکی عبدالت 16ها است )سازمان با آن
توزیعی بوده استا یعتی احساس رعایت انصاف از آنچ  بین افراد توزیع 

. عدالت توزیعی هر جایی ک  پیامدها با هتجارهای ضمتی (17) گرددمی
طرفی ک برابری همسانی داشبت  باشبتدا تخصیص مزایا ک متابع مانتد بی

نشان دادند کب   ا برای محءءان1921ده   در  (.12کتد )تحءق پیدا می
هبا پیامبدها تخصبیص هایی کب  از طریبق آندر بسیاری از مواقع رکی 

یابتد ب  مرات  اهمیتی فراتر از اود پیامدها دارندا ب  طوری کب  اگبر می
انبدا امبا چبون افراد احساس نمایتد ک  پیامدهای مطقوبی دریافت نکرده

یابتبد ها ایبن پیامبدها تخصبیص میق آنهایی ک  از طریمعتءدند رکی 
متطبق بر عدل ک انصاف بوده ک بر انول درست ک مبورد قببولی اسبتوار 

 در دهب  (.19کتتبد )استا از پیامدهای دریبافتی احسباس رضبایت می
ی اجتماعی عدالت سو  پیدا کبرد. ایبن نبوع از مطالعاب بر جتب  1991

ده استا ب  عتبوان برابورد عدالت ک  نام عدالت تعامقی بر آن نهاده ش
دارنبدا تعریب  ها دریافت مبیبین فردی ک  افراد در هتگام اجرای رکی 

گیرندگان با افراد با یابد ک  تصمیمشد. عدالت تعامقی هتگامی تحءق می
احترام ک حساسیت رفتار کتتد ک متطق تصمیماب را ب  طور کامل ببرای 

ت تعبامقی را بب  دک عامبل عدال برای محءءین(. 21) ها توضیح دهتدآن
 نبدپیشتهاد کرد هاآن. نمودندبتدی مجزای بین فردی ک اطقاعاتی تءسیم

های توان ب  عتوان جتب ک  ابعاد احترام ک حساسیت عدالت تعامقی را می
ها کاکتش نسببت نبین فردی عدالت توزیعی مد نظر قرار دادا چرا ک  آ

ند موج  شود کب  افبراد در تواب  پیامدهای تصمیم )یعتی حساسیت می
نماید مورد یک پیامد نامطقو  احساس بهتری داشت  باشتد( را انقاح می

(. عدالت بین فردی رفتار توأم با احتراما مهربانی ک ب  دکر از سیاسی 21)
محءءبان (. عقباکه ببر ایبنا 22کاری ناحبان قدرب در سازمان اسبت )

تبوان بب  ن فبردی را مبیک  بعد توضیحی عدالت ببی اندنمودهپیشتهاد 
ای در نظر گرفبتا زیبرا توضبیحاب ی اطقاعاتی عدالت رکی عتوان جتب 

هبا را هبای سبااتاری رکیب اطقاعاب مورد نیاز برای ارزشیابی جتب  اغالب
-عدالت اطقاعاتی ب  اتخاذ تصمیماب رکشن ک ارای (. 21کتتد )فراهم می

 (.22ه دارد )ها اشاری آنی توضیحاب ک دلایل کافی درباره
(.  23یکببی دیگببر از پیشببایتدهای رفتارهببای ااقبباقیا معتویببت اسببت )

معتویت در محیط کار برای افراد مختق  معانی متفاکتی دارد ک  ناشی از 
نظران معتویت در محیط کبار باشد. ناح های متفاکب میکجود دیدگاه

 را تمایل ب  جستجوی هدف نهایی در زندگی ک زیستن ببر اسباس ایبن
(. معتوی بودن ببا اعتءباد عمقبی بب  رعایبت 24کتتد )هدف تعری  می

های ااقاقی یکسان است. بدین ترتی  افراد در چتین محیطی بب  ارزش
دلیبل تابعیببت از انببول ک مبببانی ااقبباقی ک معتببوی همببواره قادرنببد از 

های آنی ک سطحی ک غیرااقاقی بگیرنبد. کسبی کب  ببا تابعیبت از لیب
کتدا حاضر ب  انجام رفتار غیرااقباقی بب  اب زندگی میااقاقیاب ک معتوی

 (.25هیچ قیمتی نیست )
تواند ب  نبورب مسبتءیم ببر رفتارهبای ااقاقی می عقاکه بر ایتک  زمیت 

ااقاقی اثر داشت  باشدا قادر است از طریبق متغیرهبای انگبزیش شبغقی 
رکز ( نیبز ببر بب27( ک معتویت در محیط کار )26(ا عدالت سازمانی )15)

رفتارهای ااقاقی مؤثر باشد. با توج  ب  مطال  گفت  شدها هدف پژکهش 
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حاضر طراحی ک آزمودن الگویی از پیشایتدهای مهبم رفتارهبای ااقباقی 
است ک  شامل زمیت  ااقاقیا انگیزش شغقیا عدالت سازمانی ک معتویت 

باشد. در این الگو فر  بر این است ک  زمیت  ااقباقی در محیط کار می
م بب  طبور مسبتءیم ک همچتبین غیرمسبتءیم ک از طریبق متغیرهبای ه

انگیزش شغقیا عدالت سازمانی ک معتویت در محیط کبار ببر رفتارهبای 
را نشبان  الگوی پیشتهادی پژکهش حاضر 1گیارند. نگاره ااقاقی اثر می

 می دهد. 

 
 : الگوی پیشنهادی پژوهش4نگاره 

 

 روش
ق الگویبابی معادلبباب یبژکهش حاضبرا طبرح همبسببتگی از طرپب رکش

شبامل تمبامی کارکتبان پبژکهش حاضبر جامع  آماری  سااتاری است.
در ایبن شبرکت  1395بوده است ک  در سال  شرکت مقی حفاری ایران

یبابی معادلباب مرببوه بب  مبدل مشغول ب  فعالیبت بودنبد. در پیشبیت 
کافی پیشتهاداتی چتد ارائ  شده  سااتاریا برای تعیین تعداد حجم نمون 

گیبری آماری ک براسباس رکش نمونب  است. در پژکهش حاضرا از جامع 
 نفر ب  عتوان نمون  انتخا  گردیدند. 232تصادفی ساده تعداد 

هبای ذیبل آکری اطقاعباب از پرسشبتام در پژکهش حاضر جهت جمبع
)برای  1از  ایبراساس لیکرب پتج درج  آنهای پاسخاستفاده گردید ک  

 :شودگیاری می)برای همیش ( نمره 5هرگز( تا 
 ایمباده 17  در پژکهش حاضر جهت ستجش رفتار ااقاقی از پرسشبتام

هبای رفتار غیرااقاقی نیواسترکم ک راچ استفاده گردید ک  در نهایت پاسخ
در پژکهش اود ضری  آنها شوند. گیاری میآن ب  نورب معکوس نمره

گبزارش  25/1تام  را از طریبق رکش آلفبای کرکنبباخ پایایی این پرسش
ضبری  رکایبی ایبن در پبژکهش حاضبر جهبت تعیبین  (.22) انبدنموده

بب   73/1پرسشتام  از یک سؤال محءق ساات استفاده شد ک  ضبری  
از دک رکش آلفای کرکنبباخ ک  آنپایایی دست آمد ک جهت تعیین ضری  

 ب  دست آمد. 26/1ک  91/1ک  ب  ترتی  ضرای  تتصی  استفاده گردید 
مباده زمیتب   5در پژکهش حاضر جهت ستجش زمیت  ااقاقی از مءیاس 

در  سبازندگان ایبن مءیباساستفاده گردیبد.  هانتا ککد ک چونکوااقاقی 
 22/1را از طریق رکش آلفبای کرکنبباخ  آنپژکهش اود ضری  پایایی 

ایی این ضری  رک. در پژکهش حاضر جهت تعیین (29) اندگزارش نموده
بب   65/1مءیاس از یک سؤال محءق ساات استفاده شبد کب  ضبری  

از دک رکش آلفای کرکنبباخ ک  آنپایایی ضری  تعیین دست آمد ک جهت 
 ب  دست آمد. 75/1ک  76/1ک  ب  ترتی  ضرای  تتصی  استفاده گردید 

مباده  6در پژکهش حاضر جهبت سبتجش انگیبزش شبغقی از مءیباس 
فاده گردید. آنها در پژکهش اود ضری  پایبایی انگیزش شغقی رایت است

ک  76/1این مءیاس را با دک رکش آلفای کرکنباخ ک تتصبی  بب  ترتیب  
ضبری  در پژکهش حاضبر جهبت تعیبین (. 31اند )گزارش نموده 71/1

رکایی این مءیاس از یک سؤال محءق ساات استفاده شبد کب  ضبری  
از دک رکش آلفبای  نآپایبایی ضری  جهت تعیین ب  دست آمد ک  62/1

بب   73/1ک  72/1ک  ب  ترتی  ضرای  کرکنباخ ک تتصی  استفاده گردید 
 دست آمد.

مباده  21 پرسشتام در پژکهش حاضر جهت ستجش عدالت سازمانی از 
محءءین در پژکهش اود . (31گردید )استفاده  یتئعدالت سازمانی کالکو

کرکنباخ برای کبل ضری  پایایی این پرسشتام  را از طریق رکش آلفای 
در پژکهش حاضر جهبت تعیبین (. 32اند )گزارش نموده 91/1پرسشتام  

ضری  رکایی این پرسشتام  از یک سؤال محءق ساات استفاده شد ک  
از دک رکش  آنپایبایی ضری  جهت تعیین ب  دست آمد ک  21/1ضری  

ک  29/1  ضبرای  ک  بب  ترتیبآلفای کرکنباخ ک تتصی  استفاده گردید 
 ب  دست آمد. 24/1

 21در پژکهش حاضر جهت ستجش معتویت در محیط کار از پرسشتام  
ماده معتویت سازمانی میقیمن ک همکاران استفاده گردید. ضری  پایبایی 

گبزارش شبده اسبت  22/1این پرسشتام  از طریق رکش آلفای کرکنباخ 
ضری  رکایی این پرسشتام  از یک در پژکهش حاضر جهت تعیین (. 33)

جهبت ب  دست آمد ک  76/1ال محءق ساات استفاده شد ک  ضری  سؤ
از دک رکش آلفای کرکنبباخ ک تتصبی  اسبتفاده  آنپایایی ضری  تعیین 
 ب  دست آمد. 22/1ک  23/1ک  ب  ترتی  ضرای  گردید 

 

 یافته ها
-های انقیا چتد تحقیل اکلی  جهت کسب  بیبتشپیش از انجام تحقیل

های تونبیفی ها انجام گرفت  است. یافت دادههای مءدماتی در ارتباه با 
هبا رکی متغیرهبای پبژکهشا های کس  شبده آزمبودنیمربوه ب  نمره

شامل میانگینا انحبراف معیبار ک ضبرای  همبسبتگی ببین متغیرهبای 
 .نشان داده شده 1پژکهش در جدکل 

ی رکاببط دهبدا همب نشبان مبی 1همانطور ک  نتایج متدرج در جدکل  
دار معتبی 15/1متغیرهبای پبژکهش حبداقل در سبطح  همبستگی ببین

های همبستگی بیتشی در اصوص رکابط دکمتغیبری هستتد. این تحقیل
 کتتد.بین متغیرهای پژکهش را فراهم می

زمیت  ااقباقی ک رفتارهبای ی بین جهت آزمودن الگوی پیشتهادی رابط 
در  انگیزش شبغقیا عبدالت سبازمانی ک معتویبتگری با میانجی ااقاقی

ی . برازنبدگه گردیداستفادی از رکش الگویابی معادلاب سااتارمحیط کار 
ن تعیبیت جهبی برازندگی هاستج ز ای ترکیبس اساربی الگوی پیشتهاد

قبرار گرفتتبد. ه اسبتفادد مبورا هدادها بی پیشتهادی الگوش برازت کفای
ز ای برازنبدگی هاشبااصس اسباربا هبدادها بی پیشتهادی الگوش براز
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 2ل جبدکر دق مطقبی شبااص برازنبدگن عتبوا  ببا ابی مجیکر  جمق
های برازنبدگی الگبوی پیشبتهادی شااص 2جدکل است. ه شدش گزار

 دهد. پژکهش را نشان می

دهدا الگبوی پیشبتهادی پبژکهش از نشان می 2نتایج متدرج در جدکل 
الگبوی سبااتاریا مسبیرها ک  3برازش اوبی برابوردار اسبت. جبدکل 

 دهدها در الگوی نهایی پژکهش حاضر را نشان میرد آنضرای  استاندا

 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش: یافته4جدول 
 1 1 3 2 4 انحراف معیار میانگین متغیر

     - 17/12 27/51 رفتار ااقاقی 1

    - 442/1** 34/3 17/15 زمیت  ااقاقی 2

   - 246/1** 412/1** 11/4 17/17 انگیزش شغقی 3

  - 145/1* 222/1** 379/1** 26/11 91/61 عدالت سازمانی 4

 - 121/1** 164/1** 365/1** 416/1** 22/9 11/61 معتویت در محیط کار 5

 

 های برازندگی الگوی پیشنهادیشاخص :2جدول 
 2χ df /df2X GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA های برازششااص

 166/1 923/1 924/1 923/1 962/1 946/1 929/1 132/2 3 113/6 الگوی پیشتهادی

 

دهدا هم  ضرای  نشان می 3همانطور ک  نتایج متدرج در جدکل 
 دار هستتد.مسیرهای مستءیم در الگوی نهایی پژکهش معتی

الگوی نهایی پژکهش حاضر ک ضرای  مسیر در میان متغیرها را  2نگاره 
 دهدگزارش می

ختاری، مسیرها و ضرایب استاندارد آن: الگوی سا3جدول 

 ها در الگوی نهایی پژوهش
سطح  β متغیر مسیر متغیر

 داریمعنی

 1111/1 246/1 انگیزش شغقی ← زمیت  ااقاقی

 1111/1 222/1 عدالت سازمانی ← زمیت  ااقاقی

 1111/1 365/1 معتویت در محیط کار ← زمیت  ااقاقی

 113/1 222/1 رفتار ااقاقی ← زمیت  ااقاقی

 1111/1 273/1 رفتار ااقاقی ← انگیزش شغقی

 1111/1 232/1 رفتار ااقاقی ← عدالت سازمانی

 1111/1 233/1 رفتار ااقاقی ← معتویت در محیط کار

ایا از رکش بوب استراپ استفاده داری رکابط کاسط برای تعیین معتی
ماکرکا آزمون نتایج حانل از بوب استراپ در برنام   4شده است. جدکل 

-ی زمیت  ااقاقی ک رفتارهای ااقاقی با میانجیپریچر ک هیز را در رابط 

گری انگیزش شغقیا عدالت سازمانی ک معتویت در محیط کار نشان 
نءش دهدا نشان می 4همانطور ک  نتایج متدرج در جدکل  . دهدمی

 گری هر س  متغیر تایید شد.میانجی

 ایای مسیرهای واسطه. نتایج بوت استراپ بر1جدول 
 سطح سوگیری هاداده متغیر

-معنی

 داری

حد 

 پایین

 حد بالا

 ←زمیت  ااقاقی

 ر←انگیزش شغقی 
 فتارهای ااقاقی 

2795/1 1127/1- 1114/1 1177/1 5162/1 

 ←زمیت  ااقاقی

 ←عدالت سازمانی 

 رفتارهای ااقاقی

2226/1 1164/1 1119/1 1917/1 5322/1 

  ←زمیت  ااقاقی

 ←یت در محیط کارمعتو

 رفتارهای ااقاقی

3753/1 1134/1 1112/1 1742/1 6311/1 

 

 

 
 : الگوی نهایی پژوهش حاضر2نگاره 
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 بحث 
هدف انقی پژکهش حاضرا بررسبی الگبویی از پیشبایتدهای رفتارهبای 
ااقاقی بود. همانطور ک  نتایج حانل از پژکهش نشان دادا زمیت  ااقاقی 

دار دارد. ایبن یافتب  ببا نتبایج دیگبر اثر مثبت معتی بر رفتارهای ااقاقی
توان اظهار داشت ک  یکی از (. می7ها همسو ک هماهتگ است )پژکهش

راهکارهای لازم برای بررسی عقل ک رفع رفتارهای ااقباقی کارکتبان در 
سبازمانی مبرتبط ببا مسبائل ااقباقی سبازمان  هاا بررسی زمیت سازمان

تواند رفتبار ااقباقی را بهببود بخشبدا در قاقی میاا (. زمیت 34باشد )می
توانبد از طریبق تءویبت حالی ک  کجود زمیت  غیرااقاقی در سبازمان می

کتتدا تأثیر متفبی ببر رفتبار اقداماتی ک  استاندارهای ااقاقی را نءض می
 (.2کارکتان در سازمان بگیارد )

 ی ااقباقینتایج حانل از پژکهش نشان دادا انگیزش شغقی بر رفتارهبا
هبا همسبو ک دار دارد. این یافت  ببا نتبایج دیگبر پژکهشاثر مثبت معتی

(. براساس نظری  مبادل  اجتماعیا سازککار انقی ک  12هماهتگ است )
یابتبدا انبل از طریق آن انگیزش شغقی با رفتارهای ااقباقی پیونبد می

 تءابل است. براساس این انلا اگر کارکتبان شبرایط کباری سبازمان را
های ادراکی ک شتااتی اود ب  این بخش ارزیابی کتتدا در ارزیابیرضایت

رسببتد کبب  سببازمان در قبببال تعهببداب نانوشببت  ک قببرارداد نتیجبب  می
(. در مءاببلا 14دهد )ها پایبتدی نشان میرکانشتااتی اود نسبت ب  آن

-هبا کبمزمانی ک  کارکتان احساس کتتد سازمان ب  شبرایط کباری آن

هبا پایبتبد نیسبتا دچبار کتد ک ب  تعهداب اود در قببال آنتوجهی می
شبان ادراک نءض قرارداد رکانشتااتی شبدها از سبطح انگیبزش شبغقی

کاست  شده ک در این شرایط افراد بیشتر درگیبر رفتارهبای غیرااقباقی ک 
 (.35شوند )ضد تولید می

اثبر مثببت  پژکهش نشان دادا عبدالت سبازمانی ببر رفتارهبای ااقباقی
ها همسو ک هماهتگ است دار دارد. این یافت  با نتایج دیگر پژکهشتیمع
هبا ک اقبداماب هبر (. طبق هتجار تءابلا افراد هتگامی ک  از فعالیت15)

دانتد موجودیتی سود ک متفعت کس  کتتدا اود را مقزم ب  ادای دین می
عبدالتی ک توزیببع (. بی36ک سبعی در جببران ک کاکبتش متءابببل دارنبد )

های سازمانا موج  تضبعی  رکحیب  ی دستاکردها ک ستادهمتصفان غیر
کارکتان ک تتزل رکحی  تقاش ک فعالیت در آنان شده ک موج  رفتارهبای 

شود. ب  کیژها کارکتانی ک  برابری ک عدالت را از غیر ااقاقی کارکتان می
کتتدا ب  ای ک بین فردی در سازمان درک میطریق عدالت توزیعیا رکی 

 (.34کتتد )مال بیشتری در رفتارهای ااقاقی فعالیت میاحت
نتایج حانل از پژکهش نشان دادا معتویت در محیط کبار ببر رفتارهبای 

ها همسو دار دارد. این یافت  با نتایج دیگر پژکهشاثر مثبت معتی ااقاقی
(. از آنجا ک  معتوی بودن با اعتءاد عمقی ب  رعایت 23ک هماهتگ است )

رسد ک  محبیط اقاقی یکسان استا بدین ترتی  ب  نظر میهای اارزش
ی ااقباقی زیسبتن ک معتوی سازمان را بتوان معادل محیطی با مشخص 

انسانی عمل کردن دانست. افراد در چتین محیطی بب  دلیبل تابعیبت از 
های آنی ک سطحی انول ک مبانی ااقاقی ک معتوی همواره قادرند از لیب

کسی ک  با تابعیت از ااقاقیاب ک معتویاب زنبدگی ک غیر ااقاقی بگیرند. 
(. 25کتدا حاضر ب  انجام رفتار غیرااقاقی بب  هبیچ قیمتبی نیسبت )می

معتویتا تأثیر تسهیل کتتده بر ااقا  ک رفتار ااقاقی فرد داشبت  کب  بب  
آید ک ب  اک اجازه عمقی اقاف موج  آن نوعی بیتش در فرد ب  کجود می

یابد ک  هر عمل غیرااقباقی ک  چتین فردی در میدهد؛ چرا ااقا  نمی
ب  عقت مرتبط بودن انسانها با هبما ببر رکی تبک تبک همکباران ک در 

دهبد کب  رشبد نتیج  کل سازمان اثرگیار است. این تبیبین نشبان مبی
گیارد ک ایبن ها در تعامقاب اجتماعی اثر میهای معتوی در انسانکیژگی

 (.23قی است )عامقی در جهت تسهیل رفتار ااقا
اثبر  نتایج حانل از پژکهش نشان دادا زمیت  ااقاقی بر انگیبزش شبغقی

هبا همسبو ک دار دارد. ایبن یافتب  ببا نتبایج دیگبر پبژکهشمثبت معتی
(. در سازمانی با زمیت  ااقاقیا اعضبای آن مراقب  ک 15هماهتگ است )

هبای فرایتبد گرکهبی مانتبد همکباری ک متوج  یکدیگر هستتدا کیژگی
فردی در آن رکاج دارد ک حالت عاطفی مثبتی در بین اعضبای اذب  بینج

شود. این تجار  عاطفی مثببت در محبیط کبارا تبأثیر سازمان ایجاد می
(. کارکتبان در سبازمانی 9های شغقی کارکتان دارد )مستءیمی بر نگرش

هبایی مثبل پیبرکی از انبول انگیزشی بالاتری دارند کب  حبامی ارزش
باشبتد ک بیشبتر ببا فردی ک توج  ب  کارکتان مبیهای بینااقاقیا جاذب 

کتتبد. ببا توجب  بب  ایبن ها همانتدسازی میگون  سازمانهای اینارزش
توان انتظار داشبت کب  در سبازمانی ببا زمیتب  ااقباقیا افبراد موارد می

(. کارکتبانی کب  ببر 37دهتد )انگیزش شغقی بالاتری را از اود نشان می
رفتارهبا ک  ای غیرااقباقی کجبود دارد کدر سبازمان زمیتب این باکرند ک  

هایی مانتبد درک،ا فریب  کباری ک دیگبر رفتارهبای غیرااقباقی نگرش
شان کاهش یافت  ک دیگبر تمبایقی شودا انگیزه شغقیتصدیق ک تأیید می

 (.32ب  ادام  همکاری با سازمان ندارند )
ر عدالت سبازمانی اثبر نتایج حانل از پژکهش نشان دادا زمیت  ااقاقی ب

هبا همسبو ک دار دارد. ایبن یافتب  ببا نتبایج دیگبر پبژکهشمثبت معتی
(. هم ااقاقیباب ک هبم عبدالت سبازمانی در مفهبوم 26هماهتگ است )

هایی درباره آنچ  ک  درست یا غقبط عدالت ریش  دارند ک شامل قضاکب
هباا قبوانین ک کبدهای های سازمانی ک  رکی (. زمیت 39باشد )استا می

دهتدا ادراک عدالت سازمانی برای کارکتان را نیبز ااقاقی را پرکرش می
(. همچتین طبق نظری  عدالت سازمانیا زمانی کب  41دهتد )افزایش می

ی افراد بر طبق قوانین ااقاقی کضبع کارکتان بر این باکر باشتد ک  هم 
هبا هسبتتدا کتتد ک هم  مقزم ب  رعایت آنرفتار می شده توسط سازمان

 (.11شود )ها میاین امر متجر ب  برکز ادراک عدالت برای آن
نتایج حانل از پژکهش نشان دادا زمیت  ااقاقی ببر معتویبت در محبیط 

هبا همسبو ک دار دارد. این یافت  با نتایج دیگر پژکهشکار اثر مثبت معتی
های شغقی کب  دلالبت ببر تمرکبز اف نگرش(. بر اق41هماهتگ است )

عاطفی کارکتان ب  شغل ک سازمان داردا معتویبت مسبتقزم یبک حالبت 
آیبد. ایبن درکنی است ک  ب  عتوان پاسخی ب  محیط کار ب  کجبود مبی

اعتمادا همکاریا انسبجاما اودمختباریا حمایبت  کسیق حالت درکنی ب 
ز ایبن عوامبل کب  از هبای ااقباقی ک یبا ترکیببی امتءابلا حفبظ ارزش
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-کجود میهای بارز کجود یک زمیت  ااقاقی در سازمان است ب مشخص 

(. همچتین طبق نظری  متابع شغقیا زمیت  ااقاقی ب  عتوان یک 42آید )
تواند محیطی پرفضیقتا سبالم ک مطقبو  ببرای متبع سازمانی مثبت می

دهبد مبیآرامش کارکتان فراهم کتد ک  در نتیجب  معتویبت را افبزایش 
(11.) 

نتایج حانل از پژکهش نشان دادا زمیت  ااقاقی از طریق انگیزش شغقی 
بر رفتارهای ااقاقی اثر مثبت غیرمستءیم دارد. از آنجا ک  در سازمانی ببا 

شبودا تجبار  زمیت  ااقاقی ب  سقامت ک رفاه کارکتان توج  بیشتری می
یمی ببر انگیبزش آید ک  تبأثیر مسبتءعاطفی مثبتی در کارکتان پدید می

(. کارکتان در سازمانی انگیزشی بالاتری دارند ک  9گیارد )شغقی آنان می
فبردی ک های ببینهایی مثل پیرکی از انول ااقاقیا جاذب حامی ارزش

ها گونب  سبازمانهبای ایبنباشتد ک بیشتر ببا ارزشتوج  ب  کارکتان می
ن شبرایط کباری (. از سوی دیگرا اگر کارکتبا37کتتد )همانتدسازی می
های ادراکی ک شبتااتی بخش ارزیابی کتتدا در ارزیابیسازمان را رضایت

رسبتد کب  سبازمان در قببال تعهبداب نانوشبت  ک اود ب  این نتیج  می
دهبد. در اثبر ها پایبتدی نشبان میقرارداد رکانشتااتی اود نسبت ب  آن

ان افبزایش ی برقراری قرارداد رکانشتااتیا انگیزش شغقی کارکتبتجرب 
یافت  ک در نتیج  ب  میزان تمایقشبان بب  انجبام رفتارهبای ااقباقی نیبز 

(. در مءابلا زمانی ک  کارکتان احساس کتتد سازمان 21شود )افزکده می
ها کتد ک ب  تعهداب اود در قبال آنتوجهی میها کمب  شرایط کاری آن

از سبطح  پایبتد نیستا دچبار ادراک نءبض قبرارداد رکانشبتااتی شبدها
شان کاست  شبده ک در ایبن شبرایط افبراد بیشبتر درگیبر انگیزش شغقی

 (.35شوند )رفتارهای غیرااقاقی ک ضد تولید می
نتایج حانبل از پبژکهش نشبان دادا زمیتب  ااقباقی از طریبق عبدالت 

های بر رفتارهبای ااقباقی اثبر مثببت غیرمسبتءیم دارد. زمیتب  سازمانی
دهتدا ادراک ک کدهای ااقاقی را پرکرش می هاا قوانینسازمانی ک  رکی 

(. همچتبین 41دهتبد )عدالت سازمانی برای کارکتان را نیز افزایش مبی
ی افبراد ببر طببق قبوانین زمانی ک  کارکتان بر این باکر باشتد ک  هم 

کتتد ک هم  مقبزم بب  رعایبت ااقاقی کضع شده توسط سازمان رفتار می
شبود هبا مبیبرکز ادراک عدالت برای آنها هستتدا این امر متجر ب  آن
های سازمانی را (. طبق هتجار تءابلا اگر کارکتان یک سازمان رکی 11)

عادلان  ک متصفان  تقءی کتتدا این احتمال کجود دارد ک  برای ادای دین 
ی رفتارهای مفید مانتد رفتارهای ااقباقیا اود ب  سازمانا اقدام ب  ارائ 

 (.34ک غیره کتتد )رفتارهای ادماب محور 
ببر  پژکهش نشان دادا زمیت  ااقاقی از طریبق معتویبت در محبیط کبار

ی اعتمبادا کسیق رفتارهای ااقاقی اثر مثبت غیرمستءیم دارد. معتویت ب 
های ااقاقی همکاریا انسجاما اودمختاریا حمایت متءابلا حفظ ارزش

یبک زمیتب  هبای ببارز کجبود ک یا ترکیبی از این عوامل ک  از مشخص 
(. طبق نظری  متبابع شبغقیا 42آید )کجود میااقاقی در سازمان است ب 

توانبد محیطبی زمیت  ااقاقی ب  عتوان یبک متببع سبازمانی مثببت مبی
پرفضیقتا سالم ک مطقو  برای آرامش کارکتان فراهم کتد ک  در نتیج  

(. کسبی کب  ببا تابعیبت از ااقاقیباب ک 11دهبد )معتویت را افزایش می
کتدا حاضر ب  انجام رفتار غیرااقاقی ب  هیچ قیمتبی عتویاب زندگی میم

گبردد کب  (. معتویت ب  نوعی حبس پیونبدجویی متجبر مبی25نیست )
بیتبد کب  ماحصبل آنا براساس آنا فرد اود را بخشی از یک کبل مبی

نوعی حس یکی بودن با دیگران است. این حسا تأثیر تسهیل کتتده بر 
ی فرد داشت  ک  ب  موج  آن نوعی بیتش در فرد بب  ااقا  ک رفتار ااقاق

 (.23دهد )آید ک ب  اک اجازه عمقی اقاف ااقا  نمیکجود می
گیری ااقباقی شود بررسی تصمیمبا توج  ب  نتایج پژکهشا پیشتهاد می

های ارتءای آنبان کارد شبود کارکتانا در فرآیتد ارزیابی عمقکرد ک برنام 
های ااقاقی تشویق کرده ک نیبز کردن ب  شیوهتا کارکتان را برای عمل 

حمایت سازمان از رفتارهای ااقاقی مثببت باشبد. همچتبین  دهتدهنشان
شود ک  موارد عدم پیرکی از قوانین ااقاقی از سوی سبازمان پیشتهاد می

بیتبی رفتبار ها بب  متظبور پبیششود سازمانپیگیری شوند. پیشتهاد می
 زمیت  ااقاقی بتمایتد ک در ایجاد ک اشباع ااقاقی توج  اانی ب  مفهوم 

آن تقاش بیشتری نمایتد. از آنجا کب  زمیتب  ااقباقی در سبازمان باعبث 
شبودا بب  متظبور افزایش انگیزش شغقیا عدالت سازمانی ک معتویت می
شبود کب  انبول ک ایجاد ک اشاع  این نوع زمیت  در سازمان پیشتهاد می

انداردهای رفتباری تببدیل شبده ک بب  قواعد ک انتظاراب ااقاقی بب  اسبت
نورب مکتو  در آکرده شوند ک در سبازمان انتشبار یابتبد. از آنجبا کب  
انگیزش شغقیا عدالت سازمانی ک معتویبت موجب  افبزایش رفتارهبای 

شبود سبازمان شودا از این رک پیشتهاد میااقاقی کارکتان در سازمان می
ا افبزایش عبدالت در اقداماب مءتضی برای افبزایش انگیبزش کارکتبان

سازمان ک نیز ایجاد ک اشاع  معتویبت در محبیط کبار ک کارکتبان را بب  
 متظور افزایش رفتار ااقاقی کارکتان در سازمان انجام دهتد.

 

 گیرینتیجه
تواند در سبازمان پیامبدهای زیبادی نشان داد ک  زمیت  ااقاقی می نتایج

هبا اشد. بتابراینا سازمانهمچون رفتار ااقاقی کارکتان را در پی داشت  ب
مکتو  کبردن ک انتشبار انبولا قواعبد ک انتظباراب توانتد از طریق می

ی ها را ب  استانداردهای رفتباری تببدیل کبرده ک بب  کسبیق ااقاقیا آن
باعبث ببرکز پیامبدهای فبردی ک  ای زمیت  ااقاقی در محیط کباراشاع 

 وند.کری در سازمان شسازمانی ک در نتیج  افزایش بهره

 

 اخلاقی هایملاحظه

 اطقاع اطقاعاب با گرداکری ااقاقیا انول رعایت جهت پژکهش این در

 پاسبخ با مشبارکت مطالع  اهداف توجی  از پس ک مطالع  مورد سازمان

 ایا حرفب  نداقتا مسبئولیت است. همچتین پییرفت  انجام دهتدگان

 .است هبود جاری انجام مطالع  انول از گویی حءیءت ک امانتداری

 

 سپاسگزاری
این مءال  برگرفت  از طرح پژکهشی با عتوان طراحی ک آزمودن الگویی از 

دریب  ک باشد ک  با حمایبت مبالی ببیپیشایتدهای رفتارهای ااقاقی می
االصان  دانشگاه آزاد اسقامی کاحد رامهرمز ارائ  شده است ک  در ایتجبا 

مهیّا نمودنبد کمبال  از مسئولین ذیربط ک  فرنت انجام چتین طرحی را
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گردد. همچتین بدین کسیق  پژکهشبگران ایبن تشکر ک قدردانی ابراز می
ی مسئولین ک کارکتان محترم شرکت مقی حفاری ایبران تحءیق از کقی 

ب  کیژه جتا  آقای فرید نالحیا کارشتاس محترم رکانشتاسی نبتعتی 
هش را در ی اجرای این پبژکک سازمانیا ک  با حمایت معتوی اود زمیت 

 نماید.آن شرکت فراهم نمودند تشکر ک قدردانی می
 

 هنام واژه
 Ethic .1 ااقا 

 Ethical values ..2 های ااقاقیارزش
 Ethical behaviors .3 رفتارهای ااقاقی

 Standards of behavior .4 استانداردهای رفتاری
 Ethical context .5 زمیت  ااقاقی

 Ethical norms .6 هتجارهای ااقاقی
 Job motivation .7 انگیزش شغقی
 Organizational justice .8 عدالت سازمانی

 Job resources theory .9 نظری  متابع شغقی
 Spirituality .10 معتویت

 Social exchange theory .11 نظری  مبادل  اجتماعی
 The principle of reciprocity .12 انل تءابل
 Distributive justice .13 یعدالت توزیع
 Procedural justice .14 ایعدالت رکی 

 Interactional justice .15 عدالت تعامقی
 Interpersonal justice .16 عدالت بین فردی
 Informational justice .17 عدالت اطقاعاتی
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