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  سرآغاز

 و اصول اخالقی که در هر جامعه با توجه به نوع 1توجه به اخالق
است، یکی از عوامـل موفقیـت         فرهنگ آن جامعه تدوین گردیده    

نقش رعایت اخالق در تمـام شـئون سـازمان و           ). 1(جامعه است 
 آن بر کارایی و اثربخشی سازمان، مورد توافق محققان قرار           تأثیر

ها و    گیري بر روي فعالیت      چشم تأثیر گرفته است و رفتار اخالقی    
 را افـزایش داده، ارتباطـات را        2وري  نتایج سازمان دارد، زیرا بهره    
امروزه ). 2(دهد    پذیري را کاهش می     بهبود بخشیده و میزان خطر    

ترین مسائل به شمار     در علم مدیریت بحث روابط انسانی از مهم       

یکـی از  رود، و تحقق اخـالق در سـطوح فـردي و سـازمانی               می
. باشد  جامعه و نیازمند رویکرد راهبردي می     هاي    ترین آرمان   اصلی

هـایی بـالقوه و     با چنین نگرشی روابط سازمان با محیط، فرصـت        
حتمی براي سازمان خواهنـد بـود کـه براسـاس اصـول فراگیـر               

  ).3(گردد  اخالقی، تبدیل به مزیت رقابتی براي سازمان می
ان از دوره تمـدن     یـ رانیا. دارددیـرین   اي    اخالق در ایـران ریـشه     

گونـاگون، همچـون    هاي    ، پیروي از اخالق را در حوزه      یهخامنش
 اسـت کـه؛ در   ین درحال یا. دادند  می کار و حرفه، مورد توجه قرار     

گـاه  ی در حرفـه جا    ی اخالقـ  يها  تیز مسئول ی ن ی اسالم يها  آموزه

 )مقاله پژوهشی(

  اي در مدیریت هاي اخالق حرفه مؤلفه
  ∗سعید خیاط مقدم، سیده مهدیه طباطبایی نسبدکتر 

  زاد اسالمی واحد مشهدگروه مدیریت دولتی، دانشکده حسابداري و مدیریت ، دانشگاه آ

 )19/3/94 :  تاریخ پذیرش17/12/93: تاریخ دریافت(

  چکیده
بـر ایـن اسـاس      اي مهم از اخالق کاربردي است که پرداختن به آن از ضرورتهاي زندگی در جوامع جدیـد اسـت،                      اي، شاخه   اخالق حرفه  :نهیزم

از این رو،  مقالۀ پیش رو با هـدف شناسـایی و   .  بیشتر مورد توجه قرار گیرد اي رعایت و اخالقیات     مجموعه قواعد و اصول اخالق باید در هر حرفه        
  . اي در مدیریت تدوین شد  هاي اخالق حرفه بندي مؤلفه رتبه

 

جامعۀ آماري شامل تمامی مدیران تعاونی مسکن کیمیا توسعه سناباد بودند کـه از میـان       . پژوهش حاضر پژوهشی کاربردي و کیفی است       :روش
ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بـود و در نهایـت، داده   .  نفر به عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند   31 استفاده از روش سرشماري،      آنها، با 

  .هاي خام با استفاده از آزمون فریدمن، مورد بررسی قرار گرفتند 
 

در پرسـشنامه مـورد بررسـی    . اسـت  بندي شده  شاخص دسته5 در اي در مدیریت شناخته و  مؤلفه اخالق حرفه37ها  پس از تحلیل داده  :ها  افتهی
 مؤلفـه شـاخص   5 مؤلفـه درون سـازمانی و   12، )فردي( مؤلفه برون شخصی 7، )فردي( مؤلفه درون شخصی 10 مؤلفه، 3شاخص معنویت داراي  

  . دهند برون سازمانی را نشان می
 

: تـوان بـه ترتیـب شـامل        اي در مـدیریت را مـی        هـاي اخـالق حرفـه       ي مؤلفه بند  کند؛ رتبه   هاي پژوهش حاضر مشخص می      یافته :گیري  نتیجه
 و  ي اول، عامـل درون فـرد      ۀت در رتب  یدر نمونۀ مورد بررسی عامل معنو     . دانست... پذیري، توکل به خدا، صداقت، امانت داري ، عدالت و           مسئولیت

ران در ایـن  یاي مـد  در نهایت، اخـالق حرفـه  . هاي بعدي قرار دارند  تبه و برون فردي در ر     ی دوم و سوم، عامل درون سازمان      ۀبرون سازمانی در رتب   
  .جامعه در سطح مطلوبی قرار دارد

 

 پذیري اي، مسئولیت مدیریت، اخالق حرفه: واژگان دیکل
 

 ___________________________________________________________________________________________________________ ______ _  
  tabatabayi_m @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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ـ  ي راز يایـ محمدبن زکر .  نیز دارد  یمهم  ي بـارز دانـشمند   ۀ نمون
ت اخـالق در حرفـه خـود داشـته         یـ  به رعا  یلی توجه اص  است که 
ـ یلـسوف ا  ین ف ی نخست يراز. است  ی اسـت کـه نظـام فلـسف     یران
  ).4 (است ت اخالق داشتهی به رعایلی اصيبندی را ارائه و پایقیدق
فل  (»  خلق«جمع  »  اخالق« ق«و  ) بر وزن قُ ) بـر وزن افـق    (»  خُلُ
خَلق به  . گردد مىباشد، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز            مى

بیند و   معنى هیئت و شکل و صورتى است که انسان با چشم مى           
خُلق به معنى قوا و سجایا و صفات درونى است که با چـشم دل               

معناي قدرت و توانـایى روحـی انـسان          خلق به . )5 (شود دیده مى 
شود، کارها را به آسانى و بدون فکـر و تأمـل              است که باعث می   

توان به صبر، حوصله،      مصادیق حسن خُلق می    از   ).6 (انجام دهد 
گذشت، تواضع، پاکدامنى، مهربـانى، سـازش، مـدارا و پرهیـز از             

  ).7(گویى، لغو و غیبت اشاره نمود  بیهوده
شـود کـه       نظري و کاربردي تقسیم مـی      ة به دو حوز   3علم اخالق 

 اسـت کـه بـه    5 مهمترین جز اخـالق کـاربردي     4اي  اخالق حرفه 
صـاحبان حرفـه، از دانـش       . پـردازد   فه مـی  مباحث اخالقی در حر   
هـاي اخالقـی در       مند مـسئولیت    بیان نظام : اخالق دو توقع دارند   

. حرفه و تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخالق در حرفـه           
اي دو رهیافت سنتی و جدید وجود دارد؛ رهیافت           در اخالق حرفه  

 اي اسـت،    آورد مدیریت منابع انسانی به اخالق حرفه        سنتی، روي 
هاي اخالقی افـراد در مـشاغل و حـرف و نحـوه       که بر مسئولیت  

کند و رهیافت جدید  فردگرایانه اخالق صاحبان مشاغل، توجه می     
است، رویکرد مدیریت استراتژیک  هاي اخیر رواج یافته که در دهه 

 6پـذیري  در این رهیافـت بـه مـسئولیت   . اي است   به اخالق حرفه  
نگر و کل گرایانه    سیستمیسازمان با نگرش سیستمی و به نحوه        

ــی  ــد م ــازمان تاکی ــالق س ــود اخ ــدیریت ). 8 (ش متخصــصان م
ــتراتژیک ــازمان از   7اسـ ــسته را در سـ ــی شایـ ــول اخالقـ  اصـ

  ).9 (اند مدیریت استراتژیک خوب دانستههاي  شرط پیش
با توجه به آثار مثبت اخالق، یکی از مهمتـرین عوامـل کلیـدي              

اي   هرچه اخالق حرفـه   . اي است   ها اخالق حرفه    موفقیت سازمان 
ها از سوي مدیران و کارکنان بیشتر مورد توجـه قـرار              در سازمان 

بینی شده توفیـق بیـشتري        گیرد، سازمان در نیل به اهداف پیش      
اي در سـازمان، امـري    رعایت اخـالق حرفـه  . )10 (خواهد داشت 

الزم و ضروري است تا سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض      

یگر، با گرفتن تصمیمات منطقی و خردمندانـه،        نکند و از سوي د    
  .منافع بلندمدت خود را تضمین کند

مبنـاي  » شما حق دارید و من تکلیف     «اي، تلقی     در اخالق حرفه  
 رفتار ارتباطی فرد، يو مبنا. هر گونه اخالق در کسب و کار است

گیرد و سازمان بـا چـالش         براي ارتباط سازمان با محیط قرار می      
از . کنــد یگــران، از تکــالیف خــود پرســش مــیرعایــت حقــوق د

تـوان بـه؛    اي در مفهوم امروزي آن مـی     هاي اخالق حرفه    ویژگی
اي، داشـتن نقـشی       داراي هویت علم و دانش بودن اخالق حرفه       

اي، بومی و وابسته بودن به فرهنگ،        کاربردي، ارائۀ پیشینۀ حرفه   
 زبـانِ   وابستگی به یک نظام اخالقی، ارائه دانشی انـسانی داراي         

  .)11( اشاره نموداي رشته آوردي میان روشن انگیزشی و ارائه روي
 يهـا  اي به اصل توکـل بـه خـدا و ارزش     در منشور اخالق حرفه   

، ی، احـساس همـدل    یشناسـ   تی، مـسئول  8احترام: برنده مانند   شیپ
، 9، اعتمـاد  یفروتنـ : ه ماننـد  ی پا يها  مشورت و همت و نیز ارزش     

ان یاست و ب    ها، پرداخته شده    ارزش، مشارکت و استقرار     10صداقت
 اجزا مورد توجـه  ي خود و دوم ارتقايشده که اول اصالح و ارتقا    

  .)12 (باشد می
 در جوامع توسعه یافته طـی یـک ونـیم           11مقوله اخالق سازمانی  

قرن گذشته به عنوان بخشی ازعلم مـدیریت بـه مـرور نهادینـه              
وامـل  ؛ ع ۀگیري اخـالق سـازمانی سـه دسـت          در شکل . است  شده

عوامـل فـردي    . فردي، سـازمانی و فراسـازمانی، دخیـل هـستند         
کنترلی که بـه عنـوان        اخالق شخصی، خودشناسی و خود    : شامل

گیـري مـدیریت اخالقـی در         هـاي شـکل     خمیر مایه اصلی زمینه   
ضـوابط و مقـررات     : عوامـل سـازمانی شـامل     . باشـد   سازمان می 

ریت سـازمانی، فرهنــگ ســازمانی و ســاختار ســازمانی کــه مــدی 
دولـت،  : کند و عوامـل فراسـازمانی شـامل        اخالقی را نهادینه می   

باشـد   هاي بین المللی می  شرایط اقتصادي، محیط کاري و محیط     
گیـري مـدیریت اخالقـی شـده و در نهایـت،              که موجـب جهـت    

به طـور    کند  مدیریت اخالقی را در سازمان کاربردي و عملی می        
ــه ا کلــی از اصــول اخــالق ســازمانی مــی  ــوان ب ــداريت ، 12مانت

پذیري، انضباط کاري، مهرورزي، بردباري،   خدمتگزاري، مسئولیت 
  ).13(دادورزي و رعایت عدل و انصاف اشاره کرد

باشـند کـه      ی مـ  یل اخالقـ  ی اصـ  يهـا   ارزش 13ی اخالقـ  يکدها
ن یـی  خـود را تع   ی اخالقـ  ین آنهـا خـط مـش      یـی هـا بـا تب      سازمان
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هـاي    ملاز دسـتورالع  اي     مجموعـه  ی اخالقـ  يکـدها . نـد ینما  یم
ران خـود   یمکتوب صادر شده توسط سازمان بـه کـارگران و مـد           

ــ ــا از طر یم ــد ت ــباش ــتا ی ــه آن در راس ــل ب ــها و يق عم  ارزش
قـات انجـام   یدر تحق. نـد ی سازمان عمل نما   ی اخالق ياستانداردها

است که عبارتنـد       معرفی شده  ین الملل ی ب یشده چندین کد اخالق   
ــتکار  ــتن، درس ــصاف، دروغ نگف ــاد، ان ــ، بياز؛ اعتم ــفاف ی ان ش

ـ  یـ ، احتـرام بـه حاکم     يریت پـذ  ی، مـسئول  یاطالعات مال  ، یت مل
هـاي    زبان، احترام به ارزش   ی کشور م  ي از اهداف اقتصاد   یبانیپشت

 افــراد، ي، احتــرام بــه حقــوق بــشر و آزادی و فرهنگــیاجتمــاع
  .... در قبال معـامالت و توافقـات انجـام شـده             يریت پذ یمسئول
ه پـردازان و هـم از       یـ  نظر يسـو  همواره هـم از      ی اخالق يکدها
 رفتـار   يگـذار بـررو   تأثیر ي بـه عنـوان ابـزار      یی افراد اجرا  يسو

 که يادیقات زیبا توجه به تحق . کارکنان در نظر گرفته شده است     
مختلـف  هـاي      بـا مؤلفـه    ی اخالقـ  ينه رابطه وجود کـدها    یدر زم 
 در یشـود کـه اطالعـات کمـ     ی صورت گرفته، اشاره مـ   یسازمان
 ي رفتـار فـرد  ي بـر رو ی اخالقـ  ي کـدها  يگزاریرتأثنه نحوه   یزم

  ).14(وجود دارد 
رنـدگان  یم گ ی تمامی تـصم   ي برا ی عمل ي راهنما ی اخالق يکدها

کنـد کـه    یدر سطوح گوناگون سازمان است و به آنان کمـک مـ       
 بروز  ی متضاد اخالق  يها  که در آنها ارزش    ییها تیبدانند در موقع  

 از یبرخـ .  دهنـد  ست چـه واکنـشی بـروز      یـ با  می کند، از خود    یم
: نه عبارتند از  ین زم ی مورد توجه در ا    14ی اخالق ين ارزشها یمهمتر

، تعهــد، ي، کارآمــدیی، انــصاف، پاســخگويصــداقت، درســتکار
 بـر منـافع   یح منافع جمعـ   ی، ترج یمی، مشارکت و رفتار ت    يوفادار
  ).15 (ي و امانت داري، رازداریشخص
صدر و  ۀان به سعتو  هاي مدیران و رهبران می      ترین ویژگی  از مهم 

تـرین   صـدر یکـی از مهـم          ۀسـع . پـذیري اشـاره نمـود       مسئولیت
ابزارهاي مدیریت است، و ظرفیت فکري و روحی و آمادگی قلب           
براي پذیرش علم، قدرت، خوشی و همـه ادراکـات و احـساسات             

 مسائل روحی در سـینه ظـاهري انـسان       تأثیرله اصلی   أمس. است
). 16(ثر است ؤو در سینه او مگذرد   است، آنچه در فکر انسان می     

هـا، مقـاوت در       توان حلم، متانت در شادي      صدر را می     عالئم سعه 
برابر مشکالت تحمل افکـار مخـالف، پرهیـر از مـستی ریاسـت              

  .)17(دانست 

هاي اجتماعی مدیران بیش از گذشـته         امروزه، اخالق و مسئولیت   
ضـح  وا. است  مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته       

وار دیر یا  تواند طی یک روند سلسله است که هر تصمیم مدیر می  
زود سرنوشت تمامی نهادهاي جامعه را بـه مقـدار کـم یـا زیـاد                

ترین ابزار    توان مهم   پذیري را می    مسئولیت. دستخوش تغییر نماید  
به طوري که، اسالم نیز معیار شیعه بـودن         . مدیریت عنوان نمود  

در اینجا  ). 18(داند    میپذیري    مسئولیترا آگاهى، ایمان، تقوى و      
توجه به دو نکته یکى مسئولیت محیط و دیگـري حفـظ محـیط         

  ).19(اسالمى بسیار مهم است 
خداى عزوجل پیغمبرانش را بـه      «: السالم فرمود   امام صادق علیه  

مکارم اخالق اختصاص داد، شما خود را بیازمائیـد، اگـر آنهـا در              
س گوئید و بدانید که بودن آنها در        وجود شما هم بود، خدا را سپا      

شما خیر شماست و اگر در شما نبود، از خـدا بخواهیـد و نـسبت                
یقـین، قناعـت، صـبر،      : آنها را ده چیز شمرد    . آنها رغبت جوئید    به

شکر، خویشتندارى، خلـق نیکـو، سـخاوت، غیـرت، شـجاعت و             
بعضى از راویان راسـتگوئى و امانتـدارى را هـم بـه آنهـا         . مروت
  ).20(» اند هافزود

کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انـسانی           مدیریت، فرایند به  
ریزي، سازماندهی، بـسیج منـابع و امکانـات و هـدایت              در برنامه 

که براي دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی      است
 ).21 (گیرد مورد قبول صورت می

انـسان، از آن     عبارت است از ملکـات نفـسانی         15اخالق مدیریت 
هایی   ها را براي نیل به هدف       جهت که اداره امور جمعی از انسان      

اخالق مدیریت بـر آن اسـت تـا نیازهـا و            . دار است   معین، عهده 
هاي اخالقی و معنوي روسا و زمامـداران را بـاز شناسـد و                آسیب
 ).22 (هـا را دسـت یابـد        تامین نیازها ومصونیت از آسیب    هاي    راه

ثر بـر تـوازن بـین       ؤیریتی را سنجش عوامل م    هدف از اخالق مد   
عملکرد اقتصادي و اجتماعی یک شرکت و بنگاه و نیـز بررسـی             

تواند به مدیریت در جهت       داند که می    ساختار مختلف تئوریک می   
هـایی کـه درسـتی را         شرکت. )23 (تعیین این توازن یاري رساند    

این هاي اجتماعی متعهدند،      کنند و نسبت به مسئولیت      رعایت می 
تعهد برایشان سوددهی بیشتري داشته است و درسـت بـرعکس           

اخالق و شایستگی برابر . باشد عدم تعهد مساوي با سود کمتر می
  ).24(با برنده شدن است 
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هـاي خـدماتی    اي سازمان  در ارزیابی عوامل موثر بر اخالق حرفه      
و ) درونـی (، سـازمانی  )بیرونی(عوامل را در سه سطح فراسازمانی       

 بـودن یـا نبـودن رفتارهـا و        یرسی نموده است و اخالق    فردي بر 
عملکرد را عامل بروز پیامدهاي منفی یا مثبت در سطح سـازمان          

ها بـه ایـن نـوع رفتـار و عـدم       توجهی سازمان کند و بی  تلقی می 
توانـد   رعایت اصول اخالقی در برخورد با برخورداران داخلی، مـی        

ار سـازمان را تحـت   مشکالتی را براي سازمان ایجاد کند و اعتبـ      
از این روي، آگاهی از وضع موجود رفتار اخالقـی        .  قرار دهد  تأثیر

کارکنان و شناسایی عوامل موثر بر آن هـا جهـت ارتقـاي رفتـار        
ارتقـاي اخـالق    . اخالقی از اهمیت قابل توجهی برخوردار اسـت       

مدار توجه بـه وضـعیت اقتـصادي          هاي حرفه   اي در سازمان    حرفه
ها و بهبود انگیـزش کارکنـان از           نمودن پاداش  کارکنان، عادالنه 

  .)25(اهمیت قابل توجهی برخوردار است 
هـا، اخـالق بـه       اي در سـازمان     با توجه به اهمیت اخـالق حرفـه       

صورت یک مسئولیت اجتماعی درآمده که موجـب ارتقـا و رشـد             
وري را افزایش داده و باعـث رشـد و     منابع انسانی گردیده و بهره    

هـاي   تـوان مؤلفـه   گـردد؛ کـه مـی    و سازمان می بالندگی سیستم   
هاي سیاسی را احـساس مـسئولیت اجتمـاعی،           اخالق در فعالیت  

هاي مـادي و وجـدان کـاري          هاي انسانی بر ارزش     اهمیت ارزش 
  .)26 (دانست

گیري مدیر جهت اتخـاذ تـصمیم درسـت،         نظر به اهمیت تصمیم   
را مـذهب،    گذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان      تأثیرعوامل  

ها، فرهنگ سازمانی، اهداف      باورها، نظام پاداش، فرهنگ، ارزش    
 والـدین   تـأثیر سازمانی، نگرش، اقتصاد، سطح توسـعه اخالقـی،         

تواند با رعایت قانون پارتو از وقت و هزینه خود  مدیر می و  داند  می
 و سازمان در جهت اتخاذ تـصمیم کـارا، اسـتفاده الزم را بنمایـد              

 و  یت اجتمـاع  یت گذشته لزوم توجه بـه مـسئول        در تحقیقا  ).27(
 فـرد در    یت شـغل  ی و رضـا   یهاي اخالقـ    ن ارزش یارتباط مثبت ب  
شده و ادراکات اخالقی کارکنان و نگـرش کـار بـا                سازمان اشاره 

هاي چندگانه را در اخالقیات مـورد توجـه قـرار داده انـد          سیاست
 ایـن   شـده هـدف از      بنابراین، با توجه بـه مطالعـات انجـام        ). 28(

باشـد   در مدیریت میاي  اخالق حرفههاي   تحقیق شناسایی مؤلفه  
ها براي افزایش رفتار اخالقی کارکنـان بـه ارائـه        چرا که سازمان  

کدهاي اخالقی و آمـوزش اخالقیـات نیازمندنـد و بـا توجـه بـه             

ها و مزیت رقابتی بودن آن در       اي در سازمان    اهمیت اخالق حرفه  
  . شده است  پرداختهبندي آن نیز ادامه به رتبه

  
  روش

جامعۀ . کیفی استهاي  پژوهش حاضر کاربردي و از نوع پژوهش
 پژوهش شامل تمامی کارکنان تعاونی مسکن کیمیا توسعه سناباد

 نفر از آنهـا بـا اسـتفاده از روش سرشـماري بـه               31باشد که    می
جمعیت شـناختی   هاي    ویژگی. عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند    

 درصد پاسخگویان داراي مـدرك      87: ین شرح بود  گروه نمونه بد  
ــسانس،   درصــد 8/54 درصــد از پاســخگویان مجــرد و  2/45لی

 درصــد از 6/22 درصــد مــرد، 3/61 درصــد زن و 7/38متاهــل، 
 سـال،  35 تـا  25 درصد بین 3/61 سال، 25پاسخگویان کمتر از   

 سـال   45 درصد بـیش از      2/3 سال و    45 تا   35 درصد بین    9/12
هـت جمـع آوري داده هـا از پرسـشنامۀ پژوهـشگر             ج. سن دارند 

براي ساخت پرسشنامه، بـا اسـتفاده از روش         . ساخته استفاده شد  
اي مدیران شناسایی     هاي اخالق حرفه    اي و دلفی، مؤلفه     کتابخانه

ي   ترتیب که، با استفاده از منابع موجـود، هفتـاد مؤلفـه            بدین. شد
 تکنیک دلفی در اي در مدیریت شناسایی و از طریق       اخالق حرفه 

مدیران ارشد کـه حـداقل   ( نفر از خبرگان    18دو مرحله در اختیار     
) سابقه خدمت آنان ده سال و داراي تالیفاتی در این زمینه بودنـد            

هـا مـشخص و نیـز         قرار گرفت تا درجه اهمیت هر یک از مؤلفه        
هاي  مؤلفه. نظر دارند قید نمایند ي دیگري را نیز مد    چنانچه مؤلفه 

، 9درجـه  » اهمیـت خیلـی زیـاد     «اي بـا اختـصاص        رفهاخالق ح 
» اهمیت بی«، 5درجه » اهمیت متوسط«، 7درجه  »اهمیت زیاد«

ایـن  . ، در نظر گرفته شـد     1درجۀ  » اهمیت  بسیار بی «، و   3درجۀ  
پرسشنامه طی مالقات حضوري و پس از ارائه توضیحات و نیـز            

ق یـ لفپـس از ت   . شـد   از طریق ایمیـل در اختیارخبرگـان قـرارداده        
بندي   به رتبهExcelها و از طریق برنامه   ل داده یها و تحل   قضاوت
تهیه   ساخته ها پرداخته شد ودر نهایت پرسشنامۀ پژوهشگر        مولفه
روایی پرسشنامه به روش محتوایی و براساس قضاوت افراد         . شد

و بـراي   . اسـت   آگاه و خبره و ارائه به اساتید محتـرم تائیـد شـده            
اد و همـاهنگی درونـی پرسـشنامه از روش          محاسبه قابلیت اعتم  

 ییایـ ، پا 1شود؛ که با توجه به جـدول          آلفاي کروتباخ استفاده می   
 ي بـاال ییایـ  از پای گزارش شده اسـت کـه حـاک   3/94کل برابر   
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ک از یــ کرونبــاخ هريزان آلفــایــن میهمچنــ. پرســشنامه اســت
 ییای که پايجز عامل برون فرد هباشد، ب ی م70/0ش ازیها ب عامل
  .  در حد متوسط استآن
  

  رانیمداي  پایایی پرسشنامه اخالق حرفه: 1جدول 
  

  پایایی عامل ها
  726/0  معنوي
  843/0  فردي

  812/0  درون فردي
  569/0  برون فردي
  899/0  سازمانی

  871/0  درون سازمانی
  72/0  برون سازمانی

  943/0  کل
  

  
گر ابتـدا   یکدی عوامل با    يریپذ  سهیت مقا یجهت فراهم آوردن قابل   

 يهـا  اس نمـوده و سـپس بـا اسـتفاده از آمـاره      یها را هم مق     داده
  .شتر پرداخته شدیدمن به بررسی بی و آزمون فریفیتوص

  
  ها افتهی

اي در مـدیریت       اخالق حرفه  ۀ مؤلف 37در این تحقیق در مجموع      
شناســایی شــد کــه در ســه بعــد؛ معنــوي، فــردي و ســازمانی،  

و شاخص اخالق درون شخصی     بعد فردي به د   . بندي شدند   دسته
سـازمانی و     و برون شخصی و بعد سازمانی به دو شـاخص درون          

 10 مؤلفـه،  3شاخص معنویت داراي    . سازمانی تقسیم گردید    برون
 مؤلفـه در شـاخص      7،  )فـردي (مؤلفه در شاخص درون شخـصی     

 مؤلفه بـرون  5 مؤلفه درون سازمانی و 12،  )فردي(برون شخصی 
در اي  اخـالق حرفـه  هـاي      مولفـه  .دهنـد   سازمانی را تشکیل مـی    

  . به نمایش درآمده است2جدول 
  

  رانی مديا  اخالق حرفههاي مؤلفه: 2جدول
  

  ها مولفه  شاخص  ابعاد 
  
  معنوي

  توکل به خدا  -
  پاکدامنی

  پایبندي به فرایض دینی
  صداقتدرون   

  شجاعت  شخصی 
  تعقل و تدبر

  دوري از عجب و خودپسندي
  کاريتعهد و وجدان 
  مدیریت زمان

  صبر و شکیبایی
  صدر سعه

  قاطعیت
  نظم

  
  
  
  
  
  
  
  فردي 

برون 
  شخصی 

  احسان
  تجربه

  حسن خلق
  دوري از طمع
  تحقیر نکردن
  امانت داري

  صالحیت و شایستگی
درون 
  سازمانی

  يریت پذیمسئول
  عدالت
  نظارت

  ها تقویت انگیزه
( پایبندي به ضوابط به جاي روابط

  )احترام به قوانین
  آفرینی عتمادا

  توجه به مشکالت همکاران
  علم و خبرگی کافی در کار

  مشورت کردن
  تشویق و تنبیه بجا و شایسته همکاران

  ترغیب بر کار جمعی کردن
شناخت امر به معروف و نهی از منکر و 

  عمل به آن

  
  
  
  
  
  
  

  سازمانی

برون 
  سازمانی 

   به عهديوفا
  گرانی از کار دییگره گشا

  مداري حق
  رباب رجوعحفظ کرامت کارکنان و ا

  گویی پاسخ
  

  
انجــام شــده در تکنیــک دلفــی وضــعیت هــاي  در طــی بررســی

اي که داراي بیشترین درجه اهمیت بودند  هاي اخالق حرفه  مؤلفه
پـذیري در رتبـه اول،        بندي مـسئولیت    در این رتبه  . بندي شد   رتبه

هاي بعـدي     در رتبه ...توکل به خدا، صداقت، امانتداري، عدالت و        
  .دهد  مؤلفه را نمایش می20بندي   نتایج رتبه3دولج. قرار گرفت

  
اي در  هاي اخالق حرفه بندي مؤلفه رتبه: 3جدول

  مدیریت
  

 درجه  عنوان  رتبه
  9  مسئولیت پذیري  1
 89/8  توکل به خدا  2
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 79/8 گویی صداقت و عدم دروغ  3
 75/8 امانت داري  4
 68/8  عدالت  5
 68/8 تعقل و تدبر  6
 58/8 نظارت  7
 58/8 جربه،صالحیت و شایستگیت  8
 58/8 تعهد و وجدان کاري  9
 47/8 ها تقویت انگیزه  10
 47/8 وفاي به عهد  11
 47/8 گویی پاسخ  12
 47/8 مدیریت زمان  13
 47/8 صبر و شکیبایی  14
 47/8 پایبندي به ضوابط به جاي روابط  15
 37/8 صدر سعه  16
 37/8 قاطعیت در حسابرسی  17
 37/8  يمدار حق  18
 37/8 نظم واحترام به قانون  19
 26/8 آفرینی اعتماد  20

  
ن آزمون بر اساس آزمون فریدمن به صورت        ی ا ي آمار يها  فرض

  .باشند یر میز
H0 :کسان هستند یها  ت مؤلفهیاولو  
H1 :ت متفاوت استیکم دو اولو دست  

) 001/0(و مقدار احتمال    ) 233/19( دو    یبر اساس مقدار آماره ک    
رد ) P > 05/0( پــنج درصــديه صــفر در ســطح معنــاداریفرضــ

ها، وضعیت    ن رتبه یانگیر م یاز این روي، با توجه به مقاد      . شود  یم
ران در جامعه مورد نظر به صورت       یاي مد   هاي اخالق حرفه    مؤلفه

دمن در جدول   یج حاصل از آزمون فر    ینتا. شوند  ی م يبند  ر رتبه یز
ه اول، عامـل درون     ت در رتبـ   یـ عامل معنو .  گزارش شده است   4
 در رتبـه سـوم، عامـل        ی در رتبه دوم، عامل برون سـازمان       يفرد

 در  يت عامل برون فـرد    ی در رتبه چهارم و در نها      یدرون سازمان 
  .رتبه پنجم قرار دارد

  
  دمنیآزمون فر: 4جدول

  
  
  
  
  
  
  

  

نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه در جامعه مورد نظر حاکی از آن             
اي در    هـاي اخـالق حرفـه       بنـدي مؤلفـه     است که در نهایت رتبه    

  . به نمایش درآمده است1شرکت مورد نظر در نگارة 
سه وضـعیت   یـ  در مقا  دهنـد کـه؛     مـی    نـشان  5 و جدول    1نگارة    
ران در جامعه مورد نظـر شـاخص        یاي مد   هاي اخالق حرفه    مؤلفه
ر ینـسبت بـه سـا     ) 879/3(از  یـ ن امت یانگیران با م  یت در مد  یمعنو

ن یانگیـ  کـه م یین، از آنجـا  یهمچنـ . باشـد   یها بیشتر مـ     شاخص
است، از این ) 3 (یانیشتر از حد م یها ب   ازات در تمامی شاخص   یامت

ران در جامعه مورد نظـر      یاي مد   اخالق حرفه توان گفت     یروي، م 
  .  قرار داردیدر سطح مطلوب

  
  بحث

 ها در هر حرفه و      ضرورت از جمله    یف اخالق در انجام وظا    وجود
 کـار  هاي یط و کاربرد اخالق در مح    باشد ی م ي کار یطشغل و مح  

 که به   یی از پژوهشها  یکیدر  . است  شده یل تبد ي جد نیاز یکبه  
 ی منابع انـسان   ة حوز ر د یران مد اي ق حرفه  اخال هاي  مؤلفه یلتحل

 درسـت بـه     ی صداقت و تعهـد در اطـالع رسـان         یتپرداخته، رعا 
 یـت  استخدام، جبران خـدمات کارکنـان بـا شـرط رعا           یانمتقاض

 عـدالت در ارتقـا      یـت  رعا هـا،  عدالت و داشتن تعهد نسبت به آن      
 و صداقت در انتقال اطالعات مربوط به       یت قاطع یتکارکنان، رعا 

 ی شـغل  هاي یبکرد کارکنان، انجام تعهد در جهت کاهش آس       عمل
 هـاي  یژگـی  و برخـی ). 29 (دانـد  ی مـ  یران مد یترا موثر در موفق   

 رنجور  روانیی، همگرایی، برونگراشناسی، یفه مانند؛ وظ یتیشخص
 اخـالق  ي بـا رهبـر  ي رابطه معنـادار ی مهار درون  یگاه و جا  ییخو

 ی اخالقـ  يادرند رهبر  ق ی تا حد قابل توجه    ها یژگی و یندارند و ا  
 یـن  ایـد  اخالق باي داشتن رهبر  ي برا ابراینبن.  کنند بینی یشرا پ 
 بـه طـور موشـکافانه مـورد     یران را در مـد یتیشخصهاي    یژگیو

  ).30(توجه قرار داد 
هاي اخالقی، اشـاعه    موفقیت سازمانۀک رویکرد جامع در زمین  ی

 باشد کـه نیازمنـد رعایـت مالحظـات          فضاي اخالقی مناسب می   
ها، عملکرد، سودآوري و سایر موضوعات   گیري  اخالقی در تصمیم  

توانند با مـدیریت فـضاي اخالقـی          مدیران می . استراتژیک است 
سازمان، بر رفتارهاي افراد سازمان اثر گذاشـته و سـبب کـاهش             

 ها میانگین رتبه عامل
 36/3 معنویت

 12/3 درون فردي
 04/3 برون سازمانی
  83/2 درون سازمانی
  65/2 برون فردي
 23/19 آماره کی دو
  001/0 مقدار احتمال
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رفتارهاي غیر اخالقی شوند، آنچه مهم است، انتظـار مـدیران از            
 در شـرایطی کـه خـود و    بروز رفتارهاي اخالقی توسط کارکنـان     

کننـد، بـسیار بیهـوده اسـت و          شان غیر اخالقی عمل می      سازمان
به ایـن معنـا     . ها کامل دو طرفه است      رفتارهاي حاکم بر سازمان   

ها مایلند، به بهبود فـضاي اخالقـی خـود کمـک              که اگر سازمان  
کنند، پیش از توصیه کردن به کارکنان باید ابتدا به خود توصـیه             

رفتار کارکنان بازتاب رفتار    . نی و اخالقی عمل کنند    کنند که انسا  
تـوان بـه جـاي وضـع قـوانین و دسـتورات               مدیران است و مـی    

هــاي یکجانبــه مــدیریتی و اجبارهــا و     انــضباطی و کنتــرل 
ها، نسبت به مدیریت فضاي اخالقـی سـازمان همـت             محدودیت

ــدي از ســرآگاهی و    ــوعی پایبن ــق ن ــن طری ــه از ای گماشــت، ک
ت به مدیران و کارکنان بـه وجـود خواهـد آمـد و             مسئولیت، نسب 

سرانجام رفتار غیراخالقی جاي خود را به رفتار اخالقـی خواهنـد       
  .)31 (داد

تـوان بـه    در ایـن زمینـه مـی    هاي انجـام شـده       در میان پژوهش  
ارزشهاي اسالمی در محیط کار که شامل تقواي الهـی، امـر بـه              

 نمـاز جماعـت،     معروف و نهی از منکـر، برگـزاري و شـرکت در           
کـه بـه عنـوان عوامـل فرهنـگ          ...عدالت، انـصاف، صـداقت و       

تـوان    می همچنین ، ).  32(سازمانی اسالمی یاد شده اشاره نمود       
هاي اخالقی و کدهاي اخالقی در کسب و کار که شـامل؛              مولفه

پذیري، حفظ حـریم      داري، اعتماد، مسئولیت    احترام، عدالت، امانت  
  ). 14(باشد، مورد توجه قرار داد  میخصوصی، رازداري و صداقت 

در مدیریت در سـه بعـد    اي اخالق حرفه هاي در این تحقیق مؤلفه 
ابعـاد فـردي بـه دو       . اسـت   معنوي، فردي و سازمانی مطرح شده     

  
  

  رانی در مديا هاي اخالق حرفه ازات شاخصین امتیانگی م:1نگارة 
  
  
  

   در جامعه مورد نظريا هاي اخالق حرفه  مؤلفهيف آماریتوص: 5جدول 
 

 عامل بیشترین امتیاز  کمترین امتیاز  انحراف معیار ازاتمیانگین امتی
 معنویت 5 1  05528/0 879/3
 درون فردي  5 80/1  04581/0  810/3
 برون فردي 86/4 14/2  04067/0  723/3
 درون سازمانی 5 75/1 04783/0 723/3
 برون سازمانی 5 50/1 05557/0 747/3
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شاخص درون شخصی و برون شخصی و بعد سازمانی نیز به دو            
در . گـردد  شاخص درون سازمانی و بـرون سـازمانی تقـسیم مـی      

 مؤلفـه توکـل بـه خـدا،         3مورد بررسی بعد معنوي به      پرسشنامه  
 مؤلفـه   10شـود،     پاکدامنی و پایبندي به فرایض دینی مجزا مـی        

شامل صداقت، شجاعت، تعقـل و      ) فردي(شخصی    شاخص درون 
تــدبر، دوري از عجــب و خودپــسندي، تعهــد و وجــدان کــاري،  

صدر، قاطعیت و نظم اسـت        مدیریت زمان، صبر و شکیبایی، سعه     
شـامل احـسان،   ) فـردي (شخـصی     ؤلفه در شـاخص بـرون      م 7و  

داري و    تجربه، حسن خلق، دوري از طمع، تحقیر نکردن، امانـت         
مؤلفه شاخص درون سازمانی    12. باشد  صالحیت و شایستگی می   

انگیزه، پایبندي به  پذیري، عدالت، نظارت، تقویت مسئولیت: شامل
ت ضــوابط بــه جــاي روابــط، اعتمــادآفرینی، توجــه بــه مــشکال

همکاران، علم و خبرگی کافی در کار، مشورت کردن، تـشویق و            
تنبیه به جا و شایسته کارکنان، ترغیب بر کار جمعـی و شـناخت              

 مؤلفه در   5. باشد  امر به معروف و نهی از منکر و عمل به آن می           
گـشایی از کـار     شاخص برون سازمانی شامل وفاي به عهد، گـره        

نـان و اربـاب رجـوع و    مـداري، حفـظ کرامـت کارک    دیگران، حق 
 .دهد گویی را نشان می پاسخ

پذیري رتبه اول که در بعـد         بندي صورت گرفته مسئولیت     در رتبه 
سازمانی، توکل به خدا در بعد معنـوي در رتبـه دوم، صـداقت در         

شخـصی و    فردي رتبه سوم، امانـت داري دربعـد بـرون           بعد درون 
  .سازمانی قرار دارند وفاي به عهد در بعد برون

هـاي    سه مؤلفـه  یـ ا توجه به وضعیت جامعه مورد تحقیق، در مقا        ب
ت در  یـ گردد که عامـل معنو      یران مشاهده م  یاي مد   اخالق حرفه 

باشـد،    ی مـ  يها داراي رتبه بیشتر     ر شاخص یران نسبت به سا   یمد
 و برون سـازمانی در رتبـه دوم و سـوم، درون    يعامل درون فرد  

در نهایـت،   . ار دارد هاي بعدي قـر      و برون فردي در رتبه     یسازمان
ران در جامعـه    یاي مـد    دهنده اینست که اخالق حرفه      نتایج نشان 

  . مورد نظر در سطح مطلوبی قرار دارد
 زیادي  تأثیرگردد با توجه به این که اخالق مدیریتی           یشنهاد م یپ

بر عملکرد و موفقیت سازمان دارد و به جهت اهمیت و ضـرورت       
هاي فوق توجـه بیـشتري        لفهها به مؤ    اي در سازمان    اخالق حرفه 

 در سـایر    يا   اخـالق حرفـه    يبنـد    و رتبـه   ییمبذول و به شناسـا    
ها و مشاغل و نقش آن در سرنوشت سازمان پرداخته شـود              حرفه

ها   يق آن با تئور   یت و تطب  یریات از منظر مد   یو نیز بررسی اخالق   
 در ایـران و  يا  اخالق حرفه یقی و مطالعات تطب   یتیریو اصول مد  

مند بـه حـوزه       اند زمینه تحقیقات آتی محققین عالقه     تو  غرب می 
 .اخالق قرار گیرد

  
  گیري نتیجه

اي   هاي اخالق حرفـه     بندي مؤلفه   نتایج به دست آمده بیانگر رتبه     
ــی  ــدیریت م ــی  در م ــه م ــد ک ــامل   باش ــب ش ــه ترتی ــوان ب : ت

... داري، عـدالت و   پذیري، توکل به خدا، صداقت، امانت   مسئولیت
ساس آنچه در پژوهش حاضر به دست آمد؛        همچنین بر ا  . دانست

ها، کارکنان و مدیران از     اي در سازمان    رعایت اصول اخالق حرفه   
هـاي اخـالق    اي برخـوردار اسـت و رعایـت مؤلفـه           اهمیت ویـژه  

ها محـسوب     تواند به عنوان مزیت رقابتی در سازمان        اي می   حرفه
  .شود

  
  هاي اخالقی مالحظه

رد اسـتفاده اخـالق امانتـداري       در این پژوهش با معرفی منابع مو      
. است  علمی رعایت و حق معنوي مؤلفین آثار محترم شمرده شده         

همچنین، گروه نمونه از هدف تحقیق آگاهی کامـل داشـته و بـا      
  . رضایت کامل در پژوهش شرکت نمودند

  
  سپاسگزاري

داننـد کـه؛      مـی  در پایان پژوهشگران تحقیق حاضر بر خود الزم       
ز جناب آقاي دکتر محمد علی انـصاري و         مراتب تقدیر و تشکر ا    

نیز مدیر عامل محترم تعاونی مسکن کیمیا توسعه سناباد جنـاب           
آقاي مهندس عصاران اعالم دارند و از تمـام اسـتادان؛ خبرگـان           
محترم و محققان و پژوهشگرانی که در تکمیـل پرسـشنامه هـا             

  .نمایند شرکت نمودند، تشکر و قدردانی می
  

  نامه واژه
1.Ethics  اخالق  
2. Efficiency  بهره وري  
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3.Science of Ethics علم اخالق  
4.Professional Ethics اخالق حرفه اي  
5.Applied Ethics اخالق کاربردي  
6. Responsibility  مسئولیت پذیري  
7. Strategic Management مدیریت استراتژیک  
8. Respect احترام  
9.Trust اعتماد  
10.Honesty صداقت  
11.Organizational Ethics اخالق سازمانی  
12. Trusteeship امانت داري  
13. Ethical Cods کدهاي اخالقی  
14. Ethical Values  اخالقیهاي  ارزش  
15. Ethics  Management اخالق مدیریت  
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