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: نقش   یکار   یزندگ تیفیبا ک یاخالق یو باورها هایرابطه استراتژ لیتحل

 اخالق مدار  ی سبک زندگ  یانجیم
 

 زاده نیاکبر حس یعل دیدکترس

 گروه مدیریت دانشگاه پیام نور  
 ( 3/1399/ 7، تاریخ پذیرش:1399/ 6/1 تاریخ دریافت:)

 

 

 غازسرآ 

شراار سرازمانی  ر  تررن  مارا    نیروی انسانی در هر سازمان جزء مهم
ی هرای سرازمانی  رر هانر ی مرکزی فعالیتت رود و در حقیقت هسمی

 مختلر کارگیری آن جهرت اناراا امرنر انسانی و چگرننگی  ر ماا   

 کرارانی و اثر خشری طنرکلی   .است سازمان اهداف  تحقق ماظنر  

 آن در انسرانی نیرروی و کارانی اثر خشی    زنادی حدود تا سازمان

ه مسرتتای نیسرتاد. ان  قاعد ها نیز ازدانشگاه(. 1دارد )  ستگی انسازم 
ها و مراکز آمنزش عالی نقش اساسری و مهاری در دانشگاه  ک ازآناانی

عانان عامررا ایررلی  هرررورش نیررروی انسررانی متخنررو دارنررد و   رر 
ی سرمان  فکری و انسانی کشرنر نقرش فراوانری ان را وسن دهادهسات
 (. 2)  کاادمی
 
 
 
 

 
در هیشبرد اهدافشان   ر اناک عالوه  مطالع  متغیرهانی ک   تناند آنان را  

نراری یرات زنادی در عری  فاراوری و تکانلرن ی در شرانطی ک   ا تغی
 لک  آنان را متنج  نیروی انسانی کارآمد و  ا اخالق کاد تا  تنانرد دهد،  

انر   .نا ردمیضرورت  رسد،  در زمان تغییرات هانشرسالتو     اهداف  
و   هافریرت ررای دسرتیا ی  ر   نیروی انسرانی اسرت کر  سرازمان را  

 .کادمیری  تغییرات هشتیبانی و کاک رقا تی در ع هایمزنت
هزاره سرنا  هایدانشگاه ا درک ان  مهم ک  تغییر جزء النا ک و ذات 

شده است، قدرت سازگاری و انطباق  ا تحنالت اخیر در عری  مختلر  
داشت  نیروی   روی،نا د. ازان و آمنزشی افزانش می  اقتنادی، اجتااعی

هرای حیراتی سرازمان وت ملی و دارانیانسانی تنانا و کارآمد ک   ایاد ثر
ها  ر  دنبراخ خناهرد آناد، مااف   سیار زنادی  رای دانشگاهحساب می  

 (. 3داشت )
 

 چکیده

مختل ری کر  در  اخالقری جرنای در  سرتره کارکاان در عنر علم و فااوری ایحرف   وتانع و هیچیدگی ا عاد زندگی فردی، اجتااعی  زمینه:  
 اثر خشریهردف از ان  نظر هرووهش  را . طلبدمیحکم فرماست ضرورت نناندنشی اخالق را در  عد کی یت زندگی کاری کارکاان    هاسازمان

 فت.زندگی اخالق مدار انااا گر سبکی ناامی نقشزندگی کاری  ا  ر کی یت های اخالقی و  اورهای اخالقی  استراتوی
هابستگی است. جامع  آماری کلی  کارکاان دانشگاه هیراا از ننع   نیی یت  از لحاظ هدف کار ردی و از لحاظ شینه اجرا  هووهش  روش  :روش

اتوی ار هرسشراام  اسرترهرا زارهرای هرووهش چ انتخاب شد. ن ر  رآورد و  90هدفااد    گیرینانن   . حام نانن   ر اساسننر هادان می  اشد
از  82/0و  86/0، 91/0، 89/0ترتیر   ر   هراآنک  هانانی است و کی یت زندگی کارکاان  اخالق مدار  سبک زندگیاخالقی،  اورهای اخالقی،  

دو سرط  آمرار ز اهرا  رای تازن  و تحلیا داده روانی هرسشاام  منرد تانید یاحباظران قرار گرفت.  طرنق آزمنن آل ای کرونباخ محاسب  شد.
  است اده شد. SPSS, LISRELزارهای و نرا اف تنیی ی و آمار استاباطی

های اخالقی  ا کی یت زندگی را ط  وجند دارد.  ی   اورهای اخالقی و کی یت زندگی کراری را طر  هووهش نشان داد  ی  استراتوی  ها:یافته
و  اورهرای اخالقری  را  القیی اخها ی  استراتویهاچای   ی را ط  وجند دارد.روجند دارد.  ی  سبک زندگی اخالق مدار و کی یت زندگی کا

 میانای گری سبک زندگی اخالق مدار و کی یت زندگی کاری کارکاان را ط  وجند دارد.
 ترنانمی انارکارکاخالق مردار سبک زندگی  ا نقش میانای و  اورهای اخالقی  هااستراتوی حاکی از آن است از طرنقنتانج    :گیری  نتیجه

 .را افزانش دادکی یت زندگی کاری 
 
 .اخالق مدار، کی یت زندگی کاری استراتوی اخالقی،  اورهای اخالقی، سبک زندگی : واژگانلیدک
 

 hossinzad191@gmail.comنننسادۀ مسئنخ: نشانی الکترونیکی:  
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اما عرناملی در نگهداشرت و ح ری انر  کارکاران وجرند دارد کر   انرد 
ان  عناما   ازجال  اشد.  امروزی    آن تنج  فراوانی داشت     ایهانسازم 

و سبک زندگی اخالق مردار   2 اورهای اخالقیو    1ی اخالقیهااستراتوی
ک   را مردنظر داشرت  اخرالق و هیامردهای متبرت حایرا از آن   است
میزان کی یت زندگی کارکاان را جهت دستیا ی سازمان و فررد   تنانادمی

 نش دهاد.   مقاید افزا
ت ی مهم در دنیای رقرا تی امرروز اسراستراتوی اخالقی نکی از متغیرها

سازمان نظرارت  هاییتفعال، استراتوی اخالقی  ر تااا  چراک   اند گ ت
. ان   دان معای کادیم ها را ارزشیا ی  سازمان  هاییتفعالقانننی دارد و  

کااد و یا م عا هایمشخطها و است ک  سازمان در راستای دستنرالعاا
درست است نا غلط. هرچاد اسرتراتوی  اددهیم اناک  اقداماتی ک  انااا 

ند در هر سازمانی آمنزش داده شرند ترا کارکاران  دانارد کر  اخالقی  ا
. استراتوی اخالقی  ا نظارت خند  ر اندکدادرست و قانننی    هاییتفعال

ای سررازمانی،  مااررر  رر  جلررنگیری از رفتارهرر هرراییتفعالتاررامی 
در فلسر     ترنانیم قری را  . قردمت اسرتراتوی اخالشندیم   3یراخالقیغ

اسرتراتوی اخرالق و هلندو نیرز مشراهده نارند.  ارسطن، نینت ، آ  4اخالق
های هاراه  ا آن  اند ماار    سرند شرنند و هایشر  در سرازمان ارزش

ثا ت  اانارد او اشراره دارد  اسرتراتوی اخالقری عرالوه  رر سرند حر  
ارانی کر   ر  دهد حتی تا آنرا در سازمان هرورش می  5ریمسئنلیت هذن

مطالعرات   .(4کارد )کارک مری  نیروی انسانی و سازمان  6اه اجتااعیرف
 7   افزانش عالکرد سرازمانیدهد ک  استراتوی اخالقی ماار  نشان می
 اا ران  استراتوی اخالقی، نقط  شروع خرن ی  ررای الزامرات می شند.  

اسرتانداردهانی را   هراآنهرای  ت ررای فعالیر  زنرا اخرالق  ؛است  8ثاننی
 .(5) رساندمیکاد و آنان را    منفقیت طراحی می

اناراد  هرا نرک هننرت و جرنی راسازماندر  8فرهاگ اخالق اا ران ،   
فرهاگی اخالقری  .چرخادیم حنخ محنر آن ها  کاد ک  تاامی فعالیتیم 

گیررد و یم و روحی  دهد و ایم و فردی فرد را هاداش   9یاحرف مسئنلیت  
گذارد  لک  دریدد آن خناهرد  رند یم نی  احتراا     ان  جن و قنا  تاهان 
نتانج هووهشرگری . در ان  را ط  (6خند را  ا ان  جن سازگار گرداند )  ک 

 10امروز را در گروه رعانت مسائا اخرالق هایسازمانمنفقیت    نشان داد
 وکارهاکس   11ت اخالقیداند و آن را عاما مهای  رای رف  مشکالمی
در  اورهرای اخالقری نارند  ا ترداق در  هارگ اخرالان  فر  (.7)داند  می
سرربک زنرردگی اخررالق مرردار و  هایحیطرر در   عرردازآنو  نا رردمی

تاامی سطنح سرازمان اعرم از ا عراد   ک طنری  اخالقی    هایاستراتوی
مری  ردر هاآناخالقی حایا از   هایارزشفردی، گروهی و سازمانی را  

سرنق را    وضرعیت مطلرن ی    کی یت زندگی کارکاان  تناندمیک     گیرد
 دهد.

ی اخالقی مباانی  رای درک هاارزشست ک  های  معتقد ا  هووهشگران
است. خناه نا ناخناه اخالقی رفتار کرردن   12گیری اخالقیفرآناد تنایم

اخالقری  ر    هرایارزش ستگی    رفتار کارکاان آن دارد.    سازمان  نک
قرنانی  و   13اخالقریمقنرند از ایرنخ  .  شرنندمیتبدنا    اینخ اخالقی

واسرط  و نرا ی ها نظر دارد ک  خند، ضنا طی است ک     حنزه عالکرد
وقتری  ررای کارماردان از ان  رو،   (.8گیرد )از مبانی نشات می   اواسط 

هیرروی از   ،شند ک  تاها راه رسیدن    منفقیرتیم ی تنضی  داده  خن   
ان  معیارهرا هیرروی   است، ان  کارکاان از  14القیا و رفتارهای اخالگنه

انطنر ک  از نتانج تحقیقات  ر  دسرت آمرده ان  معیارها نیز هاکااد.  یم 
دارای  آنران منفقیرت و کی یرت زنردگیرفتراری در معیارهرای    عانان  

احتراا، شرافت، یرداقت،   هیامدهای متبتی ماناد  تناندمیاهایت است و  
هارراه مت نری و عشق    خردخطرهذ، 15داری، نتیا  محنریمشتری م 

اخالقی در  راور کارکاران نرنع  یهاارزشاما معیارها و   (.9)  داشت   اشد
در حقیقرت چگرننگی .  کاردمیهاسخ فرد را    سازمان و محیط روشر   

هاسخ فرد    نک منقعیت اخالقی رنش  در  اورهای اخالقی وی داشرت  
ادراک فررد از منقعیرت اخالقری  رر اسراس   و هاسخ فرد نشران دهارده

ای عارر هرر هک  هر  اوری در تنالی زمان  (10)  القی استای اخ اوره
تنانرد گیرد و میرنش  می  ،شخو ک  از سبک زندگی وی اثرگذار است

 هر شخو را هیش  یای کاد. کاری کی یت زندگی 
و ، شخنریت انردافرادی ک   ا  اورهای اخالقری قرنی و نهادنار  شرده

مقررر،  ا وظان  و تعهردات، هاچای  مطا ق  ی دارندخالقی ثا تی ات ا
و از ان  نظرر  اورهرای اخالقری    .کاادمیی  نظم اجتااعی منجند را ح 

ها و اینخ اخالقری ارزش ای ازماانع   عانان    های اخالقیاستراتوی
از نارضرانتی را در   دور   ر نک ننع  رخرنرد اخالقری و    وکااد  عاا می

    د.ناان    وجند می آورکارک
و  اورهای اخالقی  ا انااد نک الگرنی رفتراری   قیهای اخالاستراتوی

رفتارهانی ک  فرد  اند در را طر   را دنگرران در رفترار   کاادشخو میم 
هاچاری  . (4) ، کدامارددهردمی نشراناز خند اخرالق خند، گ تار خند، 

 کارکاران ت  ر احساس مطلن ی نسب  اورهای اخالقی   ر اساسسازمان  
ط   نسربت  ر  او احساس و ع   رخنرد  خند دارند، کدهای اخالقی را در

ورهای اخالقی نک احساس متبتی  ی  مدنران .  اکاادمیآنها را رعانت  
.  اورهرای اخالقری یرداقت، دلسرنزی، حر  کاادمیانااد  و کارکاان
طر  آنران عنا  کر طنری    کاادمیانااد    مدنرانرا در    هذنریمسئنلیت
کی یرت  تناندمیو ان   دکاامیکارکاان خند هیدا قنی نسبت     متبت و

 .فزانش دهدزندگی کاری آنان را ا
 یشتر نیازهای شخنری کارکاران را  را  رقرراری امایرت   کی یت زندگی

و آنان  ا خیاخ راحت و  ا داشت  احساس م ید  ندن کر    کادمی رآورده  
کی یرت .  (11. قالونردی )ردازندهمیمنرد قبنخ سازمان است    فعالیت  

نری انگیرزش درو  ،زمانی در کارکاانز اخالق و امایت سازندگی حایا ا
ک  نیازهانی ماناد تنفیق، تحسی  کاما    خراطر    طنری کادمیانااد  

 (.12انااا کار، ن   کار و مسئنلیت اجتااعی در آنان رشد می نا د )
دارد هننت و شخنریت او از طرفی فردی ک  سبک زندگی اخالق مدار  

، ترجیحات و رفتارهای او نیز  رر اسراس هاتخابناگردد،  نیز اخالقی می
، احساس مسئنلیت اجتااعی  یشرتر و گیردمیهای اخالقی شکا  زشار

 . زندگی کاری او نیز از کی یت مطلن ی  رخنردار خناهد  ند
 های رداشرت. هاچای ، دهدمیسبک زندگی شینه زندگی فرد را نشان  

و  هرا رداشرت او از ارزش فرد از خند و زنردگی کر   را دنگرران دارد و
د. در واقر  سربک زنردگی الگنهرای واقعری اعتقادات را نشان می دهر
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رفتارهای فرد را نشان می دهاد و نشان می دهاد ک  فرد    چ  مسائلی 
  .(13) اعتقاد دارد نا ندارد 

ن ی خند فرد و دنگرراعاا نسبت    زندگ شینه  رامحققی سبک زندگی  
کر  هار   نگرردمیو فرردی  هاترا یلیتری و سبک زندگی را ک  داندمی

 . (14) می زندگی را در  ر می گیردعان هایهدف 
سبک زندگی اخالق مردار شراما وظران  فرردی، خراننادگی، کراری و 

از دنردگاه  .اندازدمیسیطره  هاحیط ک  اخالق در ان     اشدمیاجتااعی  
رخنرد ، اخالق خنب و نیکن،  ندگی اخالق مدار، اعتداخمحققان سبک ز

  .(15خالق مدار است )های سبک زندگی امااس   ا دنگران از ونوگی
 هذنریمسئنلیتاحساس تعهد و  کارکاان    عبارتی  اورهای اخالقی در 

-مسئنلیت و  ریاما غیر از ان  آنها را افرادی  ی  ،کادمی یشتری انااد  
ا زندگی و های اخالقی   اورها و استراتویاز آنااک   دهد.  تعهد جلنه می

هرکاری چراک ،  دو طرف  دارد  ای  کارکاان را ط   16اخالقیک زندگی  سب
 ا تعالی روحی و اخالقری او  را سرازمان هیننرد   دهادمیانااا    هاآنک   
سرازمانی و مراش سرازمان سربکی از   و وجند اخالق در رفترار  خنردمی

اد و اککاد ک  افراد  ر اساس اینخ اخالقی عاا میمی  زندگی را انااد
و ماش فضیلتاادان  شکا   رفتار  کدانیم  ر اساس اخالق است  ها  می

   .گرداندمیگیرد و زندگی شخنی و کاری را مطلنب می

رفتاری  هایمالک عانان  های اخالقی    طنر اجاالی، وجند استراتوی
 رای ارزشریا ی رفتارهرای مرنرد اری  معی  عانان  و عالکردی درست و  

ی هرانش  در  اورهای اخالقی دارد. مدنرانی کر  ارزشهساد و یحی  ر
تنانارد اسرتراتوی و اخالقی را  اور نداشت   اشاد و آن را درک نکااد نای

های اخالقری و  اورهرای اخالقی  گیرند.  اا ران  استراتوی  هایتنایم
 ازآنااکر و  کاان را  را کی یرت کااردتناناد زندگی کاری کاراخالقی می

-میهستاد در ان  میان   دوسنن ای  ا ط زندگی دارای راخالق و سبک  
زنردگی کارکاران را   عالوه  ر ارائ  سبک زندگی مطلرنب، کی یرت  تناند

در کراهش معضرالت  اخرالقهیامردهای متبرت مطلنب گرداند. اهایت 
را مارا   انسرانی سازمانی و مردنرنت  سازمانی منجی از مشکالت رفتار

مطالع   یشتر در ان  زمیا  گامی   گ ت  تنانحا کرده است.  اا ران  می
ک  وظی ر  است    هاها    خننص دانشگاهمدنران سازمان  جهت  یداری

خطیری در هرورش اقتنراد، فرهارگ، روا رط اجتاراعی و تر یرت نیررو 
 را هردف انر  هرووهش    ارا ران ،  د.نرانسانی متخنو و فرهیخت  دار

اخالقری  را نقرش   های اخالقی و  اورهرایاستراتوی   ی    ط طالع  رام 
انااا گرفت  گی کارکاان  یت زندکییانای سبک زندگی اخالق مدار  ر م 

 است.

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش 1نگاره 

 

 روش
ان  مطالع  از لحاظ هردف کرار ردی و از لحراظ شرینه اجررا تنیری ی 

جامعر  آمراری شراما کلیر    اری است.معادالت ساختاز ننع  هابستگی  
اسراس روش حام نانن   رر   . اشدمیننر هادان  اا  هی  دانشگاهکارکاان  

ن ر حام آماری را سری  90انتخاب شد.   از  ی  کارکاان  ن ر  90فااد  هد
جهت جا  ن ر از کارکاان مرد تشکیا می دهاد.  60ن ر کارماد خانم و  

 ماظنر ر   ایکتا خانر    العمط  هایروشآوری اطالعات ان  هووهش از  
اسرت اده شرده اسرت. و  شیا  تار ی هووهشمبانی نظری و هی  گردآوری

ی مرنرد مطالعر  از از نانن   منردنیاز  هایداده  آوریجا   هاچای  جهت
زارهرای ا .  اطالعات از چهرار هرسشراام  اسرت اده شرد  آوریجا روش  

 20قری شراما  شاام  استاندارد اسرتراتوی اخالهووهش شاما چهار هرس
هرسشاام  سبک زنردگی ،  سؤاخ  20و هرسشاام   اورهای اخالقی    سؤاخ

کر   میباشرد سؤاخ 29 اام  کی یت زندگیو هرسش  سؤاخ  15  اخالق مدار
لیکرت از مرنافقم ترا مخرال م   ایگزنا طی  هاج    ینرت    هاهرسشاام 

ر مدنرنت قرا  نظرانیاح ها منرد تانید  . روانی هرسشاام طراحی گردند
 ر  ترتیر   ونبراخاز طرنق آزمرنن آل رای کر  هاهرسشاام هانانی    گرفت.

 رای تازن  و تحلیا دادهرا از   شد.محاسب     82/0و    86/0،  91/0،  89/0
دو سط  آمار تنیری ی )دریرد، میرانگی  و انحرراف اسرتاندارد( و آمرار 
استاباطی )ضرن  هابسرتگی هیرسرنن از نرنع معرادالت سراختاری( و 

 .است اده شد SPSS, LISREL افزارهاینرا
 

 یافته ها
رنق ضرن  از ط هاآن ط علی  ی  متغیرها، هابستگی ررسی رواقبا از  

 هابستگی هیرسنن منرد  ررسی قرار گرفت.

های استراتژی
 اخالقی 

 سبک زندگی اخالق مدار 

 

 باورهای 

 اخالقی  

ت زندگی  کیفی
 کاری 
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( در r، ضران  هابستگی مشاهده شرده )(1 اا ر نتانج حایا از جدوخ )

هابستگی متبت و معاراداری را  ری  متغیرهرای مرنرد   P≤05/0سط   
و قری وی اخالاسرتراتدهد. نتانج نشران داد کر    ری   رسی نشان می ر

 اورهرای ارد،  ری   را طر  وجرند د99/0در سرط     کی یت زندگی کاری
را طر    99/0در سرط     را ط  معاراداری  کی یت زندگی کاریاخالقی  ا  

در سرط    کی یت زندگی کاریو    سبک زندگیوجند دارد؛ هاچای   ی   
 وجند دارد. 99/0سط  اری در و معاادما ی  را ط   99/0

هرای منن مدخ م هنمی هرووهش، دادهو آزهای   ررسی فرضی   ماظنر  
ه از طرنق معادالت ساختاری تحلیا شد. نتانج    دسرت جا  آوری شد
 .( قا ا مشاهده است2( و )1آمده در شکا )

 
 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون : 1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یداریمعنالگوی آزمون شده پژوهش در حالت : 2نگاره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر حالت استاندارد الگوی آزمون شده پژوهش د  :3 نگارۀ
 

 4 3 2 1 متغیر
    1 استراتوی اخالقی 

   528/0 1  اورهای اخالقی 

  635/0 787/0 1 اخالق مدار  سبک زندگی 

 865/0 768/0 788/0 1 کی یت زندگی کاری 

(سط  معااداری کاتر )  دست آمده است.  0/ 05از    
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 مستقیم هایرابطه
 ر   ررسری  3 را تنجر   ر  اطالعرات ماردرج در جردوخ در ان   خش  

. در ادام  جدوخ منهردازیم متغیرها  ر نکدنگر   را ط ی مرتبط  ا  هاسؤاخ
 . مستقیم ارائ  شده است هایرا ط مر نط     3
 

 قیم برآوردهای ضرایب مست  : 2جدول 
  پارامتر برآورد متغیرها 

 استانداردشده

خطای استاندارد  

 برآورد 

t 

  ستراتوی اخالقی ا  را ط 
  ر:

 کی یت زندگی کاری 

**79/0- 001 /0 23/4 

   اورهای اخالقی   را ط 
  ر:

 کی یت زندگی کاری 

**78/0- 001 /0 96/3 

01/0 P < ** 05/0 P <  * 

 
 ری    ابسرتگیضررن  ه  ،2 ا تنجر   ر  اطالعرات ماردرج در جردوخ  

 ر   و  ا تنجر  - 78/0 را ر  ا کی یت زندگی کاری  ر    استراتوی اخالقی

 است.  داریمعا 001/0( در سط  =t  23/4مقدار )
کی یرت زنردگی  ر     اورهای اخالقی  ضرن  هابستگی ا تنج     نتانج  

 01/0( در سرط   =t  96/3و  ا تنج   ر  مقردار )  -  79/0 را ر  ا  کاری  
 است.  داریمعا

کی یرت    رر  سربک زنردگیمستقیم    را ط   مدهآدست   ا تنج     نتانج  

( در سرط  =t 12/5و  ا تنج   ر  مقردار  ) -78/0 را ر  ا  زندگی کاری
  است.  داریمعا  01/0

 غیرمستقیم یهارابطه
 ر   ررسری  3در ان   خش  را تنجر   ر  اطالعرات ماردرج در جردوخ 

م  جدوخ . در ادامنهردازیم نکدنگر متغیرها  ر    را ط ی مرتبط  ا  هاسؤاخ
 .شندیم غیرمستقیم ارائ  های را ط  مر نط    4
 

 م : برآورد ضرایب غیرمستقی3جدول 
پااااااااااارامتر  برآورد متغیرها 

 استانداردشده

اساتاندارد  خطای 

 برآورد

t 

  ر  اخالقیاستراتوی  را ط 
 کی یت زندگی کاری

نقرش میرانای    سربک  ا 
 زندگی

**59/0- 01/0 52/3 

  ر   اورهای اخالقی را ط 
  یت زندگی کارییک
نقرش میرانای    سربک  ا 

 زندگی

**61/0- 01/0 12/4 

 
 رر  اخالقری  غیرمسرتقیم اسرتراتوی  را ط   آمدهدست   ا تنج     نتانج  

و  را - 59/0 را ر  را   سبک زندگی ا نقش میانای  کی یت زندگی کاری  

است.  ر ان  اسراس   رادیمعا  01/0( در سط   =t  52/3تنج     مقدار )

کی یت  ر    اخالقی  تغیر استراتویتنان گ ت م    ان  فرضی  میدر هاسخ  
 است.   رگذاریثأت  سبک زندگی ا نقش میانای زندگی کاری 

 رر   اورهرای اخالقریغیرمسرتقیم    را طر   آمدهدست   ا تنج     نتانج  
 را  و -  61/0 را ر  ا    سبک زندگی ا نقش میانای  کی یت زندگی کاری  

است.  ر ان  اسراس   داریمعا  01/0در سط   (  =t  12/4تنج     مقدار )
 و  اورهرای اخالقریمتغیرر  ری  تنان گ رت    ان  فرضی  میدر هاسخ  

 . را ط  وجند دارد   ا نقش میانای سبک زندگیکی یت زندگی کاری 

 برازش مدل
دنگرری   ( شاخوRMSEAرنش  خطای میانگی  ماذورات تقرن  )

متنسرط  هرایو  رای مدخ  05/0خنب کاتر از    یهادخی م  رااست ک   
است ) راون و   1/0ضعی   االتر از    یهامدخ  و  رای  08/0تا    05/0 ی   

 یها رر اسراس نرک قاعرده کلری، شراخوهاچاری   (.  1993سندک،

نررا نشرده  ، (NFI، نررا شرده  رازنردگی )  (CFI رازندگی تطبیقی )

 نیکررننی  رررازشو  (GFIنیکررننی  رررازش )،  (NNFI رازنرردگی )

خناهارد  95/0تا  90/0خنب  ی     یها(  رای مدخAGFIشده )ایالح
اً خرنب نرا متنسرط نسبت رازش   دهادهنشاننیز    80/0مقادنر  االی   ند.  

شرده  ارائر ی  رازش مدخ هرووهش هاشاخو 4. در جدوخ مدخ هستاد
 .است

 مدل  برازش یهاشاخص : 4جدول 
 مقادیر محاسبه شده  شاخص 

 29/2 کای ماذور  

 0/ 057 معااداری 

ای  رنش  میانگی  ماذور  رآورد خط 
 ( RMSEA) ن تقر

07/0 

 92/0 ( NFIاستاندارد )شاخو  رازش 

 88/0 (NNFIشاخو نرا نشده  رازش )

 94/0 ( CFIشاخو تطبیقی  رازش )

 91/0 (GFIشاخو نیکننی  رازش )

شده  شاخو نیکننی  رازش ایالح 
(AGFI ) 

94/0 

 
د کر  آنریم   ر  دسرتور کای  ر درجات آزادی شاخنی  از تقسیم ماذ

ان   ازآنااک  اشد.  ا ان  حاخ یم   قبنخقا ا اشد    3از    ترکنچکچاانچ   
های منجند در مدخ یهابستگیر حام نانن  و  تأثشاخو  رازش تحت  

رنش  میانگی  مارذور  ررآورد  ازجال ی  رازش هاشاخواست، از سانر 

شاخو  (،NFIنرا شده  رازش ) (، شاخوRMSEAخطای تقرن  )

نیکرننی (،  CFI(، شاخو  رازش تطبیقی )NNFIش )نرا نشده  راز

اسرت اده نیرز ( AGFIشرده )ایالح نیکننی  ررازشو    (GFI رازش )
 ررا تنجرر   رر  اناکرر  مقرردار  آمدهدسررت  گررردد.  ررر اسرراس نتررانج یم 

(072/0=RMSEA  )  سرت. تنان  رازش مردخ را مطلرنب دانیم است

( AGFIو    NFI،CFI  ،GFIاز جال  )  هاشاخور سانر  هاچای  د
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 اشرد کر  حراکی از  ررازش قا را قبرنخ مردخ می 90/0نتانج  االتر از  
 . اشادیم 
 

 بحث
های اخالقی و  اورهای استراتوی تحلیا را ط   ی   ان  هووهش  ا هدف 

کی یرت زنردگی سبک زندگی اخالق مردار  رر     ا نقش میانای  اخالقی
حایا از ان  انااا گرفت. نتانج انشگاه هیاا ننر هادان د  کارکاان  کاری

کی یت زندگی کراری   اهای اخالقی  استراتوی ی    ررسی نشان داد ک   
( هاخنان 4) ( و12های )ان  رهیافت  ا نتانج هووهش  .دارد  را ط  وجند

ان  امر  دان معای اسرت  می  اشد چراک     نتانج مشا هی دست نافتاد.
را  ررای مردنران    ،نک رهاارند اخالقری  عانان    خالقیا  استراتویک   

 هاآنو  دکامیهدانت   ا کارکاانشان  رفتارهای اخالقی و ماطقی  داشت   
 ا   تنأامان ان  و  ا عدالت و اعتااد    کارکاانشاندر گ تار و رفتار خند  ا  

 اسرتراتوی اخالقری در  . رخنرد خناهاد کرداخالقی    هایتنایمرفتار و  
و تعهرد  هذنریمسرئنلیتحر   آنان،    کارکاانسیر زندگی  ا فرآناد و  
و ان  امر میرزان  رددهای،  ردرفتاری آنران   دهدمیرا    سازمان    نس   

 سرازمان. استراتوی اخالقری  ر  دهدمیرا کاهش  کارکاانشاننسبت    
 کارکارانیداقت، احتراا، اعتااد متقا ا را در را ط   ا رفتار و  رخنرد  ا  

 ایزمیا و   کاهدمی  رفتاری  ی مسئنالن   ماناد  هارفتاریکجاز  و    دهدمی
و  هااسرتراتوی.  اا ران  اگرر آوردمیرا  رای کی یت زندگی کاری فراهم 

 اشد ارتقا و هیشرفت را  رای تاامی    ااخالق  تنأارفتارهای هر سازمانی  
هرا اسرتراتوی از انر   هراآنک  هار     ایگنن     آوردمیکارکاان فراهم  

امرا انگیرزه ای ماارر  ر  نرک ع  عانان ر آگاهی داشت  و ان  آگاهی  
 کی یت زندگی آنان را فراهم آورد. تناندمیکارانی کارکاان می شند و 

ی یت زنردگی کارکاران را طر  ک ی   اورهای اخالقی و    نتانج نشان داد
( هاخنان 12( و )9. ان  رهیافت  ا نتانج هووهش )معااداری وجند دارد.  

ان  امر  دان معای اسرت   چراک     نتانج مشا هی دست نافتاد.   اشدیم 
اخالقری داشرت   هرایارزشک  نگرش و  اور  ر  اخرالق و   مدنرانیک   

از تاش     دورسالای خناهاد داشت و در محیط    محیط و سازمان اشاد  
کر   راور و  مردنرانی  ا سالمت روانی خناهارد داشرت. شغلی و استرس

را  ر  ، تعهرد، اناران  هذنریمسرئنلیتالق دارنرد حر   اخرادی     بنها
و کارکاان  ا آرامش و امایتی ک  از دخ سرازمان   کاادمیکارکاان ماتقا  

احسراس آرامرش کررده و  را مسرئنلیت و تعهرد   خیرزدمیو مدنران  ر  
 اا ران   رر اسراس انر  فرر   یشتری    وظان  خند عاا می کااد. 

های اخالقی کر  نگررش و  راور زشاخالق و ارگ ت    تنانمیهووهشی  
افرزانش کی یرت عاملی مهم  ررای    ،دهادمیقرار    تأثیرت  حرا ت  مدنران

 زندگی کاری خناهد  ند. 
حاکی از آن  ند ک   ی  سبک زندگی اخرالق مردار  را   هانافت هاچای   

ان  رهیافت  ا نترانج   کی یت زندگی کارکاان را ط  معااداری وجند دارد.
دسرت چراک   ر  نترانج مشرا هی   اشدمیهاخنان  (15و ) (9ش )هووه

نکی دنگر   اخالق مدار  سبک زندگی  ک  ان  امر نشان از آن دارد  نافتاد.
را کارکاران  کی یت زندگی کاری  میزان    تناندمیاز فاکتنرهانی است ک   

سالمت لحاظ  از    سازمان راافراد    اخالق مدار  . سبک زندگیافزانش دهد
ا و هرفتار  ک طنری    ؛کادمیتضای   و معانی    ی، اجتااعیجسای، روان

، امید  ر  شندمی ر سالمت اجتااعی استنار    کارکاان و مدنران را  کردار
کاد ان  امید و اعتقراد کی یرت میاناان و اعتقاد در آنان  یشتر  زندگی،  

مدنرانی ک   اور دارند امکانات   .کادمی  سازیفراهمزندگی کاری آنان را  
یم مقرررات و تاامی کارکاان  اند در دسترس  اشد، در تاظرفاهی  رای  ر

اخالق  اند حاکم  اشد  را هاری  ط  ا کارکاان  اها و ارتب، رون هاتنایم
 ررای  سرازیفرهاگاخالقی را در راستای    اورهای اور عالوه  ر اناک   

، کی یرت زنردگی کراری را در  ری  کارکاران خرند دهادمیاخالق رشد  
 .دهادمیش افزان

اخالقری و  هرایآمنزه ترأثیرسبک زندگی اخالقی ک  در آن فرد تحرت  
تر یتی و الگنهای تر یت اخالقی قرار گرفت  است در ارتباط  را دنگرران 

، گذشت، انتار و هاکاری و مشارکت ن  اعتااد  ،  ن  عزت،  یدرسع 
. نعای سازدمیاخالق را    هایهان سبک زندگی اخالق مدار    درواق دارد.  
های اخالقی، عظ شخنی در طنخ دوران رشد خند اگر  ر اساس منهر  

 اشرد عرالوه  رر اناکر   راور شرخو   نافت هرورشالگنهذنری اخالقی  
 گیرردمی، سبک زندگی او نیز  ر اساس اخالق یرنرت  شندمیاخالقی  

های .  اا ران  استراتویکشاندمیک  در زندگی کاری او را تا حد مطلنب 
د را فرآنادهای سازمانی، گروهی و فرردی هرر کارمارک  تاامی    اخالقی
عامررا  عانان رر و  اورهررای اخالقرری کرر   دهرردمیقرررار  تررأثیرتحررت 

-و سبک زندگی اخالق مدار ک  هانر   کادمی رانگیزاناده کارکاان عاا  
فراگیری کی یرت زنردگی   طنر    تنانادمی  آوردمیهای اخالق را فراهم  

 دهاد.کارکاان را افزانش 
هانی نظیر؛   محدودنتهانت الزا    نادآوری است ک  در ان  مطالعدر ن

اما  ا وجند رو   رو  ند   دقیق  گننیهاسخدر    عدا دقت  عضی از کارکاان
 هراآنارائ  کرده است کر  در ادامر   ر    هانیهیشاهاد  هامحدودنتان   

 . شندمیاشاره 
ای )تغییرر در در راسرت  ا  و مستار   لادمدتاخالقی  های  آمنزش رگزاری  

 هاینشسرتز طرنرق  رهای اخالقری(  وادی سبک زندگی اخالقی و  او
 لادمدت و کنتراه   های رنام علای، دعنت از متخننان و مشاوران در  

 .مدت

از  معضالت اخالقریجلسات در راستای هیشگیری از  و  رقراریتدون   -
 می تأ ا دار )اخالق م طرنق تنج     فاکتنرهای اخالقی و سبک زندگی  

  .سالمت جسای، روانی، اجتااعی و معانی(

-رفتارهای اخالقری و ارزش مختل  از اعضانی ک  در  های   مااسبت-
 های اخالقی هیشگاا هستاد تقدنر    عاا آند.

-در اسرتراتوی گیرییمتنامدنران  ا نشان دادن رفتارهای اخالقی و -
کاران  ر  در نرزد کارهای اخالقی، الگننی خرنب سرازمانی در اخرالق  

 .ناانش  گذارند
های اخالقی را از طرنرق تنجر   ر  نیازهرا و عالئرق  اورها و استراتوی

آنران  دانارد  ررای  ان  احسراس را تزرنرق کایرد کر   هاآن    کارکاان  
کارکاران   تاامی ر سازمان مهم هستاد، نگاه و احترراا خرند را نسربت  

یرد،  ر  تعهردات و قررار ده ظرمردننکسان نااناد، رفاه و آناده آنران را  
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  راهمرا ثا ت کاید، گ ترار و عارا خرند را خند وفاداری خند    هایقنخ
نکسان کاید تا از ان  طرنق کارکاان  داناد قنانی  و تنایاات سازمانی 

 ندن در آنان شکا گیرد   اارزشو  رای آنان نکسان  نده، احساس مهم 
عالی  رانگیزانارده  نعانا  و  ان  رفتارها و  اورها اخالقی ماار    رشد

ای حرکت    سات کی یرت زنردگی کراری آنران  رای کارکاان در راست
 خناهد  ند.

 اشد و هاسرن  را ماشرنر اخالقری    ااخالق  تنأارفتار و گ تار مدنران  -
 سازمان  اشد.

از خررند  دارینشررت خنمرردنران  ررا نشرران دادن یررداقت و نکرنگرری، -
  اشاد.خالق مدار هیشگامی مهم در سبک زندگی ا

مردنرنتی،  ر    یهاهسرتنران در  در هاگاا انتناب مد  شندیم هیشاهاد  
نرنع  چراکر تنجر  شرند، در راستای  راور  ر  اخرالق  آنان    یهانگرش
های اخالقی و تنجر   اورها و استراتوی  یریگشکاآنان در    یهانگرش

 .است مؤثر   کی یت زندگی کارکاانشان 
ری  اند    تنازن  ی  زندگی کراری ت زندگی کاارتقای کی ی  ماظنر    -

شغلی کارکاران تنجر  نارنده و محریط کراری را متااسر   را و زندگی  
وضعیت زنردگی شخنری کارکاران در جهرت هشرتیبانی از آن طراحری 

 . نااناد
و مزانا کارکاان تا عی از میرزان عالکررد   هاهرداختک     شندیم هیشاهاد  

د نکی از عنامرا ایرلی در هم می تنانکی ی و کای آنان  اشد ک  ان  م 
کی یرت د در مقانس  خند  ا دنگر هاکاران در راسرتای افراو  اور    ادراک

 . اشد زندگی کاری

 

 گیرینتیجه
   طنرکلی می تنان گ ت اخرالق د  کرردار، رفترار،  یران و در تارامی 

ها دارای اهایت است. چراک  ان  اخالق اسرت کر  شئنن زندگی انسان
اندی ها می دهد و    عانان رها د را    انسان  یو خنب ازقدرت تشخ

و معضرالت سررازمانی در امرران نگرراه  هررایرفتارکجاخالقری آنرران را از 
. اخالق در تاامی مراحا زتدگی انسانها منجر  سربک زنردگی داردیم 

و او را  ر   کادیم دور  های درفتاراخالقی می شند ک  فرد را از خیلی از 
اخالقری و   هاییاسرتراتو.  دهردیم نق  هرفضریلت سرسات رفتارهرای  

مدنران و کارکاان اخالق را   ک   افتدیم ی هرفضیلت زمانی ات اق  رفتارها
 . اور داشت   اشاد

 

                 خالقیا  یالحظههام
از اهرداف هرووهش و   کاادگانشررکت رای رعانت اینخ اخالقی ها   

اطایاان داده شد   هاآن  ااختیاری  ندن شرکت در آن مطل  شدند.    ه
 .محرمان  خناهاد ماند کامالً هاآناطالعات 

 

 هنام واژه
1. Ethical strategies  استراتوی های اخالقی 

2. Ethical beliefs  اورهای اخالقی  

3. Unethical behavior  رفتارهای غیراخالقی 

4. Philosophy of ethics  فلس   اخالق 

5. Responsibility نلیت هذنری ئمس 

6. Social welfare  رفاه اجتااعی 

7. Organizational performance  عالکرد سازمانی 

8. Secondary requirements  الزامات ثاننی 

9. Ethics culture  فرهاگ اخالق 

10. Individual responsibility  مسئنلیت فردی 

11. Ethical issues  مسائا اخالقی 

12. Ethics fundamental  اینخ اخالقی 

13. Ethical behaviors     رفتارهای اخالقی 

14. Pivotal result  نتیا  محنری 

15. Ethical lifestyle دگی اخالقی سبک زن 
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