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  سرآغاز

 نادرسـت،  و درسـت ي  ارهـا یمع بـا  اخـالق  بـودن  همراه لیدل به
 گــرید هماننــدی ورزشــي هــا ســازمان در رفتارهــا و هــا میتــصم

ی اخالق قضاوت و است 1یاخالقي  ها قضاوت به منوط ها سازمان
 شناختهی  اخالق اعمال،ی  بعض چرا که نیا ازي  و ادراك فرد، کی

). 1(دهــد یمــ قــرار ریتــأث تحــت را شــوند، یمــ داده حیتــرج یــا
 مـوازین  و اصـول ي  ریکـارگ   از بـه   عبارت 2یاخالقي  ریگ میتصم

 رفتــار یــا میتــصم یــکی درســت و صــحتی ارزیــاب دری اخالقــ
 ملتأ یافته سازمان شکل عنوان به اخالقیي  ریگ تصمیم). 2(است

 ضروري عناصر از و بوده اخالقی تعارضات حل منظور به اخالقی،
ــوزة در ــسوب ورزش ح ــی مح ــود م ــد). 3(ش ــان و رانیم  کارکن

  )مقاله پژوهشی(

   اخالقی يها میرابطه بین فرهنگ اخالقی سازمانی و تصم

  مدیران و کارکنان
  *2ي، دکتر محمدعلی ناد1يپور محمدآبا زهره حسین

 )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهانیبدن تیدانشکده ترب. گروه مدیریت ورزشی. 1

  )خوراسگان(دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان. گروه مدیریت آموزشی. 2

  2/6/94:  تاریخ پذیرش5/3/94:تاریخ دریافت
  چکیده

ـ  رابطـه  باهـدف  حاضـر  پـژوهش . استی  اخالقي  ها میتصمة  کنندی  نیب شیپی  انسازمی  اخالق فرهنگ: زمینه  وی  سـازمان ی  اخالقـ  فرهنـگ  نیب
  .شد انجام اصفهان استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان و رانیمدی اخالقي ها میتصم

 بود کـه از  1392ن استان اصفهان در سال      جامعه آماري، تمامی مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانا          . روش پژوهش همبستگی بود   : روش
ابزارهاي پژوهش، پرسـشنامه فرهنـگ اخالقـی سـازمانی و     .  تصادفی ساده انتخاب گردید  يریگ   نفر به روش نمونه    118 با حجم    يا  میان آن نمونه  

 ۀون چندگانی شامل رگرسیار و آمار استنباطی معن، انحرافیانگی، می، درصد فراوانیها با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوان         داده. مدیریت تأثیر بود  
  .ل شدیوتحل هیتجز) مانوا(رهیانس چند متغیل واریرسون و تحلی پیب همبستگی همزمان، ضریخط
، =48/0r(ضاوت نـسبی اخالقـی   ق بعد با کل اسیمق وی سازمانی اخالق فرهنگ سوم و اول بعد  پژوهش حاضر نشان داد کهيها افتهی: ها افتهی

46/0r=  ،51/0r=(  ،با بعد قضاوت مطلـق اخالقـی        کل اسیمق و اول و سوم فرهنگ اخالقی سازمانی        بعد )45/0r= ،39/0r= ،44/0r= (  رابطـه
بعد اول فرهنگ   .  فرهنگ اخالقی سازمانی با بعد قضاوت نسبی اخالقی و بعد قضاوت مطلق اخالقی رابطه معنادار نداشت                دوم بعدمعنادار داشت و    
  کارکنان و رانیمدی  اخالق يها میتصم ابعاد نیب).  ß=42/0و p≥05/0(ی برخوردار بود اخالقي ها میتصم ابعاد ینیب شیپ تواناز اخالقی سازمانی 

  . امدین دست به معنادار تفاوتی شناخت تیجمعي رهایمتغ برحسب
بنـابراین هـر چـه بـه     .  اخالقی استيها میملی مؤثر بر تصم   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ اخالقی سازمانی عا            :يریگ  جهینت

  . ابدی ی اخالقی جایگاه بهتري در سازمان ميها می فرهنگ اخالقی سازمانی توجه بیشتري مبذول گردد تصميها اصالح و تقویت شاخص
  

  اخالقی، فرهنگ اخالقی سازمانی، هنجارهاي اخالقیيها میتصم: کلید واژگان
 

__________________________________________________________________________________________________________________  
  mnadi @ khuisf.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 مـسئول  ،یورزشـ  گونـاگون  سطوح تمام دری  ورزشي  ها سازمان
 جامعـه  یک مردم قبال در ورزش بهی  اخالقي  ها پرسشی  بررس

 بـا  یزشـ ور ومیاسـتاد  یـک  سـاخت  يبرا نمونه عنوان به .هستند
 يبرا ریمد کی يزیر برنامه در که ارزان و ممکن ۀنیهز نیکمتر

 یـک  سـاخت  میتـصم  تـوان  یمـ  ایـ آ است، شده فیتعر کارکنان
 یمنیا و تیفیک که یدرصورت داشت را استاندارد یورزش ومیاستاد
 بنا کردن تمام ارزان فکر به دیبا فقط که نیا یا باشد؟ دارا را الزم
 هنگـام  اخـالق  نقـش  نیتر مهم نهیزم نیا در بود؟ یمتیق هر به

 و ندینش یم يریگ میتصم به فرد که آنگاه چه .است یعمل میتصم
 در اخـالق  رسـند،  یمـ  میتـصم  بـه  جامعه و سازمان که آنگاه چه

 ینقـش  آن يریـ گ شـکل  نـد یفرا میتنظـ  و میتصم به یده شکل
 بـه  مربـوط  ياسـتانداردها  بـا  3اخـالق  ةواژ ).4(دارد کننده نییتع

 علـت  بـه  زین جوامع ).5(دارد سروکار رفتارها بودن غلط و تدرس
 مختلـف،  يها شیگرا و 5ها يدئولوژیا و4ها سنت ها، ارزش داشتن

 جـه یدرنت هـستند  متفاوت رفتارها ندانستن یا دانستن یاخالق در
 متفـاوت  گرید ۀجامع به نسبت يا جامعه در یاخالق يها قضاوت
 خاص يها طیمح در یماعاجت روابط از که فرهنگ درواقع .است

 رشیموردپذ يرفتارها و ها میتصم در یمهم نقش شود، یم جادیا
 ینـسب  يها قضاوت نظران صاحب ).7(آورد یم وجود به یاخالق و

 طـور  بـه  کـه  دانند یم یمسائل به مربوط ییها قضاوت را 6یاخالق
 ).7( هـستند  خـانواده  یـا  و جامعه رشیموردپذ یفرهنگ ای یسنت
 یدرست که هستند ییها قضاوت 7یاخالق مطلق يها قضاوت یول
 قـضاوت  مـورد  ۀمـسئل  بـه  کـه  یقیحقا به تنها ها آن ینادرست ای

 فراتر یتیموقع ةدربار یقیحقا به نه و دارد یبستگ شود یم مربوط
 را جهـانی  اخالقـی  قـوانین  فرد ینسب يها قضاوت در ).8( آن از

 بـراي  زیادي تفسیرهاي و کند یم رد تر یمقتض میتصم اخذ براي
 يهـا  طیمحـ  ریتـأث  ).9(دارد وجـود  اخالقـی  موضـوع  بـه  نگرش
 از را ییهـا  تیـ حما یاخالقـ  يریگ میتصم يندهایفرا بر یسازمان
 افـت یدر سـازمان  در یاخالقـ  يها يریگ میتصم ينظر يها مدل

 حیصـر  طـور  بـه  را 8یسازمان یاخالق فرهنگ تیاهم که کند یم
ــتأ ــرده دیی ــد ک ــگ ).6(ان ــ فرهن ــ یاخالق ــد یم ــه توان ــوان ب  عن
 کـه  شـود  گرفتـه  نظـر  در 9یسـازمان  فرهنـگ  از يا رمجموعـه یز

 کنتـرل  یررسـم یغ و یرسـم  يهـا  نظـام  انیم يچندبعد کارکرد
 ت،یریمـد  شامل یرسم يها نظام گونه نیا .دهد یم نشان يرفتار

 یآموزشـ  يها برنامه و یقیتشو يها نظام ،یسازمان ارشد مقامات
 کسانی يرفتارها شامل یررسمیغ ياه نظام که یدرحال باشند یم
 يبـرا  توانـد  یم یاخالق فرهنگ ).10(است یاخالق يهنجارها و

 کنـار  در هـا  آن عملکرد و ها قضاوت بر ات،یاخالق از افراد یآگاه
 ریتـأث  توانـد  یمـ  کارمنـدان  بر .بگذارد ریتأث فرد يها تیفعال تمام

ــا درســت يکارهــا کــه بگــذارد  انجــام را نادرســت يکارهــا ی
 يعملکردهــا و ســاختارها ارتقــاء باعــث نیهمچنــ ).11(هنــدبد

 و کارکنـان  سـازمان،  در حاکم هیئت ).12(شود یم يریگ میتصم
 یاخالقـ  فرهنـگ  تیـ تقو و تیـ تثب عوامـل  از یاخالقـ  استیس

 فرهنـگ  یـک  حفـظ  و تیـ تثب يبـرا  باال رده تیریمد ).13(است
 تفکـر  ،یاخالقـ  فرهنـگ  یـک  داشـتن  .دارد تیمـسئول  یاخالق
 کند یم بیترغ را رانیمد و کارمندان و کند یم تیحما را لمستق

 صـحبت  ).14(رنـد یبگ سـازمان  يهـا  ارزش مطابق یماتیتصم تا
 ).15(شود یم یاخالق فرهنگ ۀتوسع سبب زین اتیاخالق ۀنیدرزم
 یاخالقـ  فرهنگ که است نیا از یحاک ریاخ يها سال قاتیتحق
 ییکپـارچگ  و دارد یاخالقـ  يهـا  يریگ میتصم در يا نهیبه نقش
 ۀجینت نیهمچن .دهد یم نشان را سازمان در اتخاذشده ماتیتصم

 و يرهبـر  سازمان، يها استیس ییعن مهم عامل نیچند عملکرد
 گر،ییکد بر همکاران ریتأث ،یاخالق مسائل ۀنیدرزم ارشد تیریمد

 .اسـت  یاخالقـ  رفتار ای یراخالقیغ رفتار يبرا جادشدهیا فرصت
 احـساس  سـازمان  در را یاخالق فرهنگ شتریب کارمندان چه هر

 رنـد یبگ یراخالقـ یغ ماتیتـصم  سـازمان  در نکهیا احتمال کنند،
 نیا با اریبس یاخالق فرهنگ و یسازمان فرهنگ .بود خواهد کمتر

 سـازمان  یک درون گرانید به دادن تیاهم که اند ارتباط در دهیا
 مـشخص  سـازمان  همـان  یاخالقـ  يها میتصم تا کند یم کمک
 یـک  جـاد یا در یمهمـ  نقـش  زیـ ن یاجتماع ارتباطات ).16(شود

 یـک  در معتقدنـد  نظران صاحب ).17(دارند يقو یاخالق فرهنگ
 سـازمان  در یاخالق يهنجارها یوقت یعنی يقو یاخالق فرهنگ
 و ردیـ گ قرار قیتشو مورد 10یاخالق يرفتارها فقط و بوده حاکم

 يبـاال  قاماتم از افراد يرویپ و نشود دهید یراخالقیغ يرفتارها
 باشد، ترس با همراه که یاطاعت نه البته و شود مشاهده یسازمان
 شـود  یمـ  افـت ی یخوب به یسازمان یاخالق فرهنگ عوامل ارتباط

 توسط يا حرفه رفتار نییآ حضور احساس بر نیهمچن ).18-21(
 فرهنـگ  درك يبـرا  یعـامل  عنـوان  به زین سازمان در کارمندان
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 فرهنـگ  مثبـت  يکارکردها ).24-22( است شده دیتأک یاخالق
 یاخالقـ  فرهنـگ  یک از يبرخوردار و نمانده دور ازنظر یاخالق

 گـردد  یمـ  يور بهـره  و یسازمان يها ينوآور شیافزا سبب یغن
 یسـازمان  يراهبردها برد شیپ يبرا یاخالق فرهنگ ).26 و 25(

 را سازمانـشان  یاخالق فرهنگ افراد که یمواقع تنها و است مهم
 .کنند یم دایپ شیگرا یراخالقیغ يرفتارها به کنند یابیارز یمنف

 و شـده  رفتار سوء سبب یمنف کارکرد صورت در یاخالق فرهنگ
 است یاخالق يها برنامه کند یم تیتقو را یاخالق فرهنگ آنچه
 شـمار  بـه  یراخالقـ یغ يرفتارهـا  کاهش يبرا یمهم عامل که
 لیفـضا  ،یاخالقـ  فرهنـگ  تیـ فیک بودن باال صورت در .رود یم

 یاخالقـ  معضالت و کند یم ییخودنما شتریب سازمان در یاخالق
 و برقـرار  يبهتـر  تعامـل  خود باکار کارمندان شده، کمتر سازمان
 قــرار سازمانــشان اهــداف يراســتا در را خــود یشخــص اهــداف

 جینتا در یسازمان یاخالق فرهنگ کارکرد نیتر مهم اما .دهند یم
 .شـود  یمـ  گذاشـته  شیانمـ  بـه  سـازمان  کارکنـان  يها قضاوت

 بـر  را کارکنـان  ۀگرفت شکل یاخالق ي  فلسفه گر،ید پژوهشگران
 بـر  عالوه برخی ).27و 9( دانند می مؤثر شان اخالقی هاي تصمیم
 هـاي  قـضاوت  در مهـم  عامـل  عنـوان  بـه  اخالقی فرهنگ نقش

 هـاي  قـضاوت  و تأکیـد  جنسیت همانند فردي عوامل بر اخالقی،
 ).29 و 28( داننـد  می تر اخالقی بودن، تر تیباکیف دلیل به را زنان

 اخالقی، هاي برنامه به نهادن ارزش براي مثبت ادعاهاي باوجود
 ممکـن  توضیح یک .است بوده ناچیز رفتار بر ها آن مستقیم تأثیر
 جـاي  بـه  اخالقـی،  فرهنـگ  کـه  اسـت  ایـن  موضـوع  این براي
 دانـشمندان  بنابراین .دارد رفتار بر قوي تأثیر اخالقی، هاي برنامه

 رفتـار  کـه  سـازمانی  ابعـاد  آن و اخالقی فرهنگ به را توجهشان
 انـد  داده افـزایش  بـرده  بـین  از را رفتار سوء و افزایش را اخالقی

 متأسـفانه  کـه  اسـت  ایـن  موجـود  مـسئله  حاضـر  حال در ).30(
 بـر  سـازمانی  اخالقـی  فرهنگ نقش چگونگی بر مبنی مطالعاتی
 هـاي  سـازمان  کارکنـان  و مـدیران  اخالقـی  هـاي  گیـري  تصمیم
 وجـود  عـدم  یـا  وجـود  دهنـدة  نشان که این و نشده انجام ورزشی
 اتخـاذ  توانایی .باشد ورزشی هاي سازمان در اخالقی هاي تصمیم
 شناخت با که است ضروري و مهم مهارتی اخالقی، هاي تصمیم
 .گـردد  مـی  تکمیل اخالقی هاي تصمیم در اخالقی فرهنگ نقش

 اخالقـی  فرهنـگ  رابطه بررسی به اضرح پژوهش اساس این بر

 جامعـۀ  در کارکنـان  و مـدیران  اخالقـی  هـاي  تصمیم و سازمانی
 هـاي  سازمان در موجود دانش خأل هم تا پردازد می بررسی تحت

 اخالقـی  فرهنـگ  نقـش  میـزان  هـم  و سـازد  مرتفـع  را ورزشی
  .سازد مشخص را اخالقی هاي تصمیم بر سازمانی

  
  روش

 جامعـۀ  .بود همبستگی مطالعات دسته از و توصیفی   پژوهش این
 جوانـان  و ورزش کـل  اداره کارکنـان  از نفر 171 پژوهش آماري
 تعـداد  ایـن  از نفـر  118 که بودند 1392 سال در اصفهان استان

 ).31(گردید انتخاب 05/0 از کمتر خطاي سطح با نمونه عنوان  به
ـ  پـژوهش  در کننده شرکت افراد یسن دامنه  سـال  59 تـا  25 نیب
 نفـر  27 تعـداد  نیـ ا از کـه  مرد نفر 63 و زن نفر 49 .داشت رقرا

 ریـ ز از افراد نیا التیتحص زانیم .بودند متأهل نفر 84 و مجرد
ـ  هـا  یآزمودن خدمت سابقۀ و سانسیل فوق تا پلمید  35 تـا  1 نیب

 خـدمات،  ،یکارشناس ت،یریمد شامل افراد یسازمان پست و سال
 اطالعـات  يگردآور منظور  به .بود گرید موارد و ینگهبان معاونت،
 ریـ ز اسـتاندارد  يابزارهـا  از دموگرافیـک  ۀنامـ   پرسـش  بر عالوه
   :شد استفاده
 از برگرفته و هیگو 15 شامل که سازمانی اخالقی فرهنگ مقیاس

ـ  يبـرا  پرسشنامه این ).32( است استاندارد پرسشنامۀ یک  نیاول
 سمقیـا  ایـن  .دیـ گرد اجـرا  ةآمـاد  و ترجمـه  پژوهش نیا در بار
 را بعـد  3و شده  نیتدو یسازمان یاخالق فرهنگ سنجش منظور  به
 تـا  1 هیـ گو( 11یاخالق يها  محرك/هنجارها اول بعد( :سنجد  یم

 سوم بعد ،)13 تا 11 هیگو( 12باال مقامات از يرویپ دوم بعد ،)10
 بـه  ییگـو   پاسخ ).15 تا 14 هیگو( 13یاخالق رفتار يبرا ها  قیتشو

ــا ــمق نی  کــامالً ،1=اشــتباه کــامالً( يا درجــه 6 فیــط در اسی
ــگو .اســت )6=درســت ــن14 شــماره هی ــه زی  معکــوس شــکل ب

 به 88/0 پژوهش، این در کرونباخ يآلفا بیضر .شد يگذار  نمره
 لیـ تحل(سـازه  یـی روا از اسـتفاده  با اسیمق نیا ییروا .آمد دست
 .گرفـت  قـرار  یموردبررسـ  یعـامل  3 صـورت    بـه  )يدییتأ عامل

 و گویـه  40 شـامل  کـه  بـود  تـأثیر  مدیریت مقیاس دوم، مقیاس
 پرسـشنامه  نیـ ا ).33( اسـت  استاندارد ۀپرسشنام یک از برگرفته

 20 .گردیـد  اجـرا  آمـادة  و ترجمه پژوهش این در بار اولین براي
 .سـنجد  مـی  را اخالقی هاي تصمیم به مربوط حوزة آن دوم گویۀ
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 ،1=نادرسـت ( اي درجـه  7 طیـف  در مقیـاس  ایـن  به گویی پاسخ
 سـنجش  بـراي (فـرد  شـماره  هـاي  گویه .است )7=ستدر بسیار

 گویـه  .شد گذاري نمره معکوس شکل به )اخالقی نسبی قضاوت
 در .سـنجد  مـی  را اخالقـی  مطلـق  قضاوت بعد زوج شماره هاي

 این از .آمد دست به 77/0 کرونباخ، آلفاي ضریب حاضر پژوهش
 اجتمـاعی  نـامطلوب  پاسـخ  در سـوگیري  کنترل منظور به مقیاس
 روایـی  از اسـتفاده  بـا  مقیـاس  این روایی .گردید استفاده 15بالقوه
 قـرار  موردبررسـی  عاملی 2 صورت به )تأییدي عامل تحلیل(سازه

   .گرفت
 شد توزیع کارکنان نیب نامه پرسش 118 پژوهش اجراي منظور به
   .شد داده بازگشت نامه پرسش 112 تیدرنها و

 درصـد  راوانـی، ف (توصـیفی  سـطح  دو در ها داده ها وتحلیل تجزیه
 ونیرگرس(یاستنباط و )واریانس معیار، انحراف میانگین، فراوانی،
 لیـ تحل و رسـون یپ یهمبـستگ  بیضـر  همزمان، یخط چندگانه

 علـوم  در يآمار افزار نرم ۀبست از استفاده با )رهیمتغ چند انسیوار
ــتحل مــورد 18 ي نــسخه یاجتمــاع  آزمــون از .گرفــت قــرار لی

 نمـرات  عیـ توز بـودن  نرمـال  منظور هب زین رنفیاسم کولموگروف
  .گردید استفاده موردمطالعه، متغیرهاي

  
   ها یافته

 متغیـر  بـه  مربـوط  میـانگین  بیـشترین 1 شماره جدول به توجه با
 بـه  مربـوط  میـانگین  کمتـرین  و )82/104(اخالقـی  هاي تصمیم
 و اول ابعاد نیب .هست )96/7(اخالقی رفتار براي ها تشویق متغیر
 نسبی ضاوتق بعد با کل اسیمق و یسازمان یالقاخ فرهنگ سوم

 فرهنـگ  دوم بعـد  بین .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه اخالقی
ــی ــازمانی اخالق ــد )r=03/0 و p=851/0(س ــضاوت بع ــسبی ق  ن
 سـوم  و اول ابعاد نیب نیهمچن .ندارد وجود معنادار رابطۀ اخالقی
 مطلـق  قـضاوت  بعـد  بـا  کل اسیمق و سازمانی اخالقی فرهنگ

  
  یاخالق يها تصمیم ابعاد و یسازمان یاخالق فرهنگ ابعاد نیب یهمبستگ بیضر: 1جدول

 

یف
رد

  

 انحراف  میانگین  پژوهش متغیرهاي
  معیار

1  2  3  4  5  6  7  

              1  98/8  64/40  اخالقی يها محرك/هنجارها  1
            1  02/0  96/2  67/12  البا مقامات از پیروي  2
          1  04/0  58/0**  89/1  96/7  اخالقی رفتار براي ها قیتشو  3
        1  66/0**  25/0  95/0**  53/10  28/61  )کل مقیاس(سازمانی اخالقی فرهنگ  4
      1  51/0**  46/0*  03/0  0 /48**  41/8  57/54  نسبی قضاوت  5
    1  28/0  44/0*  39/0*  -05/0  45/0*  52/9  25/50  مطلق قضاوت  6
  69/0**1  82/0**  77/0**  59/0**  53/0**  01/0  59/0**  38/14  82/104  )کل مقیاس(اخالقی هاي تصمیم  7

 
 

   استاندارد ونیرگرس بیضرا سازمانی، اخالقی فرهنگ ابعاد F آماره و افتهی لیچندگانه،تعد همبستگی ضرایب: 2جدول
  اخالقی يها میتصم ینیب شیپ يبرا راستانداردیغ و

  راستانداردیغ ضرایب
  

  آماري خصشا
  
  
 بتا  بین شیپ متغیرهاي

 خطاي
  استاندارد

 ضرایب
  بتا استاندارد

 مقدار
T  P  R  R2 R2آمارة شده لیتعد 

F  p 

 يها محرك/هنجارها
  040/0  17/2  42/0  09/3  73/6  اخالقی

  945/0  07/0  01/0  29/2  161/0  باال مقامات از پیروي
 رفتار براي ها قیتشو

  144/0  54/1  29/0  94/2  43/4  اخالقی

63/0  40/0  33/0  42/5  005/0  

)05/0≤p *(یسازمان یاخالق فرهنگ ابعاد :کننده ینیب شیپ يرهایمتغ 
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 فرهنـگ  دوم بعـد  نیب .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه اخالقی
 مطلـق  قضاوت بعد با ) =r-051/0و =798/0p(سازمانی اخالقی
  .ندارد وجود معنادار رابطه اخالقی

 33/0 سـازمانی  اخالقی فرهنگ ابعاد 2ة  شمار جدول به توجه با
 دکن یم توجیه را کارکنان و مدیران اخالقی يها میتصم واریانس

 و مـدیران  اخالقی يها میتصم ینیب شیپ توان همزمان طور به و
ــان ــد کارکنـ ــ .رادارنـ ــا نیهمچنـ ــرك/هنجارهـ ــا محـ  يهـ
 يهــا میتــصم ینــیب شیپــ تــوان )ß=42/0و p≥05/0(اخالقــی

 بعـد  و )ß=01/0و p =945/0(دوم بعد که  یدرحال .دارد را یاخالق
 یاخالق يها میتصم ینیب شیپ توان )ß=29/0و p =144/0(سوم
   .ندارند را
  

 )مانوا(رهیمتغ چند انسیوار لیتحل خالصه: 3جدول
 تیجمع يها یژگیو برحسب یاخالق يها میتصم

 یشناخت
 يها شاخص

 آماري
  

 رهايیمتغ
 جمعیت
  شناختی

 سطح  F  ها مؤلفه
 معناداري

 اندازه
  اثر

 توان
  آماري

 اوتقض
  297/0  682/0  480/0  07/1  نسبی

 قضاوت
  سن  240/0  633/0  625/0  862/0  مطلق

 مقیاس
  199/0  586/0  746/0  708/0  کل

 قضاوت  
  105/0  019/0  493/0  507/0  نسبی

 قضاوت  جنسیت
  050/0  000/0  985/0  000/0  مطلق

 مقیاس  
  070/0  007/0  673/0  182/0  کل

 قضاوت  
  079/0  010/0  606/0  269/0  نسبی

 قضاوت  تأهل
  172/0  041/0  300/0  11/1  مطلق

 مقیاس  
  162/0  037/0  324/0  01/1  کل

 قضاوت  
  232/0  108/0  422/0  971/0  نسبی

  291/0  135/0  315/0  24/1 قضاوت  تحصیالت

  مطلق

 مقیاس  
  295/0  137/0  308/0  26/1  کل

 قضاوت  
  324/0  455/0  512/0  975/0  نسبی

 قضاوت  خدمت سابقه
  145/0  260/0  935/0  410/0  مطلق

 مقیاس  
  152/0  272/0  922/0  436/0  کل

 قضاوت  
  375/0  356/0  368/0  17/1  نسبی

 قضاوت  سازمانی پست
  180/0  204/0  806/0  546/0  مطلق

 مقیاس  
  166/0  189/0  842/0  496/0  کل

  
 تیـ جمع يرهایمتغ نیب از 3 شمارل جدول يها یافته به توجه با

 ،یاخالقـ  ینـسب  يهـا  ضاوتقـ  نیانگیـ م بـر  کدام چیه ،یشناخت
 نیبنـابرا  .ندارنـد  ریتأث کل اسیمق و یاخالق مطلق يها قضاوت

 کل اسیمق و یاخالق مطلق قضاوت ،یاخالق ینسب قضاوت نیب
 تفـاوت  یشـناخت  تیـ جمع يرهایمتغ برحسب کارکنان و رانیمد
   .ندارد وجود يآمار دار یمعن
  

  بحث

 و مثبـت  رابطـه  ر،حاض پژوهش از آمده دست به هاي افتهی یۀپا بر
ــادار ــ يمعن ــد نیب ــ فرهنــگ ســوم و اول بع ــازمان یاخالق  یس

 ،)یاخالقـ  رفتار يبرا ها تشویق و یاخالق هاي محرك/هنجارها(
 و یاخالقـ  ینـسب  هـاي  قـضاوت  (یاخالقـ  هـاي  تـصمیم  ابعاد با

ـ  دارد وجـود  ،)یاخالقـ  مطلـق  هـاي  قضاوت ـ  یول  دوم بعـد  نیب
ــ فرهنــگ ــازمان یاخالق ــپ(یس ــا از يروی ــاال تمقام ــاد و )ب  ابع
ـ  از و نـدارد  وجـود  معنـادار  رابطه یاخالق هاي تصمیم  ابعـاد  نیب

 هــاي محــرك /هنجارهــا(اول بعــد ،یســازمان یاخالقــ فرهنــگ
 از .است برخوردار یاخالق هاي تصمیم بینی پیش توان از )یاخالق

 نـسبی  قـضاوت  بـین  کـه  بـود  نیـ ا حاضـر  پژوهش جینتا گرید
 کارکنان و مدیران کل مقیاس و اخالقی مطلق قضاوت اخالقی،
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 وجـود  آمـاري  دار معنا تفاوت شناختی جمعیت متغیرهاي برحسب
 مثبـت  ۀرابطـ  وجود لیدل به ،1جدول هاي یافته به توجه با .ندارد

 رفتـار  آیین قبیل از محیطی متغیرهاي و شخصی يها ارزش نیب
ــه ــ فرهنــگ(اخالقــی هــاي دســتورالعمل و اي حرف ــا )یاخالق  ب
 هـایی  پـژوهش  جینتـا  با آمده دست به نتایج ،یقاخال يها میتصم

 يرفتارهـا  کـه  ابنـد یدر کارکنـان  اگـر  ).24 - 9( است همخوان
 یاخالق فرهنگ وجود(است متداول اطرافشان طیمح در یاخالق
 یاخالق يها میتصم گرفتن همچون یاخالق يرفتارها به )مثبت

 .فتـد یب اتفاق است ممکن زین آن برعکس و کنند یم دایپ شیگرا
 یاخالق مطلق هاي قضاوت به لیتما کارکنان شتریب هرچند البته
 )یاخالق ینسب هاي قضاوت(گرایی اقتضا ریتأث عمل در یول دارند

 بـه  شتریـ ب اسـت  تـر  نزدیک عمل ۀمرحل به که یاخالق لیتما بر
 گرید هاي پژوهش جینتا با پژوهش از جهینت نیا .خورد می چشم

 حاضر پژوهش از آمده دست به ۀجینت ).27-1( است همخوان زین
 يهـا  میتصم ابعاد با یسازمان یاخالق فرهنگ ابعاد رابطه باب در

 جینتـا  از ).22( است ناهمخوان يگرید پژوهش جینتا با یاخالق
 هـاي  ویژگـی  مقـررات،  و نیقوان که بود نیا ناهمخوان پژوهش

ــرد ــسابداران يف ــم ح ــی ،یرس ــاي ویژگ ــار ه ــسابرس ک  و یح
 يبرا یسازمان انتظارات که کننده یحسابرس سازمان هاي ویژگی

 کـه  هـستند  یعـوامل  ازجمله زند می رقم را باال مقامات از يرویپ
ـ  بگذارنـد  ریتأث کارکنان یاخالق هاي تصمیم بر توانند می  بـا  یول

 دوم بعـد  کـه  حاضـر  پـژوهش  در آمـده  دسـت  به جهینت به توجه
 ورزش کل اداره )باال مقامات از يرویپ(یسازمان یاخالق فرهنگ

 ابعـاد  بـا  يمعنـادار  رابطـه  نتوانـست  اصـفهان  اسـتان  جوانان و
 لیـ دال از داشت اذعان توان می باشد، داشته یاخالق هاي تصمیم

ــا ــاهمخوان نی ــدم ،ین ــرعا ع ــسله تی ــوان سل ــم نیق  و یرس

 وجـود  دوسـتانه،  جـو  تقویـت  واسـطۀ  بـه  یسـازمان  مراتب سلسله

 و فعالیـت  ياقتـضا  و رسـمی  جـو  کنـار  در غیررسمی هاي گروه
 لیـ دل به است ممکن رو ازاین .است ورزشی سازمان عملکردهاي

 از يرویـ پ بعـد  ،یسـازمان  گرفتـۀ  شـکل  غیررسـمی  روابط وجود
 یاخالقـ  هـاي  قـضاوت  در کـاهش  یا شیافزا سبب باال مقامات
 نتـایج  از یبخـش  بـا  ،)1( جـدول  از آمـده  دسـت  به جهینت .نگردد

 نـاهمخوان  پـژوهش  در ).7( اسـت  ناهمخوان زین گرید پژوهشی
 کـشور  در شـرکت  کیـ  یاتیـ مال يوکال را آن يآمار ۀجامع که
 یاخالقـ  فرهنـگ  نیب رابطه يمعنادار به دادند، می لیتشک نیچ

 یحال در نیا و یافتند دست یاخالق ینسب قضاوت بعد و یسازمان
ـ  يمعنادار ۀرابط ها آن پژوهش در که بود  یاخالقـ  فرهنـگ  نیب

 نظـر  بـه  .امـد ین دسـت  به یاخالق طلقم قضاوت بعد و یسازمان
 بـر  سـنت  و فرهنگ قوي تأثیر ناهمخوانی این دالیل از رسد می

ــدگاه ــاي دی ــان ه ــه اســت کارکن ــصمیم ک ــاي ت ــی ه  در اخالق
 بیشتري احتمال نیچ کشور مانند تر بزرگ اجتماعی هاي فرهنگ

 اخالقـی  ازلحـاظ  چیـز  چـه  بااینکه مرتبط هنجارهاي با که دارد
 تحـت  )اخالقـی  نـسبی  هاي قضاوت(است درست ای و قبول قابل

ــأثیر ــرار ت ــرد، ق ــان رفتارهــاي درنتیجــه گی ــژوهش در کارکن  پ

 قـرار  اخالقـی  مطلق هاي قضاوت تأثیر تحت ذکرشده ناهمخوان
 هـاي  یافته طبق .بود نسبی هاي قضاوت تأثیر تحت بلکه نگرفت
 فرهنـگ  اول بعـد  هـاي  مقیـاس  خرده بینی پیش جینتا ،2 جدول
 را کارکنـان  و رانیمـد  یاخالقـ  هاي تصمیم در یسازمان یاخالق
 اخالقـی  تمایل و قضاوت ادراك، از کارکنان هرچند .داشت دربر

ــاالیی ــد بــ ــا برخوردارنــ ــل امــ ــازمانی درون عوامــ  و ســ
 بر که دارد وجود بسیاري )یاخالق هاي محرك/هنجارها(محیطی
 گفرهنـ  نقـش  بـا  رابطه در .گذارد می تأثیر ها آن واقعی عملکرد

ــی ــازمانی اخالق ــضاوت در س ــردن، ق ــگ ک ــزایش در فرهن  اف

 هاي قضاوت چگونگی و دارد نقش کارکنان اخالقی هاي قضاوت
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 اخالقـی  فرهنـگ  از افـراد  هاي برداشت به بستگی افراد اخالقی
ــازمانی ــان س ــا و دارد ش ــواقعی در تنه ــه م ــراد ک ــگ اف  فرهن
 خالقیغیرا هاي تصمیم به کنند درك غیراخالقی را شان سازمانی
 دیگـر  همخوان هاي پژوهش در نتیجه این .کنند می پیدا گرایش

 ایـن  گویـاي  همچنین نتیجه این ).18-7( است آمده دست به هم
 اداره در حـاکم  اخالقی قوانین و هنجارها وجود که است حقیقت

 سـبب  مثبت عاملی عنوان به اصفهان استان جوانان و ورزش کل
 کـه  ازآنجایی و است شده انکارکن و مدیران اخالقی هاي تصمیم

 انتظار از دور قضیه این است اخالقی و اسالمی جامعۀ یک ایران
 بـه  مربوطه ادارة در سازمانی اخالقی فرهنگ مثبت نقش .نیست
 مدیریت سیستم نقش و گونه هنجار ساختاري شرایط ایجاد دلیل

 آمـوزش  همچنین .هست اخالقی هاي تصمیم اصالح در اخالقی
 رشـد  بـراي  مناسب محیط سازي زمینه و کارکنان هیآگا ارتقاء و

 و غیراخالقی رفتارهاي کاهش سبب که است عاملی خالق افراد
 شـده  سـازمانی  هـاي  نـوآوري  و سازمانی مؤثر ارتباطات افزایش
 در اخالقـی  هـاي  تـصمیم  خلـق  واسطۀ به همگی البته که است،
 پـژوهش  در .اسـت  آمـده  پدیـد  غنی اخالقی فرهنگ یک سایۀ

 جمعیـت  متغیرهـاي  از کدام هیچ ،3 جدول هاي یافته طبق رحاض
 بـین  یعنـی  نداشـتند  اخالقـی  هـاي  تـصمیم  بـر  تأثیري شناختی
 ارتبـاط  کارکنـان  اخالقـی  هـاي  قـضاوت  و فـردي  هـاي  ویژگی

 هایی پژوهش از آمده دست به نتایج با که نیامد دست به معناداري
 آمـده  دست به نتایج از بخشی با همچنین ).26-1( است همخوان

ــژوهش از ــاي پـ ــر هـ ــاهمخوان دیگـ ــت نـ  در ).29 و 28( اسـ
 متغیر شناختی، جمعیت متغیرهاي بین از ناهمخوان هاي پژوهش
 شـده  مطـرح  اخالقـی  هـاي  قضاوت در مؤثر عامل یک جنسیت،

 اعمـال  تـري  باکیفیت اخالقی هاي قضاوت زنان شده بیان و است

ـ  ایـن  دالیـل  از داشت اذعان توان می .کنند می  ایـن  اهمخوانین

 مـسائل  در جزئیات به داشتن بیشتر توجه دلیل به زنان که است
 توجـه  کلیـات  بـه  مـسائل  در معموالً که مردان به نسبت شغلی،

 بـه  و دهنـد  می انجام بهتر را اخالقی هاي قضاوت دارند، بیشتري
 تـشکیل  حـسابرسان  را هـا  پژوهش این آماري جامعۀ اینکه دلیل
 حـسابرسی  کـار  هـاي  ظرافـت  دلیل به که است طبیعی دادند می

 نتـایج  به توجه با .بگیرد خود به تري پررنگ نقش جنسیت عامل
 گـردد  مـی  پیـشنهاد  مـرتبط  هاي پژوهش سایر و حاضر پژوهش
 اصــفهان اســتان جوانــان و ورزش کــل اداره در ارشــد مــدیران

 را گونـه  هنجـار  و اخالقـی  رفتارهـاي  براي مطلوب هاي تشویق
 بـه  و داده قرار تشویق مورد را اخالقی فتارهاير و داشته مدنظر

 از موقـع  بـه  و داده اهمیـت  نیز ها تشویق دادن نحوة و چگونگی
 کارکنـان  تـا  نمایند استفاده غیراخالقی رفتارهاي براي ها جریمه

 و شــود مــی رد ســازمان در غیراخالقــی رفتارهــاي کــه دریابنــد
 با توان می .دگیر می قرار سازمان پذیرش مورد اخالقی رفتارهاي
 اخالقــی فرهنـگ  وجـود  اهمیـت  آموزشـی  هـاي  دوره برگـزاري 
 و نمـود  تـشریح  سـازمان  کارکنـان  و مـدیران  بـراي  را سازمانی

 افـرادي  اسـتخدام  بـه  سـازمان  در استخدام و گزینش هاي نظام

 بـر  مرتـب  طـور  بـه  ورزنـد،  اهتمـام  بـاالتر  اخالقی هاي باارزش
 قـوانین  اجـراي  لزوم بر و تأکید سازمان اخالقی هاي گیري جهت
 شـود،  پرداختـه  آن اهمیـت  به و تکرار کارکنان و مدیران توسط

 فرهنـگ  بر تأکید با و اخالقی شکل به جدید قواعد و ها سیاست
 فراینـدهاي  بـه  گـردد،  عملـی  طـور  همـین  و گذاري پایه اخالقی
 چـون  شود توجه اخالقی رویکرد با اي زمینه هر در گیري تصمیم

 سـازمان  در را اخالقـی  فرهنگ بیشتر کارکنان و مدیران چه هر
 پـایین  غیراخالقی هاي تصمیم به گرایش احتمال نمایند احساس

 دیـ با پـژوهش،  هـر  در موجود هاي محدودیت به توجه با .آید می

 و علت روابط استنتاج توان نمی آمده دست به نتایج از داشت اذعان
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 .است شده جامان مداخله بدون و روابط سطح در چون کرد معلولی
 ورزش کـل  اداره از غیر هایی نمونه به تعمیم قابل نتایج همچنین

 بـه  نتـایج  تعمـیم  براي بنابراین .نیست اصفهان استان جوانان و
 تکـرار  دیگر مشابه هاي نمونه در پژوهش است بهتر دیگر جوامع

  .دشو
  

   يریگ جهینت

 یاخالقـ  يهـا  میتـصم  در مهـم  یعامل یسازمان یاخالق فرهنگ
 و شتریـ ب هـا  سـازمان  اعـضاء  یاخالق شناخت رشد چه هر .تاس

ـ  يا نهیبه یسازمان روابط  باشـد،  برقـرار  کارکنـان  و رانیمـد  نیب
 یغن یاخالق فرهنگ .ابدی   یم شیافزا یاخالق يها يریگ میتصم
 يوخـو  خلـق  شیافـزا  گونـه،  اخـالق  يها قضاوت شیافزا سبب
 هـداف ا گـرفتن  قـرار  سـازمان،  یاخالق معضالت کاهش،  مثبت

 یعال اریبس موارد و یسازمان اهداف يراستا در کارکنان یشخص
 یاخالقـ  ضـرورت  بر کارکنان و رانیمد نیهمچن .شود یم گرید

 مـسئوالن  نـه یزم نیـ ا در .گردنـد  یم واقف شانیها میتصم بودن
 و تیـ تقو بـا  توانند یم اصفهان استان جوانان و ورزش کل اداره

 مناسـب  طیمحـ  تیـ تقو و خلق لیقب از یاخالق فرهنگ اصالح
 ۀنـ یدرزم کارکنـان  مـداوم  آمـوزش  و ارتقـاء  بااخالق، افراد يبرا

ــا ارزش ــ يه ــبب یاخالق ــزا س ــ شیاف ــا وهیش ــضاوت يه  و ق
  .ندگرد یاخالق يها يریگ میتصم

  

  یاخالق يها مالحظه

 خـانوادگی  نام و نام به نیاز بدون ها نامه  پرسش حاضر پژوهش در
 اطمینـان  کننـدگان   شرکت به اساس این بر بود، کنندگان  شرکت

 هـا   آن شغلی امنیت به پژوهش این در ها  آن شرکت که شد داده

 و عیـ توز پژوهـشگر  خـود  توسـط  نیهمچن .کند  ینم وارد یبیآس
 توســط هــا آن ۀمطالعــ نگــران کارکنــان تــا دیــگرد يآور جمــع

 .نباشند سازمان مسئوالن و سرپرستان

  

  يسپاسگزار

 جوانـان  و ورزش کـل  اداره انکارکنـ  یتمـام  از فـراوان  تشکر با

 يهمکـار  مانهیصـم  پژوهش نیا انجام جهت که اصفهان استان
  .نمودند

  نامه واژه

 Ethical Judgments .1 اخالقی هاي قضاوت

 Decision Making .2  اخالقی گیري تصمیم

 Ethics .3 اخالق

 Traditions .4  ها سنت

 Ideologies .5  ها ایدئولوژي

6. Ethical Relativism Judgments 

  اخالقی نسبی هاي قضاوت

 Ethical Overall Judgments .7 اخالقی مطلق هاي قضاوت

8. Organizational Ethical Culture 

 سازمانی اخالقی فرهنگ

 Organizational Culture .9 سازمانی فرهنگ

 Ethical Behaviors .10  اخالقی رفتارهاي

 Ethical Norms/Incentives .11 اخالقی هاي محرك/هنجارها

 Obedience to Authority .12 باال مقامات از پیروي

13. Rewards for Ethical Behavior 

 اخالقی رفتار براي ها تشویق

 Impression Management .14 تأثیر مدیریت

15. Potential Social Desirability Response 

  بالقوه اجتماعی نامطلوب پاسخ
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