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1

سرآغاز 

ــروزه،  ــپاید خومحیطدر نندابتوهانمازسانکهاي آبرامــ ار دـــ
ه و شدر گازساد خومحیطباباشنددر قانیزت بلندمدو در دـبمانن

ــبقاي برزم را الي ناییهااتوپیوسته ــخي اـ ــرده و وـ د ایجــاد ک
ردار وــ برخ1گسترش دهند، ضـرورت دارد از سـالمت سـازمانی   

ــباش د جور وکازوسا، دو مانیزسامحیطزيسالمسااي بر). 1(ندــ
ترافرکه2قخالر اکازوساي یگرن و دانوـقر کازو اـسیکیدارد: 

دــــــــنامیتودي اــــــــنهار و پایدرت بهصوو ستن اقانواز 
.)2صـورت فراینـد در سـازمان حـاکم سـازد(     زي را بهاـسالمـس
واسطه چنین کارکردي اخالق همواره مورد توجه اندیشـمندان  هب

ــبــوده اســت و ــافتن ههمــه مکاتــب در تمــام دوران ب ــال ی دنب
اند تا براي پیروان خود در تبعیـت از آن  ساختارهاي اخالقی بوده

). 3الزامات و استانداردهاي بیشتري ایجاد کنند(
ي هادگیـــ پیچیهـــ بهـــ توجاـــ بوزه رـــ ماز سوي دیگـر، ا 

راـکوبـکسي اــنیکه در داي هدــینافزات رــتغییو یــمحیط
ق در خالثیرگـذاري ا أتبهان نظرصاحب، تـــ سه ادــشد اــیجا

هــ مجلارش زــ گقـ. طبنددارتأکیدت سازمان مدبلندموفقیت
رـــبري اـــتجرـــبرتي هاشرکتعالیان مدیر%63ن، وـــچرفو
ویرــ تصیشازــ فابــ موجق، خالاایتـــ عرکهدــ نوربانـیا

ابتیــ قرتـمزیاي رـبیـمنبعه و شدن مازسات هرـشو تـمثب
اي برخالقیت اتوجیهاد جووکهاي گونه). بـه  4(یدآمیرماـشبه

پژوهشی)(مقاله

سازي اخالق در سازمانهاي نهادینهبندي شیوهتشناسایی و اولوی
3پور، امیر هادي2، طیبه عباسی1پوراکبر حسندکتر 

گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 1
رانیت، دانشگاه تهران، تهران، ایریت دولتی، دانشکده مدیریگروه مد. 2

رانیت، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایری، دانشکده مدیت دولتیریگروه مد. 3
)5/10/96، تاریخ پذیرش: 11/7/96(تاریخ دریافت: 

چکیده

هاي مدیران کارآمد در سطوح مختلف، ایجاد بستر مناسب براي نیروي انسانی شاغل در سازمان است تا آنها با ترین دغدغهیکی از عمدهزمینه:
توان استفاده اخالق). از سازوکارهاي مختلفی براي این امر میينه سازیعایت اصول اخالقی به فعالیت بپردازند (نهادحس مسئولیت و تعهد و ر

سازي اخالق در سازمان است.هاي نهادینهبندي شیوهرو، این پژوهش شناسایی و اولویتاینکرد. از
کارشناسان ادارات زیر مجموعه است. جامعه آماري پژوهش، خبرگان و پژوهش به شیوه کیفی و کمی و به روش پیمایشی انجام شده روش:

اند. براي گردآوري اطالعات پرسشنامه نفر انتخاب شده248گیري مورگان قضاییه شهر قزوین است که از میان آنها با استفاده از جدول نمونهقوه
استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن انجام شده است محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت تحلیل داده ها با 

ی،  سازوکار طراحيساختاريسازي اخالق را می توان در چهار دسته: سازوکارهاهاي نهادینهدهد که شیوهیافته هاي پژوهش نشان میها:افتهی
قرار داد.ینظارتيو سازوکارهاینگو فرهیارزشي، سازوکارهایت منابع انسانیریمديهاستمیمناسب س

مناسب یرسد از بین آنها سازوکار طراحنظر میها وجود دارد که بهاخالق در سازمانيسازنهینهاديمختلفی برايهاوهیشگیري:نتیجه
تري باشند.هاي مناسبشیوهیت منابع انسانیریمديهاستمیس

هاي نهادینه سازيشیوهاخالق، نهادینه سازي اخالق،واژگان:کلید

__________________________________________________________________________________________________________________

a.hassanpoor @ khu.ac.irنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: * 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

1.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.1.3.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-530-fa.html


سازي اخالق در سازمانهاي نهادینهبندي شیوهپور و همکاران: شناسایی و اولویتدکتر اکبر حسین

٢

ــقا ــاندن هنددمیمنجااها نمازساکهماتیادــ ات تعهدو شناسـ
یــــبخش، ومیـــــعمر اــــفکاهـــــبن مازاـــــسیـــــخالقا

ـــبهبدر ها نمازساي هافعالیتاز ذیرــــییناپاجد د و عملکرد وــ
ساختارهاي اخالقی در ). عدم وجود 6،5است(موفقیتبـــکس

کند و میایجادهاسازماننفعان مشکالتی را براي برخورد با ذي
تأثیر ممکن است سودآوري، موفقیت و اثربخشی سازمان را تحت

قرار دهد. 
مطـرح  3ايبـا عنـوان اخـالق حرفـه    هاسازماننظام اخالقی در 

ق از اخالاي شود به منزله شاخهاي را میاخالق حرفه).7هست(
، از مسئولیت اخالقی یدانست این حوزه به منزله دانش4کاربردي

(صاحبان حرف اعم از فرد و سازمان) و در مورد کسـانی کـه در   
کنـد. از  مـی نفع هستند، بحـث به نحوي ذياي این تعامل حرفه

5وکـار زیر مجموعه اخـالق کسـب  اي دیگر، اخالق حرفهيبعد

است کـه در یـک   اي پسندیدههاي است و شامل احکام و روش
).8گیرد (میحرفه مورد استفاده قرار

مجمــوعه اســتانداردها و قواعـدي  اي طورکلی، اخالق حرفههب
شود. میاست که بر نحوه رفتار تمام اعضــاي یک حرفه اعمال

بـراي اصـحاب حـرف    اي ترین پیام اخالق حرفهنخستین و مهم
و به خدمت شایسـته این است که نه تنها به موفقیت خود، بلکه

تحقق هدف سازمانی نیز بیندیشـد. بـر ایـن مبنـا، پایبنـدي بـه       
هـا  نمازسادر 6قابتیرمزیتو رعایت اخالق، اي هـحرفق الـخا

.شودمیتلقی
نظر از اهمیت و جایگاه اصـول اخالقـی ایـن نکتـه حـائز      صرف

الزماخالقـی هـاي  ها، اصول و بیانیهاهمیت است که، سیاست
شـبیه بیشـتر کـه شـوند 7رفتـاري به بیانیه کدهايمنجراست
در اجرا بـه  تاکنندمیوادارراهستند و سازمانها رویهوهاروش

متخصـص (انسـان   آنهـا متعهـد باشـد. تلفیـق نیـروي انسـانی      
هـاي  رویـه اخالقی) و(کدهاياخالقیهاي سیاستاي) وحرفه

کـه وردآمـی مطلوبی به وجودرفتاري) سیستماجرایی (کدهاي
وشودمیبسیاري از اشتباهاتاطمینان و کاهشافزایشسبب

سازمان و تک تک اعضاي آن به ایـن آگـاهی و   شودمیموجب
.کنندعملبایدچگونهگوناگونشرایطدرهوشمندي برسند که

شـود؛  مـی در سازمان گفته8به این پدیده، نهادینه سازي اخالق
مان و ابالغ آن به مدیران و تدوین اصول اخالقی در سازیطراح

و کارکنان شرط الزم است ولی شرط کافی نیست. شرط کـافی  
ازي آن اصـول در عمـل مـدیران و    درونـی سـازي و جـاري سـ    

کنان و در نهایت سازمان اسـت. از ایـن رو، امـروزه یکـی از     کار
هـاي  ایجـاد بسـتر  هـا سـازمان مدیران و هاي ترین دغدغهعمده

است تا مدیران و کارکنـان بـا حـس    اخالقی مناسب در سازمان 
، فعالیت کنند و 9مسئولیت و تعهد کامل به همه ذینفعان سازمان

اصول اخالقی حاکم بر شـغل و سـازمان خـود را کـه در قالـب      
نشان). مطالعات9اند، رعایت کنند(تبیین شده10کدهاي اخالقی

ي هـا سـازمان اخالقـی در کـدهاي وراهنماهـا وجـود دهـد می
حلبهکمکمطلوب وعملکردارتقايوبهبودبروعالمختلف،

رضـایت تواند منجر بـه افـزایش  میاي،حرفهاخالقمعضالت
بـراي قابـل اعتمـادي  ابـزار ممکـن اسـت  مشتریان شود؛ آنهـا 

هـاي  سـازمان و دسـتگاه  بـراي اي افراد حرفهعملکردارزشیابی
).10کنند (فراهمنظارت کننده

. ستاجامعهشناسیعلمت صطالحااز ایکیزي، ینهسادنهاواژة 
اي یشهاي و رپایه، به معنـاي،  اعیـجتمارـمایکسازي ینهدنها
سازي ینهدنهار از منظواست. و هـجامععمقو متندن آن در کر

ق خالدن اکراي یشهاي و رپایه، هانمازسااي در حرفهق خالا
).11(ستن امازساعمقو تنـمدر اي هـحرف

مطالعـات  هـا سازمانینه سازي اخالق در با توجه به اهمیت نهاد
هـاي  شـیوه متعددي انجام شده است که مرور آنها بر شناسـایی 

کند. مینهادینه سازي کمک
هاي شیوهصورت مستقیم یا غیر مستقیم بهتحقیقات بسیاري به

نهادینه سازي اخالق اشاره کرده اند. به طور مثال، بکـارگیري و  
اخالق و قـانون، ارتقـا و   به رعایتاستخدام نیروي انسانی مقید

نهادینـه سـازي   هـاي  شیوهرشد چنین افرادي به عنوان یکی از
نندامیتوهانمازسا). در واقع 13و 12اخالق معرفی شده است (

در دوران کهادي را فر، اگزینشب و جذي سیستمهاح صالابا
عایتربهي بیشترتمایلو سابقهد خوري کاو جتماعیاندگیز
. ندام درآورتخدــــساهــــب، نداشتهرات دامقرو نیناقوت، اخالقیا

نکتهینابهتوجهن، مازساي کلیدمشاغلي تصداي بره یژوبه
و خالقیاغیري هارفتارنددرقااد فرانــ یاهـکاچر؛ ستوري اضر

تقیمــ مسرت اـنظون دـبو دـهندخیصـتشرـبهترا غیرقانونی
ي هائولیتــ مسو ایفــ ظم دادن ونجاابه، باالترح سطوان مدیر
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1396، 1دوازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

3

، ینیي دهازهمو. به ویـژه در آ دـندازبپرد وـخانونیـقو یـخالقا
ي اـهرمعیا، 11زاـسهـمیني زاـهرمعیا، یکیژیدئولوي اهارمعیابه 

اخالقی براي شایسـتگی فـرد   –ارزشی ياـهرمعیاو یـتخصص
ي اشـاره  دــ کلیي مسئولیتهااز حراي ابردر سازمان بخصوص، 

ــن  ــابر ای توسطن قانوت و خالقیااعایتاي ربر، شــده اســت. بن
ــکتوجهبایدان، مندرکاان و مدیر ــکد رــــ نسانیوي انیرهــــ
و یکیژدئولوـــــیي ااـــــهرمعیان، از مازساه در شدگرفتهربهکا
ــشارز ــخالقا-یـ ــبرخیـ عایتربهمقیدد را خوتاباشند ردار وـ

).12(نندابدن قانوت و خالقیاا
خـالق توسـط افـراد    دیگري به آموزش عملی اهاي در پژوهش

اخالق و قانون به عنوان راهکار نهادینه مقید و پایبند به رعایت
مینۀزش در زمو). آ17-14و 12شده است (تأکیدسازي اخالق 

رت و اــ مه، شـندایشافزر ابهمنظوخالقیي اهارفتاق و رخالا
سطحباید. نهتنها ستوري اضرن اــ کنرکاي هاشرــ نگهدایت 

و فلسفه، و خالقیاغیرو خالقیي اهارفتارمینۀاد در زفرانشدا
ــلا ــعایام رزـــــ در بایداد فرابلکه، یابدیشافزق اخالاتـــــ

و ائلــ مساــ برد وــ برخو ها نمازاــ سق در الـخي اگیرراـبهک
محیطي آن در گیرربهکابه نسبتو یابندرت مهات، مشکال

ــک ــنر و زاـ ــنج، و در ادگیـ ــظم واـ د، خوي مسئولیتهاو ایفـ
پذیرنمکااسانیرمدتوسطمراین. اباشندثبتمش نگرداراي 

و باشندخالقیي اهارفتات و رصفابهمتصفدوــ خهـکتـسا
د جوواـــــــبن نسا. اکنندیفاالگوم امقاد را در خونقشنندابتو
تأثیرتحتبیشوکم، عملل ستقالابهتظاهرو فکرة قوشتندا
.میباشدان یگرل دعماا

بـراي  12ین منشـور اخالقـی  همچنین در برخی از تحقیقات تـدو 
به عنوان راه کلیدي براي نهادینه سازي اشـاره شـده   هاسازمان
کهندري افتاي رکدهایابطاضو، خالقیر امنشو). 19-13است (

ـام دهنـد،  نجادـنبایاـیبایدن کنارکاکهاردي موت جزئیانهادر آ
).19مد نظر قرار گرفته است(

ادن کرامت و منزلت انسانی در تحقیق دیگري، بر مد نظر قرار د
ــوان     ــه عن ــا ب ــونت بج ــرمش و خش ــدیریتی و ن ــدامات م در اق

توجـه  هاسازمانمناسب براي پیاده سازي اخالق در هاي راهکار
نسانیتن و انسا، اسالمیاگـــفرهندر ).20و 12شــده اســت (

تــ ماکراز هــ کتــ سدي اوـموجن اـنساوان دارد و افرارزش 

ار پاسدبایدان یگردهمن و نساد اخومه؛ ستردار اوـبرخیـتذا
ــنسافتاشرو متاکرینا ــباشانیـ ــنظ. در ندـ ــسم ااـ ، المیـ

کهکنندده ستفااهاییهشیول و صواز ابایدان مندرکاان و مدیر
هاییهشیوبهیشاگراز وباشندنسانیاشخصیتو حرمتحافظ

کنند.پرهیززد میساوارد لطمهنسانیاحیثیتو شخصیتبهکه
طـــبو روااعیـــجتمت اامالـــتعارا در دـــمو قـــفرتـــیاسس
ممکنروش کمهزینهترینو بهترینار و بزاترینزسارکا، نسانیا

ــفرکهاچر؛ ستان ایگرذ در دنفواي بر ، مالیمتارا و مدوقــــ
. ستن انادر آقلبیتمایلد یجااد و افرن دل اشدم نرموجب

ذ نفود، میشوصلحاارا مدو فقرطریقاز هـکذي وـنف، ینابنابر
نفـوذ  ؤثرترینــ مو رینــ تي وـق، هاذ در دلنفوو هاستدر دل

ــت ( خوییمنررد مودر ینیي دهازهمودر آگرچه) . ا21اســــــ
ــقاوبرخیدر لی، وسته اشداوان فرات تأکید ارزش یناکهت اـ

ي و دــ تند، رــ گییــ مار رـقان یگرده دستفاءاسورد موخالقیا
).12نماید (میمعرفیو چاره ساز یلتـفضرا ونتـخش

اخالقـی و رفتـاري توجـه    هاي در تحقیقات دیگري به تعیین کد
این کدها به افراد در سازمان ).24-22و 14شده است (اي ویژه

کنند که چه چیزي خوب است و چه چیزي بد. در واقع میاعالم
هاي کنند. لذا ابزارمیرا به صورت عینی بیانهاي و نبایدها باید

در سازمان هستند.ها و هدایت رفتار13وثري براي شکل دهیم
با استفاده از تـدابیر سـاختاري نظیـر کمیتـه اخـالق،      ها سازمان

ـ انتصاب مدیر اخالق، تعیین یک مشـاور و... ن  تواننـد بـه   مـی زی
اهتمام ورزنـد. سـازو کـار سـاختاري بایـد      نهادینه سازي اخالق

هـایی  رفته و طی برنامـه مدیریت اخالق در سازمان را برعهده گ
و اصـول اخالقـی در   هـا  بایست به دنبال درونی سازي ارزشمی

).22و 14،15سازمان باشد(
پژوهشگران به ترویج تلقی درست از فرهنگ سـازمانی و  برخی

در راسـتاي نهادینـه سـازي اصـول اخالقـی      14ممیزي اخالقـی 
گــر ). بــه رغــم آنهــا ا25و 17، 16توجــه داشــته انــد (15پایـدار 
درستی از سازمان و محیط درونی و بیرونی در ذهـن  هاي انگاره

از میـان  کارکنان نهادینـه شـود، اولـین مـانع اخـالق سـازمانی      
شود. اما توجه به فراگیر بودن مسـایل اخالقـی ایـن    میبرداشته

سازد که در هر نوع اقدام و تصـمیم سـازمانی   مینکته را روشن
شود. یمممیزي اخالقی ضرورتی مهم تلقی
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٤

هایی نهایتا در برخی مطالعات به صورت تلویحی به ایجاد مشوق
هاي براي رعایت اصول اخالق و به روز نگه داشتن ضوابط و کد

و 5در راستاي نهادینه سازي اخالق اشـاره شـده اسـت(   اخالقی
14.(

کـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت،      اي با توجه به مطالب و پیشینه
ها اخالقی در سازمانهاي و ارزشضرورت ترویج و حفظ اصول

ماند میکه باقیاي امري بدیهی و غیر قابل بحث هست و نکته
اصول اخالقـی یـا   توسعهبراي ترویج و هاسازمانکه استاین 

و هـا  نهادینه سازي آن در اعضاي خود به چه تکنیک هـا، ابـزار  
ز کدامنـد؟ ا هـا  توانند متوسل شده اند؛ این تکنیکهایی میشیوه

چه اولویتی برخوردارند؟ پس هدف کلی ایـن تحقیـق شناسـایی    
و در نهایـت طبقـه بنـدي و    نهادینـه سـازي اخـالق   هاي شیوه

بندي آنهاست.اولویت

روش
پژوهش حاضر به شیوه کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده اسـت  

ه یبخش کمی، کليو به لحاظ هدف کاربردي است. جامعه آمار
ه ( سـازمان  یر مجموعـه قـوه قضـائ   یـ زيهاسازمانکارشناسان 

و دادگاههـا و دادسـراها)   یقانونیزندان ها، ثبت و اسناد، پزشک
ساده یوه تصادفیبه شيریگنفر). نمونه665ن است (یشهر قزو

و مورگان، تعـداد  یکه بر اساس جدول کرجسانجام گرفته است
شناختی نمونـه در جمعیتهاي . ویژگینفر بوده است248نمونه 
ارائه شده است.1جدول 

در بخش کیفی، جامعه آماري شامل خبرگان اداري بودندکه بـه  
نفـر جمـع آوري   12روش گلوله برفی انتخاب شدند و در تعـداد  

داده به اشباع رسید.
مورد نیاز در بخش کیفی با استفاده از مطالعـه پیشـینه   هاي داده

ازي اخـالق و  نهادینه سهاي و راهکارها پژوهش مرتبط با شیوه
مـورد نیـاز در   هاي دادهمصاحبه با خبرگان گردآوري شده است.

بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (که مبتنی 
بخش کیفـی طراحـی و تـدوین شـده     هاي بر نتایج تحلیل داده

پرسشـنامه بـر   هـاي  است) جمع آوري شده است. تمـامی گویـه  
یده شدند.سنجاي اساس طیف لیکرت پنج گزینه

ــی پرسشــنامه از نظــرات خبرگــان اداري و   ــراي بررســی روای ب
دانشگاهی بهره گرفته شده و براي پایایی پرسش نامه از ضریب 
آلفاي کرونباخ استفاده شده است که این ضریب براي پرسشنامه 

اسـت  70/0در آمد از آنجائیکه عدد بدست آمده بیشـتر از  85/0
،باشد. در نهایتمیباالي برخوردارلذا پرسشنامه از پایایی نسبتا

از طریق تحلیل عـاملی  SPSSبه کمک نرم افزار ها تحلیل داده
کتشافی و آزمون فریدمن انجام شد.ا

هاافتهی

حاصل از مصاحبه با خبرگان و ادبیات هاي مبتنی بر تحلیل داده
سـازي اخـالق   نهادینـه هـاي  عامل در قالـب شـیوه  16پژوهش 

).2جدول شناسایی شدند (
سازي از تحلیـل  نهادینههاي شیوهبنديبندي و طبقهبراي دسته

عاملی اکتشافی استفاده شده است. در تحلیل عاملی باید به ایـن  

هاي جمعیت شناختی نمونه آماري: ویژگی1جدول
درصد فراونی متغیر

1/41 102 زن جنسیت
9/58 146 مرد
5/41 103 سال20-35 سن

46 114 سال36-45
5/12 31 سال46-60
5/14 36 فوق دیپلم تحصیالت

67 166 لیسانس
5/18 46 ترفوق لیسانس و باال
5/41 103 قراردادي نوع استخدام
3/34 85 پیمانی
2/24 60 رسمی
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5

قبل از اجـراي تحلیـل عـاملی الزم    در اصلنکته توجه شود که 
زیر رعایت شود:هاي است مفروضه
) شاخص کفایت نمونه برداريkmo باید دست کم (

و ترجیح بر این است که باالتر از آن باشد.7/0
 نتیجه آزمون کرویت بارتلت باید از لحاظ آماري معنادار

باشد.

آمـده  3و نتایج آزمون کرویت بارتلت در جدول kmoهاي اندازه
است.

: نتایج آزمون کرویت بارتلت3جدول 
سطح معناداريمشخصه کرویت بارتلتkmoشاخص
89/029462/3011000/0

و عدد معناداري آزمـون  7/0که بزرگتر از kmoبا توجه به عدد 
براي اجراي ها توان گفت که دادهمیاست05/0بارتلت کمتر از 

تحلیل عاملی مناسـب اسـت. در ضـمن از آنجـا کـه اشـتراکات       
بود بنابر ایـن عـاملی از عوامـل شناسـایی     4/0عوامل بزرگتر از 

ر تعیـین اینکـه مجموعـه   شده حذف نشـد. در ادامـه بـه منظـو    
شناسایی شده شامل چند دسته هستند از جـدول کـل   هاي شیوه

).4واریانس تبیین شده استفاده شد (جدول 

: کل واریانس تبیین شده4جدول
درصد تراکمیدر صد واریانسارزش ویژهدسته یا طبقه

1224/4113/20113/20
2114/4591/19705/39
3770/2189/13894/52
4706/2888/12781/65

هــاي شــیوهدهــد کــه عوامــل یــامــینشــان4جــدول شــماره 
دهنـد  میدسته را تشکیل4در کلشناسایی شده سازينهادینه

درصد واریانس نهادینه سازي اخالق را تبیین و 66در حدود که 
دهند که در حقیقت نشان دهنده روایی مناسـب ایـن   میپوشش

باشـد. در ادامـه مـاتریس    مینهادینه سازيهاي شیوهعوامل یا
چرخش یافته عاملی بـه منظـور تعیـین اینکـه چـه عـواملی یـا       

گیرنـد (جـدول   میقراراي نهادینه سازي در چه دستههاي شیوه
5(.

سازي اخـالق  نهادینههاي بندي شیوهبعد از مشخص شدن دسته
خـاب شـد   و مطابق با ماهیت آنها عناوین مناسبی براي آنهـا انت 

).6(جدول 
نهادینه سـازي از  هاي شیوهبندي بین مجموعهبه منظور اولویت

. این آزمون در واقـع  )7آزمون فریدمن استفاده شده است (جدول
آنهـا اسـت. در   هاي براي مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه

هـاي  شـیوه این پژوهش از این آزمون استفاده شد تـا مجموعـه  
ه یر مجموعـه قـوه قضـائ   یزيهاسازمانالق در سازي اخنهادینه

بندي گردد.تیاولو

هاي نهادینه سازي اخالق : شیوه2جدول 
شیوه هاي  نهادینه سازي اخالقردیف

کارگیري نیروي انسانی مقید به رعایت اخالق و قانوناستخدام به1
آموزش اخالق  2
قیتدوین و پیاده سازي منشور اخال3
ارتقا نیروي انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانون4
ایجاد ساختار اخالقی و انتصاب مدیر اخالق5
تعبیه سازو کارهاي مشوقی براي رعایت رفتارهاي اخالقی(سیستم پاداش)6
تعیین مشاور اخالق به طور رسمی در سازمان7
تشکیل کمیته رسمی اخالق8
و رفتاري و به روز نگه داشتن آنهاتعیین کدهاي اخالقی9
سیستم انضباط مناسب و اخالقی10
حفظ کرامت و منزلت انسانی در اقدامات مدیریتی11
نرمش و خشونت بجا12
تدوین خط مشی اخالقی و توجه کافی به قوانین موجود در سازمان ازطرف مسئوالن و کارمندان13
فعل غیراخالقی و یا افشاي آنعدم ترس کارکنان از اعتراض به 14
ممیزي اخالقی15
پرهیز از افراط در نظارت بر کارکنان16
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:  ماتریس چرخش یافته عاملی5جدول 

دسته یا طبقه 
شیوه هاي  نهادینه سازي

4دسته3دسته 2دسته 1دسته 

705/0ق آموزش اخال.1
592/0نیروي انسانی مقید به رعایت اخالق و قانونيارتقا.2
743/0سیستم انضباط مناسب و اخالقی.3
744/0استخدام وبه کارگیري نیروي انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانون.4
661/0تعبیه سازو کار  هاي مشوقی براي رعایت رفتارهاي اخالقی(سیستم پاداش).5
599/0ممیزي اخالق  .6
853/0تدوین خط مشی اخالق و توجه کافی به قوانین موجود در سازمان ازطرف مسوالن و کارمندان.7
698/0پرهیز از افراط در نظارت بر کارکنان.8
664/0حفظ کرامت و منزلت انسانی در اقدامات مدیریتی.9
833/0نرمش و خشونت بجا.10
826/0کنان از اعتراض به فعل غیراخالقی و یا افشاي آنعدم ترس کار.11
821/0تدوین و پیاده سازي منشور اخالقی.12
830/0ایجاد ساختار اخالقی و انتصاب مدیر اخالق.13
655/0تعیین مشاور اخالق به صورت رسمی.14
830/0ایجاد کمیته رسمی اخالق.15
795/0روز نگه داشتن آنهاتعیین کدهاي اخالقی  و رفتاري و به .16

هاي شناسایی شدهلیل عاملی اکتشافی، عوامل و گویه: نتایج حاصل از تح6جدول 

سازي اخالقهاي نهادینهشیوهبنديها و طبقهدسته

سازوکار هاي ساختاري
ر اخالقیو انتصاب مدیجاد ساختار اخالقیا

ین مشاور اخالق به صورت رسمییتع
اخالقیته رسمیک کمیجاد یا

و به روز نگه داشتن آنهايو رفتاریاخالقين کدهاییتع
منشور اخالقیيسازادهیتدوین و پ

سازو کار طراحی مناسب سیستم هاي مدیریت منابع انسانی
ستم انضباط مناسب و اخالقییس

کارگیري نیروي انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانونبهاستخدام و
نیروي انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانونيارتقا

آموزش اخالق 
(سیستم پاداش)یاخالقيت رفتارهایرعايبرایمشوقيسازوکارهاهیتعب

سازوکارهاي ارزشی و فرهنگی
نرمش و خشونت بجا

حفظ کرامت و منزلت انسانی در اقدامات مدیریتی
آنيا افشایو یراخالقیفعل غعدم ترس کارکنان از اعتراض به 

سازوکارهاي نظارتی
ز از افراط در نظارت بر کارکنانیپره

والن و کارمندانئتدوین خط مشی اخالق و توجه کافی به قوانین موجود در سازمان ازطرف مس
ايممیزي اخالق حرفه
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: نتایج آزمون فریدمن بر اساس مجموعه 7جدول
ر یزيهااخالق در سازمانينه سازیهاي نهادشیوه

هیمجموعه قوه قضائ

میانگینمتغیر
دست آمدهبه

رتبه

ــازوکار طراحـــی مناســـب    سـ
ــتم ــاي سیس ــابع  ه ــدیریت من م

انسانی

62/31

32/22ساختاريهاي سازوکار

24/23نظارتیهاي سازوکار

81/14ارزشی و فرهنگیهاي سازوکار

بنـدي  دهد براساس آزمون فریدمن براي رتبهمینشان7جدول 
ر یـ زيهـا سـازمان اخالق در ينه سازینهادهاي شیوهمجموعه

درصد رتبه نخسـت  99ه، در سطح اطمینان ییمجموعه قوه قضا
مـدیریت منـابع   هاي ط به سازو کار طراحی مناسب سیستممربو

دوم تا چهارم به ترتیـب بـراي سـازوکارهاي    هاي انسانی و رتبه
ساختاري، سازوکارهاي نظارتی و سازوکارهاي ارزشی و فرهنگی

باشد.می

بحث  
نهادینه سـازي اخـالق   هاي این پژوهش با هدف شناسایی شیوه

پـژوهش  هـاي  آنها انجام شد. یافتهبندي و اولویتهاسازماندر 
اخالقی براي ایجـاد  هاي حاکی از آن است که صرف تدوین کد

رو، ضــروري اســت کــه ایـن سـازمان اخالقــی کــافی نیســت، از 
شناسـایی  هـا سـازمان هایی براي نهادینه سازي اخالق در شیوه

بندي کـرده  دسته طبقه4را در ها شود. پژوهش حاضر این شیوه
است:

پـژوهش، نخسـتین شـیوه، طراحـی مناسـب      هاي افتهبراساس ی
تـرین  مهـم مدیریت منابع انسانی است. ایـن شـیوه  هاي سیستم

است چرا کـه بـر   هاسازمانشیوه براي نهادینه سازي اخالق در 
رتبه اول را کسب کرده است.ها در بین شیوهها اساس یافته

ذب از حیث جـ ها در چارچوب این سازوکار ضرورت دارد سازمان
توسـعه  هاي داشت نیروي انسانی و تدوین و اجراي برنامهو نگه

نیروي انسانی به تعهدات افراد به اصول اخالقـی توجـه داشـته    
تواننـد افـرادي را اسـتخدام کننـد کـه بـا       ها مـی باشند. سازمان

و فرهنگ سازمان سازگاري بیشتري داشته باشند و بعد ها ارزش
اخالق به آنها، به نحوي آنها از استخدام ضمن توجیه و آموزش 

اخـالق  را رشد دهند که ضمن داشتن عملکرد مناسب به رعایت
ـ    عـالوه چنـین رویکـردي در طراحـی     هو قانون ملتـزم باشـند. ب

انگیزشی نیز قابل تعبیه است و بایستی مورد حمایت هاي سیستم
انحرافی و خالف اخالق هاي قرار گیرد. از سوي دیگر، اگر رفتار

بایست با طراحی سیستم انضباط مناسب بـا  میهده شودنیز مشا
این رفتارها برخورد منطقی داشته و آنها را مدیریت نماینـد. ایـن   

ین منشور اخالقیند تدویفرا«با عنوان یبا نتایج پژوهشها یافته
ـ توجـه و یاخالقهاي که به آموزش آموزه» سازمانيبرا اي ژهی

نـه کـردن   ینهاديراهکارها«با عنوانیداشته و با نتایج پژوهش
يهمراستاست که در آن، راهکارها» در سازماناي اخالق حرفه

قرار گرفته یمورد بررسینیدهاي دگاه آموزهیاز دينه سازینهاد
اخالق و بکارگیري نیروي انسانی مقید به یاست و آموزش عمل

).14و 12بوده است (تأکیدرعایت اخالقیات مورد 
این پژوهش براي نهادینـه سـازي اخـالق در    شیوه دومی را که
هـاي  دانـد، شـیوه سـاختاري اسـت. یافتـه     مـی سازمان ضروري

حائز 32/2دهد که شیوه ساختاري با میانگین میپژوهش نشان
رتبه دوم شده است. که به همراه شیوه نخست به نهادینه کردن 

بـراي مثـال،   کنـد. مـی هر چه بیشتر اخالق در سازمان کمـک 
سازمانی با هاي توانند در ساختار شان اداره یا پستها میسازمان

عناوین مدیر اخالق، مشاور اخالق یا حتی کمیته اخـالق ایجـاد   
و تعیین کـدهاي  یکنند تا به طور رسمی با تدوین منشور اخالق

اخالقی و تدوین برنامه الزم به نهادینـه سـازي اخـالق اهتمـام     
نــد یفرا«بــا عنــوان یهشــج پژویبــا نتــاهــا افتــهین یــورزنــد. ا

ــدو ــور اخالقـــ یتـ ــراین منشـ ــازمانيبـ ــازگاري » سـ سـ
). 14دارد (

ارزشـی  هاي دهد که شیوهمیپژوهش نشانهاي عالوه، یافتهبه
گیري از مبانی ارزشی، دینی و فرهنگی نقـش  و فرهنگی با بهره

مهمی در نهادینه کردن اخالق دارد. سازو کـاري کارسـاز و کـم    
ذ در افـراد سـازمان و هـدایت رفتـار و نگـرش      هزینه براي نفـو 

تأکیدآنهاست؛ در مبانی دینی و ارزشی به نرمش و خشونت بجا 
شده است. البته این نکته را نباید از نظـر دور داشـت کـه روش    

تواند عامل اصـالح آنهـا باشـد،    میمدارا در ارتباط با برخی افراد
ته باشـد و  ولی ممکن است در شماري از افراد اثر معکوس داشـ 

زمینه تخلف و سرکشی از قانون را براي برخی افراد فراهم کند. 
د. کـر گیري و تندي را اتخاذ در چنین شرایطی باید روش سخت

در واقع این روش در سیستم انضباط هم باید مد نظر جدي قرار 
گیرد.
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٨

نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکرشایان ذکر است که
توانـد  مـی دینـی جامعـه در سـازمان   هاي آموزهعنوان یکی ازبه

اهرمی ارزشی و فرهنگـی در جهـت نهادینـه سـازي اخـالق در      
سازمان و افشا و اصالح افعال غیر اخالقی در سازمان باشد. چرا 
که کمال آدمی در گرو رشد کرامت وي است و انسان در زمینـه  

یابد. هر کـس کرامـت نفـس    میکرامت، به فضایل دیگر دست
شته باشد، تمایالت نفسـانی و شـهوات، نـزد او خـوار و حقیـر     دا

اخـالق را در  تـوان رعایـت  میگردد. پس با این بستر سازيمی
افراد نهادینه کرد. شایان توجه است که نهادینه سـازي امـر بـه    

توانــد یکــی دیگــر ازمـی معـروف و نهــی از منکــر در ســازمان 
شد کـه افـراد را در   نهادینه سازي اخالق در سازمان باهاي شیوه

جهت اعتراض به افعـال غیـر اخالقـی و افشـاي آنهـا هـدایت      
يراهکارهـا «بـا عنـوان   یج پژوهشیبا نتاها افتهین ینماید. امی
همراستاسـت کـه در   » در سازماناي نه کردن اخالق حرفهینهاد

مـورد  ینـ یدهاي دگاه آموزهیاز دينه سازینهاديآن، راهکارها
).14و 12ست (قرار گرفته ایبررس

پژوهش نشان داد شیوه نظارتی نیـز شـیوه   هاي در نهایت، یافته
تواند در امر نهادینه سازي اخالق کارگشـا  میاثربخشی است که

بـراي نظـارت و   هـایی  سـازوکار هـا  سازمانباشد. ضروري است 
اخالقی در سازمان داشـته  هاي و کدممیزي پیاده سازي اخالق
اصـالحات احتمـالی را اعمـال کننـد.     باشند تـا بـا بـازخورگیري   

کنـد کـه سـازمان بـه طـور      مـی ممیزي کدهاي اخالقی کمک
اثربخش این کدها را ارزشیابی کرده و در عمل مطمئن باشد که 
کدهاي اخالقی تبدیل بـه کـدهاي رفتـاري شـده انـد و جهـت       

هـا  افتـه ین یو اقدامات کارکنان سازمان هستند. اها دهنده برنامه
در سـازمان  اي ضرورت اخالق حرفه«با عنوان یوهشج پژیبا نتا

همراستاست که در آن بحث، ممیـزي اخالقـی بـه عنـوان     » ها
قـرار گرفتـه   تأکیدنهادینه سازي اخالق مورد هاي یکی از شیوه

).16است(
ي زیـر  هـا سـازمان در پایان حائز توجه است که این پژوهش در 

است. از این رو، مجموعه قوه قضاییه در شهر قزوین انجام شده
از لحاظ تعمیم از محدویت نسبی برخوردار است و بر این اساس 

بنديگردد. در اولویتمیتر پیشنهادانجام تحقیق در سطح وسیع
آماري استفاده شده است هاي نهادینه سازي از تحلیلهاي شیوه

AHPچنـد معیـاره نظیـر    هاي توان از ابزارمیدر تحقیقاتی آتی

... استفاده کرد.ANPفازي و 

گیرينتیجه
رعایت اخالق در سازمان، امري ضروري است تا سازمان، از یک 
سو، جامعه را دچـار تعـارض نکنـد و از سـوي دیگـر، بـا اتخـاذ        
تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلند مدت خـود را تضـمین   
کند. ازجمله دغدغه مدیران در این حوزه چگونگی درونی سازي 

ن یـ ن در اینه سازي اخالق است از این رو، تالش محققـ و نهادی
ها اخالق در سازمانينه سازینهادهاي شیوهییپژوهش، شناسا

يراهکـار بـرا  16ن پـژوهش  یـ ج ایبوده اسـت. بـر اسـاس نتـا    
ـ  4شـد کـه در قالـب    ییاخالق شناسايسازنهینهاد یدسـته کل

وعـه  ي زیـر مجم هـا سازمانترتیب اولویت از نظر کارشناسان به
مناسـب  یسازوکار طراحـ هاي قوه قضاییه شهر قزوین با عنوان

، يسـاختار هـاي  ، سـازوکار یت منـابع انسـان  یریمـد هاي ستمیس
ــازوکار ــاي س ــارته ــازوکارینظ ــاي و س ــه ــیارزش یو فرهنگ

شـنهاد یق پیـ ن تحقیـ ج ایشدند. در کل براساس نتـا يبنددسته
خـالق، بـه   اينـه سـاز  ینهاديبراهاسازمانشود بهتر است می

ن یـ در ايشـنهاد یپهـاي  صورت هماهنگ و منسـجم بـر شـیو   
ـ  یق تمرکز نمایتحق هماهنـگ بـر   يگـذار هیاگـر سـرما  ینـد ول

يگــردد ابتــدا بــرامــیهیر نباشــد؛ توصــیپــذسـازوکارها امکــان 
هـاي  سـتم یمناسب سیطراحهاي اخالق بر شیوهيسازنهینهاد
ت عملکرد؛ یریر، استخدام؛ آموزش؛ مدینظیت منابع انسانیریمد

بـه  ياخالق محور و ... بپردازند و در مراحـل بعـد  انضباط؛ ارتقا
ــیوه ــاي ش ــاختاره ــی، ارزشــيس ــارتیو فرهنگ ــدام یو نظ اق

ند.ینما

یهاي اخالقمالحظه
دست آمده از منـابع  گیري از اطالعات بهدر این پژوهش در بهره

داري علمی مختلف تالش شده حـق مالکیـت معنـوي و امانـت    
عایت شود.ر

سپاسگزاري
ي پزشـک قـانونی، ثبـت و اسـناد،     هاسازماناز کلیه کارشناسان 

زندانهاي شهر قزوین کـه در انجـام ایـن    دادگاهها و دادسراها و
ــکر      ــدردانی و تش ــد ق ــوده ان ــاري نم ــان را ی ــق محقق تحقی

.شودمی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

1.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             8 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.1.3.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-530-fa.html


1396، 1دوازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

9

نامهواژه
Organizational Health .1سالمت سازمانی

Ethics .2اخالق

Professional Ethics .3اياخالق حرفه

Applied Ethics .4اخالق کاربردي

Business Ethics .5اخالق کسب و کار

Competitive Advantage .6مزیت رقابتی

Behavioral Codes .7رفتاريهاي کد

Ethics Institutionalization .8اخالقنهادینه سازي

Organization Stakeholders .9ازمانذینفعان س

Ethical Codes .10اخالقیهاي کد

Underling .11زمینه ساز

Ethical Charter .12منشور اخالق 

Modifying .13شکل دهی

Ethical Auditing .14ممیزي اخالقی

Sustainable .15پایدار

منابع
1. Alaghemand A. (1999). Organizational health of

school. Management in Training and
Development Quarterly; 7(35): 14- 33. (In

Persian).
2. Soltani E. (2000). Perspective on human resource

management in administrative health.
Administrative Development; (35 , 36): 66-95. (In

Persian).
3. Ahanghari F. (2007). History and fundamentals of

ethics in Iran and the World. Ethics in Science &

Technology; (3, 4): 11-22. (In Persian).
4. Buckly M, Beu D, Frink D, Howard J, Berkson H,

Mobbs T. (2001). Ethical issues in human
resources systems. Human Resource Management
Review; 11(1-2): 11-29.

5. Ahmadi F. (2011). Evolution factors impact on

professional ethics in service organization. Ethics
in Science & Technology; 3(25): 35-42. (In

Persian).
6. Tavallei R. (2009). Influencing factors on ethical

behavior of employee in organization. Human
Development of Police; (6)25): 43-48. (In
Persian).

7. Salehnia M, Tavakol Z. (2010) Organizational
ethics with an emphasis on ethical charter. Ethics
in Science & Technology; (3, 4): 66-78. (In

Persian).
8. Gharamaki AH. (2009). Introduction to

professional ethics. 2nded. Tehran: Saramad
Publication. (In Persian).

9. Jalbi M. (2002). Experimental review of
personality structure in Iran. 1sted. Tehran:
Research in Communication and Culture

Institution Publication. (In Persian).
10.Alvani SM, Hassanpoor A, Davar A. (2010).

Analyzing the organizational ethics of employees
using the moral compass mode. Ethics in Science

& Technology; (3,4): 25-34. (In Persian).
11.Zahedi A, Omaraei A, Nazarbeigi M. (2010).

Method of Gharan Karim in institutionalization of
Hejab. Women Strategic Studies; 49: 49-106. (In

Persian).
12.Hosseini N, Abbasi E. (2012).The ways of

institutionalization of professional ethics in
organizations from perspective religion lessons.
Islam and Managerial Researches; 1: 130-154. (In
Persian)

13.Abtahi H. (2004). Human resource management.
3thed. Tehran: Management Training and

Research Institution. P. 415. (In Persian).
14.Alvani SM, Rahmati MH. (2007) Writing process

of ethical charter. Management Culture; 15: 43-

70. (In Persian).
15.Dehghani A, Shamsizadeh M. (2013). Effective s

strategies to improve the professional ethics
compliance: the presentation the best of practical
strategy. Education & Ethics in Nursing; 4: 13-19.

(In Persian).
16.Salehiamiri R, Rahmani J. Baghinasrabadi A.

(2013). Necessity of professional ethics in

organizations. Ethical Research; 4: 155-172. (In

Persian).
17.Mirtajaddini M. (1995). Administrator ethics in

Islam. 1sted. Tehran: Islamic Publishing

Organization. (In Persian).
18.Farmahini-Farahani M, Rahnama A, Behnam-Jam

L. (2013). Components of educational

professional ethics faculty members and its
priorities. Higher Education Letter; 22: 41- 62 (In
Persian)

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

1.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.1.3.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-530-fa.html


سازي اخالق در سازمانهاي نهادینهبندي شیوهپور و همکاران: شناسایی و اولویتدکتر اکبر حسین

١٠

19.Alvani SM. (2000) Ethics charter in lecture of
Emam Ali. Public Administration Quarterly; 38,

39: 1-8. (In Persian).
20.Shafiei A, Khedmati A, Piroz A. (2006).

Organizational behavior in Islam. 1sted. Ghom:
Ghom University Publication. (In Persian)

21.Stevens B. (2008). Corporate ethical codes:
effective instruments for influencing behavior.

Journal of Business Ethics; 78(4): 601-609.
22.Gilman SC. (2005). Ethics codes and codes of

conduct as tools for promoting an ethical and
professional public service: comparative successes
and lessons. Washington DC: Willy ans Sons.

23.Somers MJ. (2001). Ethical codes of conduct and
organizational context: A study of the relationship
between codes of conduct, employee behavior and
organizational values. Journal of Business Ethics ;
30(2): 185-195

24.Soltani M. (2003). Management of ethics in

organization. Tadbir; 14(132):34-40

25.Gharamaki A. (2004). Professional ethics. 1sted.
Tehran: Majnoon Publication. P. 112. (In
Persian).

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

1.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            10 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.1.3.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-530-fa.html


11 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

1.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.1.3.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-530-fa.html
http://www.tcpdf.org

