
 ٦٣

  سرآغاز 

ــ ــا یفروپاش ــالي ه ــ وی م ــالی اخالق ــا س ــاخي ه ــ ری  ازی برخ
 مطبوعات وي  اقتصاد مجامع ا،یدن سراسر در معروفي  ها سازمان
 لتیفـض  تیـ اهم و ارزش مجـدد  درك سـمت  به را ایدنی  عموم

ــازمان ــوقی س ــهیزم و داده س ــرا راي ا ن ــهي ب ــضا مطالع  و لیف
 امـروزه، ). 1 (انـد  آورده فـراهم  ایدن سراسر دری  اخالقي  ها ارزش

 ننـد یب یمي  ا مسئله ریدرگ را خودي  ا ندهیفزا صورت به ها  سازمان
 کـه ی  طیشـرا  و اوضـاع ی  عنی نامند، یمی  اخالقي  معما را آن که
 رایز کنند، فیتعر را نادرست و درستي  کارها گرید بار کی دیبا

ـ  نادرست و درستي  کارها نیب مرز ـ  از شیب ـ  از شیپ  رفتـه  نیب
 کـه  استی  سازمان مهم میمفاه جمله از 1یازمانس لتیفض. است

 و است گرفته قرار توجه موردی  سازمان علوم در ریاخي  ها سال در
ــه ــا بافــت از دســته آن ب ــازماني ه ــه دارد اشــارهی س  آن، در ک
 سـطح  در هـم ) اعتمـاد  وی  درسـت  ت،یانـسان  جمله از (ها لتیفض
 زیـ ن و ردیـ گ یم قرار تیحما موردی  اجتماع سطح در هم وي  فرد

 و هـا،  خواسته عادات، لیفضا). 2 (ابدییم تداوم و انتشار پرورش،
  ). 3 (شوند یمی اجتماع وي فرد سود به منجر که هستندی اقدامات
 نـه  شود یم اطالق سازمان تیکلی  اخالقي  ها یژگیو به لیفضا
ی سـازمان  لیفـضا  رو نیـ ا از. آني  اعضاي  ها یژگیو مجموع به
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 یسازمان لتیفض بای اخالقي رهبر وی اخالق جو بودن،ی وجدان ۀرابط
 

  دهیبشل ومرثیک ،ینعام عبدالزهرا ،∗يبهزاد الهام

  اهواز چمران دیشه دانشگاه  ،یشناس روان وی تیترب علوم دهدانشک ،یسازمان وی صنعتی شناس روان گروه

 
  :دهیچک

 بـه  را ایـ دنی  عمـوم  مطبوعات وي  اقتصاد مجامع ا،یدن سراسر در معروفي  ها سازمان ازی  برخ ریاخي  ها سالی  اخالق وی  مالي  ها یفروپاش :نهیزم
 فـراهم  ایـ دن سراسـر  دری  اخالقـ ي  هـا ارزش و لیفـضا  مطالعـه ي  راب راي  ا نهیزم و داده سوقی  سازمان لتیفض تیاهم و ارزشة  دوبار درك سمت
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ وجدانی بودن، جو اخالقی و رهبري اخالقی با فضیلت سازمانی در کارکنان یـک شـرکت صـنعتی در                 . اند آورده

  . اهواز است
نمونـۀ  . بودند اهواز دری  صنعت شرکت یک کارکنانی  تمام شپژوه نیاي  آمارۀ  جامع. استی  همبستگ طرح نوع ازی  فیتوص پژوهش،روش  : روش

هـاي   ابزارهـاي پـژوهش شـامل پرسـشنامه    . اي انتخـاب گـشتند   گیـري تـصادفی طبقـه    روش نمونه  نفر از این کارکنان بودند؛ که با    227پژوهش  
ار سازه پرسشنامۀ فـضیلت سـازمانی از تحلیـل    به منظور بررسی اعتب. و  فضیلت سازمانی بودند  رهبري اخالقی،هاي شخصیتی، جو اخالقی    ویژگی

  .ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد عاملی تأییدي و به منظور تجزیه و تحلیل داده
ی بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن، جو اخالقی و رهبري اخالقی با فضیلت سازمانی همبستگ               نتایج نشان داد که؛ بین متغیرهاي پیش       :ها  افتهی

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که؛ به ترتیب رهبري اخالقی، جو اخالقی و ویژگی شخصیتی وجدانی بـودن       . مثبت معناداري وجود دارد   
  . کنند در  تبیین واریانس فضیلت سازمانی بیشترین نقش را ایفا می

گیـري   کننده خوبی بـراي شـکل   بینی  و هم عوامل محیطی پیشهاي شخصیتی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که؛ هم ویژگی : گیري  نتیجه
بایست شرایط الزم جهت بروز و شکوفایی این سـازه را فـراهم کننـد تـا در نتیجـۀ آن پیامـدهاي                 ها می   بنابراین، سازمان . فضیلت سازمانی هستند  

  .سازمانی مثبت حاصل شود
  

  وجدانی بودنجو اخالقی، رهبري اخالقی، فضیلت سازمانی، :گان کلید واژ
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 رابطۀ وجدانی بودن، جو اخالقی و رهبري اخالقی با فضیلت سازمانی: الهام بهزادي و همکاران
  

 ٦٤

 توان یم را لیفضا. باشندی  سازمان فرهنگ ازی  مداوم بخش دیبا
 توسـط  کـه  کـرد  فیـ تعر زیـ ني  محـور ي  هـا  یژگـ یو عنوان به
 نیـ ا. انـد  شدهي  گذار ارزشی  مذهب نیمتفکر و اخالق لسوفانیف

 ،یفرزانگـ  از عبارتنـد  که شوند یم عمده گروه شش شامل موارد
 بافت موارد،ی  برخ در. یتعال و اعتدال عدالت، ت،یانسان شجاعت،

 در متاسـفانه  امـا  کنـد  یمـ  القـا  فرد به رای  اخالقی  تعال یسازمان
ي هـا  یژگیو چند هر. گردد ینم حاصل امر نیا گرید مواردی  برخ

 اما هستند، فرد و انسان به مربوط ف،یتعر طبقی   تیشخص مثبت
 حـال  در. دارنـد  وجـود یی  هـا  یژگیو نیچن زینی  سازمان سطح در

 سخن »مطلوب«ي  ها سازمان درباره زیني  ادیزي  ها کتاب حاضر،
ي هـا  یژگـ یو برشـمردن  همـان  زین ها آنی  اصل بحث و اند گفته

 نیــا ازي اریبــس. اســت بــوده هــا آن حیتــشر وی ســازمان مثبــت
 دری  اخالقـ  مثبـت  و مطلـوب ي  ها یژگیو همان مشابه ها یژگیو

 مـردم  عامـه  رشیپـذ  و قبـول  مـورد  کـه  هـستند ي  فـرد  سطح
 دادن سـوق  بـر  عـالوه  سازمان در ها یژگیو نیا وجود. باشند یم

 در افراد تیموفق به شده، نییتعی  اخالق اهداف سمت به سازمان
 رشـته  مطلـوب  اهـداف  ازی  یکـ . کننـد  یمـ  کمـک  زیـ ن سازمان
 دری  اخالقـ  لیفـضا  منـد  نظـام ی  بررس مثبت،ی  سازمان مطالعات

 زمینـه  در موجـود  مباحـث  حـال،  نیـ ا بـا . اسـت  سـازمان  سطح
 لحـاظ  بـه  هـم  و عـداد ت لحـاظ  بـه  هـم  سـازمانی  هـاي  فضیلت

  ). 4 (هستند فردي سطح هاي فضیلت از کمتر مندي، نظام
 لیفـضا  ازی  جـامع  فهرسـت  درصـددند  محققـان  که هاست سال
ی اخالقـ  لیفـضا  بر عالوه خود ستیل در ها آن. کنند هیتهي  کار

 وی  طبعـ  شـوخ  مثـل  (اخالق به نامربوط لیفضا) صداقت رینظ(
 عیشـا  صینقـا  نیچن هم محققان نیا. اند ه گنجاند زین را) تیجذاب
 نظر در زین را حرص وی  تدافع حالت داشتن ،یرحمیب رینظی  شغل

 بود، کاربرد بدون ها آن فهرست موارد ازی  برخ چند هر. اند گرفته
ــا ــوارد ام ــدي م ــح وی سرســخت مانن ــتوج ای ــ هی ــدی تجرب . دارن

 ارائـه  لیفـضا  ازی  طـوالن ی  فهرسـت  حـال  نیعـ  در صاحبنظران
 بـا  لیفضا نیا از یک کدام که ستین مشخص نوزه اما دهند یم

ي هـا  یژگـ یو بـه  مربـوط  مـوارد  کـدام  و دارد ارتبـاط  کار طیمح
 از شده ارائه فیتعار و لیفضای  طرف از. باشند یمي  فردی  تیشخص

ي سـو  از شـده  یمعرفـ  لیفـضا ي  مبنـا  بـر  شتریب نیمحققي  سو
 ها آن در کار طیمح با مطابقي  رییتغ و لیتعد و باشند یم ارسطو

  ). 5( است نگرفته صورت
 ،یسـازمان  لتیفـض  ازی  عـامل  پـنج  مـدل  ک ی ن،یمحقق ازی  برخ

 ارائه را 6صداقت و 5شفقت ،4اعتماد ،3بخشش ،2ینیب خوش شامل
ي اعـضا  کـه  اسـت ی  معن نیا بهی  سازمانی  نیب خوش. اند نمودنده
 موفـق  کارهـا  مطلوب دادن انجام در که اند دهیعق نیا بر سازمان
 .شـوند  رو روبـه  عمـده ي ها چالش با کهی زمانی حت شد خواهند

ـ یخ اشـتباهات  که استی  معن نیا به یسازمان بخشش  عیسـر ی  ل
ي ا نهیزم دري  ریادگي ی برای  فرصت عنوان به و شوند یم دهیبخش

 .رنـد یگ یمـ  قـرار  اسـتفاده  مـورد  عملکردي باالي استانداردها با
 بـر  احتـرام  و توجـه  تواضع، که است نیا نشانگری  سازمان اعتماد

 اعتمـاد  شـان  رهبـران  و گریکـد ی بـه  افراد و است حاکم سازمان
 نـه یزم در افـراد  کـه  اسـت ی معنـ  نیـ ا بهی سازمان شفقت .دارند

 مـشترك  دلواپـسانه  و دلسوزانهي  ها تیفعال و گرید هم از مراقبت
 و امانـت  صداقت، که است نیا گر انیبی  سازمان صداقت. هستند
 رابطـه  وجود لیدل به). 3 (است عیشا و فراوان سازمان در احترام
 بود خواهدی  منطق مطلوب،ي  فردي  امدهایپ و لتیفض نیب مثبت

 انیـ جر هـا  سـازمان  در لتیفـض  کـه ی  زمان شود فرض نیچن که
 وجـود  زیـ ن مثبتی  سازماني  امدهایپ بای  مثبت رابطه باشد، داشته
 مطلـوب یی  هـا  سازمان در ژهیبو فرض نیا آزمون. داشت خواهد
 شـواهد . اسـت  شده کوچک ها آن اندازهی  تازگ به که ودب خواهد
ی اجتمـاع  روابـط  بـا  بخـشش  لتیفض که؛ دهد یم نشان موجود

 بـودن  کـم  قـدرت،  احـساس  بـاالتر،  تیرضا تر، گسترده و تر یغن
 اسـترس  و اضـطراب  وي  ماریب تر عیسر بهبود  ،یبدني  ها عارضه
ــر ــاط کمت ــ). 6 (دارد ارتب ــض ن،یهمچن ــام" لتیف  و "7يدواری

 اخـالق  خـوش  و شتریـ ب پـشتکار   بهتر، عملکرد با "ینیب خوش"
ـ  خـوش  افـراد ). 7 (دارنـد  ارتبـاط  کار طیمح در بودن  روابـط  نیب

 وی  لیتحـص  عملکـرد  بـاالتر، ی  جـسمان  سالمت و بهتری  اجتماع
ــ ــر،ی ورزشـ ــود بهتـ ــر بهبـ ــر عیسـ ــاریب تـ ــل  ،يمـ  درد تحمـ

 از). 8( دارنـد ي  شتریبي  فکر انعطاف و شتریبي  خودکارآمد شتر،یب
 بـه  کننـده  کمـک  کـه  دارندیی  رفتارها مهربان افراد گر،یدي  سو
 و شـوند،  یمـ ی  عصب کمتر شوند، یم افسرده کمتر است، گرانید

 دری  درسـت  و امانـت ). 9 (گردند یمی  رواني  ها يماریب دچار کمتر
 وی  میخـودتنظ  ت،یمیصـم  نفس، به اعتمادي  باال سطوح با افراد

   ).10 (است همراه مثبت عاطفه
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 1394، 1 دهم، شماره الفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، س
 

 ٦٥

 لت،یفـض  منـد  نظـام ي  هایبررسی  سازمان مطالعات در حال، نیا با
 توجـه  مـورد  چنـدان  اواخر نیهم تا آن کننده جادیا عوامل ژهیبو

 شـده  تـالش  پـژوهش  نیا در لیدل نیهم به. است نگرفته قرار
ی بررسـ  مـورد ی  سـازمان  لتیفضي  ها نیب شیپ نیتر مهم تا است
 جو ،8بودنی  وجدانی  تیشخصی  ژگیو منظور نیاي  برا. ردیگ قرار

  .اند گرفته قراری بررس مورد 10یاخالقي رهبر و 9یاخالق
 افراد. است بودنی وجدانی تیشخصی ژگیو نیب شیپ ریمتغ نیاول

 برنامـه،  با( کارا) اتکا قابل و قیدق مسئول، (اعتماد قابل باوجدان،
 مـصر،  کـوش،  سـخت ( کوشـا  و )منـضبط  شـناس،  وقت منظم،

 مـشکالت  حـل  در اند ه آماد ها آن .هستند) بطل قیتوف و پرانرژي

 بـه  کمـال  و تمـام  و منـد  روش را کارشان و دهند خرج به ابتکار

  ). 11( برسانند سرانجام
 11ينژند روانی  تیشخصی  ژگیو پنج: دیگرد مشخصی  پژوهش در

 و 14تجربـه  بـه  نـسبت ی  گـشودگ  ،13یـی همگرا ،12ییگرا برون ،
ـ  از. دارنـد  رابطهی  اخالق اصول تیرعا با بودنی  وجدان  نیـ ا نیب

 مثبـت  رابطـه ی  اخالق اصول ابعاد تمام با بودنی  وجدان ها یژگیو
 هـستند ی  وجـدان  کـه ي  افراد قیتحق نیا جینتا اساس بر. داشت

 مناسب هاي تکنیک و فنون از و دارند بیشتري مسئولیت احساس

 کاري هیچ از و کنند یم استفاده شان يکارها مطلوب انجام جهت

 از نیـستند،  فروگذار مراجع قبال در نیکوکاري و سانیسودر براي

 هـاي  ارزش بـازبینی  بـراي  الزم آمـادگی  داراي شخصیتی، نظر

 از و دارنـد  اي گـسترده  ذهن هستند، مذهبی و سیاسی اجتماعی،

 بـا ي نژنـد  روان نیب ن،یهمچن .)12 (برند می لذت معما و چالش

 تحمـل،  ،سـخاوت  مهربانی، تواضع، تمامیت، صراحت، و درستی

 دیگـران  نیازهـاي  کـردن  طرف بر به تمایل و پایداري و مقاومت
 عوامـل  با بودن یوجدان و گرایی برون نیب و دار معنی منفی رابطه
ـ  انیم نیا در. دارد وجود دار معنی مثبت رابطه شده ذکر  نیـ ا نیب

 وجـود  يدار معنـی  رابطـه  بودن دلپذیر و پذیري انعطاف و عوامل

 در چـه  و رانیـ ا داخـل  در چهی  مختلفي  ها پژوهش). 13 (ندارد
ـ ي    رابطـه  وجـود  رانیـ ا از خارج  وی  تیشخـص ي  هـا  یژگـ یو نیب

 دیـ تائ راي  جوانمرد و گذشت تواضع، ،ینوعدوست چونیی  رفتارها
 همچـون ی  تیشخصیی  ها یژگیو نیب ها پژوهش نیا در. اند کرده

 مثبـت ی  همبـستگ  شـده  ذکـر ی  اخالقي  رفتارها و کنترل کانون
 نیتـر  يقـو  صـاحبنظران ی  برخـ ). 15 و14 (دارد وجودي  معنادار

ـ  شیپی  تیشخصي    مولفه  وجـدان  چـون یی  رفتارهـا ي    کننـده  نیب
ــار ــرام ،يک ــه احت ــت گــران،ید ب  و گذشــت تواضــع، ،ینوعدوس

  ).16 (کنند یمی معرف وجدان ای یشناس فهیوظ راي جوانمرد
 بـه  اسـت  پـژوهش  نیا در نیب شیپ ریمتغ نیدوم کهی  اخالق جو

 موضـوع  کـه  نیا وی  اخالق حیصحي  رفتارها از مشترك ادراکات
 رسد نظرمی به). 17 (کند یم اشاره شود، اداره دیبا چگونهی اخالق

 تواضـع،  ،ینوعدوست چون سازمانی مولفه با سازمان در اخالق که
ی اخالقـ  جـو  ).18 (داردی تنگـاتنگ  ارتبـاط ي جوانمرد و گذشت

 گذشـتگی،  ازخـود  ،گـران ید بـه  احترام چونیی  رفتارها تواند یم
 جـو  ن،یهمچنـ ). 19 (کنـد ی  نیب شیپ را فداکاري و صداقت ایثار،
 هـاي ویژگـی  ارزیـابی  بـراي  را رایجـی  چـارچوب  اخالقی کاري

 ازی کــی). 20 (کنــد یمــ فــراهم بــشري هــاي ســازمان اخالقــی
 شیافـزا  چـون یی  رهـا یمتغ کنـار  دری  اخالقـ  جو مهمي  امدهایپ

  ). 21 (استی زمانسای نیب خوش ،یشغل تیرضا ویی کارا
ي رهبـر  از منظـور . اسـت ی  اخالقي  رهبر ند،یشایپ ریمتغ نیسوم
 تیهـدا  وي اري ی برا سازماني  اعضا رفتار در نفوذ و ریتاث ندیفرا

 مطلـوب  اهـداف  بـه ی ابیدسـت  وی  سـازمان  فیوظاي  فایا در آنان
 اهـداف  تحقق به روانیپ قیتشو منزله بهي  رهبر). 22 (باشد یم
 باشـد،  یم آناني  ها زهیانگ و ها ارزش دهنده ننشا که استی  نیمع
 و رهبر انتظارات و ها آرمان ازها،ین ها، خواسته به عمل را آنی  یعن
 ). 23 (اند کرده فیتعر روانیپ

 بـه ی  اخالقـ  رهبران که هستند مطلب نیا دیموي  جار قاتیتحق
 منـد  ضـابطه  و دوسـت  نـوع  اعتمـاد،  قابل صادق،ي  افراد عنوان
 اتخــاذ هماهنــگ و عادالنــهی ماتیتــصم و شــوند یمــ فیتوصــ

 بـه  مـداوم  طـور  بـه  رای  اخالقـ  اصول هاآن نیهمچن ند،ینما یم
 و نیـی تع را روشـن ی  اخالقـ ي  ارهـا یمع کنند، یم ابالغ کارمندان

). 24 (کنند یم استفاده هیتنب و پاداش از ارهایمع نیا تیرعاي  برا
 ســالمت وی اخالقــي رهبــر کــه شــد داده نــشانی پژوهــش در
 اعتمـاد  معنـادار ی  نیب شیپ تواني  دارا 15کار طیمحی  شناخت انرو

 بـر  خودي  ها پژوهش دری  مختلف نیمحقق). 25 (اند بودهی  سازمان
 و انـصاف  و عـدالت  بر مبتنی رهبري که یافتند دست جهینت نیا

 انـسانی  شـأن  به احترام و مراقبت توجه، بر مبتنی ارتباطی تبادل
  ).28-26 (شود می کارکنان ادراکات بر تأثیر باعث کارکنان

 بـودن، ی  وجـدان  نیب رابطه نییتع پژوهش نیا هدف مبنا نیا بر
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. اسـت ی  سازمان لتیفض بای  اخالقي  رهبر و سازمانی  اخالق جو
  :از است عبارت حاضر پژوهشي ها هیفرض اساس نیا بر
 .دارد وجود مثبت ۀرابطی سازمان لتیفض و بودنی وجدان نیب

 وجـود  مثبـت  ۀرابطـ ی سازمان لتیفض و سازمانی اخالق جو نیب
 .دارد

 مثبـت  ۀرابطـ ی  سـازمان  لتیفـض  و سـازمان ی  اخالقي  رهبر نیب
 .دارد وجود

  
   روش

 نـوع  از) یشیـ آزما ریـ غ(ی  فیتوصـ  مطالعه، نیا در پژوهش طرح
 آماري شامل تمامی کارکنان یـک       ۀجامع . استی  همبستگ طرح

 در .باشــد  مــی91شــرکت صــنعتی در اهــواز در زمــستان ســال 
اي  گیـري تـصادفی طبقـه    به روش نمونه  پژوهش حاضر دو نمونه   

 اعتباریـابی در نظـر      ۀ اول که به عنوان نمون     ۀنمون. انتخاب شدند 
 دوم که براي آزمودن فرضـیات       ۀنفر و نمون   80گرفته شد شامل    

 270از بـین  .  نفر بودنـد 270پژوهش در نظر گرفته شدند شامل      
 227هـا تعـداد     فرضـیه شـده جهـت آزمـودن    پرسـشنامه توزیـع   
 هفته عودت داده شد، در نتیجه نرخ تکمیـل          3پرسشنامه پس از    

کننده در پـژوهش    شرکت227از مجموع   . باشد   درصد می  07/84
)  درصـد  6/95( نفـر مـرد      217و   ) درصـد  5/3( نفـر زن     8حاضر  

 سال  30 تا 25 سنی بین    ةکنندگان در رد    بیشترین شرکت . اند  بوده
. دهنـد   کنندگان را تشکیل مـی      درصد شرکت  3/27قرار دارند که    

 درصـد   2/35همچنین، افراد با مدرك تحصیلی فـوق دیـپلم بـا            
بـراي سـنجش متغیرهـاي    . کننـده بودنـد   داراي بیشترین شرکت 

  :پژوهش از ابزارهاي زیر استفاده به عمل آمد
ي دارا کـه  نئو   آزمون از پژوهش نیا در :نئوی  تیشخص پرسشنامه

 ،ي نژنــد روان(ی تیشخــصی ژگــیو نجپــ و باشــد یمــ ســوال 60
 و بــودنی وجــدان ،یــیگرا بــرون تجربــه، بــه نــسبتی گــشودگ
 پـنج  نیـ ا انیـ م از. اسـت  شـده  اسـتفاده  سنجد یم را) ییهمگرا

ی ژگـ یو تنهـا  ،یپژوهـش  نهیشیـ پ بـا  متناسـب ی  تیشخصی  ژگیو
 نیـ ا ابعاد از هرکدام. است گرفته قراری  بررس مورد بودنی  وجدان

 جـواب ی  آزمودن. اندداده اختصاص خود به را سوال 12 پرسشنامه
 تـا ) 5 (مـوافقم  کامـل  بطور ازي  ا درجه 5 فیط کی اساس بر را

 نیــایی ایــپا). 29 (کنــد یمــ انتخــاب) 1 (مخــالفم کامــل بطــور
 بودنی وجدان بعدي  برایی  بازآزما روش به یپژوهش در پرسشنامه

 طمربـو  اسیمق اعتبار نییتع جهت). 30 (است شده گزارش 79/0
 یـک  از حاضـر  مطالعـه  در بـودن  یوجـدان ی  تیشخص بعد یک به

 اسیـ مقي  رو آن پاسـخ  کـه  دیگرد استفاده ساخته محقق سؤال
 مـشخص ) موافـق  کامأل (5 تا) مخالف کامأل (1 ازي  ا  درجه پنج

ـ  آمـده  دست بهی   همبستگ بیضر پژوهش نیا در. شدند یم  نیب
 بیضـرا  نیچنـ  هم 50/0ی  کل سؤال و بودن یوجدان اسیمق نمره

 بـه  فیتنـص  و کرونبـاخ ي  آلفا از استفاده با پرسشنامه نیایی  ایپا
  .باشد یم 86/0 و 82/0 بیترت

 جـو  سـنجش ي  بـرا  حاضـر  پـژوهش  در: یاخالق جو پرسشنامه
. شـد  اسـتفاده  اسـت  هیـ گو هفـت  شـامل  که یاسیمق ازی  اخالق
 بطـور  از کـرت یلي  ا درجـه  5 فیط در اسیمق نیا بهیی  گو پاسخ

 در. باشــد یمــ) 1 (مخــالفم کامــل بطــور تــا) 5 (مــوافقم کامــل
 70/0 کرونبـاخ ي  آلفـا  روش بـا  اسیـ مق نیـ ایی  ایـ پاي  ا مطالعه
 اسیـ مق نیاي  ا سازه اعتبار پژوهش نیهم در. است شده گزارش

 بدسـت  73/0 ،88/0 ،74/0 ،73/0ي  دیتائی  عامل لیتحل روش با
ي رو از گـران  پـژوهش  توسـط  نامـه  پرسش نیا). 31 (است آمده
. گرفـت  قرار استفاده مورد پژوهش نیا در و ترجمهی  اصلۀ  خنس

 کیـ  از حاضـر  مطالعه دری  اخالق جو  اسیمق اعتبار نییتع جهت
 اسیـ مقي  رو آن پاسـخ  کـه  دیگرد استفاده ساخته محقق سؤال
 مـشخص ) مـوافقم  کامأل (5 تا) مخالفم کامأل (1 ازي  ا  درجه پنج

ـ  آمـده  ستد بهی   همبستگ بیضر پژوهش نیا در. شدند یم  نیب
 نیـ ایی  ایـ پا بیضـرا  نیچن هم و 76/0ی  اخالق جو اسیمق نمره

 89/0 بیـ ترت به فیتنص و کرونباخي  آلفا از استفاده با پرسشنامه
  .باشد یم 77/0 و

در پـژوهش حاضـر بـراي سـنجش         : پرسشنامه رهبري اخالقی    
 آیـتم اسـتفاده شـد کـه         10اي بـا      رهبري اخالقی از پرسـشنامه    

ابعاد رهبري اخالقی از قبیل برقـراري ارتبـاط         هاي مختلف     جنبه
منطبق با اصول اخالقی، رسیدگی به تخلفات اخالقی زیردستان         

نامه یک    این پرسش . سنجد  و برخورد منصفانه با زیردستان را می      
 بطـور اي از      درجـه  5دهد و بر مبنـاي لیکـرت          نمره کل ارائه می   

گـذاري شـده     نمـره ) 1(مخـالفم    کامل بطورتا  ) 5(موافقم   کامل
نامه آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را        سازندگان این پرسش  . است
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 یدر پژوهـش  ). 28( گزارش کردند    92/0براي سنجش پایایی آن     
 بـود  90/0نامـه   آلفاي کرونباخ محاسبه شده بـراي ایـن پرسـش    

گـران ترجمـه و در ایـن     نامـه توسـط پـژوهش      این پرسش ). 32(
جهـت تعیـین اعتبـار      . سـت پژوهش مورد استفاده قـرار گرفتـه ا       

ک سـؤال محقـق     یـ  رهبري اخالقی در مطالعه حاضر از         مقیاس
اي از      ساخته استفاده گردید که پاسخ آن روي مقیاس پنج درجـه          

در این  . شدند  مشخص می ) کامأل موافقم  (5تا  ) کامأل مخالفم  (1
دسـت آمـده بـین نمـره مقیـاس            پژوهش ضریب همبستگی بـه    

چنین ضرایب پایایی ایـن پرسـشنامه         و هم  60/0رهبري اخالقی   
 92/0 و   94/0با استفاده از آلفاي کرونباخ و تنـصیف بـه ترتیـب             

  .باشد می
 ســنجشي بـرا  حاضـر  پــژوهش در: یسـازمان  لتیفـض  اسیـ مق
 اسـت  شده استفاده سوال 15 باي  ا پرسشنامه ازی  سازمان لتیفض
 3(ی  سـازمان  بخـشش ) سوال 3(ی  سازمانی  نیب خوش بعد پنج که

 و) سـوال  3(ی  سـازمان  شـفقت ) سوال 3(ی  سازمان اعتماد )سوال
 بـر  نامـه  پرسـش  نیـ ا. سـنجد  یم را) سوال 3(ی  سازمان صداقت

 بطـور  6 و مخالفم کامل بطور 1(ي  ا درجه 6 کرتیل فیطي  مبنا
 توسـط  نامـه  پرسـش  نیـ ا. شـود  یمـ ي  گـذار  نمره) موافقم کامل

 نیـ ا نسـازندگا . دیـ گرد میتنظ اجراي  برا و ترجمه گران پژوهش
 رای  سازمان لتیفضي  ها اسیمق خردهیی  ایپا بیضرا نامه، پرسش

ی سـازمان ی  نـ یب خـوش ي  بـرا  کرونبـاخ ي  آلفا روش از استفاده با
 ،88/0ی  سـازمان  شفقتي  برا ،83/0ی  سازمان اعتمادي  برا ،83/0
ی سـازمان  گذشـت ي  برا و 89/0ی  سازمانی  درست و صداقتي  برا
 لتیفـض   اسیـ مق اعتبـار  نییتع جهت). 2 (اند کرده گزارش 89/0

 سـؤال  کیـ  از حاضـر  مطالعه در آني  ها اسیمق خرده وی  سازمان
 که دیگرد استفاده ها اسیمق خرده از کدام هري  برا ساخته محقق
 6 تـا ) مخـالفم  کامأل (1 ازي  ا  درجه شش اسیمقي  رو آن پاسخ

 دسـت  بـه ی  همبـستگ  بیضر. شوند یم مشخص) موافقم کامأل(
 ،یسازمانی  نیب خوش ،یسازمان لتیفض نامه شپرس نمره نیب آمده

 بخـشش  ،یسـازمان ی  درسـت  ،یسـازمان  شـفقت  ،یسازمان اعتماد
ــازمان ــهی س ــترت ب  69/0 و 74/0 ،89/0 ،71/0 ،62/0 ،78/0 بی

 از اسـتفاده  بـا  پرسـشنامه  نیـ ایی  ایپا بیضرا نیچن هم. باشد یم
 ،94/0ی  سـازمان  لتیفضي  برا بیترت به فیتنص و کرونباخي  آلفا
 ،87/0ی  سـازمان  اعتماد ،66/0 ،74/0ی  سازمانی  نیب خوش ،92/0

 ،91/0ی ســازمانی درســت ،74/0 ،89/0ی ســازمان شــفقت ،77/0
 منظـور  بـه . آمـد  بدسـت  71/0 ،71/0ی  سـازمان  بخشش ،83/0

 حاضر پژوهش دری  سازمان لتیفض پرسشنامه سازه اعتباری  بررس
 استفاده با لیتحل نیا. شد استفادهي  دیتائ یعامل لیتحل روش از
. گرفـت  انجـام  اسیمق نیاي  ها  مادهي  رو 18Amos افزار نرم از

 بـرازش  شـاخص : عبارتنـداز  مـدل  نیـ ا در بـرازش ي  ها شاخص
 )=95/0CFI(ی قـ یتطب بـرازش  شـاخص  )=95/0IFI(ی شیافزا

 بیـ تقر و) =84/0AGFI( شـده  لیتعـد  بـرازش یی  کوین شاخص
 برازش شاخص. )=08/0RMSEA( خطا مربعات نیانگیم شهیر

ــافزا ــاخص و) IFI(ی شی ــرازش ش ــیتطب ب ــاخص) CFI(ی ق  ش
 کـه  ه،یـ پا مدل با را نیمع مدل یک برازش که هستندی  برازندگ

. کننـد  یمـ  سهیمقا ستین رهایمتغ انیم انسیکووار وجود به لیقا
 بـرازش  باشـد  تـر  کیـ نزد یـک  به شاخص دو نیا مقدار چه هر

 نیانگیـ م هشیـ ر بیـ تقر گر،ید شاخص. دهد یم نشان راي  بهتر
ــات ــا مربع ــت) RMSEA (خط ــه. اس ــفر RMSEA اگرچ  ص

 به که دارند یم اظهار محققان اما است کامل برازش دهنده نشان
 اسـتدالل  هـا  آن. اسـت ی  واقعـ  ریـ غي  مقدار نیچن آوردن دست

 نـشان  را فیضـع  بـرازش  1/0 از تـر  بـزرگ  ریمقـاد  که کنند یم
ـ  ریقـاد م متوسـط،  برازش 1/0 و 08/0 نیب ریمقاد دهند، یم  نیب

 از کمتـر  ریمقاد و دهند یم نشان را معقول برازش 08/0 و 05/0
 مبنـا،  نیـ ا بـر ). 33 (هستند قبول قابل برازش ةدهند نشان 05/0
  . باشند یم مدل معقول برازش انگریب حاصل جینتا

ــا داده ــرا از حاصــلي ه ــژوهشي اج ــا پ ــتفاده ب ضــریب  از اس
اي  مرحله به شیوههمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه       

در پـژوهش حاضـر سـطح       . تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتنـد        مورد
 در نظر گرفته شده اسـت  05/0ها    داري براي آزمون فرضیه     معنی

 تجزیه و تحلیل 18ویراست  SPSSافزار و نتایج با استفاده از نرم     
  .شدند

  
  ها یافته

 و اریـ مع انحراف ن،یانگیم به مربوطی  فیتوصي  ها افته ی 1 جدول
  .دهد یم نشان را پژوهشي رهایمتغی همبستگ بیضرا

ی وجـدان  که کرد مالحظه توان یم 1 جدول مندرجات به توجه با
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 بیضـر  بـا ی  اخالقـ  جـو  r =37/0ی  همبـستگ  بیضـر  با بودن
 69/0ی  همبستگ بیضر بای  اخالقي  رهبر و r= 66/0ی  همبستگ

=r 01/0 سـطح  دری  سـازمان  لتیفـض  باp<  ي معنـادار ي    رابطـه
 قـرار  دیـ تائ مورد سه و دو ک، ی ةشمار يها هیفرض ن،یبنابرا. دارند

  .رندیگ یم
 روش بـا  چندگانـه  ونیرگرسـ  لیـ تحل از حاصل جینتا ن،یهمچن
 2 جـدول  مندرجات. است شده ارائه 2 شماره جدول دري  ا مرحله
ـ  بـه  مربـوط  ونیرگرسـ  لیتحل در که دهند یم نشان ی نـ یب شیپ
 ،يا مرحلـه  روش با نیب شیپي  رهایمتغي  رو ازی  سازمان لتیفض
 ریـ متغ باي معنادار چندگانهی  همبستگ نیب شیپي  رهایمتغی  تمام

 ریـ متغ روش نیـ ا در. کننـد  یمـ ی  نـ یب شیپ را آن و دارند مالك
ی نیب شیپ دري موثر نقش) >β = ، 001/0P 43/0(ی اخالقي رهبر
  . داردی سازمان لتیفض
 

 بحث 

 ۀر بررسی رابط  گونه که اشاره شد هدف کلی پژوهش حاض         همان
وجدانی بودن، جو اخالقی و رهبري اخالقی با فضیلت سـازمانی           

ــی ــی. باشــد م ــیو ازی ک ــا یژگ ــاتیتحقي ه ــژوهش و ق ــا پ ي ه
 و هـا  يتوانمنـد  و مثبـت  ابعـاد  بـر  دیـ تاک ،یسازمانی  شناس روان
 عنـوان  تحـت  هـا  طـه یح نیا ازی  یک. است کارکناني  ها تیقابل

 هـر  عنـوان  به را لتیفض. است شدهي  نامگذاری  سازمان لتیفض
 و تفکـر ي  اوهیشـ  بـه  سازد یم قادر را فرد کهی  روانشناخت ندیفرا

ي بـرا  هـم  و گرانیدي  برا هم خودش،ي  برا هم که دینما عمل
 ف،یـ تعر نیـ ا اسـاس  بـر ). 34 (اند کرده فیتعر باشد دیمف جامعه

 جان،یه منطق، تفکر، ازي  اشدهی  سازمانده ستمیس یک لتیفض
 و گـران ید فـرد، ي  بـرا ي  ادیـ زي  ایمزا که ستا عمل و زشیانگ

 داشـته ی  مهم اریبسي  امدهایپ تواند یم آن از غفلت و دارد جامعه
  .باشد

بـین و متغیرهـاي       بررسی نتایج نشان دادند که؛ متغیرهاي پـیش       
هـاي   تمـام فرضـیه  . مالك داراي روابط ساده و چندگانه هـستند      

شان دادنـد کـه؛      ن 1نتایج جدول   . پژوهش مورد تائید قرار گرفتند    
بین وجدانی بودن و فضیلت سـازمانی و ابعـاد آن رابطـه مثبـت               

این بـه معنـی آن اسـت افـرادي کـه داراي ویژگـی               . وجود دارد 
ــاي    ــروز رفتاره ــستعد ب ــستند م ــودن ه ــدانی ب ــصیتی وج  شخ

هرچه این ویژگـی در  . مدارانه یا رفتارهاي اخالقی هستند  فضیلت
بینـی، قابـل اعتمـاد      ن خـوش  افراد باال باشد بروز رفتارهایی چـو      

 تمامیـت،  صـراحت،  و درسـتی پذیري، بخشش،  بودن، مسئولیت

  پایداري و مقاومت تحمل، سخاوت، ،يآور تاب مهربانی، تواضع،
 گذشـت  ،ینوعدوست دیگران، نیازهاي کردن طرف بر به تمایل و
هاي  این نتیجه با یافته. ها باال خواهد بود     در آن   ...وي  جوانمرد و

 پژوهشي رهایمتغی همبستگ بیضرا و اریمع انحراف ن،یانگیم به مربوطی فیتوصي ها یافته .1 جدول
 انحراف نیانگیم رهایمتغ

 اریمع
ی وجدان
 بودن

 جو
 یاخالق

ي رهبر
 یاخالق

 لتیفض
 یسازمان

  ینیب خوش

 ی سازمان

  اعتماد

 یسازمان

 شفقت
 یسازمان

 صداقت
 یسازمان

 بخشش
 یسازمان

         - 53/3 07/43 بودنی وجدان

        - 35/0 69/5 63/25 یاخالق جو

       - 62/0 33/0 78/7 22/40 یاخالقي رهبر

      - 69/0 66/0 37/0 10 05/51 یسازمان لتیفض

     - 75/0 54/0 50/0 41/0 11/2 19/12 یسازمانی نیب خوش

    - 57/0 90/0 62/0 65/0 29/0 71/2 82/10 یسازمان اعتماد

   - 75/0 53/0 86/0 56/0 53/0 27/0 67/2 40/10 یسازمان شفقت

  - 73/0 82/0 69/0 92/0 66/0 63/0 27/0 67/2 23/11 یسازمان صداقت

 - 59/0 52/0 55/0 47/0 71/0 66/0 40/0 34/0 62/1 39/6 یزمانسا بخشش

 باشند یم دار معنا >01/0p سطح در پژوهشي رهایمتغی تمام نیبۀ رابط است ذکر به الزم    
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 1394، 1 دهم، شماره الفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، س
 

 ٦٩

 نیـ ا). 36 و   35،  14-12(باشـد     همسو می ی  مختلفهاي    پژوهش
 نیـی تب نیچنی  تیشخص صفاتیۀ  نظري  مبنا بر توان یم را جهینت

 شـوند  یمـ  آن موجـب  یـا  کنند یم نییتع را رفتار صفات که کرد
 انجامی  دگآمای  تیشخص صفاتی  برخ داشتن لیدل به افراد). 37(

. اسـت ی  تیشخـص ی  ژگـ یو آن بـا  متناسب که دارند رایی  رفتارها
 معمـول  طـور  به کنند، یم رويیپ شان وجدان از شتریب که یکسان
 اعتمـاد  قابـل  باوجـدان،  افـراد ). 38( دهند یم انجام بهتر را کارها

 شـناس،  وقت منظم، برنامه، با( کارا) اتکا قابل و قیدق مسئول،(

) طلـب  قیـ توف و پرانـرژي  مـصر،  کوش، تسخ( کوشا و )منضبط
 و دهنـد  خـرج  بـه  ابتکار مشکالت حل در اند ه آماد ها آن .هستند
 ).11( برسانند سرانجام به کمال و تمام و مند روش را کارشان

 دو، نتایج نشان دادنـد کـه بـین جـو اخالقـی و               ۀدر مورد فرضی  
ن دیگر، به بیا. فضیلت سازمانی و ابعاد آن رابطه مثبت وجود دارد

تر باشـد رفتارهـاي اخالقـی و مثبـت          هرچه جو سازمانی اخالقی   
این یافته با نتـایج     . یابند  سازمانی بیشتر نمایان شده و توسعه می      

انـد    باشد که نـشان داده      هاي چندي همسو می     هاي پژوهش     یافته
سـازمانی چـون نوعدوسـتی،     هـاي  مولفـه  با سازمان در اخالق که

احترام به دیگران، ازخود گذشتگی،      ،تواضع، گذشت و جوانمردي   
 -39و 19(ایثار، اعتماد، صداقت و فداکاري ارتباط تنگاتنگی دارد   

41.(  
 سـازمان،  یـک  درونی  اخالقـ  جـو  کـه  انـد داده نـشان  محققان
ي معنـادار  صورت به کار طیمح در را کارکنانی  اخالقي  رفتارها
 جو از که ،یاخالق ادراکات منظر نیا از. دهند یم قرار ریتاث تحت
ي رفتارهـا  تنهـا  نه رندیپذ یم ریتاث سازمان یک درون دری  اخالق
ی نیب شیپ کار طیمح در زین رای  راخالقیغي  رفتارها بلکهی  اخالق

ي جوها که؛ بودند باور نیا بر نظران صاحبی  برخ). 42 (کنند یم
 از کارکنـان  کـه  کننـد یم عمل نیبذره یک مانندی  اخالقي  کار
 صیتــشخ رای اخالقــ دارمــشکلي هــاتیــعموق هــاآن قیــطر
 ها سازمانی  وقت). 43 (کنندیم حل وی  ابیارز را هاآن و دهند، یم
 بهتر کارکنان باشند، برخورداری  صیتشخ قابلی  اخالقي  جوها از
 هـا  آن کـردن  برطرف وی  اخالق مسائل یا هایدوراه با توانندیم

 ).44 (ندیایب کنار

شان دادند که؛ بین رهبري اخالقـی        نتایج ن  3در ارتباط با فرضیه     
 نیـی تب در. و فضیلت سازمانی و ابعاد آن رابطه مثبت وجـود دارد          

  يا مرحله روش بای سازمان لتیفض با نیب شیپي رهایمتغ به مربوط چندگانه ونیرگرس لیتحل جینتا. 2 جدول

 MR ها نیب شیپ ونیرگرس بیضرا

 

RS FP 

1 2 3 

 عرض 
 مبدا از

   یاخالقي رهبر
69/0 

  
47/0 

72/206  
001/0 

69/0  
88/0  
37/14  

001/0 

  β  
b  
t 
p 

  
69/0 

   یاخالق جو
75/0 

  
56/0 

16/147  
001/0 

45/0  
58/0  
14/8  

001/0 

38/0  
66/0  
79/6  

001/0 

 β  
b  
t 
p 

  
75/0 

   نبودی وجدان
75/0 

  
57/0 

94/100  
001/0 

43/0  
56/0  
75/7  

001/0 

35/0  
62/0  
31/6  

001/0 

09/0  
27/0  
06/2  

041/0 

β  
b  
t 
p 

  
75/0 

01/0   **p< 
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. بـرد  بهـره  بندورای  اجتماعي  ریادگ ی ۀینظر از توان یم رابطه نیا
 و گــرید افــراد ةمــشاهد قیــطر ازي رییــادگ بنــدورا اعتقــاد بــه

مـدیر  جائی که هر  از آن. ردیگ یم صورت رفتارشان ازي  الگوبردار
یا سرپرستی در دنیاي کاري خود بـه شـدت از طـرف کارکنـان               

ها و  تحت نظر است طبیعی است که در صورت پایبندي به ارزش
اصول اخالقی به عنوان الگو از طرف کارکنان انتخاب خواهد شد 

از طرفی رهبران اخالق مدار با رفتار خود، جوي حـاکی از            ). 45(
نـان خـویش فـراهم کـرده و     آرامش و امنیت خاطر را براي کارک  

گذارنـد    بدین طریق بر هویت اخالقی کارکنان تاثیر مثبتـی مـی          
مشاهده فضیلت در سازمان احساسی از دلبستگی و جاذبـه          ). 46(

کننـدگان ایجـاد      فضیلت، در مـشاهده     به ایفاکنندگان رفتارهاي با   
کننده بخواهد تا به جمـع        شود فرد مشاهده    کند که موجب می     می

در نهایـت،   . گونه رفتارهـا را تجربـه کنـد         پیوسته و این  این افراد   
تکرار این قبیل کارها باعث درونی شـدن ایـن فـضایل در افـراد        

بر مبناي مطالب ذکر شده، بدیهی است که؛ از بـین          ). 2(شود    می
ــیش ــاي پـ ــدرت   متغیرهـ ــی داراي قـ ــري اخالقـ ــین، رهبـ بـ

 بـا  نتایج حاصل از این پـژوهش . کنندگی بیشتري باشد    بینی  پیش
هـایی را نـشان    هاي دیگـر همـسویی   گیري نظري پژوهش   جهت

  ). 47 و 28-25(دهد  می
بایست با در نظـر گـرفتن         تفسیر نتایج حاصل از این پژوهش می      

ک شـرکت   یـ انجام پـذیرد کـه ایـن پـژوهش در             این محدودیت 
هـاي    تولیدي انجام گرفته لذا تعمیم نتایج آن به افراد و سـازمان           

از طرفی بـه    . گر باید با احتیاط صورت گیرد     خدماتی و تولیدي دی   
تـوان از   اي مقطعی است نمـی       حاضر مطالعه  ۀاین دلیل که مطالع   

همانطور که نتایج حاصـل    . گیري کرد   ي علیت را نتیجه     آن رابطه 
دهد ترکیبی از متغیرهـاي شخـصیتی و          از این پژوهش نشان می    

دارانـه در  م تواند زمینه را براي بروز رفتارهاي فضیلت       محیطی می 
هاي عـصر حاضـر بـه         بنابراین براي سازمان  . کند  سازمان فراهم   

توانـد    دلیل رویارویی با مشکالت و مسائل اخالقی مختلـف مـی          
دسـت آمـده از    براسـاس نتـایج بـه   . موضوع مهمی به شـمار رود   

  . توان پیشنهادهاي کاربردي زیر را ارائه داد پژوهش حاضر می
ضعیت سازمان از لحاظ متغیرهاي      و ۀشناسی در زمین    انجام آسیب 

اخالقــی از جملــه فــضیلت ســازمانی بــا اســتفاده از مــصاحبه و  
 پرسشنامه 

هـا و همچنـین         ایجاد منشورهاي اخالقی جدیـد بـراي سـازمان        
 بازبینی و تعریف مجدد کدهاي اخالقی موجود در سازمان

تـرین کـارکن سـازمان و         در نظر گرفتن پاداشی بـراي بـااخالق       
ترین مـدیر سـازمان و یـا اختـصاص روزي بـا               خالقهمچنین باا 

 عنوان روز کارمند بافضیلت 
هـاي شخـصیتی      هاي آموزشی جهت آموزش ویژگی      برپایی دوره 

 مثبت و اخالقی
هـاي    هاي آموزشی مختلفی از قبیل آموزش سبک        برگزاري دوره 

 رهبري اخالقی جهت بهبود رفتار اخالقی مدیران
  اشکال مختلف در سازمان  فرهنگ فضیلت سازمانی بهۀاشاع

  
  گیري نتیجه

نتایج پـژوهش حاضـر، حـاکی از آن اسـت کـه هـم               بطور کلی،   
و هم عوامل محیطی    ) مثل وجدانی بودن  (هاي شخصیتی     ویژگی

بـا فـضیلت سـازمانی      ) همچون جو اخالقی و رهبـري اخالقـی       (
گیـري آن   کننـده خـوبی بـراي شـکل     بینـی  رابطه داشته و پـیش    

  . هستند
  

  سپاسگزاري

داننـد از تمـامی       در پایان نویسندگان این مقاله بر خود الزم مـی         
عزیزانی که در اجراي این کار مشارکت داشـتند بـویژه کارکنـان          

هـا و همچنـین       آن سازمان به دلیل دقت در تکمیـل پرسـشنامه         
مدیریت آن سازمان به دلیل حمایت مالی از پژوه سپاسـگزاري و            

  . کنند قدردانی 
  

  نامه واژه
1.Organizational Virtuousness 

 فضیلت اخالقی

 Optimism .2 بینی خوش

 Forgiveness .3 بخشش

 Trust .4 اعتماد

 Compassion .5 شفقت

 Integrity .6 صداقت
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  Hope .7 امیدواري
 Conscientiousness .8 وجدانی بودن

 Ethical Climate .9 جو اخالقی

 Ethical Leadership .10 رهبري اخالقی

 Neuroticism.11 نژند روان

 Extraversion .12 ییگرا برون

 Agreeableness .13 ییهمگرا

 Openness to Experience .14  گشودگی نسبت به تجربه

15. Workplace Psychological Wellbeing   
 شناختی محیط کار سالمت روان
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