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  سرآغاز 

 هـا  سـازمان  در عـدالت  نقش انسانها، اجتماعی زندگی در جانبه 

 به اصل در عدالت اصطالح). 1(است شده آشکارتر پیش از بیش
 اسـت ی  مفهوم 1یسازمان عدالت). 2(دارد اشارهي  درستکار و تقوا
 ازیـی   انـه یزم و سـازمان  درونی  اجتمـاع  تعامالت تیفیک به که
 رفتار منصفانه صورت به کارکنان آن در که دارد اشاره کار طیمح
 احـساس ی  سازمان وي  فرد نیب تعامالت در را انصاف و کنند،یم

 و قـوانین  بـه  هـا  سـازمان  در عـدالت  گـر ید انیـ ب بـه ). 3 (کنند
 کـه  شـود   میاطالق ها سازمان مدیریت در اجتماعیهاي  هنجار

 متصمیهاي  رویه سازمان، در هاستاده تخصیص چگونگی شامل

). 4(اسـت  سـازمان  در فـردي  بـین هـاي   رفتار چگونگی و گیري
 بـا  ارتبـاط  در کـه  اسـت، ي  چندبعد ساختار کی ی سازمان عدالت

 کارکنـان  بـا  انـدازه  چه تا دارد، اشاره امر نیا به سازمان رانیمد
 منـصفانه  رفتـار  نیا از کارکنان درك و دارند، منصفانه رفتار خود
 مختلـف،  ابعـاد  در را عـدالت  محققان). 3(باشد  می صورت چه به

 عـــدالت ،6یــی ا هیــ رو ،عــدالت 5یعیتــوز  عــدالت  همچــون 
 ابهامـات  و م،یتقـس  8یاطالعـات  عـدالت  و) یـی امـراوده (7یتعامل

 لیـ تحل وی  بررسـ  ابعـاد  نیا با را متفاوت موضوعات از برخاسته
  ).5(کنند می

 اشاره امر نیا به استی  مبتني  برابر هینظر بر کهی  عیتوز عدالت
 سـازمان  در عملکـرد  ازی  نـ یمع سـطح  نگـران  کارکنـان  که دارد

 )یپژوهشۀ مقال(

   نیب ارتباط بری روان تیامن ویی ا حرفه اخالق نقشی ابیارز
 ی سازماني وآوا عدالت

  ، محمدفائق محمدي∗دکتر سیروس قنبري
  دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشکده علوم انسانی. گروه علوم تربیتی

  
  ) 5/7/95: ، تاریخ پذیرش12/4/95: تاریخ دریافت(

   چکیده
 در مهمی عامل کارکناني سو ازی سازمان عدالت درك. است بودهی اجتماعي بقا ضامن همواره که است، بشری زندگ مظاهر ازی کی عدالت: زمینه
ي آوا وی سازمان عدالت ارتباطی ابیارز هدف با حاضر پژوهش. است سازماني فضا دری شغل اخالق گسترش و سازمان به آنان تعهد شیافزا جهت
  .گرفت انجامی روان تیامن ویی احرفه اخالق نقش بری لیتحل با کارکنان،ی سازمان

  

) کردستان(سنندجي ادار تیسا در موجود ادارات کارکنان هیکل شامل ،يآمار جامعه. است بودهی همبستگ نوع ازی فیتوص پژوهش روش :روش
. بودند استاندارد پرسشنامه مورد چهار شامل ها دادهي گردآور ابزار. شدند انتخاب نفر 210 دتعدا سادهی تصادفي ریگنمونه وهیش از استفاده با که. بود
 .گرفت صورتي ساختار معادالتی ابی مدل و چندگانه ونیرگرس رسون،یپی همبستگ آزمون از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز

  

 نیهمچن). > p /.05 (داشت وجودي معنادار و مثبتی همبستگ آن ابعاد وی سازماني آوا بای سازمان عدالت نیب که داد نشان هاافتهی: هاافتهی
 اخالق وی روان تیامن که داد نشاني ساختار معادالت جینتا. بود داری معن و مثبتی روان تیامن وي احرفه اخالق بای سازماني آوای همبستگ
 .دهندی م شیافزا رای سازماني آوا وی سازمان عدالت میرمستقیغ ارتباطیی احرفه

  

 نهیزم نیا در که دینما مساعد را کارکنان نظرات و دیعقا اظهار نهیزم تواندی می سازمان عدالت گسترش پژوهش جینتا اساس بر: يریگجهینت
  .باشندی سازماني آوا به کارکنان شتریب توجه نهیزم در مهمی عامل تواند، یمیی احرفه اخالق وی روان تیامن
  
  یروان تیامن ،ییاحرفه اخالق ،یسازماني آوا ،یسازمان عدالت: واژگان دیکل

چکیده
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 تیـ اهم عملکرد و جینتا در انصاف تیرعا به شتریب بلکه ستند،ین
یـی  انـه یزم نیچنـ  در عـدالت  و انـصاف  نیـی تعي  بـرا . دهندیم

 و همکـاران  بـه  نـسبت  خـود  عملکرد زانیم سهیمقا به کارکنان
 در سـازمان ي  اعـضا  ریسـا  و خود فیوظا کردن نیسنگ -سبک
 وجود نیا با دازند،پر  میي  کاري  هاپاداش وی  افتیدر زانیم مقابل
 وی  ذهنـ  نـد یفرا کی عملکرد بودن عادالنهی  ابیارز است ممکن
 اشاره هاییرویه و فرایندها بههاي  روي عدالت ).6(باشدی شخص

 منـابع  توزیـع  و تخـصیص  بـاب  در آن طریـق  از کـه  دارد

 ایـن هـاي   روي دالتعـ  کلیدي جنبۀ یک. شود  میگیريتصمیم

 و دسـتاوردها  در شـود  داده اجازه کنندگان مشارکت به که است
 یتعـامل  عـدالت ). 7(گیرنـد  برعهـده  نقشی و باشند سهیم نتایج

 رفتـار  بـودن  منـصفانه  زانیـ م مـورد  در را کارکنـان  احـساس 

 عدالت يرو مطالعات. دینمایم منعکس را هاآن با سرپرستانشان

یی راسـتگو . انـد نمـوده  تمرکـز  هیـ اول عامـل  چهـار  بر يامراوده
) ادب (احتـرام  رفتارها؛ بودن هیتوج قابل(يریپذ هیتوج ؛)صداقت(
 هاآن با که کارکنان در حس نیا جادیا در عوامل نیا. مراعات و

 احـساس  بـه  و بـوده  مـؤثر  شـود  مـی  رفتار تیمیصم و احترام با
 هـا پـژوهش ی برخـ  در. شـوند یمـ  منجر شتریب يامراوده عدالت
 در اطالعـات  تیـ اهم بـه  توجـه  بـا  مـذکور  بعـد  سـه  بـر  عالوه
 بـه  زیـ ن رای اطالعـات  عـدالت  امروز،ی سازمان جوامع و ها  سازمان
 زانیـ م بهی  اطالعات عدالت. اندنموده اضافی  سازمان عدالت ابعاد

 و درسـت  اطالعـات  بـه  سازمان افرادی  مکف و کسانی ی دسترس
  وی سازمان عدالت چهارگانه ابعاد 1 جدول در). 8(دارد اشاره کامل

  
 

  .است شده گزارش کی هر حاتیتوض
  

  )8 (شده ادراكی سازمان عدالت ساختار: 1 جدول
 انواع

  عدالت
  فیتوص  ها شاخص

  کند فراهم را سازمان در ریدرگ افراد همه منافع کهیی اگونه به منابع عیتوز ای و اختصاص  مساوات
 با ای و آناني گذارهیسرما زانیم با است متناسب کنند،یم کسب افراد که آنچه آن در که منابع عیتوز ای و اختصاص  انصاف

ت  .اندکردهي گذارهیسرما مشابه تیوضع کی در کهي افراد منافع زانیم
عدال

 
توز

عی
  ی

  .کند کسب دارد، ازین تیموقع آن در که را آنچه هرکس کهیی اگونه به منابع عیتوز ای اختصاص،  يازمندین
  .هستند ثابت شهیهم کارها انجامي هاهیرو  ثبات
  .ستینی مشخصي ها گروه ای افراد نفع به کار انجامي هاهیرو  يریسوگ عدم
  .دارند رای کاف و الزم اطالعات کار انجامي هاهیرو  دقت

  .دارد ودوج آن اصالح امکان دهد رخیی خطا کار انجامي هاهیرو در چنانچه  بازخورد و اصالح
  )ستین خاصیی اعده معرف(ردیگیمبردر و متاثر را سازمان افرادی تمام هاهیرو  بودن معرف

عدال
 ت

یرو
اه

یی
  

  .هستند سازگار سازمان دري جاری اخالق قواعد با کار انجامي هاهیرو  اتیاخالق
  متقابل احترام با توآم ارتباطات و تعامل  احترام
  کنندیم رفتار محترمانه افراد آن در کهی تعامالت  میتعل و آموزش

ت
عدال

 
تعامل

  ی

  .کنندیم رفتار کرامت وی ستگیشا با افراد آن در کهی تعامالت  یبزرگ و کرامت
  .باشد مناسب فیتعار و ریتفاس شامل کهی اطالعات  تناسب  

  .است شده کیتفک نادرست از درست اطالعات  یدرست و صحت
  .است فراهم دارند الزم کهی کسان يبرای مکف اطالعات  تیکفا

ت
عدال

اطالعات 
  ی

  اطالعات بودن بودن رك و صداقت  صداقت
 تـوان یمـ  آن از برخاسته میمفاه وی  سازمان عدالت ابعاد از آنچه

 دادن تیـ اهم و سازمانی  انسان منابع با آن ارتباط نمود، استنباط
ادراك بـی    کـه  چـرا  اسـت، ی  سـازمان  تعامالت و امور در آنها به

ازمان اثرات ویرانگري بر روحیه کار جمعـی دارد، و          عدالتی در س  
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 تالش نیروي انسانی و انگیـزش کارکنـان را تحـت تـاثیر قـرار              
 تیـ اهم بـر  مختلف میمفاه قالب در همواره محققان). 9(دهد می

 بـه  نظراتشان ابراز و هايریگمیتصم در کارکنان تعامل و مشارکت
 هـا آن. انـد ودهنمـ  دیـ تأک آن مثبـت  جینتـا  و آثـار  یبررس واسطه
 را کارکنـان  توسـط  نظـر  اظهـار  کننـده  لیتسه عوامل نیهمچن
 عـدالت  پژوهشگران که یعوامل از یکی واقع در. اندنموده یبررس
 اسـت  2یسـازمان  يآوا انـد،  دانـسته  مـؤثر  آن بروز در رای سازمان

 امـور  در کارکنـان  نظـرات  و دیـ عقا ابراز به کارکناني  آوا). 10(
 در نظر اظهار و مشارکت کارکنان آن در که د،دار اشارهی  سازمان
 مقابـل  در مفهـوم  نیـ ا). 11(کنندیمی  تلق مهم رای  سازمان امور

 خـود  نظـرات  ابـراز  از کارکنـان  کـه  دارد، قـرار ی  سازمان سکوت
 دهیـ عق بـه . کننـد ینمـ ی  دخالتی  سازمان امور در و نموده قهیمضا

 بـا  مـشکالت  مـورد  در گفتگـو  شـامل  کارکنـان  يآوا محققـان 
 ،یانسان منابع يواحدها به شنهاداتیپ و راهکارها ارائه سرپرستان،

ـ یرا ای يکار استیس کی رییتغ يبرا هادهیا آوردن زبان به  بـا  یزن
 جـو ی عبـارت  بـه ). 12 (باشدیم یسازمان متخصصان ای هاهیاتحاد
 بـاور  و درك آن در کـه  دارد اشـاره ی  طـ یمح بـه  سـازمان یی  آوا

 هـر ي  بـرا ی  سازمان طیمح که است دهیسریی  ادرجه به کارکنان
 ...) و دهیـ عق ابـراز  شنهاد،یـ پ انتقـاد،  (شـامل یـی   آوا رفتـار  گونه
 قیتـشو  خـود یـی   آوا رفتـار  بابـت  کارکنان و است امنی  طیمح
). 13(هـستند  اثـربخش  و مـؤثر  خـود ي  کار طیمح در و شوندیم

 بعـد  سـه  ازی سـازمان ي آوا که اندداده نشان نیشیپي  هاپژوهش
 ریتــأثي کارآمــد وی منــیا ق،یتــشو شــامل گــذار، ریتــأث و مهــم

 نظـرات  بـه  توجه و هادهیا از استقبال زانیم به قیتشو. ردیپذیم
 اشـاره  آن قیتشو وی  سازماني  اعضا و رانیمد جانب از کارکنان
 در سـرزنش  و خیتوب نبود و تیامن احساس زانیم بهی  منیا دارد،
ي هـا دهیـ ا کاربـست  زانیم بهي  کارآمد و دارد، اشاره دیعقا ابراز

  ).11(دارد اشاره عمل در آنان نظرات و کارکنان
 عـدالت  از کارکنـان  درك بهبـود  و عـدالت، ي  برقـرار  منظـور  به

 بـا  رای  سـازمان  ماتیتـصم  که کنند،ی  سع دیبا رانیمد ،یسازمان
 آن، در کارکنـان  مـشارکت  و مناسـب،  تعـامالت  و خوب برخورد
 از دیـ عقا ابـراز  و آوا گسترش اعثبي  امر نیچن که ند،ینما اتخاذ
 رایـی  آوا جو بر یسازمان عدالت ریتأث ).14(شود  میکارکناني سو

 کـه  اسـت  یزمـان  آن و کـرد، ی بررسـ  گریدي اهیزاو از توانیم
 يامنـصفانه  طور به یسازمان منابع و منافع کنند احساس کارکنان
 ستا عادالنه زین منابع نیا صیتخص يها هیرو ابد،ییم صیتخص
 را انـصاف  جانـب  ردسـتان یز بـا  خود يهامراوده در سرپرستان و

 و نظـرات  کـه  شـد  خواهند بیترغ و قیتشو لذا کنند،یم تیرعا
 انیـ ب سـازمان  بـه  یرسـان  نفـع  و بهبود جهت در را خود يهادهیا

ي ریـ متغ توانـد یمـ ی  سازمان عدالت اساس نیهم بر ).10(ندینما
 ازی  برخـ  ،یطرفـ  از ،باشـد ی  سـازمان ي  آوا بـروز  جهـت  در مهم
ـ  معمـول،  وی  ستمیـ س طور به ،یسازمان میمفاه  در رای  عـدالت یب

 کنند،یم حاکم سازمان در رای  فرهنگ و دهند،یم جیترو سازمان
 بهبـود  جهـت  سـازمان  در کارکنـان  سکوت شکستن از مانع که
 خودکار طور به سازمان دری  عدالتیب فرهنگ لذا ،شود  می طیشرا

 انجام يهاپژوهش طبق). 15 (دهدیم ورشپر را سکوت فرهنگ
 عملکـرد  بـر  مثبـت  يرفتـار  جینتـا  توانـد   میکارکنان يآوا شده،

 و جینتـا  زیـ ن آنـان  سکوت گرید طرف از .بگذارد يبرجا کارکنان
 سازمان در مثبتیی آوا جو ).10(داشت خواهد یپ در یمنف يآثار
ي ریـ درگ ،یسـازمان  تعهـد  جملـه  ازي متعـدد ي  هاریمتغ تواندیم

ی گانگ ی ، شغل به نسبتی  لیمی  ب و شغل ترك کاهش و ،یشغل
  ). 19 -15( دهد قرار ریتأث تحت سازمان در را تیامن وی سازمان

 سـازمان  کارکنان دیعقا ابراز جهت ت،یامن کهی  تیاهم به توجه با
 بـه  اسـت،  مطرح زینی  سازماني  آوا ابعاد ازی  کی عنوان  به و دارد،
ـ  در آن وجـود  رسـد یمـ  نطر  ،یسـازمان ي  فـضا  و کارکنـان  نیب
 داشته کارکناني  هادگاهید و دیعقا ابراز دری  مهم نقش تواندیم

ی تیشخـص ي  هایژگیو نیبارزتر از ،4یروان تیامن احساس. باشد
 در افـراد  بیـ ترغي  بـرا  وهیش نیترمؤثر و تواناست و خالق افراد
 وي  نوآور برتر، فنون و علوم سرحلقه بهی  ابیدست و تالش جهت
ـ  آرامـش  جـاد یا ت،یخالق و ابتکار ابداع،  تیـ امن نیتـأم  وی  روان
 وجود). 20(استي  اقتصاد وی  اجتماع ویی  احرفه وی  شغل ،يفرد
ـ  تیامن بخصوص و تیامن  سـازمان،  کارکنـان  و افـراد  دری   روان

ی سـازمان  امور در آنانی  اثربخش ویی  کارا بر کهي  ریتأث بر عالوه
ی سـازمان  تیخالق جهت دری  املع تواندیم باشد؛ داشته تواندیم
 در. باشـد  زینی  سازمان امور بهبود جهت در کارکنان دیعقا ابراز و
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 و است سازمان اعضاء بین شده تسهیم باور روانی امنیت قتیحق
 خطرات انجام براى تیم اعضاى و افراد که دارد امر نیا به اشاره

 تیـ امن وجـود  لـذا ). 21(دارند راحتى احساس میزان چه احتمالى
 وي  ریپذ سکیر جهت دری  عامل تواند  می کارکنان نیب دری  روان

 عدالت وجود وی  روان تیامن اگرچه. باشدی  سازمان امور در دخالت
ي آوا و دیـ عقا ابـراز  جهـت  دری  راهـ  توانـد یمـ  خود سازمان در

ی صـورت  در است، ممکني  امر نیچن وجود نیا با باشد، کارکنان
 را سـازمان  درونی  فرهنگـ  وی  اخالقي  استانداردها کارکنان که
 شـود،  سازمان در مرج و هرج و اختالف بروز باعث نکنند تیرعا
ی عـامل  تواندیم کارکنان دریی  احرفه وي  فرد 13اخالق وجود لذا
ی رونیب وی  درون تیریمدی  نوع به و سودمند دیعقا ابراز جهت در
. باشـد  سودمند دیعقا ابزار جهت در کارکناني  هادگاهید و دیعقا

 کـه  است اخالق دانش دری  تخصصیی  احوزه ،3ییاحرفه اخالق
 و کارکنـان ی  اخالقـ  فیتکـال  و هـا تیمـسئول  لیتحل و نییتب به

 طیمحـ  در اخـالق  به ناظر و دازدپر  می کار و کسب در ها  سازمان
 دارد نمود آنجا تا ها  سازمان دریی  احرفه اخالق تیاهم. است کار
 داشـت  سـراغ  تـوان ینم سازمان در رای  تیفعال و میتصم چیه که
 ،یتیریمد میتصم هر اخذ در و نباشد همراهی  اخالق مسائل با که

  ).22(کرد رصد توانیم رای اخالق مسائل ازی انبوه
ي کـدها  ازیـی   امجموعـه  عنـوان   بـه یی  احرفه اخالق قتیحق در

ــ ــد وی اخالق ــال و قواع ــه اعم ــی احرف ــارچوب وی ــل چ  و عم
 شـده  فیـ تعر افـراد ي  بـرا ی  القـ اخ ریـ غ وی  اخالقي  ها  قضاوت
ی اجتمـاع  وي  فرد تعامالت و رفتار زانیم و حدود که ).23(است
 در یاخالقـ  قواعـد  وجـود  لـذا . کنـد یمـ  تیریمد و نییتع را آنها
ی اثربخـش  ضـامن  تواند،یم سازماني  اعضا نیب وی  شغل گاهیجا

 امـروزه، . باشد کارکناني سو از فیوظا درست انجام و سازمان،
هـاي   کـار  میـزان  افـزایش  و هـا  سازمان روزافزون دنش پیچیده

 و مـدیران  توجـه  کاري،هاي  محیط در غیرقانونی و غیراخالقی
 هـا  سازمان ۀهم درهاي  حرف اخالق حفظ و ایجاد به را رهبران
 اخـالق  به ها سازمانی توجهیب که چرا). 24(است کرده ضروري

ي رویـ ن بـا  برخـورد  دری اخالقـ  اصـول  تیرعا در ضعف وي  کار
ي بـرا  رای  مـشکالت  توانـد یم ،یرونیب نفعانیذ و سازمانی  انسان

 ریـ ز را آن اقـدامات  و سـازمان  تیمـشروع  و کند جادیا سازمان
  ).25(ببرد سوال
 عدالت نیب کهی  ارتباط و موجودي  نظری  مبان به توجه با نیبنابرا
 وجـود ی  طرفـ  از و بود، متصور توانیمی  سازماني  آوا وی  سازمان
 از. انـد  نمـوده  دییتا را ریمتغ دو نیب ارتباط که چندیی  اهپژوهش
 سـکوت  کـاهش  بـر یـی   اهیـ رو عدالت اثرات،ی  پژوهش در جمله
 عنـوان   بـه یـی   اهیرو عدالت و شد، دییتا کارکنان نیب دری  سازمان
 مــشخص دیــعقا ابــراز وی ســازماني آوا در کارکنــان قگریتــشو
 بـر یـی   اهیـ رو عدالت اثرات گریدی  پژوهش در نیهمچن). 26(شد
 ریتـأث  و گذار، ریتأث آنان اثربخش دیعقا و کارکنانی  سازماني  آوا
 وجـود  نیـ ا با). 27(کردندی  ابیارز دیمفی  سازمان عملکرد بر را آن
 در کارکنـان  نظرات و ها  دهیا کاربست و قیتشو وی  سازماني  آوا

 عـدالت  کـه  باشـد ي  گـر یدیی  رهایمتغ ازمندین است ممکن عمل
 با گریدی  عبارت به. کند هیتوج را آن تواندینمیی  تنها بهی  سازمان
 است  ممکن اگرچه ران،یا دري ادار ساختار بودن متمرکز به توجه
ي بـرا ی  راه است ممکن اما باشد، حکمفرما عدالت ها  سازمان در
یی توانـا  اصـل  در ایـ  و نباشد، کارکنان نظرات ارائه و دیعقا ابراز

 بدهند، نظری سازمان امور در بتوانند که نباشدی سطح در کارکنان
 بافت بر عالوه گریدی  طرف از. کنندي  اری را سازمان و تیریمد و

 ت،یریمـد  سـاختار،  جمله از(یسازمان دروني  رهایمتغ وی  سازمان
 ازمنـد ین کارکنـان  دري  فـرد  دیـ عقا و آوا بروز) نیقوان همکاران،

ي بـرا ي  دلـسوز  ،ییتوانا جمله ازی  شخصي  رهایمتغی  برخ وجود
 و اخالق وجود و تعهد شخص،ي  برا سازمان بودن مهم مان،ساز
ي فرد تیماه به توجه بایی  احرفه اخالق. است اتیوجدان تیرعا
 امور بودن مهم و دیعقا ابراز جهت دری عامل تواند،یم نظر در آن

 وجدان و اخالق کهی شخص که چرا باشد، شخصي برای  سازمان
 درون تعـامالت  و امـور ی  سانآ به تواندینم باشد، داشتهیی  احرفه

 مهـم  اوي  برا سازمان درون اتفاقات ای و گرفته دهیناد را سازمان
 از را اديیـ ز منافع سازمان درهاي  حرف اخالق تیحاکم. نباشد
 تعارضـات،  کـاهش  و تفـاهم  جـو  ارتقاء روابط، بهبودهاي  جنبه
 کـاهش  و کارکنـان  شتریـ ب 9ريیپـذ تیمـسئول  و تعهـد  شیافزا
  ).28(دارد کنترل از یناش هاي نهیهز
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 وی  منـ یای  سـازمان ي  آوا ابعاد ازی  کی نکهیا به توجه بای  طرف از 
ی روان تیامن لذا هاست،دهیا و دیعقا ابراز جهت فردی  شغل تیامن
 اخـالق  بـا  ارتبـاط  در تواند  می سازمان در مهمي  ریمتغ عنوان  به

 نیـ ا بـا . بـازدارد  ایـ  و قیتـشو  را کارکنان در آوا بروز ،ییا حرفه
 عـدالت  ایـ آ کـه  اسـت،  نیـ ا حاضر پژوهشی  اصل هدف اوصاف
 و دارد؟ي  داری  معنـ  ارتبـاط  کارکنـان، ی  سازماني  آوا بای  سازمان

 کیـ  عنـوان   به کارکنانیی  احرفه اخالقی  ارتباط نیچن در نکهیا

 محـصول  شتریب کهي  ریمتغ عنوان  بهی  روان تیامن وي  فرد ریمتغ
 را ریمتغ دو نیا نیب ارتباط و ند،باش مؤثر توانندیم است، سازمان

 دو نیـ ا مورد در موجودي  نظری  مبان به باتوجه لذا ند؟ینما لیتعد
 و) 1 نگـاره (نیتدو ریز صورت به پژوهشي  نطر چارچوب ریمتغ
  .شود میی بررس و گرفته قرار کار روش و اتیفرضي مبنا
  

  

  
  

  پژوهشی مفهوم مدل: 1 نگاره
  
  

 اخالقیی اواسطه نقشی بایارز حاضر پژوهشی اصل هدف
ی سازمان عدالت ارتباط زانیم بر کارکنانی روان تیامن ویی احرفه

  . باشدیمی سازماني آوا و
  

   روش
 از وي  کـاربرد  قـات یتحق ۀجمل از هدف، لحاظ از حاضر پژوهش
 نــوع ازی فیتوصــ قــاتیتحق جــزء رهــا،یمتغ کنتــرل زانیــم بعــد

 کارکنـان یـۀ   کل شـامل  پـژوهش، ي  آمار جامعه. استی  همبستگ
 وی  کرجس جدول به استناد با. بود) کردستان(سنندجي  ادار تیسا

ــان ــت مورگ ــیتع جه ــم نی ــه حج ــا و نمون ــتفاده ب  روش از اس
 عنـوان   بـه  کارکنـان  از نفر 270 تعداد ساده،ی  تصادفي  ریگنمونه
 هـا آن اریـ اخت در پـژوهش ي  هاپرسشنامه و انتخابي  آمار نمونه
 هـا، پرسـشنامه ی  بررسـ  وي  گردآور از پس تینها در. گرفت قرار
 داده برگـشت یی  نهـا  لیـ تحلي  برا سالم و کامل ۀپرسشنام 210
. بود پرسشنامه 4 ها،دادهي  آورگردي  برا استفاده مورد ابزار. شدند

 در و مـاده  24 شـامل  کهی  سازمان عدالت استاندارد پرسشنامه) 1
ـ ی  عیتـوز  عدالت وی  تعامل عدالت ،ییاهیرو عدالت بعد سه  نیدوت
 سـه  و ماده 12 شامل کهی  سازماني  آوا پرسشنامه) 2 .است شده
 تیـ امن پرسـشنامه ) 3. اسـت  15يکارآمـد  وی  منیا ،14قیتشو بعد
ی عـامل  لیـ تحل از پـس  و است شدهی  طراح ماده 7 در کهی  روان

ـ  تیـ امن وي  فـرد  تیـ امن (بعد دو به گرفته صورتی  اکتشاف  نیب
 ماده 25 در کهیی  افهحر اخالق پرسشنامه) 4. شد میتقس) يفرد
 و 12عـدالت  ،11صـداقت  ،10تعهد ،يریپذ تیمسئول شامل بعد 5 و

 مـورد ي  هـا پرسـشنامه یی  محتوایی  روا. است شده میتقس اعتماد
. گرفـت  قرار دییتأ مورد نظرانصاحب دگاهید به استناد با استفاده
 کرونبـاخ ي  آلفـا  بیضـر  به زین هاپرسشنامهیی  ایپای  بررس جهت
ي آوا/.] 93[یسـازمان  عـدالت (ي  بـرا  بیـ ترت بـه  کـه  شد استناد
 کارکنـان ی  روان تیامن و/.] 82[یی  احرفه اخالق/.] 94[ی  سازمان

 از هاداده لیتحل و هیتجز منظور به انیپا در. شد محاسبه/.]) 64[
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ی ابیمدل و چندگانه ونیرگرس لیتحل رسون،یپی  همبستگ آزمون
  . شد استفادهي ساختار

 

  ها افتهی
 ارتبـاط  کارکنانی  سازماني  آوا وی  سازمان عدالت نیب: لاو فرض
  .دارد وجودي دار یمعن

 از کارکنانی  سازماني  آوا وی  سازمان عدالت ارتباطی  بررس جهت
 آمده دست به جینتا. شد استفاده رسونیپی  هبستگ بیضر آزمون

ي کارآمد وی  منیا ق،یتشو(ی  سازماني  آوا ابعاد نیب که داد نشان
 دارد، وجـود ي  داریمعنـ  و مثبت ارتباطی  سازمان التعد ابعاد با) 
 و قیتـشو  بعـد  بـه  مربـوط ی  همبستگ نیشتریب انیم نیا در که

ـ . اسـت ) =r/.425(یعیتوز عدالت ي آوا وی   سـازمان  عـدالت  نیب
/.). 361(آمـد  دسـت  بـه ی  مثبتـ  ارتباط کل حالت در زینی  سازمان
  .باشدیم مشاهده قابل 2 جدول در جینتا

  
  ریس همبستگی ابعاد آواي سازمانی مات: 2جدول 

  و عدالت سازمانی 
  ی سازمان عدالت  یعیتوز  یتعامل  ییا هیرو  

 **/.386 **/.425 **/.324 **/.408   قیتشو
 **/.371 **/.413 **/.312 **/.325  ی منیا

 **/.369 **/.389 **/.345 **/.362  ي کارآمد
 **/.361 **/.421 **/.385 **/.354  ی سازماني آوا

  **) 01./ p <(  
  

 عدالت ابعاد از کی هری  ونیرگرس اثری  بررس منظور به و ادامه در
ــازمان ــری س ــازماني آوا ب ــانی س ــون از کارکن ــ آزم  ونیرگرس
 آمده دست به جینتا). 3جدول (شد استفاده) Enter مدل(چندگانه
 عـدالت  بعـد  دو تنهـا ی  سازمان عدالت ابعاد انیم در که داد نشان
 کارکنـان ی سـازمان ي آوا بـر  انـد توانستهی  عیتوز لتعدا وی  تعامل
ي ریتـأث  ارتبـاط  نیـ ا بریی  اهیرو عدالت وجود نیا با باشند، مؤثر

  ). β/.=057(است نداشته
  

ضرایب تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر آواي : 3جدول 
  سازمانی

ي رهایمتغ
  نیب شیپ

 بیضر
B 

 انحراف
 استاندارد
  خطا

 بیضر
  بتا

t sig 

 /.005 84/2  /.136 /.388  ثابت مقدار
 /.443 /.769 /.059 /.074 /.057  ایی  هیرو

 /.005 86/2 /.200 /.062 /.179  ی تعامل
 /.000 65/7 /.602 /.067 /.515  یعیتوز

  آواي سازمانی: متغیر مالك
  
  

  
ی سازماني آوا بای روان تیامن ویی احرفه اخالق نیب: فرض دوم
  .دارد ودوجي داریمعن ارتباط کارکنان
ـ  تیـ امن ویـی  احرفـه  اخالق ارتباطی  بررس جهت ي آوا بـا ی روان
. شـد  اسـتفاده  رسونیپی  همبستگ آزمون از زین کارکنانی  سازمان
ـ  که داد نشان آمده دست به جینتا  اخـالق  وی  سـازمان ي  آوا نیب

ـ  نیهمچنـ  ،/.)363(دارد وجـود ی  مثبت ارتباطیی  احرفه  ابعـاد  نیب
 داریمعنـ  و مثبت ارتباط نیا زیني  احرفه اخالق وی  سازماني  آوا

ي آوا وی روانــ تیــامن ارتبــاطی بررســ در).  >p/.05(باشــد مــی
 تیامن با را ارتباط نیشتریب قیتشو بعد که شد مشخصی  سازمان
ـ  اما دارد، کارکنانی  روان ـ  تیـ امن وي  کارآمـد  نیب  ارتبـاط ی  روان
 التح دری روان تیامن وی سازماني  آوا نیب. نشد افتي ی داریمعن
  /.).177(بود داری معن و مثبت ارتباط 05/0 سطح در زینی کل
  

ماتریس همبستگی ابعاد آواي سازمانی و : 4جدول 
  ایی و امنیت روانیاخالق حرفه

  یروان تیامن  ییا حرفه اخالق  
 **/.237 **/.344  قیتشو
 */.163 **/.384  یمنیا
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 /.085 **/.268  يکارآمد
 */.177 **/.363  یسازماني آوا

  
 آزمون از زین پژوهشي  رهایمتغی  ونیرگرس بیضرای  بررس جهت
 که داد نشان آمده دست به جینتا. شد استفاده چندگانه ونیرگرس
ــان،یــی احرفــه اخــالق ابعــاد انیــم در  صــداقت بعــد دو کارکن
)090=./β  .(اعتماد و) 156=./β  .(ي داریمعنـ  نییتب اندنتوانسته
 ابعـاد  انیـ م در نیهمچنـ . باشند هداشت کارکنانی  سازماني  آوا از
 است توانسته)  β/.=134(ي فرد تیامن بعد تنها زینی روان تیامن
ي بـرا  اثـر  بیضر مقدار اما باشد، مؤثر کارکنانی  سازماني  آوا بر
 اثـر  بیضـرا . باشد  نمیداریمعن).  β=-/.041(ي فرد نیب تیامن
  .است شده میترس 5 جدول در رهایمتغ ریسا

  
  ایی ب اثر ابعاد اخالق حرفهضرای: 5جدول 

  و امنیت روانی بر آواي سازمانی
ي رهایمتغ
  نیب شیپ

 بیضر
B 

 انحراف
 استاندارد
  خطا

 بیضر
  بتا

t sig 

 /.192 309/1  /.261 /.341  ثابت مقدار

 تیمسئول
 /.000 591/4 /.388  /.074 /.338  يریپذ

 /.000 852/4 /.421  /.068 /.329  تعهد

 /.232 199/1 /.094 /.075  /.090  صداقت

 /.003 -00/3  -/.196 /.070 -/.211  عدالت

 /.058 910/1  /.165 /.082  /.156  اعتماد

 تیامن
 /.002 196/3 /.142 /.042 /.134  يفرد

 نیب تیامن
 /.412 -/.822 /.040 /.050  /.041  يفرد

 آواي سازمانی: متغیر مالك

  
  

 واسطه با و میمستق صورت بهی سازمان عدالت: فرض سوم
 را کارکنانی سازماني آوا ،یروان تیامن ویی احرفه اخالق
  .دهد  میشیافزا
 بـر ی مبنـ  پـژوهش ی  اصـل  هیفرضـ ی  بررسـ  منظور به و ادامه در
ی سازماني  آوا بری  سازمان عدالت میمستق ریغ و میمستق بیضرا

ـ  تیـ امن ویی  احرفه اخالق واسطه با کارکنان  از برگرفتـه (ی  روان
 اسـتفاده ي  ساختار معادالت آزمون از) وهشپژی  مفهوم چارچوب

 بیضرا و گر،ید ریمتغ بر ریمتغ هر اثرات به میمستق بیضرا. شد
 ریمـس  چنـد  ایـ  دو) β(ي  بتـا  ریمقـاد  حاصلـضرب  میمـستق  ریغ
 ریـ متغ کیـ  بـه ی  منتهـ ي  رهایمـس  بیضرا جمع با که باشد،یم

  . شود می مشخص گرید ریمتغ بر ریمتغ هر اثرات کل مقدار
  

  
  مدل نهایی پژوهش : 2 رهنگا

  
  
ــر ــاس ب ــدل اس ــ م ــژوهشي داریمعن ــاره (پ ــ و) 2 نگ ی بررس

 بـر  پـژوهش یی  نها مدل ،)6 جدول (برازشیی  کویني  هاشاخص
 نیهمچنـ . است بوده مناسب ،یبرازندگي  هاشاخص اکثر اساس

  ي  بـرا  β و t مقـدار  پـژوهش،  از آمـده  دسـت  به مدل اساس بر
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 و  =t 00/1 (با برابری روان تیامن ازی سازمان عدالت نیتببی بررس
09/0= β (عـدالت  ریتـأث  عـدم  ازی  حـاک  که باشد،  نمی داریمعن 

ـ  حالـت  در کارکنـان ی  روان تیامن بری  سازمان  در. باشـد یمـ ی  کل
 بـا  و مدل کلي  برا آمده دست به اثر بیضرا به توجه با مجموع

 تـوان یمـ  نانیاطم با شده محاسبه برازشي  هاشاخص به توجه
 مناسـب،  برازش ازي  برخوردار کنار در پژوهشیی  نها دلم گفت
  . باشدیمي آمار جامعه به میتعم قابل

  
  هاي نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل مفهومی پژوهششاخص: 6جدول 

  جهینت  یتجرب مقدار  است؟ برازنده مدلی زمان چه  یاصل اریمع  آزمون
χ2 دارد برازش  2/3519  )جدول زانیم از بزرگتر (باشد معنادار  تظاران مورد و شده مشاهده یفراوان تفاوت  

RMR  ندارد برازش  09/2  باشد کترینزد صفر به هرچه  انسیکووار و ماندهیباق انسیوار 
GFI  ندارد برازش  /.69  باشد 0.9 از بزرگتر ای برابر  انسیکووار و انسیوار ینسب مقدار یابیارز 

AGFI  ندارد برازش  /.67  باشد 0.9 از بزرگتر ای برابر  مجذورات موعمج جاي به مجذورات نیانگیم 
RMSEA  دارد برازش  /.036 باشد کوچکتر 0.1 از اگر  نیانگیم مجذورات مجموع خطاي 

NFI  دارد برازش  /.91  باشد 0.9 از بزرگتر دیبا  شیها رابطه بدون مدل با نظر مورد مدل سهیمقا 
CFI  دارد برازش  00/1  باشد 0.9 از بزرگتر دیبا  شیها رابطه بدون مدل با نظر مورد مدل سهیمقا 

df/ χ2 دارد برازش  27/1   کوچکتر 2 از الدهیا حالت در و4 از  يآزاد درجه بر میتقس دوي کا شاخص 

  
   بحث
ی سازماني  آوا وی  سازمان عدالت ارتباطی  بررس به حاضر پژوهش
 قاخـال  ریـ متغ دوی  انجیـ م اثـر ی  بررسـ  ضمن پرداخت، کارکنان
ـ  تیـ امن ویـی   احرفه  نیـ ا میرمـستق یغ و میمـستق  اثـرات  ،یروان
ی بررسـ  در. شـد ی  بررسـ  زیـ ن کارکنانی  سازماني  آوا بر رهایمتغ

 که شد مشخصی سازماني آوا وی سازمان عدالت ریمتغ دو ارتباط
ی عبـارت  بـه  دارد، وجـود  ریمتغ دو نیا نیبیی  باال و مثبت ارتباط
 درصـد  سـازمان ي  اعضاي  وس از آن تیرعا و سازمان در عدالت
 نییتب را کارکنانی  سازماني  آوا انسیوار راتییتغ ازی  توجه قابل
ي سـو  از آن درك و عـدالت  احـساس  نکـه یا به توجه با کند،یم

 مهم آناني  برا آن اهداف و سازمان که ،شود  می باعث کارکنان،
 لـذا  دهنـد،  تیـ اهم آني  اعـضا  و سـازمان  سرنوشت به و باشد،
 صـورت  در و ،یسازمان امور در دخالت به را کنانکاری  درک نیچن

 بـه  نـسبت  را آنهـا  و کند،یم قیتشو هادگاهید و دیعقا ابراز لزوم
ی ونیرگرسـ  بیضـرا  یبررسـ  در کنـد، یمـ  حساس سازمان امور

 بیضـر  بـا  زیـ نی  سازماني  آوا بری  کل صورت بهی  سازمان عدالت
 عـدالت،  ابعـاد  انیـ م در امـا  بود، داری  معن نییتب مقدار باال ریتأث

 اسـت،  نداشتهی  سازماني  آوا ازي  داریمعن نییتبیی  ا هیرو عدالت
 تـابع  آنکـه  از شتریـ بی  سـازمان  امـور  و هـا هیرو نکهیا به توجه با

ـ  تعـامالت  و نظرات  و رانیمـد  جملـه  از سـازمان  اشـخاص  نیب

 درك لـذا  باشـد، یمـ  مقررات و نیقوان تابع شتریب باشد، کارکنان
 وابـسته ی  سـازمان  نیقـوان  و مقـررات  بـه  زین عدب نیا از کارکنان
 دیـ عقا کـه  اسـت  ممکـن  نیقوان نیا تیرسم به باتوجه و است،

 و دیـ عقا ابـراز  صـورت  در و. باشـد  نداشتهیی  جا آن در کارکنان
ــد ــا دگاهی ــاني ه ــست آن ــازمان در آن کارب ــن س ــد ممک . نباش

ی سـازمان ي  آوا وی  سازمان عدالت ارتباط زیني  گرید پژوهشگران
ــأت را ــد دیی ــا). 10(نمودن ــا ام ــژوهش جینت ــر حاضــر پ  خــالف ب

 رااي    هیـ رو عـدالت  آن در کـه  باشد  می زیني  گریدي  ها  پژوهش
 داننـد   مـی  کارکنـان  دری  سازماني  آوا بروز جهت در مهمی  عامل

 وي  ادار امـور  و هـا   هیرو هاپژوهش نیا در قتیحق در). 27، 26(
 بـه  اول نگـاه  و عـام  نگاه در که آن، در کارکنان مشارکت زانیم

 بـه ي  داریمعن باشد، مؤثر کارکنانی  سازماني  آوا بر رسد یم نطر
 بـه  توجـه  بـا  حاضـر  پـژوهش  در وجود نیا با است، آمده دست
 تیسا در موجودي  ها  سازمان متفاوت تیماه زین و مذکور لیدال
 و باشـد،  متفاوت آنها در است ممکن مشارکت درجات کهي  ادار
 مـانع  که( ها  سازمان شتریب فیوظا بودنی  تخصص به توجه با زین
) شـود   مـی  سـازمان  امـور  دري  عـاد  کارکنان و افراد نطر ابزار از

ي آوا ازي داری معنــ نیــیتب اســت، نتوانــستهایــی  هیــرو عــدالت
ـ  کـه  داد نـشان  نیهمچن جینتا. دهد نشانی  سازمان  تیـ امن نیب
ی نسـازما ي  آوا بـا ي  داریمعن ارتباط زینیی  احرفه اخالق وی  روان
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 اخــالقی کلــ نیــیتب بیضــرای بررســ در دارد، وجــود کارکنــان
یـی  احرفه اخالق که شد، مشخص زینی  سازماني  آوا ویی  احرفه

 را کارکنـان ي  آوا راتییتغ انسیوار ازي  داریمعن بیضر کارکنان
 را ،کارکنـان ییاحرفه اخالق نکهیا به توجه با. کنندیمی  نیب شیپ

 خـود  کـار  و سـازمان  بر حاکم نیقوان و اصول تیرعا به بیترغ
 خـود ی  شـغل  فیوظـا  بـه  نسبت را آنان که استی  هیبد کند،یم

 شـدن  بهتر به که را یشنهاداتیپ لزوم صورت در و نموده حساس
 خواهنـد  مطـرح  را خود سازنده انتقادات و ارائه د،ینما کمک امور

 سیرئ تعامالت با کهی ارتباط به توجه با زینی روان تیامن. ساخت
 کارکنـان  نفس به اعتماد زانیم دارد، کارکنان نیب زین و مرئوس

 و لیتسه را آنان دیعقا ابراز و دهد   می شیافزا سازمان بطن در را
 برآمـده  مدل از آنچه. دهد   می شیافزا رای  سازمان مشارکت نهیزم
 اسـتناد  آن،ی  برآزنـدگ ي  هـا   شـاخص  بـه  توجـه  بـا  و پژوهش از
 ارتبـاط  میمـستق  صورت ه،بیسازمان عدالت که است نیا شود  می
 ازیی بـاال  درصـد  و دارد، کارکنـان ی  سـازمان ي  آوا بـا ي  داریمعن
 قیـ طر از تـوان یمـ  را کارکنـان ی  سازماني  آوا راتییتغ انسیوار

 ارتباط نیهمچن. نمود نییتب کارکناني  سو از شده ادراك عدالت
 ویـی   احرفـه  اخـالق  ۀواسط با آوا بای  سازمان عدالت میرمستقیغ
 زین ریمتغ دو نیا لذا باشد،یم توجه قابل و مثبت زینی  انرو تیامن

 داشـته  کارکنانی  سازماني  آوا بری  مناسبی  انجیم اثر اند،توانسته
 نـه یزم توانـد  ها می   سازمان در عدالت درك اگرچه واقع در. باشند
 وجـود  حال نیا با باشد،ی  سازماني  ها  دگاهید ارائه و آوا بروز ساز
ـ  تیـ امن ملهج ازي  گریدي  رهایمتغ ي ضـرور  کارکنـان  دری  روان

 زیـ ن و سازمان دري  رهبري  ها  تیحما و سازمان طیمح که است،
 تـا  ندیبب مناسب را سازماني  اعضا گرید و همکاراني  ها  تیحما
ــا ــامن ب ــودگ و روان تی ــاطری آس ــارغ و خ ــوب از ف ــتنب و خیت  هی
 نیـی تب بیضـر  لـذا . دارند انیب را خودی  منف و مثبتي  ها  دگاهید

 در و ابـد ی شیافـزا  توانـد یمی  روان تیامن قیطر از آوا از تعدال
 شتریب که استي ریمتغ زینایی  حرفه اخالق. شود قیتشو سازمان
. شـود   مـی  او خودی  تیشخصي  هایژگی و هاخصلت و فرد متوجه

 اتیـ اخالق وجـود  سـاز  نـه یزمی   سازمان طیمح اگرچه قتیحق در
 ریمـد  ایـ  کارمنـد  شخص به شتریب ریمتغ نیا وجود نیا با است،
 سـازمان  و خـود  انیـ اطراف رامونیپ را اتیاخالق که است مرتبط

 هـم  تواندیم اخالق پرتو در عدالت که استی  هیبد. دهند جیترو
. ابـد ی توسـعه  ،هـا   سـازمان  کـوچکتر  اسیـ مق در هم و جامعه در

 را عدالت دارند، خودی  شغل طیمح دریی  احرفه اخالق کهي  افراد
 عـدالت  لـذا  دانـست،  خواهنـد  ملزوم وي  ورضر و مهمي  امر زین

 کارکنـان ي  بـرا  را آوا توسعه تواندیم اتیاخالق پرتو دری  سازمان
 آن گـسترش  و دهد، جلوهی  انسان وی  اخالق فهیوظ کی عنوان  به
 و مهم خود مطالبات و خواست بهی  ابیدست جهت سازمان در را

 هیتوصـ  آمـده  دسـت  بـه  جینتـا ي  راستا در. ندینمای  تلقي  ضرور
 و عـدالت  بـه ي  شتریـ ب توجـه  ها  سازمان در رانیمد که ،شود  می
 را کارکنـان  و باشـند،  داشـته ی  تعـامل  وی  عیتـوز  عـدالت  ژهیو هب

 دركي  امـر  نیچنـ  الزمـه  که ند،ینما خود دیعقا ابراز به قیتشو
 انجـام ي  هـا روش و هـا هیـ رو. باشـد یمـ  آنـان ي  سـو  از عدالت
 قیطر از تا هستند،ي  شتریب انعطاف ازمندینی  سازماني  هاتیفعال
 و رانیمـد  گـوش  بـه  راحتتـر  را خـود  دیعقا, بتوانند کارکنان آن

 را خـود  دیـ عقا و نظـرات ی  طرف از و برسانند دست باال اشخاص
ي سازشفاف نیهمچن. ندینما اعمال کارها انجام ندیفرا در راحتتر
 اخالق توسعه جهت در مهمی  عامل کار، انجامي  هاهیرو و نیقوان
 کـه  را فیوظـا ي  انگـار  دیـ ناد وي  کـار  اهمال و است،یی  احرفه
 باشـد،  قواعـد  و هـا هیـ رو قیـ دق فهـم  عدم لیدل به است ممکن
 بـا یـی    احرفه اخالق ارتباط به توجه با نیهمچن. دهدیم کاهش

 هـا   سـازمان یـی   آوا جـو  که داشت انتظار توانیم ،یسازماني  آوا
 زینی  روان تیامن .ابدی بهبود مثبت وی  اخالق فهیوظ کی عنوان  به
ـ  اعتمـاد  جلب ازمند،ین همکاران با ارتباط در ژهیبو  دري  فـرد  نیب

 شــود مـی  هیتوصـ  لــذا باشـد، یمـ  ســازمان تیریمـد  و کارکنـان 
 اعتماد باعث که سازمان دری  گروه وی  میت کار توسعهي  بسترها
ـ  در سازنده رقابت و متقابل ی آسـودگ  و شـود،   مـی  کارکنـان  نیب
 فـراهم  کنـد، یم ایمه کارکناني  برا دیعقا ابراز جهت در را خاطر
  .شود

  
  يریگ جهینت

 نـه یزم تواند  می یسازمان عدالت گسترش پژوهش جینتا براساس
 نـه یزم نیـ ا در که دینما مساعد را کارکنان نظرات و دیعقا اظهار
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 نـه یزم در مهـم ی  عـامل  تواند،  می ییاحرفه اخالق وی  روان تیامن
  .باشندی زمانساي آوا به کارکنان شتریب توجه

  
  هاي اخالقی مالحظه

موضوعات اخالقی همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار        
  .اند در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته... چندگانه و 

  
  سپاسگزاري

 کارکنـان  هیـ کل زحمات از که دانندیم واجب برخود پژوهشگران
 رانیمـد  زیـ ن و) کردستان( سنندجي  ادار تیسا در موجود ادارات

  . آورند عمل به تشکر و ریتقد نمودندي همکار کهی راتااد
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