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 یبانک تخلفات اخلاقیگیری و گزارش های تصمیمسبکخودکنترلی، 

 
 2علی محمدیدکتر  ،*2علی بیاتدکتر ، 1پور طیولامحمد مومن

 .رانیزنجان، ا ،یواحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه حسابدار ،یحسابدار یدکتر یدانشجو .1

 .رانیزنجان، ا ،یواحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه حسابدار .2
 (91/91/11، تاریخ پذیرش:91/91/11تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

هاا باد دلیات نجاایا وراهبردهاا  دانشمندان، مربیان و مدیران سازمان
. بد این بحث توجد زیاد  داهند ،قلافرد ، سازمانی و اججماعی مثبت اخ

 هاا  موفییات دهترین مؤلفدتوان ادعا ررد رد یکی از مهمده واقع، می
ا  ق حرفادلابخش مهمی از هعایت اخ. ق استلاهر سازمانی هعایت اخ

عنوان  ، عموماً بد1تخلفات گزاهشگر  .(1)مربوط بد گزاهش تخلف است
و ییار مشاروص راوهت  3، ییراخلااقی2هاا  ییرقاانونیافشا  فعالیت

پذیرفجد ده سازمان، توسط اعضا  فعلی یا سابق ساازمان باد افاراد یاا 
هایی ها تحت تأثیر قراه دهند، است رد قادهند چنین فعالیتهایی سازمان

 (. 2)تعریف شده است
 
 

 
ا  از راهها  ییرقاانونی مانناد زیار پاا تخلف طیف گسجردهده حیییت 

تیلا  یاا  هماننادگذاشجن میرهات و تهدید منافع عمومی یا خصورای 
ده ده شاها  رشفها و تخلفگزاهش اشجباه. گیردفساد مالی ها ده برمی

قی بسیاه مهام اسات راد باد لاسازمان بد وسیلد راهرنان، یک هفجاه اخ
راهرنان ده ماوهد گازاهش تخلاف بساجگی داهد. اگار راهرناان  4انگیزه

شاده ها  ها  رشفها و تخلفمؤسسد انگیزه رافی برا  گزاهش اشجباه
ها حجای ده راوهت رشاف شادن هام ها و تخلفنداشجد باشند، اشجباه

 (.3)شد گزاهش نخواهد
 
 

 چکیده
ا  ده جلوگیر  از تخلفات سازمانی داهد، ده نظر گرفت. توان بد عنوان یک عمت اخلاقی رد نیش برجسجدگزاهش تخلفات ها میزمینه: 

ها  بالیوه ناشی از ه اهتباط هسجند، نیش بسزایی ده جلوگیر  از آسی بنابراین، شناسایی و دهک بهجر عواملی رد با گزاهش تخلفات د
 تخلفات اخلاقی گزاهشگیر  و ها  تصمیمسبکخودرنجرلی، تخلفات سازمانی خواهند داشت. هدف پژوهش حاضر برهسی اهتباط بین 

 باشد.ی میبانک

ها  دولجی و خصوری ده رلید آن از راهرنان بانک  جامعد آماه و بوده همبسجگی-توریفی نوص از و راهبرد  پژوهش اینروش: 

اند. گیر  دهدسجرس انجخاب شدهنفر است رد با اسجفاده از هوش نموند 303ها  سازمانی شع  تشکیت شده است. نموند آماه  شامت هده
ها  جمع آوه  شده از داده ها  اسجانداهد روهت گرفت و ده نهایت برا  تحلیتنامدسنجش مجغیرها  پژوهش با اسجفاده از پرسش

 ساز  معادلات ساخجاه  و هوش تحلیت عاملی تایید  اسجفاده شده است. مدل

تخلفات  اخلاقی گیر  آگاهاند و گزاهشمطلوبیت اججماعی، تصمیم اداه  بمثبت و معنی هابطددهد خود رنجرلی نشان می هایافجد ها:یافته

 باشد. داه میینجرلی از طریق مطلوبیت اججماعی بر گزاهش اخلاقی تخلفات بانکی نیز مثبت و معنخود رتأثیر داهد. از سویی دیگر  بانکی

توان گفت، افراد  رد خودرنجرلی بالاتر  داهند، بد دنبال مطلوبیت اججماعی بالاتر  نیز ده ده هاسجا  نجایا بدست آمده میگیری: نتیجه

هجر ها بیشجر خواهد بود. بر این اساس بو احجمال گزاهش تخلفات همکاهان ده بین آن بین همکاهان و سازمان تحت نظاهت خویش هسجند
قی، اهائد لاها  اخعمتالاز طریق ایجاد دسجوه هاگیر  آگاهاند...( راهرنان بانکها  شخصیجی مثبت)خودرنجرلی و تصمیمویژگیاست رد 
تا بجوانند از نجایا مثبت آن ده سطح فرد  و  تیویت شود انگیزشیها  بد راهرنان و برگزاه  دوههی ها  آموزشچدها و دفجررجابچد

 مند شوند. سازمانی بهره
 

 بانکیگزاهش اخلاقی تخلفات ، مطلوبیت اججماعی، گیر ها  تصمیمخودرنجرلی، سبک: گانکلیدواژ
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ده چند سال گذشجد افشا  فساد مالی ده برخی نهادها  مالی و پاولی، 
هاا ها ده افشاا  تخلفاات رناان بانکنموند باهز  است رد وظایف راه

بانکی و ده هاسجا  قانون سلامت اداه ، با اهمیت نموده اسات. شافاف 
 یکای از اهاداف ارالی باناک مرراز  ،بانکینظام ده سیسجم  5ساز 
وب می گردد و بانک ها باید با هعایت قوانین و اسجانداهدها، ده این محس

بانکی بایسجی هرگوناد تخلاف و  سیسجم راهرنانهاسجا حررت نمایند و 
ده راوهت مشااهده نشادن شافافیت ده . سهت انگاه  ها گزاهش رنند

نظام پولی، اقجصاد رشاوه تحات تاأثیر قراهگرفجاد و حجای مخجات نیاز 
زمانی رد این شفافیت وجود داشاجد باشاد باد طاوه ده حیییت  .شودمی

قطع ده زمیند خدمات هسانی باد افاراد و همچناین جلاوگیر  از هانات 
خواه ، رمک هسان خواهد بود. نیش راهرنان ده اهتیا  سلامت نظاام 

نجایا یاک  .اهتیا  نظام بانکی شود و وه تواند منجر بد بهرهبانکی می
ها  همکاهان خود ها گزاهش د خطاراه ارثر افراد  ربرهسی نشان داد 

ها  هیجانی نظیر اضطراب، ترس و احساس انزوا داهند. نمایند تجربدمی
رنندگان خطاراه  ها دلیت این موضوص ها عدم حمایت رافی از افشاءآن

مثت یاا باددهند راد میابلدنشان میپژوهشی نجایا  .(4)دانندو تیل  می
ماانع از  ،گار ها  مارتبط باا گزاهشآسای  از مثت،بدتهدید بد میابلد

 (.5شاود)هاا میگیر  افراد ده خصوص گزاهش رردن خطاراه تصمیم
برهسی نیش نظاهت باناک مرراز  ا.ا.ا ده رااهش تخلفاات ماالی ده 
رد نظاهت بانک مررز  جمهوه  اسلامی بد این نجیجد هسیدند  اهبانک

 (.3)داه  داهدیایران بر راهش تخلفات مالی تأثیر مثبت و معن
ها  مباهزه باا فسااد و تخلفاات تجربیات بد دست آمده از اجرا  برنامد

اداه  نشانگر این است رد برا  حذف یا رااهش ایان پدیاده شاوم ده 
هایی هسجیم رد باا تاأثیر بار فرهنا  نظام اداه  رشوه، نیازمند برنامد

بروز فساد  عمومی جامعد و ابعاد آن مانند فرهن  سازمانی، پیشگیر  از
این قابلیت ها داهد رد بجواناد  3اداه  ها هدف قراه دهد. فرهن  سازمانی

هتبااط مطالعاد ا مانع از بروز بسیاه  از جریانات توأم با تخلفاات گاردد.
 ،ده میان اداهات دولجی آمریکاا تخلفاتمیان فرهن  سازمانی و گزاهش 

شای ساازمان یزگاهتباط مثبجی با عوامت انتخلفات رد گزاهش  نشان داد
هاا  اهتبااط منفای باا برخای از مولفادتخلفات همچنین گزاهش  .داهد

پذیر  فرهن  سازمانی شامت احجرام و آزاد  عمت، همکاه  و انعطاف
(. ده ایان 7)ده حوزه راه  و برخوهد مناس  و اعجماد بد سرپرسجان داهد

 ل تی گزاهش ده اثرگذاه  میان، پژوهشی نشان داد رد جنسیت، مجغیر

همچناین افاراد  راد باد اعجیاادات و  (.8شود)تخلفات محسوب می و
ها  اخلاقی خود پایبند هسجند، تحمت هفجاهها  مجیلباند ها نداهند. اهزش

اعجیادات مذهبی افراد نیز نیش میانجیگر  بر اهتباط بین خودرنجرلی و 
 (. 9تحمت هفجاهها  مجیلباند داهد)

تخلفات روهت گرفجد حاری از این  دیگر  رد ده زمیند گزاهش برهسی
تخلفاات ا ، اثار  مساجییم و مثبات بار گازاهش تعهد حرفادبود رد  
ها  اخلااقی بار تأثیر تعهد سازمانی و اهزش  مطالعد هایافجد (.10)داهد

، شده ده بین حسابداهان بخاش عماومیها  رشفقصد گزاهش تخلف
بهباود فرهنا  حساابداهان و  7افزایش سطح تعهاد ساازمانینشان داد 

منظوه افزایش احجمال گزاهش سازمانی بد 8ها  اخلاقیسازمانی و اهزش

اگار جنباد (. ده حیییات 11)ها حاائز اهمیات اساتتخلف بد وسیلد آن
تاوان باد قی از گزاهشگر  حذف شود، اقدام افشاگر  تخلف ها نمیلااخ

بنابراین، قصد گازاهش تخلاف باد . عنوان گزاهش تخلف ده نظر گرفت
قی مهم و لاعنوان یک هفجاه اخ و بد قی گزاهشگر  اشاهه داهدلابد اخجن

تواناد باد ناوعی تحات تاأثیر مای هاراهرنان سازمانتأثیرگذاه ده بین 
افاراد قاراه  ها  شخصایجیویژگیقی حارم بر شررت و لاها  اخاهزش
هم نشاان ها  مالی و افشا  تخلفات اهتباط میان انگیزه. مطالعد بگیرد
ها  مالی، افشا  تخلفات بد میامات خاها ساازمان ها ده انگیزه داد رد

از جاد  باودن  هااآنهر چاد دهک و  دهدمیان حسابداهان افزایش می
محارک  ،هاا  ماالیها  مالی بیشجر باشاد ده آن راوهت انگیزهتیل 

 (.12)شودبهجر  برا  افشا  تخلفات محسوب می
 ،افشااگر  تخلفااتموثر بر با شناسایی عوامت سازمانی و ییر سازمانی 

برخای از  توان شناخت بهجر  از ابعاد مبهم این پدیده رسا  نماود.می
گیر  افراد ده خصوص افشاگر  تخلفاات ها مجغیرها  انفراد ، تصمیم

دهونی، مررز رنجرل و  رنند. عوامت انفراد  شامت، نیرومند تعدیت می
مانی شاامت، فوهیات باشند. ده حالی رد عوامت سازمی وابسجگی میدانی

اموهراه  و فشاه سازمانی، مجغیرها  تأثیر گذاه اججماعی )مهام باودن 
دیگران(، اطاعت از میامات، قدهت تشخیص تضاادها  اخلااقی و دهک 

  (.13باشد)ها  دیگران میدیدگاه
ملی بپردازند رد ده پیشگیر  ااند بد شناسایی عوپژوهشگران سعی نموده

ده  ، نیاش بااز داهناده داشاجد باشاند.هساوایی وجود آمدن چناین از بد
ها  بنیادین ا  با اسجفاده از فرضها، عدههسواییگوند وتحلیت اینتجزید

اناد. توجد باد اخلااق بیاان رردهطل  و بیاقجصاد ، ذات بشر ها فررت
ها  اخلاقی ده اججماص ها دلیات زیار پاگذاشاجن برخی دیگر، افول اهزش
  (.14نند)دامعیاهها  اخلاقی می

ها  نظاهتی ده پیشاگیر  از باد ترین مکانیزمیکی از مهم 9خودرنجرلی
از جملااد و موسسااات  ها  مااالی ده شااررتهاااوجااود آماادن هسااوایی

توانااایی نادیااده گاارفجن عنااوان  بااد و، مطاارش شااده مااالی موسسااات
(. 15مدت، توسط فارد شاناخجد شاده اسات)داه روتاهها  جهتوارنش

دهنده آمادگی فارد باد اهتکااب حیتواند توضمیجرلی پایین بودن خودرن
 یحنکد بالا بودن خودرنجرلی توضااایباشد، رما  میاا عادم اهتکااب جرائ

توساط فارد  قاوانین،دهناده احجماال انطبااق باا هنجاههاا  اججماعی 
محافظات  شاجر  دهبیافراد داها  خودرنجرلی بالاا، تواناایی (. 13)است

رنند و میهفجاهها  منحرفاند دوه   از .ا  منفی داهندخودشان از هفجاهه
 (.17)دهناادماینشاان  یپاسخ مناسباطرافشان بد هفجاهها  اججماعی 

. هفجاهها  ضداججماعی اسات پیش بینیخودرنجرلی مفهوم مهمی برا  
تحیییات از مییاس شناخجی خودرنجرلی، رد شامت شاش عنصار  بیشجر

، مفهاوم جارم ید عمومیده نظر(. 18)رنند میمخجلف اسات، اساجفاده 
خودرنجرلی پایین با خصوریات شاجابزدگی، تارجیح وظاایف سااده باد 

ها  فیزیکی و خود وظایف پیچیده، هفجاهها  خطرجویاند، ترجیح فعالیت
محوه ، تخطای و قاانون شاکنی مارتبط باا تحمات رام محرومیات، 

خلفات ها  شخصیجی بسیاه  بر ت(. اگرچد ویژگی19شود )مشخص می
افراد تأثیرگذاه هسجند، مسلماً خودرنجرلی بد واسطد تأثیر منفای راد بار 



 یبانک تخلفات اخلاقیگیری و گزارش های تصمیمسبکخودکنترلی،  و همکاران: دکتر علی بیات
 

 65 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
2 ،

00
11

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

خاود رنجرلای (. 20میزان تخلفات سازمانی داهد، بسیاه با اهمیت اسات)
 :(21)شامت سد گرایش ارلی زیر است رد تا حدود  مجمایز هسجند 

 تمایت بد مررز توجد قراه داشجن، گرایش بد هفجاهها  برونگرا؛ -1

 ها  دیگران؛حساسیت بد وارنش -2

 توانایی و تمایت بد تنظیم هفجاه و الیا  وارنش مثبت ده دیگران. -3
ها  مخجلاف داهد هایی رد نیاز بد نیشتواند ده شغتخودرنجرلی بالا می

خاود    هساد مثت مشایت مدیریجی مفید باشد. بد طوه رلی بد نظار می
ست آوهدن موفییات شاغلی ده تواند شانس فرد ها برا  بد درنجرلی می

 (. 22سازمان بالا ببرد )
افراد  رد داها  خود رنجرلی بالایی هسجند بد طوه مداوم بد ده حیییت 

دهند و چطوه ها چد راه  انجام میپردازند رد آنتماشا  افراد دیگر می
توانناد هفجااه دهند. این افراد می)چگوند( بد هفجاهها  دیگران پاسخ می

شرایط اججماعی مجفاوت وفق دهند، ده حالی رد ده دهون خود  خود ها با
احساس راملاً مجفاوتی داهند. از طرف دیگر هرچد خود رنجرلی فرد رمجر 
باشد، بد طوه رلی نسبت بد هفجاه دیگران بی اعجنا است. هفجااه افاراد  
رد خود رنجرلی پایینی داهند بیشجر مطابق حالت دهونی ذهنشاان اسات 

 (.23است ) محیطیشرایط  ده نظر بگیرند تا چد حد مناس  بدون اینکد
(، تحت تخلفاتبرانگیز و ییرقانونی)گزاهشگر  اعمال سؤالاز آنجاییکد 

 ،دهیتأثیر سد عامت اساسی برداشت از مسئولیت فرد  ده قبال گزاهش
برداشت از عواق  عمات و  دهیها  مربوط بد گزاهشبرداشت از هزیند

افراد  رد ده سطح بالاایی از مسائولیت  ؛(24)گیرده میقرابرانگیز سؤال
باا هاا داهناد. فرد  هسجند، تمایت بیشاجر  باد گزاهشاگر  خطاراه 

-هاا نیاز افازایش مایافزایش خودرنجرلی افراد، میزان تعهد رااه  آن

هاا بر تمایت آنها تأثیر وضعیت هوانی افراد  (. نجیجد تحیییی رد25یابد)
نشان موهد مطالعد قراه داده بود؛  شانلاقی همکاهانبد گزاهش هفجاه ییراخ

برداشات از و  دهایرد برداشت از مسئولیت فرد  ده قباال گزاهش داد
زمیند هسجند  این دهی، عوامت با اهمیجی دهها  مربوط بد گزاهشهزیند

تخلفات گزاهش گیر  برا  مربوط بد تصمیمرد باید ده مدل پیشنهاد  
گیر  بد عنوان فرآیند انجخاب تصمیمده حیییت  (.23)ده نظر گرفجد شود

برا  هسیدن بد هادف خارای  ،ها  مخجلفیک هاه راه از میان گزیند
گیر ، الگو  فرد  تفسیر و پاسخ سبک تصمیمرد  (27)شودیتعریف م

ها  ها دهک تصمیمبد واسطد این سبک. گیر  استبد تکالیف تصمیم
عوامات  (.28شاود)امکانپاذیر می یکسان، ها مجفاوت افراد ده موقعیت

بسیاه  بر تصمیمات افراد ده شرایط مخجلف تأثیر گذاه هساجند راد ده 
اند، برا  مثال، اعجیادات ماذهبی تحیییات مجعدد موهد بحث قراه گرفجد

هاا ده محایط رااه  تاأثیر داهد و از طرفای افراد بر هو  تصمیمات آن
گیر  اخلااقی ها تحات موجدان راه  نیز هابطد بین دیناداه  و تصامی

 (. 29دهد)تأثیر قراه می
گیر  فارد فرآیند تصامیمشده توسط محیق راحبنظر، مدل اهائد طبق 

. و  عنوان داشت رد وجاود ساد بر داهدافشاگر، چند جزء اخلاقی ها ده 
شرط برا  عملکرد افشاگر  تخلفات، ضروه  است. این شرایط شامت 

باشاد. شادت و ثباات هفجااه  میوجود شدت اخلاقی، رلاحیت اخلاقی 
اخلاقی، آگاهی افراد از وجود تخلفات است. رلاحیت اخلاقی بد تواناایی 

و  گرددافراد ده بد راهگیر  اسجراتژ  مناس  برا  ارلاش تخلفات بر می
ثبات هفجاه  بد دنبال هو  از هاهکاه  رد مبجنی بر اسجراتژ  ده نهایت 

فرآیناد  10اسجدلال اخلاقیه حیییت د. (30)تدوین شده باشد، مربوط است
گفجد ها تحات تاأثیر شناخت و چاهچوب اخلاقی فرد افشاگر، شرایط پیش

مدلی از افشاگر  تخلفاات ده زمیناد حسابرسای  محیییندهد. قراه می
( 31)ها  مجیلباند باوددهی فعالیتاهائد نمودند رد شامت فرآیند گزاهش

ها، براساس مدل آن (. 32ت)یک پژوهشگر دیگر اس برگرفجد از مدلرد 
فرد افشاگر باید تخلفات ها تشخیص دهد، میازان اهمیات و ییراخلااقی 
بودن آن ها تعیین نماید، احساس تعهد نسبت بد گزاهش آن داشجد باشد، 

بناابراین  .(31)عواق  آن ها دهک نماید و سرانجام آن ها گازاهش نمایاد
د راد آیاا بایاد تخلاف ها نهایجاً فرد افشاگر است رد باید تصامیم بگیار
گیر  نهاایی، اضاطراب و گزاهش دهد یا خیر؟ معمولااً قبات از تصامیم

رناد. افشااگران توجاد طیاف وسایعی از فشاهها  زیاد  ها تجرباد می
رنند، ده حالی رد هرچد از دید فارد افشااگر ذینفعان ها بد خود جل  می

 (. 33اهد بود)تر جلوه نماید، احجمال افشاء تخلف بالاتر خوتخلف جد 
شوند رد مزایا از تصمیمات اشجباه، زمانی انجخاب میها نشان داد برهسی
تصمیم اشجباه، تا حد زیاد  نجیجد اهزیابی شاناخجی  بالاتر باشد. هادهزین

ها  نظریادبد عبااهتی، (. 34شود)و ند تمایلات فرد  ده نظر گرفجد می
رفاتی  ،یف ررد. یک نظریدتوان با دو نظرید تورها می 12هفجاه مجرماند

شاود )مثلااً ها رد موج  اهتیاء یا جلاوگیر  از هفجاههاا  مجرماناد می
میابت، دیدگاه دوم بد طوه سنجی هفجااه  . دهرندشخصیت( ها برهسی می

داناد راد ساود ها باد گیر  میمجرماند ها نجیجد یک سیساجم تصامیم
 13طلوبیت اججمااعیمده این بین  هساند.حدارثر  و ضره ها بد حداقت می

برآیند چندین پدیده اججماعی همچون نفوذ اججماعی، همنوایی، قضاوت 
باا توجاد باد زمیناد اهائاد شاده  است رادها  افراد اججماعی و نگرش

توان گفت مطلوبیت اججماعی یعنی اینکاد بیشاجر ماردم باد منظاوه می
ها عمات ننگرند و مانند آمیها سازگاه شدن با دیگران، از زاوید دید آن

رنند. این امر یالباً دیگران ها از اینکد رادقاند خود واقعیشان ها بروز می
رند هایی دلالت میها و وارنش(. همچنین بر پاسخ35داهد)باز می ،دهند

اججماص موهد پسند واقع شاوند  برا  اینکد دهرد برخی افراد تمایت داهند 
ها ها از خاود باروز گوناد پاساخو مطلوبیت اججمااعی رسا  رنناد، این

از طرفی دهک این مسئلد دشواه است راد چارا افاراد باا (. 33دهند)می
شوند. محییان باا همان شرایط، مرتک  همان میزان یا انواص جرایم نمی

هاا سعی ده حت ایان موقعیت ،اسجفاده از یک چاهچوب فرآیند  دوگاند
ن نجیجاد دو سیساجم عناوا، هفجاه ها بد 13ها  فرآیند دوگاندنظرید .داهند
رنند. ده حالت اول امکان گسجرش گیر  مجیابت با هم فرض میتصمیم

رند و دومی باد میایساد هزیناد و منفعات تأثیرات عاطفی ها فراهم می
تر از ده ایاان مطالعااد، یااک برهساای دقیااق امااا واضااح. رناادعماات می
گیر ، ده هابطد با اخجلافاات ده ساطح رافت و هفجااه خطاا باا تصمیم

گیر  اهائاد شاده ها  تصامیمجفاده از معیاه نسبجاً جدیاد  از سابکاس
عناوان یاک عامات مجماایز ده خود رنجرلی بد ده این میان   (.37است)

گیر  و یک عامت محرک تصمیم (38گیر )ها  تصمیمهابطد با سبک
شود. تصمیم ده شرایط ساخت و ناشاناخجد، باد مطرش می (15مشوهتی)
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تر این تر و شهود تصمیمات سادهده ، ده حالی رد رنجرل خود نیاز داهد
 14گیر  شهود ده میایسد با افراد  رد ده تصمیم (.39رنند)راه ها نمی
یالباااً  ،رنناادانااد، افااراد  رااد از خااودرنجرلی اسااجفاده میقراهگرفجد
(. سارانجام، ده توساعد ارالی 40ها  بهجار  خواهناد داشات)انجخاب

ها  شهود  و تفکار منفای باا ، سبکگیر ها  تصمیممییاس سبک
 (. 37یکدیگر همبسجگی منفی داهند)

ده هاساجا   تخلفااتانجام پاژوهش ده زمیناد گازاهش هسد بد نظر می
از ضروهت خاری ده حوزه بانکداه   ،گذاه شخصیجی بر آنعوامت تأثیر 

و فساد، موثر واقع  هسواییبوجود آمدن  ازبرخوهداه باشد و ده پیشگیر  
هدف پژوهش حاضر برهسای هابطاد گفجد، ا توجد بد مطال  پیشب شود.

ها  سبکخودرنجرلی و گزاهش اخلاقی تخلفات بانکی است و اینکد آیا 
اهتبااط باین  و مطلوبیات اججمااعی، آگاهانادو مشاوهتی  گیر تصمیم

 دهد؟ قراه می ها تحت  تاثیرتخلفات بانکی اخلاقی خودرنجرلی و گزاهش 
ها  انجام شده توسط محیق، تحیییی با این موضوص با توجد بد برهسی

ده بین تحیییاتی رد ده داخت رشوه انجام شده است مشاهده نشد و ده 
 ،هااطلاعاات شاررت  تحیییات مشابد تا حدود  عوامت مؤثر بر افشاا

 مادنظر محییاان نباوده اسات. ،مدنظر قراهگرفجد شده و گزاهش تخلف
ت ساودمند  از وضاعیت شخصایجی و تواند اطلاعانجایا این تحییق می

ها و اهتباط این مجغیرها با گزاهش گیر  حارم بر بانکها  تصمیمسبک
گذاهان، مراجع نظاهتی و گذاهان، سیاست، ده اخجیاه قانوناخلاقی تخلفات

  بانک مررز  قراه دهد.
پژوهش، الگو  مفهومی پاژوهش ده نگااهه بد سئوال ده هاسجا  پاسخ 

 .شده است ( نمایش داده1)

 
 مدل مفهومی تحقیق :1 نگاره

 

 روش

هاا  جزء پژوهشنوص راهبرد  است و  نظر هدف، از از ،پژوهش حاضر
راهرنااان  باشااد. جامعااد آماااه  هاتوراایفی و از نااوص همبسااجگی ماای

ها  ساازمانی شاع  تشاکیت ها  دولجی و خصوری ده رلید هدهبانک
بانک  8 اسلامی ایرانجمهوه   رد طبق اطلاعات بانک مررز  دهندمی

. حجام بانک خصوری )ییردولجی( ده حال فعالیت هساجند 23دولجی و 
نموند برا  انجام معادلات ساخجاه  بار طباق نظار برخای از محییاان 

پرسشانامد  303( رد ده ایان پاژوهش تعاداد 41می باشد) 200حداقت 

گیر  ده دساجرس، جماع توزیع شده بین این راهرنان از طریاق نموناد
هاا    شد و موهد تجزیاد و تحلیات قاراه گرفات. برهسای ویژگیآوه

رننادگان     مارد نفر از مشاهرت 237دهد رد نشان میجمعیجی آماه  
( از 8975نفار )% 274اند. همچناین ( زن بوده1277نفر )% 39( و 8773)%

هااا  ( راهرنااان بانااک1075نفاار)% 32هااا  دولجاای و راهرنااان بانااک
 39( راهمناد، 1277نفار )% 39ر سمت شغلی خصوری می باشند. از نظ

( هئایس 1873نفر )% 53( معاون، 1873نفر )% 53( تحویلداه، 1277نفر )%
  اند.( هئیس شعبد بوده38نفر )% 113اعجباهات و 

 32نامد شاامت پرساش 4ابزاه برا  سنجش مجغیرها  پاژوهش تعاداد 
تخلفاات  گازاهش اخلااقی"گیر  مجغیار برا  اندازهسوال می باشد رد 

محیق ساخجد اسجفاده شده است. ایان پرسشانامد  نامداز پرسش "یبانک
سوال زیر مجموعاد ده  5ارلی و هر سوال ارلی شامت  سوال 3شامت 

میزان موافیت یا مخالفت خود ها با دهندگان باشد. پاسخطیف لیکرت می
اسجفاد از  نمایند.مشخص می ،ا هر جملد با مییاس لیکرت هفت گزیند

نظاران مخجلاف نامد پس از تایید اسجادان دانشگاه و رااح ین پرسشا
نامد تایید روهت گرفت. بدین معنا رد اعجباه ظاهر  و محجوایی پرسش

 شد.
بهاره اسجانداهد  نامدپرسشیک از  "خودرنجرلی"گیر  مجغیربرا  اندازه

سوالات رد  سوال بوده 13نامد داها  این پرسش .(42) گرفجد شده است
باشند. بارا  داها  امجیاز یک تا پنا می "بسیاه زیاد"تا  "هرگز"یز از ن

، 9، 7، 5، 4، 3، 2ساوال ) 9ها، تعاداد اججناب از جامعد پسند بودن پاسخ
  باشند.( از مجموص سوالات، داها  امجیاز معکوس می13و  12، 10
( 43اساجانداهد)ناماد از طریاق پرساشهم  "گیر سبک تصمیم" مجغیر
سوال ده طیف لیکرت  10نامد شامت گیر  شده است. این پرسشزهاندا

گیار  نامد مذروه برا  اندازهسوال اول پرسش 5ا  است رد پنا گزیند
گیار  سابک ساوال دوم بارا  انادازه 5گیر  آگاهاند و سبک تصمیم

دهندگان میزان موافیت یا مخالفت باشد. پاسخگیر  مشوهتی میتصمیم
  نمایند.ا  مشخص میگزیند 5لد با مییاس لیکرت جم خود ها با هر

 (44راح  نظران) نامداججماعی از پرسش مطلوبیتمجغیر سنجش برا  
 3، 4، 3، 1اسجفاده شده است. بد انجخاب هر پاسخ دهست برا  ساوالات 

نیاز  8، 7، 5، 2برا  ساوالات  "یلط"و انجخاب هر پاسخ  یک نمره 9و 
د نمره رت بالاتر باشد، گارایش باد آمایاد هرچگیرد. تعلق می نمره یک

-تر میسبک پاسخی رد بد جامعد پسند  موسوم است، نزدیک پاسخ یا

 باشد. 
 از هاا، هامنموند از آمده بدست ها داده تحلیت برا ده این پژوهش 

 شده اسجفاده اسجنباطی آماه ها وشاز ه  و هم توریفی آماه ها هوش

ه اساجفاد تورایفی آماه از گان،دهندپاسخ مشخصات برهسی برا  است.
بارا   .( اهائد شاده اسات1رد نجایا آن ده جدول شماهه ) است گردیده

با اساجفاده از ها  پژوهش هم از هوش معادلات ساخجاه  آزمون فرضید
با اسجفاده از ده ابجدا بهره گرفجد شده است. اما  Smart PLSنرم افزاه 

پایایی ابزاه پژوهش موهد آزماون  آزمون تحلیت عاملی تایید ، هوایی و
از هوش تحلیت عاملی تأیید  و با اساجفاده قراه گرفت. بدین روهت رد 

(  AVEاز معیاهها  باه عااملی و میاانگین واهیاانس اساجخراا شاده )
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هاا  نامادپایاایی پرساش(، CRپایایی ترریبی )هوایی همگرا و از طریق 
مجغیرهاا   و پایایی عاملیلارد نجایا تحلیت خموهد تحلیت قراه گرفت. 

 (2ول شاماهه )اده جد ها  ضعیفحذف سوالات با سنجداز بعد پژوهش 
 .استنشان داده شده (3و)
 

 

 

 
 

 

 هایافته
-شررت خودرنجرلیدهد میانگین نشان می (1) نجایا جدول شماهه

باشد. از آنجایی رد می 33/49رنندگان ده این پژوهش تیریباً برابر 
-سئوال پرسش 13ده طیف لیکرت با توجد بد  ودرنجرلیخحدارثر امجیاز 

توان اظهاه داشت رد است. لذا می 35ا  برابر عدد نامد پنا گزیند
پاسخ دهندگان، بالا  میانگین این عدد و نزدیک بد آن  خودرنجرلی
رنندگان شررتده موهد مجغیر مطلوبیت اججماعی نیز میانگین است. 
است . لذا  9ایی رد حدارثر امجیاز برابر عدد از آنجباشد و می 18/7برابر 
پاسخ دهندگان، بالا  مطلوبیت اججماعی توان اظهاه داشت رد می
 .انگین این عدد و نزدیک بد آن استمی

 

 های متغیرهای پژوهشآمار توصیفی داده:1جدول 
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 37/3 75/2 37/0 11/5 5 گزاهش تخلفات بانکی

 35 23 43/3 50 33/49 خودرنجرلی

 9 0 70/1 8 18/7 مطلوبیت اججماعی

 25 10 03/3 19 37/18 تصمیم گیر  آگاهاند

 25 7 51/2 15 19/15 تصمیم گیر  مشوهتی

 
( نجایا هوایی و پایایی مجغیرهاا  3( و )2همانطوه رد ده جداول شماهه )

بیشاجر  سوالات باقی مانده مدی هباهها  عاملشود، پژوهش مشاهده می

-Tداه  یا آماهه ییعنی ضری  معن .باشندمیداه نیز بوده و معنی 4/0از 

Value  باشد. از طرفای  -93/1و روچکجر از  93/1هر مجغیر بزهگجر از

میداه  .باشدمی 4/0( نیز بیشجر از AVEمیانگین واهیانس اسجخراا شده )

برا  مجغیرهاا  پاژوهش بایش از  ،( بد دست آمدهCRپایایی ترریبی )
ده موهد مجغیرهایی با تعداد از آنجاییکد برخی از محییین باشد و می 3/0

، (45)اندها بد عنوان سرحد ضری  معرفی ررده 3/0سوالات اندک میداه 
 توان از پایایی این مجغیرها نیز اطمینان حارت نمود.بدین ترتی  می

 

 یرهای پژوهشنتایج تحلیل عاملی متغ :2 دولج

AVE خطای استاندارد T متغیر گویه بار عاملی آماره 

440943/0 

73/0 88/8 49/0 Q21 

 یگزاهش اخلاقی تخلفات بانک

70/0 15/10 55/0 Q24 

53/0 83/12 37/0 Q31 

37/0 39/13 80/0 Q34 

33/0 48/11 31/0 Q35 

35/0 73/13 81/0 Q41 

31/0 59/17 83/0 Q44 

32/0 38/11 32/0 Q45 

75/0 01/9 50/0 Q51 

42/0 30/15 73/0 Q54 

7/0 00/10 55/0 Q55 

55/0 95/12 37/0 Q61 

45/0 78/14 74/0 Q64 

39/0 29/10 53/0 Q65 

434537/0 
42/0 71/14 73/0 Q9 

 خود رنجرلی
75/0 91/7 50/0 Q10 



 یبانک تخلفات اخلاقیگیری و گزارش های تصمیمسبکخودکنترلی،  و همکاران: دکتر علی بیات
 

 51 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
2 ،

00
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

52/0 55/12 39/0 Q12 

424375/0 

47/0 99/9 73/0 IQ1 

 سبک تصمیم گیر  آگاهاند
30/0 89/9 33/0 IQ2 

53/0 35/9 39/0 IQ3 

71/0 34/8 54/0 IQ5 

54335/0 
25/0 05/4 87/0 DQ3 

 سبک تصمیم گیر  مشوهتی
33/0 89/3 58/0 DQ4 

 

 نتایج آزمون پایایی متغیرهای پژوهش :3جدول 
 نام متغیر راختصا تعداد سوالات (CR)پایایی ترکیبی 

914347/0 14 B.WHIS گزاهش تخلفات بانکی 

392308/0 3 SEL.CO خود رنجرلی 

743848/0 4 IN.DM سبک تصمیم گیر  آگاهاند 

397925/0 2 DEL.DM سبک تصمیم گیر  مشوهتی 

 
 نزماو  آبارا ها  پژوهش ماوهد آزماون قاراه گرفات.ده ادامد فرضید

نجایا  .شده است اسجفاده معادلات ساخجاه از هوش  ها  پژوهشفرضید
 :باشدبد شرش زیر میحارت شده 

-T)هاا، ضاری  مسایر بیاانگر میازان تاأثیر و آمااهه ده آزمون فرضید

Value) داه  آن اسات؛ باد مربوط بد آن ضری  مسیر، بیاانگر معنای

-T)داه اسات راد آمااهه ا  رد ضاری  مسایر ده راوهتی معنایگوند

Value ) و یاا راوچکجر از  93/1آن ضری  مسیر، بزهگجار از مربوط بد

نجایا هوش مدل ساز  معادلات ساخجاه  بد منظوه آزمون  باشد. -93/1
( و 2) شماهه ها نگاههداه  ده مدل پژوهش، ده حالت اسجانداهد و معنی

 .( نشان داده شده است3)
 

 
 نتیجه آزمون مدل پژوهش در حالت استاندارد-2 نگاره
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 دارینتیجه آزمون مدل پژوهش در حالت معنی -3نگاره 

 
دهاد راد: خاود رنجرلای، نجایا حارت از آزمون مدل پژوهش نشان می

داهد. بد عباهتی با  ی( بر گزاهش اخلاقی تخلفات بانک139/0تأثیر مثبت )
باد  یهر واحد تغییر ده خود رنجرلی، مجغیر گزاهش اخلاقی تخلفات باانک

رند. این تأثیر از جهت با خود رنجرلی تغییر میواحد و هم  139/0میزان 

( 043/2برابار باا ) (T-Value)داه است چرا رد آماهه نظر آماه  معنی

( 377/0بیشجر است. تأثیر مثبات ) 93/1باشد رد این میزان از میداه می
داه است. اماا گیر  آگاهاند هم معنیمجغیر خود رنجرلی بر سبک تصمیم

گیار  مشاوهتی ( خود رنجرلی بار سابک تصامیم-027/0تأثیر منفی )
( بر مطلوبیت 240/0مثبت )و داه داه نیست. خود رنجرلی تأثیر معنیمعنی

گیر  آگاهاند و تصمیم گیر  مشوهتی بد ترتیا  اججماعی داهد. تصمیم
( بر گزاهش تخلفات بانکی داهد. اما ایان 093/0( و )090/0تأثیر مثبت )
( مطلوبیات اججمااعی بار 123/0د. تأثیر مثبت )باشداه نمییتأثیرات معن

 داه است. معنینیز گزاهش تخلفات بانکی 
هاا  خاود رنجرلای و اثرات مساجییم باین مجغیار ،ده مدل برازش شده

داه باوده و مطلوبیت اججماعی و گزاهش اخلااقی تخلفاات باانکی معنای

مطلوبیات اججمااعی( و )مطلوبیات  –میداه ضری  مسایر )خاودرنجرلی 
  ( 123/0( و )240/0)( بد ترتی بانکیگزاهش اخلاقی تخلفات  –جماعی اج

 و خاودرنجرلی بین اهتباط بر اججماعی مطلوبیتمی باشد. بنابراین تأثیر 
شود رد با توجد باد ( می240/0*123/0گزاهش اخلاقی تخلفات بانکی )

اماا داه است. یمحاسبد شده برا  آن، این تأثیر معن (T-Value) آماهه

گیار  آگاهاناد و تصامیم گیار  آنجاییکد اثارات مساجییم تصامیم از
باشاد. لاذا، داه نماییمعناباانکی مشوهتی بر گزاهش اخلااقی تخلفاات 

 و خودرنجرلی بین اهتباط بر آگاهاند گیر تصمیم ها  تأثیر سبکفرضید
 بار مشاوهتی گیر تصمیم و تأثیر سبکبانکی گزاهش اخلاقی تخلفات 

 شاود.هد مایباانکی گزاهش اخلااقی تخلفاات  و رلیخودرنج بین اهتباط
( نشان داده 4) شماهه ها  پژوهش ده جدولنجایا آزمون فرضیدخلارد 

 شده است.

 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش :4 جدول

 شماره فرضیه ضریب مسیر Tآماره  نتیجه آزمون

 1 نکیبا تخلفات گزاهش بر رنجرلی خود تاثیر 139/0 043/2 پذیرفجد می شود

 2 آگاهاند گیر تصمیم سبک بر رنجرلی خود تأثیر 377/0 941/3 پذیرفجد می شود

 3 مشوهتی گیر تصمیم سبک بر رنجرلی خود تأثیر -027/0 241/0 هد می شود

 4 اججماعی مطلوبیت بر رنجرلی خود تأثیر 240/0 093/4 پذیرفجد می شود

 5 بانکی تخلفات گزاهش بر آگاهاند گیر تصمیم سبک تأثیر 090/0 253/1 هد می شود
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 3 بانکی تخلفات گزاهش بر مشوهتی گیر تصمیم سبک تأثیر 093/0 352/1 هد می شود

 7 بانکی تخلفات گزاهش بر اججماعی مطلوبیت تأثیر 123/0 994/1 پذیرفجد می شود

 8 بانکی تخلفات شگزاه و خودرنجرلی بین اهتباط بر آگاهاند گیر تصمیم سبک تأثیر - - هد می شود

 9 بانکی تخلفات گزاهش و خودرنجرلی بین اهتباط بر مشوهتی گیر تصمیم سبک تأثیر - - هد می شود

 10 بانکی تخلفات گزاهش و خودرنجرلی بین اهتباط بر اججماعی مطلوبیت تأثیر 02952/0 997/1 پذیرفجد می شود

 

 بحث
لی، سبک ها  خودرنجراهتباط بین پژوهش حاضر با هدف برهسی 

و گزاهش اخلاقی  )آگاهاند و مشوهتی(، مطلوبیت اججماعی گیر تصمیم
دهد خود نجایا برهسی نشان میپذیرفت. تخلفات بانکی طراحی و انجام 
گیر  داه  بر مطلوبیت اججماعی، تصمیمرنجرلی تأثیر مثبت و معنی

میزان  بد عباهتی هرچیده آگاهاند و گزاهش اخلاقی تخلفات بانکی داهد.
ها بیشجر خودرنجرلی افراد بالاتر باشد احجمال گزاهش تخلفات ده بین آن

خود رنجرلی از طریق مطلوبیت تأثیر  از سویی دیگر   خواهد بود.
. باشدداه مییاججماعی بر گزاهش اخلاقی تخلفات بانکی نیز مثبت و معن

 این نجیجد بیانگر آن است رد افراد  رد از خودرنجرلی بالاتر 
هم هسجند و تخلفات ها  برخوهداهند، بد دنبال مطلوبیت اججماعی بالاتر 

دهد رد عملکرد راهرنان نجایا این پژوهش نشان می. دهندگزاهش می

ها  شخصیجی و ها ده گزاهش تخلف همکاهان، بد ویژگیبانک
ها  هوانشناخجی افراد بسجگی داهد. این نجایا هم هاسجا با نجایا پژوهش

 ها  پیشینپژوهشبدین روهت رد  .(40و  39، 25)باشددیگر می
-با افزایش خودرنجرلی، میزان تعهد راه  افراد نیز افزایش مینشان داد 

افراد  رد داها  خود رنجرلی بالایی هسجند بد طوه ده حیییت  (.25یابد)
ها چد راه  انجام پردازند رد آنمداوم بد تماشا  افراد دیگر می

افراد  و  دهند)چگوند( بد هفجاهها  دیگران پاسخ میدهند و چطوه می
رد ده سطح بالایی از مسئولیت فرد  هسجند، تمایت بیشجر  بد 

همچنین نجایا مطالعات محییین حاری از این داهند.  تخلفاتگزاهشگر  
ده شرایط سخت و ناشناخجد، بد رنجرل خود نیاز  گیر تصمیمبود رد 
ها  یالباً انجخاب ،رننددرنجرلی اسجفاده میافراد  رد از خوو  (39داهد )

 (.40بهجر  خواهند داشت)
شود ویژگی ها پیشنهاد میبر این اساس بد هیئت مدیره بانک

گیر  آگاهاند ها ده بین راهرنان سازمان خویش، خودرنجرلی و تصمیم
ها  ها  هوانشناسی ده قال  دوههبا برگزاه  رلاس تیویت نمایند و
روهت توجد بد اخلاقیات ها موهد تارید قراه دهند تا ضمن خدمت، ض

مند شوند. بجوانند از نجایا مثبت آن ده سطح فرد  و سازمانی بهره
 ی،)خودرنجرل مثبت یجیشخص  هایژگیبهجر است رد و نیبنابرا
 جادیا قیها از طر( راهرنان بانکو ... گاهاندها  آ ریگمیتصم

بد  یآموزش  هاها و دفجرچدجابچداهائد ر ،یاخلاق  هادسجوهالعمت
و  نیقوان ن،یشود. همچن تیتیو ی،زشیانگ  هادوهه  راهرنان و برگزاه

دهد تا افراد  شیراهرنان افزا نیها ده ب انیب  آزاد دیها بادسجوهالعمت
از  یترس گوندچیاقدام بد گزاهش تخلف ررده و ه یبجوانند بد هاحج
  د باشند.نداشج ،گزاهش تخلف یعواق  احجمال

هایی مواجد است. ها با محدودیتپژوهش حاضر مانند همد پژوهش
هایی همچون عدم رنجرل نامد داها  محدودیتاسجفاده از ابزاه پرسش
-دهندگان میراه  برخی از پاسخها و محافظدپژوهشگر نسبت بد پاسخ

 میتعمو همچنین  باشداین مواهد خاها از رنجرل محیق میباشد رد 
 قیتحی یارل تیمحدود دیگر از  بد جامعد و نموند آماه قیتحی اینجا

 .است
 

 گیرینتیجه
 نیاش ،داوطلباناد گزاهش تیل  و تخلف بد عنوان یک هفجاااه اخلاااقی

باد عبااهتی ر  هسوایی ها  ماالی ایفاا مای رناد. شگیماوثر  ده پای
شده ده سازمان بد وسیلد راهرناان، ها  رشفها و تخلفگزاهش اشجباه

قی بسیاه مهم است رد بد انگیزه راهرنان ده موهد گزاهش لاک هفجاه اخی
تخلف بسجگی داهد. اگر راهرنان مؤسسد انگیازه راافی بارا  گازاهش 

هاا ها و تخلافشده ها نداشجد باشند، اشجباه ها  رشفها و تخلفاشجباه
شافاف سااز  ده . حجی ده روهت رشف شدن هم گزاهش نخواهد شد

محساوب مای  یکی از اهداف ارلی بانک مرراز  ،کیباننظام سیسجم 
ها باید با هعایت قوانین و اسجانداهدها، ده این هاسجا حررات گردد و بانک
بانکی بایسجی هرگوند تخلف و سهت انگاه  ها  سیسجم راهرناننمایند و 

نیش راهرنان ده اهتیا  سالامت نظاام باانکی . ده حیییت گزاهش رنند

افشااگر  تخلفاات ماوثر بار ا شناسایی عوامات بلذا،  .قابت توجد است
. ده ایان توان شناخت بهجر  از ابعاد مبهم این پدیاده رسا  نماودمی

گیر  و هاا  تصامیمسابکخودرنجرلی، پژوهش سعی شد اهتباط بین 
 ی موهد برهسی قراه گیرد. بانک تخلفات اخلاقی گزاهش

خاودرنجرلی  توان گفت، هرچیده میزانده هاسجا  نجایا بدست آمده می
افراد بالاتر باشد بد دنبال آن تصمیمات آگاهاند گرفجد و احجمال گازاهش 

ها بیشجر خواهد بود. افراد  رد خودرنجرلی تخلفات همکاهان ده بین آن
بالاتر  داهند، بد دنبال مطلوبیت اججماعی بالاتر  نیز ده بین همکاهان و 

ها  ویژگیست رد هجر اسازمان تحت نظاهت خویش هسجند. بنابراین ب
گیر  آگاهانااد و ...( راهرنااان شخصاایجی مثباات)خودرنجرلی و تصاامیم

هاا و قی، اهائاد رجابچادلااهاا  اخعمتالاز طریق ایجاد دساجوه هابانک
تیویات  انگیزشیها  بد راهرنان و برگزاه  دوههی ها  آموزشچددفجر

باین  هاا بایاد آزاد  بیاان ها دهعمتالشود. همچنین، قاوانین و دساجوه
هاحجی اقدام باد گازاهش تخلاف  راهرنان افزایش دهد تا افراد بجوانند بد

 .گوند ترسی از عواق  احجمالی گزاهش تخلف نداشجد باشندررده و هیچ
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 های اخلاقیملاحظه
ده این پژوهش با معرفی منابع موهد اسجفاده، ارت اخلاقی امانات داه  

 .م شمرده شده استجرعلمی هعایت و حق معنو  مولفین آثاه مح
 

 هنام واژه
                        Whistleblowing .1 گزاهش تخلفات

      Illegal .2 ییرقانونی

 Unethical .3 ییراخلاقی

 Motivation .4 انگیزه

 Transparency .5 شفافیت

 Organizational culture .6 فرهن  سازمانی

 Organizational commitment .7 تعهد سازمانی

 Ethical Values .8 اهزش ها  اخلاقی

 Self- control .9 خودرنجرلی

 Ethical reasoning .10 اسجدلال اخلاقی

   Theories of criminal behavior .11 نظرید هفجاه مجرماند

 Social desirability .12 مطلوبیت اججماعی

   Dual process theories .13 نظرید فرآیندها  دوگاند

        Intuitive decision making .14 تصمیم گیر  شهود  

     Deliberative decision making .15 تصمیم گیر  مشوهتی 
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