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 ایرابطه قلدری سازمانی و اخلاق حرفه
 

 ، مسعود سپهوند ، فریبرز فتحی چگنی*دکترمحسن عارف نژاد ،دکتررضا سپهوند

 ، دانشگاه لرستان، خرم آباد مدیریت و اقتصادگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده 

 (51/3/89، تاریخ پذیرش:51/5/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 نوع فرهنگ  به توجه با جامعه هر در که اخلاقی اصول اخلاق و به توجه
  .(1اسگ    موفقیگ  جامعگه عوامگ  از یکگی گردد،می تدوین جامعه آن

 اثربخشگی، و کگارایی بر آن و تأثیر سازمان شئون تمام در اخلاق رعای 
 رو  بگر چشگمییر  تأثیر اخلاقی رفتار قرارگرفته و محققان موردتوافق
 داده، افگاای  را ور بهگره زیرا به همراه دارد، سازمان و نتایج هافعالی 
. (2دهگد می کگاه  را خطرپگییر  میاان و بخشیده را بهبود ارتباطات
شگمار  به مسائ  ترینمهم از انسانی روابط بحث مدیری  علم امروزه در

 تریناز اصگلی یکگی سگازمانی و فرد  سطوح در اخلاق تحقق و رودمی
نیرشگی  چنگین با .باشدمی راهبرد  رویکرد نیازمند و جامعه ها آرمان
بگه  سگازمان بگرا  و حتمگی بالقوه هاییفرص  محیط، با سازمان روابط

 رقگابتی مایگ  به تبدی  فراگیر اخلاقی، اصول اساس بر وجود آورده که
تگرین متییرهگا در موفقیگ  هگر (. یکگی از مهم3گردد می سازمان برا 

 (. 4سازمان، رعای  اخلاق اس  
 
 
 

 
ا  از اصول و استانداردها  سلوک بشر  اس  ا  مجموعهاخلاق حرفه

ا ، کند. در حقیقگ ، اخلگاق حرفگهها را تعیین میکه رفتار افراد و گروه
ها  سگازمان اسگ . فرآیند تفکر عقلانی اس  که هدف آن تعیین ارزش

ها به اخلاق کار و ضعف در رعای  اصگول اخلگاقی در توجهی سازمانبی
تواند مشگکلاتی را با نیرو  انسانی سازمان و ذینفعان بیرونی، می برخورد

برا  سازمان ایجاد کند و مشروعی  سازمان و اقدامات آن را زیر سگاال 
ا  ها  حرفگهدهنگد در سگازمانها تگرجی  می(. کارکنان سازمان5ببرد 

ا  بگودن، باعگث فعالی  کنند زیرا یک محیط اخلگاقی، ناشگی از حرفگه
ام  ناخوشایند در کگار گروهگی و افگاای  رضگای  شگیلی و کاه  عو

 ناپگییرتفکیک بخگ  (. اخلگاق6شگود روابط مناسب بین همکگاران می
 در کگگه اسگگ  عملگگی  فلسگگفه از ا زیرمجموعگگه و هاانسگگان زنگگدگی
 از ا مجموعگه در بگد و خگو  تبیگین و هانادرسگ  و درس  جستجو 
 .باشدمی معین شرایطی در رفتارها

 
 

 یدهچک
ها  دولتی بوده و به دلی  نبودن مکانیام هایی برا  پیوند منافع فرد  و سازمانی، سوء   مفقوده کار در سازمانا  حلقهاخلاق حرفهزمینه: 

ها شایع شده اس . این پژوه  به بررسی رابطه قلدر  سازمانی و کاه  اخلاق رفتارهایی همچون قلدر  سازمانی در اینیونه سازمان
 پردازد. ها  دولتی استان لرستان میا  کارکنان سازمانحرفه

نفر از کارکنان ادارات ک  ستاد  استان لرستان   1311جامعه آمار  پژوه  تعداد همبستیی بود. -روش تحقیق حاضر توصیفی روش:

ها انتخا  ا  از میان آنادفی طبقهنفر به روش تص  291ا  به تعداد آباد اس  که بر اساس جدول مورگان حجم نمونهمستقر در شهر خرم
ها با روش شده اس . پایایی پرسشنامهقلدر  سازمانی و اخلاق حرفه ا  استفاده ها  گردید. برا  سنج  متییرها  پژوه  از پرسشنامه 

 شده اس .ستفادها PLSافاار ساز  معادلات ساختار  و نرمها از مدلوتحلی  دادهآلفا  کرونباخ به تایید رسید. برا  تجایه

 شود.ا  میدرصد قلدر  سازمانی موجب کاه  اخلاق حرفه95دهنده این اس  که در سط  اطمینان نتایج نشان ها:یافته

پییر ، ا  و ابعاد آن ازجمله مسئولی توان گف  که قلدر  سازمانی نق  بارز  در کاه  اخلاق حرفهها میبا توجه به یافته گیری:نتیجه
ها و هنجارها  اجتماعی، عدال  و انصاف،همدرد  با دییران و وفادار  داشته ولی ترام به دییران، رعای  و احترام نسب  به ارزشصداق ،اح

 گردد.ها  دولتی میطلبی در سازمانجویی و رقاب منجر به تشدید جو برتر 

 

 ا ، اخلاق حرفهر  سازمانیقلداخلاق،  کلید واژگان:

 
 
 

 
 

 
 

 arefnezhad.m@lu.ac.irئول: نشانی الکترونیکی: نویسندۀ مس
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 رفتارهگا  بر که اس  هاییارزش و اصول شام  اخلاق دییر، بیانی به 
 (. 1 دارد حاکمی  غلط، یا درس  عنوان تح  جمعی، و فرد 
 عنوانبگه خود رفتار قبال در فرد مسئولی  از ذاتی طوربه ا حرفه اخلاق
 کنگد،نمی بحگث شگیلی رفتگار قبال در فرد مسئولی  حتی و انسانی فرد
 عناصر همه قبال در حقوقی واحد یک عنوانبه سازمان لی مسئو از بلکه
 (. 8 کندمی بحث سازمان خارجی و داخلی محیط
 کگردن تبگدی  بگرا  اجرایگی مکانیسگم یافتن معنا  به ا حرفه اخلاق
 کگه اسگ ، سگازمانی و ادار  فضا  به اخلاقی عام ها تئور  و اصول
. اسگ  جامعگه و کار حیطم در موجود ها آسیب و نیازها به ناظر بیشتر
 شدهپییرفته اخلاقی ها واکن  و هاکن  از ا مجموعه ا حرفه اخلاق
 تگا شگودمی مقگرر ا حرفگه مجگامع بگه هاسگازمان سگو  از کگه اس 

 اجگرا  در خگود اعضگا  بگرا  را ممکگن اجتماعی روابط ترینمطلو 
 شگما»  قیتل ا ،حرفه اخلاق در امروزه (.9  آورد فراهم ا حرفه وظایف
 ایگن. اس  وکارکسب در اخلاق هرگونه مبنا  ،« تکلیف من و داریدحق
 محگیط با سازمان ارتباط برا  اصلی صورتبه فرد، ارتباطی رفتار از مبنا
 خگود تکالیف از دییران، حقوق رعای  دغدغۀ با سازمان و گیردمی قرار
 را زیر موارد نددار ا حرفه اخلاق که افراد  ها ویژگی درباره .پرسدمی
 شده اس : بیان

 و هاتصمیم مسئولی  و پاسخیو اس  فرد مورد این در: پییر مسئولی 
 منگد اخلاق و حساس اس ؛ دییران سرمشق ؛ پییردمی را آن پیامدها 
 ادا  بگرا  دهگد؛می اهمی  کارش در خوشنامی و درستکار  به اس ؛
 عهگده بگه کگه را مسگئولیتی و کوشاسگ  خگوی  ها مسگئولی  تمام
 .دهدمی انجام نی  خلوص و توان تمام با گیرد،می

 باشگد؛ ممتگاز کنگدمی سگعی مگوارد تمام در: طلبیرقاب  و جوییبرتر 
 کنگد؛می پیگدا دسگ  خود حرفه در بالایی مهارت به دارد؛ نفساعتمادبه
 طگرق از و نیسگ  راضگی خگود فعلگی موقعیگ  به اس ؛ پرکار و جد 
 رقابگ  در طریقی هر به کندنمی سعی اس ؛ خود ا ارتق دنبال شایسته
 .باشد برنده
 خگود وجگدان نگدا  بگه اسگ ؛ دورویی و ریاکار  مخالف: بودن صادق
 و شگجاع کنگد؛می توجگه شرافتمند  به حال همه در دهد؛می فرا گوش

 .اس  باشهام 
 دییگران نظگر بگه ؛ گیاردمی احترام دییران حقوق به: دییران به احترام
 حگق دییگران بگه اسگ ؛ شگناسوق  و قگولخوش ؛ گگیاردمی اماحتر

 .داندنمی مرج  را خود منافع تنها دهد؛می گیر تصمیم
 بگگرا : اجتمگگاعی هنجارهگگا  و هگگاارزش بگگه نسگگب  احتگگرام و رعایگ 
 مشارک  اجتماعی ها فعالی  در اس ؛ قائ  احترام اجتماعی ها ارزش
 هگا بافرهن  برخگورد در گیارد؛می احترام اجتماعی قوانین به ؛ کندمی
 .کندنمی عم  متعصبانه دییر
 افگراد بگین ندارد؛ تعصب قضاوت در اس ؛ حق طرفدار: انصاف و عدال 
 قائ  تبعیض قومی  و نژاد اقتصاد ، و اجتماعی طبقه فرهنیی، ازلحاظ
 .شودنمی

 شگریک دییگران مصگائب در اسگ ؛ رحیم و دلسوز: دییران با همدرد 
 کنگد؛می توجگه دییران احساسات به ؛ کندمی حمای  آنان از و شودمی

 .داندمی خود مشک  را دییران مشکلات
 دییران معتمد اس ؛ دییران رازدار اس ؛ متعهد خود وظایف به: وفادار 
 (.11 اس 

 منگدنظام خشگون  به سازمانی ا  و قلدر  سازمانی: قلدر اخلاق حرفه
 در و گیرندمی قرار فشارتح  آن طی رادکه اف کندمی اشاره فرد  میان
 و هسگتند سرپرستانشان یا منفی همکاران اقدامات معرض در مدت تمام
(. اگرچه فهرس  11اقدامات ندارد   این برابر در را خود از دفاع توان فرد،

 قلدر  تعاریف، بیشتر در اما ندارد مشخصی از رفتارها  قلدرمآبانه وجود
 سگرسربه کگردن، مسگخره لفظگی، جنگ  چگونهم رفتارهایی شام  را

 (. 12دانند می اجتماعی محرومی  و گیاشتن
 ازنظگر کسی کردن محروم تخلف، اذی ، و آزار معنی به سازمانی قلدر 
 تعریگف گگیارد،می شگخ  کار  وظایف رو  منفی تأثیر که اجتماعی

 (.13  شودمی
 کگه شگودمی فتعری فرد  متجاوزانه رفتار عنوان تح  سازمانی، قلدر 
 فگرد در تنگیروان و شناختیروان اجتماعی، شدید مشکلات اس  ممکن
 (.14  کند ایجاد
 و منفگی رفتارهگا  مگداوم معگرض در گگرفتن قگرار سگازمانی، قلدر  

 ممکگن و باشد فیایکی یا و کلامی روانی، اس  ممکن که اس  تهاجمی
 اثگرات انگدتومی قلدر  باشد، شده مرتکب گروه یا فرد یک توسط اس 
 نتگایج فرد ، سط  در.  باشد داشته سازمان بر و فرد  اهداف بر شدید
 اضطرا ، بیشتر، منفی احساس کمتر، نفسعات شام  قلدر  از حاص 
 پیامگدها  همچنگین. باشدمی افسردگی و فرسودگی خستیی، استرس،
 اهگداف فگرد ، سگط  در. هسگتند توجهقاب  اهداف برا  قلدر  منفی
 استرس، اضطرا ، بیشتر، منفی احساسات تر،پایین نفساعتمادبه احتمالاً
 اثگرات ایگن. دارند اهداف غیر به نسب  افسردگی و فرسودگی خستیی،
 نیا بهداشتی منفی اثرات درواقع. شوندنمی محدود قلدر  هدف به منفی
 انگد،نیرفته قگرار هگدف شخصگاً اما اندقلدر  شاهد که کسانی میان در

 گگیارد؛می سگازمان رو  منفگی تگأثیر همچنین قلدر .  اس شده یاف 
 انتظگارات گیرنگد،می مرخصگی بیشگتر گیرنگد،می قرار هدف که افراد 

 بگه تعهد شیلی، رضای  دهند،می گاارش را کار  عملکرد از نامشخ 
 بگه نسگب  اهگداف اینکه احتمال و یابدمی کاه  کار انییاه و سازمان
 اسگ  بیشگتر ، کننگد تگرک را سازمان تر بیش میاان به هدف غیر افراد
 15.) 

 را قلگدر  فرآینگد سگاختار درک خصگمانه، فعالیگ  متییرها  شناسایی
 در را نرمگال کاملگاً تعگاملی رفتارها  از حد  هاآن. سازدمی پییرامکان
 آزار منظگوربه  طولانی زمانی ها دوره و بیشتر تکرار اگرچه،. گیرندبرمی
 و اسگ  تیییریافته آن معنا  و محتوای  شود،می هگرفت کار به اذی  و

 کگاربرد. اسگ  شگدهتبدی  خطرنگاک و ارتبگاطی ها سگلاح بگه متعاقباً
 خیلگی رونگد  توسگعه محگرک تعامگ  نگوع ایگن در شان سیستماتیک

 شناسگی نوع ساز ،مفهوم این سبب به. اس  قلدر  فرآیند از ا کلیشه
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 قربگانی در آن آثار به وابسته طبقه 5 به و یافتهتوسعه تواندمی هافعالی 
 می باشند: ذی  شرح به شده اس  که تقسیم

 بگه ارتباط برقرار  امکان مدیر: همکار مناسب ارتباط برقرار  بر تاثیر.1
  دربگاره فگرد مقابگ  در کلگامی حمله هس ، ساک  فرد دهد؛نمی فرد

 کگردن رد منظوربگه کلامی تهدیدها  شفاهی، تهدیدها  کار ، وظایف
 ... و فرد
 طولگانی مدت به فرد با همکاران: همکار اجتماعی روابط حفظ بر تاثیر.2

 ... و اس  شدهزندانی اتاق یک در فرد کنند،نمی صحب 
 فگرد، مگورد در پراکنیشگایعه: همکگار شخصگی شگهرت حفظ بر تاثیر.3

 عقلگی، یگا جسگمی نگواق  دربگاره دییران دییران، توسط فرد تمسخر
 ... و سازندمی جوک فرد صحب  یا حرک  روش یا ومیق میراث
 فگرد به کام  طوربه را کار : همکار( ا حرفه شیلی وضعی  بر تاثیر.4

 ... و شودمی داده فرد به معنیبی کار  وظایف سپارند،نمی
 داده خطرنگاک کگار  وظگایف فرد به: همکار فیایکی سلام  بر تاثیر.5
 طگور بگه یگا کننگد مگی تهدیگد فیایکگی رطو به را فرد سایرین شود،می

 و بینگد مگی جنسی آزار فعال طور به فرد کنند، می حمله فرد به فیایکی
... 16) 

 رفتارهگا  و آمیگا تگوهین نظگارت درک تحقیقات نشان داده اس  کگه
 محگیط نتگایج و زنگدگی مهم ها  جنبه بر کارکنان سو  از آمیا تحقیر
 شیلی رضای  کاه  به منجر و اس  اثرگیار شیلی رضای  مانند کار 
 (. همچنگین رفتارهگگا 11گگردد  مگی کگگار  اخلگاقی اصگول نتیجگه در

 صگداق  عگدم با کار مح  در زا استرس عام  یک عنوان به قلدرمآبانه
 از تگرس دلیگ  بگه کارکنگان کگه ترتیب بدین اس ، ارتباط در کارکنان
(. 11شگوند  می دروغیویی به وادار آمیا توهین رفتارها  با شدن مواجه

 آمیگا تگوهین رفتارهگا  کگه شد داده نشان دییر  تحقیق در همچنین
 کارکنان در تشوی  و اظطرا  ایجاد و نیرانی احساس سبب سرپرستان

 پگییر  مسگالی  کگاه  به منجر خود   نوبه به امر این که شود می
(. گروهگی دییگر نیگا 18گگردد  می آن اهداف و سازمان به نسب  افراد
 احساسگات   تخلیگه بگرا  سگازمان در قلدر  قربانیان که ددادن نشان
 خگود میان نانوشته قراردادها  نقض و هنجارشکنی به خود، اقدام منفی
 کگه شد داده نشان دییر  تحقیق در (. همچنین19کنند  می سازمان و

 بگه گیرنگد مگی قگرار کگار محیط در قلدرانه رفتارها  مورد که کارکنانی
 رفتارها  انجام به تمایلی خود وظایف ندادن جامان درس  از ترس دلی 

(. در پگژوه  21ندارنگد  خگود همکاران به کمک و سازمانی شهروند 
 قلگدر  رفتارهگا  معگرض در کگه کارکنانی که دییر  محققان یافتند

 دارنگد و رضگای  کمتگر شان شی  از اند گرفته قرار( مافوق  سرپرستان
 همچنگین گگروه دییگر  در (.21  بالاتر  نیا داشگته خدم  ترک قصد

( مافوق  سرپرستان آمیا توهین رفتار رسیدند نتیجه این به خود مطالعات
 (.22 اسگ  مگرتبط کارکنگان کار به مربوط ها  نیرش با منفی طور به

 عملکگرد و شیلی سازمانی،رضای  قلدر  عنوان با پژوهشی همچنین در
 کگه رسگیدند نتیجگه این به نیجریه مرکا  بیمارستان در کارکنان شیلی
 شگیلی عملکگرد و شگیلی رضگای  کگاه  بگه منجگر سگازمانی قلدر 
 قلدر  رفتارها  تاثیر بررسی عنوان پژوه  دییر  نیا با (.23 شودمی

نتگایج حگاکی از آن  گرفگ ، صورت سازمانی و شیلی نیرش بر سازمانی
 رابطگه سازمانی و شیلی نیرش و سازمانی قلدر  رفتارها  بین بود که

 تعیگین عنگوان دییگر بگا تحقیقی در (.24 دارد وجود دار  معنی و فیمن
 بگه تمایگ  و شگیلی استرس بین ارتباط در سازمانی قلدر  ادراک نق 
 کگه محققگان یافتنگد جوانگان، و ورزش وزارت درکارکنگان خدم  ترک
 بگه تمایگ  افگاای  جه  در عاملی عنوان به تواند می سازمانی قلدر 
محققان در تحقیگق  (.25 شود قلمداد شیلی، ترساس اثر در خدم  ترک

 در را سگازمانی قلگدر  میگانجییر  نق  با سازمانی سکوت دییر  اثر
. کردنگد بررسی شرک  39 کارکنان بین در جایی جابه به کارکنان تمای 
 تمایگ  در سگازمانی قلگدر  و سگکوت معنگادار و مثبگ  رابطه از نتایج

 (. همچنین گروه دییر  نیگا26رد ک می حکای  جایی جابه به کارکنان
 از نفگر 2154 بگین در را کارکنگان جگایی بگه جگا در سازمانی قلدر  اثر

 که اند کرده بررسی زمانی دوره سه در دانمارک بهداشتی بخ  کارکنان
 پژوهشگی در (.21 کرد می اشاره دو این بین رابطه بودن مثب  به نتایج

 هگدف بگا نروژ  کارمند 1115 رو  بر 2111 تا 2115 سال از دییر که
 افگراد بگین در کگار  زنگدگی محرومیگ  و جایی جابه به تمای  ارزیابی
 رسگیدند نتیجه این محققان به صورت گرف ( قلدر   آزار و اذی  هدف
 (.28 دارد وجود مثبتی رابطه جایی، جابه به تمای  و قلدر  بین که

جتمگاعی و با توجه به اینکه قلگدر  سگازمانی سگبب ایجگاد مشگکلات ا
روانشناختی برا  فرد شده و همچنین منجر به بروز مشکلات اقتصگاد ، 

(. بعلگاوه ایگن پدیگده 29سازمانی و خانوادگی برا  کارکنان مگی گگردد 
شود که کارکنان را بگه باعث ایجاد اختلافات و ناراحتی ها  بسیار  می

حگس  جس  و جو  راهها  خروج از سازمان وا میدارد. در نتیجه افراد،
ها، کارکنگان تعلقشان را بگه سگازمان از دسگ  داده و بنگابراین سگازمان

شگود محور  خود را از دس  رفته می بینند؛ درواقع این رفتار باعگث می
(. 26کارکنگگان در جگگایی کگگه کگگار مگگی کننگگد احسگگاس نگگاراحتی کننگگد 

ها  دولتی ایران نیا به واسطه   قراردادها  استخدامی مگادام سازمان
و ایجاد امنی  شیلی منحصر به فگرد بگرا  کارکنگان کگه امکگان العمر 

ها هرگونه برخورد ماثر با سوءرفتارها  سازمانی را از مدیران گرفته و آن
را مصلو  الاختیار نموده اس ، بگه محگیط مناسگبی بگرا  بگروز پدیگده 
قلدر  سازمانی تبدی  شده اند. بعلاوه با توجه به ماهی  فرآیند محگور  

ها  دولتی و اینکه هیچ الاامی برا  دستیابی به نتیجه با رعای  سازمان
ا  متییرها  حیاتی کارایی و بهره ور  وجود ندارد، رعای  اخلاق حرفه

 نیا به موضوعی فرعی در اینیونه سازمانها تبدی  شده اس . 
ا  می تواند اثرات مثبگ  بنابراین با توجه به این مسئله که اخلاق حرفه

در سازمان به جا گیارد و از طرف دییر قلگدر  سگازمانی مگی زیاد  را 
تواند عام  قابگ  تگوجهی در پیشگییر  از ایگن اثگرات مثبگ  باشگد و 
همچنین با توجه به اینکه تا کنون کمتر تحقیقی اثر قلدر  سازمانی بگر 

ا  را مورد توجه قرار داده اس  لگیا هگدف پگژوه  حاضگر اخلاق حرفه
ها  دولتی ا  در سازمانسازمانی و اخلاق حرفهبررسی رابطه   قلدر  
 . استان لرستان می باشد
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 : مدل مفهومی پژوهش1نگاره 

 روش

 جامعگهشده اس . صورت توصیفی و از نوع کاربرد  انجاماین تحقیق به
 بگا. بود لرستان استان دولتی ها سازمان کارکنان حاضر پژوه  آمار 
 جگدول اسگاس بگر بگود نفگر 1311 ار آمگ جامعگه حجم اینکه به توجه

 ایگن در گیر نمونگه روش. شگد بگرآورد نفگر 291 نمونگه حجم مورگان
ویژگگی هگا  جمعیگ  . باشگدمی متناسگب ا طبقگه صورت،به پژوه 

بگه تصگویر کشگیده  1شناختی پاسخ دهندگان به طور خلاصه در جدول 
 شده اس . 

 

 شناختی جمعیت متغیرهای.1 جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و میگدانی کتابخانگه ا  روش دو از اطلاعات و داده ها جمع آور  ا بر

 نظگر  تگدوین مبگانی بگرا  کتابخانگه ا  روش از. اسگ  شگدهاستفاده
 شگدهاستفاده داده هگا  اولیگه گردآور  برا  میدانی روش از و پژوه 
پرسشنامه استاندارد بود. پرسشنامه ها شام   نیا میدانی روش اباار. اس 

بعگگگد  8( کگگگه شگگگام  11ا   سگگگاالی اخلگگگاق حرفگگه 16پرسشگگنامه
پییر ، برتر  جویی و رقاب  طلبی، صادق بگودن، احتگرام بگه مسئولی 

دییران، رعای  و احترام به ارزش ها و هنجارها  اجتمگاعی، عگدال  و 
سگاالی  45انصاف، همدرد  با دییران، وفادار  می باشد، و پرسشنامه 

تهدیگد  عگد تهدیگد کننگده ارتباطگات،ب 5( که شام  16قلدر  سازمانی 

کننده روابط اجتماعی،تهدید کننده شهرت شخصی،تهدید کننده موقعی  
اسگ . نمگره  شده استفادهباشد، شیلی و تهدید کننده سلام  جسمی می

درجگه بنگد  شگد.  5تگا  1گیار  پرسشنامه بر اساس طیف لیکگرت از 
روایگی محتگوایی  سپس پرسشنامه بین افراد نمونگه آمگار  توزیگع شگد.

پرسشنامه با نظرات اساتید صاحبنظر و روایی سازه آن با تحلیگ  عگاملی 
تأیید  مورد تأیید واقع شد؛ همچنین پایایی اباار پژوه  نیا با اسگتفاده 
 2از آلفا  کرونباخ مورد آزمون قرار گرف ؛ نتایج این آزمگون در جگدول 

دارد. همانطور کگه در  آمده اس  که نشان از پایایی مناسب اباار تحقیق
 1/1جدول نشان داده شده اس  آلفا  کرونباخ برا  همه متییرها بالا  

 تعداد تغیرم تعداد متغیر
 

 تحصیلات
 215 مرد جنسی  81 فوق دیپلم و پایین تر

 92 زن 161 لیسانس

  49 فوق لیسانس و بالاتر
 
 سن

 58 سال21-31

 
 سابقه کار 

 118 سال41-31 51 سال 11کمتر از 

 84 سال51-41 133 سال11-21

 31 سال51بالا  81 سال21-31

 26 سال 31بالا  
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و از سط  قاب  قبولی برخوردار اس . برا  تجایه و تحلیگ  داده هگا از 

 PLSروش مدل ساطی معادلگات سگاختار  بگا اسگتفاده از نگرم افگاار 
 استفاده شده اس .

 

 یافته ها
و آزمگون  برازش مگدل مفهگومی پگژوه  بررسی برا  در این پژوه 

پرداختگه  PLSهگا درروش با توجه به الیوریتم تحلیگ  مگدل هافرضیه
هگا  ؛ ابتدا به بررسی برازش مدل ریگبرازش مدل اندازهبرا  . شودیم

 ضرایب بارها  عاملی،  گیر  با استفاده از سه معیار پایایی شاخ اندازه

. ابتگدا شودی(، پرداخته مCRکیبی یا ضرایب آلفا  کرونباخ و پایایی تر
ی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کگه موردبررسها یا آیتم ساالاتی بار عامل
که نشان از مناسگب بگودن  اس  4/1از  بیشتر ساالاتتمامی  بار عاملی

 کرونبگاخ، پایگایی آلفگا  سایر نتایج مربوط بگه ضگرایب این معیار دارد.
 شده اس .ارائه 2 شماره ولدر جد همیرا روایی ترکیبی و

. 

 

 یریگاندازهی هابرازش مدل .2جدول 
 

واریانس  میانگین پایایی ترکیبی کرونباخآلفای متغیر

 (AVEشده )استخراج
 681/1 841/1 864/1 ا اخلاق حرفه

 621/1 918/1 911/1 پییر مسئولی 

 141/1 918/1 845/1 برتر  جویی و رقاب  طلبی

 593/1 911/1 911/1 صادق بودن

 546/1 821/1 821/1 احترام به دییران

 689/1 898/1 895/1 احترام به ارزش ها و هنجارها  اجتماعی

 191/1 846/1 918/1 عدال  و انصاف

 /116 916/1 818/1 همدرد  با دییران

 183/1 848/1 196/1 وفادار 

 659/1 836/1 853/1 قلدر  سازمانی

 
 حقیق و آزمون فرضیه هابررسی مدل مفهومی ت

ضرایب مسیر  بتا( یعنی  و Tمقادیر  ها  پژوه  ازبرا  بررسی فرضیه
 (3و  2شگک  شگماره دار  ضگریب مسگیر  و معنگی اعگداد رو  مسگیر

بیشگتر از  Tاگر مقدار آمگاره   %95شده اس . در سط  اطمینان استفاده

 شگودیباشگد فرضگیه تائیگد م 15/1دار  کمتگر از و سط  معنگی 96/1
  .اس  شدهارائه 3در جدول  هاهیفرضخلاصه نتایج مربوط به آزمون .

 
 و ضرایب استاندارد فرضیه اصلی P-valueشده همراه با مقادیر : مدل ترسیم2نگاره 
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 های فرعیفرضیه P-valueشده همراه با ضرایب استاندارد و مقادیر : مدل ترسیم7نگاره 

 

 ا.خلاصه آزمون فرضیه ه7جدول
 نتیجه آزمون سطح معنی داری Tآماره ضریب مسیر فرضیه ها 
 تایید فرضیه 111/1 235/21 -186/1 ا  کارکنان رابطه وجود دارد.بین قلدر  سازمانی و اخلاق حرفه

 تایید فرضیه 111/1 989/15 -521/1 پییر  کارکنان رابطه وجود دارد.بین قلدر  سازمانی و مسئولی 

 تایید فرضیه 111/1 455/12 413/1 ی و برتر  جویی و رقاب  طلبی کارکنان رابطه وجود دارد.بین قلدر  سازمان

 تایید فرضیه 111/1 663/9 -418/1 بین قلدر  سازمانی و صداق  کارکنان رابطه وجود دارد.

 فرضیه تایید 111/1 366/18 -562/1 بین قلدر  سازمانی و احترام کارکنان به دییران رابطه وجود دارد. 

بین قلدر  سازمانی و رعای  و احترام کارکنان به ارزش ها و هنجارها  اجتماعی رابطه 
 وجود دارد.

 تایید فرضیه 111/1 323/16 -529/1

 تایید فرضیه 111/1 189/11 -545/1 بین قلدر  سازمانی و عدال  و انصاف کارکنان رابطه وجود دارد.

 تایید فرضیه 111/1 896/13 -481/1 ن با دییران رابطه وجود دارد.بین قلدر  سازمانی و همدرد  کارکنا

 تایید فرضیه 111/1 569/8 -415/1 بین قلدر  سازمانی و وفادار  کارکنان رابطه وجود دارد.

 
می  95/1برا  همه فرضیه ها بیشتر از  Tبا توجه به اینکه مقدار آماره   

می باشد لیا در  15/1از باشد و همچنین مقدار سط  معنی دار  کمتر 
 شوند.ها  تحقیق تائید میتمام فرضیه درصد 95سط  اطمینان 

 

 بحث

 طولگانی برخگوردار قگدم  از آن بگه مربگوط بحث ها  و اخلاق موضوع
 بحث که اس  اجتماعی اساسی و مفهومی اخلاق که پییرف  باید .اس 
 و مگدنی جامعگه اساسگی بنگا  اخلاق زیگر. بی انتهاس  خصوص آن در

 شگام  امگر این طبعاً و می دهد را تشکی  بشر  تمدنها  زیرین سن 
 مهمتگرین .اسگ  مگدیری  و سگازمان منجمله حوزه مختلف حرفه ها 

 (.31اس   حرفه ا  اخلاق سازمان، موفقی  در متییر

 اثربخشگی، و کگارایی بر آن تأثیر و سازمان شئون تمام در اخلاق رعای 
 رو  بگر چشگمییر  تأثیر اخلاقی رفتار و قرارگرفته محققان موردتوافق
 داده، افگاای  را ور بهگره زیرا دارد، همراه به سازمان نتایج و هافعالی 
 (.2 دهگدمی کگاه  را خطرپگییر  میاان و بخشیده بهبود را ارتباطات

 بنابراین با توجه به اهمیگ  اخلگاق، در حگوزه مگدیری  و اینکگه اخلگاق
گگیارد در  جگا بگه سگازمان در را زیگاد  مثبگ  اثرات تواند می ا حرفه

پژوه  حاضر سعی شده اس  تا رابطه   آن با قلدر  سگازمانی مگورد 
بررسی قرار گیرد. بعد از بیان ادبیات موضگوع، مگدل تحقیگق طراحگی و 
مورد آزمای  قرار گرف . نتایج نشان داد بین قلدر  سگازمانی و اخلگاق 

 دییگر عبگارت وجگود دارد.  بگهحرفه ا  رابطه   منفی و معنگی دار  
 ایگن مگدیران از آیند درمی دولتی ها  سازمان استخدام به که کارکنانی
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 فراهم بر مبنی شده داده ها  وعده با مطابق که دارند انتظار ها سازمان
 آمیگا احتگرام محیطی در توانند می کارمندان که مساعد شرایطی آوردن
 هگدف کگه وقتگی امگا. دشگون مگی سگازمان وارد شگوند، کار به مشیول
 گیرنگد، مگی قگرار.....  و شگدن تحقیر زدن، فریاد آمیا، توهین رفتارها 
 درمانگدگی و خشم احساس ناراحتی، ناامید ، همچون منفی ها  حال 
 ایگن از خود کردن تخلیه منظور به افراد این لیا آید، می وجود به آنها در

قبال سازمان، اقگدام  زدن در انتقام به دس  نوعی به و منفی ها  حال 
به نقض قوانین و زیر پا گیاشتن اصول اخلاقی می کنند. نتایج حاص  از 

( همسو بود.  نتایج پژوه  نشان 16این فرضیه با نتایج پژوه  مشابه  
داد که بین قلدر  سازمانی و مسالی  پگییر  کارکنگان نیگا رابطگه   

 قوانین نقض با زورگو و قلدر افراد منفی و معنی دار  وجود دارد. درواقع
 انجگام مسگئولی  کگار، محگیط هنجارهگا  گیاشگتن پا زیر و مقررات و

 الیوهگا  ارائگه بگا و انداختگه دییران گردن بر را خوی  شیلی وظایف
 ضعیف را سازمان در کارکنان پییر مسئولی  حس خوی ، از نامطلو 

  نتایج حاص  از ایگن فرضگیه بگا نتگایج پگژوه .نمایند می مخدوش و
 ( همسو بود.18مشابه  

نتایج پژوه  همچنین نشان داد کگه بگین قلگدر  سگازمانی و برتگر  
جویی و رقاب  طلبی کارکنان رابطه   مثب  و معنی دار  وجگود دارد. 

 موجگب گریگا  قگانون و زورگگویی منطگق شدن به عبارت دییر حاکم
 فعمنگا بگا متضگاد و افراد فرد  منافع جه  در منفی ها  رقاب  ایجاد
 بهگره و افاایگی هم همکار ، به نهای  در و گردیده سازمانی و گروهی
 .رساند می آسیب سازمان ور 

نتایج پژوه  همچنین حگاکی از آن بگود کگه بگین قلگدر  سگازمانی و 
صداق  کارکنان ادارات دولتی رابطه   منفی و معنی دار  وجگود دارد. 

 ها  سیستم بر صحی   مدیری فقدان در زورگو و قلدر افراد آنجاییکه از
 کننگد، مگی نقگض را کگار محگیط بر حاکم معیارها  و هنجارها ادار ،
 نهادینگه سگازمان در کگی  هگا  گگاارش ارائگه و دروغیگویی فرهن 
 پگا زیگر جگا چیگا  قلگدر  فرهنگ  شگدن حاکم آن بر علاوه. شودمی

 و درسگگ  کگگار انجگگام بگگرا  سگگازمانی معیارهگگا  و صگگداق  گیاشگگتن
نتایج  .گردد می سازمانی ور  بهره اف  موجب عملا و نبوده شرافتمندانه

 ( همسو بود.11حاص  از این فرضیه با نتایج پژوه  مشابه  
همچنین نتایج پژوه  نشان دهنده   این بود که بین قلدر  سازمانی 
و احترام کارکنان به دییران در ادارات دولتی رابطگه   منفگی و معنگی 

 قلگدر افراد که اس  شده مشاهده دییر بارها دار  وجود دارد. به عبارت
 بالا، امنی  حاشیه یا و مدیری  ضعف   واسطه به ادار  ها  محیط در

 احتگرام رعایگ  بدینوسگیله و کگرده مخگدوش را سگازمان مدیران اقتدار
 موجگب موضگوع ایگن. برنگد مگی بین از کار محیط در را مراتبی سلسله
 هگا  سگمب  و نمادهگا نیا و لاشیرت و ساعی دان ، با افراد که شودمی

 و هگرج دچگار کگار محیط و داده دس  از را خود احترام کم کم سازمان
 .گردد مرج

نتایج پژوه  همچنین نشان داد که بین قلگدر  سگازمانی و رعایگ  و 
احترام کارکنان به ارزش هگا و هنجارهگا  اجتمگاعی در ادارات دولتگی 

 کگه به عبگارت دییگر هنیگامی رابطه   منفی و معنی دار  وجود دارد.

 عگدم و کگرده مشگاهده را محگیط در قلگدر افراد جولان سازمان اعضا 
 پگا زیر نمایند، می مشاهده عینه به را سازمان مقررات و هنجارها رعای 
 پیرامگون، اجتمگاع آن تبگع بگه و سگازمان هنجارها  و معیارها گیاشتن
 توسگط سگازمان راتمقگر و هنجارها نقض اگر واقع در. گردد می فراگیر
 هنجارشگکنی بماند، باقی مجازات و پاسخ بدون و شدهپییرفته قلدر افراد
نتایج حاص  از این فرضیه بگا  .شد خواهد شایع نیا کارکنان سایر بین در

 ( همسو بود.19نتایج پژوه  مشابه  
نتایج پژوه  همچنین نشان دهنده   این بود که بین قلدر  سازمانی 

ف کارکنان ادارات دولتی رابطه   منفگی و معنگی دار  و عدال  و انصا
 قلدر افراد که کنند می مشاهده کارکنان که هنیامی واقع وجود دارد. در

 مگی نائگ  خود شخصی مقاصد به نشده بینی پی  مسیرها  و راهها از
 اگگر. گردد می مخدوش سازمان ا  مراوده و توزیعی ها  عدال  شوند،
 و معیارها رعای  طریق از پیشرف  و نتایج به دستیابی در رقاب  فرهن 

 سگایر بگرود، بگین از قلگدر افراد نفوذ اثر در سازمان بر حاکم هنجارها 
 پیشگی دییگران از ا  وسگیله هگر به تا نمود خواهند تلاش نیا کارکنان
 .شد خواهد رانده حاشیه به سازمانی عدال  و انصاف رو این از و بییرند

شان داد که بین قلگدر  سگازمانی و همگدرد  نتایج پژوه  همچنین ن
کارکنان با دییران در ادارات دولتی رابطه   منفی و معنی دار  وجگود 

 سگازمان کگه افتگد مگی اتفگاق جگایی در دارد. به عبارت دییر همدرد 
 و مشگترک نتگایج تیمگی، کگار و شده اداره بارگ خانواده یک صورتبه

 قلگدر افگراد اگگر. باشگد راگیگرف کارکنگان بین در یکدییر برا  دلسوز 
 خگوی  شخصگی مقاصگد بگه هنجارها و معیارها نهادن پا زیر با بتوانند
 از و دلسوز  فرهن  عملا و نموده تضییع را دییران حق واقع در برسند،

نتایج حاص  از این فرضیه با  .گردد می منسوخ سازمان در خودگیشتیی
 ( همسو بود.21نتایج پژوه  مشابه  

وه  همچنین حگاکی از آن بگود کگه بگین قلگدر  سگازمانی و نتایج پژ
وفادار  کارکنان در ادارات دولتی رابطه   منفگی و معنگی دار  وجگود 
دارد. به عبارت دییر نتایج حاص  از انجام پژوه  ها  متعدد در حوزه 

دهنده   ارتقاء وفادار  حاص  رعای  عدال  ها  سه   مدیری  نشان
و مراوده ا  اس . اگر معیارها و هنجارها  حاکم  گانه توزیعی، رویه ا 

سازمانی به وسیله قلدر  زیر پا گیاشگته شگود، افگراد احسگاس عگدال  
ها به سازمان و تعهد سازمانی آنان کاه  نکرده و از این رو وفادار  آن

می یابد. اینیونه کارکنان در صورت یگافتن هرگونگه فرصگ  شگیلی در 
سگ  سگازمانی خگود را تگرک کگرده و عگدم بیرون سازمان، بلافاصگله پ

وفادار  خود به سازمان را آشکار می سازند. نتایج حاص  از این فرضگیه 
 ( همسو بود.26( و  25(،  21با نتایج تحقیقات مشابه  

 بگرا  دولتگی سگازمانها  با توجه به نتایج به دسگ  آمگده بگه مگدیران
 اخلگاق رتقگاءا و سگازمانی قلگدر  مخگر  بسگیار   پدیده از جلوگیر 
خوی  پیشنهاد می شود که هرگونه مصونی   متبوع سازمان در ا حرفه

از افراد در رعای  قوانین، مقررات و هنجارها  سازمانی کگه بگه افگراد، 
شجاع  ابراز قلدر  می دهد را رفع نمایند، طرد افراد قلدر و بگداخلاق و 

ار خگوی  قگرار ها را در دستور کگاجرا  مجازات ها  بازدارنده علیه آن
 سگازمان را در ا  مراوده و ا  رویه توزیعی، ها  دهند همچنین عدال 
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استخدامی حاکم  ها  وضعی  تبدی  و ارتقاءها جمله از امور   همه در
نمایند، با به کارگیر  نظام پاداش شفاف و ساده و قابگ  پگای  توسگط 

مام تلاش خگود کارکنان از اقدامات افراد قلدر و زورگو جلوگیر  نمایند، ت
را برا  تیییر قوانین استخدامی که حاشیه امنی  پولگادینی بگرا  افگراد 
قلدر و قانون گریا ایجاد نموده اند همچون قانون استخدام رسمی به کار 
گیرند و در نهای  با طراحی و پیاده ساز  نظام جبران خدمات پاداش در 

اسگتفاده را مسگدود  برابر عملکرد که ساده و شفاف بوده راه هرگونه سوء
 اس  ذکر به نیاز که دارد هایی محدودی  چنین، هم مطالعه نمایند. این

. گیگرد قگرار توجگه مگورد های  محدودی  به عنای  با باید آن نتایج و
پژوه  کارکنان ادارات ک  ستاد   این مکانی قلمرو و آمار    جامعه

 تعمگیم میگاان از امگر این که بود آباداستان لرستان مستقر در شهر خرم
 کاهد می متفاوت ها  ویژگی با ها حوزه دییر به پژوه  نتایج پییر 
 ها جهگ سگازمان سگایر نماینده تواند نمی استفاده مورد آمار  نمونه لیا

 پگژوه  کگه آن بگه توجگه با. باشد هاآن به تحقیق نتایج پییر  تعمیم
 لگیا سگ ،ا نشگده گگاارش کشگور در بررسی مورد حوزه در توجهی قاب 
 نظگر بگه ممکگن ها پژوه  سایر با حاضر پژوه  نتایج مقایسه امکان
 مطالعگات در مشابهی ها  پژوه  شود می توصیه بنابراین، ؛ رسد نمی
 تگا شگوند انجام نیا دییر  مکانی قلمروها  و آمار  جوامع در و متعدد
 را سگازمانی هگا  محگیط از ا  گسگترده طیف در پییر  تعمیم قابلی 
 .دهد  افاای

 

 گیرینتیجه
قلگگدر  سگگازمانی و اخلگگاق حرفگگه ا  نتگگایج پگگژوه  نشگگان داد کگگگه 

وجود رفتارها   بدین صورت که   منفی دارند . با هم ارتباط  درسازمان 
توهین آمیر و قلدرمابانه باعث کاه  اخلاق حرفه ا  و همچنگین ابعگاد 

یران، رعای  پییر ، صداق ،احترام به دیاخلاق حرفه ا  مانند مسئولی 
هگگا و هنجارهگگا  اجتمگگاعی، عگگدال  و و احتگگرام نسگگب  بگگه ارزش

انصاف،همدرد  با دییران و وفادار  در سگازمان مگی شگود، همچنگین 
نتایج حاکی از این بود که وجود قلدر  در سازمان با مولفه جگو برتگر  
جویی و رقاب  طلبی در سازمان رابطه مثب  دارد  به این دلی  که وجود 

رها  قلدرمابانه باعث ایجگاد رقابگ  منفگی و  تگن  بگین افگراد در رفتا
 سازمان می شود.

 

 های اخلاقیملاحظه
پژوهشیران تعهد می نمایند که این مقاله در هیچ مجله دییگر  چگا  

 امانگ  دار  اصگ  اخلگاقی اسگتفاده، مورد منابع معرفی نشده اس  و با
 سایر و شده اس  ردهشم محترم آثار معنو  مولفین حق و رعای  علمی
 شگده رعایگ  رضگای  آگاهانگه، و رازدار  همچون علمی اخلاق اصول
 .اس 

 

 سپاسگزاری
 کگ  ادارات با توجه به اینکه جامعگه آمگار  پگژوه  حاضگر کارکنگان

آباد بودند و اباار مورد اسگتفاده خرم شهر در مستقر لرستان استان ستاد 

ی کارکنگانی کگه بگا پاسگخ در این پژوه  پرسشنامه بوده اس  از تمام
دادن به پرسشگنامه هگا مگا را در ایگن تحقیگق یگار  نمودنگد تشگکر و 

 سپاسیاار  می شود.
 

 هنام واژه
1. Ethics                     اخلاق 

2. Professional Ethics         اخلاق حرفه ا 

3. Organizational bullying قلدر  سازمانی 

4. Responsibility ی  پییر مسئول 

5. Superiority   برتر  جویی 

6. Honest صادق بودن 

7. Respect for others   احترام به دییران 

8. Justice and fairness    عدال  و انصاف 

9. Loyalty      وفادار 

10. Competitive advantage مای  رقابتی 

11. Organization values ارزش ها  سازمان 

12. Environmental ethics  محیط اخلاقی 

13. Organizational citizenship behavior 
 رفتار شهروند  سازمانی 
14. Job stress استرس شیلی 

15. Professional organization       سازمان حرفه ا 
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