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 ،اسالمی ابعاد اخالق کاري تبیین روابط میان

  کارکنان فردي و رفتار کاري ۀپیشین

رسان استان  ي خدماتها سازمانموردي:  ۀ(مطالع

  کرمان)

  3سعیديبهنام ، 2ایرج سلطانی، 1محمدمهدي رشیدي

، پژوه سسه مطالعات انرژي و شاخصؤاستادیار م. 1

  ایران

  ایران ر دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان،. استادیا2

ي مدیریت منابع ادکتردانشجوي مسئول:  نویسندة .3

  ، ایرانپژوه سسه مطالعات انرژي و شاخصؤمانسانی، 

Email:mah.behnamsaeedi@gmail.com 

  11/2/97 پذیرش: 23/12/96 دریافت:

  چکیده

حاضر با هدف تبیین روابط میان تحقیق : مقدمه

فردي باورهاي اخالق  ۀابعاد اخالق کاري، پیشین

 یرسان ي خدماتها سازمانکاري و رفتار کاري 

از شد. آب، برق، گاز و مخابرات انجام همچون 

براي افراد  ها سازمانآنجایی که نوع خدمت این 

و  داردآنها نقش مهمی  ةجامعه و زندگی روزمر

هرگونه ضعف از جمله ضعف اخالقی موجب بروز 

مشکالت و در نتیجه نارضایتی قشر وسیعی از افراد 

 ها سازمانشود، اخالق کاري در این  جامعه می

صورت  بهآن به توجهی  دارد و بیاي  ویژهاهمیت 

عملکردي را به دنبال  ۀآشکار افزایش هزین وپنهان 

هاي مختلف  توان در حوزه این هزینه را می .دارد

پویایی سازمان، وري و  سازمان از جمله کاهش بهره

 ریختگی ارتباطات سازمانی هم هشفافیت و ب نبود

فعالیت پژوهشگر  ۀبا توجه به سابقلذا  .شناسایی کرد

شدن از  هاي اجرایی استان کرمان و آگاه در دستگاه

ها، بر آن شد  مشکالت و نارضایتی آنها طی این سال

  .اخالق کاري انجام دهد ۀزمین که پژوهشی در

 - از نظر روش و ماهیت توصیفی ،تحقیقاین : روش

 .پیمایشی و از حیث هدف پژوهشی کاربردي است

نفر از کارکنان و مدیران  521آماري شامل  ۀجامع

با استفاده از که  رسان است ي خدماتها سازمان

براي  .نددشنفر انتخاب  221فرمول کوکران 

سنجیدن روایی و پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي 

 .ي استفاده شدتأییدکرونباخ و تحلیل عاملی 

 SPSSافزارهاي  شده به کمک نرم آوري هاي جمع داده

  شد.سنجش  لیزرلو 

ها نشان داد، میان ابعاد اخالق کاري،  یافته: ها یافته

فردي باورهاي اخالق کاري و رفتار کاري  ۀپیشین

  .مثبت و معناداري وجود دارد ۀکارکنان رابط

پژوهش حاضر با استفاده از مرور : گیري نتیجه

ادبیات موضوعی و به کمک تکنیک دلفی فازي به 

ارائه مقیاس و ابعاد جدید اخالق کاري و شناسایی 

فردي باورهاي اخالق کاري و ارتباط آن با  ۀپیشین

رسان استان  ي خدماتها سازمانرفتار کاري در 

کید بر أسازي با ت این مدل ةاید که دشکرمان منجر 

امروزه تمرکز بر موضوعات  .دشاخالقیات حاصل 

زیرا اخالق به عنوان یک  ،استاخالقی ضروري 

منبع مهم رقابتی و تعالی و یک عنصر ضروري براي 

کننده  طور کلی، یک عامل تعیین پایدار و به ۀتوسع

 .هایی با آمال جهانی شناخته شده است براي شرکت

یک چارچوب  مقیاس و ابعاد جدید اخالق کاري

و  هاي محوري اي از ارزش جامع مبتنی بر مجموعه

گرایی، مسئولیت  کیفیت ةحوز ، درراهبردي

مداري،  محیطی، مسئولیت اجتماعی، مشتري زیست

  . است ساالري و حفظ دانش سازمانی تعالی، شایسته
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 این در شده ارائه مقیاس و ابعاد جدید اخالق کاري

 در اخالقیات ۀتوسع برايرا  زمینه است قادر پژوهش

 قادر را آنها و کند ایران فراهم دولتی يها سازمان

اخالق  سیستم شناسی جامع آسیب ضمن تا سازد

 .کنند استخراج را اقدامات بهبود و ها کاري، طرح

 این در شده ارائه مقیاس و ابعاد جدید اخالق کاري

 سیستمی ساختار یک برخورداري از ضمن پژوهش

هاي اخالق کاري  ر مقیاسدی نوین گیري جهت ،جامع

و قوي  نظري کافی ۀزیرا از پشتوان .پیشین دارد

خبرگان دانشگاهی و  و توسط ستبرخوردار

 .ه استشد پاالیش رسان نیز ي خدماتها سازمان

 شده ارائه مقیاس و ابعاد جدید اخالق کاري

یک سازمان  که ستا  پایداري  مزیت ةدربردارند

  .یابد دست هاآن به باید متعالی

اخالق کاري  : اخالق، اخالق کاري،کلیدي کلمات

نقشی، عملکرد  رفتار کاري، عملکرد درون اسالمی،

  .نقشی برون

  قدمهم

رسوایی اخالقی در سراسر جهان و افزایش اهمیت و 

مزایاي استفاده از اخالق کار در محل کار موجب 

هاي اخالق کار در سراسر جهان شده  انجام پژوهش

  ]1[ .است

 نقش سازمان عملکرد در انحرافی کاري رفتارهاي

این  در کافی و مطالعات جامع اما دارد، سزایی هب

 وجود با چراکه ،است نگرفته صورت خصوص

 هنجارهاي و قوانین براي ایجاد باال هاي هزینه صرف

 توجهی بی صورت در مختلف، هاي زمان در سازمانی

 به ناپذیري جبران خسارت تواند مهم، می این به

   ]2[ .کند وارد کارکنان و سازمان

طور  در مورد اخالق کار بهاین حال، مطالعات   با

مریکا و اروپا انجام شده اعمده در ایاالت متحده 

کمی در کشورهاي در حال  است و مطالعات نسبتاً

هاي بیشتري  نتیجه پژوهشتوسعه انجام شده و در 

بودن مطالعات اخالق  عالوه بر ناکافی .موردنیاز است

کار در کشورهاي در حال توسعه، مطالعات گذشته 

ي ها به بررسی نقش اخالق کار در شیوه عمدتاً

مدیریت منابع انسانی، پیامدهاي کاري و فردي مثل 

تغییر، تعهد، رضایت شغلی و ترك خدمت پرداختند 

باورهاي اخالق  ةدهند فردي شکل ۀپیشین ۀو در زمین

اخالق کاري بر رفتار کاري  تأثیرکاري و همچنین 

  ]3[ .است انجام نشدهکارکنان تحقیق جامعی 

مدیران نگران کاهش اهمیت اخالق کاري در امروزه 

زیرا اخالق کاري یک فرد  ،میان کارکنان خود هستند

بر کارکردهاي سازمانی  تأثیر براياز توانایی بالقوه 

وري، جبران خدمات، استخدام  ازجمله بهره

راهبردي، آموزش و توسعه، غیبت، جذب و 

این تحقیق گام مهمی در  .استخدام برخوردارست

کاري کارکنان درك ارتباط بین اخالق کاري و رفتار 

  .باشد می

گذار بر اخالق کاري و تأثیرفردي  ۀنیدرك بهتر پیش

تواند به انتخاب صحیح  میسنجش درست آن 

 یهمگام برايي سازمانی ها کارکنان و تعدیل روش

اشکال  .بیشتر با نیازهاي انگیزشی کارکنان بیانجامد

ي کاري که طی چندین دهه ها جدید کار و محیط

کند که ساختار  میتغییر در محل کار رخ داده ایجاب 

تا میزان تناسب آن  شودبررسی مجدد اخالق کاري 

درك کامل این  .با محیط کاري امروزي ارزیابی گردد

ي آموزشی یا دیگر ها پدیده قبل از طراحی برنامه



  ، پیشینۀ فردي و رفتار کاري کارکناناسالمی تبیین روابط میان ابعاد اخالق کاري
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سازمان با موفقیت همگام ي راهبردي ها برنامه

   ]3[ .خواهد بود

حال توجه به این امر حائز اهمیت است که از زمان 

ي اخالق کاري، تغییرات ها ایجاد نخستین مقیاس

بسیار زیادي در تکنولوژي، سلسله مراتب و 

ساختارهاي سازمانی، تنوع و ثبات اقتصادي رخ داده 

 طور ي موجود فعلی بهها از این رو مقیاس .است

ي مهم را پوشش ها کامل و جامع تمامی شاخص

با توجه به زندگی پر تکاپو و در حال  .دهند مین

از اخالق  ییها جنبه تغییر دنیاي امروزي احتماالً

 خصوصکاري وجود دارند که از دیدگاه مدیران در 

که در  هستندثر ؤرسیدن به اهداف سازمانی م

در این  .اند ي موجود در نظر گرفته نشدهها مقیاس

روابط میان ابعاد اخالق شود تا  میمطالعه سعی 

فردي باورهاي اخالق کاري و رفتار  ۀکاري، پیشین

  .گردد تبیین کاري

از جمله رسان  ي خدماتها سازماناین پژوهش در 

از و  شد سازمان آب، برق، گاز و مخابرات انجام 

براي افراد  ها سازمانآنجایی که نوع خدمت این 

و  داردآنها نقش مهمی  ةجامعه و زندگی روزمر

هرگونه ضعف از جمله ضعف اخالقی موجب بروز 

مشکالت و در نتیجه نارضایتی قشر وسیعی از افراد 

اي  شود، بحث اخالق کاري از اهمیت ویژه میجامعه 

به  یتوجه بیگردد و  میبرخوردار  ها سازماندر این 

عملکردي  ۀار افزایش هزینآشک وصورت پنهان  به آن

توان در  میاین هزینه را  .را به دنبال خواهد داشت

ي مختلف سازمان شناسایی کرد از جمله ها حوزه

شفافیت و  نبودپویایی سازمان،  و وري کاهش بهره

 ۀبا توجه به سابق .ریختگی ارتباطات سازمانی هم به

هاي اجرایی استان  فعالیت پژوهشگر در دستگاه

از مشکالت و نارضایتی آنها طی  یآگاه کرمان و

اخالق  بر آن شد که پژوهشی در زمینۀها  این سال

امید است که با ارائه الگوي  .کاري انجام دهد

جدیدي از اخالق کاري، تأثیر مثبتی بر ثبات اخالقی 

جانبۀ این الگو در  ها ایجاد شود و اجراي همه سازمان

ید مبتنی بر ها میسر گردد، زیرا الگوي جد سازمان

  تغییرات عصر حاضر است.

  رسان برآورده ي خدمتها دستگاه رسالت ترین مهم

و نیازهاي اقشار مختلف به  ها ساختن خواسته

 انتظار ،بنابراین .است اي پسندیده و اخالقی شیوه

 از ها سازماناین  زیادي کارکنان حدود تا که رود می

 در نامناسب جو مسلماً .کنند دوري نادرست اعمال

 آن کارمندان اخالق کاري در تواند می ها سازماناین 

 و مواجه بحران با را سازمان و مدیریت بگذارد تأثیر

 لذا .کند دلسرد این محیط از را جامعه افراد دیدگاه

 هر از بیشتر رسان هاي خدمت دستگاه دارد ضرورت

 ییها برنامه د ونگیر قرار توجه مورد دیگري سازمان

 ها سازمان این الق کاري درخرشد ا و ارتقا براي

از این رو، پژوهش حاضر به  .دنشو ریزي طرح

پردازد و  میتاریخی اخالق کاري  ۀپیشین مطالعۀ

همزمان بر هدف درك اخالق کاري در عصر حاضر 

یی با عملکرد ها سازمانو باورهاي اخالقی پشتیبان 

براساس مطالب ذکر شده،  .باال تمرکز دارد

با مسائلی رسان استان کرمان  ي خدماتها سازمان

فرضیات که در این پژوهش در قالب  هستندرو  هروب

  ده است:شمطرح  زیر

بین ابعاد اخالق کاري مطلوب مدیران و اخالق  - 

  .اسالمی ارتباط معناداري وجود دارد کاري

 تأثیرفردي بر اخالق کاري مطلوب مدیران  پیشینۀ - 

  .معناداري دارد
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معناداري  تأثیرفردي بر اخالق کاري اسالمی  پیشینۀ - 

  .دارد

 تأثیراخالق کاري مطلوب مدیران بر رفتار کارکنان  - 

  .معناداري دارد

معناداري  تأثیراخالق کاري اسالمی بر رفتار کارکنان  - 

  .دارد

نقشی  اخالق کاري مطلوب مدیران بر عملکرد درون - 

  .معناداري دارد تأثیر

نقشی  مطلوب مدیران بر عملکرد بروناخالق کاري  - 

  .معناداري دارد تأثیر

 تأثیرنقشی  اخالق کاري اسالمی بر عملکرد درون - 

  .معناداري دارد

 تأثیرنقشی  اخالق کاري اسالمی بر عملکرد برون - 

 .معناداري دارد

  مبانی نظري

  ]4[ .اخالق در لغت به معناي عادت و خوي است

لغوي به معناي اخالق جمع خُلق و از لحاظ 

  ]5[ .هاست خوبی

در تعریفی دیگر، گفته شده است که اخالق جمع 

 فقطخلق و به معناي نیرو و سرشت باطنی است که 

  ]6[ .با دیدي بصیر قابل درك است

اي از اصول است که  اخالق، به عنوان مجموعه

اغلب به عنوان منشوري براي تسهیل در امور و 

  ]7[ .شود هدایت کارها استفاده می

اخالق چیزي است که با رفتارهاي  ،از نظر دقت

 در ریشه قانونی رفتار .ناشی از قانون متفاوت است

 فرد عمل نوع که دارد مقررات و اصول از اي مجموعه

 است جامعه قبول مورد عمدتاً و کند می مشخص را

 ها دادگاه در و االجراست الزم توان گفت که و می

 به مربوط بیشتر اخالقیاصول  اما ،شود می اعمال

قرار  قانونی مقررات پوشش تحت که است رفتارهایی

در اصطالح، اخالق تحت عنوان چگونه  .گیرد نمی

یا چه چیزي درست و چه چیزي  کردباید زندگی 

شود؛ یعنی با عمل ارتباط  نادرست است تعبیر می

دارد و هم به تحلیل مرتبط است و هم با رفتار 

ي و هنجاري و دستور ۀاخالق هم جنب .سروکار دارد

   ]8[ .دارد اثباتی ۀهم جنب

مختلف،  هاي نظریه گرفتن نظر در با مطهري مرتضی

فعل اخالقی، آن « کند می تعریف چنین را کار اخالق

فعلی است که هدف از آن منافع مادي و فردي 

استقالل روح و  دلیلنباشد، خواه انسان آن را به 

 .انجام دهد هوشیاريدلیل عقل خویش و خواه به 

 خدا به اعتقاد که شود می باور زمانی ها نظریه این همۀ

 افراد دیدگاه از کار اخالق.باشد کار در الهی عمل و

 را آن عموماً اما دارد، متفاوتی معانی گوناگون

 وآنگاه کار محیط در از نادرست درست شناخت

 یک در و دانند می نادرست ترك و درست انجام

 هنجار یک تواند می هم کاري جامع اخالق تعریف

 شخص در ییها ویژگی مجموعه هم و اجتماعی

 یک عنوان به کاري اخالق .شود کارگر توصیف

 عالی انجام در را مثبت ارزش یک اجتماعی هنجار

کند  یدهد و کار را به صورتی تعریف م قرار می کار

  ]9[ .»داردذاتی ارزش  که به گونۀ

 درستی که معنوي يها ارزش و اصول از اي مجموعه

 اخالق کند، می معین را یا گروه فرد رفتار نادرستی یا

 یک که است چیزي کار اخالق .شود می نامیده کار

 اخالق، .نمایاند می غلط را دیگر کار درست و را کار

تعیین  اجتماعی و فردي زندگی در را ما هاي هدف

  ]10[ .کند می

 را مواردي کار، اخالق با مرتبط مفاهیم بر مروري با

 مواردي بر مشتمل گنجد می این مفهوم حوزة در که
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 از کار، مختلف هاي جنبه به نسبت افراد نگرش نظیر

 کاري، درگیري و ها فعالیت براي جمله ارجحیت

 پولی حاصل غیر و پولی هاي پاداش به نسبت نگرش

 ترقی و پیشرفت روبه شغلی تحرك به تمایل و کار از

  ]11[. برشمرد

 که ییها ارزش و معنوي اصول رعایت یعنی اخالق

 اینکه بر مبنی است، حاکم گروه یا شخص رفتار بر

 امروزه است؟ کدام نادرست و درست چیست

 و راهبردي ترین عنصر حیاتی انسانی ۀسرمای

 کارایی اثربخشی و افزایش براي راه ترین اساسی

ال دنب به نیز را جامعه ترقی و پیشرفت و است سازمان

   ]12[ .خواهد داشت

 هنجار کار اخالق که کرد بیان توان می نهایت در

 در خوب و انجام کار مناسب به که است فرهنگی

 باور این بر و دهد می مثبت معنوي ارزش یک جامعه

 و ]13[ دارد ذاتی ارزش نفسه یک فی کار که است

 در نهایت کار و اخالق فرهنگ از مطالعه هرگونه

 تجلی مرکز ،فرد و است فردي تحلیل رب متمرکز

 اخالقرو،  از این، باشد می ارزش و هنجار فرهنگ،

 توان می اجتماعی امر یک عنوان به طبعاً نیز را کار

  ]14[ .کرد تحلیل

 است ها و هنجارهایی اخالق کاري، مجموعه ارزش

  ]15[ .کنند می استفاده کار انجام در کارکنان که

و  روانی ذهنی، توان متعهدشدن کاري، اخالق

 توسعه براي جمعی اندیشۀ به گروه یا فرد جسمانی

 رفتار بر ،پذیرش مورد و باورهاي ها ارزش .است

 رفتارهاي از جزء مهمی عنوان به که افراد اجتماعی

  .دارد کامل تأثیر رود می شمار به انسانی

 و ها ملت ۀسرمای اصلی پایۀ کاري اخالق ،بنابراین

ي اداري ها سازماندر  توسعه فرهنگی عامل ترین مهم

  ]16[ .شود محسوب می

 بیشتر وري بهره شود می پیشرفته، باعث کاري اخالق

 شغلی رضایت رود، تولیدي باالتر محصول کیفیت و

 فزونی کار و سرعت کمتر کار از غیبت گردد، بیشتر

 به در دستیابی سازمان موفقیت آن ماحصل یابد که

براي  کاري اخالق اساس، همینبر  .است اهداف

 یمهم عامل و دارد زیادي اهمیت ها سازمان مسئوالن

  ]17[ .آید می شمار به کارکنان در استخدام

  اخالق کار اسالمی

اصول اخالقی و اخالقیات از جمله مباحثی است  

کید فراوان اسالم أکارگیري آن در جامعه مورد ت که به

هدف از (ص)  طوري که پیامبر اسالم به ؛بوده است

رسالت خویش را به کمال رساندن مکارم اخالقی 

رو اخالقیات به عنوان  ازاین .اند کرده عنوان

 ها ، باورها، اصول، مبانی، بایدها اي از ارزش مجموعه

تواند نقش مهمی را در مدیریت  می ها نباید و

اخالق اسالمی یک  .ایفا کند ها سازماناثربخش 

ي ها ارتباط با سلسه نیاز اخالق انتزاعی، خشک و بی

رو نه فقط ناظر  ازاین .طبیعی و فطري انسان نیست

به تنظیم مناسبات انسان با خدا و عالم ماوراست، 

گیرتر بر روابط انسان با خود، با  صورتی چشم بلکه به

گذارد و موجبات  می تأثیر ها طبیعت و با دیگر انسان

پایایی طراوت و شادابی، بالندگی، پویایی، سالمت و 

و قلمروهاي زیستی بشري را فراهم  ها عرصه ۀهم

  ]18[ .سازد می

 اصول و کار اخالق توان می اسالمی دیدگاه اساس بر

 صورت در که کرد تقویت سازمان در اخالقی را
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 نارضایتی، عدالتی، بی کاهش تبعیض، امر این تحقق

 در را رضایت تعهد و و سازمانی ۀروحی افزایش

 ، بالندگیها انسان تعالی و رشد یکسو، از کارکنان

موجب  دیگر سوي از را جامعه پیشرفت و ها سازمان

  ]19[ .خواهد شد

 کار فردي هرگاه کار، اخالق رفتاري ۀنظری طبق

 تشویق ارشد مدیران سوي از و داد اخالقی انجام

 تقویت دیگر اخالقی کارهاي انجام ، احتمالدش

 يها ارزش صورت به اخالقی کار که جایی تا شود می

 ارشد مدیران ترتیب به این پس .آید درمی درونی

 کارکنان در کار را اخالق دشون می قادر ها سازمان

در  کار اخالق شدن درونی ،بنابراین .کنند درونی

 که شود می معنی این به اخالقی تعهد باعث کارکنان

 و سازمانی مأموریت ارزش طور درونی به شخص

را انجام  آن و هکرد تقویت سازمان در را شغلی

  ]20[ .دهد می

 پرداختن ،ها سازمان رفتار تحلیل و تجزیه در امروزه

 .است الزامات از یکی اخالقی يها ارزش اخالق و به

 آنها اخالقی رفتارهاي را ها سازمانبیرونی  نماد

 يها ارزش جمع خود حاصل که دهد می تشکیل

 و ظهور ها سازمانآن  در که است اخالقی گوناگون

 دینی مباحث ترین مهم از اخالق .است یافته بروز

 را الهی انبیاي ترین هدف مهم نظر یک از و است

 مردم دین براي نه اخالق بدون زیرا ،دهد می تشکیل

اصوالً  .یابد می سامان آنها دنیاي نه و دارد مفهومی

 اخالق داراي که است انسان نام ۀشایست انسان زمانی

 خطرناکی حیوان صورت این غیر در و انسانی باشد

 چیز همه انسانی سرشار هوش از با استفاده که است

 نامشروع منافع به رسیدن براي و کند می ویران را

 افزارهاي جنگ فروش براي کند، می به پا جنگ مادي

 به را گناهان بی و پاشد می و نفاق تفرقه تخم ویرانگر

 قرآن سراغ به این اشاره با .کشد می خون و خاك

 کسی او«: شنویم آن می زبان از را حقیقت این رفته

از  رسولی نخوانده درس جمعیت میان در که است

 و خواند می آنها بر را آیاتش که برانگیخت خودشان

 حکمت و کتاب آنان به و کند می را تزکیه آنها

 آشکاري گمراهی در آن از هرچند پیش ،آموزد می

 نعمت و نهاد منت مومنان بر خداوند« 1».بودند

 از پیامبري آنها میان در که هنگامی بخشید بزرگی

 و بخواند آنها را بر او آیات که برانگیخت خودشان

 هر ها بیاموزد،آن به تحکم و کتاب و کند پاك را آنان

 2.»بودند آشکاري گمراهی در آن از پیش چند

 دنبال را حقیقت یک واقع در آیات این ،مجموع در

 بعثت اصلی اهداف از یکی اینکه، و آن کنند می

 و ها انسان بیتتر و تزکیه نفوس (ص) اسالم پیامبر

 تأکیدهاي این .است بوده حسنه اخالق پرورش

 که اهمیتی است بر روشنی دلیل نظیر بی و درپی پی

قائل  نفوس تزکیۀ و اخالق پرورش براي مجید قرآن

 بزرگ ارزش این در را ها ارزش ۀهم گویی و بوده

 در را نجات و رستگاري و فالح و کند خالصه می

 احادیث در مسأله این .شمرد حسنه می اخالق

 با اهمیت (ع) معصوم پیشوایان (ص) و پیامبراکرم

از  معروفی حدیث در .است شده تعقیب اي العاده فوق

انما بعثت التمم مکارم « خوانیم می (ص) پیامبراکرم

براي تکمیل فضایل اخالقی  فقطمن ، »االخالق

   .ام مبعوث شده

                                                           
  2سورة جمعه، آیه  ١
  164عمران، آیه  سوره آل ٢
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بسیاري از اقدامات مدیران و کارکنان در هر سازمان 

  ]21[ .هاي اخالقی بوده است متأثر از ارزش

در تعریفی عملیاتی  ،با توجه به مطالب مطرح شده

 عنوان به توان گفت اخالق کاري اسالمی می

 بافت در معنوي و اخالقی اصول از اي مجموعه

 متمایز نادرست از را درست که است اسالمی

 تمایل و گرایش اخالق کاري اسالمی .سازد می

 زندگی در فضیلت عنوان به را کار و کار، به نسبت

ضعف اخالق اسالمی موجب بروز  .است دیدن بشر

پویایی سازمان،  و وري مشکالتی ازجمله کاهش بهره

 ریختگی ارتباطات سازمانی هم بهشفافیت و  نبود

  .خواهد شد

  باورهاي اخالقی فردي

 توجه آن به زیاد که متغیري کارکنان یابی هویت در

 دارد، یابی هویت در مهمی بسیار نقش شود، ولی نمی

   ]22[ .اخالقی ضمنی کارکنان است باورهاي

 تلقی جهت مهم آن از کارکنان اخالقی باورهاي

سازمان  از کارکنان متفاوت درك به منجر که گردد می

 در متفاوت اخالقی باورهاي با کارکنان و شود می

 .کرد خواهند عمل متفاوت یابی نیز هویت فرایند

 است اي ناگفته کارکنان مفروضات اخالقی باورهاي

 در از تجربیاتشان افراد كاادر و ساختار از که

  ]23[ .گیرد می نشأت اخالقی يها موقعیت

 اخالقی موقعیت یک به فرد پاسخ نحوة ،درحقیقت

ش ادراکبیانگر  و رددا وي اخالقی در باورهاي ریشه

 .است اخالقی باورهاي براساس اخالقی موقعیت از

 آورند می فراهم معنایی سیستم یک ضمنی باورهاي

 تأثیر تحت را رفتاري هاي پاسخ و قضاوت، تفسیر که

  ]24[ .دهند می قرار

 قراردادن تأثیر تحت براي پتانسیلی ضمنی باورهاي

 رهبران به واکنش دادن نشان و پیروان درك نحوة

 با افرادي اخالقی، مباحث ةدر حوز .دارند را خود

 اخالقی صفات و شخصیت قوي، اخالقی باورهاي

 .پذیر انعطاف پندارند تا می ثابت بیشتر را افراد

نظم  مقرر، تعهدات و وظایف با مطابق ،همچنین

 با افراد ،بنابراین .کنند می حفظ را موجود اجتماعی

 اخالقی، رهبر با مواجهه در تر قوي باورهاي اخالقی

 را اخالقی رهبر اخالقی هاي رود ویژگی می انتظار

 به را اخالقی رفتار رهبر و ببینند ثابت طور همان

 و از شخصیت واقعی و معتبر سازگار، بیان یک عنوان

 رهبر رفتارهاي افراد، این .بدانند رهبر اخالقی اصول

 ذاتی اخالقی صفات با ثابت، بازتابی همانا را اخالقی

 با مقایسه در این، بر عالوه .بینند صداقت رهبر می و

 اخالقی اعتقادات با افراد تر، اخالقی ضعیف باورهاي

 بنابراین، .باشند بیشتر خاص دارند تمایل تر قوي

 باورهاي اخالقی با پیروان براي که داریم انتظار

 بخشد تقویت را پیرو هویت اخالقی رهبر تر قوي

 اعتقادات با پیروان این، بر عالوه .اي) رابطه (هویت

 وتعهداتی وظایف با انطباق مورد در نیز  اخالقی قوي

 وضع مسئول را خود که چرا ند،ننگرا هاآن ةعهد به که

  ]25[ .و تعهد بیشتري به سازمان دارند دانسته کنونی

 اخالقی باورهاي با پیروان رسد که می نظر به بنابراین،

 سازمانی با نیز تري قوي سازمانی هویت باید تر قوي

  ]26[ .باشند داشته دارد، اخالقی رهبري که

 معیارهاي برخی شدن رعایت کنونی شرایط در

وجود  به ها سازمان در را زیادي هاي ینگران اخالقی،

 را پژوهشگران رفتاري، معیارهاي سقوط .است آورده

این  در نظري مبناهاي وجوي جست در تا واداشته

 را آن اجرایی مناسب مسیر بتوانند تا باشند زمینه
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ي ها دغدغه ینتر عمده از یکی ،رو از این .کنند فراهم

 ایجاد چگونگی مختلف، سطوح در مدآکار مدیران

تمام  در شاغل انسانی عوامل براي مناسب بسترهاي

 به کامل تعهد و مسئولیت حس با آنها تا ستها حرفه

 و اصول بپردازند کار به خود حرفۀ و جامعه مسائل

 .کنند رعایت را خود حرفۀ و شغل بر حاکم اخالقی

پژوهشگران به عوامل گوناگونی در بروز رفتارهاي 

به باور  .کنند اشاره می ها سازماناخالقی کارکنان در 

هاي افراد و  گونه رفتارها ناشی از ویژگی این آنها

  ]27[ .کاري آنهاستمحیط 

افراد در محیط کار برخی تمایالت رفتاري را از خود 

به عنوان  1ها بر کانون کنترل پژوهش .دهند بروز می

ثر بر موفقیت و شکست ؤیک ویژگی شخصیتی م

  ]28[ .کارکنان اشاره دارند

 غیراخالقی رفتار سبب عواملی چه پرسید باید حال

 و بداخالق روحیه بی افراد آیا .شوند می سازمان در

 کاري محیط یا شوند می غیراخالقی رفتارهاي موجب

بر  .کند می را ترویج غیراخالقی فعالیت که است

 ناشی غیراخالقی و اخالقی اعمال ،مطالعاتاساس 

  .است کار و محیط افراد يها ویژگی از

 اخالقی رفتار تشریح ) براي2012جاج ( و رابینز

 سطح پیشرفت مدل این در که دادند ارائه مدلی

 یا (درونی کنترل مرکز سازمانی، محیط افراد، اخالقی

  .غیراخالقی رابطه دارند یا اخالقی رفتار با بیرونی)

 دربارة را افراد مرز و شخصیتی خصیصۀ کنترل، مرکز

کانون کنترل، نوعی  .دهد می نشان زندگی رویدادهاي

ویژگی شخصیتی است که افراد خود را در رابطه با 

                                                           
1 locus of control 

منبع کنترل را  .دانند رویدادهاي زندگی مسئول می

  ]29[ .کند شناختی فرد تعریف می ویژگی سبک

) براي تعریف کنترل به دو 1986( 2اسپکتور و میچل

در افراد  .کند منبع کنترل درونی و بیرونی اشاره می

فرد رویداد وقایع را  ،داراي کانون کنترل درونی

داند، در حالی که افراد داراي  معلول رفتار خویش می

کانون کنترل بیرونی وقایع و رویدادها را ناشی از 

  ]30[ .کنند بخت و اقبال خود قلمداد می

دهند که افراد با کانون کنترل  ها نشان می پژوهش

در قبال پیامدهاي رفتارشان احساس  بیرونی، احتماالً

کمتري دارند و بیشتر به نفوذ عوامل  مسئولیت

ولی افراد با کانون کنترل  .خارجی متکی هستند

درستی یا نادرستی رفتار  ةدرونی براي قضاوت دربار

و هدایت رفتار خود به استانداردهاي درونی متکی 

تري دارند، به احتمال  قوي ۀکسانی که روحی .هستند

 فقطنه  .گیرند هاي غیراخالقی می کمتري تصمیم

هاي سازمانی هستند که رفتارهاي  افراد بلکه محیط

کنند و موجب بروز  غیراخالقی را ترویج می

در چنین شرایطی  .شوند هاي غیراخالقی می تصمیم

هاي  در رعایت ارزش یتوانند با پیشگام مدیران می

اساسی جامعه و سازمان به عنوان الگو براي سایرین 

  ]31[ .قلمداد گردند

  پژوهش ۀپیشین

 ۀزمین دردر این بخش به بررسی برخی از مطالعاتی 

  شده است.پرداخته مورد مطالعه 

مدلی براي تبیین  ،)1395( زنوزي اصل وزاد  یکب

نزاکتی کارکنان شرکت سهامی  ثر بر بیؤعوامل م

نزاکتی بر اساس  بیارائه دادند که پتروشیمی تبریز 

                                                           
2 Spector & Michaels 
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ثر بر ؤکورتینا و همکاران تعریف و عوامل م ۀنظری

 ۀعامل اولی 63از  ،با توجه به نتایج .دششناسایی  آن

 ۀعامل شناسایی و در سه دست 12، زاکتین ثر بیؤم

بندي  عوامل شهرت سازمانی، فرهنگی و فردي دسته

، نزاکتی کارکنان ثر بر بیؤم ۀگان در عوامل سه .دش

بیشترین و عوامل فرهنگی  عوامل شهرت سازمانی

  ]32[ .دارددر کارکنان را  تأثیرکمترین 

 ) به تبیین مدل اخالق کار1392موغلی و همکاران (

 ۀاسالمی و رفتار شهروندي سازمانی با واسط

ي شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ها ارزش

مستقیم  تأثیربیانگر  آنهاي ها یافته .پرداختند

 بود وي شغلی بر رفتار شهروندي سازمانی ها ارزش

ي شغلی بر ها ارزش ۀواسط هاخالق کار اسالمی ب

  ]33[ .گذار بودتأثیررفتار شهروندي سازمانی 

ارائه الگوي اخالق )، به 1390( رونقی و فیضی

که  پرداختند هاي خصوصی ایران کاري کارکنان بانک

ارتباط بین رعایت اخالق کاري،  آنها،ارزیابی در 

اعتماد مشتریان و رضایت و وفاداري آنها در قالب 

این بر اساس شد که یک الگوي تجزیه و تحلیل 

الگو، ارتباط مثبتی بین رعایت اخالق کاري در بین 

هاي خصوصی با جلب اعتماد مشتریان  کارکنان بانک

شود که وفاداري  و کسب رضایت آنها مشاهده می

  ]34[ .ان را به بانک مربوطه به دنبال داردمشتری

خالق )، به بررسی ا2017( 1مایکل و همکاران

 ند کهکردعنوان  رفتاري درون سازمانی پرداخته و

ترین مسائل مربوط به  اخالق به عنوان یکی از مهم

غلبه بر رسوایی اخالقی  .ظهور کرده است ها سازمان

فولکس واگن، ولز فارگو  مثالًدر مطبوعات مردمی 

                                                           
1 Mitchell et al 

ي علمی براي کشف علل و عواقب رفتار ها با تالش

با توجه به نتایج،  .رو شده است هاخالقی (غیر) روب

گیري  ات فردي، سازمانی و نهادي بر تصمیمتأثیر

منابع انسانی و  مؤثر بودهاخالقی و رفتاري کارکنان 

گیري و رفتار  هاي سازمانی نیز بر تصمیم و شیوه

  ]21[ .داشته است تأثیراخالقی کارکنان 

اخالق کاري اسالمی  تأثیر)، به بررسی 2017(2توفال

بر رفتارهاي شهروندي سازمانی در میان کارکنان زن 

 اخالق کار اسالمی که دریافتو  پرداخت دانشگاهی

مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي کارکنان  تأثیر

و  اخالق کار اسالمی بینو در ادامه دریافت که  دارد

  ]37[ وجود دارد.مشارکت کارکنان ارتباطی مثبت 

اقدام به  ی) در پژوهش2013( 3و همکاران اكیمر

ۀ جینت که ندکرد ياخالق کار اسیمق يساز خالصه

 تمیآ 28به  ياخالق کار اسیمق تمیآ 65کاهش آن 

  ]35[. بود

  تحقیق روش

 و ژوهشی کاربردي، پهدفر از نظر ضحا پژوهش

 -، توصیفیها گردآوري و ماهیت داده ةبر اساس نحو

آماري مربوط به این مرحله  ۀ جامع .است همبستگی

مدیران و کارکنان نفر از  521از پژوهش را 

آب، برق، گاز و از جمله  رسان ي خدماتها سازمان

حجم نمونه . دهند استان کرمان تشکیل میمخابرات 

نفر  221در این مرحله بر اساس فرمول کوکران، 

  .دشانتخاب 
  

  

  

  
  

                                                           
2 Tufail et al 
3 Meriac et al 
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  مدل مفهومی پژوهش

  روایی و پایایی

هاي پژوهش از ضـریب   به منظور بررسی پایایی داده

، 1شـمارة   جـدول  مطابق .دشآلفاي کرونباخ استفاده 

 7/0مقدار آلفاي کرونباخ براي تمامی معیارها بـاالي  

 بـراي  .اسـت  تأییدپایایی ابزار مورد لذا ، دست آمد به

ـ    بررسی روایـی ابـزار   ی، هـاي سـنجش در روش کم

مــدیران و ت بــر اســاس نظــرات خبرگــان و ســئواال

 پـژوهش  پیشـینۀ و  اخـالق  ةحوز مجرب شناسانکار

پرسشـنامه،   روایـی اطمینـان از  براي  .طراحی گردید

  .دش تأییدي محاسبه و تأییدتحلیل عاملی 

  مدل مفهومی و متغیرهاي پژوهش

بهره  پژوهش حاضر روش ترکیبی کیفی و کمی

. این پژوهش به دنبال ارائه مقیاس و ابعاد برد می

 پیشینۀجدید اخالق کاري اسالمی و شناسایی 

ي ها سازمانو ارتباط آن با رفتار کاري در  1فردي

  است.  استان کرمان رسان خدمات

                                                           
١

شامل سـن، تحصـیالت، جنسـیت،    فردي  ۀنظر اساتید متغیر پیشین هبنا ب

ــاعی ــت اجتم ــدین -موقعی ــادي وال ــB1( اقتص ــاري ۀ)، تجرب )، B2( ک

)، منبــع کنتــرل B4)، منبــع کنتــرل درونــی(B3( هــاي اقتصــادي آســیب

شـناختی جنسـیت و    جمعیـت  يها داده و ) درنظر گرفته شدB5بیرونی(

  لحاظ نشد.تحصیالت در تحلیل فرضیات 

ابزار سنجش اخالق کار اسالمی در این تحقیق 

توسط  شده ساخته سؤالی 17 استاندارد ۀپرسشنام

 5 طیف لیکرت قالب ) در2007( علی و الکاظمی

است. براي سنجش رفتار کاري شامل دو  اي گزینه

عد عملکرد درون نقشی و برون نقشی نیز از ب

پرسشنامه استاندارد استفاده شد. عملکرد درون 

نقشی از طریق دو معیار احترام به زمان سازمانی و 

و عملکرد  ]18[قابلیت اتکا در انجام وظیفه 

ریق چهار معیار رفتار شهروندي نقشی از ط برون

دوستانه، ابتکار  رساندن، رفتار انسان سازمانی یاري

  ]25[.شوند میسنجش  و فضیلت مدنی عمل

شاخص سایر متغیرهاي تحقیق از طریق تکنیک 

   د.شدلفی فازي و به کمک خبرگان استخراج 

  ها تحلیل داده

ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و  یافته

و  SPSSافزارهاي  معادالت ساختاري به کمک نرم

  شد.تحلیل تجزیه و  لیزرل

  آزمون فرضیات

: بین ابعاد اخالق کاري مطلوب مدیران و 1فرضیۀ

  .اخالق کاري اسالمی ارتباط معناداري وجود دارد

  

 پیشینه فردي اخالق کاري

 سن

 تحصیالت

 جنسیت

اقتصادي -موقعیت اجتماعی

 والدین

 کاري ۀتجرب

 ي اقتصاديهاآسیب

 منبع کنترل درونی

 منبع کنترل بیرونی

 

 اخالق کاري (به عنوان ارزش)

 مقیاس اخالق کاري مطلوب مدیران

 مقیاس اخالق کاري اسالمی

 

 رفتارکاري

 عملکرد درون نقشی

 عملکرد برون نقشی
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  و اخالق کاري اسالمی اخالق کاري مطلوب مدیرانابعاد  ضریب همبستگی میان :2شمارة  جدول

  ضریب همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل

  پیرسون

  سطح

  معناداري

  سطح

  خطا

  

  جدید ابعاد

  اخالق کاري

 ییگرا تیفیک
  

  

  اخالق کاري

  اسالمی

653/0  000/0  01/0  

 01/0 000/0  843/0 یطیمح ستیز تیمسئول

 01/0 000/0  924/0 يمدار يمشتر

 01/0 000/0  774/0 يساالر ستهیشا

 01/0 000/0  721/0 یاجتماع تیمسئول

 01/0 000/0  676/0 یسازمان دانش حفظ

 01/0 000/0  636/0 یسازمان یتعال
  

  

  

  نتایج فرضیات تحقیق از طریق معادالت ساختاري :3شمارة  جدول

 نتیجه R(  t-valueاستاندارد (ضرایب   فرضیات

  تأیید  34/11  93/0  اخالق کاري -فردي پیشینۀ  2فرضیۀ 

 تأیید  66/11  94/0  اسالمی اخالق کاري -فردي پیشینۀ  3فرضیۀ 

 تأیید  87/17  62/0  رفتار کاري -اخالق کاري مطلوب مدیران  4فرضیۀ 

 تأیید  66/10  71/0  رفتار کاري -اخالق کاري اسالمی  5فرضیۀ 

 تأیید  93/15  81/0  عملکرد درون نقشی -اخالق کاري مطلوب مدیران  6فرضیۀ 

 تأیید  62/16  85/0  عملکرد برون نقشی -اخالق کاري مطلوب مدیران  7فرضیۀ 

 تأیید  42/10  80/0  عملکرد درون نقشی -اخالق کاري اسالمی  8فرضیۀ 

 تأیید  33/13  82/0  عملکرد برون نقشی -اخالق کاري اسالمی  9فرضیۀ 
  

  

 000/0سطح معناداري ، 2شمارة  نتایج جدولمطابق 

کمتر است، در نتیجه  01/0باشد که از سطح خطا  می

توان بین ابعاد اخالق  می درصد 99اطمینان  با سطح

کاري مطلوب مدیران و اخالق کاري اسالمی ارتباط 

  .معناداري دارد

فردي بر اخالق کاري مطلوب  پیشینۀ: 2فرضیۀ 

  .معناداري دارد تأثیرمدیران 

) بین دو متغیر 93/0( مقدار ضریب استاندارد

) tو مقدار ضریب معناداري( 3/0از  تر بزرگ

 فرضیۀ تأیید بیانگرو  96/1از  تر بزرگنیز  )34/11(

، RMSEA= 041/0برازش شاخص .استپژوهش 

 59/211 اسکوئر کايمقدار و  95ي آزاد درجۀ

 = 22/2X2/df و مقدار 000/0 يمعنادار باسطح

هاي  که شاخص است) حاکی از آن 3تر از  کوچک(

  .باشندبرازش مطلوب می

 تأثیرفردي بر اخالق کاري اسالمی  پیشینۀ: 3فرضیۀ

  .معناداري دارد

) بین دو متغیر 94/0( مقدار ضریب استاندارد

) t( معناداريو مقدار ضریب  3/0از  تر بزرگ

 تأیید دهندة نشانو  96/1از  تر بزرگنیز  )66/11(

 برازش شاخص .باشد پژوهش می فرضیۀ

046/0=RMSEA ،و مقدار  45ي آزاد درجۀ

 و مقدار 000/0 يمعنادار سطح با 44/63 اسکوئر يکا
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40/١X2/df = )است) حاکی از آن 3تر از   کوچک 

  .باشندهاي برازش مطلوب می که شاخص

: اخالق کاري مطلوب مدیران بر رفتار 4فرضیۀ

  .معناداري دارد تأثیرکارکنان 

) بین دو متغیر 62/0( مقدار ضریب استاندارد

) t( و مقدار ضریب معناداري 3/0از  تر بزرگ

 تأیید دهندة نشانو  96/1از  تر بزرگنیز  )17.87(

 برازش شاخص .استپژوهش  فرضیۀ

043/0=RMSEA ،و مقدار  26ي آزاد درجۀ

 و مقدار 000/0يمعنادار باسطح 35/42 اسکوئر کاي

62/1 X2/df = )است) حاکی از آن 3تر از  کوچک 

  .باشندهاي برازش مطلوب می که شاخص

 تأثیر: اخالق کاري اسالمی بر رفتار کارکنان 5 فرضیۀ

  .معناداري دارد

) بین دو متغیر 71/0( مقدار ضریب استاندارد

) t( مقدار ضریب معناداريو  3/0از  تر بزرگ

 فرضیۀ تأیید بیانگرو  96/1از  تر بزرگنیز  )66/10(

، RMSEA=  044/0برازش شاخص .استپژوهش 

 سطح با 10.75 اسکوئر کايو مقدار  4ي آزاد درجۀ

تر  کوچک( =X2/df 68/2 و مقدار 000/0 يمعنادار

هاي برازش  که شاخص است) حاکی از آن 3از 

  هستند.مطلوب 

: اخالق کاري مطلوب مدیران بر عملکرد 6فرضیۀ

  .معناداري دارد تأثیردرون نقشی 

) بین دو متغیر 81/0( مقدار ضریب استاندارد

) t( و مقدار ضریب معناداري 3/0از  تر بزرگ

 فرضیۀ تأیید بیانگرو  96/1از  تر بزرگنیز  )93/15(

، RMSEA=048/0 برازش شاخص .استپژوهش 

 سطح با 52/62اسکوئر کايو مقدار  27ي آزاد درجۀ

تر   کوچک( = X2/df 31/2و مقدار  000/0 يمعنادار

هاي برازش  که شاخص است) حاکی از آن 3از 

  .باشندمطلوب می

: اخالق کاري مطلوب مدیران بر عملکرد 7 فرضیۀ

  .معناداري دارد تأثیرنقشی  برون

) بین دو متغیر 85/0( مقدار ضریب استاندارد

) t( معناداريو مقدار ضریب  3/0از  تر بزرگ

 فرضیۀ تأیید بیانگرو  96/1از  تر بزرگنیز  )62/16(

، RMSEA= 042/0برازش شاخص .استپژوهش 

 باسطح16/104 اسکوئر کايو مقدار  46ي آزاد درجۀ

تر  کوچک( = 26/2X2/dfو مقدار  000/0يمعنادار

هاي برازش  شاخصکه  است) حاکی از آن 3از 

  .باشندمطلوب می

کاري اسالمی بر عملکرد   : اخالق8 فرضیۀ

  .معناداري دارد تأثیرنقشی  درون

از  تر بزرگ) بین دو متغیر 80/0( ضریب استاندارد

) نیز t) (42/10( و مقدار ضریب معناداري 3/0

پژوهش  فرضیۀ تأیید بیانگرو  96/1از  تر بزرگ

 درجۀ، RMSEA= 460/0 برازش شاخص .است

 سطح با 61/11 اسکوئر کايو مقدار  4ي آزاد

تر  کوچک( = 90/2X2/dfو مقدار  000/0يمعنادار

هاي برازش  که شاخص است) حاکی از آن 3از 

  .باشندمطلوب می

بر عملکرد برون : اخالق کاري اسالمی 9 فرضیۀ

 .معناداري دارد تأثیرنقشی 

) بین دو متغیر 82/0( مقدار ضریب استاندارد

نیز  )t) (33/13( و ضریب معناداري 3/0از  تر بزرگ

پژوهش  فرضیۀ تأیید بیانگرو  96/1از  تر بزرگ

 ۀدرج، RMSEA= 048/0 برازش شاخص .است
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 سطح با 98/38 اسکوئر کايو مقدار  17ي آزاد

تر  کوچک( = 29/2X2/df مقدار و 000/0 يمعنادار

هاي برازش  که شاخص است) حاکی از آن 3از 

   هستند.مطلوب 

دهد، مقدار ضریب  نشان می 3شمارة  جدولنتایج 

و مقدار  3/0از  تر بزرگمتغیرها استاندارد بین 

و  96/1از  تر بزرگ) نیز t( ضریب معناداري

  .فرضیات پژوهش است تأیید دهندة نشان

  اعتباریابی مدلتحلیل مسیر براي 

افزار معادالت ساختاري  به کمک نرمدر این بخش 

مقادیر  .بررسی شدیات مدل برآورد شده ئجز، لیزرل

 تر بزرگ 1شمارة  دست آمده در نمودار هاستاندارد ب

) 2( مقادیر معناداري نیز در مدل .باشد می 3/0از 

و بوده مورد قبول  ۀاست که در دامن 96/1از  تر بزرگ

 تأثیربا توجه به ضرایب  .استفرضیات  تأیید بیانگر

77/0 =  82/0و=  41/8و مقدار بحرانی = 

 )-t )96/1˃˃t96/1ضریب  = 44/10و  tضریب 

از  تر بزرگکه  4شمارة  گزارش شده در جدول

توان نتیجه گرفت که روابط بین  باشد، می می 96/1

   .است تأییدمدل مورد 

  

 : نتایج مدل پژوهش4جدول شمارة 

 نتیجه  T-valueعدد معناداري  )( تأثیرضریب   لفهؤم

  قبول مدل  41/8  77/0  اخالق کاري       فردي پیشینۀ

  قبول مدل  44/10  82/0  رفتار کاري          اخالق کاري
  

  

  

  هاي برازش مدل پژوهش شاخص :5 شمارة جدول

  شاخص  نتیجه  دامنه قابل قبول  مقدار

  جذور کاي نسبیم  χ2 / df <3 78/1 تأیید

  سطح معناداري  5/0P <  000/0  تأیید

  1جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب  RMSEA <  045/0 09/0  تأیید

  2ریشه میانگین مجذور پسماندها  RMR <  034/0 09/0  تأیید

  3نیکویی برازش  شاخص  GFI >  93/0 9/0  تأیید

  4شاخص نیکویی برازش تعدیل شده  AGFI >  92/0 9/0  تأیید

  5برازندگی تطبیقیشاخص   CFI >  90/0 9/0  تأیید

  6شاخص بنتلرـ بونت یا شاخص نرم شده برازندگی  NFI >  90/0 9/0  تأیید

  
  

  

  

                                                           
1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2 Root Mean square Residual(RMR)  
3 Goodness of Fit Index (GFI) 
4 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  
5 Comparative Fit Index(CFI) 
6 Normed Fit Index (NFI) 
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  : مدل پژوهش در حالت استاندارد1نمودار شمارة 

  

  : مدل پژوهش در حالت معناداري2 شمارة نمودار
  

  

  هاي نیکویی برازش مدل آزمون

 باشـد  برخوردار مناسبی نظري پشتوانه از یمدل وقتی

 بـا  مـدل  ایـن  تناسـب  بررسـی  نوبت بعد ۀمرحل در

شـمارة  . براساس نتایج جـدول  است محقق هاي داده

بـرازش   ةدهنـد  نشـان  مـذکور  مـدل  يهـا  شاخص ،5

  خوب مدل است.

  

  گیري نتیجه

ترین عامل نهادینه سازي اخالق در کسب وکـار،   مهم

از  تـر  است کـه ژرف تحول وجودي در منابع انسانی 

 از شناختی است. یکـی  شناختی و جامعه تحول روان

 سـطوح  در کارآمـد  مـدیران  يهـا  دغدغه ینتر عمده

 مناسـب  ایجاد بسترهاي چگونگی سازمانی، مختلف

 تعهد و مسئولیت حس با تا است انسانی عوامل براي
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 را خـود  حرفه و بر شغل حاکم اخالقی اصول کامل،

 زیـادي  منافع اي حرفه اخالق کنند. حاکمیت رعایت

 روابـط،  بهبـود  لحـاظ  از داخلی عدب از سازمان براي

 و تعهــد افــزایش تعارضــات، کــاهش و تفـاهم 

 يهـا  کاهش هزینـه  و کارکنان بیشتر پذیري مسئولیت

 اجتماعی مسئولیت دیدگاه از و دارد را کنترل از ناشی

 آن، اقـدامات  سازمان و مشروعیت افزایش راه از نیز

 درآمـد،  افزایش نفعان، ذي به توجه در اخالقی التزام

 موفقیـت  ...و رقـابتی  مزیـت  بهبـود  و سـودآوري 

 اي حرفـه  اخالق دهد. می قرار تأثیر تحت را سازمانی

 کـه  نماید میفراهم  سازمان یا فرد براي را قدرت این

  ]36[باشند.  خودبهبودگر و خودکنترل

مرتبط با کارکردهاي مدیریت در معناي واقعی 

پذیري  پذیري است و مسئولیت مسئولیت و مسئولیت

نیز از پایبندي به رعایت اصول اخالقی ناشی 

شود. ضعف در سیستم اخالقیات منجر به کاهش  می

گردد. با  می ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی

شوند تا  اتکا به اصول اخالقی، مدیران قادر می

است و چه بگیرند که چه چیزي درست   تصمیم

چیزي نادرست؛ چه کسی در سازمان به راه درست 

رود و چه کسی به راه نادرست. بنابراین، مدیر در  می

گیري،  انجام دادن وظایف خود، نظیر تصمیم

ارزشیابی، نظارت، تشویق و تنبیه، بدون وجود یک 

تواند با قاطعیت عمل  نظام اخالقی در سازمان نمی

و رفتارها، در  کند. نقش اخالق در عملکردها

برخوردها و  ها و در ها و انتخاب گیري تصمیم

کننده است. اخالقیات در  ارتباطات مهم و تعیین

ها و بایدها و  سازمان به عنوان سیستمی از ارزش

ها نیک و بدهاي  نبایدها تعریف شده که براساس آن

شوند و عمل خوب از بد متمایز  سازمان مشخص می

  ]37[شوند.  می

 ده طی در رقابت و سازمان آگاهی سطح افزایش با

 هر براي اخالقی کاري فضاي گذشته، ایجاد سال

 فضاي ایجاد است. اهمیت گردیده با بسیار سازمانی

 فردي هر و هر سازمان براي تناسب به اخالقی کاري

 بر کاري اخالقی فضاي که چرا شود؛ می قلمداد مهم

 درك چگونگی در کارکنان احساس و نگرش

 گذارتأثیر خود همکاران دیگر و مشتریان برخورد با

 هنجارهاي تدوین هدف با ها سازمانبنابراین،  است.

 متناسب کارکنان، که انتظار دارند قبول قابل اخالقی

 ایجاد جو اخالقی این تا نمایند عمل اخالقیات با

به  گردد. اخالقی کاري فضاي پیدایش باعث شده،

 به که گذشته هاي پژوهش براساس منظور، همین

 به علمی هیات اعضاي بدبینی درك عواقب بررسی

 کاري فضاي که شد پرداختند، بیان خود کار فضاي

 سازمان نگرش افراد و رفتار گیري شکل در اخالقی

 سازمان خود کارکنان، که زمانی دارد. به سزایی تأثیر

 عاطفی دلبستگی ایجاد با کنند درك کامل طور به را

 تبع به و هکرد عمل متعهدتر خود سازمان بهنسبت 

 یابد. می افزایش چشمگیر طور به موفقیت سازمان آن

 باعث مناسب اخالقی فضاي کاري ایجاد بنابراین

  .شود می سازمان در تعهد افزایش

  ها یافته

بین ابعاد اخالق کاري مطلوب ها،  با توجه به یافته

و مدیران و اخالق کاري اسالمی ارتباط مثبت 

فردي بر اخالق کاري  ۀپیشینو  معناداري وجود دارد

مثبت و  تأثیراخالق کاري اسالمی  ومطلوب مدیران 

اخالق کاري مطلوب  همچنین، معناداري دارد.



 محمدمهدي رشیدي، ایرج سلطانی، بهنام سعیدي

128  

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ی

لم
 ع

مۀ
نا

صل
ف

- 
ی

ش
وه

پژ
 

ل 
سا

 ،
ت

جا
و ن

د 
دا

ام
م

نه
رة

ما
ش

 ،
 

2 ،
13

96
 

  

بر رفتار هر دو  اخالق کاري اسالمیو  مدیران

  در ضمن،  مثبت و معناداري دارد. تأثیرکارکنان 

اخالق کاري مطلوب مدیران بر عملکرد درون نقشی 

مثبـت و معنـاداري    تـأثیر عملکرد برون نقشـی  و نیز 

اخــالق کــاري اســالمی بــر در نهایــت اینکــه،  دارد.

 تـأثیر عملکـرد بـرون نقشـی     و عملکرد درون نقشی

  مثبت و معناداري دارد.

  پیشنهادها

هـاي   ت و یافتـه سـئواال در این بخـش بـا توجـه بـه     

 رسـان  ي خدماتها سازمان، پیشنهاداتی براي پژوهش

  از این قرار: شود استان کرمان ارائه می

 یاخالقــ رشــد و اخــالق بــر کیاســتراتژ نگــرش -

 ضـامن  سـت یاستراتژ رانیمـد ( داشته باشـند  سازمان

   ؛)هستند سازمان بودن یاخالق

را مـدنظر قـرار    رقابـت  ۀعرصـ  در اخـالق  تیمز -

؛دهند

 عملکـرد  سـاالنه  یابیـ ارز و یاخالق ۀمرامنام جادیا -

؛هاي خود قرار دهند را در برنامه سازمان یاخالق

 و دیـ تأک و توجـه  ،هـا  سازمان در یاخالق اصول بر -

 تا دیآ فراهم یاخالق اصول نیا رشد و تیرعا نهیزم

 نقـش  خـود  سـازمان  عملکـرد  بهبود در بتوانند افراد

 سـازمان  عملکردي يها شاخص و کنند فایا مؤثرتري

؛دهند ارتقا را خود

 سـازي  تـیم  از و تأکیـد  سازمان در تیمی کارهاي بر -

 اخالقی اصول ،ها گروه و ها تیم در زیرا شود. حمایت

 و همکـاري  نظیـر  اخالقـی  يهـا  ویـژه شـاخص   بـه 

 انتقـاد  و پـذیري  اعتماد، مسـئولیت  مشاوره، همدلی،

 تواند می و بهتر گرفته قرار توجه مورد بیشتر پذیري،

فراگیـر   و رشـد  بـه  توانـد  می شرایط این و یابد رشد

 که شود منجر سازمان کل در اخالقی اصول این شدن

 ارتقـا  سـازمان  عملکـردي  يها شاخص نتیجه آن در

  ؛یابد می

لحـاظ   بـه  کـه  کارکنـانی  از ویژه حمایت و تشویق -

 که هستند برجسته کاري و فردي اخالق يها شاخص 

 سـایر  الگـوگرفتن  باعـث  هـم  توانـد  مـی  این مسـئله 

 هـم  و شـود  افراد این اخالقی يها ویژگی از کارکنان

 در اخالقـی  يهـا  این شاخص گسترش و نشر باعث

  ؛گردد سازمان

 فرهنگـی  بـه  سازمانی فرهنگ تبدیل و دادن سوق -

 يهـا  ارزش و اصـول  ةکننـد  تقویـت  و کننده حمایت

 در تواند می اخالقی اصول این صورت در که اخالقی

 سازمان یک به و سازمان شود نهادینه سازمان سراسر

 آن تمـام  نتیجـه  در کـه  گـردد  تبـدیل  مـدار  اخـالق 

کارایی  و عملکردي سطح ویژه به سازمانی يها مؤلفه

 ؛یافت خواهند ارتقا و رشد سازمان،

 ایجاد همچنین و کارکنان مثبت نقاط بر کردن تکیه -

و کـار  اخـالق  افزایش باعث صمیمیت و اعتماد جو 

 مـدیران  بـه  بنـابراین  شـود.  می بهتر کارکنان عملکرد

 شـرایط  درك و اندیشـی  مثبـت  بـا  تا شود می توصیه

؛تقویت کند آنها در را کار اخالق ،کارکنان

 انحرافی کاري رفتار بروز از پیشگیري همچنین براي

 دیگـر، پیشـنهاد   يها سازمان در آن کاهش یا کارکنان

 خـود  سـازمان  در را زیـر  مـوارد  مـدیران  که شود می

؛ریزي کنند برنامه آن براي و داده قرار مدنظر

 تفـویض  بـراي  کارکنان و مدیران بین اعتمادسازي -

 کارمند؛ برحسب شایستگی کارمندان به مدیر اختیار

 همـۀ  براي اجرا قابل و شفاف صریح، قوانین وضع -

 سازمان؛ کارکنان
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 ؛ها پرداخت در عدالت رعایت -

 وظـایف  دقیـق  شـرح  و کارکنان شغل از ابهام رفع -

 الزم؛ انعطاف با همراه

 شـغلی  آینـدة  و پیشـرفت  نحـوة  از اطمینان ایجاد -

 سازمان؛ در کارمند

 و اخالقی پیامدهاي مورد در هنگام به یرسان اطالع -

 انحرافی؛ کاري رفتارهاي کاري

 به کارکنان تشویق و ترغیب و اخالقی يها آموزش -

 کارکنان به اي خدمات مشاوره و سازمان در آن انجام

 رفتارها؛ از گونه این از پیشگیري براي

 رسمی؛ غیر و رسمی يها کنترل -

 روحیــۀ ایجــاد و ســازمانی فرهنــگ تقویــت -

  .سازمان در مشارکتی فرهنگ و پذیري جامعه

  سپاسگزاري

نویسندگان مقاله، بدین طریق از تمامی عزیزانـی کـه   

داشــتند، در بــه ثمــر رســیدن ایــن پــژوهش نقشــی  

  نمایند. قدردانی و تشکر می
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Abstract 
Background: The present study aims to study and explain the relationship between the 
dimensions of work ethics, employees’ behavior, and the individual background of work 
ethic beliefs in service provider organizations (such as water, electricity, gas, and 
telecommunication). As the type of services in these organizations plays an important role for 
community members and their daily lives; thus, any weakness including moral weakness 
causes a lot of problems as well as dissatisfaction among many people. Work ethics are very 
important in these organizations in order to reduce the performance cost in different fields, 
such as decrease in productivity and dynamism, lack of transparency and poor organizational 
communication. Therefore, this research was done considering the history of the researcher's 
activities and being aware of the problems over the years in executive organizations in 
Kerman province.  
Method: In this applied and descriptive survey, about 521 employees and managers of 
service provider organizations were studied and finally 221 people were selected by using 
Cochran formula. In order to determine reliability and validity of the questionnaire, 
Cronbach’s alpha coefficient and confirmatory factor analysis were used. The collected data 
were analyzed by using LISREL and SPSS. 
Findings: The results showed that there is a positive and significant relationship between the 
dimensions of work ethics, employees’ behavior, and the individual background of work 
ethic beliefs in service provider organizations. 
Conclusions: This research identified and presented the individual background of work ethic 
beliefs and its relation to work behavior in service provider organizations in Kerman province 
by using literature review and fuzzy Delphi technique. Finally, the idea of this modeling has 
been achieved with an emphasis on ethics. Today, focus on ethical issues is essential because 
morality is known as an important competitive resource and an essential element for 
sustainable development, in general, and a decisive factor for organizations with global 
aspirations. New dimensions of work ethics are a comprehensive framework based on a set of 
central and strategic values in the field of quality-oriented, environmental responsibility, 
social responsibility, customer-oriented, excellence, meritocracy, and organizational 
knowledge preservation. In addition, the mentioned dimensions can provide a platform for 
development of morality in Iranian organizations and enable them to develop plans and 
improve measures along with the comprehensive pathology of the work ethics system.  While 
having a comprehensive system structure, the new dimensions of work ethics presented in 
this research have a new orientation in previous work ethic due to strong enough theoretical 
support and refined by academic experts and service provider organizations. The new 
dimensions of work ethic presented have a sustainable advantage that an organization for 
excellence must achieve them.  
 

Keywords: ethics, work ethics, Islamic work ethics, work behavior, in-role performance, 
extra-role performance 
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