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Abstract 

Today, organizations are increasingly involved in what they call an ethical dilemma, 

i.e. situations in which wrongdoing and righteousness must be redefined as the 

boundary between right and wrong is blurred more than ever. In general, human 

beings have special ethical characteristics in the individual and personality 

dimension that shape their thoughts, speech and behavior. The present research is 

applied in terms of its objective and it is descriptive survey in terms of its 

methodology. Accordingly, it aims to determine the effect of the dimensions of 

unethical behaviors in the supply chain on the continuity of communication with the 

moderating role of organizational justice. The statistical population includes all 

managers and experts of pharmacies in Zanjan, Iran, i.e. 232 people, and the 

statistical sample is 145 people, selected using Cochran's formula and simple random 

sampling method. The required are collected through the standard questionnaire of 

Kainak et al. (2015). The results of the reliability and validity tests of the 

questionnaire show that the reliability coefficient (Cronbach's alpha) is equal to 0.813 

and the validity rate based on factor analysis (KMO) is above 0.7, confirming its 

reliability and validity. Descriptive and inferential statistics and structural equations 

are used to test the research hypotheses using amoss22 software. The results show 

that unethical behaviors in the supply chain, such as opportunistic, subtle, and 

deceptive behavior, have a significant effect on the continuity of communication in 

pharmacies with the moderating role of distributive and procedural justice. 
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 چکیده

اع نامند، یعنی اوضبینند که آ  را معمای اخالقی میای میای خود را درگیر مسئلهها به صورت فزایندهامروزه، ساازما  

درساار را رعریک کرد، زیرا مرز بین کارهای درساار و   و شاارای ی که باید یب بار دیگر کارهای خالو و کارهای 

اخالقی  های خاصها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیخالو بیش از پیش از بین رفته اسار  به وور کلی انساا   

رفتارهای  ابعاد رأثیرپژوهش کاربردی حاضااار با هدو رعیین  دهد ها را شااامی میهساااتند که پندار، گرتار و رفتار آ 

گر عدالر ساااازمانی به ا را در آمده و از نظر رو ، القی در زنجیره راأمین در راداوا اررطااواات با نعش رعدیی    غیراخ

 232های شهر زنجا  به رعداد روصایری از نوع پیماییای اسار   امعه آماری شامی کلیه مدیرا  و کارشناسا  داروخانه   

ی هاا  و به رو  رصااادفی ساااده انتخاه شااده اساار  داده   نرر که با اسااتراده از فرموک کوکر 541نرر و نمونه آماری 

قرار گرفته اسر،  رأیید( که اعتطار و پایایی آ  مورد 2151پژوهش از وریق پرسایانامه اساتاندارد کاینا  و هممارا      

و  353/1دهد ضریب پایایی  آلرای کرونطاخ( برابر با آوری شاد  نتای  آزمو  پایایی و روایی پرسایانامه نیا  می    مع

های پژوهش شاد  برای آزمو  فرضیه  رأییددار بوده و معنی 7/1( نیز باالی KMOمیزا  روایی بر اساا  رللیی عاملی   

رفتارهای  اساتراده شاد  نتای  نیا  داد   amoss22افزار از آمار روصایری و اساتنطاوی و معادالت سااختاری از وریق نرا   

ی و کارانه با نعش رعدیلگر عدالر روزیعولطااناه، زیرکاانه و فریب   صااارغیراخالقی در زنجیره راأمین هموو  رفتاار فر  

 معناداری دارند  رأثیرها ای بر رداوا اررطاوات در داروخانهرویه

 .ولطانهای و روزیعی، رفتار زیرکانه، فریطمارانه و فرصراخالق، رداوا اررطاوات، عدالر رویه واژگان کلیدی:
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 . مقدمه3

                                       ای از ارزشگذاری و ارزیابی اخالقی  خصائص                                                      ی از فلساره اسار که ساعی در فهم  سانخ  شناخته شده    اعلم اخالق شااخه 

های خوه و بد، انجاا کارهای درسر ها و ارزیابی اخالقی رفتار و نهادهاییاا  دارد  در این دانش از انسا  منش انساا  

و  ونه باید و نطاید باشد، و اینمه انسا  چگونه باید زندگیها یا قوانین عادالنه و ناعادالنه، اینمه امور چگو نادرسر، نظاا

اسااار  مرادی و هممارا ،  -ما فرد، گروه یا سااااز -                                           شاااود  اخالق، معیار  رفتار در مورد موضاااوعرفتار کند، بلث می

هایی در آمده اساار که ررین پدیدههای اخالقی به صااورت یمی از مهم(  رعایر اخالق و حرظ ارز 212ص  ،5300

 های رسمی و فرهنگگیرد  امروزه اصاوک اخالقی به صورت بخیی از سیاسر ها مورد رو ه قرار میر بییاتر ساازما   د

            ها و قوانین                                       اخالق راکنو  به صورت منیور اخالقی سازما  ( 34ص  ،5302در آمده اسر  عطاسی و فیضی، غیررسامی  

                                       گذشته، رو ه روزافزو  به این موضوع شده           در یب دهة         ده اسر                                      ای میااغی بر پایه درو  ساازمانی نهاده ش            رفتار حرفه

              گرایی، افزایش                                    هانی شاااد ، روساااعه عدا رمرکز، مدیریر    :     مانند   ،        های اخیر                              که باید علر آ  را در وقایع دهه     اسااار

                                                                  های دولتی با بخش خصاااوصااای، رشاااد م العات ا تماعی و درخواسااار فرآیند برای                    کاری و رجاری ساااازما      روابط

    ماا              های بزرگ در ر                                                                               پاساخگویی و مسائولیر ا تماعی از ساوی مرا ع قانونی و سایاسی دید  رفتارهای اخالقی شرکر    

   ،       کنندگا                                                                                 ار بسایار مهم هستند  برخی از ملععین معتعدند که رفتار غیراخالقی فریطمارانه از رأمین            های کساب و ک     ملیط

                                 (  بر این اسا ، نگر  و رفتار وطق   31    ، ص     2151  ، 5                 اسر  رمضا  کاینا       گذار     رأثیر                  بر رداوا اررطاوات    ،          وور مستعیم  به

                                       کننده برای رداوا اررطاط مداوا مهم اسر            ار و رأمین                      سازی در روابط بین خرید                                   اساتانداردهای اخالقی و انصاو در پیاده 

   ین               احترامی به رعی                                                 مانند: عدا اصااای صاااداقر، امتناع از پذیر  مسااائولیر، بی    ،                               در معاابای، نگر  و رفتاار غیراخالقی   

                                          خواری و فساد، رفتارهای غیراخالقی در انتخاه           بازی، رشوه                                          سارنوشار خود و حرظ حریم خصاوصای، رطعیپ و پارری    

                                              مممن اسار باعث ناپایداری در شااراکر رجاری شود               ولطانه و   ،                   انه، زیرکانه و فرصار                    و، رفتارهای فریطمار        بازار هد

             های اررطاوی،                    (  افراد دارای شااایوه    2153                    کند  عمر و هممارا ،                                       پیامدهای مخربی برای هر دو ورو ایجاد می   ،        در نتیجه

                                                 رهنگی متراوت هسااتند  در  وامع مختلک، و ود اینگونه      های ف     زمینه                           های ساایاساای و مذهطی و نیز پیش              آرزوها، دیدگاه

      وطیعر    ،                                             شااود  در یب راب ه بلندمدت بین خریدار و فروشاانده      ها می                                         ها منجر به ایجاد رضاااد ما بین افراد و گروه     رراوت

    بین       وابط   ی ر                                       خورد  اررطاوات نعش بساایار حیاری در روسااعه                 های میااتر  رقم می                                   این راب ه با رمیه بر هنجارها و ارز 

   هم     ها م                        ها و به اشاااترا  گذاشاااتن آ                    ها و هماهنگی فعالیر                                                شااارکای زنجیره رأمین دارد و همونین برای روساااعه ارز 

                                                                                        این، در برقراری اررطاوات نیااا  داده شااده اساار که افزایش رضااایر خریدار باعث افزایش اعتماد به                اساار  عالوه بر

    دهد                                              روا  گرر که این ارراق هزینه معامله را کاهش می    ، می                      شااود  به عنوا  یب نتیجه                         نرس فروشاانده و صااداقر او می

                                                           
1. Ramazan Kaynak 
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      (  در     5000                                                                               (  از ورفی یمی از عوامی مؤثر بر کیریر خدمات ارائه شااده، رعایر عدالر اساار  گرنتر،     2113  ، 5      چانگ

الر از عوامی حیاری در هر                         ا تماعی دیده شااده اساار  عد   ة                                            چارچوه م العات مدیریتی، عدالر به صااورت یب ساااز

ها از نلوه و میزا  رعایر ادرا  آ  ها به نلوةوولطانه افراد در گروهیاارکر ا تماعی اسار  استمرار حضور دا  نوع م

انصاو و عدالر بسااااااتگی دارد  هر چه اعضای یب گروه یا یب سیستم ا تماعی ادراکی عادالنه از رفتار آ  سیستم  

          بنابر نظر  ( 45: ص 5307اصاای، دارند  اساامندریداشااته باشااند، رعهد بییااتری برای میااارکر و حرظ و روسااعه آ    

                                                      ای اسر که مسائی انصاو و عدالر در اشماک مختلک و متراوت                                 (، انسا  در حاک وارد شد  به دوره    5037    2       گرینطرگ

          های  هانی            (  در رقابر2115  ، 3                                                                       به صادر موضاوعات و م العات م رد در حوزه رعالی سازمانی صعود خواهند کرد  لی  

                                                                                    حاضر باید ملصوالت متنوع را با رو ه به درخواسر میتری دردستر  وی قرار داد  خواسر میتری               مو ود در عصر

   ،    تیجه    در ن                   و ود نداشااته اساار                                                   رسااانی سااریع مو ب افزایش فیااارهایی شااده اساار که قطال                       بر کیریر باال و خدمر

   در    ،      قتصادی     های ا                       زار رقابتی مو ود، بنگاه                                                  روانند به رنهایی از عهده رمامی کارها برآیند  در با                 ها بیش از این نمی    شارکر 

          هایی نظیر      عالیر ف   ،        این اسااا                                                  رقابتی با هدو کسااب سااهم بییااتری از بازار هسااتند  بر                         به دنطاک دسااتیابی به مزیر   ،    واقع

                                                      ریزی ملصوک، نگهداری کاال، کنترک مو ودی، روزیع، رلویی و                                            ریزی عرضاه و رعاضاا رهیه مواد، رولید و برنامه        برنامه

                                                      اند، اینب به س ح زنجیره رأمین انتعاک پیدا کرده اسر   شده                                          به میتری که قطال  همگی در س ح شرکر انجاا می      خدمر

        ه عنوا                             هاسر  امروزه زنجیره رأمین ب                                                                کلیدی در یب زنجیره رأمین، مدیریر و کنترک هماهنگ رمامی این فعالیر       مسئله

      ین           زنجیره رأم   ،          درحاک حاضااار                                                                        یمی از مطانی زیرسااااختی پیاده ساااازی کساااب وکار المترونیب در دنیا م رد اسااار 

                                                   یق ارائه رفتارهای اخالقی مناسب که به دور از هر گونه                                                       های دارویی برای باقی ماند  در بازار رقابتی، باید از ور    شرکر

                                                                      ولطانه باشد، هرروز بر کیریر ملصوالت و خدمات خود اضافه نمایند را بتواند                                   فریطماری و رفتارهای زیرکانه و فرصار 

       اضر به  ح                                                                                                    به ردواا اررطاط با دیگر شرکاء خود ادامه دهد  در این راستا، با رو ه به حسا  بود  صنعر دارویی، پژوهش

     ی در                گر عدالر ساااازمان                                                             رفتاارهاای غیراخالقی زنجیره راأمین در راداوا اررطااوات با نعش رعدیی            راأثیر             دنطااک بررسااای  

                                                                                                  های شاهر زنجا  و یافتن پاسخ مناسب به این سواک اصلی اسر که آیا رفتارهای غیراخالقی زنجیره رأمین با در          داروخانه

               معناداری دارد؟       رأثیر   ها                   کنندگا  و داروخانه                 ررطاوات بین رامین                                      نظر گرفتن اثر عدالر سازمانی بر رداوا ا

 . مروری بر ادبیات نظری3

 ارتباطات .3-3

     کند                                                                                                 و ود سااازما ، وابسااته به اررطاوات اساار و هر مدیری معموال  بییااتر وقر خود را صاارو برقرارکرد  اررطاط می 

                                                           
1. Chung 

2. Greenberg 

3. Lee 
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                                                                                                  برای ایجاد هماهنگی بین عناصاار مادی و انسااانی سااازما  به صااورت یب شااطمه کارآمد و مؤثر، برقراری اررطاوات     

     ز به                           شود و در واقع مدیریر کارسا               سازما  متوقک می                                                        م لوه ضاروری اسارز زیرا وقتی اررطاوات برقرار نیود، فعالیر   

                                  پردازا  کالسیب سازما ، اررطاوات را      نظریه   (    70    : ص     5302     بنی،                                              برقراری اررطاوات مؤثر بساتگی دارد  نصیری و لیب 

                                                    ها در ررغیب کارکنا ،  ریا  افعی اوالعات، گو  داد  و           مرارطی پیاا                                        اساناد ممتوه برای صدور فرما ،  ریا  سلسله 

       رطاوات              سازما ، به ار              پردازا  معاصر               اند  اما نظریه                                                           اررطاوات غیررسمی، بازخورد و رعهدات ناشی از رصمیم رعریک کرده

                      نگرند  لذا، اررطاوات                                های ا تماعی، هماهنگی و میارکر می                              هایی هموو  پرداز  اوالعات، شاطمه      سااخته            به عنوا  بر

          هم در س ح                  هم در س ح نظری و    ة             شود  این مسئل          ا  شاامی می                                           اصا الحی فراگیر اسار و همه موضاوعات را در ساازم    

   (     524    : ص     5304                      دهد  هویدا و هممارا ،        قرار می       رأثیر                             بین ساااازماا  و اررطااواات را رلر       ة                     علمی و ود دارد و راب ا 

      د  در  ن                                                                                                     اررطاوات باید اثربخش باشد را در مجموعه سازما  و مدیریر بتواند مؤثر واقع شود و نعش کلیدی خود را ایرا ک

   (    221    : ص     5307                زاده، ملمودپور،                               های مدر  در نظر گرفته شود  علی                           رواند به عنوا  بنیاد سازما                    واقع اررطاط مؤثر می

 رفتارهای غیراخالقی در زنجیره تأمین .3-3

    تار   رف                                                                     های خوه، هنجارهای بایساته و رمامی بایدهای عرفی و مورد قطولی اسر که در                ی قوانین، ارز             اخالق، مجموعه

                                  ها، هنجارها، سنن و فرهنگ یب  امعه                                                                      و گرتار افراد سازما  انعما  دارد  کوپر معتعد اسر که اخالقیات هما  ارز 

                       امروز در رجزیه و رللیی    (    33    : ص     5301                 معیمی و غراری،                                                  یا روافق میتر  اعضای یب  امعه در شرایط میخص اسر

               ها را رفتارهای                                            خالقی یمی از الزامات اسااار  نماد بیرونی ساااازما       های ا                         ها، پرداختن به اخالق وارز             رفتاار ساااازما  

           ها، ظهور و                                      های گوناگو  اخالقی اساار که در آ  سااازما                         دهد که خود حاصاای  مع ارز            ها ریاامیی می        اخالقی آ 

                              ضااوابط و معررات سااازمانی، فرهنگ     :    شااامی   ،                (  عوامی سااازمانی  31    : ص     5333                               بروز یافته اساار  مهدیه و ساانگری،  

                     دولر، شرایط اقتصادی،    :    شامی   ،                      کند و عوامی فراساازمانی                           مدیریر اخالقی را نهادینه می   ،                    انی و سااختار ساازمانی      ساازم 

                                   شااود و در نهایر، مدیریر اخالقی را در   می                  گیری مدیریر اخالقی         مو ب  هر   ،      المللی       های بین                ملیط کاری و ملیط

   در        مسااائله     ررین                          مساااائی اخالقی در حعیعر عمده   (     552   ص   ،    5303                      کند  قنطری و هممارا ،                        زما ، کاربردی و عملی می  ساااا

       عملمرد         شود( و       گیری می                                                                     زیرا رعابی میا  عملمرد اقتصاادی  که بوسایله درآمدها، هزینه و سود اندازه     ز            مدیریر هساتند 

   (  1   215           دارد  هر ،                شود( را بیا  می                                                                       ا تماعی  که در قالب رعهدات سازما  در داخی و خارج در قطاک دیگرا  بیا  می

      دهند                                                                                دسار آورد  یب مزیر در برابر رقطای خود، به رفتارهای غیراخالقی میخصی رمایی نیا  می  ه               نهادها با هدو ب

    کند                                                                                                      یب رمایی و گرایش به ساوی رفتارهای غیراخالقی وابسته به وضعیر سلسله مرارطی بازاری که آ  نهاد در آ  کار می 

                               دهند که رفتارهای غیراخالقی حاصااای                     شاااود  م العات نیاااا  می     اد می                                          و ساااودهایی که آ  نهاد باید بدسااار بیاورد، ایج

          های اخالقی                   روا  در  و و سااایاسااار                                                               های اخالقی ناقص هساااتند  منطع رفتارهای غیراخالقی در کساااب و کار را می    ارز 

       لری از      ی مخت  ها                های آشمار در شمی                               های غیراخالقی و همونین کالهطرداری                                          اعماک شاده بوسیله آ  نهاد دنطاک کرد  فعالیر 
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    انه                               ها و رفتارهای نادرسااار و غیرمنصااار         ها و نگر                                                                 قطیی: رقابر و راب ه غیرمنصااارانه و نادرسااار، عدا احتراا به روافعنامه

                        ذینرعا  میاهده شده اسر 

       گذارد    می   ر    رأثی      کننده                                                                                     و ود رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین بر روی مدت راب ه ایجاد شااده بین خریدار و رأمین 

                                     مدت داردز ولی مدت راب ه بین ورفین را          های کوراه                                                     رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین برای هر دو ورو مزیر   ی   گااه 

    های                                   ها و فواید بلندمدت به ا رای فعالیر                    برد  دساااتیاابی باه مزیر                           هاای بلناد مادت را از بین می             دهاد و مزیار         کااهش می 

                                      گیری و حرظ روابط بلندمدت بین خریدارا                  ش مهمی را در شمی                                         ها در چهارچوه رفتار اخالقی وابسته اسر و نع    شارکر 

         هد که یب  د                به دو دلیی رخ می   ،                  کنندگا  و خریدارا           میا  رأمین   ،            های غیراخالقی           کناد  فعاالیر                 کننادگاا  ایراا می          و راأمین 

    های       رویمرد  :                                 های مربوط به سااازما  هسااتند، مانند                                                         دلیی، داخلی و دلیی دیگر خار ی اساار  دالیی داخلی شااامی ویژگی 

                                             ها و فیااار برای دسااتیابی به موفعیر  دالیی خار ی                          های ا رایی، آموز ، خط میاای                            رهطری، رفتارهای پرساانی، ضاامانر

    های                                                         ساااختار دولر، مدت راب ه و رواز  قدرت  م العات متعددی رییااه    :       ، مانند   اساار                های بین سااازمانی           شااامی ویژگی

    میااای   خط        سااایس یب                       رر رفتار غیراخالقی با رأ       د پایین        اند  سااا و    کرده                                           رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین را بررسااای 

    ظیم                   ها و موارد مثطر رن         ها، رنطیه         ای، پادا                                  های آموز  اخالقی،  لسااات بررساای دوره                              اخالقی رساامی شاارکتی، ارائه برنامه

       آمیز و                    بندی کرده اسااار: فریب                                ( دو رفتار خرید غیراخالقی را وطعه    2151    5                                  شاااده بوسااایله مدیریر همراه اسااار  کاررر 

    های  ر                 کننده اسااار و فعالی                   ها گمراه کرد  رأمین                                      آمیز مربوط به اقداماری هساااتند که هدو آ         های فریب               زیرکااناه  فعالیر  

  د            آمیز عطاررن             وع رفتار فریب                              ( نیز راکید کرده اسر که چهار ن    2111    2         باشاد  دا                                     زیرکانه نعپ غیرمساتعیم یب قرارداد می 

           ای کم، افق           ریساااب راب ه   ( 3                        ای باال، افق کوراه فریب،           ریساااب راب ه   ( 2                       ای کم، افق کوراه فریب،           ریساااب راب اه    ( 5    از: 

                            ای باال، افق ووالنی مدت فریب           ریسب راب ه   ( 4               بلندمدت فریب و 

             آمیز فروشنده         های فریب      فعالیر       دهد که        نیا  می                                                   آمیز عموما به پیامدها و نتای  مربوط هساتند  م العات               رفتارهای فریب

                                 ( اثر نام لوه رفتارهای زیرکانه و     2155    3                 گذارد  کینا  و سر  می       رأثیر      کننده                    روی سا ح رضایر رأمین       آوری    زیا     وور   به

     رفین  و                                                                                                 آمیز را به رضاایر خریدارا  نسطر دادند  رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین در کوراه مدت برای یمی از      فریب

       ی منری     أثیر ر                                                 های غیراخالقی مانند رفتارهای زیرکانه و فریطمارانه            ها و فعالیر                                  هایی به همراه دارد  هنگامی که نگر     مزیار 

            ی دارد و در      ی منر     رأثیر                                       گذارد، روی روابط رجاری بلند مدت آ  نیز                                                 روی قابلیر اعتماد، رصاویر و شهرت و اعتطار نهاد می 

     شود          و فرو  می                          ووک زما  منجر به کاهش سود 

                                                 دهد را زمانی یب راب ه به شاامی م لوه و مناسااب حرظ و           ( نیااا  می    2111           ( و دلرو،      2115                   م العات دا  و رنگ  

                                                           
1. Carter 

2. Dos 

3. Keinak & Ser 
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                                                                                                  گردد کااه سود و منرعر ورفین در آ  للا  گردد و اعتماد در آ  راب ه حاااکم باشاد  هموناین اعتماد زمانی           رعویر می

      یا با    ز       ولطانه(                                                         ر دو درصدد زیاده خواهی و کسب سود بییتر برآیند  رفتار فرصر                         گردد که یمی از ورفین یا ه      دار می    خدشاه 

                                                                                                   اقادامااری نظیر رروی  اوالعاات نااصااالیح، موانعی در اررطاط ایجاد نمایند که به صاااورت رعارد غیرکارکردی رعریک     

   ده                   کالهطرداری شناخته ش                                 ولطانه که به عنوا  بخیی از مثلث             (  رفتار فرصر  30  ص   ،     5303                         شاود  شیرخدایی و هممارا ،    می

             معامله معرفی        هزینة                         گرایی را به عنوا  رئوری            ( مرهوا فرصاار    2151                  ها دارد  ویلیامز           ها و نگر                      اساار که رییااه در انگیزه 

       معررات    ،              شااوند  در معابی              معامله معرر می   ة          رئوری هزین   ة    وسایل  ه                                                    کرده اسار  معررات مطتنی بر قرارداد و معررات سااختاری ب  

      هزینه        رئوری   ،              شاااوند  در نتیجه                                                               ررات مربوط باه عدالر از وریق رئوری رطادک ا تماعی در  و شاااناخته می        ای و مع     راب اه 

        ولطی به  ر               ولطی هسااتند  فرصاا                                             اندازهای نظری بر سااته در رلعیعات مربوط به فرصاار                                معامله و رئوری رطادک ا تماعی چیاام

   ،     ن حاک     با ای                               لی موازی با حیله و فریب اساار               ولطی دارای عوام                                            معنای نرع شااخصاای از وریق حیله و فریب اساار  فرصاار  

                                                                                               های متعددی مانند خودداری از ارائه اوالعات یا منلرو کرد  اوالعات یا شمسر در حرظ رعهدات و ود دارد      رراوت

          شااود  برای                              ها و متغیرهای متعددی رعریک می       ممانیزا   ة    وساایل ه                            ولطی یب پدیده داخلی اساار که ب              به رعریک، فرصار      بنا

                                                  ( به اهمیر معررات قانونی  از قطیی حسااابرساای بر اسااا      5031  ،     5070                   ولطانه، ویلیامسااو                  ز رفتارهای فرصاار         پییااگیری ا

       میااابه،              کند  به وور                                                                                        قرارداد(، معررات خاص  از قطیی حرظ قابلیر اعتماد( و عدالر  از قطیی مالمیر میااتر ( اشاااره می 

  (  5     کند:                   ولطانه را فراهم می                       لادود کرد  رفتاارهای فرصااار                کناد کاه امماا  م                                ( چهاار نوع معررات را ارائاه می      2112    5  لو

    ( و     5001    2                              ( معررات مربوط به عدالر  مدهو  4    ای،               ( معررات راب ه 3                  ( معررات سااااختاری،  2                         معررات مطتنی بر قرارداد، 

           رده اسر که         ( بیا  ک    5002    4                         ولطی را بررسای کردند  راکو           ها با فرصار                          ( معررات دولتی و راب ه آ     5002    3               کانر و پاراهالد

                                                                      ها به دالیی خاصی  مثی یب انلصار دو ورفه( به هم وابسته باشند  ویلیامسو               شود که سازما                    ولطی زمانی ایجاد می    فرصر

            کند که حاصی                                      ها و فواید شخصی از وریق رعلب رعریک می              دسر آورد  مزیر ه                      ولطی را به عنوا  هدو ب      ( فرصار     5031  

                                    ولطی به افیای ناقص یا منلرو اوالعات                            همونین بیا  کرده اسر که فرصر                                   کمطود صاداقر در ووک معامالت اسر  وی 

     روا                        کند  با این رراصااایی، می                                                                             برای گمراه کرد ، منلرو کرد ، رغییر داد ، مطهم کرد  یا ساااردرگم کرد ( اشااااره می

                         فرضیات ذیی را م رد نمود:

 معناداری بر رداوا اررطاوات دارد  رأثیرکننده رفتارهای زیرکانه از سوی رأمین: (5  ةفرضی

 معناداری بر رداوا اررطاوات دارد  رأثیرکننده از سوی رأمین       ولطانه     فرصررفتارهای   : ( 2     ة    فرضی

                                                           
1. Le 

2. Mdhuk & Connor & Parahald 

3. Connor 

4. Taco 
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 معناداری بر رداوا اررطاوات دارد  رأثیرکننده از سوی رأمین           فریطمارانه  رفتارهای  : ( 3     ة    فرضی

 عدالت سازمانی .3-1

                                            ها همییاااه در ووک راریخ م رد بوده اسااار  یمی از                       برای زندگی  معی انساااا                               عدالر به عنوا  یب نیاز اسااااسااای 

            ها نیز نمود                       (  این موضااوع در سااازما      5007        اساارارو،                                                های بلث عدالر، ابهاا در رعاریک و معانی آ  اساار        دشااواری

         یک عدالر          نی به روص           عدالر سازما                   گیرد  در این راستا                                                          بییاتری داشته و رلر عنوا  عدالر سازمانی مورد بررسی قرار می 

     ( در     5073         گرینطرگ      (    521    : ص     5300      زاده،                      پردازد  صادقی و عمرا                         های شغلی اررطاط دارد، می                          که به وور مستعیم با موقعیر

  ن                      ها در معایسه با سایری                                                                                    رعریک عدالر ساازمانی، آ  را به معنای ادرا  و قضااوت افراد از رفتاری که ساازمانیا  با آ    

    الر         باشد  عد     ای می           ای و مراوده                                                      یب رعسایم بندی، عدالر ساازمانی دارای ساه بعد روزیعی، رویه                       دارد، بمارگرفر  در

         که اولین     ای                هاسر  عدالر رویه                                                                           روزیعی بیانگر ادرا  فرد از میزا  رعایر عدالر در روزیع و رخصایص منابع و پادا  

          گیری برای                  های  اری در رصمیم           ه بود  رویه                                   ( م رد شاد، به برداشر افراد از عادالن 1975                         بار روساط رایطوت و والمر   

       ای نیز                (  عدالر مراوده   535    : ص     5303               نیا و هممارا ،          کند  رحیم                                                طرا  خدمتیاا  و نه روزیع واقعی درآمدها اشاره می 

                  رد  در واقع عدالر              گیری راکید دا                        گیرندگا  در فرآیند رصمیم                         گیری و برابری رفتار رصمیم              بین شاخصای رصمیم           به  نطه

     گیرد                                                                                     هااایی از فرآیناد اررطااط از قطیاای اده، صاااداقار و احتراا بین منطع و دریاافار کنناده را در برمی             ای  نطاه       مراوده

             روا  فرضیات          داشته و می       رأثیر                      الر بر رداوا اررطاوات                    (  لذا هر ساه بعد عد   43    : ص     5307               اصای و هممارا ،           اسامندری 

                   زیر را ارائه نمود:

 معناداری بر رداوا اررطاوات دارد  رأثیر   ای     رویهعدالر    : ( 4     ة    فرضی

 معناداری بر رداوا اررطاوات دارد  رأثیرعدالر روزیعی    : ( 1     ة    فرضی

 طاوات دارد معناداری بر رداوا ارر رأثیرای، گر عدالر رویهیرفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین با رو ه به نعش رعدی: (2  ةفرضی

 ررطاوات دارد معناداری بر رداوا ا رأثیرگر عدالر روزیعی، رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین با رو ه به نعش رعدیی :(7  ةفرضی

 مدل مفهومی پژوهش .3-3

       تارهای  ف               ها حاصی شد که ر   فرد            شده، این پیش         ات انجاا                       در ادبیات نظری و م الع         ورد شده      مطاحث    ة                با رو ه به مجموع

    سوی                ونه رفتارها از       و اینگ       هستند                               ولطانه و فریطمارانه قابی بررسی                                               غیراخالقی در قالب ساه بعد رفتارهای زیرکانه، فرصار  

           ه عنوا  یب  ب                              د  از سااوی دیگر، عدالر سااازمانی  ن                                    معناداری بر رداوا اررطاوات داشااته باشاا       رأثیر  د  ن    روان          کنندگا  می     رأمین

    نعش       ثر و ؤ                         رواند بر ردارا اررطاوات م              ای و روزیعی می                                               کلیادی در راداوا اررطااواات بلنادمادت، از دو بعاد رویاه           ة    مولرا 

                روا  مدک مرهومی   می   ،                                                                        رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین بر رداوا اررطاوات ایرا نماید  بنابراین       رأثیر       گری در      رعادیی 

      نمود:                           پژوهش را به صورت ذیی ررسیم 
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 (2151مدک مرهومی پژوهش  کاینا  و هممارا ،  .3شکل 

 شناسی پژوهش. روش1

                                                                                                   پژوهش کاربردی حاضار از نظر رو ، روصایری از نوع پیماییای اسر   امعه آماری شامی کلیه مدیرا  و کارشناسا     

                                                  نرر که با اساتراده از فرموک کوکرا  و به رو  رصادفی       541                  نرر و نمونه آماری      232                       های شاهر زنجا  به رعداد          داروخانه

                     ( که اعتطار و پایایی     2151                                امه استاندارد کاینا  و هممارا                          های پژوهش از وریق پرسین                         سااده انتخاه شاده اسر  داده  

         آوری شد                    قرار گرفته اسر،  مع       رأیید        آ  مورد 

       ها بین                                 اسااتراده شااد  پس از روزیع پرساایاانامه   SPSS      افزار                                                       هر بررساای پایایی ابزار، از آزمو  آلرای کرونطاخ در نرا

                                                       هش، بررسااای و نتاای  نیاااا  داد که همه متغیرها، آلرای فرارر                                               هاای اولیاه، میزا  پاایاایی هر یاب از متغیرهاای پژو           نموناه 

                                                                             را داشااته و ضااریب پایایی  آلرای کرونطاخ( کی پرساایاانامه نیز وطق  دوک زیر برابر با     Type equation here.                     7 / 1  از

           قرار گرفر        رأیید                           اسر  لذا پایایی ابزار مورد    1 /   353

 ضریب پایایی متغیرها در پرسینامه  .3جدول 

 آلفای کرونباخ کل آلفای کرونباخ تعداد گویه عنوان مولفه متغیرها 

 732/1 3 رداوا اررطاوات مستقل

353/1 

 میانجی
 013/1 3 عدالر روزیعی

 775/1 3 ایعدالر رویه

 وابسته

 723/1 3 رفتار زیرکانه

 730/1 1 رفتار فریطمارانه

 712/1 1 ولطانهرفتار فرصر

                    روایی ابزار بود  در        رأیید              بود که نیاااانگر    1 / 7           ( نیز باالی KMO                                 روایی بر اساااا  آزمو  رللیی عاملی               همونین میزا  

  amoss22      افزار                                                                 های پژوهش از آمار روصاایری و اسااتنطاوی و معادالت ساااختاری از وریق نرا                       نهایر برای آزمو  فرضاایه

            استراده شد 

 

 زیرکانه

 فریبکارانه

 هطلبانفرصت

 رفتارهای غیراخالقی

 

 

 ایعدالت رویه

 عدالت توزیعی

تداوم ارتباطات  

 سازمانی
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 های پژوهش. یافته3

 های توصیفییافته .3-3

   ة           درصد در باز    24 / 2               گویا  میاتمی بر                اند  اکثر پاساخ        ز  بوده      بعیه                     درصاد پاساخگویا  مرد و       75 / 2           مونه آماری         از بین ن

       درصد و     44 / 4                                           گویا  دارای مدر  دانیاگاهی از قطیی دکتری با      پاساخ    ة                   سااک قرار داشاتند  هم      11 -  45  و     41 -  35    سانی  

                 ساک قرار داشته و     51 - 5   ة           کاری در باز   ة         للا  سابع          گویا  از         درصد پاسخ    41 / 7                               درصد سایر معاوع بودند  همین ور     11 / 2

    های    ژگی            گر ان طاق وی                                                                           ساک سابعه کار داشتند  با رو ه به اوالعات حاکی از  امعه آماری، این نتای  بیا     51       بیش از       بعیه

    هدو     عه                های آماری به  ام                               گیری و قابلیر رعمیم نتای  نمونه                 و صاالر و دقر نمونه     اسار       آماری    ة             آماری با  امع       نمونة

     کرد   می       رأیید   را 

 های استنباطییافته .3-3

                                      اساااتراده شاااد  لذا در ابتدا براز  مدک در   amoss22      افزار                                     های اساااتنطاوی و معادالت سااااختاری از نرا                برای انجاا آزمو 

            اسر که برای   df/ 2   x                                                                 اولین معیار قضاوت براز  مدک، معدار در ه آزادی بر روی کای اسموئر                     دستور کار قرار گرفر  

   (df/ 2   x  = 2 /  35                               باشد  معدار شاخص در این پژوهش     3                            شود و معدار آ  باید کمتر از              ها استراده می                 رب بعدی بود  سازه

    های          اسار  شاااخص      1.5                           حاصای شاد که کوچمتر از معدار     = RMSEA   1 /   102                                 به دسار آمد  همونین معدار حاصای از   

   ها                       شاااود، رعریطا رمامی شااااخص                گونه که مالحظه می                                                       براز  مهم دیگر به ررریب در  دوک زیر آورده شاااده اسااار  هما 

                                 ها به براز  مناسب دسر یافته اسر                                                                   کرایر آماری داشته، بنابراین با اومینا  باالیی ملعق در مورد این شاخص

 های براز  مهم مدک ررسیمی ای از شاخصزیدهگ .3جدول 

 شاخص نام شاخص اختصار مقدار برازش قابل قبول

درصد 1بزرگتر از   35/2 Chi-square س ح رلر پوشش 
 های براز  م لقشاخص

GFI > 01%  02/1 GFI5  شاخص نیمویی براز 

AGFI > 01%  04/1 AGFI2 شاخص نیمویی برز  اصالد شده 
 ر طیعی های براز شاخص

CFI >%01 03/1 CFI3 شاخص براز  ر طیعی 

RMSEA<%51 102/1 RMSEA4 های براز  معتصدشاخص رییه میانگین مربعات خ ای برآورد 

                     زیر قابی میاهده اسر                 معادالت ساختاری    مدک     در   ها                    نتای  حاصی از بررسی

                                                           
1 Goodness of Fit Index 

2 Adjusted Goodness of Fit Index 

3 Comparativ Fit Index 

4 Root Mean Square Residual 
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 مدک معادالت ساختاری. 3شکل 

                                          ( استراده شد  همان ور که در  دوک زیر قابی t-value                      مسایر و ضریب معناداری                                 للا  آزمو  فرضایات نیز از ضاریب     ه  ب

            کمتر باشد و    1 / 1                                                 اند  بدین ررریب که اگر ضریب مسیر از س ح معناداری    شاده        رأیید      پژوهش    1   را    5                   میااهده اسار، فرضایات    

     سر ا                        مستعی بر وابسته معنادار        متغیر       رأثیر                   روا  نتیجه گرفر که                بزرگتر باشد، می   5 /  02     ( از t-value      داری          عدد معنی

 نتای  حاصی از بررسی فرضیات. 1جدول 

شماره 

 فرضیه
 متغیر وابسته متغیر مستقل

ضریب 

 مسیر
 ضریب معناداری

(t-value) 

نتیجه 

 فرضیه

 رأیید 12/51 02/1 رداوا اررطاوات رفتار زیرکانه 5

 رأیید 74/3 25/1 رداوا اررطاوات طانهولرفتار فرصر 2

 رأیید 35/51 70/1 رداوا اررطاوات رفتار فریطمارانه 3

 رأیید 75/53 72/1 رداوا اررطاوات ایعدالر رویه 4

 رأیید 31/55 23/1 رداوا اررطاوات عدالر روزیعی 1

 

                                                                        از براز  مدک خ ی به متغیرهای رلعیق بر اساااا  مدک مرهومی و آزمو  ضااارایب مدک    7  و    2                 برای بررساای فرضااایه  

                        باشااد  همانگونه که مالحظه                              های پژوهش به صااورت  دوک زیر می       به داده                        اساار  مدک خ ی براز  شااده            اسااتراده شااده 
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  و    1 /   357                           ای و روزیعی به ررریب برابر                           برای اثر متعابی عدالر رویه  T                        داری بادسااار آمده از آزمو               شاااود سااا ح معنی  می

      ر مدک                        روا  با اومینا  باالیی د                فتن این مورد نمی         در نظر گر                     باشااد  بنابراین با در          بییااتر می    1 /  11                اساار که از آلرای    1 /   207

                                                                 دار دانسار  لذا در این س ح از اومینا  نمی روا  بیا  نمود که عدالر                                             خ ی براز  داده شاده، ضاریب اثر متعابی را معنی  

                ار باشد  همونین  د                                                             گر بر اررطاط بین رفتار زیرکانه و رداوا اررطاوات داری اثر معنی                               ای در  شده به عنوا  متغیر رعدیی    رویه

  و    1 /   205                                                                          ای و رفتار فریطمارانه و عدالر روزیعی و رفتار فریطمارانه به ررریب برابر با                           برای اثر متعاابای عدالر رویه    T      آزمو  

                                             باشد که میابه قطی برای این قسمر قابی استنطاط           ( بییتر می 1 /  11                                              بوده که از آلرای در نظر گرفته شاده برای رلعیق      1 /   270

        گیرند           قرار نمی       رأیید     مورد    7  و    2                           ابراین هیومداا از دو فرضیه         باشد  بن  می

 

 هاداری بدسر آمده برای آ و س ح معنی T دوک ضرایب مدک خ ی براز  داده شده به همراه آزمو   .3جدول 

شماره 

 فرضیه
 متغیر مستقل

متغیر 

 تعدیلگر
 ضریب همتغیر وابست

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 داریمعنی

2 

رفتارهای 

غیراخالقی در 

 زنجیره رأمین

 رداوا اررطاوات ایعدالر رویه

2670/4 2359/1 082/53 000/1 

0092/1- 0398/1 2318/1- 817/1 

0389/1- 0366/1 0626/5- 291/1 

7 

رفتارهای 

غیراخالقی در 

 زنجیره رأمین

 رداوا اررطاوات عدالر روزیعی

0256/4 2187/1 4001/53 000/1 

0160/1 0411/1 3906/1 697/1 

0435/1- 0399/1 0901/5- 279/1 

 . بحث و تفسیر نتایج3

رمرکز روی رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین، عدالر سااازمانی و رداوا اررطاوات یب گاا مهم به سااوی شااناخر 

  هدو این م العه کمب به ادبیات مو ود از وریق ارائه مدلی اسر اسار       رأمین بهتر فاکتورهای مهم اخالقیات زنجیره 

عی خریدار روزی ای وگر عدالر رویهگا  روی رداوا اررطاوات و اثر رعدیی    کنند     رأمینکاه اثرات رفتاارهای غیراخالقی   

 اسر: یکند  نتای  حاصی از سنجش فرضیات پژوهش به ررریب ذیه را روصیک می    کنند     رأمین –روی روابط خریدار

      رللیی                   با رو ه به الگویمعناداری بر رداوا اررطاوات دارد   رأثیرکننده رأمین       از ساااوی زیرکانه          رفتارهای: (5  فرضااایاة 

  T           با رو ه به    ،               ( اسر  بنابراینt  =     51 /  12   و     1 /  02                                               ضریب استاندارد مسیر بعد رفتار زیرکانه با معدار    3                   مسایر و معادیر  دوک  

       رأثیر    انه           رفتار زیرک   ،                  اساار  به عطارت دیگر       رأیید           فرضاایه مورد    که                 روا  نتیجه گرفر      (، میt  =  |  51 /  12   |   >   5 /  02          این مساایر  

      شود     می       رأیید        و فرضیه      اسر           راب ه مثطر    ة               گذارد و در نتیج                          مثطتی بر رداوا اررطاوات می

        ه الگوی          با رو ه بمعناداری بر رداوا اررطاوات دارد   رأثیرکننده ولطانه از ساااوی رأمین: رفتارهای فرصااار(2فرضااایاة   

   با    ،   این            ( اسر  بنابرt =   3 /  74   و     1 /61                ولطانه با معدار                                   ضاریب استاندارد مسیر بعد رفتار فرصر    3                         رللیی مسایر و معادیر  دوک  
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    تار   رف   ،                  اسااار  به عطارت دیگر       رأیید           فرضااایه مورد     که                 روا  نتیجه گرفر     (، میt  =  | 3 /  74   |   >   5 /  02          این مسااایر    T        رو اه به  

    دساار  ه            شااود  نتای  ب  می   د    رأیی        و فرضاایه      اساار                            گذارد و در نتیجه راب ه مثطر                        تی بر رداوا اررطاوات می   مثط       رأثیر       ولطانه     فرصاار

               ( م ابعر دارد     2111          ( و دلرو      2115                                 آمده با نتای  م العات دا  و رنگ  

          گوی رللیی              با رو ه به المعناداری بر رداوا اررطاوات دارد   رأثیرکننده : رفتارهای فریطمارانه از سااوی رأمین(3  ةفرضاای

           با رو ه به    ،               ( اسر  بنابراینt  =     51 /  35   و     1 /  70                                            ستاندارد مسیر بعد رفتار فریطمارانه با معدار       ضریب ا   3                   مسایر و معادیر  دوک  

T    51 /  35   |   >   5 /  02          این مساایر  |  =  tیطمارانه         رفتار فر  ،                   اساار  به عطارت دیگر       رأیید           فرضاایه مورد    که                 روا  نتیجه گرفر      (، می         

                  دساار آمده با نتای   ه            شااود  نتای  ب  می       رأیید        و فرضاایه      اساار                            گذارد و در نتیجه راب ه مثطر                           مثطتی بر رداوا اررطاوات می       رأثیر

               ( م ابعر دارد     2155                   م العه کینا  و سر  

   3                                          با رو ه به الگوی رللیی مسااایر و معادیر  دوک معناداری بر رداوا اررطاوات دارد   رأثیرای : عدالر رویه(4  فرضااایة

   |   >   5 /  02          این مسیر    T                            ( اسر  بنابر این با رو ه به t  =     53 /  75   و     1 /  72            ای با معدار                                   ضاریب اساتاندارد مسایر بعد عدالر رویه   

75  / 53  |  =  tی بر رداوا     مثطت       رأثیر   ای           عدالر رویه   ،                  اسااار  به عطارت دیگر       راأیید            فرضااایاه مورد     کاه                  روا  نتیجاه گرفار        (، می           

         رایطوت و    ة                       دساار آمده با نتای  م الع  ه            شااود  نتای  ب   می       رأیید        و فرضاایه       اساار            راب ه مثطر    ،                گذارد و در نتیجه           اررطاوات می

               ( م ابعر دارد     5071       والمر  

   3                                          با رو ه به الگوی رللیی مسااایر و معادیر  دوک معناداری بر رداوا اررطاوات دارد   رأثیر: عدالر روزیعی (1  ةفرضااای

   |   >   5 /  02          این مسیر    T                            ( اسر  بنابر این با رو ه به t  =     55 /  31   و     1 /  23                                              ضاریب اساتاندارد مسایر بعد عدالر روزیعی با معدار    

31  / 55  |  =  tوا         ی بر ردا    مثطت       رأثیر                                اسااار  باه عطارت دیگر عدالر روزیعی         راأییاد                               روا  نتیجاه گرفار ه فرضااایاه مورد         (، می   

     شود   می       رأیید             باشد و فرضیه                               گذارد و در نتیجه راب ه مثطر می           اررطاوات می

معناداری  أثیررگر ای بعنوا  متغیر رعدیی: رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین با رو ه به نعش عدالر رویه(2  ةفرضی

                   ای در  شاااده و رفتار                           برای اثر متعابی عدالر رویه  T                        داری بدسااار آمده از آزمو          سااا ح معنیداوا اررطاوات دارد  بر ر

                    با در نظر گرفتن این    ،             بنا براین   اساار        ( بییااتر  11/1                                              بوده که از آلرای در نظر گرفته شااده برای رلعیق     1 /   357              زیرکانه برابر 

   از               ا در این ساا ح             دار دانساار  لذ ا                                                                      روا  با اومینا  باالیی در مدک خ ی براز  داده شااده ضااریب اثر متعابی را معن        مورد نمی

        و رداوا    ه                             گر بر اررطاط بین رفتار زیرکان                               ای در  شاااده به عنوا  متغیر رعدیی                            روا  بیاا  نمود کاه عدالر رویه             اومیناا  نمی 

     بوده    1 /   205                               ای و رفتار فریطمارانه برابر با                           برای اثر متعابی عدالر رویه  T                 همونین آزمو     اسااار    دار                        اررطاوات دارای اثر معنا

                                   ی برای این قسمر قابی استنطاط اسر           که میابه قط     اسر        ( بییتر  11/1                             در نظر گرفته شده برای رلعیق               که از آلرای

معناداری  رأثیرر گ: رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین با رو ه به نعش عدالر روزیعی بعنوا  متغیر رعدیی(7  ةفرضی

                   ای در  شاااده و رفتار                           برای اثر متعابی عدالر رویه  T     زمو               دسااار آمده از آ ه      داری ب ا       سااا ح معنبر رداوا اررطاوات دارد  

                    با در نظر گرفتن این    ،        بنابراین       اساار        ( بییااتر  11/1                                              بوده که از آلرای در نظر گرفته شااده برای رلعیق     1 /   207              زیرکانه برابر 

file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108
file:///G:/تاملات%20فلسفی%20و%20اخلاقی/تاملات%20اخلاقی/ش%203/مقاله%20اخلاق.docx%23_Toc410781108


 3111، بهار  سومفصلنامه تأمالت اخالقی، دورة اول، شمارة    33

 

     ح از              لذا در این ساا          دانساار    دار  ا                      ضااریب اثر متعابی را معن   ،                                               روا  با اومینا  باالیی در مدک خ ی براز  داده شااده        مورد نمی

      رداوا                                   گر بر اررطاط بین رفتار زیرکانه و                               ای در  شاااده به عنوا  متغیر رعدیی                            روا  بیاا  نمود کاه عدالر رویه             اومیناا  نمی 

       ولطانه                        ای در  شااده و رفتار فرصاار                           برای اثر متعابی عدالر رویه  T                 همونین آزمو     اساار   ی   دار ا         ی اثر معن ا            اررطاوات دار

                     ی برای این قساامر قابی            که میااابه قط     اساار        ( بییااتر  11/1                                              بوده که از آلرای در نظر گرفته شااده برای رلعیق     1 /   270         برابر با 

              استنطاط اسر

 . پیشنهادهای کاربردی3

              داوا اررطاوات        منظور ر                                                                     مثطر و معنادار متغیرهای مساتعی شاناساایی شده در این پژوهش در این بخش به           رأثیر           با رو ه به 

     شود                                                 کننده پیینهادهایی متناسب با نتای  پژوهش ارائه می     رأمین –          بین خریدار

                                 معناداری بر رداوا اررطاوات دارد        رأثیر      کننده                                : رفتارهای زیرکانه از سوی رأمین ( 5     ة    فرضی

    ند     نمای                                                                               کنندگا  برای رداوا اررطاوات افرادی را انتخاه کنند که معیارهای اخالقی را رعایر می          گردد رأمین          پیینهاد می   - 5

                                                                               کنندگا ، کارکنا  را به وور مررب به پایطندی و رعایر معیارهای اخالقی روصااایه کنند و           گردد رأمین          پییااانهاد می   - 2

                                                             برای رفتارهای اخالقی و غیراخالقی پادا  و مجازات در نظر بگیرند 

                                 معناداری بر رداوا اررطاوات دارد        رأثیر      کننده                    ولطانه از سوی رأمین               : رفتارهای فرصر ( 2   ة      فرضی

                   ای برگزار نمایند               های آموزشی ویژه                                                     گردد  هر رعویر اخالق مداری و رعویر باورهای اخالقی، دوره          پیینهاد می   - 5

                                                                                          گردد  هر رداوا اررطاوات، برخورد مناسااب با رفتارهای غیراخالقی کارکنا  خود داشااته باشااند، یا به           پییاانهاد می   - 2

                                                                                        خالقی باا رفتاارهاای غیراخالقی کارکنا  داشاااته باشاااند را از این وریق میزا  باورهای اخالقی خود را                  نوعی برخورد ا

              رعویر نمایند 

                                                                          گردد در ارزیابی کارکنا  در هر ساک، ارزیابی اخالقی کارکنا  نیز انجاا پذیرد           پیینهاد می   - 3

                           ری بر رداوا اررطاوات دارد       معنادا       رأثیر      کننده                                   : رفتارهای فریطمارانه از سوی رأمین ( 3         فرضیة

                                      های کارکنا  خود گو  فرادهند، رفتارهای                        ها و پیینهادها و درد دک                           گردد  هر رعویر رفتار به حرو          پییانهاد می    - 5

                                                      صادقانه و همراه با اعتماد با کارکنا  خود داشته باشند 

       هطود و                             ده نمایند و سعی کنند که با ب               های اخالقی استرا                                       گردد که به صورت اخالقی عمی کنند و از سطب          پییانهاد می    - 2

                                                                                  سازی سازما ، شرایط الزا را  هر اررعاء اعتماد سازمانی، رداوا اررطاوات فراهم نمایند     سالم

                                                                                       گردد که منیااور اخالقی به همراه منیااور باورهای اخالقی و انسااانی در همه شااعب نصااب گردد را زمینه         روصاایه می   - 3

   د                                برای ایجاد فضای اخالقی فراهم گرد

                                 معناداری بر رداوا اررطاوات دارد        رأثیر   ای             : عدالر رویه ( 4         فرضیة

             اررعاء رفتار          شاااود  هر              لذا پییااانهاد می   ز               ای بر رفتار اسااار              دار عدالر رویه ا   معن       رأثیر                                     با رو ه به نتیجه رلعیق که نیاااا  دهنده 
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     شود:             ای پیینهاد می            ش عدالر رویه          هر افزای   ،        ین منظور   ه ا                      ای رو ه و کوشش گردد  ب                             نسطر به اررعاء س ح عدالر رویه

                          ها برای همگا  ثابر بماند                       در ووک زما  رخصیص رویه   - 5

                      گیرندگا   لوگیری شود                                                        از رعصب و غرد ورزی و کسب منافع شخصی و رعصب نابجای رصمیم   - 2

                                         اوالعات مورد استراده در فرایند درسر باشد    - 3

                   ه و ود داشته باشد                                          فرصتی برای رغییر و اصالد یب رصمیم نا عادالن   - 4

      گیرد            مد نظر قرار       رأثیر        های رلر                          ها وچیم اندازهای کلیه بخش                                در فرایند رخصیص باید نیازها،ارز    - 1

                                                 ها با اصوک اخالقی و اعتعادی و و دانی متناسب باشد                                           مالحظه اخالقی که م ابق آ  فرایند رخصیص پادا    - 2

          ها دارد                                         معناداری بر رداوا اررطاوات در داروخانه       رأثیر               : عدالر روزیعی  ( 1     ة    فرضی

                  هر اررعاء رفتار      شااود          پییاانهاد می   ،                             دار عدالر روزیعی بر رفتار اساار    معنا       رأثیر   ة                  رلعیق که نیااا  دهند                  با رو ه به نتیجة

   ها   آ   ر                      ها را سنجیده و به نسط                                                روزیعی، ابزارهای سنجش عملمرد به صورت دقیق عملمرد                         نساطر به اررعاءسا ح عدالر  

 .                عدالر رعایر گردد

 های آتی. پیشنهاد برای پژوهش3

                                                                     ها را در بخش دارویی و با بررسااای فاکتورهای اخالقی از نع ه نظر کساااب و کار          داروخانه   ة                      از آنجاایی کاه این م الع  

                اندازهای اخالقی،                                                                         کناد، پتاانسااایای زیادی برای رلعیعات آینده در این حوزه و ود دارد  در بافر چیااام            بررسااای می

      کننده  ن                        کننده یا قدرت مداوا رأمی ن                                 هاییااا  در چهارچوه وابسااتگی به رأمی      کننده           ها با رأمین                         پرداختن به روابط داروخانه

                                                 گیری اثرات رفتارهای غیراخالقی در زنجیره رأمین روی                                            هاای مهمی باه ادبیاات نماید  عالوه بر آ  اندازه           باایاد کماب   

        ی را مد                              های آینده اندازه نمونه بزرگتر         شود پژوهش                                                             وابساتگی میا  ورفین باید دیدگاه  دیدی را ارائه کند  پیینهاد می 

          های  دیدی                                        های بییتری دسر پیدا کرده و بتوانند ساخر                                              دهند و مما   غرافیایی را گساتر  دهند را به داده          نظر قرار 

   ره                               های بخش غیردارویی و شرکای زنجی                          ها اضافه کنند  همونین پاسخ         دهی یافته                                   را به مدک ادراکی در  هر بهطود رعمیم

      روابط    ة    وسیل ه   ا ب ه           ها یا رراوت                            عایساه نتای  برای یافتن شاطاهر       شاود م                                       ها بررسای شاود  نهایتا این که پییانهاد می           رأمین آ 

                   کنندگا  انجاا شود                           دورایی در خریدارا  و رأمین
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 پرسشنامه

                                  گیرد، با عالمر ضربدر میخص فرمایید                                                           ای را که پس از م العه هر یب از عطارات ذیی در ذهنتا  شمی می                 ل را  اولین گزینه

  

 گویــــــــــه ردیف

 هاگزینه

      کامال  

 مخالرم
 مخالرم

       نسطتا  

 موافعم
 موافعم

      کامال  

 موافعم

5 

نه
کا
یر
 ز
ی
ها
ار
رفت

 

      دهد به در کرد  رقطای خود را، از خود نیا  می کننده، رویمرد از میدا این رأمین

      دهند آمیز در مورد خدمات و کاالهای خود، از خود نیا  میکننده، رویمرد اغراقاین رأمین 2

      ای و قانونی من طق نیسر کننده با اصوک حرفهرفتار این رأمین 3

      تند دهد، که نامناسب هسهای اررطاوی انجاا میرسانههای رطلیغاری را با استراده از فعالیر 4

1 

نه
را
کا
ریب
ر ف
فتا
ر

 

      دهد در خصوص رلویی ملصوالت، رفتارهای ناراحر کننده از خود بروز می

      کند ها نداریم پافیاری میکننده در راب ه با ملصوالری که ما نیازی به خرید آ این رأمین 2

7 
ای  ملر ( دارد، را ما را مجطور به خرید ملصوالری کننده برخورد برانگیزانندهرأمیناین 

 بییتر از نیازما  کند 
     

3 

ت
ص
فر
ر 
فتا
ر

نه
لبا
ط

 

      گذاری ملصوالت خود دارد کننده، نگر  استثماری در قیمراین رأمین

      دهد مو ود اسر به موقع ارائه نمیکننده، با انتظار افزایش در قیمر، ملصولی را که این رأمین 0

51 
ه دهد و کمتر بکننده به فرو  داروهایی که سودآوری باالرری دارد اولویر میاین رأمین

 نیازها رو ه دارد 
     

55 

یه
رو
ت 

دال
ع

ده
 ش
ک
در
ی 
ا

 

هی ساختاردهای به منظور ایجاد فرآیند عادالنه خرید، در این داروخانه معررات الزا و فعالیر

      انجاا شده اسر 

      ریزی، سازمانی و مدیریر در این داروخانه درسر و منصرانه اسر های برنامهفعالیر 52

53 
گذاری اوالعات اداری و منابع استراده شده در فرایند خرید، در این داروخانه به اشترا 

 مند اسر ضاب ه
     

      ود شمربوط به خرید در این داروخانه به روشی منصرانه انجاا میا را و بازرسی قراردادهای  54

      شود رصمیمات مربوط به خرید در این داروخانه صراحتا رعریک و ا را می 51

52 

ده
 ش
ک
در
ی 
یع
وز
ت ت

دال
ع

 

کننده انجاا های این رأمیندرآمد حاصی از رالشی که برای فرو  ملصوالت و فعالیر

 ایم، منصرانه اسر  داده
     

57 
ریم عادالنه آوکننده بدسر میهای رعیین شده بوسیله رأمینمزیتی که از قواعد و مسئولیر

 اسر 
     

53 
صرانه آوریم منبخش دارویی بدسر میکننده در مزیتی که در نتیجه همماری با این رأمین

 اسر 
     

      کننده عادالنه اسر سود ما در معایسه با سودهای رأمین 50

21 
رانه و آوریم، منصکنندگا  بدسر میهای رروی  و بازاریابی رأمینسودهایی که از فعالیر

 درسر اسر 
     

25 

م 
او
د
ت

ت
طا
تبا
ار

 

      کننده برای مدت ووالنی ادامه داشته باشد این رأمینما عالقه مندیم راب ه ما  با 

      کننده همواره حرظ کنیم ما قصد داریم که روابط خود را با این رأمین 22
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