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Abstract  

Nowadays, it is highly required to pay close attention to the ethics in analyzing the behavior of 

organizations' staff. Staff's ethical behavior is seen as the external symbol of organizations, which in 

turn, is the sum of various ethical values appeared in the organization. Accordingly, the present study 

aims at identifying and analyzing the key factors of organizational ethics using the fuzzy SWARA 

approach. This study is applied in terms of its objectives and qualitative–quantitative in terms of its 

methodology. Statistical population of the study includes experts in the field of human resources, of 

which 14 are selected through purposive sampling method and the researcher-made questionnaire is 

distributed. The questionnaire validity is reviewed in terms of content by the professors and experts 

and its reliability is also investigated using Kendall coefficient, turning out to be 0.81 and confirmed. 

By review of literature through comparative techniques as well as the experts' opinions, 16 key factors 

of the organizational ethics are identified and analyzed. The results show that the most weights are 

allocated to the key factors of attachment to beliefs, personal and personality characteristics and 

ethical structure to which the most attention should be paid so that the professional ethics is 

empowered in the organization. The key factors of interest and motivation and alignment with the 

organizational values account for the lowest weights. 

Keywords: Ethics, Ethical Behavior, Organizational Behavior, Organizational Ethics, Fuzzy 

SWARA.  
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 کارکنان  یرفتار اخالق یدیعوامل کل تیاهم لیو تحل ییشناسا

 یسوارا فاز کردیرو یریبا بکارگ

 4منش شیستا سایپر 3،اقبال ینیحس زهیعز 2،پور انیدیحم هیفخر 1،رجب پور میابراه

 چکیده

ان نماد کارکن یاخالق یاست. رفتارها یضرور اریتوجه به اخالق بس هاسازمان رفتار کارکنانِ لیو تحل هیتجزامروزه در 

. از است افتهیبوده که در سازمان بروز  یگوناگون اخالق یهاکه خود حاصل ارزش دهدیم لیها را تشکسازمان یرونیب

. است یزسوارا فا کردیبا استفاده از رو یاخالق سازمان یدیعوامل کل تیهما لیو تحل ییهدف پژوهش حاضر، شناسا رو،نیا

. ردیگیم قرار یکم -یفیک قاتیو به لحاظ روش، در قالب تحق یکاربرد قاتیتحق ةپژوهش حاضر، به لحاظ هدف، در زمر

صورت هدفمند به نمونه ینفر اعضا 11. دهندیم لیتشک یبا تجربه در حوزه منابع انسان پژوهش را کارشناسان یآمارة جامع

صورت نامه، بهپرسش ییقرار گرفته است. روا شانیا اراختی در ساخته محقق پرسشنامه هاداده آوریمنظور جمعانتخاب شده و به

 دییتأ 11/0کندال با مقدار  بیبا روش ضر زیآن ن ییایقرار گرفت و پا یحوزه مورد بررس نیتوسط خبرگان ا ییمحتوا

اخالق  یدیعامل کل 11از خبرگان،  ینظرخواه و یقیبه روش تطب قیتحق اتیصورت گرفته از مرور ادب یهای. با بررسدیگرد

ه اعتقادات، ب یبندیپا یدیعوامل کل که دهدیپژوهش نشان م جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیو مورد تجز ییشناسا یسازمان

اخالق  تیقومنظور تبه رو،نیاند؛ از اخود اختصاص دادهوزن را به نیشتریگرا بو ساختار اخالق یتیو شخص یفرد یهایژگیو

و  زهیگوجود عالقه و ان یدیعوامل کل ن،یمعطوف گردد. همچن یدیعوامل کل نیتوجه به ا نیشتریب دیدر سازمان با یاحرفه

 اند.وزن را کسب نموده نیسازمان کمتر یهابا ارزش ییهمسو

 .یسوارا فاز ،یاخالق سازمان ،یرفتار سازمان ،یاخالقاخالق، رفتار : واژگان کلیدی

                                                           

 11/01/1101: تاریخ انتشار │21/02/1101: تاریخ پذیرش│01/01/1101: دریافتتاریخ 
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 مقدمه. 1

ر آید. دها به شمار میعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمانها بهدر سازمان ایامروزه رعایت اخالق حرفه

 از پیش پیها بیش ای در فرآیندهای اصلی سازمانها به اهمیت تقویت اخالق حرفههای اخیر مدیران سازماندهه

ثر در ثبات سازمانی و دستیابی به اهداف استراتژیک آن تلقی ؤعنوان یکی از عوامل مبه اند و عنصر اخالق رابرده

ای تصادفی نیست؛ بلکه یک انتخاب آگاهانه است. ها پدیدهموفقیت سازمان (.5، ص 1332د )غیاثی، نماینمی

ش تعیین های از پیدانند و هر گونه انحراف از برنامهاف سازمانی میاهد مدیران ارشد موفقیت سازمانی را دستیابی به

. از نظر مدیران، موفقیت سازمان رسیدن به اهداف تعیین (Rabie & Malek, 2020, p.75) انگارندشده را ناکامی می

است.  زمانای از متغیرهای مهم و اثرگذار در موفقیت ساهای صورت گرفته اخالق حرفهمطابق پژوهش شده است.

ر ها و رفع موانع دثرتر این راهؤمنظور طی نمودن هرچه مریزی بههای موفقیت سازمان و برنامهمدیریت شناخت راه

ها اهش تنشک برایگیری بسیار چشم تأثیرای در سازمان چه بیشتر اخالق حرفهوجود هر ،. بنابرایناستطی مسیر 

ند ای نمایاخالق حرفه نی دارد. مدیرانی که سازمان خود را مجهز بهو موفقیت در دستیابی به اهداف غایی سازما

 .(33، ص 1331پور و همکاران، )شفیع کنندیک مزیت رقابتی را نسبت به رقبای خود ایجاد می

داری و.... نقش پررنگی در حوزه سازمانی کسب پذیری، امانتاخالق و مباحث مربوط همچون عدالت، مسئولیت

های خود در قالب قوانین سازمانی و کشوری نیازمند اقدام در یران و کارکنان عالوه بر ایفای نقشنموده است. مد

آمیز به  رسانی به ایشان در جهت دستیابی موفقیتتا از این طریق عالوه بر یاری هستندچهارچوب موازین اخالقی نیز 

اف غایی نیز ایجاد گردد. با توجه به اینکه اهداف تعیین شده نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی اهد

قرار دنبال استهها بسازمان ،بنابراین ،ها در برقراری اصول اخالقی نهفته استحل بسیاری از مشکالت سازمانراه

ی و )امیرکبیر سازی اصول اخالقی هستندنهادینه منظوربهسازی کارکنان فرآیندهایی مانند آموزش و اجتماعی

ها در رو سازماناز این ؛شودرقابتی می هر روز بیشتر و بیشترها . دنیای امروزی برای سازمان(13، ص 1330داروئیان، 

نها تولید ها از طریق رفتار اخالقی هستند؛ چرا که تدست آوردن مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکتپی تالش برای به

رفتار اخالقی در  مؤثر نقش .(Fatima, 2020, p.41)باشد یشتر سهم بازار کافی نمیمحصوالت با کیفیت برای کسب ب

های کلیدی عملکرد کارکنان توجه مدیران را به مبحث رفتار اخالقی معطوف ساخته بقای سازمان و بهبود شاخص

ارای زمانی که کارکنان دگردد. در ساوری، پویایی و ارتباطات سازمانی میاست. رفتار اخالقی منجر به ارتقا بهره

های مورد انتظار ناشی از رعایت اخالق های سازمانی وفادار خواهند بود. از دیگر خروجیرفتار اخالقی هستند به ارزش

 استفاده از قدرت اشاره نمودءتوان به خالقیت و نوآوری، بهبود کیفیت، جلوگیری از فساد و سودر سازمان می

. با افزایش تقاضا برای معیارهای اخالقی در محیط کسب و کار، مفاهیم مربوط (3ص  ،1331)خوراکیان و همکاران، 



 7017(، تابستان 71تأمالت اخالقی، دورة سوم، شمارة دوم )پیاپی   17

 

 

. رعایت اخالق (Al Halbusi et al., 2020, p. 10) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است به اخالق کسب و کار

ت سازمان کسب و کار بر موفقیاخالق  تأثیرها با توجه به تحقیقات انجام شده در مورد ای برای موفقیت سازمانحرفه

 است.  کردهای اهمیت پیدا طور فزایندهو بهبود اثربخشی سازمانی به

های و فضیلت های معنویتر ارزشهای دینی یا به معنای وسیعآور مانند ارزشهای اخالقی الزاموجود ارزش

-1، ص 1100)میراحمدی،  شودازمان میگیری سازمانی و رفتار اخالقی در سمنجر به تغییر در نحوه تصمیم اخالقی

توان مبنای مزیت رقابتی در روانشناختی را می ةانسانی و اجتماعی، سرمای ة. همچنین از آنجا که پس از سرمای(1

ت افراد، های مثبتغییر موضوع از علوم محض سازمانی به سمت توجه به ویژگی ،ها در نظر گرفت، بنابراینسازمان

 های مدیریت و بهبود سالمت روحی و جسمی کارکنان سازمان شودها و رویهسیاست خشیتواند سبب اثربمی

(Astrachan et al., 2020, p. 639)ها اخالقدر موفقیت سازمان هارترین متغیگفت امروزه یکی از مهمتوان . پس می 

 ها و باورهایای و رفتار مطابق ارزشوکارکنان نیز با داشتن اخالق حرفه (Behera et al., 2022, p. 686) ای استحرفه

 Jamaludin) ای است پی خواهند بردشان در گرو داشتن اخالق حرفهصحیح اخالقی بدین باور که رشد فکری و شغلی

& Mehon, 2020, p. 14). 

راوانی همین دلیل فشار فهده دارند و بههای تجاری نقش اصلی را در فروش و سودآوری بنگاه برعکارکنان بنگاه

برای بهبود عملکرد بر این دسته از کارکنان وارد است. باید در نظر داشت کـه کارکنان در واقع نمایندگان سازمان 

تار کارکنان تواند متأثر از رفشوند و بیشترین تماس را با مشتری دارند. تصویر ذهنی مشتری از بنگاه میمحسوب می

در نتیجه تمایل مشتری برای حفظ یا قطع رابطه با سازمان متأثر از چگونگی تعامل کارکنان با مشتری  .باشدسازمان 

عهد و ت توان بیان نمود که کسب و کاری بالنده و ماندگار خواهد بود که بتواند حس رضایت،خواهد بود. پس می

مان نسبت به مشتری را ایجاد و تقویت نماید. از مداری سازحس اخالق ءوفاداری را در مشتریان خود از طریق القا

های فعال در زمینه تولید مواد سلولوزی و بهداشتی به دلیل طرح های نوین بازاریابی و فروش آنجا که یکی از هلدینگ

و تولید محصوالت جدید سعی در افزایش سهم خود از بازار ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را دارد و با توجه 

سیستماتیک  اخالق کسب و کار در دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک خود، این تحقیق به بررسی تأثیراهمیت و به 

رو، در اثربخشی و موفقیت سازمانی پرداخته است. از این مؤثرعنوان عاملی از ادبیات مربوط به استفاده از اخالق به

 ةهای فعال در زمینیکی از هلدینگ ای دردی اخالق حرفهبندی عوامل کلیهدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت

تا از طریق ایجاد رضایت در مشتریان، تعهد و انگیزش در کارکنان در توسعه و  استتولید مواد سلولوزی و بهداشتی 

 پیشبرد اهداف آتی خود موفق گردد.
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 مبانی نظری. 2

 مفهوم اخالق. 2-1

و نفس انسان نظر دارد. خُلق به معنای صفت پایدار و یا حالتی است که اخالق در لغت جمع خُلق است و به باطن 

ردد؛ جزء اخالق فرد تلقی می گ ،اگر صفتی در فرد به صورت مداوم تکرار شود ،روگویند؛ از اینبه آن ملکه می

ان صفت آید. پس اخالق همولی اگر فردی کاری را یک بار انجام دهد، آن کار رفتار اخالقی او به شمار نمی

صفت پایدار درونی  .نماید تفاوت داردپایدار باطنی انسان است و با رفتاری که برای لحظات یا دفعات کم بروز می

)سعیدپور،  ویندمی گ« خُلق»تواند منشأ رفتار و گفتار خوب باشد یا منشأ رفتار و گفتار زشت که به هر دو حالت می

توافق کاملی میان پژوهشگران وجود ندارد و اندیشمندان مختلف با  . در مورد تعریف رفتار اخالقی(21، ص 1313

اخالق یعنی اعتماد، صداقت، عدالت،  .اندمختلف، اقدام به تعریف رفتار اخالقی نمودههای اخالقی توجه به نظریه

ازمان ی وارد سای و منشور اخالقکه در قالب قوانین اخالق حرفه شهروندیدرستی، خدمت به جامعه و فضیلت های 

ست که کارکنان ا ای از بایدها و نبایدهارفتار اخالقی کاری، مجموعه .(32، ص 1331)ثابت و همکاران، شده است 

فتار کنند. راند، در عمل رعایت مییک سازمان در جهت تحقق کامل شرایط کمی و کیفی کاری که تعهد نموده

کند. در چنین رویکردی، اهداف سازمانی، داف خود تجویز میاخالقی، رفتاری است که سازمان با توجه به اه

مفهوم اخالق با استانداردهای (. 21، ص 1331)خوراکیان و همکاران،  مالك درست و نادرست بودن رفتار است

 گونه پنداشت که منظور از اخالقتوان اینمی ،طور کلیبه .مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سر و کار دارد

 & Gamarra) است ها در انجام اموری و مطالعه معیارها و قواعد جهت ایجاد راهنمای عمل افراد و گروهبررس

Girotto, 2022, p.26) از نظر کانت رفتار اخالقی رفتاری است که از هر قید و مقصودی به دور باشد و هدف فقط .

ز دیدگاه استاد مرتضی مطهری اخالق را ا ،همچنین .(111، ص 1332)اترك،  انجام تکلیف به حکم وظیفه باشد

فعل اخالقی فعلی است که هدف از آن، منافع مادی و فردی نباشد، خواه انسان آن »گونه تعریف نمود: توان اینمی

خاطر خاطر زیبایی روح خود، خواه بهخاطر زیبایی فعل، خواه بهخاطر احساسات نوع دوستی انجام دهد، خواه بهرا به

شود که اعتقاد به خدا و ها زمانی بارور میخاطر هوشیاری. همه این نظریهروح و عقل خویش و خواه بهاستقالل 

 (.1، ص 1311)بابایی اهری،  «عمل الهی در کار باشد

ه نفس که انسان را بدون تفکر دعوت ب خُلق عبارت از حالتی است در» نویسد:امام خمینی)ره( در تعریف خُلق می

ثالً کسی که دارای خُلق سخاوت است، آن خُلق او را وادار به جود و انفاق کند، بدون آن که مقدماتی م ؛کندعمل می

(. 13، ص 1311، )توالیی «تشکیل دهد و مرجّحاتی فکر کند؛ گویی یکی از افعال طبیعیة او است، مثل دیدن و شنیدن

و معدل معنایی آن در  استورهزبان همه کش د: اخالق لغتی مشترك دریگوطهری در مورد مفهوم اخالق میاستاد م
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ا این حال ب ؛شناسندرفتارهای غیراخالقی را می ،عبارت دیگرتوان گفت همه اخالق و بهپس می ؛هر زبانی وجود دارد

برای تعریف کردن است و اندیشمندان مختلف در مورد معنای آن اتفاق نظر ندارند و  هاترین لغتاخالق از مشکل

خالق گردد. استاد مطهری معنای اصطالحی ااوتی ارائه نمودند. این اختالف نظر به جهان بینی افراد باز میتعاریف متف

 ها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها رارا اینگونه تعریف نمودند: اخالق عبارت است از یک سلسله خصلت

قالبی برای انسان که روح انسان در آن چارچوب و بر اساس آن  ،عبارت دیگربه ؛پذیردعنوان اصول اخالقی میبه

 .(11، ص 1332)مطهری،  شود. در واقع اخالق، چگونگی روح انسان استطرح و نقشه ساخته می

 مفهوم اخالق از دیدگاه اسالم. 2-2

ی مردم معرف یههای انبیا را تزکموریتأاخالق از مباحث مهم قرآنی است؛ چرا که این کتاب آسمانی یکی از م

انسان بدون دستیابی به مقام شایسته به مقام خلیفه اهلل نخواهد  .(3-1، ص 1100و همکاران،  عبدل آبادی) نموده است

ذارد و گرسید. انسانی که اخالق نداشته باشد همچون یک حیوان خطرناك است که فرقی بین ظلم و عدل نمی

هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی األُمِّیّینَ رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم »: فرمایدکریم می خداونددر قرآنگردد. بانی فساد در عالم می

و کسی است که در ا» (؛2ه/جمع) «ا مِن قَبلُ لَفی ضاَللٍ مُبینٍآیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانو

خواند و آنها را تزکیه آنها می  میان خودشان برانگیخت که آیاتش را برایجمعیتِ درس نخوانده، رسولی از   میان

 .«مسلّماً پیش از آن در گمراهی کامل بودند  ؛آموزدکند و به آنها کتاب )قرآن( و حکمت میمی

بَعَثَ فیهِم رَسولًا مِن أَنفُسِهِم یَتلو  لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنینَ إِذ»: خوانیممیآل عمران  ةمبارک ةسور 111 ةآیدر 

نهاد ]=  خداوند بر مؤمنان منت« : عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضاَللٍ مُبینٍ

د، و آنها آیات او را بر آنها بخواننعمت بزرگی بخشید[ هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که 

 را پاك کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن، در گمراهی آشکاری بودند.

هر » (؛10-3/شمس) «ا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَاقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَ»: همچنین در آیات دیگری از قرآن کریم آمده است

سازد،  لودهآو آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه  رستگار گشته ند،که کس نفس خود را پاك و تزکی

به یقین کسی که پاکی »(؛ 15-11/اعلی؛ )«وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى » ؛«است و محروم گشته نومید

 نماز خواند. را یاد کرد، سپس جست )و خود را تزکیه ساخت( رستگار شد و )آنکه( نام پروردگارش 

به درستی که من برای » ؛«إنَّما بُعِثْتُ الُتمّم مَکارِمَ األخاْلق»فرمایند: می  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر اکرم

وْ کنّا ال نَرجُوا جَنَّة وال نَخْشی لَ» فرمایند:می )علیه السالم(امیر مؤمنان علی .«امکامل کردن مکارم اخالقی برانگیخته شده

امیدی به بهشت نداشته باشیم و از دوزخ  اگر »؛ «لَکان یَنْبَغی لَنا أِن نُطالِبُ بِمَکارِمَ األخالق ناراً واَل ثواباً واَل عِقاباً، 

فروزنده ) ال مکارم اخالق باشیمکار نباشد، باز هم سزاوار است که به دنب نترسیم و امید به ثواب و عقاب هم در 
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 (.132، ص 1331، کیارزمو  دهکردی

ها ایفا تواند نقش مهمی را در مدیریت اثر بخش سازمانها میای از ارزشعنوان مجموعهاخالقیات به ،رواز این

پایبندی به ، مشارکت، مؤثر باط کاری، مهرورزی، عدالت، ارتباطاتض. ان(10، ص 1331پورو همکاران، )شفیع کند

)یادگاری و همکاران،  ستهاکید اسالم در مدیریت سازمانأذیری از جمله اصول اخالقی مورد تپولیتؤقول و مس

الی شوند. غز. از دیدگاه عالمه مجلسی اخالق ملکه نفسانی است که به آسانی افعال از آن صادر می(321، ص 1331

)شیبانی و  کندبیند که کارها را به آسانی و بدون نیاز به فکر صادر میتی نفسانی استوار و پایدار میأنیز اخالق را هی

 .(11، ص 1331همکاران، 

 مفهوم اخالق کسب و کار. 2-3

 ةرا ده 1330 ةه معنی سیرت و عادت آمده است. دهب( ethos) «اتوس»یونانی ةاز کلم (ethics« )اخالق» ةکلم

شدند که خود، مالحظات اخالقی را ها تشویق میاین دهه سازماننامند. در نهادینه شدن اخالق کسب و کار می

. اخالق (35، ص 1330، فسقندیسزاده و سلطانی )تقی مورد توجه قرار دهند و منتظر دستورالعمل های دولتی نباشند

ق اخال ،عبارت دیگربه ؛کندهای تجاری را هدایت میکسب و کار اصول و استاندارهای اخالقی است که فعالیت

، ص 1333)ایزدی و حمیدیان پور،  کسب و کار به کاربرد اصول اخالقی در تجارت و کسب و کار اشاره دارد

ه ها ب. رفتار اخالقی در محیط کسب و کار عدالت و اعمال درست است که منجر به دستیابی شرکت(113

. شخصیت (Román & Munuera, 2005, p. 13)گردد و توسعه روابط بلند مدت با آنها می مندی مشتریانرضایت

ها، طرز های فردی به دانش افراد، ارزشکارکنان و موقعیت سازمانی افراد در رفتار اخالقی نقش دارند. شخصیت

. (101، ص 1332آبادی، )درخشنده و رضایی دولت و حساسیت اخالقی اشاره دارد هاشخصیتها، ها و غرضتلقی

گیرد: شرایط کسب و کار، وظیفه، گروه همکاران، سبک رهبری و لی شکل میرفتار اخالقی بر اثر پنج عامل اص

 (.Suriyaprakash & Stephan, 2022, p. 84) تجربه گذشته

القی نماید که کارکنان اخگردد و از اعمال نادرست و فریبنده پرهیز میهنگامی کسب و کار به درستی اداره می

ه ای با مشتریان از طریق بروز کدهای اخالقی شرکت و تعهد بدوجانبه مؤثر در این شرایط کارکنان ارتباط .کنند رفتار

. اخالقی بودن (Schwepker & Good, 2007, p. 329) دهنداستانداردهای اخالقی در رفتار با مشتریان شان گسترش می

ان برای پذیری سازمبینیاخالقی موجب پیشپذیری ولیتؤگردد. مسبی شک موجب سودآوری در کسب و کار می

میق پذیری اخالقی موجب اعتماد عبینیگردد و پیشکنندگان،کارکنان و همه ذینفعان سازمان میمینأمشتریان، ت

ه موفقیت نتیج گردد و این امر به نوبه خود موجب تسهیل و افزایش ارتباط محیط با سازمان و درمحیط به سازمان می

 (.123، ص 1331، کیارزمو  دهکردیفروزنده ) گرددمی درکسب و کار
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 های اخالقیاهمیت و ضرورت بحث. 3

، 1311 ی،)توالی هستترین هدف انبیا الهی نیز ترین مباحث دینی است و از طرف دیگر مهماساسی ازاخالق یکی 

ت قدمت این بحث به قدم(. اگر طرح هرگونه تفکر اخالقی در مورد تجارت را اخالق کسب و کار بنامیم، 53ص 

قبل  1100) گردد. اگر قانون را عالمتی از درك طبیعی اصول اخالقی بدانیم، قانون همورابیخود کسب وکار برمی

دهنده شکنان، نشانهای سخت برای قانونها، اعالم مقررات تجارت و تعیین مجازاتها و تعرفهاز میالد(، وضع قیمت

ن، های تجاری و کسب و کار است. بنابرایشین برای وضع اصول اخالقی در فعالیتهای پیهای برخی از تمدنتالش

رل شود و سبک کنتای، منجر به کاهش ارتباطات و افزایش هزینه در سازمان میضعف در سیستم اخالق حرفه

سطوح  هطور کامل بهچراکه افراد اطالعات کاری را به هنگام و ب ؛رودمدیریت به سمت کنترل گذشته نگر می

دهند و منجر به صرف انرژی، زمان و هزینه زیادی برای مقابله با آثار مخرب شایعه، غیبت، کم مدیریتی انتقال نمی

گیری روی اقدمات و چشم تأثیرای وجود سیستم قوی اخالق حرفه ،کاری و ... خواهد شد. از طرف دیگر

د مستمر ارتباطات بین فردی، کاهش ریسک و تسهیل وری، بهبوهای سازمان دارد و منجر به افزایش بهرهخروجی

 .(111، ص 1330)پیرایش،  گرددجریان ارتباطات می

د که نکید دارند و اذعان داشتأت رفتار اخالقی در عملکرد سازمانی تأثیرهای بسیاری بر مطالعات و پژوهش

 ,Lupuleac et al., 2012)همراه دارند دمدت را بهکنند تصویر بهتر، اعتبار و منافع بلنکید میأهایی که بر اخالق تسازمان

p. 924). بهبود  ای که منجر بهگونهی بر اقدامات و نتایج سازمانی دارد، بهمؤثر مثبت و تأثیرسازمانی  اخالق خوب

عنوان ای به. امروزه اخالق حرفه(2، ص 1333)عبدالهی و همکاران،  گرددوری، پویایی سازمانی و ارتباطات میبهره

ون آن و های محیطی و تغییرات روزافزگردد. از طرفی با توجه به پیچیدگیها تلقی مییک مزیت رقابتی در سازمان

عنوان عامل کلیدی جهت نظران بر اهمیت اخالق سازمانی بهفاصله گرفتن سازمان از تعهدات اخالقی خود صاحب

 .(132، ص 1331دی و همکاران، )خوشدل مفی اندموفقیت بلندمدت سازمانی اشاره نموده

رده وجود آوها بههای زیادی را در سازمانعدم رعایت برخی معیارهای اخالقی، نگرانیکسب و کار، در شرایط کنونی 

رای ترین دغدغهیکی از عمده ،است. بنابراین های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب ـب

 ل در جامعه و حرفه خود به کارئا حس مسئولیت و تعهد کامل به مساها است تا آنها بر تمام حرفهعوامل انسانی شاغل د

صحیح از  درك ،بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. اولین گام در دستیابی به این اهداف

عوامل  های بعدی روی اینتا در گاماست ان در سازمان گذار بر رفتار اخالقی کارکنتأثیرمفهوم اخالق و شناسایی عوامل 

سازمانی . فرض اصلی این است که اخالق سازمانی بر عملکرد (Iglesias et al., 2020, p. 157)تمرکز الزم صورت پذیرد 

 .(Kaptein, 2020, p. 12) دهدمیوری کارکنان و سیستم را ارتقاء اثرگذار است و از این طریق، بهره اثربخش
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 در اخالق کسب و کار مؤثر عوامل. 4

عوامل درونی و بیرونی سازمانی بر رفتار اخالقی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته  تأثیرست که ا هامدت

فرد در  هایدهد که برخی از آن عوامل درونی و بیرونی سازمانی بر رفتار اخالقی فردی و تصمیم گیرینشان می

، ت. اخالق به معنی اعتمـاد، صـداق(Roszkowska & Melé, 2021, p. 196) گذار هستندتأثیرهای مختلف موقعیت

ای صورت منشور اخالقی و قوانین رفتار حرفهشهروندی و خدمت به جامعه است که به درسـتی، عـدالت، فـضائل

 کارکنـان در محیط کار استپذیری اسـت. اخالق الزمه عملکرد مناسب، تعهد و مسؤولیت شدهسـازمان  وارد

های اخالقی موجود عنوان رفتاری مطابق با ارزشاز رفتار اخالقی در سـازمان به(. 32، ص 1331)ثابت و همکاران، 

 قی بهخالشود و از آن برای از میان برداشتن رفتارهای غیر اهای فردی یاد میدهنده ارزشدر سازمان و انعکاس

اد در فراصلی ا هایاز نشانه .(Lupuleac et al., 2012: p. 925) شودرفته میعنوان رویکردی اساسی بکار گ

ایف ـظی بدان ضروری و از وپایبندقی اشاره نمود و شایان ذکر است که خالر افتاتوان به ری امروزی میهانماازس

مورد اهمیت و نقش های بسیاری در . پژوهش(Halbusi et al., 2021, p. 306) آیدمیر ماـشـهبکارکنان غلی ـش

ط تباان ارزـی میـسربرن نیازمند کنارکای رفتار اخالقی اـتقاند. ارد سازمانی صحبت نمودهرـعملکاخالق در 

نشان داده است که پیشین ت مطالعا(. Yamin, 2020, p. 31) های مختلف سازمانی اثرگذار بر آن استلفهؤم

در افزایش رفتار اخالقی میان کارکنان یی اسزهـأثیر بـعنویت تمانی و مزنفس سات زـع، مانیزاـسی عدالت متغیرها

 (.32، ص 1331)ثابت و همکاران،  سازمان دارد

لیت سرپرستی، وؤاند. در یک پژوهش، عوامل مستحقیقات مختلفی به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی پرداخته

د مرکز کنترل، محیط کار و کشور، سال تولد، مجرداشتن وظایف چندگانه، ارائه گزارش عملکرد فرد توسط خودش، 

. (Linz & Chu, 2013, p. 189)یا متأهل بودن، جنسیت و سابقه کار از عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی دانسته شده است 

امنیت شغل، فرصت ارتقای شغلی و تأمین حقوق عادالنه و مکفی از عوامل بهبود رفتار اخالقی در سازمان محسوب 

های متعارض اخالقی و رفتاری ای خود با موقعیت. افراد در طول مدت زندگی حرفه(1، ص 1333)قراملکی،  دشونمی

ای با اصول اخالقی و رفتاری که منجر به سرآمدی، شوند که این امر مستلزم این است که افراد حرفهمواجه می

. سه (101، ی 1331یعی بلداجی و همکاران، )رف شود، آشنایی کامل داشته باشندشان میکارامدی و سالمت حرفه

 دسته از عوامل اصلی درون سازمانی مؤثر بر رفتار اخالقی عبارتند از: اهداف و راهبردها، مدیریت، فرآیندهای کاری

 اند. اینعنوان عوامل اثرگذار بر اخالق سازمانی معرفی شدهعوامل مختلفی به .(52 5، 1311)قربانی زاده و کریمیان، 

م است به سه دسته عوامل مربوط به سطح کالن، میانی و خرد تقسی گرفته امل در پژوهشی که توسط اینگرید انجامعو

 گردیده است.
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الف( عوامل مربوط به سطح کالن: عواملی که در محیط خارج سازمان قرار دارند و معموال تحت کنترل سازمان 

ربوط به سطح م یب( عوامل مربوط به سطح میانی: عوامل فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تکنولوژی، قانون؛ :مانند ،نیستند

تار سازمانی، نظام پاداش و تنبیه، ساخ های سازمانی قابل کنترل هستند.میانی سازمان هستند و از طریق سیاست ها و برنامه

 رضایت شغلی، رفتار مدیر، رفتار شهروندی سازمانی؛ جو اخالقی سازمانی، فرهنگ سازمانی، آموزش، تعهد سازمانی،

. این عوامل مربوط به شخصیت درونی کارکنان است استطح خرد: منظور عوامل سطح فردی ج( عوامل مربوط به س

گذارد و منجر به تغییر آنها گردد. بعضی از این عوامل به  تأثیرتواند از طریق عوامل سطح میانی بر آنها و سازمان می

، سابقه (132، ص 1331)میرمحمد تبار و همکاران،  های اخالقیح زیر هستند: سن، تحصیالت، عزت نفس، ارزششر

 .(Rabie & Malek, 2020, p. 77) کار

 ها وای از کنشای را مجموعهاخالق حرفه ،( صورت پذیرفت1331در پژوهشی که توسط کیا و ساپی )

 ،گرددمنظور ایجاد روابط مطلوب تعیین میای بهها و مجامع حرفهسازمان پذیرفته شده که از سمت های اخالقیواکنش

 داری، وفاداری و احساس مسؤلیت اجتماعی،معرفی نمودند. آنها عوامل صداقت و راستگویی، انصاف و برابری، امانت

ای و هالق حرفعنوان مبانی اخگان، کرامت انسانی، شفافیت و رقابت سالم را بهکنندهمعنویت، رضایت مصرف

ها بر شود سازمان( آنچه که باعث می1331مهر و همکاران )از دیدگاه درخشان. انتظارات اجتماعی عنوان کردند

گذار اخالق بر استراتژی های سازمانی و مدیریت سازمان، ایجاد تصویری تأثیرنقش  ،ای متمرکز شونداخالق حرفه

مثبت رعایت مسائل اخالقی، کاهش فشار  تأثیرهای اجتماعی، تیمطلوب از سازمان، نقش اخالق در کاهش ناراح

رعایت استاداردها، فراگیر شدن مفهوم اخالق و فشار  رعایت اخالق بر عملکرد سازمانی، ضرورت تأثیرها، دولت

 .استذینفعان مختلف 

زیاد و مستقیمی در توسعه سازمانی دارد؛ از این رو باید آموزش اخالق  تأثیرای اخالق حرفه ،از سوی دیگر

 ،ای به نگرش شغلی کارکنان مرتبط است. بنابراینها مورد توجه قرار گیرد، چراکه اخالق حرفهای در سازمانحرفه

ای های تخصصی مرتبط با شغل بر آموزش اخالق حرفهها عالوه بر اجرای آموزشضروری است که سازمان

اد در قبال منافع سازمان پذیری افرولیتؤترین عامل وفاداری سازمانی، مسریزی نماید؛ زیرا مهمگذاری و برنامهسرمایه

. بر اساس (13، ص 1331)طاهری عطار و همکاران،  استای های اخالق حرفهلفهؤپذیری نیز از مولیتؤاست. مس

مثبت  أثیرتکه معنویت سازمانی بر رفتار اخالقی و کارایی کارکنان  توان ادعا نمودهای نوین صورت گرفته میپژوهش

یید أت ،( صورت پذیرفت2013) 1در پژوهشی که توسط علی و همکاران ،. همچنین(Mir et al., 2020, p. 1035) دارد

تواند خالقی میتار ا. شایان ذکر است رفاستگذار تأثیرشد که شفافیت، شایستگی و دینداری بر رفتار اخالقی کارکنان 

                                                           
1. Ali, Azam & Ghani 
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ت به اهمیت و مبانی ذکر شده در مورد ی. حال با عنا(Kumar, 2020, p. 186) ای به جامعه دیگر متفاوت باشداز جامعه

 .ای در سازمان شده استاقدام به استخراج عوامل کلیدی اخالق حرفه 1پژوهش، در جدول 

 از مطالعات پیشین مستخرجرفتار اخالقی کارکنان  بر مؤثر عوامل کلیدی -1جدول 

 عوامل کلیدی منبع ردیف

 1311قربانی زاده و کریمیان،  اهداف و راهبردها، مدیریت، فرآیندهای کاری 1

2 
حوزه فعالیت، سن مدیران، تحصیالت کارکنان، رده شغلی، تعداد افراد شاغل در کسب و 

 کار، طول مدت فعالیت سازمان
 1330، داروئیان و یرامیرکبی

 1330پیرایش،  ایای، رازداری، صالحیت و مراقبت حرفهدرستکاری و بیطرفی، تعهد حرفه 3

1 
احترام  ،رقابت طلبی جویی وبرتری پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری،مسئولیت

 اهنجاره حترام نسبت بها به دبگران، همدردی با دیگران،
 1332محمدی و کلوردی، 

5 

، لبیجویی و رقابت طبرتری، وفای به عهد، وفاداری ،پذیریو مسولیتپاسخگویی ، صداقت

رعایت و احترام نسبت به ، همدردی با دیگرانان، احترام و تکریم دیگراف، عدالت و انص

 وهنجارهای اجتماعی هاارزش

 1335رمضانی و همکاران، 

1 

و اخالقی ار سازمانی، جنظام پاداش و تنبیه، ساخت فرهنگ، اقتصاد،سیاست، تکنولوژی، قانون،

سازمانی، فرهنگ سازمانی،آموزش ، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار مدیر، رفتار 

 های اخالقیسن، تحصیالت، عزت نفس، ارزش ،شهروندی سازمانی

 1331میرمحمدتبار و همکاران، 

1 
عدالت های سازمان، عزت نفس سازمانی، کارمعنادار، احساس همبستگی، همسویی یا ارزش

 سازمانی
 1331ثابت و همکاران، 

 1331مهر و همکاران، درخشان ایهای فردی، ایدئولوژی اخالقی و تعهدات حرفهویژگی 1

3 

الی توجه به رشد و تع ،ارتقای شخصیت علمی ،پذیری و تعهد شغلیوجدان کاری، مسئولیت

ل انتقادپذیری و قبوداشتن روحیة  ،عدل و انصاف ،روحی، خودشناسی و حفظ کرامت انسانی

، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، عدم تکبر، روحیه خالق، کنترل خشم، نظم و انظباط، حق

 آراستگی ظاهری، افزایش توان علمی

 1331رفیعی بلداجی و همکاران، 

10 

پذیری،کارراهه مدار، توانمندسازی و جامعهگزینش کارکنان با اخالق، جبران خدمات اخالق

سازی مبتنی بر اخالق، تعهد سازمانی، سبک رهبری مبتنی بر اخالق، ساختار تیمشغلی، 

 گرا، نظارت مبتی بر اخالقاخالق

 1331خوراکیان و همکاران، 

11 

های نظم و انضباط، ویژگی الگو یا شاخص بودن، آگاهی و دانش مرتبط با حرفه، معنویت،

انشجو، وحدت و همدلی، حمایت گر ها، ارتبط با دفردی و شخصیتی، پیشگیری از آسیب

 های فرهنگی اجتماعی، اخالق در پژوهشبودن، فعالیت

 1331جوکار و همکاران، 

12 
 ،وفاداری و احساس مسؤلیت اجتماعی، داریامانت، انصاف و برابری، صداقت و راستگویی

 رقابت سالم، شفافیت، کرامت انسانی، کننده گانرضایت مصرف، معنویت
 1331 کیا و ساپی،

13 
احترام  ،رقابت طلبی جویی وبرتری پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری،مسئولیت

 اهنجاره حترام نسبت بها به دبگران، همدردی با دیگران،
 1331طاهری عطار و همکاران، 

11 
وظایف چندگانه، ارائه گزارش عملکرد فرد توسط خودش، مرکز  ، داشتنپذیریمسئولیت

 جنسیت و سابقه کار محیط کار و کشور، سال تولد، مجرد یا متأهل بودن، کنترل،
Linz & Chu, 2013 

 Yatich & Musebe, 2017 شناسی، همکاری و مشارکت در تیم، نظم فردیصداقت، وظیفه 15

 ,Van der Walt & Steyn پذیری، احترام، رفتار عادالنه، صداقت، معنویت سازمانیمسئولیت 11

2019 
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 عوامل کلیدی منبع ردیف

 Ali et al., 2019 شفافیت، شایستگی، معنویت و دینداری 11

11 
های ارتباطی، ارزیابی دانشجویان، تعهد سازمانی، ای، مهارتشخصیت، شایستگی حرفه

 ای و خصوصیات فردیصالحیت حرفه
Mir et al., 2020 

 Rabie & Malek, 2020 سن، سابقه کار، تحصیالت، جنسیت 13
 Adekoya et al., 2020 ای گراییتحصیالت، میزان سابقه کار، حرفهمذهب، جنسیت،  20

 Kumar, 2020 رفتار صادقانه با دیگران 21

22 
گرایی، مشوق و گرایی و هدفهای فردی و شخصیتی )خالقیت و جسارت، وظیفهویژگی

 پذیری(تحریک محرك، سازگاری و مشارکت،
Jamaludin & Mehon, 2020 

23 
ها و ویژگی شخصیتی، سیستم کنترل عملکرد، فرهنگ سازمانی، رقابت و فشارهای ارزش

 ات خارج از سازمان شبکه ارتباطی درون سازمانتأثیرداخلی، 
Roszkowska & Melé, 

2021 

ز خبرگان به بررسی مبانی نظری و نظرخواهی ا بر رفتار اخالقی کارکنان مؤثر عوامل کلیدیمنظور تعیین سپس به

 بر رفتار اخالقی کارکنان مؤثر عوامل کلیدیعامل به عنوان  11در نتیجه این اقدامات تعداد  .این حوزه پرداخته شد

 بدان اشاره شد است. 2شناسایی گردید که در جدول شماره 

 در پژوهش حاضربر رفتار اخالقی کارکنان  مؤثر عوامل کلیدی -2جدول شماره 

  یکلیدعوامل  ردیف یعوامل کلید ردیف

 معنویت در محیط کار 3 پایبندی به اعتقادات 1

 خیرخواهی 10 های فردی و شخصیتیویژگی 2

 سبک رهبری مبتنی بر اخالق 11 های سازمانا ارزشبهمسویی  3

 ساختاراخالق گرا 12 عزت نفس سازمانی 4

 صداقت 13 تعهد سازمانی 5

 وجود عالقه و انگیزه 11 قانون مداری 6

 آگاهی و دانش مرتبط با حرفه 15 پاداش و تنبیهنظام  7

 پذیریمسئولیت  11 عدالت سازمانی 8

 

 روش پژوهش. 5

کمی -این مطالعه به لحاظ هدف، در قالب تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، در زمره تحقیقات کیفی

 آماری امعهج. استهای فعال در زمینه تولید مواد سلولوزی و بهداشتی است. قلمرو مکانی پژوهش یکی از هلدینگ

وع ضای نمونه با روش غیرتصادفی هدفمند از ن. اعدادند تشکیل موضوع به آگاه مدیران و کارشناسان را تحقیق این

 با نامهپرسش این روایی. شودمی استفاده ساختهمحقق پرسشنامه از هاداده آوریقضاوتی انتخاب شدند. جهت جمع

 .گردید تایید 11/0 مقدار با کندال ضریب روش بار نیز آن پایایی و صوری محتوای تحلیل رویکرد

 ها، جهتاز طریق عبارات کالمی انجام خواهد شد. پس از تکمیل پرسشنامه دهندگانگردآوری نظرات پاسخ
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( که 3گردند. در این پژوهش، از طیف فازی جدول )انجام محاسبات، متغیرهای زبانی به اعداد فازی تبدیل می

 ی مثلثی است، استفاده خواهد شد.اعداد فاز عبارات کالمی و نیرابطه متناظر بگر نمایان

 ای طیف پنج نقطه -3جدول

 مثلثی فازی عددهای زبانی متغیرهای

 (1،1،1) اهمیت یکسان

 (76/0، 1، 5/1) نسبتاً کم اهمیت

 (4/0، 5/0، 76/0) کم اهمیت

 (92/0، 33/0، 4/0) اهمیت خیلی کم

 (99/0، 95/0، 33/0) خیلی زیاد کم اهمیت

 دهیوزن ارزیابی نسبت تحلیل ای از رویکردبر اخالق حرفه مؤثر سنجی عوامل کلیدیدر ادامه، جهت اهمیت

ارائه شد، استفاده گردید. این تکنیک  2010در سال 1تدریجی یا سوارا در محیط فازی که توسط کرشولین و همکاران

، پور و همکاران)قربان های زیر داردهای ذهنی تعیین وزن است که برای اجرا شدن نیاز به رعایت گاماز جمله روش

  (.35-31، ص 1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل روش سوارا فازی -1شکل 

گونه که در شکل فوق بیان گردید، پس از احصاء عوامل کلیدی رفتار اخالقی کارکنان از مبانی نظری و همان

گروهی از خبرگانی که از دانش ضمنی و آشکار الزم پیرامون موضوع رفتار سازمانی و اخالق تجربی پژوهش، 

 تهکاری، سطح تحصیالت، رشهای سابقههای جدید آن برخوردار هستند، براساس شاخصسازمانی اطالعات و پاردایم

اخته طراحی س، پرسشنامه محققآوری نظرات خبرگانتحصیلی، پست سازمانی انتخاب شدند. در ادامه، به منظور جمع

                                                           
1. Keršuliene, Zavadskas & Turskis 

 مرحله اول مل کلیدی مؤثر  شناسایی عوا

 مرحله دوم شناسایی و انتخاب خبرگان  

 دریافت نظرات خبرگان  

 

 مرحله سوم

 مرحله چهارم سازی به صورت نزولیمرتب

 مرحله پنجم تشکیل ماتریس پاسخ

 مرحله ششم تلفیق نظرات خبرگان

 مرحله هفتم محاسبه پارامتر رشد

 مرحله هشتم تعیین میزان اهمیت بازیابی  

 مرحله نهم محاسبه وزن نسبی و نهایی عوامل کلیدی

 طراحی پرسشنامه
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گردید و طی آن از محققان خواسته شد تا نظر خود را پیرامون اهمیت عوامل کلیدی با تخصیص یک متغیر زبانی 

های بدست آمده با میانگین ارزش ،( مشخص نمایند. در نهایت2ای جدول )ها براساس طیف پنج نقطهمناسب به گویه

است سازی صورت گرفته، از خبرگان درخوشوند و براساس مرتببندی میی اولویتصورت نزولاز نظرات خبرگان به

نسبی عوامل کلیدی با انتخاب یک عبارت زبانی مناسب اعالم نمایند. هر خبره در شد تا نظر خود را پیرامون اهمیت 

 نماید. ز خود میام نسبت به عامل کلیدی ماقبل ا(i)عامل کلیدی  نسبیپرسشنامه، اقدام به تعیین اهمیت 

دد. تعداد سطرهای گرها، ماتریس پاسخ با تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی تشکیل میآوری پرسشنامهپس از جمع

های فازی آن نیز برابر با تعداد خبرگان است. هر عدد در ستون این ماتریس برابر با تعداد عوامل کلیدی و تعداد ستون

 دهد.(، فرم کلی ماتریس پاسخ را نشان می1گردد. جدول)پایین، وسط و باال تشکیل می فازی این ماتریس از سه حد

 ماتریس پاسخ -4جدول

  1خبره … kخبره 

k11u k11m k11l ⋮ 
⋮ 
⋮ 

111u 111m 111l  1عامل کلیدی 

21ku 21km 21kl 211u 211m 211l 2عامل کلیدی 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

1,1-n,nu 1,1-n,nm 1,1-n,nl 1,1-n,nu 1,1-n,nm 1,1-n,nl  عامل کلیدیnام 

 

به ترتیب نمایانگر حدود پایین، متوسط و باالی عدد فازی  𝑘و𝑗−1 وu𝑗و  kوj−1 وk ،mjوj−1 وljدر ماتریس فوق،

M̃jو j−1وk  هستندکه میزان اهمیت ت عامل کلیدیj ام را از نظر خبره(k)کند. مرحله بعد، نظرات خبرگان ام بیان می

 ( تلفیق خواهند شد.1استفاده از رابطه)با 

(1) 
�̃�𝑗و 𝑗−1 =

∑ �̃�𝑗و 𝑗−1و𝑘
𝑘
𝑖=1

𝑘
 

 ( انجام خواهد شد:2ها براساس رابطه)، دو عدد فازی مثلثی باشند؛ آنگاه جمع فازی آن M̃2و  M̃1اگر

(2) M̃1⊕M̃2 = (𝑙1 +𝑙2, 𝑚1 +𝑚2, 𝑢1 +𝑢2    

 ( استفاده شده است.5عملکرد غیرفازی مطابق رابطه)بهترین  در ادامه، ماتریس دیفازی از روش 

(3) BNPij =
uij−lij+ mij − lij

3
+ lij  

هر  شوند و سپس، اختالفبه صورت نزولی مرتب می شانعوامل کلیدی براساس مقادیر دیفازی در مرحله بعد،

 ام بر(j) رشد عامل کلیدی نشان داده شده است. سپس، ضریب Sj شود که این مقدار باعامل با عامل قبل محاسبه می

شود. برای عامل کلیدی اول مقدار این ضریب به صورت پیش فرض معادل یک ( بدست آورده می1) اساس رابطه

 .شوددر نظر گرفته می
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(1) 𝑘𝑗 = {
1     𝑗 = 1 

𝑠𝑗 ⊕ 1    𝑗 > 1 
  

گردد. به صورت پیش فرض ( محاسبه می5) ( براساس رابطه𝑞𝑗) ام(j)در مرحله بعد، میزان اهمیت عامل کلیدی 

 .شودمقدار این ضریب برای عامل اول برابر یک در نظر گرفته می

(5) 𝑞𝑗 = {

1     𝑗 = 1 
𝑞𝑗−1

𝑘𝑗

    𝑗 > 1  

 .گردد( محاسبه می1) براساس رابطه( 𝑤𝑗) ام(j)عامل کلیدی در مرحله بعد، وزن نسبی فازی 

(1) 𝑤𝑗 =
𝑞𝑗

∑ 𝑞𝑗
𝑛
𝑗=1

  

 .شود(، بدست آورده می1) براساس رابطهام (j)عامل کلیدی در آخر، وزن قطعی 

(1) 𝑤𝑗 =
(𝑤𝑢𝑗 − 𝑤𝑙𝑗) + (𝑤𝑚𝑗 − 𝑤𝑙𝑗)

3
+ 𝑤𝑙𝑗   

ور و پ)قربان به ترتیب حد پایین، وسط،و باالی عدد فازی وزن نهایی هستند 𝑤𝑢𝑗، و𝑤𝑙𝑗،𝑤𝑚𝑗در رابطه فوق؛

  .(31-35، ص 1100همکاران، 

 های پژوهشیافته. 6

گونه که در قبل بیان گردید، پس از تعیین عوامل کلیدی، پاسخ دهندگان تحقیق به منظور دریافت نظرات همان

 دهد.ها را نشان میشناختی آنهای جمعیت(، ویژگی5) انتخاب شدند. جدول
 گویانشناختی پاسخهای جمعیتویژگی - 5جدول

 موقعیت سازمانی رشته تحصیلی سطح تحصیالت کاری )سال(سابقه  ردیف

 مدیر توسعه منابع انسانی مدیریت منابع انسانی کارشناس ارشد 21 1

 مدیریت منابع انسانی کارشناس ارشد 3 2
رئیس گروه برنامه ریزی تامین نیروی 

 انسانی

 رئیس گروه ارزیابی عملکرد مدیریت دولتی کارشناس ارشد 1 3

 روانشاس و مشاور روانشناس صنعتی سازمانی کارشناس ارشد 25 4

 مدیر اداری پشتیبانی مدیریت بازرگانی کارشناس ارشد 23 5

 مدیر مالی مدیریت مالی کارشناس ارشد 11 6

 مدیر پشتیبانی و توسعه مدیریت صنعتی کارشناس ارشد 25 7

 رئیس گروه ارزشیابی احکام مدیریت بازرگانی کارشناس ارشد 12 8

 رئیس گروه رفاه پرسنلی دولتیمدیریت  کارشناس ارشد 12 9

 رئیس گروه نظام های انگیزشی مدیریت دولتی کارشناس ارشد 3 11

 کارشناس جذب و استخدم مدیریت بازرگانی کارشناس ارشد 1 11

 کارشناس ارزیابی عملکرد مدیریت بازرگانی کارشناس ارشد 1 12
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 موقعیت سازمانی رشته تحصیلی سطح تحصیالت کاری )سال(سابقه  ردیف

 آموزشرئیس گروه برنامه ریزی  مدیریت دولتی کارشناس ارشد 11 13

 کارشناس برنامه ریزی آموزش مدیریت دولتی کارشناس ارشد 5 14

آوری و ماتریس پاسخ تشکیل گردید. ماتریس پاسخ به ازاء های الزم جمعساخته، دادهی محققدر ادامه، برپایه پرسشنامه

 محاسبه گردید.  (،1) جدولمطابق سپس، میانیگن فازی نظرات خبرگان گردد و حدود پایین، متوسط و باال محاسبه می

 حدود نظرات ادغامی -6جدول

 عوامل کلیدی حد پایین حد وسط حد باال

 پایبندی به اعتقادات - - -

 های فردی و شخصیتیویژگی 11/0 32/0 15/1

 های سازمانا ارزشبهمسویی  53/0 11/0 13/0

 عزت نفس سازمانی 51/0 51/0 10/0

 تعهد سازمانی 15/0 51/0 11/0

 قانون مداری 11/0 10/0 13/0

 نظام پاداش و تنبیه 15/0 11/0 32/0

 عدالت سازمانی 11/0 51/0 11/0

 کار معنویت در محیط 53/0 15/0 15/0

 خیرخواهی 51/0 10/0 13/0

 سبک رهبری مبتنی بر اخالق 52/0 11/0 11/0

 ساختاراخالق گرا 10/0 13/0 11/1

 صداقت 12/0 11/0 51/0

 وجود عالقه و انگیزه 53/0 13/0 15/0

 آگاهی و دانش مرتبط با حرفه 11/0 12/0 02/1

 پذیریمسئولیت  52/0 11/0 11/0

شوند و سپس، ضریبدر ادامه، عوامل کلیدی به صورت نزولی مرتب می
jS

( 1ها در قالب جدول)برای آن~

 محاسبه گردید.

مقدار ضریب -7جدول
 

 ام(j)عامل کلیدی

 عامل کلیدی حد پایین حد وسط حد باال

 پایبندی به اعتقادات 1 1 1

 های فردی و شخصیتیویژگی /13 /13 /31

 ساختاراخالق گرا /12 /1 /30

 آگاهی و دانش مرتبط با حرفه /10 /1 /31

 نظام پاداش و تنبیه /13 /15 /32

 تعهد سازمانی /51 /13 /31

 خیرخواهی /11 /13 /11

 قانون مداری /10 /11 /11

 عدالت سازمانی /50 /11 /31
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 عامل کلیدی حد پایین حد وسط حد باال

 معنویت در محیط کار /53 /12 /11

 سبک رهبری مبتنی بر اخالق /11 /11 /12

 عزت نفس سازمانی /53 /53 /11

 صداقت /11 /55 /11

 وجود عالقه و انگیزه /15 /51 /11

 پذیریمسئولیت  /13 /53 /13

 های سازمانهمسویی یا ارزش /15 /51 /51

، مقدار نهایی وزن به صورت 1مقدار اهمیت نسبی فازی ، در جدول در مرحله بعد، پس از محاسبه ضریب رشد و 

 گردد.فازی و قطعی برای عوامل کلیدی محاسبه می
 ام(j)وزن نهایی عامل کلیدی  -8جدول  

وزن 

 قطعی

 حدود وزن فازی
 عامل کلیدی

 پایین وسط باال

 پایبندی به اعتقادات /5351 /1313 /1511 3153/0

 های فردی و شخصیتیویژگی /3015 /3112 /1303 2130/0

 اخالق گرا ساختار /1111 /2351 /3211 1112/0

 آگاهی و دانش مرتبط با حرفه /1021 /1521 /2211 0311/0

 نظام پاداش و تنبیه /0510 /0311 /1131 0113/0

 تعهد سازمانی /0301 /0551 /0335 0120/0

 خیرخواهی /0151 /0311 /0511 0251/0

 قانون مداری /0035 /0201 /0311 /0111

 عدالت سازمانی /0011 /0120 /0211 /0112

 معنویت در محیط کار /0025 /0013 /0151 /0011

 سبک رهبری مبتنی بر اخالق /0013 /0010 /0031 /0013

 عزت نفس سازمانی /0001 /0022 /0051 /0025

 صداقت /0001 /0015 /0031 /0011

 وجود عالقه و انگیزه /0003 /0010 /0021 /0012

 پذیریمسئولیت  /0001 /0005 /0011 /0001

 های سازمانارزش باهمسویی  /0001 /0001 /0011 /0005

 

 یتیهای فردی و شخصویژگی گونه که از جدول فوق مشاهده میگردد عوامل کلیدی پایبندی به اعتقادات،همان

هیه محتوای بایست در ت. بنابراین سازمان میبیشترین وزن را نسبت به سایر عوامل کلیدی دارند ساختاراخالق گرا و

آموزشی، معیارهای انتخاب کارکنان برتر جهت تشویق و ارتقا و ایجاد فرهنگ سازمانی همسو با عوامل کلیدی ذکر 

ه سرمای ما با توجه به محدودیت منابعا ،شده اقدام نماید. اگرچه تفاوت در .زن های بدست آمده اخالف کمی دارد

 سازمان ناچار به انتخاب و تمرکز بر عواملی است که دارای وزن بیشتری هستند.
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 گیری  نتیجه

به ز نیاری، کای منههاداتوسعه و یکی ژتکنولو، علمی سیعت ووالـبا تح ماا ،داردیخی رگرچه قدمت تاق اخالا علم

باشد. با ها رو به رشد و مطابق با تحوالت محیطی سازمانی هازنیای ند پاسخگواکه بتوی دارد جدیدق نطباا ه ونگا

 وفرهنگها و قلمرر در مکری نگرزاـبو ست که با تحقیق ا ایتوسعهل حاان و در علم جوق خالاعلم ه یدگادین ا

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل اهمیت . بنابراین، مییابدری گازسا ق ونطبااقابلیت ع متنوی هاژییدئولوا

ان و آماری پژوهش را مدیرباشد. جامعهعوامل کلیدی رفتار اخالقی کارکنان با کاربست رویکرد سوارا فازی می

ه تعداد تخاب شدند کدهند. اعضای نمونه با روش هدفمند از نوع قضاوتی انکارشناسان آگاه به موضوع تشکیل می

 مؤثر عامل کلیدی 11با مرور ادبیات تحقیق به روش تطبیقی و همچنین، نظرخواهی از خبرگان،  .نفر بودند 11آنان 

لیدی عوامل ک دهدان میبر رفتار اخالقی کارکنان شناسایی شده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نش

اند. صاص دادهخود اخترا بهبیشترین وزن  گراساختاراخالق و های فردی و شخصیتیویژگی پایبندی به اعتقادات،

ر بندی عوامل اخالقی کسب و کاباید اشاره کرد که پژوهش حاضر رویکرد جدیدی را در بحث شناسایی و رتبه

 های آتی در حوزه اخالق کاری مورد استفاده قرار گیرد.تواند در پژوهشمدنظر قرار داده است که می

ایی ها و مدیران منابع انسانی جهت شناسبه مدیران ارشد سازمان تواندمی تحقیق این هاییافته مدیریتی، دیدگاه از

مدار و های فردی و شخصیتی اخالقمدار کمک نماید و با جذب افرادی با شایستگیو استخدام کارکنان اخالق

به ه توجای کارکنان را ارتقاء داد. با مدار توسط مدیریت ارشد سطح اخالق حرفههمچنین با ایجاد ساختار اخالق

 رد ضروری است سازمانی و عدالت روی رفتار اخالقی کارکنان، در محیط کار، عزت نفس اخالق تأثیراهمیت و 

 صورت گیرد. انجام اقداماتی مانند رعایت عواملتقویت این  این زمینه تالش جدی از سوی مدیران سازمان برای

های انسانی و معنوی در محیط کار، دادن به ارزش همکاران، اهمیت عدالت در سازمان، اعتماد کارکنان به مدیران و

ی از یک باشد.تواند مفید کار می وارسازیو بازی بخش نمودنمشارکت بیشتر کارکنان در امور سازمان و لذت

الطم تواند در این شرایط متغیر و متوارسازی است که میکننده کردن کار بازیرویکردهای جدید در راستای سرگرم

 شد.کارساز با

 ارزشمند بودناحساس  کنند، در کار و سازمان خودرا تجربه می رفتار اخالقیسازمان  افرادی که درهمچنین، 

خود  دانند و با احساس عزت نفس باال و تعهد به شغل و سازمانمی و کار خود را هدفمند را درك نمودهعمیقی 

 و ابعاد معنوی سازمان به افزایش رفتارهای مثبت اخالقی ادراك فضای ،عبارت دیگر. بهنمایندمیاحساس رضایت 

ت توجه یابد؛ که این امر اهمیعملکرد کارکنان بهبود می سطح معنویت محیط کاری، ءکارکنان منجر شده و با ارتقا

کارکنانی که رفتاراخالقی باالیی دارند،  دهد. در نهایتنشان میبیش از پیش ها رفتارهای اخالقی را در سازمان به
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یط اخالقی سالم عنوان یک محمحیط سازمان به ،بنابراین نمایند.میای شرکت های فراوظیفهفعالیت بیشتر در رفتارها و

یکی دیگر از پیشنهادات کاربردی ناشی پژوهش حاضر توجه به بحث فرهنگ سازمانی است که  شود.می شناخته

طور ویژه سازمان مورد بررسی است. این ها و بهنهای بنیادین اخالقی است که مدنظر سازمابرگرفته از ارزش

عنوان یکی از عوامل اصلی مدنظر مدیران تواند بههای اخالقی در اقدامات مختلف مدیریت منابع انسانی میارزش

 ارشد و مدیر منابع انسانی سازمان قرار گیرد.

ها و صنایع آن به سایر شرکت های پژوهش حاضر، جامعه آماری مورد بررسی و عدم تعمیمیکی از محدودیت

سب و های دیگر با کرو، در هنگام تعمیم نتایج پژوهش به شرکتهای کاری متفاوت است. از اینمختلف با حوزه

های کنیکتوان از سایر تهای بیشتر در این زمینه میکار متفاوت باید تأمل زیادی صورت پذیرید. برای انجام پژوهش

بندی عوامل شناسایی شده در پژوهش حاضر استفاده کرد. همچین، برای شناسایی ای رتبهگیری چندمعیاره برتصمیم

 های کیفی استفاده کرد و در گام بعد با استفاده از تکنیکتوان از روشعوامل مؤثر بر رفتارهای اخالقی کارکنان می

 د.های پژوهش حاضر مقایسه کرسوار فازی آنها را رتبه کرد و نتایج را با یافته
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