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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.
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چکیده
امروزه در تجزیه و تحلیل رفتار کارکنانِ سازمانها توجه به اخالق بسیار ضروری است .رفتارهای اخالقی کارکنان نماد
بیرونی سازمانها را تشکیل میدهد که خود حاصل ارزشهای گوناگون اخالقی بوده که در سازمان بروز یافته است .از
اینرو ،هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و تحلیل اهمیت عوامل کلیدی اخالق سازمانی با استفاده از رویکرد سوارا فازی است.
پژوهش حاضر ،به لحاظ هدف ،در زمرة تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش ،در قالب تحقیقات کیفی -کمی قرار میگیرد.
جامعة آماری پژوهش را کارشناسان با تجربه در حوزه منابع انسانی تشکیل میدهند 11 .نفر اعضای نمونه بهصورت هدفمند
انتخاب شده و بهمنظور جمعآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته در اختیار ایشان قرار گرفته است .روایی پرسشنامه ،بهصورت
محتوایی توسط خبرگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز با روش ضریب کندال با مقدار  0/11تأیید
گردید .با بررسیهای صورت گرفته از مرور ادبیات تحقیق به روش تطبیقی و نظرخواهی از خبرگان 11 ،عامل کلیدی اخالق
سازمانی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد که عوامل کلیدی پایبندی به اعتقادات،
ویژگیهای فردی و شخصیتی و ساختار اخالقگرا بیشترین وزن را بهخود اختصاص دادهاند؛ از اینرو ،بهمنظور تقویت اخالق
حرفهای در سازمان باید بیشترین توجه به این عوامل کلیدی معطوف گردد .همچنین ،عوامل کلیدی وجود عالقه و انگیزه و
همسویی با ارزشهای سازمان کمترین وزن را کسب نمودهاند.
واژگان کلیدی :اخالق ،رفتار اخالقی ،رفتار سازمانی ،اخالق سازمانی ،سوارا فازی.
تاریخ دریافت│1101/01/01 :تاریخ پذیرش │1101/02/21 :تاریخ انتشار1101/01/11 :
 .1نویسندة مسؤول ،استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده کسب و کار و اقتصاد ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران،
E.Rajabpour@pgu.ac.ir
 .2استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده کسب و کار و اقتصاد ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایرانhamidianpour@pgu.ac.ir ،
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت صنعتی ،دانشکده کسب و کار و اقتصاد ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران،
azizeh.hosinyaghbal@yahoo.com
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت صنعتی ،دانشکده کسب و کار و اقتصاد ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایرانParisa@yahoo.com ،
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 .1مقدمه
امروزه رعایت اخالق حرفهای در سازمانها بهعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمانها به شمار میآید .در
دهههای اخیر مدیران سازمانها به اهمیت تقویت اخالق حرفهای در فرآیندهای اصلی سازمانها بیش از پیش پی
بردهاند و عنصر اخالق را بهعنوان یکی از عوامل مؤ ثر در ثبات سازمانی و دستیابی به اهداف استراتژیک آن تلقی
مینمایند (غیاثی ،1332 ،ص  .)5موفقیت سازمانها پدیدهای تصادفی نیست؛ بلکه یک انتخاب آگاهانه است.
مدیران ارشد موفقیت سازمانی را دستیابی به اهداف سازمانی میدانند و هر گونه انحراف از برنامههای از پیش تعیین
شده را ناکامی میانگارند ( .)Rabie & Malek, 2020, p.75از نظر مدیران ،موفقیت سازمان رسیدن به اهداف تعیین
شده است .مطابق پژوهشهای صورت گرفته اخالق حرفهای از متغیرهای مهم و اثرگذار در موفقیت سازمان است.
مدیریت شناخت راههای موفقیت سازمان و برنامهریزی بهمنظور طی نمودن هرچه مؤثرتر این راهها و رفع موانع در
طی مسیر است .بنابراین ،وجود هرچه بیشتر اخالق حرفهای در سازمان تأثیر بسیار چشمگیری برای کاهش تنشها
و موفقیت در دستیابی به اهداف غایی سازما نی دارد .مدیرانی که سازمان خود را مجهز به اخالق حرفهای نمایند
یک مزیت رقابتی را نسبت به رقبای خود ایجاد میکنند (شفیعپور و همکاران ،1331 ،ص .)33
اخالق و مباحث مربوط همچون عدالت ،مسئولیتپذیری ،امانتداری و ....نقش پررنگی در حوزه سازمانی کسب
نموده است .مدیران و کارکنان عالوه بر ایفای نقشهای خود در قالب قوانین سازمانی و کشوری نیازمند اقدام در
چهارچوب موازین اخالقی نیز هستند تا از این طریق عالوه بر یاریرسانی به ایشان در جهت دستیابی موفقیت آمیز به
اهداف تعیین شده نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی اهداف غایی نیز ایجاد گردد .با توجه به اینکه
راهحل بسیاری از مشکالت سازمانها در برقراری اصول اخالقی نهفته است ،بنابراین ،سازمانها بهدنبال استقرار
فرآیندهایی مانند آموزش و اجتماعیسازی کارکنان بهمنظور نهادینهسازی اصول اخالقی هستند (امیرکبیری و
داروئیان ،1330 ،ص  .)13دنیای امروزی برای سازمانها هر روز بیشتر و بیشتر رقابتی میشود؛ از اینرو سازمانها در
پی تالش برای بهدست آوردن مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکتها از طریق رفتار اخالقی هستند؛ چرا که تنها تولید
محصوالت با کیفیت برای کسب بیشتر سهم بازار کافی نمیباشد ( .)Fatima, 2020, p.41نقش مؤثر رفتار اخالقی در
بقای سازمان و بهبود شاخصهای کلیدی عملکرد کارکنان توجه مدیران را به مبحث رفتار اخالقی معطوف ساخته
است .رفتار اخالقی منجر به ارتقا بهرهوری ،پویایی و ارتباطات سازمانی میگردد .در سازمانی که کارکنان دارای
رفتار اخالقی هستند به ارزشهای سازمانی وفادار خواهند بود .از دیگر خروجیهای مورد انتظار ناشی از رعایت اخالق
در سازمان میتوان به خالقیت و نوآوری ،بهبود کیفیت ،جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از قدرت اشاره نمود
(خوراکیان و همکاران ،1331 ،ص  .)3با افزایش تقاضا برای معیارهای اخالقی در محیط کسب و کار ،مفاهیم مربوط
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به اخالق کسب و کار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است ( .)Al Halbusi et al., 2020, p. 10رعایت اخالق
حرفهای برای موفقیت سازمانها با توجه به تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر اخالق کسب و کار بر موفقیت سازمان
و بهبود اثربخشی سازمانی بهطور فزایندهای اهمیت پیدا کرده است.
وجود ارزشهای اخالقی الزامآور مانند ارزشهای دینی یا به معنای وسیعتر ارزشهای معنوی و فضیلتهای
اخالقی منجر به تغییر در نحوه تصمیمگیری سازمانی و رفتار اخالقی در سازمان میشود (میراحمدی ،1100 ،ص -1
 .)1همچنین از آنجا که پس از سرمایة انسانی و اجتماعی ،سرمایة روانشناختی را میتوان مبنای مزیت رقابتی در
سازمانها در نظر گرفت ،بنابراین ،تغییر موضوع از علوم محض سازمانی به سمت توجه به ویژگیهای مثبت افراد،
میتواند سبب اثربخشی سیاستها و رویههای مدیریت و بهبود سالمت روحی و جسمی کارکنان سازمان شود
( .)Astrachan et al., 2020, p. 639پس میتوان گفت امروزه یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت سازمانها اخالق
حرفهای است ( )Behera et al., 2022, p. 686وکارکنان نیز با داشتن اخالق حرفهای و رفتار مطابق ارزشها و باورهای
صحیح اخالقی بدین باور که رشد فکری و شغلیشان در گرو داشتن اخالق حرفهای است پی خواهند برد ( Jamaludin

.)& Mehon, 2020, p. 14
کارکنان بنگاههای تجاری نقش اصلی را در فروش و سودآوری بنگاه برعهده دارند و بههمین دلیل فشار فراوانی
برای بهبود عملکرد بر این دسته از کارکنان وارد است .باید در نظر داشت کـه کارکنان در واقع نمایندگان سازمان
محسوب میشوند و بیشترین تماس را با مشتری دارند .تصویر ذهنی مشتری از بنگاه میتواند متأثر از رفتار کارکنان
سازمان باشد .در نتیجه تمایل مشتری برای حفظ یا قطع رابطه با سازمان متأثر از چگونگی تعامل کارکنان با مشتری
خواهد بود .پس میتوان بیان نمود که کسب و کاری بالنده و ماندگار خواهد بود که بتواند حس رضایت ،تعهد و
وفاداری را در مشتریان خود از طریق القاء حس اخالقمداری سازمان نسبت به مشتری را ایجاد و تقویت نماید .از
آنجا که یکی از هلدینگهای فعال در زمینه تولید مواد سلولوزی و بهداشتی به دلیل طرح های نوین بازاریابی و فروش
و تولید محصوالت جدید سعی در افزایش سهم خود از بازار ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را دارد و با توجه
به اهمیت و تأثیر اخالق کسب و کار در دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک خود ،این تحقیق به بررسی سیستماتیک
از ادبیات مربوط به استفاده از اخالق بهعنوان عاملی مؤثر در اثربخشی و موفقیت سازمانی پرداخته است .از اینرو،
هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی اخالق حرفهای در یکی از هلدینگهای فعال در زمینة
تولید مواد سلولوزی و بهداشتی است تا از طریق ایجاد رضایت در مشتریان ،تعهد و انگیزش در کارکنان در توسعه و
پیشبرد اهداف آتی خود موفق گردد.
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 .2مبانی نظری
 .1-2مفهوم اخالق
اخالق در لغت جمع خُلق است و به باطن و نفس انسان نظر دارد .خُلق به معنای صفت پایدار و یا حالتی است که
به آن ملکه میگویند؛ از اینرو ،اگر صفتی در فرد به صورت مداوم تکرار شود ،جزء اخالق فرد تلقی می گردد؛
ولی اگر فردی کاری را یک بار انجام دهد ،آن کار رفتار اخالقی او به شمار نمیآید .پس اخالق همان صفت
پایدار باطنی انسان است و با رفتاری که برای لحظات یا دفعات کم بروز مینماید تفاوت دارد .صفت پایدار درونی
میتواند منشأ رفتار و گفتار خوب باشد یا منشأ رفتار و گفتار زشت که به هر دو حالت «خُلق» می گویند (سعیدپور،
 ،1313ص  .)21در مورد تعریف رفتار اخالقی توافق کاملی میان پژوهشگران وجود ندارد و اندیشمندان مختلف با
توجه به نظریههای اخالقی مختلف ،اقدام به تعریف رفتار اخالقی نمودهاند .اخالق یعنی اعتماد ،صداقت ،عدالت،
درستی ،خدمت به جامعه و فضیلت های شهروندی که در قالب قوانین اخالق حرفهای و منشور اخالقی وارد سازمان
شده است (ثابت و همکاران ،1331 ،ص  .)32رفتار اخالقی کاری ،مجموعهای از بایدها و نبایدها است که کارکنان
یک سازمان در جهت تحقق کامل شرایط کمی و کیفی کاری که تعهد نمودهاند ،در عمل رعایت میکنند .رفتار
اخالقی ،رفتاری است که سازمان با توجه به اهداف خود تجویز میکند .در چنین رویکردی ،اهداف سازمانی،
مالك درست و نادرست بودن رفتار است (خوراکیان و همکاران ،1331 ،ص  .)21مفهوم اخالق با استانداردهای
مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سر و کار دارد .بهطور کلی ،میتوان اینگونه پنداشت که منظور از اخالق
بررس ی و مطالعه معیارها و قواعد جهت ایجاد راهنمای عمل افراد و گروهها در انجام امور است ( & Gamarra

 .)Girotto, 2022, p.26از نظر کانت رفتار اخالقی رفتاری است که از هر قید و مقصودی به دور باشد و هدف فقط
انجام تکلیف به حکم وظیفه باشد (اترك ،1332 ،ص  .)111همچنین ،از دیدگاه استاد مرتضی مطهری اخالق را
میتوان اینگونه تعریف نمود « :فعل اخالقی فعلی است که هدف از آن ،منافع مادی و فردی نباشد ،خواه انسان آن
را بهخاطر احساسات نوع دوستی انجام دهد ،خواه بهخاطر زیبایی فعل ،خواه بهخاطر زیبایی روح خود ،خواه بهخاطر
استقالل روح و عقل خویش و خواه بهخاطر هوشیاری .همه این نظریهها زمانی بارور میشود که اعتقاد به خدا و
عمل الهی در کار باشد» (بابایی اهری ،1311 ،ص .)1
امام خمینی(ره) در تعریف خُلق مینویسد« :خُلق عبارت از حالتی است در نفس که انسان را بدون تفکر دعوت به
عمل میکند؛ مثالً کسی که دارای خُلق سخاوت است ،آن خُلق او را وادار به جود و انفاق کند ،بدون آن که مقدماتی
تشکیل دهد و مرجّحاتی فکر کند؛ گویی یکی از افعال طبیعیة او است ،مثل دیدن و شنیدن» (توالیی ،1311 ،ص .)13
استاد مطهری در مورد مفهوم اخالق میگوید :اخالق لغتی مشترك در زبان همه کشورهاست و معدل معنایی آن در
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هر زبانی وجود دارد؛ پس میتوان گفت همه اخالق و بهعبارت دیگر ،رفتارهای غیراخالقی را میشناسند؛ با این حال
اخالق از مشکلترین لغتها برای تعریف کردن است و اندیشمندان مختلف در مورد معنای آن اتفاق نظر ندارند و
تعاریف متفاوتی ارائه نمودند .این اختالف نظر به جهان بینی افراد باز میگردد .استاد مطهری معنای اصطالحی اخالق
را اینگونه تعریف نمودند :اخالق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها را
بهعنوان اصول اخالقی میپذیرد؛ بهعبارت دیگر ،قالبی برای انسان که روح انسان در آن چارچوب و بر اساس آن
طرح و نقشه ساخته میشود .در واقع اخالق ،چگونگی روح انسان است (مطهری ،1332 ،ص .)11
 .2-2مفهوم اخالق از دیدگاه اسالم
اخالق از مباحث مهم قرآنی است؛ چرا که این کتاب آسمانی یکی از مأموریتهای انبیا را تزکیه مردم معرفی
نموده است (عبدل آبادی و همکاران ،1100 ،ص  .)3-1انسان بدون دستیابی به مقام شایسته به مقام خلیفه اهلل نخواهد
رسید .انسانی که اخالق نداشته باشد همچون یک حیوان خطرناك است که فرقی بین ظلم و عدل نمیگذارد و
بانی فساد در عالم میگردد .خداونددر قرآن کریم میفرماید« :هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی األُمِّیّینَ رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم
آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَاللٍ مُبینٍ» (جمعه)2/؛ «او کسی است که در
میان جمعیتِ درس نخوانده ،رسولی از میان خودشان برانگیخت که آیاتش را برای آنها میخواند و آنها را تزکیه
میکند و به آنها کتاب (قرآن) و حکمت میآموزد؛ مسلّماً پیش از آن در گمراهی کامل بودند».
در آیة  111سورة مبارکة آل عمران میخوانیم« :لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنینَ إِذ بَعَثَ فیهِم رَسولًا مِن أَنفُسِهِم یَتلو
عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَاللٍ مُبینٍ»  :خداوند بر مؤمنان منت نهاد [=
نعمت بزرگی بخشید] هنگامی که در میان آنها ،پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند ،و آنها
را پاك کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن ،در گمراهی آشکاری بودند.
همچنین در آیات دیگری از قرآن کریم آمده است« :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» (شمس)10-3/؛ «هر
کس نفس خود را پاك و تزکیه کند ،رستگار گشته و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده سازد،
نومید و محروم گشته است»؛ « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»؛ (اعلی)15-11/؛ «به یقین کسی که پاکی
جست (و خود را تزکیه ساخت) رستگار شد و (آنکه) نام پروردگارش را یاد کرد ،سپس نماز خواند.
پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) میفرمایند« :إنَّما بُعِثْتُ الُتمّم مَکارِمَ األخْالق»؛ «به درستی که من برای
کامل کردن مکارم اخالقی برانگیخته شدهام» .امیر مؤمنان علی(علیه السالم) میفرمایند« :لَوْ کنّا ال نَرجُوا جَنَّة وال نَخْشی
ناراً وَال ثواباً وَال عِقاباً ،لَکان یَنْبَغی لَنا أِن نُطالِبُ بِمَکارِمَ األخالق»؛ «اگر امیدی به بهشت نداشته باشیم و از دوزخ
نترسیم و امید به ثواب و عقاب هم در کار نباشد ،باز هم سزاوار است که به دنبال مکارم اخالق باشیم (فروزنده
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دهکردی و کیارزم ،1331 ،ص .)132
از اینرو ،اخالقیات بهعنوان مجموعهای از ارزشها میتواند نقش مهمی را در مدیریت اثر بخش سازمانها ایفا
کند (شفیعپورو همکاران ،1331 ،ص  .)10انضباط کاری ،مهرورزی ،عدالت ،ارتباطات مؤثر ،مشارکت ،پایبندی به
قول و مسؤولیتپذیری از جمله اصول اخالقی مورد تأکید اسالم در مدیریت سازمانهاست (یادگاری و همکاران،
 ،1331ص  .)321از دیدگاه عالمه مجلسی اخالق ملکه نفسانی است که به آسانی افعال از آن صادر میشوند .غزالی
نیز اخالق را هیأتی نفسانی استوار و پایدار میبیند که کارها را به آسانی و بدون نیاز به فکر صادر میکند (شیبانی و
همکاران ،1331 ،ص .)11
 .3-2مفهوم اخالق کسب و کار
کلمة «اخالق» ( )ethicsاز کلمة یونانی«اتوس» ( )ethosبه معنی سیرت و عادت آمده است .دهة  1330را دهة
نهادینه شدن اخالق کسب و کار مینامند .در این دهه سازمانها تشویق میشدند که خود ،مالحظات اخالقی را
مورد توجه قرار دهند و منتظر دستورالعمل های دولتی نباشند (تقیزاده و سلطانی فسقندیس ،1330 ،ص  .)35اخالق
کسب و کار اصول و استاندارهای اخالقی است که فعالیتهای تجاری را هدایت میکند؛ بهعبارت دیگر ،اخالق
کسب و کار به کاربرد اصول اخالقی در تجارت و کسب و کار اشاره دارد (ایزدی و حمیدیان پور ،1333 ،ص
 . )113رفتار اخالقی در محیط کسب و کار عدالت و اعمال درست است که منجر به دستیابی شرکتها به
رضایتمندی مشتریان و توسعه روابط بلند مدت با آنها میگردد ( .)Román & Munuera, 2005, p. 13شخصیت
کارکنان و موقعیت سازمانی افراد در رفتار اخالقی نقش دارند .شخصیتهای فردی به دانش افراد ،ارزشها ،طرز
تلقیها و غرضها ،شخصیتها و حساسیت اخالقی اشاره دارد (درخشنده و رضایی دولتآبادی ،1332 ،ص .)101
رفتار اخالقی بر اثر پنج عامل اصلی شکل میگیرد :شرایط کسب و کار ،وظیفه ،گروه همکاران ،سبک رهبری و
تجربه گذشته (.)Suriyaprakash & Stephan, 2022, p. 84
هنگامی کسب و کار به درستی اداره میگردد و از اعمال نادرست و فریبنده پرهیز مینماید که کارکنان اخالقی
رفتار کنند .در این شرایط کارکنان ارتباط مؤثر دوجانبهای با مشتریان از طریق بروز کدهای اخالقی شرکت و تعهد به
استانداردهای اخالقی در رفتار با مشتریان شان گسترش میدهند ( .)Schwepker & Good, 2007, p. 329اخالقی بودن
بی شک موجب سودآوری در کسب و کار میگردد .مسؤولیتپذیری اخالقی موجب پیشبینیپذیری سازمان برای
مشتریان ،تأمینکنندگان،کارکنان و همه ذینفعان سازمان میگردد و پیشبینیپذیری اخالقی موجب اعتماد عمیق
محیط به سازمان میگردد و این امر به نوبه خود موجب تسهیل و افزایش ارتباط محیط با سازمان و در نتیجه موفقیت
درکسب و کار میگردد (فروزنده دهکردی و کیارزم ،1331 ،ص .)123
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 .3اهمیت و ضرورت بحثهای اخالقی
اخالق یکی از اساسیترین مباحث دینی است و از طرف دیگر مهمترین هدف انبیا الهی نیز هست (توالیی،1311 ،
ص  .)53اگر طرح هرگونه تفکر اخالقی در مورد تجارت را اخالق کسب و کار بنامیم ،قدمت این بحث به قدمت
خود کسب وکار برمیگردد .اگر قانون را عالمتی از درك طبیعی اصول اخالقی بدانیم ،قانون همورابی ( 1100قبل
از میالد) ،وضع قیمتها و تعرفهها ،اعالم مقررات تجارت و تعیین مجازاتهای سخت برای قانونشکنان ،نشاندهنده
تالشهای برخی از تمدنهای پیشین برای وضع اصول اخالقی در فعالیتهای تجاری و کسب و کار است .بنابراین،
ضعف در سیستم اخالق حرفه ای ،منجر به کاهش ارتباطات و افزایش هزینه در سازمان میشود و سبک کنترل
مدیریت به سمت کنترل گذشته نگر میرود؛ چراکه افراد اطالعات کاری را به هنگام و بهطور کامل به سطوح
مدیریتی انتقال نمی دهند و منجر به صرف انرژی ،زمان و هزینه زیادی برای مقابله با آثار مخرب شایعه ،غیبت ،کم
کاری و  ...خواهد شد .از طرف دیگر ،وجود سیستم قوی اخالق حرفهای تأثیر چشمگیری روی اقدمات و
خروجیهای سازمان دارد و منجر به افزایش بهرهوری ،بهبو د مستمر ارتباطات بین فردی ،کاهش ریسک و تسهیل
جریان ارتباطات میگردد (پیرایش ،1330 ،ص .)111
مطالعات و پژوهشهای بسیاری بر تأثیر رفتار اخالقی در عملکرد سازمانی تأکید دارند و اذعان داشتند که
سازمانهایی که بر اخالق تأکید میکنند تصویر بهتر ،اعتبار و منافع بلندمدت را بههمراه دارند (Lupuleac et al., 2012,

 .)p. 924اخالق خوب سازمانی تأثیر مثبت و مؤثری بر اقدامات و نتایج سازمانی دارد ،بهگونهای که منجر به بهبود
بهرهوری ،پویایی سازمانی و ارتباطات میگردد (عبدالهی و همکاران ،1333 ،ص  .)2امروزه اخالق حرفهای بهعنوان
یک مزیت رقابتی در سازمانها تلقی میگردد .از طرفی با توجه به پیچیدگیهای محیطی و تغییرات روزافزون آن و
فاصله گرفتن سازمان از تعهدات اخالقی خود صاحبنظران بر اهمیت اخالق سازمانی بهعنوان عامل کلیدی جهت
موفقیت بلندمدت سازمانی اشاره نمودهاند (خوشدل مفیدی و همکاران ،1331 ،ص .)132
در شرایط کنونی کسب و کار ،عدم رعایت برخی معیارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در سازمانها بهوجود آورده
است .بنابراین ،یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای
عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار
بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند .اولین گام در دستیابی به این اهداف ،درك صحیح از
مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان است تا در گامهای بعدی روی این عوامل
تمرکز الزم صورت پذیرد ( .)Iglesias et al., 2020, p. 157فرض اصلی این است که اخالق سازمانی بر عملکرد سازمانی
اثربخش اثرگذار است و از این طریق ،بهرهوری کارکنان و سیستم را ارتقاء میدهد (.)Kaptein, 2020, p. 12
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 .4عوامل مؤثر در اخالق کسب و کار
مدتها است که تأثیر عوامل درونی و بیرونی سازمانی بر رفتار اخالقی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است .یافته
نشان می دهد که برخی از آن عوامل درونی و بیرونی سازمانی بر رفتار اخالقی فردی و تصمیم گیریهای فرد در
موقعیتهای مختلف تأثیرگذار هستند ( .)Roszkowska & Melé, 2021, p. 196اخالق به معنی اعتمـاد ،صـداقت،
درسـتی ،عـدالت ،فـضائل شهروندی و خدمت به جامعه است که بهصورت منشور اخالقی و قوانین رفتار حرفهای
وارد سـازمان شده اسـت .اخالق الزمه عملکرد مناسب ،تعهد و مسؤولیتپذیری کارکنـان در محیط کار است
(ثابت و همکاران ،1331 ،ص  .)32از رفتار اخالقی در سـازمان بهعنوان رفتاری مطابق با ارزشهای اخالقی موجود
در سازمان و انعکاسدهنده ارزشهای فردی یاد میشود و از آن برای از میان برداشتن رفتارهای غیر اخالقی به
عنوان رویکردی اساسی بکار گرفته میشود ( .)Lupuleac et al., 2012: p. 925از نشانههای اصلی افراد در
سازمانهای امروزی میتوان به رفتار اخالقی اشاره نمود و شایان ذکر است که پایبندی بدان ضروری و از وظـایف
شـغلی کارکنان بـهشـمار میآید ( .)Halbusi et al., 2021, p. 306پژوهشهای بسیاری در مورد اهمیت و نقش
اخالق در عملکـرد سازمانی صحبت نمودهاند .ارتقـای رفتار اخالقی کارکنان نیازمند بررسـی میـزان ارتباط
مؤلفههای مختلف سازمانی اثرگذار بر آن است ( .)Yamin, 2020, p. 31مطالعات پیشین نشان داده است که
متغیرهای عدالت سـازمانی ،عـزت نفس سازمانی و معنویت تـأثیر بـهسزایی در افزایش رفتار اخالقی میان کارکنان
سازمان دارد (ثابت و همکاران ،1331 ،ص .)32
تحقیقات مختلفی به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی پرداختهاند .در یک پژوهش ،عوامل مسؤولیت سرپرستی،
داشتن وظایف چندگانه ،ارائه گزارش عملکرد فرد توسط خودش ،مرکز کنترل ،محیط کار و کشور ،سال تولد ،مجرد
یا متأهل بودن ،جنسیت و سابقه کار از عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی دانسته شده است (.)Linz & Chu, 2013, p. 189
امنیت شغل ،فرصت ارتقای شغلی و تأمین حقوق عادالنه و مکفی از عوامل بهبود رفتار اخالقی در سازمان محسوب
میشوند (قراملکی ،1333 ،ص  .)1افراد در طول مدت زندگی حرفهای خود با موقعیتهای متعارض اخالقی و رفتاری
مواجه میشوند که این امر مستلزم این است که افراد حرفهای با اصول اخالقی و رفتاری که منجر به سرآمدی،
کارامدی و سالمت حرفهشان میشود ،آشنایی کامل داشته باشند (رفیعی بلداجی و همکاران ،1331 ،ی  .)101سه
دسته از عوامل اصلی درون سازمانی مؤثر بر رفتار اخالقی عبارتند از :اهداف و راهبردها ،مدیریت ،فرآیندهای کاری
(قربانی زاده و کریمیان .)52 5 ،1311 ،عوامل مختلفی بهعنوان عوامل اثرگذار بر اخالق سازمانی معرفی شدهاند .این
عوامل در پژوهشی که توسط اینگرید انجام گرفته است به سه دسته عوامل مربوط به سطح کالن ،میانی و خرد تقسیم
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
نیستند ،مانند :فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست ،تکنولوژی ،قانون؛ ب) عوامل مربوط به سطح میانی :عواملی مربوط به سطح
میانی سازمان هستند و از طریق سیاست ها و برنامههای سازمانی قابل کنترل هستند .نظام پاداش و تنبیه ،ساختار سازمانی،
جو اخالقی سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،آموزش ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،رفتار مدیر ،رفتار شهروندی سازمانی؛
ج) عوامل مربوط به سطح خرد :منظور عوامل سطح فردی است .این عوامل مربوط به شخصیت درونی کارکنان است
و سازمان میتواند از طریق عوامل سطح میانی بر آنها تأثیر گذارد و منجر به تغییر آنها گردد .بعضی از این عوامل به
شرح زیر هستند :سن ،تحصیالت ،عزت نفس ،ارزشهای اخالقی (میرمحمد تبار و همکاران ،1331 ،ص  ،)132سابقه
کار (.)Rabie & Malek, 2020, p. 77
در پژوهشی که توسط کیا و ساپی ( )1331صورت پذیرفت ،اخالق حرفهای را مجموعهای از کنشها و
واکنشهای اخالقی پذیرفته شده که از سمت سازمانها و مجامع حرفهای بهمنظور ایجاد روابط مطلوب تعیین میگردد،
معرفی نمودند .آنها عوامل صداقت و راستگویی ،انصاف و برابری ،امانتداری ،وفاداری و احساس مسؤلیت اجتماعی،
معنویت ،رضایت مصرفکنندهگان ،کرامت انسانی ،شفافیت و رقابت سالم را بهعنوان مبانی اخالق حرفهای و
انتظارات اجتماعی عنوان کردند .از دیدگاه درخشانمهر و همکاران ( )1331آنچه که باعث میشود سازمانها بر
اخالق حرفهای متمرکز شوند ،نقش تأثیرگذار اخالق بر استراتژی های سازمانی و مدیریت سازمان ،ایجاد تصویری
مطلوب از سازمان ،نقش اخالق در کاهش ناراحتیهای اجتماعی ،تأثیر مثبت رعایت مسائل اخالقی ،کاهش فشار
دولتها ،تأثیر رعایت اخالق بر عملکرد سازمانی ،ضرورت رعایت استاداردها ،فراگیر شدن مفهوم اخالق و فشار
ذینفعان مختلف است.
از سوی دیگر ،اخالق حرفهای تأثیر زیاد و مستقیمی در توسعه سازمانی دارد؛ از این رو باید آموزش اخالق
حرفهای در سازمانها مورد توجه قرار گیرد ،چراکه اخالق حرفهای به نگرش شغلی کارکنان مرتبط است .بنابراین،
ضروری است که سازمانها عالوه بر اجرای آموزشهای تخصصی مرتبط با شغل بر آموزش اخالق حرفهای
سرمایهگذاری و برنامهریزی نماید؛ زیرا مهمترین عامل وفاداری سازمانی ،مسؤولیتپذیری افراد در قبال منافع سازمان
است .مسؤولیتپذیری نیز از مؤلفههای اخالق حرفهای است (طاهری عطار و همکاران ،1331 ،ص  .)13بر اساس
پژوهشهای نوین صورت گرفته میتوان ادعا نمود که معنویت سازمانی بر رفتار اخالقی و کارایی کارکنان تأثیر مثبت
دارد ( .)Mir et al., 2020, p. 1035همچنین ،در پژوهشی که توسط علی و همکاران )2013( 1صورت پذیرفت ،تأیید
شد که شفافیت ،شایستگی و دینداری بر رفتار اخالقی کارکنان تأثیرگذار است .شایان ذکر است رفتار اخالقی میتواند

1. Ali, Azam & Ghani
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از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد ( .)Kumar, 2020, p. 186حال با عنایت به اهمیت و مبانی ذکر شده در مورد
پژوهش ،در جدول  1اقدام به استخراج عوامل کلیدی اخالق حرفهای در سازمان شده است.
جدول  -1عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار اخالقی کارکنان مستخرج از مطالعات پیشین
ردیف

منبع

عوامل کلیدی

1

اهداف و راهبردها ،مدیریت ،فرآیندهای کاری

قربانی زاده و کریمیان1311 ،

2
3
1

حوزه فعالیت ،سن مدیران ،تحصیالت کارکنان ،رده شغلی ،تعداد افراد شاغل در کسب و
کار ،طول مدت فعالیت سازمان
درستکاری و بیطرفی ،تعهد حرفهای ،رازداری ،صالحیت و مراقبت حرفهای
مسئولیتپذیری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،وفاداری ،برتریجویی و رقابت طلبی ،احترام
به دبگران ،همدردی با دیگران ،احترام نسبت به هنجارها

امیرکبیری و داروئیان1330 ،
پیرایش1330 ،
محمدی و کلوردی1332 ،

صداقت ،پاسخگویی و مسولیتپذیری ،وفاداری ،وفای به عهد ،برتریجویی و رقابت طلبی،
5

عدالت و انصاف ،احترام و تکریم دیگران ،همدردی با دیگران ،رعایت و احترام نسبت به

رمضانی و همکاران1335 ،

ارزشها وهنجارهای اجتماعی
فرهنگ ،اقتصاد،سیاست ،تکنولوژی ،قانون ،نظام پاداش و تنبیه ،ساختار سازمانی ،جو اخالقی
1

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

میرمحمدتبار و همکاران1331 ،

شهروندی سازمانی ،سن ،تحصیالت ،عزت نفس ،ارزشهای اخالقی
1
1

کارمعنادار ،احساس همبستگی ،همسویی یا ارزشهای سازمان ،عزت نفس سازمانی ،عدالت
سازمانی
ویژگیهای فردی ،ایدئولوژی اخالقی و تعهدات حرفهای

ثابت و همکاران1331 ،
درخشانمهر و همکاران1331 ،

وجدان کاری ،مسئولیتپذیری و تعهد شغلی ،ارتقای شخصیت علمی ،توجه به رشد و تعالی
3

روحی ،خودشناسی و حفظ کرامت انسانی ،عدل و انصاف ،داشتن روحیة انتقادپذیری و قبول
حق  ،خودکارآمدی ،اعتماد به نفس ،عدم تکبر ،روحیه خالق ،کنترل خشم ،نظم و انظباط،

رفیعی بلداجی و همکاران1331 ،

آراستگی ظاهری ،افزایش توان علمی
گزینش کارکنان با اخالق ،جبران خدمات اخالقمدار ،توانمندسازی و جامعهپذیری،کارراهه
10

شغلی ،تیم سازی مبتنی بر اخالق ،تعهد سازمانی ،سبک رهبری مبتنی بر اخالق ،ساختار

خوراکیان و همکاران1331 ،

اخالقگرا ،نظارت مبتی بر اخالق
الگو یا شاخص بودن ،آگاهی و دانش مرتبط با حرفه ،معنویت ،نظم و انضباط ،ویژگیهای
11

فردی و شخصیتی ،پیشگیری از آسیبها ،ارتبط با دانشجو ،وحدت و همدلی ،حمایت گر

جوکار و همکاران1331 ،

بودن ،فعالیتهای فرهنگی اجتماعی ،اخالق در پژوهش
12
13
11

صداقت و راستگویی ،انصاف و برابری ،امانتداری ،وفاداری و احساس مسؤلیت اجتماعی،
معنویت ،رضایت مصرفکننده گان ،کرامت انسانی ،شفافیت ،رقابت سالم
مسئولیتپذیری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،وفاداری ،برتریجویی و رقابت طلبی ،احترام
به دبگران ،همدردی با دیگران ،احترام نسبت به هنجارها
مسئولیتپذیری ،داشتن وظایف چندگانه ،ارائه گزارش عملکرد فرد توسط خودش ،مرکز
کنترل ،محیط کار و کشور ،سال تولد ،مجرد یا متأهل بودن ،جنسیت و سابقه کار

15

صداقت ،وظیفهشناسی ،همکاری و مشارکت در تیم ،نظم فردی

11

مسئولیتپذیری ،احترام ،رفتار عادالنه ،صداقت ،معنویت سازمانی

کیا و ساپی1331 ،
طاهری عطار و همکاران1331 ،
Linz & Chu, 2013
Yatich & Musebe, 2017
Van der Walt & Steyn,
2019
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ردیف

منبع

عوامل کلیدی

11

شفافیت ،شایستگی ،معنویت و دینداری

Ali et al., 2019

11

شخصیت ،شایستگی حرفهای ،مهارتهای ارتباطی ،ارزیابی دانشجویان ،تعهد سازمانی،

Mir et al., 2020

صالحیت حرفهای و خصوصیات فردی

13

سن ،سابقه کار ،تحصیالت ،جنسیت

Rabie & Malek, 2020

20

مذهب ،جنسیت ،تحصیالت ،میزان سابقه کار ،حرفهای گرایی

Adekoya et al., 2020

21

رفتار صادقانه با دیگران

Kumar, 2020

22
23

ویژگیهای فردی و شخصیتی (خالقیت و جسارت ،وظیفهگرایی و هدفگرایی ،مشوق و
محرك ،سازگاری و مشارکت ،تحریکپذیری)

Jamaludin & Mehon, 2020

ارزشها و ویژگی شخصیتی ،سیستم کنترل عملکرد ،فرهنگ سازمانی ،رقابت و فشارهای
داخلی ،تأثیرات خارج از سازمان شبکه ارتباطی درون سازمان

Roszkowska & Melé,
2021

سپس بهمنظور تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار اخالقی کارکنان به بررسی مبانی نظری و نظرخواهی از خبرگان
این حوزه پرداخته شد .در نتیجه این اقدامات تعداد  11عامل به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار اخالقی کارکنان
شناسایی گردید که در جدول شماره  2بدان اشاره شد است.
جدول شماره  -2عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار اخالقی کارکنان در پژوهش حاضر
ردیف

عوامل کلیدی

ردیف

عوامل کلیدی

1

پایبندی به اعتقادات

3

معنویت در محیط کار

2

ویژگیهای فردی و شخصیتی

10

خیرخواهی

3

همسویی با ارزشهای سازمان

11

سبک رهبری مبتنی بر اخالق

4

عزت نفس سازمانی

12

ساختاراخالق گرا

5

تعهد سازمانی

13

صداقت

6

قانون مداری

11

وجود عالقه و انگیزه

7

نظام پاداش و تنبیه

15

آگاهی و دانش مرتبط با حرفه

8

عدالت سازمانی

11

مسئولیت پذیری

 .5روش پژوهش
این مطالعه به لحاظ هدف ،در قالب تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق ،در زمره تحقیقات کیفی-کمی
است .قلمرو مکانی پژوهش یکی از هلدینگهای فعال در زمینه تولید مواد سلولوزی و بهداشتی است .جامعه آماری
این تحقیق را مدیران و کارشناسان آگاه به موضوع تشکیل دادند .اعضای نمونه با روش غیرتصادفی هدفمند از نوع
قضاوتی انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته استفاده میشود .روایی این پرسشنامه با
رویکرد تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز بار روش ضریب کندال با مقدار  0/11تایید گردید.
گردآوری نظرات پاسخدهندگان از طریق عبارات کالمی انجام خواهد شد .پس از تکمیل پرسشنامهها ،جهت
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انجام محاسبات ،متغیرهای زبانی به اعداد فازی تبدیل میگردند .در این پژوهش ،از طیف فازی جدول ( )3که
نمایانگر رابطه متناظر بین عبارات کالمی و اعداد فازی مثلثی است ،استفاده خواهد شد.
جدول -3طیف پنج نقطهای
متغیرهای زبانی

عددهای فازی مثلثی

اهمیت یکسان

()1،1،1

نسبتاً کم اهمیت

(3/2و 1و )2/3

کم اهمیت

(2/3و 1/2و )2/5

خیلی کم اهمیت

(2/5و1/3و )2/1

خیلی زیاد کم اهمیت

(2/1و1/1و )2/3

در ادامه ،جهت اهمیتسنجی عوامل کلیدی مؤثر بر اخالق حرفهای از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی
تدریجی یا سوارا در محیط فازی که توسط کرشولین و همکاران 1در سال 2010ارائه شد ،استفاده گردید .این تکنیک
از جمله روشهای ذهنی تعیین وزن است که برای اجرا شدن نیاز به رعایت گامهای زیر دارد.
مرحله اول
مرحله دوم

شناسایی عوامل کلیدی مؤثر
طراحی پرسشنامه

شناسایی و انتخاب خبرگان

مرحله سوم

دریافت نظرات خبرگان

مرحله چهارم

مرتبسازی به صورت نزولی

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
شکل  -1مراحل روش سوارا فازی

همان گونه که در شکل فوق بیان گردید ،پس از احصاء عوامل کلیدی رفتار اخالقی کارکنان از مبانی نظری و
تجربی پژوهش ،گروهی از خبرگانی که از دانش ضمنی و آشکار الزم پیرامون موضوع رفتار سازمانی و اخالق
سازمانی اطالعات و پاردایمهای جدید آن برخوردار هستند ،براساس شاخصهای سابقهکاری ،سطح تحصیالت ،رشته
تحصیلی ،پست سازمانی انتخاب شدند .در ادامه ،به منظور جمعآوری نظرات خبرگان ،پرسشنامه محققساخته طراحی
گردید و طی آن از محققان خواسته شد تا نظر خود را پیرامون اهمیت عوامل کلیدی با تخصیص یک متغیر زبانی
1. Keršuliene, Zavadskas & Turskis
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مناسب به گویهها براساس طیف پنج نقطهای جدول ( )2مشخص نمایند .در نهایت ،با میانگین ارزشهای بدست آمده
از نظرات خبرگان بهصورت نزولی اولویتبندی میشوند و براساس مرتبسازی صورت گرفته ،از خبرگان درخواست
شد تا نظر خود را پیرامون اهمیت نسبی عوامل کلیدی با انتخاب یک عبارت زبانی مناسب اعالم نمایند .هر خبره در
پرسشنامه ،اقدام به تعیین اهمیت نسبی عامل کلیدی ()iام نسبت به عامل کلیدی ماقبل از خود مینماید.
پس از جمعآوری پرسشنامهها ،ماتریس پاسخ با تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی تشکیل میگردد .تعداد سطرهای
این ماتریس برابر با تعداد عوامل کلیدی و تعداد ستونهای فازی آن نیز برابر با تعداد خبرگان است .هر عدد در ستون
فازی این ماتریس از سه حد پایین ،وسط و باال تشکیل میگردد .جدول( ،)1فرم کلی ماتریس پاسخ را نشان میدهد.
جدول -4ماتریس پاسخ
…

خبره k

⋮
⋮
⋮

خبره1
u111

m111

l111

عامل کلیدی 1

uk11

mk11

lk11

u211

m211

l211

عامل کلیدی2

u21k

m21k

l21k

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

mn,n-1,1

ln,n-1,1

عامل کلیدی nام

un,n-1,1

mn,n-1,1

ln,n-1,1

un,n-1,1

در ماتریس فوقk ،و j−1وk ،ljو j−1و mjو 𝑘و 𝑗−1و𝑗 uبه ترتیب نمایانگر حدود پایین ،متوسط و باالی عدد فازی
kو j−1و̃ j
 Mهستندکه میزان اهمیت ت عامل کلیدی jام را از نظر خبره ()kام بیان میکند .مرحله بعد ،نظرات خبرگان
با استفاده از رابطه( )1تلفیق خواهند شد.
()1

𝑘و 𝑗−1و𝑗̃
𝑀 ∑𝑘𝑖=1
𝑘

=  𝑗−1و𝑗̃𝐺

 Mو ̃2
اگر ̃ 1
 ، Mدو عدد فازی مثلثی باشند؛ آنگاه جمع فازی آنها براساس رابطه( )2انجام خواهد شد:
()2

̃ 1 ⊕M
̃ 2 = (𝑙1 +𝑙2, 𝑚1 +𝑚2, 𝑢1 +𝑢2
M

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

uij−lij+ mij − lij

= BNPij

()3
+ lij
3
در مرحله بعد ،عوامل کلیدی براساس مقادیر دیفازیشان به صورت نزولی مرتب میشوند و سپس ،اختالف هر
عامل با عامل قبل محاسبه میشود که این مقدار با  Sjنشان داده شده است .سپس ،ضریب رشد عامل کلیدی ()jام بر
اساس رابطه ( )1بدست آورده میشود .برای عامل کلیدی اول مقدار این ضریب به صورت پیش فرض معادل یک
در نظر گرفته میشود.
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1 𝑗=1
𝑠𝑗 ⊕ 1 𝑗 > 1

()1

{ = 𝑗𝑘

در مرحله بعد ،میزان اهمیت عامل کلیدی ()jام ( 𝑗𝑞) براساس رابطه ( )5محاسبه میگردد .به صورت پیش فرض
مقدار این ضریب برای عامل اول برابر یک در نظر گرفته میشود.
1 𝑗=1
𝑞
𝑞𝑗 = { 𝑗−1 𝑗 > 1
𝑗𝑘

()5

در مرحله بعد ،وزن نسبی فازی عامل کلیدی ()jام ( 𝑗𝑤) براساس رابطه ( )1محاسبه میگردد.
()1

𝑗𝑞

𝑗𝑞 ∑𝑛𝑗=1

= 𝑗𝑤

در آخر ،وزن قطعی عامل کلیدی ()jام براساس رابطه ( ،)1بدست آورده میشود.
) 𝑗𝑙𝑤 (𝑤𝑢𝑗 − 𝑤𝑙𝑗 ) + (𝑤𝑚𝑗 −
()1
𝑗𝑙𝑤 +
3
در رابطه فوق؛ 𝑗𝑙𝑤 ،𝑤𝑚𝑗 ،و 𝑗𝑢𝑤 به ترتیب حد پایین ،وسط،و باالی عدد فازی وزن نهایی هستند (قربانپور و
= 𝑗𝑤

همکاران ،1100 ،ص .)31-35
 .6یافتههای پژوهش
همان گونه که در قبل بیان گردید ،پس از تعیین عوامل کلیدی ،پاسخ دهندگان تحقیق به منظور دریافت نظرات
انتخاب شدند .جدول ( ،)5ویژگیهای جمعیتشناختی آنها را نشان میدهد.
جدول - 5ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
ردیف

سابقه کاری (سال)

سطح تحصیالت

رشته تحصیلی

موقعیت سازمانی

1

21

کارشناس ارشد

مدیریت منابع انسانی

مدیر توسعه منابع انسانی

2

3

کارشناس ارشد

مدیریت منابع انسانی

3

1

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

رئیس گروه ارزیابی عملکرد

4

25

کارشناس ارشد

روانشناس صنعتی سازمانی

روانشاس و مشاور

5

23

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

مدیر اداری پشتیبانی

6

11

کارشناس ارشد

مدیریت مالی

مدیر مالی

7

25

کارشناس ارشد

مدیریت صنعتی

مدیر پشتیبانی و توسعه

8

12

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

رئیس گروه ارزشیابی احکام

9

12

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

رئیس گروه رفاه پرسنلی

11

3

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

رئیس گروه نظام های انگیزشی

11

1

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

کارشناس جذب و استخدم

12

1

کارشناس ارشد

مدیریت بازرگانی

کارشناس ارزیابی عملکرد

رئیس گروه برنامه ریزی تامین نیروی
انسانی
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ردیف

سابقه کاری (سال)

سطح تحصیالت

رشته تحصیلی

موقعیت سازمانی

13

11

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

رئیس گروه برنامه ریزی آموزش

14

5

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

کارشناس برنامه ریزی آموزش

در ادامه ،برپایه پرسشنامهی محققساخته ،دادههای الزم جمعآوری و ماتریس پاسخ تشکیل گردید .ماتریس پاسخ به ازاء
حدود پایین ،متوسط و باال محاسبه میگردد و سپس ،میانیگن فازی نظرات خبرگان مطابق جدول ( ،)1محاسبه گردید.
جدول -6حدود نظرات ادغامی
حد باال

حد وسط

حد پایین

عوامل کلیدی

-

-

-

پایبندی به اعتقادات

/31

/13

/11

ویژگیهای فردی و شخصیتی

/11

/12

/53

همسویی با ارزشهای سازمان

/11

/51

/15

عزت نفس سازمانی

/12

/11

/11

تعهد سازمانی

/11

/10

/10

قانون مداری

/31

/15

/15

نظام پاداش و تنبیه

/11

/51

/53

عدالت سازمانی

/31

/11

/50

معنویت در محیط کار

/31

/13

/51

خیرخواهی

/11

/13

/11

سبک رهبری مبتنی بر اخالق

/31

/10

/12

ساختاراخالق گرا

/51

/50

/15

صداقت

/13

/53

/13

وجود عالقه و انگیزه

/35

/10

/10

آگاهی و دانش مرتبط با حرفه

/11

/51

/15

مسئولیت پذیری

~

در ادامه ،عوامل کلیدی به صورت نزولی مرتب میشوند و سپس ،ضریب  S jبرای آنها در قالب جدول()1
محاسبه گردید.
جدول -7مقدار ضریب عامل کلیدی()jام
عامل کلیدی

حد باال

حد وسط

حد پایین

1

1

1

/31

/13

/13

ویژگیهای فردی و شخصیتی

/30

/1

/12

ساختاراخالق گرا

/31

/1

/10

آگاهی و دانش مرتبط با حرفه

/32

/15

/13

نظام پاداش و تنبیه

/31

/13

/51

تعهد سازمانی

/11

/13

/11

خیرخواهی

/11

/11

/10

قانون مداری

/31

/11

/50

عدالت سازمانی

پایبندی به اعتقادات
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حد باال

حد وسط

حد پایین

عامل کلیدی

/11

/12

/53

معنویت در محیط کار

/12

/11

/11

سبک رهبری مبتنی بر اخالق

/11

/53

/53

عزت نفس سازمانی

/11

/55

/11

صداقت

/11

/51

/15

وجود عالقه و انگیزه

/13

/53

/13

مسئولیت پذیری

/51

/51

/15

همسویی یا ارزشهای سازمان
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در مرحله بعد ،پس از محاسبه ضریب رشد و مقدار اهمیت نسبی فازی  ،در جدول  ،1مقدار نهایی وزن به صورت
فازی و قطعی برای عوامل کلیدی محاسبه میگردد.
جدول  -8وزن نهایی عامل کلیدی ()jام
حدود وزن فازی

وزن

عامل کلیدی

قطعی

باال

وسط

پایین

0/3153

/1511

/1313

/5351

0/2130

/1303

/3112

/3015

ویژگیهای فردی و شخصیتی

0/1112

/3211

/2351

/1111

ساختار اخالق گرا

0/0311

/2211

/1521

/1021

آگاهی و دانش مرتبط با حرفه

0/0113

/1131

/0311

/0510

نظام پاداش و تنبیه

0/0120

/0335

/0551

/0301

تعهد سازمانی

0/0251

/0511

/0311

/0151

خیرخواهی

/0111

/0311

/0201

/0035

قانون مداری

/0112

/0211

/0120

/0011

عدالت سازمانی

/0011

/0151

/0013

/0025

معنویت در محیط کار

/0013

/0031

/0010

/0013

سبک رهبری مبتنی بر اخالق

/0025

/0051

/0022

/0001

عزت نفس سازمانی

/0011

/0031

/0015

/0001

صداقت

/0012

/0021

/0010

/0003

وجود عالقه و انگیزه

/0001

/0011

/0005

/0001

مسئولیت پذیری

/0005

/0011

/0001

/0001

همسویی با ارزشهای سازمان

پایبندی به اعتقادات

همانگونه که از جدول فوق مشاهده میگردد عوامل کلیدی پایبندی به اعتقادات ،ویژگیهای فردی و شخصیتی
و ساختاراخالق گرا بیشترین وزن را نسبت به سایر عوامل کلیدی دارند .بنابراین سازمان میبایست در تهیه محتوای
آموزشی ،معیارهای انتخاب کارکنان برتر جهت تشویق و ارتقا و ایجاد فرهنگ سازمانی همسو با عوامل کلیدی ذکر
شده اقدام نماید .اگرچه تفاوت در .زن های بدست آمده اخالف کمی دارد ،اما با توجه به محدودیت منابع سرمایه
سازمان ناچار به انتخاب و تمرکز بر عواملی است که دارای وزن بیشتری هستند.
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نتیجهگیری
علم اخالق اگرچه قدمت تاریخی دارد ،اما با تحـوالت وسیع علمی ،تکنولوژیکی و توسعه دامنههای کاری ،نیاز به
نگاه و انطباق جدیدی دارد که بتواند پاسخگوی نیازهای رو به رشد و مطابق با تحوالت محیطی سازمانها باشد .با
این دیدگاه علم اخالق علم جوان و در حال توسعهای است که با تحقیق و بـازنگری مکرر در قلمرو فرهنگها و
ایدئولوژیهای متنوع قابلیت انطباق و سازگاری مییابد .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و تحلیل اهمیت
عوامل کلیدی رفتار اخالقی کارکنان با کاربست رویکرد سوارا فازی میباشد .جامعهآماری پژوهش را مدیران و
کارشناسان آگاه به موضوع تشکیل میدهند .اعضای نمونه با روش هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند که تعداد
آنان  11نفر بودند .با مرور ادبیات تحقیق به روش تطبیقی و همچنین ،نظرخواهی از خبرگان 11 ،عامل کلیدی مؤثر
بر رفتار اخالقی کارکنان شناسایی شده و مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد عوامل کلیدی
پایبندی به اعتقادات ،ویژگیهای فردی و شخصیتی و ساختاراخالقگرا بیشترین وزن را بهخود اختصاص دادهاند.
باید اشاره کرد که پژوهش حاضر رویکرد جدیدی را در بحث شناسایی و رتبهبندی عوامل اخالقی کسب و کار
مدنظر قرار داده است که میتواند در پژوهشهای آتی در حوزه اخالق کاری مورد استفاده قرار گیرد.
از دیدگاه مدیریتی ،یافتههای این تحقیق میتواند به مدیران ارشد سازمانها و مدیران منابع انسانی جهت شناسایی
و استخدام کارکنان اخالقمدار کمک نماید و با جذب افرادی با شایستگیهای فردی و شخصیتی اخالقمدار و
همچنین با ایجاد ساختار اخالقمدار توسط مدیریت ارشد سطح اخالق حرفهای کارکنان را ارتقاء داد .با توجه به
اهمیت و تأثیر اخالق در محیط کار ،عزت نفس سازمانی و عدالت روی رفتار اخالقی کارکنان ،ضروری است در
این زمینه تالش جدی از سوی مدیران سازمان برای تقویت این عوامل صورت گیرد .انجام اقداماتی مانند رعایت
عدالت در سازمان ،اعتماد کارکنان به مدیران و همکاران ،اهمیت دادن به ارزشهای انسانی و معنوی در محیط کار،
مشارکت بیشتر کارکنان در امور سازمان و لذتبخش نمودن و بازیوارسازی کار میتواند مفید باشد .یکی از
رویکردهای جدید در راستای سرگرمکننده کردن کار بازیوارسازی است که میتواند در این شرایط متغیر و متالطم
کارساز باشد.
همچنین ،افرادی که در سازمان رفتار اخالقی را تجربه میکنند ،در کار و سازمان خود احساس ارزشمند بودن
عمیقی را درك نموده و کار خود را هدفمند میدانند و با احساس عزت نفس باال و تعهد به شغل و سازمان خود
احساس رضایت مینمایند .بهعبارت دیگر ،ادراك فضای اخالقی و ابعاد معنوی سازمان به افزایش رفتارهای مثبت
کارکنان منجر شده و با ارتقاء سطح معنویت محیط کاری ،عملکرد کارکنان بهبود مییابد؛ که این امر اهمیت توجه
به رفتارهای اخالقی را در سازمانها بیش از پیش نشان میدهد .در نهایت کارکنانی که رفتاراخالقی باالیی دارند،
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بیشتر در رفتارها و فعالیتهای فراوظیفهای شرکت مینمایند .بنابراین ،محیط سازمان بهعنوان یک محیط اخالقی سالم
شناخته میشود .یکی دیگر از پیشنهادات کاربردی ناشی پژوهش حاضر توجه به بحث فرهنگ سازمانی است که
برگرفته از ارزشهای بنیادین اخالقی است که مدنظر سازمانها و بهطور ویژه سازمان مورد بررسی است .این
ارزشهای اخالقی در اقدامات مختلف مدیریت منابع انسانی میتواند بهعنوان یکی از عوامل اصلی مدنظر مدیران
ارشد و مدیر منابع انسانی سازمان قرار گیرد.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،جامعه آماری مورد بررسی و عدم تعمیم آن به سایر شرکتها و صنایع
مختلف با حوزههای کاری متفاوت است .از اینرو ،در هنگام تعمیم نتایج پژوهش به شرکتهای دیگر با کسب و
کار متفاوت باید تأمل زیادی صورت پذیرید .برای انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه میتوان از سایر تکنیکهای
تصمیمگیری چندمعیاره برای رتبهبندی عوامل شناسایی شده در پژوهش حاضر استفاده کرد .همچین ،برای شناسایی
عوامل مؤثر بر رفتارهای اخالقی کارکنان میتوان از روشهای کیفی استفاده کرد و در گام بعد با استفاده از تکنیک
سوار فازی آنها را رتبه کرد و نتایج را با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه کرد.
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