
 

شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخالق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت 

 ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا

 
  3زعفراني ذوالفقاري رشيددكتر و  * پورصادق ناصردكتر ،   وحيده بهاورنيا

 
 چکیده

ه و با ابزار پرسشنامه محقق توسعه اي بود -توصيفي و براساس نتيجه كاربردي -این پژوهش با هدف، اكتشافي

در ابتدا به روش تحليل محتوا از دیدگاه صاحب نظران، عوامل مؤثر . ساخته و تحليل محتوا به انجام رسيده است

شامل كاركنان امور بين الملل شركت ملي نفت ایران كه جامعه آماري . در توسعه اخالق حرفه اي شناسایي گردید

براي . گيري هدفمند انتخاب شدندنفر با روش نمونه 31 ه از جدول مورگان، با استفاد نفر و 2  در مجموع 

4حصول اطمينان از روایي پرسشنامه، از روش روایي اعتبار محتوا 
(CVR)  استفاده شد كه روایي اعتبار

محاسبه  %2.باالتر از با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ ( اعتماد)ضریب پایایي  محاسبه گردید و 27.0پرسشنامه، 

هاي پژوهش نشان داد؛ عوامل فرهنگي، پایه اي، ارزشي، سازماني، مدیریتي در توسعه اخالق حرفه اي یافته. گردید

بنابراین با در نظر گرفتن . اي داردگذاري را در توسعه اخالق حرفهتأثيرگذار بوده و عوامل مدیریتي بيشترین تأثير

توان در سازمان مورد مطالعه شده و ارائه مدلي در این خصوص، ميگذار در عوامل شناسایي تأثيرهاي  شاخص

 . اخالق حرفه اي را توسعه بخشيد

 

 توسعه، اخالق، اخالق حرفه اي، سازمان: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 دانش آموختة دوره دكتري رشته مدیریت دولتي گرایش رفتار سازماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن  
 (نویسنده مسئول) دانشيار دانشکده مدیریت راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي تهران*   
 استادیار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 3

4 Content Validity Ratio 
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 مقدمه

 نماد بيروني. در تجزیه و تحليل سازمان ها، پرداختن به اخالق یکي از الزامات است هامروز

 هاي گوناگون دهد كه خود حاصل جمع ارزش هاي اخالقي آنها تشکيل ميسازمان ها را رفتار

 (.311 قراملکي، ) اخالقي است كه در آن سازمان ها، ظهور و بروز یافته است

شوند  ها دارند و به عنوان ابزاري نگریسته مي و تنگاتنگي با ارزش اخالقيات ارتباط نزدیک

هایي كه بر  ق، یعني رعایت اصول معنوي و ارزشاخال. كنند تبدیل مي ها را به عمل كه ارزش

دفت، )حاكم است، مبني بر اینکه درست چيست و نادرست كدام است؟  رفتار شخص یا گروه

 224، 131 .) 

نشدن برخي معيارهاي اخالقي، نگرانيهاي زیادي را در بخشهاي  كنوني رعایت در شرایط

هاي رفتاري در بخش دولتي، پژوهشگران سقوط معيار. آورده است دولتي و غيردولتي به وجود

مبناهاي نظري در این رابطه بوده تا بتوانند مسير مناسب اجرایي آن  را واداشته تا در جستجوي

هاي مدیران كارآمد در سطوح  ترین دغدغه لذا یکي از عمده(. 4: 222 الوتون،) را فراهم سازند

ها  عوامل انساني شاغل در تمام حرفهمناسب براي  ، چگونگي ایجاد بسترهايسازمانها مختلف

ل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و ئكامل به مسا است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد

عنوان  اخالقيات در سازمان به. حاكم بر شغل وحرفه خود را رعایت كنند رزش هاي اخالقيا

بدهاي سازمان  ساس آن نيک وسيستمي از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف مي شود كه برا

 (.  1، 311 قراملکي، ) مشخص و عمل بد از خوب متمایز مي شود

گذار در توسعه اخالق حرفه  تأثيرهدف اصلي این مقاله شناسایي عوامل به همين منظور، 

 .اي مي باشد

 

 بیان مسأله

فانه در در حال حاضر، متأس. اي یکي از مسائل اساسي همة جوامع بشري است اخالق حرفه

در حالي كه در غرب سکوالر، در . شود اي توجه مي جامعة ما در محيط كار كمتر به اخالق حرفه

اي وجود دارد، ولي در  اي با عنوان اخالق حرفه هاي مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه دانش

 (.332 قراملکي، )جامعة دیني ما در مدیریت، به اخالق توجه كافي نشده است 

هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي  كوشد به مسائل اخالقي حرفه اي مي هاخالق حرف

هاي اخالقي  هاي اخالقي و اصول و ارزش اي به مسائل و پرسش اخالق حرفه. خاص متصور است
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هارتوگ و همکاران، )اي است  پردازد و ناظر بر اخالق در محيط حرفه اي مي یک نظام حرفه

 22..) 

 ،موفقيت ازاخالق حرفه ايكسب  :عبارتند ازاخالق در موفقيت سازماني روش به كارگيري 

 پذیري، مسئوليت ،مند بودن رفتار قانون مستمر بودن و ،پيش بيني رفتار ،اعتماد آفرینيایجاد 

ت اخالق در یكارگيري مدیر به موفقيت در سازمان ناشي از ایجاد و. يباورهاي فردگيري  شکل

هرچه اعتماد به سازمان، برنامه . اني از اعتماد آفریني شروع مي شوداخالق سازم .سازمان است

بيشتر باشد، ميزان تعهد به سازمان و وظایف بيشتر ( مدیران پایه مياني و ارشد،)ن امدیر ها و

اعتماد آفریني، منجر به افزایش توان سازماني در پاسخ دهي به نيازهاي محيطي . خواهد شد

هر چه اعتماد . د آفریني هم افزایي در توان سازمان ایجاد خواهد كردخواهد گردید؛ زیرا اعتما

سازمان، كاهش یابد، مدیران مي بایست هزینه بيشتري را جهت كنترل  كاركنان به مدیران و

اعتماد آفریني از پيش بيني . رفتار كاركنان بپردازند كه نتيجه كمتري نيز به دست خواهند آورد

 .( 22 ينز، كال)رفتار ایجاد مي شود 

با در نظر گفتن مباني نظري فوق در خصوص اخالق حرفه اي، در شركت ملي نفت ایران 

این منشور اخالقي التزام به رعایت اخالق حرفه اي، وقت  0تدوین منشور اخالقي انجام و بند

شناسي، خوشرو بودن و پوشش مناسب و متناسب با فرهنگ عمومي كشور نموده است اما تنها 

ئل مذكور اشاره نموده و مولفه هاي اساسي اخالق حرفه اي نادیده گرفته شده اند و به مسا

مسائلي همچون اعتماد كه انتظار مشاهده رفتارهاي اخالقي از دیگران است، مسئوليت پذیري 

كه به توانایي ارائه واكنش هاي اخالقي متناسب با مشکالتي كه هر روز ممکن است رخ دهد  

باشد و به چندین  سازماني، سالمت سازماني، عدالت كه اداي حقوق افراد مي اشاره دارد، تعهد

اجراي )، عدالت كيفري (تقسيم سود و مسئوليت به صورت منصفانه)شاخه عدالت توزیعي 

، عدالت (طرفانه قوانين اجراي منصفانه و بي)، عدالت اجرایي (ها طرفانه مجازات منصفانه و بي

معقول و . تقسيم شده است( رت شخصي كه صدمه دیده استچگونگي جبران خسا)جبراني 

موجه بودن، حس احترام و مالحظه كه كاركردن نه با هدف اولویت دادن به اهداف شخصي و 

دوري كردن از خودمحوري باشد، صداقت صداقت كه راستگویي بدون در نظر گرفتن زیان هاي 

گمراه كردن، درغگویي و  -دادن شخصي ناشي از آن و عدم انجام رفتارهایي همچون فریب 

كذب مي باشد، درستکاري كه انجام دادن كاري به شکل تمام و كمال و انجام دقيق وظيفه و 

 اي  توان گفت كه اخالق حرفه بنابراین مي.  اند كم اهميت جلوه داده شده... باشد و  مسئوليت مي
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 . تدر این شركت بطور دقيق مورد بررسي و مطالعه قرار نگرفته اس

توسعه منابع انساني شركت ملي نفت  ، مدیر شركت ملي نفت ایران به گزارش خبرنگار

اهميت اخالق پنجمين گردهمایي مدیران منابع انساني شركت ملي نفت ایران با بيان  ایران، در

نهادینه سازي اخالق حرفه اي در هر یک از افراد سازمان، مي توان  توسعه و با: گفت حرفه اي

وي با اشاره به بحران ریزش نيروي انساني متخصص  .ازماني متعالي را ایجاد كردفرهنگ س

حفظ كرامت كاركنان، احترام به حقوق آنها، گزینش تخصصي : درشركت ملي نفت ایران، گفت

نيروها و ایجاد زمينه هاي خود شکوفایي از مولفه هاي نگهداشت سرمایه هاي انساني محسوب 

سازمان، مي توان بهره وري فعلي  برنامه ریزي مسير شغلي افراد در با استفاده از .مي شوند

كاركنان را افزایش داد و در تمام این مدت آنان را براي اهداف آینده اي كه سازمان در نظر دارد 

 (..33 شركت ملي نفت ایران، ) آماده كرد

د مطالعه، به همين منظور با توجه به ضرورت و اهميت اخالق حرفه اي در سازمان مور

انجام این تحقيق بر این است كه به یک مسئله اساسي پاسخ دهد كه با طراحي و ارائه الگوي 

مي توان سازمان ( الملل شركت ملي نفت ایران مدل بومي براي امور بين)اي  توسعه اخالق حرفه

 .   را به اهداف نزدیک و تقویت فرهنگ سازماني را منجر شد

 

 مبانی نظری

این پنج نظریه . ق، پنج نظریه اخالقي داراي بيشترین درجه اهميت هستنددر علم اخال

فایده گرایي كه عملي است كه با یکسان انگاشتن همه كساني كه به نوعي از آن : عبارت اند از

اخالق حق محور كه . متأثرند، بيشترین خير را براي بيشترین تعداد ممکن از افراد ایجاد نماید

اخالق وظيفه . درست، عملي است كه به حقوق انساني احترام بگذاردعمل اخالقي صحيح و 

اراده ) محور كه اعمالي هستند كه انجام آنها، بر طبق اصول وظيفه براي احترام به خودمختاري

هاي مطلوب در عمل،  اخالق فضيلت محور كه عادات یا گرایشافراد واجب است، ( شخصي

. راههاي ارتباط با دیگران است و اخالق تحقق خودتعهد، انگيزه، احساس، طرق استدالل و 

دهند و هيچ  اعمال درست آنهایي هستند كه همواره آنچه را براي خود مطلوب است انجام مي

                                                           

1. National Iranian Oil Company (NIOC)  
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شود، ندارند  نيکوكاري تعریف مي پيش فرضي كه خود به صورت توجه به روابط اجتماعي و

 (..31 محبتي، )

نحله فکري در خصوص رفتار اخالقي در سازمانها  از دیدگاه جوامع غربي، حداقل چهار نوع

 :وجود دارد كه عبارتند از

رفتارهایي اخالقي هستند كه بيشترین فایده را براي بيشترین تعداد : دیدگاه اصالت نفع -

 .افراد به همراه داشته باشد

د رفتاري اخالقي تلقي مي شود كه براي منافع بلندمدت خود فرد مقي: دیدگاه فردگرایي -

 .باشد

رفتاري اخالقي است كه حقوق اساسي تمامي افراد جامعه را : اخالقي –دیدگاه حقوقي  -

 .تامين مي نماید

زماني كه با افراد بصورت منصفانه و بيطرفانه برخورد شود، رفتار اخالقي : دیدگاه عدالت -

 (   -3  : 22 شرمرهون، . )حاكم گردیده است

، دیندارترین (ص)به حدي است كه رسول مکرم اسالم اهميت اخالق در دین مبين اسالم

و در جایي دیگر مي فرمایند ( 0. :310 تحف العقول، . )دانند ترین آنها مي اخالق افراد را خوش

 (همان. )كه اخالق بهترین چيزي است كه خداوند به بنده اش عطا نموده است

خشنودي، : ن آزمایش مي شودشش چيز است كه اخالق افراد در آ: مي فرمایند (ع)امام علي

یعني در این شش چيز هركس از حد اعتدال و ميانه خارج . خشم، امنيت، ترس، منع، و رغبت

 (333 :314 غررالحکم، . )نشود ، نيکو است وگرنه اخالق او مذموم است

براساس آموزه هاي دیني در مکتب الهام بخش اسالم، پاك ساختن نفس از صفات رذیله  و 

مضاف بر اینکه عامل مهم موفقيت . به ملکات جميله مورد توجه ویژه بوده است آراستن آن

یک رویکرد جامع در این زمينه، . سازمانهاي امروزي، تبدیل آنها به سازمانهاي اخالقي است

ها،  گيري باشد كه رعایت مالحظات اخالقي در تصميم اشاعه فرهنگ سازماني اخالقي مي

سازمانها بر این باور رسيده اند . ضوعات استراتژیک الزمه آن استعملکرد، سودآوري و سایر مو

. كه رفتارهاي اقتصادي و اخالقي توأمان تنها گزینه آنها براي دستيابي به اهداف سازماني است

 (.12-14 :334 مقيمي، )
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 پیشینه

 ورزشي سازمانهاي در حرفه اي اخالق توسعه الگوي ارائهدر تحقيقي به ( 330 )سليمي 

 جامعه آماري بوده و كاربردي هدف لحاظ به و زمينه یابي نوع لحاظ به و روش تحقيقپرداخته 

ایشان به تحليل عاملي تائيدي . بودند مدیریت ورزشي رشته در علمي كشور هيات اعضاي شامل

اخالقي و آموزشي تعيين و به  مالي، فردي، مدیریتي،هاي  شاخص براساس مولفه  3پرداخته و 

 . سانده استتائيد ر

در تحقيقي به ارائه الگوي پياده سازي اخالق حرفه اي در ( 334 )علي و همکاران  شاه

ابتدا . هدف پژوهش كاربردي و روش آن توصيفي پيمایشي است. سازمان هاي ایران مي پردازند

با روش تکنيک دلفي مهمترین عوامل استخراج و سپس با ابزار پرسشنامه عوامل موثر در ابعاد 

 .فردي، سازماني و محيطي را تعيين مي نمایند

 در حرفه اي اخالق مؤلفه هايدر تحقيق به بررسي ( 334 )خياط مقدم و طباطبایي نسب 

 شامل آماري جامعة .است كيفي و كاربردي پژوهشي حاضر پژوهش. پرداخته است مدیریت

. نفر انتخاب شده اند  3به تعداد  كه بودند سناباد توسعه كيميا مسکن تعاوني مدیران تمامي

 حرفه اي اخالقمولفه  .3 داده ها تحليل از پس. بود ساخته پژوهشگر پرسشنامه پژوهش، ابزار

 اي حرفه اخالق هاي رتبه بندي مؤلفه .شده است بندي شاخص دسته 0 در و شناخته مدیریت در

  .مي باشد ...و عدالت داري، امانت صداقت، خدا، مسئوليت پذیري، توكل به :شامل ترتيب به

  

 روش انجام تحقیق

 -اي، براساس هدف، اكتشافي توسعه-اي كه دربردارد، كاربردي پژوهش حاضر براساس نتيجه

توصيفي، براساس نوع داده ، كمي مي باشد و به بررسي موضوع در زمينه مدل بومي توسعه 

لي نفت ایران مي اي در بين مدیران ارشد و كاركنان امور بين الملل شركت م اخالق حرفه

 .پردازد

جمع آوري اطالعات در این پژوهش بصورت بررسي مدارك و اسناد، كتابخانه اي از  ابزار

اعتبار محتوا براي تعيين روایي پرسشنامه از روایي . مطالعات انجام شده و پرسشنامه مي باشد

 :گرددكه از طریق فرمول زیر محاسبه مياستفاده 
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 (CVR)  محتوا،        تعداد اساتيد یا داوراني است كه گویة مورد نظر را اساسي نسبت اعتبار

 . تعداد كل ارزیابان یا داوران است Nدانند و یا سودمند مي

نفر از آنان روایي  .ها نظرخواهي گردید كه نفر از متخصصان درخصوص گویه 1لذا از 

 27.0طریق روایي اعتبار پرسشنامه،  هاي مورد نظر در پرسشنامه را تایيد كردند كه از اینگویه

باالتر شود، روایي محتوا مورد تائيد قرار  .27از  (CVR)در صورتي كه نمره . محاسبه گردید

 . مي گيرد

CVR =  = 27.0 

هاي به دست یا ثباتِ دروني پرسشنامه براساس داده( اعتماد)در این تحقيق، ضریب پایایي 

ضریب آلفاي كرونباخ براي كل  .از ضریب آلفاي كرونباخ محاسبه گردید آمده با استفاده

 .آمدبه دست 2/2.پرسشنامه باالتر از 
 

 ضریب آلفای کرونباخ: 8شماره جدول 

 الفای کرونباخ ضریب تعداد سواالت اخالق حرفه ای نام متغییر ردیف

 8818 1  عوامل فرهنگي  

 8819    عوامل سازماني  

 8811 2  ه ايعوامل پای 3

 8810 1 عوامل ارزشي 4

 8810 . عوامل مدیریتي 0

 8838 33 اخالق حرفه اي 1

 

الملل شركت ملي نفت ایران  جامعه مورد نظر در این مطالعه شامل كليه كاركنان امور بين

نفر به صورت  31 با استفاده از جدول مورگان، نمونه آماري  نفر هستند و 2  كه در مجموع 

 .انتخاب شدند هدفمند

هاي گوناگوني همچون تحليل محتوا، تحليل هاي  این تحقيق در مراحل مختلف از روش

جهت طراحي مدل و برازش آن  ليزرلآمار توصيفي، معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار 

 .جهت تجزیه و تحليل داده ها استفاده كرده است
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 یافته های پژوهش

ظري و با تحليل محتوا، ابعاد و عوامل موثر در توسعه اخالق حرفه اي با در نظر گرفتن مباني ن

 .به شرح ذیل شناسایي گردید

 
 عوامل موثر در توسعه اخالق حرفه ای: 9شماره  جدول

نظریه  ویژگی ها عوامل

 پرداز

 توضیحات

عوامل پایه 

 اخالق اي

 اي حرفه

 اي حرفه استقالل

 علمي اخالق 

 و بيطرفي گرایي، عينيت

 جانبداري عدم

 مفهوم از رفتن فراتر

 معيشتي

 اي حرفه فهمي خود

زیونتس، 

 221 

 

عوامل 

 سازماني

 اخالق

 اي حرفه

جدي ،  ضوابط و مقررات سازماني

 310  

 

 فرهنگ سازماني 

 

ابزري و 

دلوي ، 

 310  

 

آزادي عمل، استقالل فردي، هماهنگي و 

انسجام ميان اعضاي سازمان، ساختار 

خودكنترلي به روشني و كنترل مبتني بر 

وضوح اهداف و استراتژیها، سيستم 

مبتني برشایستگي، تشویق،  صحيح پاداش

نوآوري و خالقيت، الگوهاي ارتباطي همه 

جانبه، درستي و راستي، تعهد كاري، 

  مسئوليت پذیري و پاسخگو بودن

 قدرت فرهنگ 

ميزان  -تعداد اعضاي متعهد به فرهنگ

 تعهد افراد به فرهنگ غالب

 ارزش ها و باورهاي كليدي 

 نگرش سازمان نسبت به انسان
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طوسي ،  ساختار سازماني 

 33  

 

 عوامل

 مدیریتي

اخالق 

 حرفه اي

 یا مشي خط تدوین وارایه

  مناسب اخالقي منشور

  اخالقيات آموزش

 تئودور

 و پورسل

به  جيمز وبر

نقل از 

سلطاني ، 

 33  

 

 عوامل

 ارزشي

اخالق 

 حرفه اي

 مسئوليت سي وشنا وظيفه
 پذیري 

  مالحظه و احترام حس

 عدالت

 اعتمادپذیري

 صداقت

 درستکاري

فري و 

همکاران ، 

 221 

 

 

 عوامل

 فرهنگي

اخالق 

 حرفه اي

تبعيت از قوانين و 

 دستورالعمل ها

 توجه به دیگران

 پيروي از قوانين

 انجام درست كارها

 احساسات

ویکتور و 

كولن به نقل 

از مقيمي 

( 334) 

 

 

ضریب همبستگي هر یک از عوامل اخالق حرفه اي و ميزان اخالق حرفه اي مورد  سپس 

 .سنجش قرار گرفت
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 ماتریس همبستگی عوامل و میزان اخالق حرفه ای: 8شماره  جدول

ضریب 

 همبستگی

 سازمانی فرهنگی عوامل
پایه 

 ای
 مدیریتی ارزشی

میزان 

اخالق 

 حرفه ای

 2731 2733 1 27 2734 2703 722  فرهنگي

p-valu  2722 2722 2722 2722 2722 

 .274  270 2741  271 722  2703 سازماني

p-valu 2722  2722 2722 2722 2722 

 27.3 2711 2712 722   271 2734 پایه اي

p-valu 2722 2722  2722 2722 2722 

 ..27 2711 722  2712 2743 1 27 ارزشي

p-valu 2722 2722 2722  2722 2722 

 2710 722  2711 2711  270 2733 مدیریتي

p-valu 2722 2722 2722 2722  2722 

ميزان اخالق 

 حرفه اي
.31 274. 27.3 27.. 2710  722 

 p-valu 2722 2722 2722 2722 2722  
 

از ( 2710)اي با عوامل مدیریتي  با توجه به جدول فوق، ميزان همبستگي ميزان اخالق حرفه

كه در تمام عوامل  p-valuه عوامل بيشتر و به یک نزدیک تر شد، همچنين با توجه به هم

كمتر گردید بنابراین همه عوامل ارتباط مثبت و معني داري را با ميزان اخالق  2720صفر و از 

اخالق توسعه عاملي، عامل هاي مهم  تحليل آزمون از استفاده سپس با .حرفه اي ایجاد كرده اند

 .شناسایي گردید حرفه اي

 
 Bartlett و KMOآزمون : 8شماره جدول

 مقدار آزمون عوامل

 عوامل فرهنگي

 KMO 27. 2اندازه گيري 

  0 3217 كا اسکوئر Bartlettآزمون همبستگي 

 2   درجه آزادي
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 27222 سطح خطاي معني داري

 عوامل سازماني

  KMO 27.1اندازه گيري 

 34 0127 كا اسکوئر Bartlettآزمون همبستگي 

 11 درجه آزادي

 27222 سطح خطاي معني داري

 عوامل ارزشي

   KMO 271اندازه گيري 

 4  30.7 كا اسکوئر Bartlettآزمون همبستگي 

 0  درجه آزادي

 27222 سطح خطاي معني داري

 عوامل مدیریتي

 KMO 271 1اندازه گيري 

 31 4337 ركا اسکوئ Bartlettآزمون همبستگي 

    درجه آزادي

 27222 سطح خطاي معني داري

 عوامل پایه اي

  KMO 27.3اندازه گيري 

 03 137. كا اسکوئر Bartlettآزمون همبستگي 

 40 درجه آزادي

 27222 سطح خطاي معني داري

 

كه نزدیک است   نشان داد كه مقدار آزمون تمامي عوامل به عدد  KMOآزمون  نتایج

معني دار   2722 كمتر سطح در آماري لحاظ از و بوده برداري نمونه كننده كفایت این امر بيان

 .بوده و اثري مثبت و معني داري در توسعه اخالق حرفه اي را نمایان مي سازد( 2722< 2722)

 .بيشتر شدند به شرح ذیل مشخص گردید .27هایي كه از  با توجه به نتيجه تحليل عاملي، عامل

 
 عامل های استخراج شده:  0شمار  دولج

 0عامل  4عامل  3عامل   عامل  عامل  عوامل

عوامل 

 فرهنگي

آموزش  ( 271)تعلق خاطر 

(27.3) 

عدم ضربه 

روحي به 

دیگران 

(271 ) 

پایبندي به 

ارزشهاي 

انساني 

(27.2) 

تواضع و 

فروتني 

(271 ) 
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در اختيار  (2712)عادالنه و منصفانه بودن 

گذاشتن 

ش و دان

تجارب 

(27.3) 

رعایت اصول 

اخالق حرفه 

 (27.3)اي 

  

مسئوليت  (..27)تعهد اخالقي 

پذیري 

(27. ) 

برقراري 

ارتباط 

صادقانه 

(27. ) 

  

انجام درست  (27.4)ارزش وفاداري 

 (2701)كارها 
   

عوامل 

 سازماني

توجه به  (2712)چشم پوشي از اشتباهات 

كرامت 

انساني 

(27..) 

عملکرد بر 

ساس تالش و ا

مشاركت در 

 (2711)كارها 

  

رعایت قوانين  (27.1)موفقيت سازمان 

و مقررات 

(27.1)، 

عدالت 

سازماني 

(2711) 

  

مسئوليت  ( .27)فرهنگ كار گروهي 

پذیري 

(27. ) 

گزارش تخلف 

اخالقي 

(27. ) 

  

عوامل 

 پایه اي

عدم ترك سازمان با موقعيت خوب 

 (2714)بيروني 

حقيقت گویي 

عنوان یک  به

 (2712)ارزش 

   

اخذ تصميم اخالقي با توجه به 

 ( 271)نيازهاي كاركنان 

رضایت از 

رسيدگي به 

شکایات 

(27.0) 

   

باال بودن سطح شفافيت سازمان 

(27.3) 

    

عوامل 

 ارزشي

، موفقيت (2714)مسئوليت پذیري 

، عدالت و صداقت ( 271)كاركنان 

، درك ارزشهاي سازماني (27.1)
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، چگونگي انجام طرحهاي (27.1)

 (..27)اجرایي 

عوامل 

 مدیریتي

، (2711)رفتار با شيوه هاي اخالقي 

، صبر و (2712)رفتار منصفانه 

، روحيه خوب (2712)شکيبایي 

، اهميت به موضوعات اخالقي (27.0)

،استقبال از انتقادات سازنده ( .27)

(27.2) 

    

 

ق به دنبال تهيه مدلي است كه فرض شود داده هاي تجربي براساس تحليل عاملي تائيدي، محق

 .بر پایه چند پارامتر، توصيف تبيين یا توجيه مي شوند

براي برازش مدل از آزمون خي دو، نيکویي برازش تعدیل شده، شاخص برازش مقتصد هنجاري 

مورد  و ریشه ميانگين مربعات خطاي براورد استفاده شد كه در همان مرحله اول برازش مدل

 .تائيد قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

X = 0273  , df=1  , p value= 2722 , RMSEA = 272  , GFI =2733 , NFI = 2730 

 

 میزان اخالق حرفه ای 

 رهنگيعوامل ف

 عوامل سازماني

 عوامل پایه اي

 عوامل ارزشي

 عوامل مدیریتي

8888 

8880 

880

0 

8801 

8803 
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مورد بررسي قرار گرفت و جدول و  t valueبراي تائيد نهایي باردیگر مدل بر اساس مقدار 

 .شکل ذیل بدست آمد

 
 آزمون ارزش تی: 1شماره  جدول

  r T value R متغيرها

 4 27 3 47 2731 عوامل فرهنگي

   27 734. 2741 عوامل سازماني 

 2703 3714  27.3 عوامل پایه اي

 2703 2 37  ..27 عوامل ارزشي

 27.3  .47  2710 عوامل مدیریتي

X = 0273  , df=1  , p value= 2722 , RMSEA = 272  , GFI =2733 , NFI = 2730 

 

 .زش تي مورد بررسي قرار گرفتسپس مدل براساس مقدار ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل برازش شده بر اساس ارزش تی: 8شماره شکل 

 میزان اخالق حرفه ای 

 عوامل فرهنگي

 عوامل سازماني

 عوامل پایه اي

 عوامل ارزشي

 عوامل مدیریتي

888

9 

089

8 

89808 

89888 

88808 
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همانطور كه مشاهده مي شود مقدار ارزش تي نشان داد كه همه متغيرها بر اخالق حرفه اي 

 .گذار هستندتأثير

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی

. ها مشخص شد ها و شاخص نظریه پردازان مولفهدر ابتدا با تحليل محتوا و بر اساس دیدگاه 

شاخص  3شاخص در ابعاد رفتاري،  3شاخص در ابعاد ارزشي،  1شاخص در ابعاد سازماني،  3

 . شاخص در ابعاد فرهنگي استخراج گردید 3شاخص در ابعاد پایه اي و  .در ابعاد مدیریتي، 

ورد بررسي استفاده شد و به منظور یافتن روابط، از ضریب همبستگي در همه عوامل م

نتيجه بدست آمده حاكي . تر بودند را نشان داد ماتریس بدست آمده عواملي را كه به یک نزدیک

و عوامل مدیریتي ( ..27)، عوامل ارزشي (27.3)از آن بود كه؛ ميزان همبستگي، عوامل پایه اي 

ارتباط ( 2722)عني داري اي در سطح م تر بودند با ميزان اخالق حرفه كه به یک نزدیک( 2710)

اما بدليل اینکه عوامل فرهنگي و . داري بيشتري از عوامل دیگر ایجاد نموده اند مثبت و معني

سازماني نيز در سطح معني داري صفر، مثبت و معني دار بودند بنابراین این عوامل نيز ارتباط 

 .مثبت و معني داري در سطح ضعيف ایجاد نموده اند

شاخص    گذار نيز از سنجش بارهاي عاملي استفاده شد كه تأثيرهاي  براي تعيين شاخص

گذار از تأثيرشاخص  .گذار از عوامل سازماني، تأثيرشاخص    گذار از عوامل فرهنگي، تأثير

گذار از عوامل مدیریتي تأثيرشاخص  1گذار از عوامل ارزشي و تأثيرشاخص  1اي،  عوامل پایه

گذاري را نشان دادند تأثيرارزش تي شاخص هایي كه بيشترین براساس مقدار . استخراج گردید

 به شرح ذیل نمایان شدند

 (3 7  )در عوامل فرهنگي شاخص پایبندي به ارزشهاي انساني  

 (724.)در عوامل سازماني شاخص روابط برد برد 

 (1733)در عوامل پایه اي شاخص باال بودن سطح شفافيت سازمان 

 (1714)یت از روابط انساني در عوامل ارزشي شاخص حما

 (17.3)در عوامل مدیریتي شاخص روحيه خوب مدیران 
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تعدیل شده، شاخص برازش مقتصد  براي برازش مدل نيز از آزمون خي دو، نيکویي برازش

هنجاري و ریشه ميانگين مربعات خطاي براورد استفاده شد كه در همان مرحله اول برازش 

 ل براساس مقدار ارزش تي نشان داد كه همه متغيرها بر اخالق مدل مورد تائيد قرار گرفت و مد

 .گذار هستندتأثيرحرفه اي 

با توجه به رد برخي از شاخص ها براساس بارعاملي كه آسيب شناسي در حوزه اخالق حرفه 

اي را نمایان ساخت و براي اینکه به هدف كاربردي تحقيق حاضر دست یابيم پيشنهاداتي جهت 

 :رفه اي به شرح ذیل اظهار مي گرددتوسعه اخالق ح

هاي محوري مانند صداقت، درستکاري، احترام، اعتماد، عدالت، تعهد،  تقویت ارزش - 

 مسئوليت پذیري، و مشاركت به منظور انجام درست كارها در سازمان مورد مطالعه

هایي فکري و اندیشه اي با آموزش هاي الزم و اتخاذ تصميماتي جهت  تقویت توانایي - 

 اختيار گذاشتن دانش بدست آمده به سایریندر 

سياست و اقدامات مدیریتي بایستي به سمت و سوي ارتقاء انگيزشي كاركنان باشد،  -3

عادالنه برخورد نمودن و رضایت شغلي كاركنان باعث عدم ترك خدمت آنان خواهد 

 .شد

ي مشاركت كاركنان در تصميم گيریهاي سازمان، استفاده از نظریات و اندیشه ها -4

سازنده كاركنان، استفاده از اطالعات مفيد از پایين ترین رده سازماني، پذیرفتن 

 تصميمات گرفته شده و اجراي سریع آنها

عضویت در گروه هاي كاري و كميته هاي سازمان مي تواند كاركنان را به ارائه دانش  -0

 .در محيط قرار داده تا از تجارب ، مهارت و دانش آنان استفاده شود

از طریق تقویت عزت نفس، د زمينه هاي مناسب جهت مسئوليت پذیري كاركنان ایجا -1

تقویت روابط انساني، افزایش ایمني در محيط كار، تفویض اختيار، تقسيم مناسب كار 

 و تقویت خيرخواهي

با تقویت سيستم مدیریت  ایجاد زمينه مناسب براي ایجاد خالقيت و نوآوري كاركنان -.

 دانش

سازمان جهت تقویت بازخورد مناسب در بهبود  ابي عملکرد دربهبود سيستم ارزی -1

 .فعاليتها و دستيابي به نتایج مطلوب
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