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  چکیده
اصلی مقاله  السؤ. پردازد اخالقی کارکنان میبروز رفتارهاي غیرشناسی  پژوهش حاضر به بررسی آسیب

لویت این وقی کارکنان کدامند؟ احاضر عبارت است از اینکه مهمترین دالیل بروز رفتارهاي غیراخال
تمامی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه  ،اند؟ جامعه آماري پژوهش ها نسبت به یکدیگر چگونه لفهمؤ

روش . استفاده شده استاي  اي چند مرحله یري خوشهگشهر است و از روش نمونه شهرستان اسالم
نتایج . میدانی استفاده شده است - پرسشنامه حضوري بوده و از روش تحقیق توصیفی ،ها گردآوري داده

هاي ناشناخته بودن رفتارهاي  لفهارهاي غیراخالقی بر اساس تمامی مؤحاصله حاکی از بروز رفت
ان و وجود قوانین، مقررات، مهاي مناسب، وجود فشار از داخل و خارج ساز غیراخالقی، وجود فرصت

هاي پژوهش، پیشنهاداتی ارائه  در پایان با توجه به یافته. باشد شفاف میهاي غیر مشی ها و خط سیاست
  .شده است

 شهر شناسی، رفتار غیراخالقی، معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان اسالم  آسیب :کلیدي اژگانو            
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  مقدمه -1
صورت اعمال و رفتاري که  اند که به اطنی انسان تعریف کردهاي از صفات روحی و ب مجموعهاخالق را 

شود که  کند و بدین سبب گفته می شود، بروز ظاهري پیدا می از خلقیات درونی انسان ناشی می
استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این . توان تعریف کرد اخالق را از راه آثارش می

تار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق رف
کنند، اما رفتارهاي فردي وقتی که در  دامنه اخالق را در حد رفتارهاي فردي تلقی می .نامند می

نوعی به اخالق جمعی  یابد، به کند و شیوع می پیدا می سطح جامعه یا نهادهاي اجتماعی تسري
یابد که جامعه را با  دواند و خود نوعی وجه غالب می اش در فرهنگ جامعه می شود که ریشه بدیل میت

هاي  ارزش ها، پرداختن به اخالق و ز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانامرو. توان شناخت آن می
دهد که خود  میکیل ها را رفتارهاي اخالقی آنها تش نماد بیرونی سازمان. الزامات استیکی از  ،اخالقی

  ].5[ها، ظهور و بروز یافته است اگون اخالقی است که در آن سازمانهاي گون حاصل جمع ارزش
  یرا تقابل میان عملکرد اقتصادي ترین معضل مدیریتی هستند، ز ل اخالقی در حقیقت عمدهمسائ

که در قالب تعهدات (و عملکرد اجتماعی ) شود گیري می اندازه ،وسیله درآمدها، هزینه و سود هکه ب(
موجب ایجاد  ،تقابل مذکور. دارد را بیان می) شود سازمان در داخل و خارج در قبال دیگران بیان می

  .]4[دو دیدگاه مختلف شده است
این دیدگاه در . هاي اقتصادي بپردازد دیدگاه نخست معتقد است که مدیریت فقط باید به فعالیت

وزدهم در مورد کار است که بر اساس آن ماهیت معادن زغال واقع یک برداشت سطحی از تفکر قرن ن
بختانه ظاهرا  خوش. هاي فوالد، ایجاد آلودگی همراه با سودآوري است سنگ، ناامنی و طبیعت کارخانه

تصمیمات و اعمال خود بر سازمان و جامعه آگاهی  تأثیررواج ندارد و بیشتر مدیران از  این باور دیگر
  .دارند

. هاي اجتماعی است له فعالیتشی از ساده انگاشتن بیش از حد مسأتر است، نا که رایجدیدگاه دوم 
هیچ شرکتی حق دور ریختن «در آغاز با اندکی تعصب بگویند  طرفداران این دیدگاه ممکن است

داشته باشد ) رشوه(هاي غیرقانونی  هاي خطرناك را ندارد، هیچ شرکتی نباید پرداخت ضایعات و زباله
اخالقی حل شده، بهتر  این مشکالت«البته  ،و سپس عنوان کنند» د کندوالت ناایمن تولییا محص

این دیدگاه . »تري در مورد تخصیص مناسب منابع کمیاب بپردازیم تر و کلی ل جالباست با مسائ
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کند که مسایل اخالقی تنها یک طرف  اهمیت مسایل اخالقی در مدیریت را نادیده گرفته و فرض می
هاي اجتماعی با یکی از این دو  دارند و منافع مشخص اقتصادي و هزینه» خیر«و یک طرف » بلی«

اي از درك  حل همراه هستند، بنابراین براي اتخاذ تصمیمی مناسب، تنها به سطح بسیار ساده راه
  ].2[مسایل اخالقی نیاز است

در . صی از جامعه رواج نداردرفتار غیراخالقی، رویداد نادر و کمیابی نیست و تنها در میان قشر خا
درصد  25تخاب شده بودند، نفر که از یک منطقه شهري در جنوب غربی ان 401اي تصادفی از  نمونه

درصد بیان  50اند،  دهندگان گزارش کردند که در گذشته از پرداخت مالیات طفره رفته از پاسخ
% 50اند و بیش از  به سرقت بردهکردند که در طول زندگی خود اشیایی با قیمت زیر بیست دالر را 

تحقیقات نشان ]. 9[اند نیز گزارش کردند که اقالمی با ارزش کمتر از بیست دالر را سرقت نموده
و این در حالی است که  زنند درصد کارکنان در محیط کار دست به سرقت می 33دهند که حدود  می

اي که توسط یک  در مطالعه ].19و10[درصد است 42این رقم در بخش خرده فروشی بیش از 
درصد، از  3/8خریدار بطور تصادفی تحت مراقبت قرار گرفتند، حدود  500شرکت امنیتی انجام شد، 

  ].9[ها به سرقت بردند خریداران نیز اجناسی را از فروشگاه
هاي خصوصی و عمومی  هاي بازرگانی از نقض اصول اخالقی در سازمان ها و مجله همچنین روزنامه

هاي  دهند، در رابطه با بهداشت محصوالت، سالمت کارکنان، حرکت موارد زیر خبر مینظیر 
هاي غیرقانونی تجارت خارجی،  ها، شیوه غیراخالقی، استعمال دخانیات، دفن غلط یا غیرقانونی زباله

با توجه به .... قول و، تعارض و تضاد منافع، تجاوز به حریم شخصی کارکنان، هدایاي نامعجاسوسی
هایی براي تهیه کدهاي اخالقی  ل مربوط به اصول اخالقی، نیاز به تدوین استراتژيزایش مسائاف

  .ها تشدید شده است شرکت
هاي دولتی و غیردولتی به  هاي زیادي را در بخش عدم رعایت برخی از معیارهاي اخالقی، نگرانی

نظور فراهم م واداشته تا به لتی، پژوهشگران راسقوط معیارهاي رفتاري در بخش دو. وجود آورده است
در این رابطه دنیس ایوز، عضو کمیسیون . دنبال مبناهاي نظري باشند نمودن مسیر مناسب، به

ما باید آداب و رسوم جدیدي را بنا نهیم، در غیر این صورت، «: خدمات دولتی استرالیا گفته است
]. 13[اي از آن در اختیار ندارند نقشه ایم که هیچ گویی افراد را به رانندگی در بیابانی مجبور نموده

هر ساله . ها باید در راستاي ارتقاي اصول اخالقی اقدام نمایند این است که سازمان» ایوز«منظور 
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اي  اما شاید کمتر بودجه. شود هاي مختلف هزینه می ها در زمینه هاي هنگفتی از سوي سازمان بودجه
اخالقی، نمایانگر محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادي  یک چارچوب. به این امر اختصاص یافته باشد

عنوان  ت، اقتصاد یا اجتماع، بهآنچه که در عرصه سیاس. گذارد می تأثیربوده و در عین حال بر آنها 
البته این . باشد رفتاري قابل قبول فرض شده است، به اصول عدالت، تساوي، انجام وظیفه یا متکی می

اد و سیاست، مذهب، اقتص تأثیرر زمان و در کشورهاي مختلف تحت باورها مطلق نیست و به مرو
  .کند بافت اجتماعی تغییر می

 اهمیت موارد پیش گفته در بخش آموزش و پرورش بیش از هر حوزه دیگري نمایان است، آموزش و
مشاهده . سازي است ها و در مخلص کالم سازمان انسان پرورش محمل پرورش افکار، اندیشه

غیراخالقی، رفتاري مشابه را از طریق تغییر نگرش شهروندان ایجاد خواهد نمود و به طریق رفتارهاي 
  .اي غیراخالقی خواهیم بود گیري جامعه اولی، با تغییر تمامی افراد شاهد شکل

ل نظیر آموزش و پرورش بیشتر است، به در مواردي که ضرورت و اهمیت مسائ انتظار رفتار اخالقی
هد بود، حساسیت مردم در این مورد بیشتر بوده و کمتر نسبت به بروز این رفتارها مراتب باالتر خوا

چالش کشیدن تا  بارتی دیگر پیگیري و دادخواهی فزاینده افراد زمینه بهع واهند بود؛ بهتفاوت خ بی
خدمات آموزشی و پرورشی با ویژگی حساسیت و ضرورت . نماید سطوح باالي سازمان را فراهم می

کاران انتظار سالمت اندر اي از دست طور ویژه وي مردم مورد توجه بوده است و بهواره از سخود، هم
ونه، طور نم به. ، پذیرفتنی نیسترفتاري و اخالقی دارند و کوچکترین رفتار غیراخالقی از سوي مردم

نظر گرفتن آموزي خاص بدون در  ان یا اعطاي نمره باالتر به دانشآموز توجه بیشتر به برخی از دانش
توانایی وي نسبت به سایرین، ضمن پرورش دانش آموزشی غیر شایسته، زمینه سرخوردگی سایر 

ر آینده را در بر دانش آموزان و الگوگیري آنان یا شاید امید دانش آموزان به تالفی چنین رفتاري د
ا عدم وجود زعم اندیشمندان، در حال حاضر نوبت آن نیست که در مورد وجود ی به. خواهد داشت

ا آن و رفتار غیر اخالقی در محیط کاري نظیر آموزش و پرورش صحبت کنیم بلکه باید در مورد منش
که است از این ال اساسی تحقیق حاضر عبارت بر همین اساس سؤ. اندیشی نمود جلوگیري از آن چاره

اساس مدل تحقیق  مهمترین عوامل بروز رفتار غیراخالقی معلمان مدارس دخترانه شهر اسالمشهر بر
  توان از بروز آن جلوگیري نمود؟  و از چه طریق می اند کدام
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برخی . در پژوهش حاضر براي انتخاب مدل مفهومی پژوهش از رویکردي سازمانی استفاده شده است
. کید و تمرکز دارندأهاي فردي کارکنان ت هاي مربوط به بروز رفتارهاي غیراخالقی بر ویژگی پژوهش

. دهد هاي پژوهشگران را پوشش می هاي سایر مدل بسیاري از مولفهاي است  گونه پژوهش بههاي  مولفه
اي بومی توسط نویسندگان ایرانی اقتباس شده است فلذا  همچنین مدل مفهومی پژوهش از مطالعه

   .ها براي آن در نظر گرفت  می توان روایی و اصالت بیشتري را نسبت به سایر مدل

  نظري مروري بر مبانی -2
  اخالقی مفهوم رفتار  -1-2

داري،  خصوصیاتی از قبیل صداقت، امانت. تعریف رفتار اخالقی بسته به سن و فرهنگ متفاوت است
رسد  نظر می شوند و به ر اخالقی نسبت داده میاغلب به رفتا... عدالت و انصاف، مهربانی، مفید بودن و 

از لحاظ تاریخی . اند طرز اخالقی رفتار کرده دهند، به میهایی را از خود بروز  افرادي که چنین ویژگی
اند ولی امروزه  اي در تعریف رفتار اخالقی داشته کننده سه نهاد خانواده، مذهب و دولت، نقش تعیین

   ].8[دهند شان قرار می ی بودن رفتارهايافراد معموال خود را مالك و معیار اخالقی یا غیراخالق
استانداردهاي رفتاري قابل قبول اجتماعی که هدف آنها  ؛ینگونه تعریف نمودتوان ا اخالقیات را می

جلوگیري از بروز رفتارهایی است که به نفع فرد و به ضرر دیگران است، رفتار غیراخالقی نیز عبارت 
توان چنین فرض کرد که معیار تعیین رفتار  می. کند است از رفتاري که این استانداردها را نقض می

البته . باشد و غیراخالقی، ذهنی بوده و تابعی از ادراك و برداشت فرد از انتظارات رفتاري می اخالقی
  ].16[شوند ها غیراخالقی تلقی می فرهنگدر اغلب ... برخی رفتارها از قبیل دزدي، فریبکاري و

ر اساس آن شود که ب ها و بایدها و نبایدها تعریف می عنوان سیستمی از ارزش اخالقیات در سازمان به
توان اصول اخالقی شرکت را  می .نیک و بدهاي سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود

گیري و رفتارها خواهند  اصول راهنما در سازمان که رهنمودي براي تصمیم« ؛تعریف کردبدین گونه 
اصول اخالقی، هاي بازرگانی دنیا با انبوهی از اطالعات درباره اهمیت  در حال حاضر شرکت. »بود

منظور حصول اطمینان از اصول اخالقی  ها به مسئول نظارت بر شرکتها  استراتژیست. مواجه هستند
ل اخالقی متعددي مسائ. شوند ها تعیین می توسط ارزشاصوال اخالقیات . باشند در گفتار و عمل می

ل و رفتارهاي درگیر مسائیش از نیمی از کارکنان ها، ب در محیط کار وجود دارد و بنا به یافته
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اخالقیات عبارت است از مطالعه تعهدات و الزامات اخالقی و تفکیک . غیراخالقی و غیرقانونی هستند
عنوان  به. عمل دانست ها به اي براي تبدیل ارزش وسیله توان آن را درست از نادرست، همچنین می

استفاده را در محیط زیست نریزید، مثال شاید شما براي محیط تمیز، ارزش قایل باشید و مواد بال
یبند باشند، باز حتی در صورتی که بیشتر مدیران و کارکنان، اصول اخالقی را رعایت کنند و به آنها پا

اي که توسط لیندا  بر اساس مطالعه. ل اخالقی در محیط کار وجود داشته باشدهم ممکن است مسائ
دروغ گفتن به مشتریان،  ل اخالقی رایج عبارتند از؛ئته مساکی تروینو و کاترین اي نلسون انجام گرف

هاي کاالها و خدمات  ها و ویژگی تبعیض شغلی، آزار و اذیت جنسی، ارتشا، مبالغه در خصوص قابلیت
ز له اخالقی دیگر، استفاده ااز جمله مسأ. جهت کسب منفعت شخصی و استفاده از اموال شرکت

هاي  برخی از شرکت. باشد تولید کاال با هزینه پایین میمنظور  نیروي کار ارزان قیمت خارجی به
عنوان مثال شرکت چان سی که  به. اند دهمعروف، به سوء استفاده از کارگران و استثمار آنها متهم ش

مارت و  -هاي وال در جنوب چین به تولید کیف مشغول است و محصوالت خود را از طریق فروشگاه
گیرد در  دالر بابت جا و غذا می 15شده است که از کارگران ماهانه رساند، متهم  لس به فروش می پی

  ].7[کند دالر به آنها پرداخت می 22که در ماه حدود  حالی

 معانی و کاربردهاي اخالق -2-2

خالق ذکر استاد محمدتقی مصباح یزدي در کتاب فلسفه اخالق چهار معنی و کاربرد را براي ا
  ؛اند که عبارتست از کرده

ترین کاربرد اصطالحی اخالق در بین اندیشمندان و  ترین و شایع رایج ؛صفات راسخ انسان -1
ب صدور افعالی متناسب با هاي پایدار نفس که موج صفات و هیأت فیلسوفان اسالمی، عبارت است از

یف ابوعلی مسکویه در تعرشیخ . شوند نیاز به تفکر و تأمل از انسان میطور خود جوش و بدون  آنها به
سمت انجام کار  نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را بهاخالق حالتی نفسانی است که بدون  ؛گوید اخالق می

ست که به اي نفسانی ا اخالق ملکه: گوید مه مجلسی نیز در تعریف اخالق میعال .دهد حرکت می
ها نیز با تفکر و اي از آن اند و پاره یبرخی از این ملکات فطري و ذات. دشو آسانی از انسان صادر می

  .آیند دست می رین و عادت دادن نفس به آنها، بهتالش و تم
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گاهی منظور از اخالق در اصطالح اندیشمندان، هرگونه صفت نفسانی است که  ؛صفات نفسانی -2
صورت پایدار و راسخ باشد و چه  شود، چه آن صفت نفسانی به موجب پیدایش کارهاي خوب یا بد می

  .و غیرراسخ صورت ناپایدار به
. رود میکار  ورد اخالق نیک و فضایل اخالقی بهگاهی نیز واژه اخالق صرفاً درم ؛فضایل اخالقی -3

منظور از » دروغ گویی کار غیراخالقی است«یا » فالن کار اخالقی است«شود وقتی گفته میمثالً 
توان به  همه فضایل را می ق کدامند و آیاالبته در این که اصول اخال. اخالق، تنها اخالق فضیلت است

زعم فیلسوفان یونان و بسیاري از  به. اختالفات فراوانی وجود دارد یک یا چند فضیلت برگرداند یا نه،
ان فضایل مادر و بنیادین عنو حکمت، شجاعت، اعتدال و عدالت به حکماي مسلمان چهار فضیلت

هفت فضیلت اصلی دارند، سه شود که مسیحیان  در سنت مسیحی نیز گفته می. شوند تلقی می
مصلحت اندیشی، بردباري، اعتدال و (فضیلت الهیاتی و ایمان ، امید و محبت، و چهار فضیلت انسانی 

  ).عدالت
... لی چون هنر، علم، حقوق و دین،ئاخالق در این اصطالح، در عرض مسا ؛نهاد اخالقی زندگی -4

بنابراین اصطالح، اخالق نیز مانند زبان، . شود ده میکار بر و در عین حال متفاوت با آنها به قرار دارد
و پس از » گردد در آن سهیم میفرد در آن داخل شده و کمابیش «دین و کشور پیش از افراد بوده و

ابزاري در دست جامعه، "، بلکه عبارت دیگر وجود آن به شخص وابسته نیست به. افراد نیز خواهد بود
  ].2["تر ی افراد گروه هاي کوچکد و راهنمایعنوان یک کل، است براي ارشا به

   شناسی بروز رفتارهاي غیراخالقی در سازمان آسیب - 2- 3
محققان عوامل سطح کالن را در پی درك علت تصمیمات و رفتارهاي غیراخالقی در میان کارکنان 

الگوهاي منابع  ها، مورد بررسی قرار داده و در این راستا رویکردهاي اکولوژیکی مختلفی نیز از سازمان
باشد که آشکارا جهت  می یکی از این تحقیقات، تحقیق کالنینگر. مختلف، طراحی و تدوین شده است

ات سازمانی بر رفتار غیراخالقی کارکنان از رویکرد سیستم باز استفاده نموده تأثیرالگوسازي 
وامل ساختاري از نظران بایستی چگونگی اثرگذاري ع وي معتقد است که اساتید و صاحب. ]6[است

را بر رفتارهاي غیراخالقی یا غیرقانونی نموده با بررسی اینکه ... قبیل پیچیدگی، تمرکز، رسمیت و
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چگونه این عوامل، کنترل مدیریتی و پردازش اطالعات را طی سلسله مراتب سازمان تسهیل نموده و 
  ].18[شوند، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهند یا مانع آن می

به . استا و ساجکوفسکی اثرات کمبود یا فراوانی منابع در محیط سازمانی را مورد توجه قرار دادند
ین عقیده آنها هر چه منابع سازمانی کمتر باشد، تالش کارکنان براي کسب آنها بیشتر خواهد شد و ا

رد مالی سازمان ال برانگیز از سوي کارکنان حصول اطمینان از عملکهاي سؤ امر احتمال بروز فعالیت
کند که کمبود  نیز از شرایطی صحبت می در مثالی مشابه، وان. خواهد داد یا ارتقاء آن را افزایش

تواند به تخطی از قوانین و مقررات توسط کارکنان براي تامین منابع سازمان منجر  منابع می
ي تبیین کننده ، رویکرد مشابهی نسبت به متغیرها)1985(چارچوب نظري ساجکوفسکی . ]17[شود

. شود محیط، به عوامل فشار، نیاز و استرس سازمانی تقسیم می. شناخت رفتار غیرقانونی سازمان دارد
شکل ساختار شرکتی، صنعتی یا قانونی ظاهر شود و سومین متغیر  تواند به ساختار سازمانی می

ري پیش فعال، ابرد شناسی، نیت و بهره تبیینی یعنی فرایندهاي انتخاب و گزینش به آسیب
  ].18[گردد بندي می طبقه

هاي محیط خرد و کالن، اثر  الگوهاي فراوانی منابع، برخی محققین معتقدند که ویژگی تأثیردر کنار 
، مدلی چند براي مثال باکس. غیرقانونی دارد داري بر تمایل کارکنان به رفتار غیراخالقی یا معنی

عوامل موقعیتی مختلفی بر رفتار ، کند که فرض می کند قانونی شرکت را مطرح می متغیره از بی
ه یا از محیط رقابتی و ک» فشار«وي عامل . ]5[گذارد می تأثیرادرست عمدي یا غیرعمدي کارکنان ن

کید و اصرار بر عملکرد و محدود أاز قبیل ت(هاي سازمانی  گیرد و یا ریشه در ویژگی ت میقانونی نشأ
شمار  ها نیز یک عامل کلیدي به در مدل باکس، فرصت. قرار داد را مورد بررسی) بودن منابع دارد

آیند که هم با محیط قانونی و رقابتی و هم با اندازه سازمان، پیچیدگی و میزان نوآوري ارتباط  می
  ].18[ارندد

هاي سطح خرد استفاده  سایر محققان در مطالعات خود در زمینه رفتارهاي غیراخالقی از تئوري
وي بیان . در تحقیق خود از تئوري برابري استفاده نمود) 1990(اي مثال گرینبرگ بر. اند کرده

کند که هر قدر نابرابري ادراك شده در پرداخت کارکنان بیشتر باشد، احتمال بروز رفتار  می
به سیستم جبران خدمات مبتنی بر  کرلند. ، بیشتر خواهد شد)ژه سرقتبوی(غیراخالقی در کارکنان 
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به بروز رفتارهاي  کند که احتمال دارد منجر نوان یک سیستم درون سازمانی اشاره میکارمزد به ع
  ].18و12[غیراخالقی شود

توان  کند که می اي در روابط کاري اشاره می عنوان سازه مک لین به روابط اجتماعی نهادینه شده به
تحقیق کیفی خود به این وي در خالل . ]15[شکنی کارکنان را توضیح داد وسیله آن رفتار قانون هب

اند، در بافت  هاي انتشار و تسهیل که در بطن روابط اجتماعی نهادینه شده نتیجه رسید که مکانیزم
خصوص  هب. کنند شکنی کارکنان کمک می شوند و به درك ما از رفتار قانون نفوذ مدیریتی ظاهر می

گزاران بیشتر مشهود است زیرا مدیران اینکه فرایند نفوذ مدیریتی در روابط میان مدیران فروش و کار
شکنی به  شود، لذا فنون قانون فروش منحصرا مسئول آموزشی هستند که به یک کارگزار داده می

قانون از عالوه هنگام نادیده گرفتن نقض  به. شوند مقررات سازمانی نقض می آسانی آموخته و قوانین و
هاي نی از فرد خاطی، موجب افزایش رفتارشود یا پشتیبا پوشی می انتشار اطالعات نیز چشم

  ].18[شود شکنی در سازمان می قانون
اي  ، در تحقیقی به بررسی رفتارهاي ضدشهروندي، آثار عامل زمینه)1386(پور و همکاران  قلی

نتایج تحقیق آنها . عدالتی، فرهنگ و عامل شخصیت پرداختند استرس شغلی، عوامل سازمانی بی
را در بروز رفتارهاي ضدشهروندي در سازمان دارد و  تأثیرعدالتی بیشترین  یحاکی از آن است که ب

  . داري در این زمینه ندارند استرس شغلی و فرهنگ، اثر معنی
گیري  عنوان عامل مهمی در تصمیم به بررسی نقش عدم تعهد اخالقی بهدر تحقیقی  "مور"

نتایج تحقیق وي . زمانی پرداخته استها، در راستاي شناخت بهتر فساد سا غیراخالقی در سازمان
مثبتی بر شروع، تسهیل و گسترش فساد اداري  تأثیرنشان داد که عدم تعهد به اصول اخالقی، 

  . ]14[دارد
را در موارد زیر جستجو همچنین ابطحی در مقاله خود مهمترین علل بروز رفتارهاي غیر اخالقی 

ن، و ناشناخته بودن جود فشار از داخل و خارج سازماهاي مناسب براي افراد، و نماید؛ وجود فرصت می
صفحه بعد در جدول . هاي غیر شفاف ی و وجود قوانین، مقررات و سیاستاخالقرفتارهاي غیر

  .اخالقی ارائه شده استت در خصوص علل بروز رفتارهاي غیرمهمترین مطالعا
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  مهمترین مطالعات در خصوص علل بروز رفتارهاي غیراخالقی - 1جدول

  متغیرهاي مورد بررسی  سال  محقق  ردیف

  عوامل ساختاري بر رفتارهاي غیر اخالقی تأثیر  1992  کالنینگر  1

  کمبود یا فراوانی منابع در منابع  1985  استاو و ساجکوفسکی  2

  کمبود یا فراوانی منابع در منابع  1983  وان  3

  محیط، ساختار سازمانی، فرآیندهاي انتخاب  1985  ساجکوفسکی  4

  فشار، فرصت  1994  باکس  5

  تئوري برابري  1990  گرینبرگ  6

  سیستم جبران خدمات مبتنی بر کارمزد  1994  کرلند  7

  روابط اجتماعی نهادینه شده  2001  مک لین  8

  عدالتی، فرهنگ و عامل شخصیت استرس شغلی، عوامل سازمانی، بی  1386  پور قلی  9

  عدم تعهد به اصول اخالقی  2008  مور  10

  1383  ابطحی  11
هاي مناسب، وجود  رفتارهاي غیر اخالقی، وجود فرصت ناشناخته بودن

ها و  مان، وجود قوانین، مقررات، سیاستفشار از داخل و خارج ساز
  هاي غیر شفاف مشی خط

  
  مدل مفهومی تحقیق -4-2

سطوح هاي منابع انسانی در  رفتارهاي غیراخالقی و غیرقانونی ممکن است در هر یک از فعالیت
اینکه بدانیم چگونه باید با رفتارهاي غیراخالقی و غیرقانونی مبارزه . وجود آیند ها به مختلف سازمان

نظر  به. افتند کنیم، چندان مهم نیست، بلکه مهم این است که بدانیم چرا این گونه رفتارها اتفاق می
  ؛نونی موثرنددلیل عمده زیر در بروز رفتارهاي غیراخالقی و غیرقا رسد که چهار می
  ناشناخته بودن رفتارهاي اخالقی و قانونی براي خالفکاران - الف
  هاي مناسب براي افراد براي ارتکاب رفتارهاي خالف اخالق و قانون وجود فرصت -ب
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وجود فشارهایی از داخل و خارج سازمان که افراد را وادار به رفتارهاي خالف اخالق و قانون  -ج
  کنند می

هاي مختلف در  هاي غیرشفاف و قابل تفسیر به گونه مشی ها و خط ، مقررات، سیاستوجود قوانین -د
  سطح خرد و کالن 

زمان دالیل و  طور هم توانند به ه هر چهار عامل فوق میدر تحقیقات مشخص گردیده است ک
در  که هر چند. ها باشند هاي بروز رفتارهاي غیراخالقی و غیرقانونی در سطح جامعه و سازمان ریشه

ها هم نباید  روانی شخصیتی، اجتماعی و نیازهاي فیزیولوژیکی انسان - مجموع از متغیرهاي روحی
 هاي تجربه. را هم نباید فراموش کرد هاي غیر علمی مدیریت منابع انسانی غافل بود و آثار سیستم
غیرعلمی، اي و  هاي سلیقه هاي نیرویابی، جذب و گزینش دهد که سیستم چندین ساله نشان می

هاي  پشتوانه، پرداخت حقوق و دستمزدهاي ناکافی و غیرمنصفانه ارزشیابی هدف و بی هاي بی آموزش
هاي  دوستانه و اجتماعی، کمبود انگیزه عملکرد ناصحیح و مغرضانه، فقدان وجود ارتباطات انسان

انات رفاهی و هاي ایجاد نظم و انضباط و رسیدگی به شکایات، کمبود امک معنوي، فقدان برنامه
هاي آنان، نبود عدالت استخدامی و اجتماعی، فقدان  تفریحات سالم براي منابع انسانی و خانواده

اي، تضعیف  زاي شغلی و حرفه مطلوب سازمانی، وجود عوامل استرسمدیریت مشارکتی، نبود فرهنگ 
ی از کار مدیریت ساالري، عدم پاسخگویی مدیران، فقدان سیستم ارزشیابی و حسابرس نظام شایسته

هاي قضایی  پذیري اجتماعی مدیران سیستم عدم مسئولیتروزمرگی مدیران، عمر کوتاه مدیریتی، 
گیري صحیح، فقدان  دهی و گزارش هاي گزارش سیاسی، برخوردهاي مقطعی، فقدان سیستم

قی، غیراخالهاي قانونی رسیدگی به مسایل  جانبه، نبود کمیسیون هاي نظارت و کنترل همه سیستم
شان فقدان پاداش و تشویق افرادي که اخالقیات و  میزان متناسب با خطاي عدم تنبیه متخلفان به

توانند  کنند و صدها عامل دیگر مربوط به مدیریت منابع انسانی، همه و همه می قوانین را رعایت می
  . هاي مساعدي را براي عدم رعایت اخالق و قانون در کار فراهم آورند زمینه
یابی علل وجود رفتارهاي  چند که در جوامع سازمانی ما تحقیقات چندانی در زمینه ریشههر 

هاي دولتی، صنعتی و  غیراخالقی و غیرقانونی انجام نگرفته است، ولی این وظیفه هر یک از سازمان
بازرگانی است که اوال با استفاده از مشاوران و محققان هوشمند و منصف، منشورهاي رعایت 

ند هاي خود تدوین و به کارکنان تفهیم کنند و از آنان بخواه ات، قوانین و مقررات را در سازماناخالقی
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ثانیا . اي خود از آن تبعیت نمایند هاي شغلی و حرفه لیتکه در انجام دادن وظایف و مسئو
د هایی را که ممکن است موجب ارتکاب رفتارهاي غیراخالقی و غیرقانونی شوند، شناسایی کنن فرصت

هاي  کانون ،ثالثا. عمل آورند هاي جامع، از ارتکاب اعمال غیراخالقی و غیرقانونی ممانعت به و با نظارت
نفوذ داخل و خارج سازمان را دقیقا شناسایی و با حمایت از مدیران سرپرستان و  فشار و افراد ذي

سرانجام اینکه قوانین، و  هاي فشار تقویت کنند کارکنان خود، نفوذپذیري آنان را در مقابل کانون
هاي سازمانی خود را شفاف و غیرقابل تفسیر به راي سازند و ضمن  مشی ها و خط مقررات، سیاست

  . هاي الزم، کارکنان را در اجراي غیرقابل تبعیض قوانین و مقررات یاري دهند آموزش
. ده استدر پژوهش حاضر براي انتخاب مدل مفهومی پژوهش از رویکردي سازمانی استفاده ش

. کید و تمرکز دارندهاي فردي کارکنان تأ ها بر ویژگی گونه پیشتر گفته شد برخی پژوهش همان
هاي پژوهشگران را پوشش  هاي سایر مدل بسیاري از مولفه که اي است گونه هاي پژوهش به مولفه

شده  اي بومی توسط نویسندگان ایرانی اقتباس چنین مدل مفهومی پژوهش از مطالعههم. دهد می
  .ها براي آن در نظر گرفت  توان روایی و اصالت بیشتري را نسبت به سایر مدل ، بنابراین میاست

  تحقیق هاي هیفرض -3
ناشناخته بودن رفتارهاي غیراخالقی براي کارکنان از دالیل بروز رفتارهاي غیراخالقی در  .1

 . سازمان است

 . اخالقی در سازمان استرفتارهاي غیرفراد از دالیل بروز هاي مناسب براي ا وجود فرصت .2

اخالقی در سازمان کنان از دالیل بروز رفتارهاي غیروجود فشار از داخل و خارج سازمان بر کار .3
 . است

اخالقی شفاف از دالیل بروز رفتارهاي غیرهاي غیر  مشی ها و خط وجود قوانین، مقررات، سیاست .4
  .در سازمان است

  شناسی تحقیق  روش -4
حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردي و از نظر بعد زمانی، تحقیقی تحقیق 

  ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه. ها، تحقیقی کمی استمقطعی و از نظر نوع داده
آزمون انجام گرفت و طی ها، یک مرحله پیش براي سنجش پایایی پرسشنامه. اي است ساخته محقق
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آوري گردید و پس از وارد کردن  مورد نظر توزیع و جمع  اد ده پرسشنامه در جامعهآن ابتدا تعد
محاسبه گردید، که ضریب ) آلفاي کرونباخ(ضریب پایایی  SPSS16افزار ها، با استفاده از نرم داده

روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوا با . تعیین گردید% 89ها  موردنظر براي پرسشنامه
  . از اساتید مورد بررسی و تأیید قرار گرفت تن 15 از نظرات استفاده 

جامعه آماري تحقیق شامل معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان اسالمشهر است کـه در ایـن   
اي چنـد   گیـري خوشـه   روش نمونـه نفر با استفاده از  248نفر از کارکنان، تعداد  700تحقیق از میان 

  .اي انتخاب شد مرحله

  هاي تحقیق یافته -5
لموگروف و اسمیرنوف، براي ها براي سنجش نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کودر تحلیل داده

ها در بروز رفتارهاي  بندي مولفه لویتوآماري و براي ا ها از آزمون میانگین یک جامعه یید مولفهرد و تأ
  .غیر اخالقی از آزمون فریدمن استفاده شده است

  ها آزمون نرمال بودن توزیع داده -1-5
. شده استاسمیرنوف استفاده  -هاي تحقیق از آزمون کولموگروفمنظور بررسی نرمال بودن مولفه به

گردد، از  طور که در جدول مشاهده می همان. شرح جدول ارائه شده است نتایج حاصل از آزمون به
بنابراین فرض  ،باشد درصد می 5از سطح خطاي دست آمده کمتر  داري به که تمام اعداد معنی آنجایی

ها داراي توزیع  توان گفت که تمامی مولفه بنابراین می. گردد ها رد می بودن دادهصفر مبنی بر نرمال 
  .نرمال است

  ها اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده - نتایج حاصل از آزمون کولموگروف - 2جدول
  گیري نتیجه یید فرضیهتأ  مقدار خطا  داري سطح معنی  متغیر

  نرمال است H0  05/0 467/0 ناشناخته بودن رفتارهاي غیر اخالقی
  نرمال است H0  05/0  234/0  هاي مناسب وجود فرصت

  نرمال است H0  05/0  620/0  وجود فشار از داخل و خارج سازمان
ها و  وجود قوانین، مقررات، سیاست

  هاي غیر شفاف مشی خط
576/0  05/0  H0  استنرمال  
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   تحقیق هاي آزمون فرضیه -2-5
متغیـره اسـتفاده    ها، براي آزمون فرضیات از آزمون تی استیودنت تک دلیل نرمال بودن توزیع مولفه به

  .باشد می3و  3صورت فرض صفر و مخالف همه فرضیات فوق به. شده است

  ها هاي براي آزمون فرضی نمونهنتایج آزمون تی، تک  -3جدول 

 میانگین فراوانی ها لفهؤم
انحراف 

 معیار

آماره 
 تی

درجه 
 آزادي

  عدد 
 داري معنی

نتیجه 
 آزمون

 رد H0 000/0 247 56/67 15610/0 67/3 248 ناشناخته بودن رفتارهاي غیر اخالقی

 رد H0 000/0 247 61/46 29054/0  86/3 248 هاي مناسب براي افراد فرصت

 رد H0 005/0 247 14/67 22133/0 9410/3 248 فشار از داخل و خارج سازمان

هاي غیر  قوانین، مقررات و سیاست
 شفاف

248 2084/3 19878/0 84/15 247 005/0 H0 رد 

آزمون از   هاي آمارهبودن  و بزرگتر 05/0داري از  معنی تر بودن عدد از کوچک حاکی 3نتایج جدول 
همه مولفه هاي پژوهش از دالیل بروز رفتارهاي غیر اخالقی در بنابراین . است )96/1(آماره استاندارد 

  .شوند جامعه آماري محسوب می

  ها لفهبندي مؤ لویتوا - 3-5
از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده  مدلهاي بندي مولفهمنظور رتبهبه نهاییدر گام 

برابر  یتقریبطور بهتحلیل فریدمن  و مربوط به آزمون تجزیهداري عدد معنی 4بر اساس جدول . است
توان نتیجه گرفت که تفاوت  بنابراین می. استکمتر ) α=05/0(است که از سطح خطا بوده با صفر 

  . ارائه شده است 5ها در جدول اولویت مولفه. استدار معنی مدلهاي  هاي مولفهمیان میانگین رتبه

  هاي مدل لفهتحلیل واریانس فریدمن مربوط به مؤنتیجه حاصل از آزمون  -4جدول 

 آماره آزمون درجه آزادي  عدد معنی داري

000/0  3 37/72 
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  هاي مدل لفهبندي مؤ اولویت - 5جدول 

 اولویت محیط کارهوش معنوي در هاي  مؤلفه  اولویت

 1 بودن رفتارهاي غیر اخالقی ناشناخته چهارم

 2 هاي مناسب براي افراد فرصت دوم

 3 فشار از داخل و خارج سازمان اول

 4 هاي غیر شفاف قوانین، مقررات و سیاست  سوم

  
  و پیشنهاد گیري نتیجه - 6

گرایی در  منظور ایجاد و استقرار سیستم رعایت اخالقیات و قانون ها به هر چند که بهترین راه حل
ها  دارد، ولی تجربیات، مطالعات، بررسی تر و عمیق تر گسترده هاي کشور نیاز به یک تحقیقاتی سازمان

هاي رسمی و غیررسمی انجام گرفته به وسیله نگارنده نشان داده است که پیشنهادهاي زیر  و مصاحبه
سزایی  هب تأثیرگرایی  توانند در تا حدودي در ایجاد و استقرار سیستم رعایت اخالقیات و قانون می

  . داشته باشند
رسد که یکی از مهمترین اقدامات  نظر می بهگرایی در سازمان؛  ن منشور رعایت اخالقیات و قانونتدوی

ها، تدوین منشور رعایت اخالقیات  الزم براي ایجاد و استقرار سیستم رعایت اخالق و قانون در سازمان
و مدیریت را از  این منشور، سوگندنامه یا قانون باید دقیقا انتظارات سازمان. و قانونگرایی باشد

همچنین، سازمان و مدیریت باید در . کارکنان در خصوص رعایت اخالقیات و قانونگرایی مشخص کند
بدو استخدام نیروي انسانی، مفاد منشور مذکور را به اطالع آنان برسانند و از آنان بخواهند که جدا در 

رکنانی که به مفاد منشور فوق عمل کا. اي خود به مفاد آن عمل کنند هاي شغلی و حرفه تمام فعالیت
بندي به مفاد منشور  همچنین، عدم پاي. ریت قرار گیرندکنند، باید مورد تشویق سازمان و مدی می

  . ]1[گرایی باید موجب اقدامات اصالحی کارکنان و یا حتی تنبیه آنان شود رعایت اخالقیات و قانون
هاي  توانند با اصالح سیستم ها می سازمان: گزینش کارکنان مقید به رعایت اخالقیات و قانون

نیرویابی، جذب و گزینش، افرادي را که در دوران زندگی اجتماعی و کاري خود سابقه و تمایل 
صدي ویژه براي ت اند، به استخدام درآورند؛ به بیشتري به رعایت اخالقیات، قوانین و مقررات داشته
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مشاغل کلیدي سازمان توجه به این نکته مهم ضروري است؛ چرا که این افراد قادرند موارد مربوط به 
االتر رفتارهاي غیراخالقی و غیرقانونی را بهتر تشخیص دهند و بدون نظارت مستقیم مدیران سطوح ب

  . هاي اخالقی و قانونی خود بپردازند لیتبه انجام دادن وظایف و مسئو
هاي دولتی،  امروزه حدود سه چهارم از سازمان: آموزش براي توسعه رفتارهاي اخالقی و قانونی

صنعتی و بازرگانی در جهان داراي موازین رسمی اخالقی هستند و بیشتر آنها را به کارکنان خود 
توان  اند، ولی می ودهها کامال موثر نب دهد که این برنامه اگرچه شواهد نشان می. دهند آموزش می

وجود آید که  ها به هاي مذکور چه مشکالتی ممکن بود در سطح سازمان حدس زد که بدون آموزش
براي توسعه رفتارهاي اخالقی و قانونی، سه نوع . ها از میزان آنها کاسته شد مسلما با این آموزش

هاي هاي رفتار منظور تشخیص پیچیدگی آموزش به :اند  آموزش را محققان مربوط توصیه کرده
 هاي اخالقی، قانونی و کار بستن چارچوب منظور یادگیري نحوه به غیراخالقی و غیرقانونی، آموزش به

  . هاي اخالقی و قانونی در مدیریت کارگیري رویه منظور به شیوه حل مشکالت مربوط، آموزش به
را به  هایی که کارکنان ممکن است سیاست: هاي کنترلی حفظ رفتارهاي اخالقی از طریق سیاست

هنگ اجتماعی نمایند در فرهنگ کلی سازمان یا در فر انجام کارهاي غلط یا عدم انجام آن تشویق می
توانند مستقیماً  هاي رسمی می سیاست. عنوان بخشی از آن است، منعکس شوند بزرگتر که سازمان به

ش از حد گسترش که بی در جهت تشویق یا عدم تشویق انجام کارهاي غلط عمل نمایند اما در صورتی
شان داراي این  نظر از مفهوم ها صرف سیاست. تأخیر اندازند وانند انجام وظائف سازمانی را بهت می یابند،

سازي  د و سیستم پاداش و جبران یا کوچکثیرات هستند، یعنی خواه آنها براي ارزیابی عملکرأت
، ابهام اجتناب از انجام آن تحت فشارندا توانند در افرادي که براي انجام کار غلط ی سازمان باشند، می

زات هایی که براي مجا با وجود این، شاید در صورت فقدان سیاست. یا تعارض نقش ایجاد نمایند
. هاي بیشتري براي انجام کارهاي نادرست به کارکنان داده شود اند فرصت کارهاي غلط وضع شده

کارهاي   کار گرفته شده و ارتکاب به رکنان بهرفتار کاها در جهت کنترل  بنابراین، ممکن است سیاست
تدوین قوانین و مقررات  .غلط را کاهش دهند یا برعکس ارتکاب به کارهاي غلط را افزایش دهند

حامی کارکنان داراي رفتارهاي اخالقی، می تواند از عوامل مقاومت کارکنان در برابر فشارهاي داخلی 
 .اخالقی باشدو خارجی براي ارتکاب به رفتارهاي غیر 
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