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چكیده
هدف كلی تحقيق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعۀ پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی 
به منظور طراحی و تبيين الگوی ارتقاء توسعۀ پایبندی به رفتارهای اخالقی كاركنان اداره كل امور مالياتی استان 
آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور پایبندی به رفتارهای اخالقی بر اساس نظریه لویزر تعریف و عوامل 
موثر بر توسعه پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی با مطالعه كتب، مقاالت، تحقيقات پيشين و كسب نظر 
از كارشناسان امر در 43 عامل به صورت اوليه شناسایی گردید. جامعه آماری تحقيق حاضر كليه كاركنان اداره 
كل امور مالياتی استان آذربایجان شرقی می باشد كه تعداد آن ها 849 نفر است. ابزار جمع آوری اطالعات دو 
پرسشنامه؛ پرسشنامه پایبندی به رفتارهای اخالقی لویزر و پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه پایبندی كاركنان به 
رفتارهای اخالقی با استفاده از تكنيک تحليل عاملی است كه پس از سنجش روایی و پایایی و اطمينان از آن در 
اختيار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحليل داده های آماری از روش های آماری توصيفی و استنباطی 

استفاده شد و در نهایت الگوی توسعه پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی طراحی گردید.
واژه های کلیدی: اخالق، رفتار اخالقی، اخالق حرفه ای، عوامل رفتار اخالقی
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1- مقدمه 
اخالق موضوعی است كه هرگز در قاموس زندگی فردی و اجتماعی انسان ها فراموش نمی شود. ولی همين 
موضوع قدیمی، بقدري تازه است كه روان آدمی و خرد جمعی هميشه با آن درگير بوده و ميزان مطرح 
شدگی آن در مقاطعی از عمر یک فرد و یک جامعه، نمود متفاوتی پيدا كرده است. به عبارتی می توان گفت: 
هيچ فرد یا جامعه ای هرگز بی اخالق نيست، سخن بر سر معيار خوبی و بدی است؛ یعنی همان موضوعی 
كه در حيطه فرا اخالق قرار می گيرد )غالمی، 1388 :66(. اصول اخالقی می تواند یک مفهوم انتزاعی باشد 
و قرار دادن در دسته بندی رفتاری مشكل باشد كه به این معنی اشاره می كند كه تعليم و تربيت اخالقی 
نمی تواند به طور قاطع تعریف شود )دوین، 2006، 2(. اخالق از دیدگاه های مختلف، معانی متفاوتی دارد. 
اما عمومًا آن را شناخت درست از نادرست در محيط كار و ترك نادرست می دانند. مقوله اخالق سازمانی 
در جوامع توسعه یافته طی یک و نيم قرن گذشته به عنوان بخشی از علم مدیریت به مرور نهادینه شده 

است )غالمی، 1388، 65(.
متاسفانه با وجود اهميت موضوع رفتارهاي اخالقي، موضوع مزبور در تحقيقات و مطالعات مدیریتي جامعه 
علمي كشور كمتر مورد توجه قرار واقع شده است. لذا ادبيات پژوهشي این تحقيق در زبان فارسي از فقر 
نسبي برخوردار است. مقاله حاضر درصدد طراحي و تبيين الگوي توسعه ي پایبندي كاركنان به رفتارهاي 

اخالقي در اداره كل امور مالياتي استان آذربایجان شرقي مي باشد. 
2- مبانی نظری

در تحقيق حاضر، نظریه لویزر در رابطه با اخالق حرفه اي و الگوي عوامل موثر بر تقویت پایبندی كاركنان 
به رفتارهای اخالقی به عنوا ن چارچوب نظري در نظر گرفته شده است.
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شكل )1(- مدل تحلیلي تحقیق

منبع: یافته های تحقيق

تعریف اخالق
در رابطه با اخالق تعاریف مختلفي از سوي صاحب نظران ارائه شده است كه به چند مورد آن در ذیل اشاره 

مي شود:
● در حوزه سازماني، بحث اخالق بيانگر تقابل بين عملكرد اقتصادي )درآمدها، هزینه ها و سود( و عملكرد 	
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اجتماعي )تعهدات سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران( مي باشد )شيرمحمدي و اصغري زاده، 
.)75 :1389

● اخالق عبارت است از تمامي صفات نفساني كه منشاء كارهاي پسندیده یا ناپسند باشد؛ چه آن صفت 	
به صورت پایدار و راسخ باشد و چه ناپایدار و زودگذر )اميركبيري و داروئيان، 1390: 85 (.

● واژه اخالق به دسته اي از صفات انسان اطالق مي شود كه در نفس انسان راسخ و پایدار مي باشند و 	
شامل صفات بد و ناپسند نيز مي شوند. اخالق به عنوان شاخه اي از فلسفه است كه با رفتارها و اصول 
اخالقي سروكار دارد. اصول اخالقي به این اشاره دارد كه چه چيزي درست یا نادرست، خوب یا بد 
است. اگرچه اخالق یک مفهوم پيچيده است مي تواند هم به عنوان وسيله هم به عنوان هدف تعریف 

شود )مجلل چوبقلو و همكاران، 1391: 4 (.
دیدگاه هاي اخالق

دیدگاه غایت مندی و نتيجه گرایی: در این دیدگاه، عملی اخالقی محسوب می شود كه نتيجه دلخواه را حاصل 
اثبات كنيم باید به نتایج و پيامدهای آن بنگریم. این  نماید. بنابراین برای اینكه اخالقی بودن عملی را 
دیدگاه به دو نظریه فرعی تقسيم می شود: یكی خویشتن خواهی یا اصالت نفع فردی و دیگری سودمندگرایی 

یا اصالت فایده.
دیدگاه تعهد اخالقی نسبت به رعایت حقوق افراد: در این دیدگاه تمركز بر رعایت حقوق افراد و نيت و 
قصد آنان در رفتار و اعمال شان می باشد. در این دیدگاه باید برای تمامی افراد انسانی حرمت و ارزش قائل 
بود. و نمی توان به خاطر نتيجه ای كه برای جمع دارد حقوق كسی را پایمال نمود. از اینرو این دیدگاه را 

»حرمت انسانی « ناميده اند. 
وضعيت  هر  در  اخالقی  گزاره های  و  می شود  شرایط  تابع  اخالق  دیدگاه،  این  در  نسبی گرایی:  دیدگاه 
متفاوت خواهد بود. نسبی گرایان معتقدند سازمان ها و جوامع در حال تغييرند، مقتضيات و شرایط دائمًا در 
حال دگرگونی اند و بنابراین باید دید در هر دوره و شرایطی در مورد چه چيزی اجماع وجود دارد و همان 

نظر اجماعی را به عنوان اصل اخالقی پذیرفت. 
دیدگاه اخالقی مبتنی بر تقوی و پرهيزكاری: در این دیدگاه اصول اخالقی حالت مطلق به خود می گيرد 
آنها  مقابل  در  و  اخالقی محسوب می شود  امانت،  و  درستكاری  راستگویی، صداقت،  ارزش هایی چون  و 
افراد  در  تقوی  و  پرهيزكاری  می آید.  شمار  به  ارزش  ضد  پيمان شكنی  نادرستی،  فریبكاری،  دروغگویی، 
موجب می شود كه ارزش ها پاس داشته شوند و فراتر از هنجارهای جامعه و سازمان قدم بر نداشته و خوب 



209ارائۀ مدلی برای تبیین عوامل موثر  بر توسعۀ پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی ...
و بدهای پرهيزكارانه را مالك عمل خود قرار دهند )بيک زاد، 1389: 8 (. نویسندگان دیگر، دیدگاه های 
اخالق را به سه دسته تقسيم كرده اند و قائل به سه دیدگاه اصالت فایده )خودمداری(؛ رعایت حقوق فردی 

)فردمداری( و عدالت گرائی )حق مداری( می باشد )الوانی، 1383 :4(.
رفتار اخالقي

را  اخالق   )1386( شالباف  و  سرمدي  مي باشد.  اخالق  رعایت  سازمان،  هر  موفقيت  در  متغير  مهم ترین 
شناخت صحيح از ناصحيح و سپس انجام صحيح و ترك ناصحيح تعریف مي كنند. ساندرا )1991( اخالق 
را مجموعۀ اصول و استانداردها براي رفتار و سلوك افراد تعریف مي كند. شاچاف )2005( اخالق را معرفتي 
اساس یک سير عقالیي شكل مي گيرد. در مجموع هدف اصلي  بر  انسان  اختياري  افعال  از  مي داند كه 
اخالق، ایجاد اصول رفتاري است كه به افراد كمک مي كند تا از شيوه هاي رفتاري مختلف، رفتار و عمل 

درست را انتخاب كنند )كاظم پور و همكاران، 1390، 796 (.
از دیدگاه صاحب نظران علم اخالق، كنترل و پایبندی به اصول و معيارهای اخالقی مراحلی دارد كه 

گذشتن از یک مرحله، زمينه را برای ورود به مرحله بعدی فراهم می سازد:
- شرط اول، مشارطه: مرحله تعهد و ميثاق است.

- شرط دوم، مراقبه: مرحله نگهبانی و نظارت بر تعهد است.
- شرط سوم، محاسبه: مرحله حسابگری است كه امروزه در منشورهای اخالقی تحت عنوان خودكنترلی 

مطرح است.
- شرط چهارم، معاتبه: صورت خسارت مرحله سرزنش و عقوبت است.

چنان كه در این مراحل چهارگانه مشاهده می كنيم، مشاهده و ارزشيابی از مسائل ارزشمندی است كه در 
تكميل اخالقيات و سازمان اخالقی نقش موثر دارد )خنيفر و مقيمی، 1389 : 242(.

اخالق کار 
ابعاد چهارگانه اخالق كاري از نظر پتي )1991( عبارتند از:

- دلبستگي و عالقه به كار؛
- پشتكار و جدیت در كار؛

- روابط سالم و انساني در محل كار؛
- روح جمعي و مشاركت در كار.
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 اخالق حرفه اي 
افق كنوني  و دیني، در  ميراث فرهنگي  و  تمدني گرانبها  و  تاریخي  و  به رغم درونماي روشن  ما  كشور 
خود نسبت به كشورهاي صنعتي غرب و حتي برخي جوامع پيشرو، از وضعيت مناسب شأن تاریخي خود 
در توسعه اخالق حرفه اي برخوردار نيست. این در حالي است كه تاریخ فرهنگي و دیني سرزمين حامل 
گنج هاي گرانباري از ميراث غني خود در این مورد است. با وجود چنين پشتوانه و گذشته اي كه اخالق 
در آن محور آموزش و عمل، اشتغال افراد و اجتماع و نقطه جوشان نيروي پویاي جامعه اسالمي و ایراني 
بوده است، جامعه كنوني ما از نبود یا نقصان دغدغه هاي اخالقي در كسب و كار خود رنج مي برد )فرميهني 

فراهاني و جام، 1391: 2-1(.
ذیاًل مهمترین تعاریف موجود در ارتباط با اخالق حرفه اي دسته بندي شده است:

- اخالق حرفه اي مفهومًا، اخالق در زندگي فردي- شغلي و اخالق سازماني را نيز در بر مي گيرد. هر كس 
كه به كار مشغول است، با سه حوزه اخالق مرتبط است: اخالق شخصي، اخالق شغلي و اخالق سازماني 

كه هر سه این ها زمينه هاي مشتركي دارند )قراملكي و همكاران، 1388: 6 (.
- اخالق حرفه اي در واقع به رفتارهایي اطالق مي شود كه مطابق با سه الگوي اخالق )منفعت گرایي، حقوق 

و عدالت( باشند. )گيوریان، 1391: 15(. 
صاحبنظران مختلف، عواملي را به منزله عوامل پایه اي اخالق حرفه اي بر شمرده اند كه ذیاًل به تعدادي از 

آنها اشاره مي شود:
الف( استقالل حرفه اي اخالق علمي

ب( خودفهمي حرفه اي 
ج( عينيت گرایي، بي طرفي و عدم جانبداري

د( فراتر رفتن از مفهوم معيشتي )زیونتس ، 2006: 129-125 (.
مدل هاي فضاي اخالقي سازمان

الف( نظریه فضاي اخالقي ویكتور و کالنل )1987( 
نظریه ویكتور وكالنل )1987( كه از فضاي تحقيق تجربي بدست آمده است، یكي از مهمترین و اثرگذارترین 
نيروي محركه تحقيق در زمينه فضاي اخالقي مي باشد. فضاي كاري  نظریه در زمينه فضاي اخالقي و 
تعيين  افراد  توسط  شده  انتخاب  اخالقي  گزینه هاي  تحليل  بوسيله  اغلب  سازمان  یک  در  غالب  اخالقي 
مي گردد؛ چارچوب ویكتور و كالنل نيز از این اصل مستثني نيست. آنها یک نوع شناسي دو بعدي براي بررسي 
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الگوهاي تصميم گيري اعضاي سازمان توسعه دادند كه بوسيله ادراكات كاركنان در مورد مسائل اخالقي و 
فعاليت هاي اخالقي مشخص مي شود. این تئوري بر مبناي مفروضات افراد در مورد رویدادهاي اخالقي، 
فعاليت هاي اخالقي و فرایندهاي اخالقي ساخته شده است، و از دو بعد اصول اخالقي افراد در تصميم گيري 
وكانون تحليل مرجع تصميمات اخالقي تشكيل شده است. در واقع مي توان ادعا نمود كه مبناي تئوریک 

فضاي اخالقي آنها فلسفه اخالق، روان شناسي اخالق و علوم اجتماعي است )پاربوتيس، 2010 : 301 (.
انواع فضاي اخالقي یافت شده در این نظریه كه ماهيت هر كدام به لحاظ اخالقي تبيين مي گردد، عبارتند از:

1. فضاي اخالقي ابزاري
2. فضاي اخالقي توجه

3. فضاي اخالقي استقالل
4. فضاي اخالقي قوانين و ضوابط حرفه اي

5. فضاي اخالقي قوانين و مقررات سازمان )واعظي و رحماني، 1391: 4(.
ب( مدل فضاي اخالقي رواني آرناد )2006( 

آرناد در سال 2006 مدل فضاي اخالقي جدیدي را بر پایه توجه به مراحل رواني تصميم گيري تدوین نمود. بر 
اساس این مدل فضاي اخالقي سازمان متاثر از رفتارهاي اخالقي افراد است، و این رفتارهاي افراد است كه 
باعث اخالقي یا غيراخالقي شدن فضاي سازمان مي شود. وي با توجه به مدل فرایندهاي رواني تصميم گيري 

اخالقي درست عنوان كرد كه رفتار اخالقي افراد پس از طي مراحل چهارگانه زیر نمایان مي شود:
- حساسيت اخالقي

- قضاوت اخالقي
- انگيزه هاي اخالقي

- شخصيت اخالقي )واعظي و رحماني، 1391 :7 (.
ج( مدل  فضاي اخالقي کوهن )1998( 

»كوهن« فضاي اخالقي سازمان را به عنوان ادراك مشترك افراد سازمان نسبت به اصول شایع و متداول 
سازماني، در مورد مسائل اصلي و مهم سازمان كه محتواي اخالقي و انساني دارند، معرفي كرد. از نظر وي 

فضاي اخالقي سازمان:
- مشكالت اخالقي سازمان را معرفي مي كند.
- معيارهایي براي حل آنها مشخص مي كند.
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- پيامدها و خروجي هاي سازمان را از نظر اصول اخالقي مورد ارزیابي قرار مي دهد.
جدول )1(- مدل عملیاتي عوامل موثر بر تقویت پایبندي کارکنان به رفتارهای اخالقی

عوامل موثر بر تقویت پایبندي كاركنان به رفتارهای اخالقیمفهوم

شخصيتی و فردیشخصيتیهمگنیابعاد
سازمانی

شاخص

مسئوليت پذیری همكاران شایسته
درون گراییسنوات خدمتكاركنان

هماهنگی و انسجام 
حمایت سازمانی روحيه پاسخگوییميان اعضای سازمان

تدوین منشور ادراك شده
اخالقی اعتماد سازمانی

روحيه خود كنترلی
تعلق سازمانی

تعهد سازمانیصميميت در سازمان

جدول )2(- مدل مفهومی پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی

پایبندی به رفتارهای اخالقی

وم
مفه

16. سيستم مناسب ترفيعات و انتصابات 1. سيستم مناسب ارتباطات سازمانی
مادی2. سيستم مناسب اطالع رسانی ارزش های  بر  انسانی  ارزش های  ارجحيت   .17

18. همكاران شایسته3. برگزاری دوره های آموزشی مناسب
19. هماهنگی و انسجام ميان اعضای سازمان4. دانش محور بودن سازمان

20. اعتماد5. فرهنگ سازمان
21. صميميت در سازمان6. سيستم مناسب پاداش و جبران خدمات

22. مسئوليت پذیری كاركنان7. تناسب اختيار با مسئوليت
23. روحيه پاسخگویی8. سيستم مناسب ارزیابی عملكرد

24. روحيه خودكنترلی9. نوع تكنولوژی مورد استفاده سازمان
25. سنوات خدمت10. قانونمندی كاركنان
26. حمایت سازمانی ادراك شده11. عزت نفس سازمانی

27. تعلق سازمانی 12. احساس امنيت شغلی
28. تعهد سازمانی 13. هویت شغلی

29. درون گرایی 14. سيستم مناسب بازخور شغلی
30. تدوین منشور اخالقی در سازمان 15. اهميت شغلی



213ارائۀ مدلی برای تبیین عوامل موثر  بر توسعۀ پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی ...
جدول )3(- مدل عملیاتی پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی

پایبندی به رفتارهای اخالقیمفهوم

ص
شاخ

حضور در اداره

عدم حضور به موقع در محل كار
تعجيل در خروج از اداره

صرف زمان زیاد برای استراحت
مرخصی بدون دليل

برای  اداره  امكانات  از  استفاده 
منافع شخصی

استفاده از تلفن سازمان برای كارهای شخصی
انجام كارهای شخصی در وقت اداری

استفاده از دستگاه كپی سازمان به صورت شخصی
استفاده از پست سازمان برای ارسال مرسوله پستی

استفاده از ملزومات و اجناس سازمان در خانه
قرار دادن ملزومات و اجناس سازمان در اختيار دوستان 

استفاده از بودجه سازمانی برای امور شخصی
استفاده از اتومبيل سازمان برای كار شخصی

استفاده از بودجه سازمانی برای همسر و یا دوستان
به همراه بردن همسر و یا دوستان در ماموریت های اداری.

دریافت هدیه از مشتریان سازمان برای انجام اموردریافت هدیه از مشتریان

3- پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحت  كه  است  تحقيقی  عنوان  استامبول«  دانشگاه  بازرگانی  دانشكده  استادان  اخالقی  »ارزش های   -
عنوان طرح پژوهشی در دانشگاه استامبول در سال2002 صورت گرفته است. نتایج بيانگر این است كه از 
منظر استادان دانشكده بازرگانی دانشگاه استامبول در باب مسائل اخالقی به ترتيب؛ تامين منافع مالی در 
قبال نمره، مغشوش كردن نتایج با تحریف داده های تحقيق، نشان دادن مسافرت های شخصی به مانند 
پژوهش های علمی برای تامين پشتيبانی مالی از دانشگاه، تامين پشتيبانی زیاد با تحریف اسناد و مدارك 
در تحقيقاتی كه با پشتيبانی مالی صورت می گيرد، استفاده از آثار دیگران بدون اجازه و ذكر منبع و بيش از 
حد نشان دادن هزینه های مسافرتی كه با پشتيبانی دانشگاه انجام می گيرد، موضوعاتی را تشكيل می دهند 
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كه در راس مسائل اخالقی قرار دارند )امير كبيری و داروئيان، 1390: 86 (.
- »اخالق سازماني در كشورهاي در حال توسعه« تحقيقی است كه تحت عنوان طرح پژوهشی است كه 
توسط الخطيب و همكاران در سال2004 در سه كشور حاشيه خليج هميشه فارس )عربستان سعودي، كویت 
و عمان( به انجام رسيده است. نتایج این پژوهش در سه مقوله دسته بندي شده است: نگرش اخالق كاري 
ميان كاركنان عربستان و كویت باهم تفاوت ندارد؛ نگرش اخالق كاري ميان كاركنان عربستان و عمان 
تفاوت جزئي دارد؛ نگرش اخالق كاري ميان كاركنان كویت و عمان تفاوتهاي اصلي دارد )مجلل چوبقلو 

و همكاران، 1391: 8(. 
- »ارزیابي اخالقيات سازماني؛ برآورد اختالف ها یا شكاف ها« عنوان پژوهشی است كه توسط كانر در سال 
2006 به انجام رسيده است. یافته هاي تحقيق حاكي از این است كه مدیریت در مورد سطح وفاق ميان 
بينش مدیریت و بينش كاركنان به اشتباه قضاوت كرده است و غالبًا شكاف بزرگي ميان واقعيت و تصورات 

وجود دارد )مجلل چوبقلو و همكاران، 1391: 7 (.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور

- »ارائه الگوی اخالق كاری كاركنان بانک های خصوصی ایران« توسط محمد حسين رونقی و كامران 
فيضی در قالب طرح پژوهشی در دانشگاه عالمه طباطبایی درسال1390 انجام گرفته است. از این پژوهش 
نتایج ذیل حاصل شد. بانک های خصوصی ایران اصول اخالقی را رعایت می كنند و ارتباط معناداری بين 
رعایت اخالق كاری با جلب اعتماد مشتریان و كسب رضایت آنان مشاهده شد و در نهایت رعایت اخالق 

كاری ارتباط مستقيمی با جلب نظر مشتریان دارد 
- »ویژگي هاي شخصيتي و رعایت اخالق حرفه اي در مشاوران و روان شناسان« عنوان تحقيقی است كه 
توسط اردشير كياني و همكاران در سال 1387 به انجام رسيده است. نتایج پژوهش نشان داد كه ویژگي هاي 
شخصيتي با ميزان رعایت اصول اخالقي توسط روان شناسان و مشاوران رابطۀ معناداري دارد. طبق این 
دارد. همچنين،  وجود  معناداري  و  معكوس  رابطۀ  درمان گران  و  هيجاني  بي ثباتي  یا  بين عصبيت  نتایج، 
برون گرایي با رعایت اصول اخالق حرفه اي رابطۀ مستقيم و معناداري دارند. از دیگر نتایج این تحقيق، 

وجود رابطۀ معنادار بين باز بودن و عمل به اصول اخالقي است. 
- »تحليل اخالقی سازمانی كاركنان با استفاده از الگوی دایره اخالق« عنوان تحقيق است كه توسط مهدی 
الوانی و همكاران در سال 1389 در فصلنامه اخالق در علوم و فناوری به چاپ رسيده است. یافته های 
تحقيق بيانگر این امر است كه كاركنان دانشگاه به نفع گرایی جمعی تمایل داشته و این در بين گروه های 
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مختلف از لحاظ سن، جنسيت، تحصيل، سن و سابقه كار تفاوت معناداری ندارد. در نتيجه در این راستا باید 

منشور اخالقی مناسب و نظام پاداش متناسب را طراحی كرد.
ارزیابي اخالق سيستم هاي اطالعاتي در سازمان ها« عنوان مقاله ای است كه  - »ارائه چارچوبي جهت 
توسط مهرداد مدهوشي و ميترا تيموري در سال 1391 و در همایش ملي ارزش ها و اخالقيات در مدیریت، 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب به چاپ رسيده است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین ابعاد و مولفه هاي 

اخالقي عصر اطالعات عبارتند از :
- حقوق و تعهد اطالعاتي: حریم شخصي و زندگي خصوصي؛

- حقوق و تعهدات مالكيت فكري: راز كسب و كار، حق آفرینش، حق ثبت اختراع؛
- پاسخگویي و كنترل: مسئوليت، پاسخگویي، تعهد و كنترل؛

- كيفيت نظام اطالعات: عوامل محسوس، قابليت اعتماد، تفاهم، تضمين، همدلي، تعامل انسان و كامپيوتر؛
.GDP & GPI & FISH& HDI كيفيت زندگي: شاخص هایي مانند -

4- روش شناسی تحقیق
مي توان تحقيق را از نظر هدف، كاربردي و از حيث روش، توصيفي و اكتشافي معرفي نمود.

جامعه و نمونه آماري
جامعه آمارِي پژوهش حاضر مدیران و كاركنان اداره كل امور مالياتي استان آذربایجان شرقي می باشد كه 
دارای مدرك ليسانس و باالتر هستند. الزم به ذكر است كه هدف انتخاب این جامعه آماری این است كه 
هنگام پاسخ دهی افراد به پرسشنامه، داشتن حداقل اطالعات و دانش الزم درباره مفاهيم اخالق حرفه ای 
ضروری می باشد. حجم نمونه های آماری بااستفاده از رابطه كوكران 265 نفر برآورد و به روش نمونه گيری 
تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه )پرسشنامه لویزر و پرسشنامه 

تحليل عاملی( می باشد.
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد دانشگاهی و صاحبنظران امر و خبرگان علم اخالق حرفه 
ای و همچنين از مدیران و روسای با سابقه اداره كل تائيد شده است . پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای 

كرونباخ بدست آمده است.
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جدول )4(- آزمون پایایي براي پرسشنامه های پایبندي کارکنان به رفتارهاي اخالقي و عوامل موثر بر 

پایبندی

تعداد بخش ها )سؤال ها(
پرسشنامه پایبندي كاركنان به 

رفتارهاي اخالقي
پرسشنامه عوامل موثر بر پایبندي 

كاركنان به رفتارهاي اخالقي
1543

0/9040/885آلفای كرونباخ

5-تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقيق حاضر برای تجزیه و تحليل داده های آماری از روش های آماری توصيفی و استنباطی استفاده 
شد. بدین ترتيب كه برای طبقه بندی، تلخيص و تفسير داده های آماری از روش آمار توصيفی و در سطح 
استنباطی برای سنجش ميزان پایبندی به رفتارهای اخالقی از آزمون نسبت و برای پاسخگویی به سواالت 
مربوط به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعۀ پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی از تكنيک 
تحليل استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد كه ميزان پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی 
در حد كاماًل مطلوب اتفاق افتاده و همچنين از بين 43 عامل 30 عامل به عنوان عوامل تاثيرگذار بر موضوع 
مورد مطالعه مشخص و در 7 گروه )سازمانی، انسانی/ مدیریتی، شغلی/ فردی، همگنی، شخصيتی، فردی و 
شخصيتی/ سازمانی( دسته بندی گردیده و در نهایت الگوی توسعۀ پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی 

طراحی گردید. ميزان پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی در چه حدی است ؟

H0●:●P●=●50/0

H1●:●p●=●50/0●
  )1(

جدول )5(- نتایج آزمون نسبت مربوط به پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی 

تعدادگروه هاگروهشاخص
نسبت 

مشاهده شده
معيار تصميمآزمون نسبت

پایبندی به 
رفتارهای 

اخالقی

382550/960/500/000 =<گروه 1
38100/04 >گروه 2
2651/00جمع

عوامل موثر بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی كدامند؟ پایایی مقياس
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جدول )6(- نقش هر یک از سواالت تقویت پایبندی به رفتارهای اخالقی در پایایی کل مقیاس

سوال
ضریب همبستگی 

دو رشته ای 
نقطه ای

ضریب پایایی 
در صورت حذف 

سوال
سوال

ضریب همبستگی 
دو رشته ای 

نقطه ای

ضریب پایایی 
در صورت حذف 

سوال
سوال

ضریب همبستگی 
دو رشته ای 

نقطه ای

ضریب پایایی 
در صورت حذف 

سوال

10/3260/883160/3500/883310/2650/884

20/3230/883170/4970/880320/3820/882

30/2870/884180/3380/883330/4030/882

40/3360/883190/3920/882340/4740/881

50/4630/881200/1660/886350/1820/885

60/4160/882210/2720/884360/3950/882

70/4850/881220/4700/881370/2860/885

80/4410/881230/3740/882380/2580/885

90/4730/881240/2560/884390/4310/881

100/5790/879250/2970/883400/2910/884

110/4500/881260/3280/883410/4260/881

120/5390/879270/5120/880420/3500/883

130/3730/883280/4370/882430/3240/883

140/2680/884290/4650/881

150/3270/883300/4120/882
منبع: استخراج عاملها از ماتریس همبستگی
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جدول )7( - نتایج اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی

گویه
اشتراك 
استخراجی

گویه
اشتراك 
استخراجی

گویه
اشتراك 
استخراجی

گویه
اشتراك 
استخراجی

10/705100/658190/608320/682
20/532110/657220/652330/655
40/598120/690230/756340/577
50/691130/633260/729360/679
60/713150/559270/594390/559
70/616160/705280/710410/611
80/625170/567290/520420/595
90/739180/611300/706430/676

الویت بندی عوامل موثر بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی چگونه است؟
 

جدول )8(- نتایج آزمون فریدمن عوامل سازمانی موثر بر پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی

ميانگين رتبهعواملردیف
مقدارشرح 3/27سيستم مناسب ارتباطات1

3/06سيستم مناسب اطالع رسانی2
265تعداد3/04فرهنگ سازمانی3
4درجه آزادی3/03دانش محور بودن ساختار سازمانی4
0/000سطح معنی داری2/61برگزاری دوره های آموزشی مناسب5

اولویت بندی عوامل انسانی و مدیریتی موثر بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی
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جدول )9( - نتایج آزمون فریدمن عوامل انسانی و مدیریتی موثر بر پایبندی کارکنان به رفتارهای 

اخالقی

ميانگين رتبهعواملردیف

مقدارشرح
4/11عزت نفس سازمانی1
3/84سيستم مناسب پاداش و جبران خدمات2
3/64سيستم مناسب ارزیابی عملكرد3
265تعداد3/53قانونمندی4
5درجه آزادی3/11تناسب اختيار با مسئوليت5
0/000سطح معنی داری2/77نوع تكنولوژی6

جدول )10( - نتایج آزمون فریدمن عوامل شغلی و فردی موثر بر پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی

ميانگين رتبهعواملردیف

مقدارشرح
3/94سيستم مناسب ترفيعات و انتصابات1
3/84احساس امنيت شغلی2
3/61اهميت شغلی3
265تعداد3/55ارجحيت ارزشهای انسانی بر ارزشهای مادی4
5درجه آزادی3/10سيستم مناسب بازخور شغلی5
0/000سطح معنی داری2/97هویت شغلی6

اولویت بندی عوامل همگنی موثر بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی 
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جدول )11(- نتایج آزمون فریدمن عوامل همگنی موثر بر پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی

ميانگين رتبهعواملردیف
مقدارشرح

2/68صميميت در سازمان1
265تعداد2/58همكاران شایسته2
3درجه آزادی2/39اعتماد سازمانی3
0/000سطح معنی داری2/36هماهنگی و انسجام ميان اعضاء4

اولویت بندی عوامل شخصيتی موثر بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی: 

جدول )12(- نتایج آزمون فریدمن عوامل شخصیتی موثر بر پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی

مقدارشرح
265تعداد

2درجه آزادی
0/523سطح معنی داری

اولویت بندی عوامل فردی موثر بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی:

جدول )13(- نتایج آزمون فریدمن عوامل فردی موثر بر پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی

ميانگين رتبهعواملردیف
مقدارشرح

2/70تعهد سازمانی1
265تعداد2/66سنوات خدمت2
3درجه آزادی2/57حمایت سازمانی ادراك شده3
0/000سطح معنی داری2/07تعلق سازمانی4

اولویت بندی عوامل شخصيتی و سازمانی موثر بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی:
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جدول )14(- نتایج آزمون فریدمن عوامل شخصیتی و سازمانی موثر بر پایبندی کارکنان به رفتارهای 

اخالقی

مقدارشرح
265تعداد

1درجه آزادی
0/414سطح معنی داری

اولویت بندی عوامل هفتگانه موثر بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی 

جدول )15(- نتایج آزمون فریدمن عوامل هفتگانه موثر بر پایبندی کارکنان به رفتارهای اخالقی

ميانگين رتبهعواملردیف

مقدارشرح
5/57عوامل همگنی1
4/83عوامل انسانی و مدیریتی2
4/72عوامل شغلی و فردی3
4/02عوامل شخصيتی4
265تعداد3/33عوامل سازمانی5
6درجه آزادی2/91عوامل شخصيتی و سازمانی6
0/000سطح معنی داری2/62عوامل فردی7
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6- بحث و نتیجه گیری 
با توجه به نتایج حاصل از پایایی مقياس و تحليل عاملی اكتشافی و تأیيدی، از 32 عامل اوليۀ شناسایی 
اداره كل امور مالياتی استان آذربایجان شرقی، 30 عامل  پایبندی به رفتارهای اخالقی در  شدۀ مؤثر بر 
شناسایی و در هفت دسته: عامل سازمانی، عامل انسانی و مدیریتی، عامل شغلی و فردی، عامل همگنی، 

عامل شخصيتی، عامل فردی، عامل شخصيتی و سازمانی دسته بندی گردید.
كاركنان  پایبندی  بر  موثر  سازمانی  عوامل  بين  در  فریدمن،  آزمون  از  آمده  بدست  نتایج  به  توجه  با 
تأثير، عامل برگزاری دوره های آموزشی  بيشترین  ارتباطات،  به رفتارهای اخالقی، عامل سيستم مناسب 
نوع  عامل  و  بيشترین  سازمانی،  نفس  عزت  مدیریتی،  و  انسانی  عامل  بين  در  تأثير،  كمترین  مناسب، 
تكنولوژی، كمترین تاثير، در بين عوامل شغلی و  فردی، عامل سيستم مناسب ترفيعات و انتصابات، بيشترین 
و عامل هویت شغلی مناسب، كمترین تاثير، در بين عامل همگنی، عامل صميميت در سازمان، بيشترین 
و عامل هماهنگی و انسجام ميان اعضاء مناسب، كمترین تاثير، در بين عامل شخصيتی، بين ميزان تاثير 
هر یک از عوامل شخصيتی بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی تفاوت معنی داری وجود ندارد. در بين 
عامل فردی، عامل تعهد سازمانی بيشترین و عامل تعلق سازمانی كمترین تاثير، در بين عامل شخصيتی و 
سازمانی، بين ميزان تاثير هر یک از عوامل شخصيتی و سازمانی بر پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی 
تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنين در بين عوامل هفت گانه موثر بر پایبندی به رفتارهای اخالقی، 
عوامل همگنی بيشترین می باشد و عوامل فردی مناسب كمترین تاثير را بر پایبندی كاركنان به رفتارهای 

اخالقی در بين كاركنان امور مالياتی استان آذربایجان شرقی دارد. 
 ادبيات تحقيق نيز بيانگر 7 عامل شناسایی شده با استفاده از تكنيک تحليل عاملی اكتشافی و تأیيدی 
)سيستم مناسب ارتباطات سازمان، سيستم مناسب اطالع رسانی در سازمان، برگزاری دوره های آموزشی 
جبران خدمات،  و  پاداش  مناسب  سازمانی، سيستم  فرهنگ  سازمان،  ساختار  بودن  محور  دانش  مناسب، 
سازمان،  در  استفاده  مورد  تكنولوژی  نوع  عملكرد،  ارزیابی  مناسب  سيستم  مسئوليت،  با  اختيار  تناسب 
قانونمندی كاركنان، عزت نفس سازمانی، احساس امنيت شغلی، هویت شغلی، بازخور شغلی، اهميت شغلی، 
مادی، همكاران شایسته،  ارزشهای  بر  انسانی  ارزش های  ارجحيت  انتصابات،  و  ترفيعات  مناسب  سيستم 
هماهنگی و انسجام ميان اعضای سازمان، اعتماد سازمانی، صميميت در سازمان، مسئوليت پذیری كاركنان، 
روحيه پاسخگویی كاركنان، روحيه خودكنترلی كاركنان، سنوات خدمت، حمایت سازمانی ادراك شده، تعلق 
سازمانی، تعهد سازمانی، درون گرایی كاركنان ، تدوین منشور اخالقی ( در پایبندی به رفتارهای اخالقی 
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در كاركنان می باشد.

نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر به طور جزیی و كلی با نتایج حاصل در پژوهش الوانی و همكاران 
)1389(، پژوهش بيک زاد و همكاران )1391(، اميركبيری و داروئيان )1390( و روح اهلل توالیي )1388( 

همراستا بوده و تائيدی دوباره بر یافته های آنها می باشد.
در تحقيق حاضر پيشنهادها به دو منظور ارائه می گردد :

- پيشنهادهایی در راستای نتایج تحقيق 
با توجه به اینكه نتایج تحقيق نشان می دهد عوامل سازمانی )سيستم مناسب ارتباطات، سيستم مناسب 
اطالع رسانی، فرهنگ سازمانی، دانش محور بودن ساختار سازمانی و برگزاری دوره های آموزشی مناسب(، 
عوامل انسانی و مدیریتی )عزت نفس سازمانی، سيستم مناسب پاداش و جبران خدمات، سيستم مناسب 
ارزیابی عملكرد، قانونمندی، تناسب اختيار با مسئوليت و نوع تكنولوژی(، عوامل شغلی و فردی )سيستم 
مناسب ترفيعات و انتصابات، احساس امنيت شغلی، اهميت شغلی، ارجحيت ارزشهای انسانی بر ارزشهای 
همكاران  سازمان،  در  )صميميت  همگنی  عوامل  شغلی(،  و  هویت  شغلی  بازخور  مناسب  سيستم  مادی، 
شایسته، اعتماد سازمانی و هماهنگی و انسجام ميان اعضاء(، عوامل شخصيتی )مسئوليت پذیری كاركنان، 
)تعهد سازمانی، سنوات خدمت، حمایت سازمانی  پاسخگویی و روحيه خودكنترلی(، عوامل فردی  روحيه 
بر  اخالقی(  منشور  تدوین  و  )درون گرایی  سازمانی  و  عوامل شخصيتی  و  سازمانی(  تعلق  و  شده  ادراك 
پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی ادره كل امور مالياتی استان آذربایجان شرقی موثر هستند. الزم است 
كه به این عوامل سازمانی توجه كافی مبذول گردد. در این راستا و بر پایه نتایج تحقيقی كه صورت گرفته 

است پيشنهادهای كاربردی در ادامه برای ارتقاء پایبندی كاركنان پيشنهادهای زیر ارائه می گردد :
- عوامل سازمانی 

سيستم مناسب ارتباطات:
- بهبود اثربخشی و كارایی سيستم ارتباطی و رفع نارسایيهای آن با استفاده از سيستم بازخور مؤثر و مناسب؛
- توجه به عواملی نظير عوامل روحی، روانی، و فرهنگی و اهتمام به درك معانی در هنگام مطالعه ارتباطات 

بين افراد؛
- توجه به موانع عمده ارتباطی نظير تفاوت های فرهنگی، زبانی و انگيزشی، و همچنين ناهماهنگی های 

شناختی و عوامل ایجاد اختالل در ارتباطات؛ 
- استفاده از شيوه ارتباطات دو جانبه برای بهبود خرده سيستم بازخور؛
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- شناسایی مراحل اصلی فراگرد پيچيده ارتباطات سازمان و عالیم و نمادهای مورد استفاده در آن، برای 
بهبود ادراك و تحليل آن.

 عوامل انسانی و مدیریتی 
 عزت نفس سازمانی

- جایگزین نمودن ارزیابی عملكرد ماهانه به جای ارزیابی عملكرد ساالنه، و نيز ارزیابی كلی از ميانگين 
آنها صورت پذیرد.

- توجه همزمان به ارزیابی های كيفی و كّمی و نتيجه گرا در اداره كل امور مالياتی استان آذربایجان شرقی 
توصيه می گردد.

- همراستا نمودن سيستم پاداش و جبران خدمات با نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد به جهت تشویق هر 
چه بيشتر كاركنان به عملكرد باال ضروری به نظر می رسد.

- توجه به عزت نفس سازمانی و فردی در بحث ارزیابی عملكرد و تخصيص پاداش های سازمانی به جهت 
باال بردن انگيزاننده بودن پاداش ها ضروری است.

- در ارزیابی عملكرد به تناسب اختيارات و مسئوليت ها توجه ویژه گردد تا احساس اجحاف در كاركنان 
ایجاد نگردد.

- توجه به موضوع نوع وظيفه و نوع تكنولوژی مورد استفاده كاركنان در بحث ارزیابی عملكرد و تخصيص 
پاداش های سازمانی به جهت باال بردن عملكرد ضروری است.

عوامل شغلی و فردی 
سيستم مناسب ترفيعات و انتصابات:

- ایجاد سيستم مناسب ترفيعات و انتصابات با توجه به موضوعاتی همچون عدالت در مدیریت؛ عدالت در 
استخدام افراد در سازمان؛ عدالت در طراحی نظام جبران خدمات؛ عدالت در آموزش كاركنان؛ عدالت در 

تنظيم سيستم های انضباطی؛ عدالت در اخراج كاركنان، عدالت در طراحی نظام تعيين شایستگی.
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عوامل همگنی 

صميمت در سازمان
- مطابق با ویژگی های شخصيتی افراد با آنان برخورد شود و به نظرات كاركنان احترام گذاشته شود.

- در چينش افراد در گروه های همكاری به ویژگی های افراد و هماهنگی و انسجام ميان اعضاء توجه شود.
- باال بردن ميزان اعتماد سازمانی با اطمينان دادن به كاركنان از اینكه آنها جزء نيروهای ارزشمند و قابل 

اتكای سازمان بوده و تقویت تمایل كلی بر حفظ و ادامه  همكاری با آنها.

عوامل شخصيتی 
مسئوليت پذیری كاركنان

بها دادن به موضوعات مسئوليت پذیری كاركنان، روحيه پاسخگویی و روحيه خودكنترلی در بحث ارزیابی 
عملكرد و سيستم پاداش و جبران خدمات به جهت ارتقاء سطح عوامل شخصيتی ضروری به نظر می رسد.

عوامل فردی 
ایجاد و تقویت تعهد سازمانی

- افزایش تعهد سازمانی بر اساس توجه به موضوعاتی همچون آگاه كردن كاركنان از ميزان هزینه های 
صرف شده برای آموزش و آماده سازی كاركنان در راستای بهبود عملكرد به منظور احساس تكليف برای 
ماندن و ادامه فعاليت در سازمان برای جبران خدمات؛ بهبود شبكه های ارتباط اجتماعی در كار؛ مشاركت 
و  اهداف  تشریح  كاری؛  بازخورد  ایجاد  منظور  به  كاركنان  ارزیابی عملكرد  در تصميم گيری ها؛  كاركنان 
تنبيه؛ حذف تبعيض ها و روابط  ایجاد سيستم مناسب تشویق و  رسالت های سازمان؛ حذف موانع كاری؛ 

نامناسب افراد در محيط كار؛ محول كردن سطح باالتری از مسئوليت به افراد برای انجام شغل.

عوامل شخصيتی و سازمانی 
درون گرایی

- استفاده از رهبران با ابهت و محبوب و سبک مدیریتی حمایتی به جهت ارتقاء درون گرایی.

از عوامل یاد شده عواملی نظير عوامل شخصيتی و سازمانی، سازمانی، سازمانی مدیریتی، شغلی و فردی 
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ارائه شده می توان  با پيشنهادهای  استان می باشد كه  مالياتی  امور  اختيارات مدیر كل  از  عوامل همگنی 
شاخص نيروی انسانی را ارتقا بخشيده و نيروی انسانی كارا و با انگيزه در جهت پيش برد اهداف مالياتی 

داشته باشيم.
همچنين در راستای ارتقاء سطح پایبندی كاركنان به رفتارهای اخالقی پيشنهاد می شود :

- در طراحی نمودار سازمانی و به تبع آن تدوین شرح وظایف واحدها و بخش های سازمان، وظایف و ميزان 
اختيارات هر واحد و بخش در اجرای رفتارهای اخالقی مشخص گردد.

- پيشنهاد می شود جلسات منظم و دوره ای با حضور بازنشستگان و افراد مرجع جهت استفاده پرسنل جاری 
از تجربيات آنان از مسائل اخالقی برگزار گردد.

به  توجه  ميزان  برای  خاصی  امتياز  سازمان،  پرسنل  ارتقاء  و  ارزشيابی  آئين نامه  در  می گردد  پيشنهاد   -
رفتارهای اخالقی در نظر گرفته شود.

- پيشنهاد می شود پاداش های منظمی برای رعایت رفتارهای اخالقی در سازمان تعيين گردد.
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