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ارائه مدل فرهنگ رفتار اخالقی بر اساس تجارب معنوی و
صفات شخصیتی با تعدیلگری عدالت ادراک شده

مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷، پذیرش: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

چکیده
را  ارزش هایی  ناگزیرند  خود  پیرامون  در حال تغییر  محیِط  با  سازگاری  برای  سازمان ها 
درون خود نهادینه کنند که متضمن سالمت سازمانی باشد. لذا در کنار سازوکارهای 
نهادینه  بر  و  داده  قرار  مدنظر  است  قانون  از  فراتر  که  را  اخالقی  سازوکارهای  قانونی، 
کردن ارزش های اخالقی اهتمام ویژه ای دارند. این تحقیق با هدف ارائۀ مدل فرهنگ 
رفتار اخالقی بر اساس تجارب معنوی و صفات شخصیتی و عدالت ادراک شده انجام 
توصیفی ـ همبستگی  ماهیت  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  تحقیق  است.  گرفته 
 ۲۷۵ تعداد  به  غربی  آذربایجان  استان  نور  پیام  دانشگاه  کارکنان  آماری  جامعۀ  است. 
کل شماری  به صورت  نمونه گیری  آماری،  جامعه  بودن  محدود  به دلیل  و  است  نفر 
امر  خبرگان  از  نفر  ده  تعداد  خبرگی،  پانل  تشکیل  برای  همچنین  است.  گرفته  صورت 
پرسشنامه  نوع  از  داده ها  گردآوری  ابزار  شدند.  انتخاب  هدفمند  نمونه گیری  روش  به 
 Smart PLS ،SPSS استاندارد است و داده های گردآوری شده نیز از طریق نرم افزارهای
و MATLAB تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق به غیر از 
میانجی گری عدالت ادراک شده در ارتباط بین صفات شخصیتی و فرهنگ رفتار اخالقی 
است. عالوه بر این در مطلوب ترین حالت در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، 

سطح فرهنگ رفتار اخالقی به میزان ۰/۴۲ با حالت ایدئال فاصله دارد.
ادراک  عدالت  اخالقی، تجارب معنوی، صفات شخصیتی،  کلیدواژه ها: فرهنگ رفتار 

شده.
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مقدمه 
فرهنگی  ساختار  در  برجسته ای  جایگاه  سازمان ها  امروزه 
فعالیت های  از  «بسیاری  کرده اند.  پیدا  جوامع  اجتماعی  و 
زندگی  و  می شود  انجام  سازمان ها  در  مردم،  زندگی  حیاتی 
است.  ناممکن  تقریبًا  گوناگون،  سازمان های  وجود  بدون 
سازمان ها نیز برای آنکه بتوانند با محیط پویا و در حال تغییر 
درون  در  ناگزیرند  پایدار بمانند  و  شده  خود سازگار  پیرامون 
خود ارزشهایی را نهادینه کنند که متضمن سالمت سازمانی 
باشد. بخشی از سیاست های رسمی و ارزش های غیر رسمی 
قالب  در  که  است  اخالقی  اصول  با  ارتباط  در  سازمانی  هر 
بودن  غلط  یا  و  درست  می شود.  نمایان  اخالقی  منشورهای 
رفتارها است که واژه اخالق را ایجاد میکند. ارزش ها، سنت ها 
بودن  غلط  یا  درست  تعیین  اساسی  معیار  ایدئولوژی ها  و 
رفتارها هستند. از این رو قضاوت های اخالقی ممکن است 
از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد. تأثیر محیط های 
صریح  به طور  اخالقی  تصمیم گیری  فرایندهای  بر  سازمانی 
اهمیت فرهنگ اخالقی را در سازمانها برجسته کرده است» 
در  انجام شده  «مطالعات   .(Shafer, etal., 2011: 658)
حوزۀ اخالْق گویای ضعف فرهنگ اخالق کاری و پایین بودن 
انگیزه،  فقدان  چون  مسائلی  است.  ایران  در  مفید  کار  میزان 
و...  مراجعان  سرگردان کردن  گریز از محل،  وقت،  اتالف 
شاخص ضعف اخالق کار در میان شاغالن ایرانی شناخته 
«از   .(۱۴۹  :۱۳۹۲ همکاران،  و  (محمدخانی  شده است» 
رقابتی  مزیت  یک  عنوان  به  اخالقی  رفتار  فرهنگ  که  آنجا 
در  انگاری  سهل  است،  توسعه  اساسی  شرط های  از پیش  و 
پی  در  سازمان  برای  ناپذیری  جبران  تبعات  میتواند  آن  مورد 

داشته باشد» (حاجی لو و همکارن، ۱۳۹۷: ۴۵).

بیان مسئله
میزان  بر  اخالقی  رفتار  فرهنگ  چشمگیر  تأثیر  «با توجه به 
تحقق اهداف، تدوین استراتژی ها، رفتارهای فردی، عملکرد 
و  تصمیم گیری  نحوه  خالقیت،  شغلی،  رضایت  سازمان، 
نظایر آنها، می توان گفت در سازمان، پدیده ای به دور از نقش 
همکاران، ۱۳۹۴:  و  ندارد» (رفیعی  وجود  مفهوم  این  تأثیر  و 
۱۱۲). می توان با مشاهده پایبندی فرد به هنجارهای شغلی و 
دیدن  با  مثال  کار، (برای  سازمان  در  موجود  مقررات  رعایت 
رد پیشنهاد اخذ مبلغی در قبال انجام کاری یا نادیده انگاشتن 
از  صرف نظر  یا  کار  جریان  در  دوستی  و  خویشاوندی  روابط 

منافع شخصی در انجام وظایف و توجه به مصالح جامعه و...) 
سازمان را دارای فرهنگ مناسبی از اخالق دانست. بررسی های 
کارشناسانه نشان می دهد که رفتار اخالقی در ایران در مقایسه 
با کشورها و جوامع صنعتی در سطح پایین تری قرار دارد (زمانی 
و طهماسبی، ۱۳۹۸: ۹۸). «رسالت دانشگاه ها در وهله اول 
پرورش و تربیت افراد با اخالق است. از این منظر وجود رفتار 
اخالقی در دانشگاه ها نقش مهمی داشته و ترویج آن در بین 
کارکنان و علی الخصوص استادان، می تواند بستر ارزشمندی 
 Grabowski etal., 2019:) «در حوزه خدمات آموزشی باشد
196). یکی از عوامل موفقیت سازمان های کشورهای توسعه 
یافته، توجه آن ها به اخالق کار و اتخاذ مکانیزم های ارتقای آن 
بوده است (قالوندی، ۱۳۹۵: ۳۱). لذا این پژوهش در صدد 
و  اخالقی  رفتار  فرهنگ  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  با  تا  است 
کردن  نهادینه  در  موثری  گام  موضوع،  ابعاد  کردن  مشخص 
سازمانی  و  فردی  اثربخشی  افزایش  و  اخالقی  ارزش های 
بین  رابطه  که  است  آن  تحقیق  اصلی  سؤال  بنابراین  بردارد. 
تجارب معنوی و صفات شخصیتی با فرهنگ رفتار اخالقی 
عدالت  آیا  و  است؟  چگونه  نور  پیام  دانشگاه  کارکنان  بین  در 

ادراک شده میتواند ارتباط بین این متغیرها را تعدیل کند؟

پیشینه پژوهش
گسترده  صورت  به  اخالق  موضوع  اگرچه  داشت  توجه  باید 
رفتار  فرهنگ  اما  است  گرفته  قرار  مختلف  محققان  نظر  مد 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  اندکی  تحقیقات  در  اخالقی 
بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   (۱۳۹۹) طهماسبی  و  زمانی 
ادراک شده  عدالت  ارتباط رفتار اخالقی اسالمی و ادراک از 
نشان دادند بین میانگین نمره رفتار اخالقی اسالمی با عدالت 
ادراک شده و رفتار شهروندی رابطه وجود دارد. فقیه و حسنی 
فرهنگ  میانجی  نقش  به  خود  پژوهش  نتایج  در   (۱۳۹۸)
بردند.  پی  اخالقی  رفتار  به  تمایل  افزایش  در  اخالقی  رفتار 
ارتباط  بررسی  در   (۱۳۹۵) نادی  و  محمدآبادی  حسین پور 
و  مدیران  اخالقی  تصمیم های  و  سازمانی  اخالقی  فرهنگ 
کارکنان نتیجه گرفتند فرهنگ اخالقی سازمانی عامل موثری 
بر تصمیم گیری های اخالقی است. نادی و همکاران (۱۳۹۸) 
بیان کردند بین صفات شخصیتی با رفتار شهروندی اجباری 
رابطه منفی وجود دارد. قالوندی (۱۳۹۵) در تحقیقی نشان 
داد ابعاد کار با معنا و همسویی با ارزش های سازمان می توانند 
به طور مثبت و معنی داری مؤلفه های دلبستگی به کار، جدیت 
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در کار، روابط انسانی در محل کار، و روح جمعی و مشارکت 
 (۲۰۱۹) همکاران  و  گرابوسکی۱  کنند.  بینی  پیش  را  کار  در 
بر اساس تحقیقات خود بیان کردند که سخت کوشی و تعهد 
مثبت  پیش بینی کننده های  عاطفی،  و  هنجاری  سازمانی 
همکاران  و  کلین۲  هستند.  یار  سازمان  غیراخالقی  رفتارهای 
کنترل  سیستم  اثرات  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   (۲۰۱۸)
تعریف  دادند  نشان  اخالقی  غیر  رفتارهای  روی  بر  مدیریت 
عقیده  به  می دهد.  افزایش  را  رویه ای  عدالت  ادراک  اهداف، 
ارزیابی  در  مدیران  توسط  که  جنبه هایی  به  بی توجهی  آن ها 
عدالت  ادراک  به  منجر  است،  کنترل  غیرقابل  عملکرد 
در  همکاران۳ (۲۰۱۸)  و  موون  نمی شود.  توزیعی  و  رویه ای 
پژوهش خود نشان دادند که معنویت کارکنان رابطه مثبتی با 
انگیزه درونی آنها دارد که به نوبه خود منجر به درگیر شدن در 
کارآفرینی می شود و از این رو با عملکرد شغلی رابطه مثبت 
دارد. پابلو و گومیز۴ (۲۰۱۶) نیز در تحقیق با عنوان تأثیر منفی 
شخصیت های آفتاب پرست گونه بر اهداف اخالقی کارکنان 
حرکت های  گرفتند  نتیجه  ماکیاولیانیسم  واسطه ای  نقش  با 
فردی  بین  روابط  در  فریب  و  دستکاری  مانند  خودخواهانه، 
با احزاب در داخل و خارج از محل کار، نگرانی های جدی 
برای مدیریت ایجاد می کنند. ماکیاولیایی اغلب مستقیمًا برای 
چنین شکست های اخالقی مورد انتقاد قرار میگیرد، اما بیشتر 

تفاوت های فردی موجب این امر بوده است. 

سؤال های پژوهش
رفتار  فرهنگ  مدل  ارائه  به دنبال  حاضر  پژوهش  که  آنجا  از 
با  شخصیتی  صفات  و  معنوی  تجارب  بر اساس  اخالقی 
را  تحقیق  سؤال های  است،  ادراک شده  عدالت  تعدیلگری 

می توان به شرح ذیل مطرح کرد: 
تأثیر  اخالقی  رفتار  فرهنگ  بر  شخصیتی  صفات  آیا   .۱

معناداری دارد؟
۲. آیا تجارب معنوی بر فرهنگ رفتار اخالقی تأثیر معناداری دارد؟
و  شخصیتی  صفات  بین  رابطه  ادراک شده  عدالت  آیا   .۳

فرهنگ رفتار اخالقی را تعدیل می کند؟
۴. آیا عدالت ادراک شده رابطه بین تجارب معنوی و فرهنگ 

رفتار اخالقی را تعدیل می کند؟

اهداف پژوهش
۱. بررسی تأثیر صفات شخصیتی بر فرهنگ رفتار اخالقی 

۲. بررسی تأثیر تجارب معنوی بر فرهنگ رفتار اخالقی
بین  رابطه  در  ادراک شده  عدالت  تعدیلگری  بررسی   .۳

صفات شخصیتی و فرهنگ رفتار اخالقی 
بین  رابطه  در  ادراک شده  عدالت  تعدیلگری  بررسی   .۴

تجارب معنوی و فرهنگ رفتار اخالقی 

ادبیات پژوهش
«فرهنگ اخالقی زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی است که 
دارد.  میان نظام های رسمی و غیر رسمی  کارکرد چند بعدی 
فرهنگ اخالقی در نظام رسمی خود با مدیریت مسئوالن عالی 
ارتباط  در  آموزشی  برنامه های  و  تشویقی  نظام های  سازمان، 
و  یکسان  رفتارهای  شامل  نیز  غیر رسمی  حالت  در  و  است 
هنجارهای اخالقی است. فرهنگ اخالقی ایجاد کننده آگاهی 
از اخالقیات، قضاوت ها و عملکرد آن ها است به طوری که 
Culli-) «می کند مشخص  را  کارها  بودن  نادرست  یا  درست 

ford, 2005: 6) یا باعث متعالی تر شدن ساختارها و پیامدهای 
تصمیم گیری می شود (امیرکافی و هاشمی نصب، ۱۳۹۲: ۵۱). 
برای  را  حمایت هایی  اخالقی،  فرهنگ  یک  مهم تر  همه  «از 
تفکر مستقل ایجاد میکند و افراد را برای داشتن تصمیم های 
و  (رفیعی  می کند»  ترغیب  سازمانی،  ارزش های  بر  منطبق 
تأثیر  محققان  اخیر  پژوهش های   .(۱۰۹  :۱۳۹۴ همکاران، 
فرهنگ اخالقی را بر بهینه کردن تصمیم های اخالقی به اثبات 
رسانده اند. «هر چقدر کارکنان فرهنگ اخالقی بیشتری را در 
سازمان درک کنند، تصمیم های غیر اخالقی کمتری را اتخاذ 
خواهند کرد» (حسین پور محمدآبادی و نادی، ۱۳۹۵: ۱۰۱). 
موضوع فرهنگ رفتار اخالقی از زوایای مختلفی مورد بررسی 
محققان  نظر  از  آن  دهنده  تشکیل  مؤلفه های  و  گرفته  قرار 
تشکیل  مؤلفه های  محققان  است.  بوده  متفاوت  مختلف، 
هنجارها/محرک های  شامل  را  اخالقی  رفتار  فرهنگ  دهنده 
اخالقی، پیروی از مقامات باال و تشویق برای رفتار اخالقی 
می دانند (Trevino & Nelson, 2010: 246). «برخی دیگر 
نیز با نگاه بوم گرایانه موضوع فرهنگ رفتار اخالقی را بررسی 
کرده و معتقدند که وجود معیارهای امانت انگاری مسئولیت، 
رعایت عدالت، احسان، اعتدال، حفظ کرامت و ماهیت عمل 
میتواند معیارهای مناسبی برای ارزیابی آن باشد» (شاهسواری 

و پورعزت، ۱۳۹۹: ۵۳). 
«در بیان رابطه معنویت و اخالق، بسیاری بر این عقیده 
هستند که تجارب معنوی با اعتقاد عملی به رعایت ارزش های 
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اخالقی  معادل  بودن  معنوی  واقع  در  است.  یکسان  اخالقی 
معنویت  مؤلفه های  است.  کردن  عمل  انسانی  و  زیستن 
می توانند بخشی از تغییرات رفتار اخالقی را پیش بینی کنند 
موجب  فردی،  بین  روابط  رهگذر  در  فرد  معنوی  تجارب  و 
و  می شود» (هاشمی  اخالقی  بر مبنای خصایل  تجلی رفتار 
در   (۱۳۹۷) عزیزی  و  زرنگاریان   .(۳۸  :۱۳۹۳ همکاران، 
و  رفتار  بر  مدیریت  داشتن  برای  را  معنویات  خود  مطالعات 
معنوی  تجربه  دانسته اند.  ضروری  اخالقی  تکامل  و  زندگی 
قدرت  به  تعلق  احساس  و  زندگی  در  معنا  ایجاد  با  می تواند 
واال بر باور فرد به ادراک از عدالت نیز کمک کند (بلداچینو۸، 
برتر  نیروی  یک  از  فرد  ادراک  ۵۰۶). «اندیشمندان   :۲۰۰۸
(خدا) در زندگی روزمره را از اجزای تشکیل دهنده تجارب 

 .(Ambrose etal., 2007: 29) «معنوی دانسته اند
افراد  که تجربه معنوی  معتقدند  صاحب نظران  از  عده ای 
داشته  ادراک شده  عدالت  ایجاد  در  برجسته ای  نقش  میتواند 
باشد (امیرکافی و هاشمی، ۱۳۹۱: ۴۶). «زمانی که تجارب 
درک  کارکنان  دارد،  قرار  مطلوبی  سطح  در  سازمان  معنوی 
(زمانی  داشت  خواهند  سازمان  در  عدالت  جریان  از  مثبتی 
مفهوم  یک  ادراک شده  عدالت   .(۱۰۲  :۱۳۹۸ طهماسبی،  و 
و  تبعیض  عدم  معنای  به  که  است  پیچیده  بسیار  و  انتزاعی 
 Ambrose etal., 2007:) «رعایت منصفانه تفاوت ها است
30). «بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردهای سازمان، 
است  آنان  اثربخشی  تنزل  و  کارکنان  روحیه  موجب تضعیف 
(رفیعی و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۰۵). عدالت ادراک شده شامل 
عدالت  و  رویه ای  عدالت  توزیعی،  عدالت  همانند  ابعادی 
 .(Niehoff & Moorman, 2016: 537) است»  تعاملی 
موضوع عدالت ریشه در نظریه برابری آدامز دارد. این نظریه 
رفتارهای  و  مداخله های  به  نسبت  افراد  دهی  پاسخ  نحوه  به 
ناعادالنه سرپرستان در توزیع امکانات در سازمان ها توجه دارد. 
از این منظر این متغیر می تواند به عنوان عامل تعدیل کننده در 
نظر گرفته شود. کامکار و پاشایی (۱۳۹۷) در تحقیقات خود 

معنویات و عدالت را الزمه رفتارهای اخالقی دانسته اند. 
«از متغیرهای مهم دیگر اثرگذار بر فرهنگ رفتار اخالقی 
 .(۷۲  :۱۳۹۳ مردانی،  و  (رستگار  است  شخصیتی  صفات 
نادی و همکاران (۱۳۹۸) در پژوهش خود اولین و مهم ترین 
دانسته اند.  مختلف  شخصیت های  با  افراد  را  سازمان  جز 
ویژگی های  این  کنار  در  دارد  عقیده   (۲۰۰۰) ایزنبرگ۵ 
می تواند  اخالقی  رفتار  همانند  عواملی  وجود  شخصیتی 

باشد.  مؤثر  سازمان  کارکنان  رفتارهای  به  دهی  جهت  در 
رفتار  بر  شخصیتی  صفات  تأثیر  گرفته،  انجام  تحقیقات  در 
 .(Vaillanta etal., 2008: 226) «اخالقی تأیید شده است
را  مطالعات  از  استخراج شده  شخصیت  ابعاد  «پژوهشگران 
هیجانی  تواضع،  و  صداقت  از  ترکیبی  که  نامیده اند  هگزاکو 
بودن، برون گرایی، توافق جویی، وظیفه شناسی و گشودگی به 

تجربیات جدید است» (اشتن و لی، ۲۰۰۷: ۱۶۳). 

چارچوب نظری
در  کاری  اخالق  هندلزمن (۲۰۱۳)،  و  نپ  نظریه  بر اساس 
باشد  معنویت  از  ناشی  چارچوب های  مبتنی بر  که  صورتی 
داشته  سازمانی  اهدف  پیشبرد  برای  مؤثرتری  اثرات  میتواند 
و  رفتارها  و  سازمان  سطوح  کلیه  در  میتواند  معنویت  باشد. 
عملکرد کارکنان، اثرگذار باشد چراکه افراد بر اساس معنویت 
در انجام فعالیتهای سازمانی، به ارزشهای اخالقی نیز پایبند 
هستند و همین مسئله میزان جرائم شغلی را کاهش میدهد. از 
سوی دیگر فرهنگ کاری به شدت متأثر از شخصیت است. به 
واسطه شخصیت، می توان پیش بینی کرد فرد در وضعیت های 
و  (اتکینسون  داد  خواهد  نشان  خود  از  رفتاری  چه  معین 
همکاران، ۱۳۸۶: ۹۵). به زعم پارسونز هر کنش اجتماعی، 
با ارزش هایی همراه است که شرایط ساختی کنش را تشکیل 
می دهند. در نتیجه، فرد در انجام کنش اجتماعی باید دست به 
انتخاب ارزش ها بزند. پارسونز تصریح می کند تفاوت بنیانی 
ممالک مدرن و سنتی، جهت گیری های ارزشی افراد در انجام 
کنش و به بیان دیگر تیپ شخصیتی افراد است (ازکیا، ۱۳۷۷: 
۶۳). بر این اساس و با توجه به مطالب ذکر شده در ادبیات و 
پیشینه تحقیق، می توان نحوه ارتباط بین متغیرهای تحقیق را 

در قالب مدل مفهومی «شکل ۱» نمایش داد.

شکل ۱. مدل مفهومی تحقیق.
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فرضیات
فرضیات  می توان  پژوهش،  سؤال های  و  اهداف  با توجه به 

تحقیق را به صورت زیر مطرح کرد: 
ــ صفات شخصیتی بر فرهنگ رفتار اخالقی تأثیر معناداری 

دارد.
معناداری  تأثیر  اخالقی  رفتار  فرهنگ  بر  معنوی  ــ تجارب 

دارد.
ــ عدالت ادراک شده رابطۀ بین صفات شخصیتی و فرهنگ 

رفتار اخالقی را تعدیل می کند.
فرهنگ  و  معنوی  تجارب  بین  رابطۀ  ادراک شده  ــ عدالت 

رفتار اخالقی را تعدیل می کند.

روش تحقیق
هدف  کّمی،  رویکرد  اثبات گرا،  پارادایم  نظر  از  تحقیق  این 
کاربردی، ماهیت توصیفی ـ همبستگی و گردآوری داده، از 
نوع پیمایشی است. برای گردآوری اطالعات از کتابخانه های 
اینترنتی و نشریات معتبر استفاده شد و ابزار گردآوری داده ها 
کارکنان  آماری  جامعه  است.  استاندارد  پرسش نامۀ  نیز 
نفر   ۲۷۵ تعداد  به  غربی  آذربایجان  استان  نور  پیام  دانشگاه 
است و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به 

صورت کل شماری صورت گرفته است. 
پرسشنامه  از  شخصیتی  صفات  متغیر  سنجش  برای 
در مجموع  پرسشنامه  این  شده است.  استفاده  لی  و  آشتون 
۲۴ سؤال دارد که مؤلفه های صداقت - تواضع، تهیج پذیری، 
برون گرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی، و گشودگی به تجربه 
را مورد سنجش قرار می دهد و هر مؤلفه با ۴ سؤال سنجیده 
پژوهش  در  محاسبه شده  کرونباخ  آلفای  ضریب  شده است. 
 ۰/۷ باالی  پرسشنامه  این  برای  همکاران (۱۳۹۷)  و  بشرپور 

این  مالکی  و  صوری  و  محتوایی  روایی  و  شده است  برآورد 
در  همچنین  شده است.  ارزیابی  مناسب  نیز  پرسشنامه 
پژوهشی دیگر، روایی صوری و محتوای این مقیاس با استفاده 
 De Vries,) است گرفته  قرار  تأیید  مورد  علمی  روش های  از 
878 :2013).  برای سنجش متغیر فرهنگ رفتار اخالقی نیز 
بوترفیلد (۱۹۹۸) استفاده شده است.  پرسشنامه تروینو و  از 
این پرسشنامه در مجموع ۱۵ سؤال و ۳ بعد دارد. سؤال های 
۱ تا ۱۰ بعد هنجارها/ محرک های اخالقی، سؤال های ۱۱ تا 
۱۳ بعد پیروی از مقامات باال و سؤال های ۱۴ تا ۱۵ نیز بعد 
سؤال  می دهد.  قرار  سنجش  مورد  را  اخالقی  رفتار  تشویق 
شماره ۱۴ به صورت معکوس نمره گذاری شده است. ضریب 
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بررسی پایایی پرسشنامه عدد 
۰/۸۸ گزارش شده و روایی آن نیز از طریق تحلیل عاملی مرتبه 
اول مورد تأیید قرار گرفته است. برای سنجش متغیر تجارب 
شده است.  استفاده   (۱۳۹۰) قربانی  پرسشنامه  از  معنوی 
این پرسشنامه در مجموع ۳۲ سؤال دارد و مؤلفه های عرفان 
قرار  سنجش  مورد  را  دینی  تفسیر  و  نفسانی  عرفان  آفاقی، 
می دهد. روایی پرسشنامه در پژوهش قربانی مطلوب گزارش 
است.  آمده  به دست   ۰/۸ باالی  آن  کرونباخ  آلفای  و  شده 
برای سنجش متغیر عدالت ادراک شده از پرسشنامه کالکیت 
 ۱۸ در مجموع  پرسشنامه  این  شده است.  استفاده   (۲۰۰۱)
رویه ای  عدالت  توزیعی،  عدالت  مؤلفه های  و  دارد  سؤال 
این  پایایی  می دهد.  قرار  سنجش  مورد  را  تعاملی  عدالت  و 
پرسشنامه در پژوهشی بررسی شده و ضریب آلفای کرونباخ 
 Homburg etal., 2010:) است  آمده  دست  به   ۰/۸۹ آن 
در  نیز  تحقیق  این  در  پرسشنامه ها  کرونباخ  آلفای   .(271
«جدول ۱» ارائه شده است. همچنین همبستگی بین متغیرها، 
میانگین، انحراف معیار و سطح معنی داری متغیرها نیز در این 

جدول ۱. بررسی متغیرهای تحقیق

سطح معنی داری آزمون 
K-S

آلفای کرونباخ
آمار توصیفی

 (D) همبستگی اسپیرمن نماد متغیر
انحراف استاندارد میانگین MAX MIN

۰/۶۹ ۰/۷۶ ۰/۲۱ ۲/۵۴ ۲/۰۸ ۵  (R=0.204-
SIG=0.02) A صفات شخصیتی

۰/۰۲ ۰/۷۸ ۰/۲۷ ۲/۸ ۱/۸۲ ۴/۶۵  (R=0.532-
SIG=0.00) B تجارب معنوی

۰/۳۷ ۰/۷۵ ۰/۲۲ ۲/۶۵ ۲/۶۸ ۵  (R=0.492-
SIG=0.00) C عدالت ادراک شده

۰/۰۹ ۰/۸۱ ۰/۲۴ ۰/۸۴ ۲/۱۳ ۴/۵ - D فرهنگ رفتار اخالقی
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می شود  مشاهده  که  همانطور  شده است.  داده  نشان  جدول 
در مجموع توزیع داده ها نرمال نیست لذا جهت بررسی مدل 

از نرم افزارهای Smsrt PLS و SPSS استفاده شده است.
همچنین برای دستیابی به ترکیب مطلوب مؤلفه ها جهت 
حداکثر کردن میزان متغیر وابسته از سیستم استنتاج فازی و 
نرم افزار متلب استفاده شده است. این سیستم از پنج مرحله 

تشکیل شده است.
تحقیق  این  در  است.  سیستم  اولیه  طراحی  اول  ــ مرحلۀ 
طراحی سیستم استنتاج فازی به روش سوگنو۶ صورت گرفته 
مطابق  تحقیق  خروجی  و  ورودی  متغیرهای  بر اساس  و 
متغیرهای  سیستم  این  در  شده است.  طراحی  «شکل ۲» 
معنوی  تجارب  و  شده،  ادراک  عدالت  شخصیتی،  صفات 
به عنوان ورودی، و فرهنگ رفتار اخالقی به عنوان خروجی 

سیستم تعریف شده اند.

شکل۲. طراحی سیستم استنتاج فازی.

متغیرهای  تبدیل  روند  است.  فازی سازی  دوم  ــ مرحله 
این  در  گویند.  فازی سازی  را  زبانی  متغیرهای  به  صریح 
عضویت،  توابع  تعریف  طریق  از  کالمی  متغیرهای  مرحله 
برای  هم  فازی سازی  منظور  به  میشوند.  فازی سازی 
متغیرهای ورودی و هم برای متغیر خروجی از تابع عضویت 
مثلثی استفاده شد. برای ورودی ها از تابع عضویت مثلثی با 
سه سطح کم، متوسط و زیاد بهره گرفته و برای خروجی از 
پنج متغیر زبانی خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم 

استفاده شده است.
ــ مرحله سوم ایجاد پایگاه قوانین فازی است. قواعد استنتاج 
فازی مجموعه ای از قواعد اگر- آنگاه هستند که قلب سیستم 
(اگر)  مقدم  دوبخش  از  قانون  هر  میدهد.  تشکیل  را  فازی 
همواره  تالی  بخش  که  شده است  تشکیل  (آنگاه)  تالی  و 
چندین  شامل  معموًال  مقدم  بخش  ولی  اسمی  عبارت  یک 
عبارت اسمی (چندین شرط) است که با رابط «و» منطقی 

با هم مرتبط می شوند. بر این اساس قوانین ضروری استنتاج 
آن  مقدم  بخش  قوانین،  ساخت  برای  می شوند.  مشخص 
آنها  از  و  گرفت  قرار  خبرگان  اختیار  در  پرسشنامه  طریق  از 
سپس  دهند.  پاسخ  خود  دانش  با توجه به  که  شد  خواسته 
پاسخ های خبرگان تجمیع و قوانین فازی تدوین شد. پس از 
آن قوانین حاصله در موتور استنتاج وارد و از آن برای تحلیل 

داده ها و مدل سازی استفاده شد.
موتور  پژوهش  این  در  است.  استنتاج  چهارم  ــ مرحله 
استنتاج  شد.  ایجاد  ممدانی  روش  بر اساس  فازی  استنتاج 
مربوط به قسمت نتیجه یا پیامد هر قاعده فازی است. برای 
سیستم هایی که دارای یک خروجی هستند به ازای هر قاعده 
نشان دهندۀ  «شکل ۳»  می شود.  انجام  استنتاج  یک  فازی 
ممدانی  روش  بر اساس  فازی  استنتاج  سیستم  کلی  نمای 
است. در این سیستم ورودی قطعی به ورودی فازی تبدیل و 
پس از استنتاج، خروجی سیستم که به صورت فازی است، 

فازی زدایی می شود.

شکل۳. دیاگرام کلی سیستم استنتاج فازی ممدانی.

نافازی سازی  از  منظور  است.  نافازی سازی  پنجم  ــ مرحله 
به  انبوهش  خروجی  در  حاصل  فازی  مجموعه  تبدیل 
مقداری  منفرد  مقدار  این  است.  دقیق  و  منفرد  مقدار  یک 
نشان  که  است  خروجی  متغیر  برای  تعریف شده  دامنۀ  در 
خروجی  برای  مقداری  چه  ورودی،  با توجه به  میدهد 
میرود.  انتظار  تعریف شده  فازی  استنباط  سیستم  با توجه به 
جرم،  مرکز  مانند  مختلفی  روش های  با  نافازی سازی 
وزنی  میانگین  و  میانگین ـ بیشینه  عضویت،  درجه  بیشترین 
امکان پذیر است. در این پژوهش جهت فازی زدایی از روش 
مرکز جرم استفاده شد. این روش مرکز ناحیه زیر منحنی را 
نمودارهای  از  ترکیبی  فازی  استنتاج  نمودار  میکند.  محاسبه 
ارائه شده در این بخش است. این نمودار به صورت همزمان 

همه بخشهای یک فرایند استنتاج فازی را نشان می دهد.
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یافته های پژوهش
نظر  از  آماری،  نمونه  از  گردآوری شده  پرسشنامه   ۲۷۵ از 
 ۱۷۸) مرد  ۶۵ درصد  و  نفر)   ۹۷) زن  ۳۵ درصد  جنسیت 
 ۴۵ تا   ۳۶ سنی  بازه  در  فراوانی  بیشترین  سنی  نظر  از  نفر)، 
در  فراوانی  کمترین  و  نفر)  فراوانی (۱۱۸  ۴۳ درصد  با  سال 
مقطع  نظر  از  نفر)،  ۶ درصد (۱۷  با  سال   ۵۵ از  باالتر  بازه 
تحصیلی بیشترین فراوانی در مقطع تحصیلی کارشناسی با 
۵۴ درصد (۱۴۸ نفر) و کمترین فراوانی در مقطع تحصیلی 
نظر  از  نهایتا  و  بودند  نفر)  ۸ درصد (۲۲  با  باالتر  و  دکتری 
کاری  سابقه  با  فراوانی  بیشترین  شد  مشخص  کاری  سابقه 
فراوانی  کمترین  و  نفر)  ۳۹ درصد (۱۰۷  با  سال   ۲۰ تا   ۱۰
در بازه سابقه کاری بیشتر از ۳۰ سال با ۴ درصد (۱۱ نفر) 
است. برای بررسی کیفیت مدل ساختاری از شاخص استون 
بینی  پیش  قدرت  معیار،  این  شده است.  استفاده  گایسلر  ـ 
مدل را مشخص می سازد و در صورتی که یک سازه درون زا 
ترتیب،  به  کند،  کسب  را   ۰/۳۵ و   ۰/۱۵  ،۰/۰۲ مقدار  سه 
یا  سازه  قوی  و  متوسط  ضعیف،  پیش بینی  قدرت  از  حاکی 
در  که  طور  همان  است.  آن  به  مربوط  برون زای  سازه های 
برای  به دست آمده  مقادیر  می شود،  مالحظه  «جدول ۲» 
متغیرهای تحقیق، باالتر از مقدار ۰/۳۵ است که حاکی از 

قدرت پیش بینی قوی سازه های برون زای مدل است.
برای سنجش روایی تشخیصی در سطح سازه (متغیرهای 
 AVE و Latent Variable Correla ons پنهان) از دو جدول
از خروجی الگوریتم PLS بهره گرفته شده است. همانطور که 
در «جدول ۲» مالحظه می شود مقادیر قطر اصلی برای هر 
پنهان  متغیرهای  سایر  با  متغیر  آن  ازهمبستگی  پنهان  متغیر 
روایی  بنابراین،  است.  بیشتر  مدل  در  موجود  انعکاسی 
مورد  سازه  سطح  در  انعکاسی  اندازه گیری  مدل  تشخیصی 
و  برازش  برای   GOF معیار  از  پژوهش،  این  در  است.  تأیید 

چهار  معیار،  این  شده است.  استفاده  مدل  اعتبار  تعیین 
شاخص مطلق، نسبی، مدل درونی و مدل بیرونی دارد. هر 
کدام از این شاخص ها هر چقدر به یک نزدیک تر و از ۰/۵ 
در  همانطورکه  است.  مدل  بهتر  برازش  نشانه  باشند  بیشتر 
در  شاخص ها  تمامی  مقادیر  می شود،  مشاهده  «جدول ۲» 
برازندگی  حاصل،  نتایج  کل  در  دارند.  قرار  قابل قبول  دامنه 
مطلوب مدل را نشان می دهند. نتایج حاصل از برازش مدل 
ضرایب  معناداری  و  مسیر  ضریب  شامل  که  در «شکل ۴» 
است، نشان داده شده است. در این شکل معناداری ضرایب 
مدل برای هر مسیر به صورت جداگانه نشان داده شده است. 
(به  مسیرها  تمامی  در  تی  عدد  قدر مطلق  اینکه  با توجه به 
غیر از مسیر تعدیلگری صفات شخصیتی به عدالت ادراک 
شده) باالتر از ۱٫۹۶ است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که 

ضرایب گزارش شده برای مسیرها معنادار هستند. 
داده  نشان  «شکل ۴»  در  مدل  مسیر  تحلیل  نتایج 
صفات  متغیر  است  مشخص  همانطورکه  شده است. 
بتای  ضریب  و   ۴/۹۸۰ تی  عدد  قدر مطلق  با  شخصیتی 
برقرار  اخالقی  رفتار  فرهنگ  با  معناداری  ارتباط   ۰/۳۶۶
تی  عدد  قدر مطلق  با  نیز  معنوی  تجارب  متغیر  است.  کرده 
متغیر  با  داری  معنی  ارتباط   ۰/۴۰۳ بتای  ضریب  و   ۴/۷۱۳
وابسته یعنی فرهنگ رفتار اخالقی برقرار کرده است. ارتباط 
 ۲/۲۱۵ تی  عدد  قدر مطلق  با  هم  ادراک شده  عدالت  متغیر 
نتایج  شده است.  گزارش  دار  معنی   ۰/۲۱۰ بتای  ضریب  و 
توانایی  ادراک شده  عدالت  متغیر  که  میدهد  نشان  همچنین 
تعدیلگری بین متغیر تجارب معنوی و فرهنگ رفتار اخالقی 
را دارد (β= 0.321-t=3.239) ولی این حالت برای متغیرهای 
β=-) صفات شخصیتی و فرهنگ رفتار اخالقی برقرار نیست
t=1.057-0.066). در حالت کلی جهت همبستگی متغیرها 
از نوع مثبت است و نشان می دهد که با افزایش متغیر مستقل، 

جدول ۲. بررسی شاخص تشخیصی یا واگرا با معیار فورنل ـ الرکر، شاخص استون ـ گایسلر و برازش مدل

مؤلفه ها
شاخص استون - گایسلربرازندگی مدلشاخص تشخیصی

1-SSE/SSOمدل نسبیمطلق
ABCDمدل درونیبیرونی

۰/۸۲عدالت ادراک شده

۰/۷۷۰/۷۵۰/۸۱۰/۷۴

A۰/۷۹
۰/۸۱B۰/۷۳۰/۷۱تجارب معنوی
۰/۷۶C۰/۴۸۰/۴۲۰/۴۵صفات شخصیتی
۰/۷۹D۰/۴۴۰/۳۹۰٫۳۳۰٫۳۶فرهنگ رفتار اخالقی
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با توجه به  داشت.  خواهد  افزایش  به  میل  نیز  وابسته  متغیر 
تجارب  بین  رابطه  در  ادراک شده  عدالت  تعدیلگری  اینکه 
معنوی و فرهنگ رفتار اخالقی تأیید شده است، برای بررسی 
زیر  سه  به  ادراک شده  عدالت  متغیر  تعدیلگری  این  دقیق تر 
و  متوسط  ادراک شده  عدالت  کم،  ادراک شده  گروه (عدالت 
عدالت ادراک شده زیاد) تقسیم شده است. اجرای این آزمون 
گرفته  صورت  خطی  رگرسیون  طریق  از  و   spss نرم افزار  در 
در  مضروب سه زیر گروه  ابتدا  در  صورت که  به این  است. 
تجارب معنوی به عنوان متغیر مستقل و متغیر فرهنگ رفتار 
اخالقی نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. 

در «جدول ۳» نتایج این بررسی تشریح شده است.
میزان  می شود  مشاهده  «جدول ۳»  در  که  همانطور 
از  اخالقی)  رفتار  (فرهنگ  وابسته  متغیر  تعیین  ضریب 
متغیر  همچنین  است.  یافته  افزایش   ۰/۳۰۹ به   ۰/۱۷۹
زیر  بین  در  افزایشی  نقش  ادراک شده  عدالت  تعدیلگر 
به دست   +۰/۳۷۹ آن  میزان  و  دارد  مشخص شده  گروه های 
آمده است که با توجه به قدر مطلق عدد تی ۴/۳۱۲ (باالتر از 

مقدار بحرانی ۱/۹۶) معناداری این تعدیگری تأیید می شود. 
که  کرد  ادعا  می توان  به دست آمده  نتایج  بر اساس  بنابراین 
عدالت ادراک شده کم به میزان ۰/۱۹۷، عدالت ادراک شده 
متوسط به میزان ۰/۳۲۴ و عدالت ادراک شده زیاد به میزان 
۰/۳۶ ارتباط بین تجارب معنوی و فرهنگ رفتار اخالقی را 

تعدیل می کند. 
از  مطلوب  ترکیب  به  دستیابی  منظور  به  ادامه  در 
متغیرهای اثرگذار بر فرهنگ رفتار اخالقی از سیستم استنتاج 
ورودی  متغیرهای  در «جدول ۴»  شده است.  فازی استفاده 
شده)  ادراک  عدالت  و  معنوی  تجارب  شخصیتی،  (صفات 
خروجی  متغیر  و  ضعیف  و  متوسط  قوی،  عضویت  تابع  با 
(فرهنگ رفتار اخالقی) با تابع عضویت کم، متوسط، و زیاد 
گرفته اند (تعدادی  قرار  خبرگان  قضاوت  مورد   [۳ بازه [۱  در 
از قوانین ضروری به عنوان نمونه ارائه شده است). داده های 
گردآوری شده در این مرحله از طریق میانگین هندسی تبدیل 
به یک عدد واحد شد تا تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 

نرم افزار متلب میسر شود. 

شکل ۴. بررسی معناداری و ضرایب بتای مدل
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Fis=gen-) عملگر  بر اساس  گردآوری شده  داده های 
نمودار  «شکل ۵»  گرفتند.  قرار  آموزش  مورد   ((fis3 (x,y
متغیر  یک  و  ورودی  متغیر  سه  برای  را  فازی  خوشه بندی 
با  دیده  آموزش  داده های  تطابق  میزان  همراه  به  خروجی 
«شکل ۵»  در  که  همانطور  می دهد.  نشان  اولیه  داده های 

مشخص است داده های آموزش داده شده (نقاط قرمز رنگ) 
گرفته اند.  قرار  آبی)  اولیه (دایره های  داده های  روی  بر  کامًال 
می رسد  حداقل  به  بینی  پیش  خطای  میزان  حالت  این  در 

.(RMSEA=0.000002)

جدول ۳. بررسی ضرایب همبستگی مدل

R2مدل

فرهنگ رفتار اخالقی

ضرایب
استندارد نشده

ضرایب
سطح معنی عدد تیاستاندارد شده

داری
بتاانحراف استانداردبتا

مدل اول

(ثابت)

۰/۱۷۹

۲/۷۷۰/۱۸۴۱۵/۱۰۸۰/۰۰
۰/۰۹۷۰/۰۵۹۰/۱۸۳۲/۷۴۱۰/۰۳۵عدالت ادراک شده کم

۰/۱۴۵۰/۰۵۵۰/۳۰۲/۶۲۸۰/۰۱۰عدالت ادراک شده متوسط
۰/۳۲۰/۰۵۳۰/۳۴۴/۰۳۹۰/۰۰۹عدالت ادراک شده زیاد

مدل دوم

(ثابت)

۰/۳۰۹

۲/۲۶۰۰/۲۰۷۱۰/۹۱۵۰/۰۰

۰/۰۸۳۰/۰۵۱۰/۱۹۷۵/۶۱۸۰/۰۱۹عدالت ادراک شده کم

۰/۱۵۷۰/۰۵۱۰/۳۲۴۶/۰۸۵۰/۰۰۳عدالت ادراک شده متوسط

۰/۲۲۹۰/۰۴۹۰/۳۶۷/۵۷۹۰/۰۰۴عدالت ادراک شده زیاد
mod۰/۳۹۰/۰۲۱۰/۳۷۹۴/۳۱۲۰/۰۰

شکل ۵. نمودار خوشه بندی فازی و داده های آموزش دیده مدل.

جدول ۴. رول بندی متغیرهای ورودی و خروجی مدل

آنگاه
اگر عوامل

فرهنگ رفتار اخالقی

تجارب کممتوسطزیاد
معنوی

عدالت
ادراک شده

صفات 
شخصیتی

قویقویقوی۳

متوسطمتوسطمتوسط۲

ضعیفضعیفضعیف۱

ضعیفضعیفمتوسط۱٫۳

ضعیفقویمتوسط۱٫۵

قویقویضعیف۱٫۷

متوسطقویقوی۲٫۵

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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ازای  به  را  اخالقی  رفتار  فرهنگ  سطح  نیز  «شکل ۶» 
مقادیر  می دهد.  نشان  اثرگذار  عوامل  متفاوت  ترکیب های 
به دست آمده بین ۰ تا ۳ متغیر است و هر اندازه به ۳ نزدیک تر 
ورودی ها  از  مقادیری  است.  بیشتر  مطوبیت  بیانگر  باشد 
معنوی)  تجارب  شده،  ادراک  عدالت  شخصیتی،  (صفات 
که به ازای آنها خروجی سیستم (فرهنگ رفتار اخالقی) در 
مطلوب ترین حالت قرار میگیرد در سطر باال توسط نرم افزار 

ارائه شده است.
وضع  در  می شود  مشاهده  «شکل ۶»  در  که  همانطور 
موجود، سطح حداکثر متغیر فرهنگ رفتار اخالقی ۲/۵۸ از 
۳ است و زمانی حاصل می شود که متغیر صفات شخصیتی 
و   ۲/۳۹ سطح  در  ادراک شده  عدالت   ،۲/۶۸ سطح  در 
تجارب معنوی در سطح ۲/۵ باشد. همچنین در «شکل ۷» 
نشان  مستقل  متغیرهای  تغییرات  ازای  به  متغیروابسته  رفتار 

داده شده است.

در «شکل ۷، نمودار الف» رفتار متغیرهای فرهنگ رفتار 
حداقل  شده است.  داده  نشان  شخصیتی  صفات  و  اخالقی 
میزان فرهنگ رفتار اخالقی در این حالت ۱/۹ است و متغیر 
مستقل (صفات شخصیتی) می تواند آن را تا ۲/۳ افزایش دهد. 
در نمودار ب رفتار متغیرهای فرهنگ رفتار اخالقی و عدالت 
ادراک شده نشان داده شده است. حداقل میزان فرهنگ رفتار 
(عدالت  مستقل  متغیر  و  است   ۱/۶ حالت  این  در  اخالقی 
ادراک شده) در نهایت می تواند مقدار آن را تا ۲ افزایش دهد. 
در نمودار ج نیز رفتار متغیرهای فرهنگ رفتار اخالقی و تجارب 
است  مشخص  که  همانطور  شده است.  داده  نشان  معنوی 
حداقل میزان فرهنگ رفتار اخالقی ۱/۸ است و متغیر مستقل 
دهد. افزایش   ۲/۱ تا  را  ان  مقدار  می تواند  معنوی)  (تجارب 
تحقیق  متغیرهای  بعدی  سه  نمودارهای  «شکل ۸»  در 
در  می شود  مشاهده  که  همانطور  شده است.  داده  نشان 
نمودار الف رفتار همزمان دو متغیر مستقل صفات شخصیتی 

شکل ۶. دستیابی به ترکیب مطلوب مؤلفه های مدل.

نمودار جنمودار بنمودار الف

شکل ۷. رفتار متغیر وابسته به ازای تغییرات متغیرهای مستقل.
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و تجارب معنوی با متغیر وابسته فرهنگ رفتار اخالقی نشان 
صفات  مستقل  متغیرهای  همزمان  وجود  شده است.  داده 
رفتار  فرهنگ  افزایش  باعث  معنوی  تجارب  و  شخصیتی 
مجددا  نیز  ب  نمودار  در  شده است.   ۲/۶ میزان  تا  اخالقی 
صفات  مستقل  متغیرهای  و  شده است  تکرار  شرایط  این 
شخصیتی و عدالت ادراک شده منجر به افزایش فرهنگ رفتار 

اخالقی تا سطح ۲/۴ شده است.

نتیجه گیری و پیشنهادها
ضرورتی  امروزی  سازمان های  برای  اخالقی  رفتارهای 
انکار ناپذیر است و از پیامدهای مهم آن ایجاد مزیت های 
رو  این  از  است.  سازمان  برای  رقابتی  و  خدماتی  تولیدی، 
کند،  نهادینه  سازمان  در  را  رفتارها  این  که  الگوهایی  وجود 
تحقیق  این  در  دلیل  همین  به  و  است  اهمیت  حائز  بسیار 
تالش شد تأثیر متغیرهای تجارب معنوی، صفات شخصیتی 
بررسی  مورد  اخالقی  رفتار  فرهنگ  بر  ادراک شده  عدالت  و 
قرار گیرد. نتایج تحلیل مدل ساختاری نشان داد کلیه مسیرها 
دارای رابطه معنی داری با متغیر وابسته است و متغیر تجارب 
معنوی بیشترین تأثیر را بر فرهنگ رفتار اخالقی داشته است. 
معنوی  تجارب  زیرا  دارد  مطابقت  نیز  واقعیت  با  امر  این 
زندگی  معنای  درک  بر  که  است  فرد  زندگی  از  مهمی  بخش 
و  داشته  تأثیر  زندگی  از  رضایت  و  خوشبختی  احساس  و 
سازمانی  و  فردی  اخالقی  بنیان های  تقویت  در  می تواند 
پژوهش  نتایج  با  نتیجه  این  باشد.  داشته  زیادی  اهمیت 
برجعلی لو و همکاران (۱۳۹۲)، که داشتن رابطه مناسب با 
خدا همانند عبادت را تقویت کننده چارچوب های اخالقی 
صفات  داد  نشان  نتایج  همچنین  دارد.  مطابقت  می دانند، 
اخالقی  رفتار  فرهنگ  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  شخصیتی 
مؤلفه  نیز  شخصیتی  صفات  متغیر  مؤلفه های  بین  در  و  دارد 
شخصیتی  صفات  با  را  ارتباط  بیشترین  تواضع   - صداقت 
برقرار کرده است. لذا می توان نتیجه گرفت در تبیین فرهنگ 
بر  را  نقش  بیشترین  تواضع   – صداقت  مؤلفه  اخالقی،  رفتار 
مسجدی  و  عزیزی  نادری،  نتایج  با  یافته  این  دارد.  عهده 
(۱۳۹۷) همخوانی دارد. صداقت از خصایل نیکوی انسانی 
است.  مدارانه  اخالق  زندگی  و  رفتار  بنای  سنگ  و  است 
به  و  اخالقی  اصول  از  نیاز  بی  نمی توان  را  سازمانی  هیچ 
است  درستکاری  و  صداقت  همانا  که  آنها  سرآمدترین  ویژه 
کسانی  یا  و  متقلب  و  دروغگو  افراد  به  سازمان  اگر  دانست. 
که اعمال خالف انجام می دهند ارتقا مقام بدهد و یا آنها را 
مورد ستایش قرار دهد چنین برداشت می شود که رفتارهای 
اصول  که  اینجاست  دارند.  مناسبی  بازدهی  غیراخالقی 
غیراخالقی در سازمان ریشه می گیرد و ارزشها، ضد ارزش و 
ضد ارزشها تبدیل به ارزش می شود. در خصوص تواضع و 
فروتنی نیز همین گونه است. فروتنی تسهیل کننده تعامالت 
و از ارزشهای مهم زندگی اجتماعی است. اگر کبر و غرور 
در سازمان تقویت شود، برقراری ارتباطات از چارچوب های 

نمودار الف

نمودار ب

شکل ۸. نمودار سه بعدی متغیرهای مستقل و وابسته.

شکل ۹. مدل نهایی تحقیق.
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و  قدرت  صاحبان  قلدری  بر مبنای  و  گرفته  فاصله  اخالقی 
چاپلوسی زیردستان شکل می گیرد.

عدالت  متغیر  داد  نشان  پژوهش  نتایج  دیگر  سوی  از 
ادراک شده توانایی تعدیلگری بین تجارب معنوی و فرهنگ 
پاشایی  و  کامکار  نتایج  با  نتیجه  این  دارد.  را  اخالقی  رفتار 
همکاران  و  روشن ضمیر  همچنین  دارد.  همخوانی   (۱۳۹۷)
افزایش  عدالت  احساس  زمان  هر  کردند  بیان  نیز   (۱۳۹۶)
کارکنان  از  را  زیاد  ادراک شده  عدالت  انتظار  می توان  یابد 
رفتار  فرهنگ  بروز  در  را  تأثیر  بیشترین  عامل  این  و  داشت 
اخالقی در سازمان خواهد داشت. لذا نتیجه به دست آمده با 

نتایج این پژوهشگران نیز مطابقت دارد.
داد  نشان  فازی  استنتاج  سیستم  از  به دست آمده  نتایج 
هر سه متغیر به صورت جداگانه توانایی بهبود فرهنگ رفتار 
اخالقی را دارند و در این بین متغیر تجارب معنوی می تواند 
فرهنگ  متغیرها)  سایر  به  (نسبت  افزاینده  حالت  یک  با 
رفتار اخالقی را افزایش دهد. افراد معنوی به چیزی فراتر از 
ارزش  چیز  همه  به  نهایت  در  که  دارند  اعتقـاد  مادی  جهان 
میدهد. معنویت میتواند ظرفیت تحمل افراد را افزایش دهـد 
و موجـب بهبود ارتباطات و همچنین رفتارهای اخالقی در 
تعامالت فردی شود. معنویت برای هر اجتماعی، انسانیت 
ارتقا  را  اخالقیات  سطح  و  می آورد  ارمغان  به  مسئولیت  و 
موجب  که  رفتارهایی اند  معنوی،  مهارت های  می بخشد. 
سازگاری فرد بـا محیط می شوند و الگوهای رفتاری اخالقی 

را در شرایط مختلف مشخص میکنند.
استنتاج  از  حاصل  مطلوب  ترکیب  در  دیگر  سوی  از 

به  اخالقی  رفتار  فرهنگ  موجود،  وضع  در  که  شد  مشخص 
میزان ۱۲ درصد با شرایط ایدئال فاصله دارد. به عبارت دیگر 
تحقیق  این  در  گرفته شده  نظر  در  عوامل  از  غیر  به  عواملی 
شناسایی  با  و  نگرفته اند  قرار  بررسی  مورد  که  دارند  وجود 
این  از  بیش  را  اخالقی  رفتار  فرهنگ  میزان  می توان  آن ها 
افزایش داد. لذا به محققان آتی پیشنهاد می شود در خصوص 
اخالقی  رفتار  فرهنگ  بر  آنها  تأثر  و  عوامل  این  شناسایی 
وضع  و  موجود  وضع  بین  شکاف  علت  و  نمایند  پژوهش 

مطلوب در این تحقیق را مشخص نمایند. 
را  تأثیر  بیشترین  معنوی  تجارب  متغیر  که  آنجا  از 
باورهای  می شود  پیشنهاد  دارد  اخالقی  رفتار  فرهنگ  بر 
بگونه ای  آنان  در  انگیزش  ایجاد  ضمن  کارکنان  مذهبی 
فرهنگی  ارزش های  نهادینه شدن  زمینه ساز  که  شود  تقویت 
صداقت  و  تواضع  که  آنجا  از  همچنین  شود.  سازمان  در 
فرهنگ  بر  اثرگذار  شخصیتی  عناصر  مهم ترین  به عنوان 
رفتار اخالقی شناسایی شدند پیشنهاد می شود در فرایندهای 
جذب و ارتقای کارکنان، صداقت و فروتنی به عنوان یکی از 
مدیران  به  گیرد.  قرار  امر  متولیان  مدنظر  اصلی،  مالک های 
نیز پیشنهاد می شود با ارائه گزارشات شفاف و دقیق از طریق 
گسترش  و  شکل گیری  از  اطالع رسانی،  رسمی  مجاری 
دهند.  افزایش  را  سازمانی  اعتماد  و  کرده  ممانعت  شایعات 
و  است  صادق  و  شفاف  مدیریت  از  نمودی  اطالع رسانی 
حاکمیت  بنای  زیر  سنگ  حکم  در  اطالعات  به  دسترسی 

دموکراتیک در سازمان است.
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