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 چکيذٌ
ىدیران ةا ؾدانث ةررشی راةعَ ةیً شتک ُای رُتری اخالكی ُدف اغهی از اٌسام ایً جضلیق 

پژوُض، کهیَ کارىٍدان ىدیریث  زاىؿَ آىاریىی ةاطد. شازىاٌی از دیدگاه کارکٍان داٌظگاه طیراز 

گیری جػادفی  ا اشحفاده از روش ٌيٌٌَّفر( ىی ةاطد کَ ة1044داٌظگاه طیراز و داٌظکده ُای واةصحَ )

ةرای شٍسض شتک ُای  ٌفر کارىٍد اٌحخاب طدٌد. 280ای ٌصتی ةر اشاس زٍصیث جؿداد  ظتلَ

رُتری اخالكی  ىدلرُتری اخالكی کَ ىتحٍی ةر رُتری اخالكی ىدیران از ىلیاس ىضلق شاخحَ 

اٌی از  ىلیاس ؾدانث گّیَ ىی ةاطد و ةرای شٍسض ؾدانث شازى 52( و طاىم 2005زاٌصّن )

پس از ىضاشتَ روایی و پایایی، پرشظٍاىَ ُا ( اشحفاده طده اشث. 1993شازىاٌی ىّرىان و ٌیِّف )

ةیً افراد ٌيٌَّ جّزیؽ گردید و داده ُای گردآوری طده ةا اشحفاده از روش ُای آىاری جضهیم 

ن چٍد ىحغیره ةا اشحفاده از واریاٌس اٌدازه گیری ُای ىکرر، جی جصث جک ٌيٌَّ ای و جضهیم رگرشیّ

یافحَ ُای جضلیق ٌظان داد  ىّرد جسزیَ و جضهیم كرار گرفحٍد.  lisrel 8.54وSpss17 ٌرم افزارُای

ةاالجریً ىیاٌگیً شتک رُتری اخالكی ىدیران داٌظگاه ىحؿهق ةَ شتک رُتری انِام ةخظی  -1کَ: 

و جّزیؿی( از شعش کفایث ىعهّب ةَ ظّر ىیاٌگیً اةؿاد ؾدانث شازىاٌی )رویَ ای، جؿاىهی  -2اشث. 

از دیدگاه کارىٍدان ىرد داٌظگاه طیراز،  شتک ىحلاؾد شازی و از  -3ىؿٍاداری پاییً جر ُصحٍد. 

دیدگاه کارىٍدان زن، شتک جصِیم گری كّیحریً پیض ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی 

شتک ىحلاؾد شازی  و از دیدگاه کارىٍدان ةا  دیدگاه کارىٍدان زدیداالشحخدام،  از -4ىی ةاطد. 

شاةلَ ، شتک انِام ةخظی و جصِیم گری كّی جریً پیض ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث 

 شازىاٌی ىی ةاطد. 

 .رُتری اخالكی، ؾدانث شازىاٌی، ىدیران، کارىٍدان داٌظگاه طیراز :يذيکل ياشگبن
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  2 عصمت ثرزگر،  1 محعه خبدمی
 اشحادیار ةخض ىدیریث و ةرٌاىَ ریزی آىّزطی، داٌظگاه طیراز، طیراز، ایران. 1
 داٌظسّی کارطٍاشی ارطد ىدیریث آىّزطی، داٌظگاه طیراز، طیراز، ایران. 2
 

 ًل:وبم وًیعىذٌ معئ
 عصمت ثرزگر

 ظبزمبوی عذالت ثبَبي رَجري اخالقی مذیران  ثررظی راثطٍ ثيه ظجک

 زؼيرا داوؽگبٌ کبرکىبن دیذگبٌ از
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 مقذمٍ
ُا و افزایض ىیزان کارُای غیراخالكی، غیركاٌٌّی و غیرىصئّالٌَ در ىضیط ُای کاری جّزَ ىدیران و  پیچیده جر طدن روزافزون شازىان

رؾایث و صفغ ارزطِای اخالكی و (. 1396غاصب ٌؼران را ةَ ةضخ اخالق کار و ىدیریث و رُتری اخالكی ىؿعّف شاخحَ اشث )ىلحدایی، 

شر د )ُا از زيهَ شازىان ُای آىّزطی ىّرد جّزَ كرار ىی گیرزه در ةیظحر شازىانرُتری آن، یکی از ىِيحریً پدیده ُائی اشث کَ اىرو

 (.2011، 2)اوگّرنّ، آشحٌّر شازىان دارد ٌگرش کارکٍان درر درشازىان ُای آىّزطی، رُتری اخالكی ىدیران ادرات ةصیاری ة .(2007، 1زیّاٌی

جّان  کَ از زيهَ آن ىی ىػادیق آن را ( جيام ىّنفَ ُا و2006، 3)ةراون ی اخالكیاز ایً رو ایً ىؤشصات ىی کّطٍد ةا ةَ کار گیری اغّل رُتر

 (.2001 ،4)ىٍدوٌکا واروٌصّن ةَ ؾدانث شازىاٌی اطاره کرد در شازىان خّد پیاده شازٌد

نزوم ُياٍُگی،  اٌیاشحيرار ةلای شازى کهیدی رُتران در پیظترد شازىان در ىصیر جضلق اُداف جؿییً طده و جّزَ ةَ ٌلض ىضّری و ةا

(. از ایً رو، رُتران 2006، 5)یّکم رُتران ةَ ىٍؼّر جضلق ایً ىِو ازحٍاب ٌاپذیر اشث جؿاىم ىصحلیو جياىی شعّح شازىاٌی ةا ُيراُی و

 گروُی وجّشؿَ فردی،  فرٍُگ، درزَ ةهّغ و ةانٍدگی شازىان ُا زىیٍَ رطد و کّطٍد جا ةا اجخاذ شتک ُای ىخحهف رُتری  ىحٍا شب ةا ىی

جّشؿَ،  پیظگاىی آٌان در ىصیررطد و جفاُو شازىاٌی و (. جالش رُتران ةرای ایساد وفاق و1996، 6)کاٌیٌّگّ وىٍدوٌکاد فراُو شازٌ شازىاٌی را

7رُتری اخالكی"زىیٍَ ةروز  ىفِّم 
  (.2006)یّکم،  طده اشث "

ىیان دیگر ؾّاىم ةَ ؾٍّان صیاجی جریً  ی، ٌیروی اٌصاٌی اشث کَ درىٍاةؽ شازىاٌ ةاارزش جریً ؾٍاغر و ىِو جریً، گران جریً و یکی از

 ُيچٍیً ٌلظی اشاشی در ( و2007، 8)ٌاةات چی کارایی شازىان ىضصّب طدهو اشاشی جریً راه ةرای افزایض ادر ةخظی  ؾٍػر اشحراجژیک و

(. رؾایث اٌػاف، ىٍػفاٌَ ةرخّردکردن، اكداىات 1384)ؾتدانهِی،  ىی کٍد ایفا ٌاةّدی شازىان ُا طکصث و یا ،ةانٍدگی رطد، پّیٍدگی و

 جّكؿی اشث کَ ُيَ کارکٍاٌی کَ وكث و (، خّاشحَ یا1990، 9)گریً ةرگی ةَ ؾٍّان ُصحَ اغهی ؾدانث شازىاٌ رؾایث اشحضلاق ُا غادكاٌَ و

 (.1983)گریً ةرگ،  آن اٌحؼاردارٌد شازىان غرف ىی کٍٍد، از در را اٌرژی خّد

 

 یرَجري اخالق
ىؿحلدٌد  آٌان  ٌدارد. ارزیاةی آن اجفاق ٌؼر وزّد ةَ رطد رُتری اخالكی، ىیان غاصب ٌؼران ٌصتث ةَ جؿریف ىٍاشب و ةَ زؾو جيایم رو

ذٍُی اشث، صحی ةضخ درةاره چٍیً  یک رطحَ ؾهيی کَ ةرای ؾیٍی گرائی ارزش كائم اشث، فردی و کَ ةضخ درةاره اخالق درشازىان، در

رُتری ةَ ؾٍّان ؾهو جّزَ ٌداطحَ  ةَ داٌض ىدیریث و شتب ىی طّد افراد طّد کَ ةرخی اصصاس ٌاراصحی کٍٍد، زیراىّضّؾی ىّزب ىی 

ٌيایض رفحار ىٍاشب ةَ غّرت ٍُساری دراؾيال "گٌَّ جؿریف کرده اٌد: ایً ُيکاراٌض رُتری اخالكی را (. ةراون و2002، )یّکم ةاطٍد

رُتران (. 2005، )ةراون"جػيیو گیری زاٌتَ، جظّیق و ظریق ارجتاط دو از ن ةَ ایً گٌَّ رفحارُاجرغیب پیروا رواةط ةیً طخػی و طخػی و

اخالكی ةَ ؾٍّان افرادی پایتٍد ةَ اغّل، زاىؿَ پذیر و درشحکار ىظخع ىی طٌّد کَ جػيیيات ىحؿادل و خّب ىی گیرٌد . ُيچٍیً خیهی 

ٌظان ارجتاط ةر كرار ىی کٍٍد ، اشحاٌداردُای اخالكی طفاف را جٍؼیو و از پاداش ُا و جٍتیَ اوكات رُتران اخالكی پیراىّن اغّل اخالكی ةا پیروا

ةررشی جادیر رُتری اخالكی (. 2006، 10ُا اشحفاده ىی کٍٍد جا در ٌحیسَ ىضیعی شانو و ةا ةِره وری ةاال در شازىان ایساد طّد )جرویٍّ و ةراون

رد اكحػادی ٌظاٌگر ایساد ىصئّنیث ازحياؾی و ؾدانث شازىاٌی و ىظارکث گصحرده ىدیران در در ارزیاةی ؾيهکرد ؾيهیاجی، جساری و ؾيهک

(. ُيچٍیً جضهیم ویژگی ُای رُتری اخالكی ٌظاٌگر ادراك ىحفاوت کارکٍان از ایً 2018صیعَ ُای ىخحهف کاری ىی ةاطد) کیو و جاپا، 

( ٌظان داد کَ رُتری اخالق گرا ةَ ظّر ىؿٍی داری جغییرات جؿانی 1396(. ٌحایر پژوُض ىلحدایی )2017ویژگی ُا ىی ةاطد )طیٍدیکا، 

 شازىاٌی و جّاٌيٍدی شازی کارکٍان را جتییً ىی کٍد.

( ٌظان داد ةیً رُتری اخالكی ىدیران و شکّت شازىاٌی راةعَ ىٍفی و ىؿٍی داری وزّد دارد و ةیً 1396یافحَ ُای ىیرکيانی )

 راةعَ ىذتث و ىؿٍاداری وزّد دارد.رُتری اخالكی و ؾدانث شازىاٌی 
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 11جبوعًنی مذل رَجري اخالق
( ىی ةاطد کَ ىتحٍی ةر پٍر شتک انِام 2005زىیٍَ رُتری اخالكی، دیدگاه رُتری اخالكی زاٌصّن ) ُا در یکی ازىؿروف جریً  دیدگاه

  .اؾيال زور ىی ةاطد ةخظی، جصِیم گری، ىحلاؾد شازی، جظّیق و

 

 َجري اخالقی جبوعًناثعبد ي مًلفٍ َبي ر
ةایصحی چِار ؾٍػر رُتری اخالكی درك طده و ةِتّد ةرای ىّدر ةّدن، کارا ةّدن و ىحؿانی ةّدن، ىی( ىؿحلد اشث کَ 2005زاٌصّن )

اشث، ىیٌظان داده طده  ظّر کَ در طکمیافحَ ةاطد. ایً ؾٍاغر ؾتارجٍد از: ُدف، داٌض، اكحدار و اؾحياد. راةعَ ىیان ایً چِار ؾٍػر ُيان

 کٍٍده اشث. جّاٌد ةَ غّرت اززایی ةَ ُو واةصحَ ٌيایض داده طّد. جّزَ غرف ةَ ُر یک از ایً اززا ةَ غّرت زداگاٌَ، کاری ٌاكع و گيراه

 

 
 (2002اجساي رَجري اخالقی جبوعًن )

 

 ارجتاط ةا اُداف شازىاٌی، در ذًُ ُای اٌسام طده جّشط رُتر اخالكی کَ در ُدف: ىّضّؾاجی ُصحٍد ٌؼیر اكداىات و ٌحایر ةررشی

 شازد. اوشث. ذًُ رُتر، زىیٍَ را ةرای جيرکز و دتات ٌصتث ةَ اكداىات و جػيیيات شازىان فراُو ىی

 طّد، داٌض: رُتر اخالكی، دارای داٌض الزم ةرای جضلیق، جظخیع و ؾيم اشث. ایً داٌض ةَ واشعَ شازىان و ىضیط آن یافث ىی

ةَ دٌتال جؿانی و رطد زىیٍَ الزم را ةرای کارکٍاٌی کَ  ،خّاُد یاد ةگیردکٍٍد، ةا شازىاٌی کَ ىیافرادی کَ آن را صفغ ىیاىا ةاید آن را جّشط 

 ةَ وزّد آورد و ةَ اطحراك ةگذارد.  ُصحٍد

 ا ةا ُو در ارجتاط داٌد کَ جياىی ایٍِگیری و اكدام اشث، اىا ایً را ُو ىیاكحدار: رُتر اخالكی، دارای كدرت ظرح شّال، جػيیو

 گذارٌد. نذا ةاید از اكحدار الزم ةرای ُدایث آٌِا ةَ شيث جضلق اُداف شازىاٌی ةرخّردار ةاطد. ُصحٍد و ةر روی ُو ادر ىی

 کٍد. ةدون شَ ؾاىم اؾحياد، داٌض و ُدف، ةرداری از آن را از ظریق شازىان و ىضیط آن انلا ىیاؾحياد: رُتر اخالكی، اؾحياد و ةِره

 فراد از ةَ کارةردن اكحدار خّد واُيَ دارٌد.ا

از چِار ىفِّىی کَ ریظَ در اغّل اخالكی کارةردی دارٌد، ٌظات  جيام ىّضّؾات ىرةّط ةَ اخالكیات، و خط ىظی و اغّل اخالكی،

 ادگیری و رطد.طٌّد. ایً چِار ىلّنَ ؾتارجٍد از: ُدف ىظحرك، اٌحخاب ىظخع، ىصئّنیث، یگرفحَ و جّشط آٌِا جّضیش داده ىی

 

 مذل جبوعًن َبي رَجري اخالقیظجک 
رشد کَ رُتری اخالكی ةاید ٌّؾی رُتری ٌرم و آرام ةاطد و ُیچ چیزی زز صلیلث ٌتاطد. رُتر اخالكی ةّدن، یؿٍی در اغهب ةَ ٌؼر ىی

ُا و ؾيهکردُا، ةا جّزَ ةَ پٍر شتک یا عکَ در جظخی در واكؽ فردی اشثُر ىّكؿیحی ةَ ىیزان درشث از اكحدار اشحفاده کردن. رُتر اخالكی 

 (.2005)زاٌصّن،  کٍد، از اكحدار خّد اشحفاده ىی(2-2)طکم  ىؿیار زیر
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Johnson 
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 (2002ظجک َبي رَجري اخالقی مذل جبوعًن )

 

 کارةرد شتک ُای رُتری اخالكی

 انِام ةخظی

 یکَ دیگر اؾضا یاانگّطدن ةَ گٌَّ

 یا ةراةانلّه خّد ر یىحؿِد، اشحؿدادُا

 ٌیم ةَ اُداف شازىان ارائَ دٍُد.

ةیٍض،  از انِام ةخظی زىاٌی اشحفاده ىی طّد کَ کارکٍان، خّد ىصئّل، 

ُصحٍد و آن را در فرٍُگ شازىاٌی خّد ىٍؿکس ىی شازىاٌی  یُا و جؿانارزش

شازٌد و ةَ اٌدیظیدن و ىصحلم ؾيم کردن جرغیب ىی طٌّد و فؿاالٌَ 

ٌِا ؾيدجا از درون ةراٌگیخحَ ىی طٌّد ٌَ ةَ واشعَ آ .درىّفلیث، طرکث دارٌد

 فظارُای ةیروٌی )پاییً جریً صد ىداخهَ(.

 جصِیم گری

صيایث از افراد ىحؿِد و ُدایث کردن آٌِا 

در ىّاكؽ الزم، جا ةحّاٌٍد از اشحؿدادطان ةَ 

 ظّر کاىم اشحفاده کٍٍد.

زىان، ٌیاز ةَ ُدایث افراد ىحؿِد شاطّد کَ اشحفاده ىی یاز جصِیم، اغهب زىاٌ

 ىدیران شازىان دارٌد جا ةحّاٌٍد طایصحگی ُا و كاةهیث ُای خّد را ةروز ٌيایٍد.

 ىحلاؾد شازی
جا ةرای رشیدن ةَ  خحً اؾضاءىحلاؾد شا

 اُداف شازىاٌی ُيکاری کٍٍد.

طّد کَ اؾضا از جّاٌایی خّدطان اشحفاده ىی ی، اغهب زىاٌیاز ىحلاؾدشاز

 ، اىا ایً اٌحؼار از آٌان وزّد دارد.اری الزم را ٌدارٌدد و ُيکىعيئً ٌیصحٍ

 جظّیق

پیظٍِاد ىظّكاٌَ ةَ دنیم فلدان ىظارکث 

 یدر زای یالزم ةرای کصب اُداف شازىاٌ

 کَ جؿِد اٌسام کار وزّد دارد.

زىاٌی اشحفاده ىی طّد کَ کارکٍان جؿِد ىّرد ٌؼر را زِث از جظّیق 

 ونی اٌگیزه الزم را ةرای ىظارکث ٌدارٌد.دشحیاةی ةَ اُداف شازىاٌی دارٌد 

 اؾيال زور

ای از ىستّر کردن دیگر اؾضا ةَ ارائَ درزَ

اشحؿدادطان در زایی کَ افراد، جؿِد 

اٌدکی ةَ اٌسام وػایف خّد دارٌد و یا اغال 

 جؿِدی ٌدارٌد.

زىاٌی ىٍاشب اشث کَ کارکٍان جؿِد الزم را زِث اؾيال زور اشحفاده از 

اُداف شازىاٌی و اٌسام وػایف خّد ٌدارٌد و یا فضای شازىان دشحیاةی ةَ 

 .)آطفحَ و ٌاةصاىان اشث )ةاالجریً صد ىداخهَ

 

 

 عذالت ظبزمبوی
(. اىا آٌچَ در جؿاریف ایً واژه ةَ 1388)صصیً زاده، ٌاغری،  ُای ةضخ ؾدانث، اةِام در جؿاریف و ىؿاٌی آن اشث از دطّاری ییک

ِّم ؾدانث ةَ ىؿٍای ةراةری و جصاوی، دادگری و اٌػاف، داوری ةا راشحی و درشحی و ىفاُیو دیگری از ایً كتیم ىلاغد ىا ٌزدیکحر اشث ىف

  (.1388)صصیً زاده، ٌاغری،  اشث

 و یا زکس داٌٍد ةّدن رفحار شازىان ةا آٌِا ىی ادراك افراد از ىٍػفاٌَ یا غیرىٍػفاٌَ  ؾدانث شازىاٌی را( 2007)12فهّگر و کروپاٌزاٌّ

. ادراك ( 2001، 14( ؾدانث شازىاٌی را ادراك کارکٍان از اٌػاف و رفحارُای ؾادالٌَ طغهی ةیان ىی کٍٍد )فّکس و ُيکاران1991)13وةیر

گردد  طغم و صحی در ىّاردی جلاةم و رودرروئی ةا شازىان ىی ةرخّرد غیرىٍػفاٌَ شازىان جّشط افراد ةاؾخ کاُض روصیَ، زاةسایی و جرك

 . ادراك کارکٍان از ةرخّردُای ىٍػفاٌَ در کار ةَ طٍاشائی شَ ززء ىحفاوت از ؾدانث در شازىان یؿٍی ؾدانث(2005، 15ىیر پارکر، کُّم)

 (.2007، کروپاٌزاٌّای ىٍسر گردیده اشث ) ىراوده ای و ؾدانث رویَ جّزیؿی، ؾدانث

 

 َبي عذالت ظبزمبوی کبوًن
ؾدانث درشازىان  ردُای ىٍػفاٌَ درکاراشث کَ خّد ةَ طٍاشایی شَ ززء ىحفاوت ازةرخّ شازىان ةیاٌگر ادراك کارکٍان از ؾدانث در

 (.2005، 16)پارکر، کُّم ىیر جؿاىهی ىٍسر گردیده اشث یؿٍی ؾدانث جّزیؿی، رویَ ای و

 عذالت تًزیعی
(. 2004، 17ىک دووال و فهیحچرؾدانث جّزیؿی ةَ اٌػاف ادراك طده از شحاده ُا وپیاىد ُایی کَ افراد دریافث ىی کٍٍد اطاره دارد )

ای دریافث کٍٍد؛ ةَ ؾتارت دیگر ةَ اٌدازه ُيکاراٌظان از پاداطِای اٌسام پاداش ىٍػفاٌَ، اٌد دركتال اٌسام کارافراد ىایمىعاةق ةا ٌؼریَ ةراةری، 

                                                           
12 Fluker&Cropanzano 
13 Jex& Beehr 
14 Fox   
15 Parker& Kohlmeyer 
16 Parker& Kohlmeyer 



 191 -161، ص 1931، زمستان 16فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.Psyj.ir 

 
 ُا )جالش س کٍٍد کَ ٌصتحِای ورودی(. ةراةری ظتق ٌؼر آداىز زىاٌی صاغم ىی طّد کَ کارکٍان اصصا2002، )گریً ةرگ ىٍد طٌّدکار ةِره

 (.1996، 18)ایّان شّیچ، ىحی شّن طان ةراةر ةاطد ُا در ُيکاران ُا( ةا ُيیً ٌصتث ُایظان )پاداش ُا( ةَ خروزی

 عذالت ريیٍ اي
)ؾدانث  اداشُا ٌیز از جاکید غرف ةر ٌحایر جخػیع پ ةا جّزَ ةَ جغییر جضلیلات در رواٌظٍاشی ازحياؾی، ىعانؿَ ؾدانث در شازىان

ؾدانث رویَ ای ةَ  (.2001،  )کرش، اشپکحّر ةَ جاکید ةر فرایٍد ُایی کَ ایً جخػیع را ىّزب ىی طّد )ؾدانث رویَ ای(، جغییر کرد جّزیؿی(

. ةَ (2005، 19ادراك افراد از ؾادالٌَ ةّدن رویَ ُا وخط ىظی ُای ىّزّد در شازىان کَ ىتٍای ؾيم كرار ىی گیرد اطاره دارد )کّنکّیث

 (.2001، 20)راةیٍز طّدُا اشحفاده ىی ؾدانث رویَ ای یؿٍی ؾدانث درك طده از فرایٍدی کَ ةرای جؿییً جّزیؽ پاداش ؾتارت دیگر

 عذالت تعبملی

ةَ اٌػاف ادراك طده از کیفیث ارجتاظات ةیً فردی در ؾدانث جؿاىهی  ُا، ؾدانث جؿاىهی ٌاىیده ىی طّد. ؾدانث در شازىان ٌّع شّم از

(. ةَ ویژه ىٍػفاٌَ ةّدن رفحار جػيیو گیرٌدگان را در فراگرد جػيیو گیری 2004، 21ویَ ُای شازىاٌی دالنث دارد )ىک دووال و فهیحچرر

جّشط شرپرشحان ةَ  طاىم روطی اشث کَ ؾدانث شازىاٌی(. ةَ ؾتارت دیگر، ؾدانث جؿاىهی 2001، 22شازىاٌی ىد ٌؼر كرار ىی دُد )کریحٍر

 (.1996، 23)اشکاٌدورا ىی طّدزیردشحان ىٍحلم 

 

 (2002)کريپبوساوً، اثعبد ي مًلفٍ َبي عذالت ظبزمبوی 
 

 ؾدانث جّزیؿی: پیاىدُای ىٍاشب

 ىتٍای ىظارکث افراد اٌػاف: جّزیؽ ةر

 جّزیؽ ىصاوی ةیً افراد ىصاوات:

 جّزیؽ ةَ جٍاشب ٌیازافراد ٌیاز:

 رویَ ُای جػيیو گیری ىٍاشب ؾدانث رویَ ای:

 رویَ ُای ىظاةَ ةرای جيام افراد ارةرددتات: ک

 گروُِا یا ةرای ةرخی افراد اؾيال رویَ ُا جؿػب: كایم ٌتّدن اشحذٍاء در دوری از

 اظالؾات غضیش ىتٍای ىتٍای اظالؾات غضیش جػيیو گیری ةر غضث: جػيیو گیری ةر

 اؾيال رویَ ُا ُای ذی ٌفؽ در ىؿرف ُيَ جّزِات: نضاظ کردن ىٍافؽ ُيَ گروه

 ةهیث اغالح: كاةم اغالح ةّدن رویَ ُا درغّرت اطحتاه ةّدنكا

 ی پذیرفحَ طدهُاٍُسار اخالكیات: ىحکی ةرىّازیً اخالكی و

 جؿاىالت ىٍاشب ؾدانث جؿاىهی:

 طان افراد در ؾدانث ةیً فردی: رفحارىّدةاٌَ، ىضحرىاٌَ و

 رادفاَ کافی ة جّضیضات غضیش و ؾدانث اظالؾاجی: دادن اظالؾات و

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
17 Macdoval& Fletcher 
18 Ivancevich & Matteson 
19 Colquitt 
20 Robbins 
21 Macdoval& Fletcher 
22 Kreitner 
23 Scandura 
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 (1331عذالت در ظبزمبن )حعيه زادٌ ي وبصري، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذل مفًُمی پصيَػ

 

 ظًاالت تحقيق
 شتک رُتری اخالكی غانب در داٌظگاه طیراز کدام اشث؟  -1

 شث؟طیّع ؾدانث شازىاٌی ةر اشاس اةؿاد رویَ  ای، جّزیؿی و جؿاىهی در داٌظگاه طیراز ةَ چَ ىیزان ا -2

ؾدانث شازىاٌی داٌظگاه طیراز ىی ىؿٍادار رُتری اخالكی پیض ةیٍی کٍٍده  شتک ُای ىرد کدام یک از از دیدگاه کارکٍان زن و-3

 ةاطد؟

ؾدانث شازىاٌی داٌظگاه ىؿٍادار رُتری اخالكی پیض ةیٍی کٍٍده  شتک ُایدیدگاه کارکٍان دارای شّاةق ىخحهف کاری کدام یک  از-4

 طیراز ىی ةاطد؟

 پیاىدُای شازىاٌی

 

 خػّغیات ادارك کٍٍده

 

 اكداىات شازىاٌی:

ییروی از كّاٌیً 

 ؾدانث

 عذالت درک ؼذٌ

 تًزیعی -

 ريیٍ اي -

 تعبملی -

 ؾيهکرد کاری

 رفحار طِروٌدی

 اؾحياد شازىاٌی

 اٌحلام زّیی

 پرخاطگری

 جرك طغم

 رضایث و وفاداری

 رفحار خالف اٌحؼار

 ث جّزیؿیؾدان

 اؾيال زور

 ؾدانث رویَ ای

 ؾدانث جؿاىهی

 ىحلاؾد شازی

 جظّیق

 جصِیم گری

 انِام ةخظی

رُتری 

 اخالكی

ؾدانث 

 شازىاٌی
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 ريغ پصيَػ
ةا جّزَ ةَ ایٍکَ پژوُض صاضر ةَ ةررشی راةعَ ةیً رُتری اخالكی ىدیران ةا ؾدانث شازىاٌی از دیدگاه کارکٍان داٌظگاه طیراز پرداخحَ 

 ةاطد.  اشث، از ٌؼر ظرح ، ززء ظرح ُای کارةردی و از ٌؼر روش جضلیق، جّغیفی از ٌّع ُيتصحگی ىی

ٌفر( ىی ةاطد کَ در داٌظکده ُای 1044رىٍدان ىدیریث داٌظگاه طیراز و داٌظکده ُای واةصحَ )پژوُض، طاىم کهیَ کا زاىؿَ آىاری

ؾهّم جرةیحی و روان طٍاشی، صلّق و ؾهّم شیاشی، ادةیات وؾهّم اٌصاٌی، اكحػاد و ؾهّم ازحياؾی، داٌظکده ُای ؾهّم پایَ، ىٍِدشی، 

 ىی ةاطٍد.کظاورزی، ٍُر و ىؿياری و اىّر داٌظسّیی ىظغّل ةَ کار 

ٌفر  150ٌفر از کارىٍدان اٌحخاب   طدٌد. از ایً جؿداد  280ای ٌصتی و ةر اشاس زٍصیث،  گیری جػادفی ظتلَ ةا اشحفاده از روش ٌيٌَّ

 ٌفر کارىٍد ىرد اشث.  130کارىٍد زن و 
 

 تًزیع فراياوی ي درصذ ثر حعت ظبثقٍ خذمت ثٍ تفکيک جىعيت
 

 شاةلَ خدىث
 ىردان زٌان

 درغد فراواٌی درغد فراواٌی

 7/27 36 38 57 شال 10کيحر از 

 5/48 63 7/42 64 شال 20-10

 8/23 31 3/19 29 شال 30-21

 100 130 100 150 کم

 

 اثسار پصيَػ
 الف( رَجري اخالقی 

رُتری اخالكی  ىدلرُتری اخالكی اشحفاده طده اشث.  ایً ىلیاس ىتحٍی ةر  در ایً پژوُض از ىلیاس ىضلق شاخحَ

ةٍدی طده  ( درز1َ( جا کاىالًىخانفو )5ای از کاىالً ىّافلو ) گّیَ ىی ةاطد، کَ ةَ غّرت ظیف نیکرت پٍر گزیٍَ 52( و طاىم 2005)24زاٌصّن

زِث شٍسض روایی اةزار ىذکّر از اؾيال زورىی ةاطد.  واشث. ىلیاس  رُتری اخالكی دارای چِارةؿد انِام ةخض؛ جصِیم گر؛ىحلاؾد شاز 

 ایً ىلیاس جّشط کارىٍدان داٌظگاه طیراز جکيیم گردید. م و ةرای ىضاشتَ پایایی آن از آنفای کروٌتاخ اشحفاده طده اشث. جضهیم ؾاى

 ة( مقيبض عذالت ظبزمبوی
( اشحفاده طده اشث.ایً ىلیاس ىتحٍی ةر شَ ةؿد ؾدانث جّزیؿی، 1993)25در ایً پژوُض از ىلیاس ؾدانث شازىاٌی ىّرىان وٌیِّف

ةٍدی طده  ( درز1َىخانفو ) ( جا کاىالً 5ای از کاىالً ىّافلو ) گّیَ ىی ةاطد، کَ ةَ غّرت ظیف نیکرت پٍر گزیٍَ 20رویَ ای و طاىم  جؿاىهی و

و ةرای  ُا ةا  ٌيره کم ىضاشتَ گردید اشث. زِث شٍسض روایی اةزار ىذکّر، ةا اشحفاده از روش جضهیم گّیَ، ضریب ُيتصحگی ةیً گّیَ

 ایً ىلیاس جّشط کارىٍدان داٌظگاه طیراز جکيیم گردید. آن از آنفای کروٌتاخ اشحفاده طده اشث.  ىضاشتَ پایایی

 

 ريایی ي پبیبیی اثسار 
ةَ ىٍؼّر ةررشی روایی شازه ای ىلیاس ىضلق شاخحَ رُتری اخالكی  از روش جضهیم ؾاىهی اشحفاده طد. ٌحایر جضهیم ؾاىهی ةَ روش 

و  81/0ُا  ةرای جؿییً کفایث جؿداد ٌيٌَّ kmoياکس وزّد چِار ؾاىم در گّیَ ُا را جأیید ٌيّد. ىلدار ضریبىؤنفَ ُای اغهی ةا چرخض واری

ىؿٍادار ةَ دشث آىده اشث و صاکی از کفایث ٌيٌَّ  0001/0در شعش  1326ةّد کَ در درزَ آزادی  3486ضریب آزىّن خی ةارجهث ٌیز ةراةر 

ؾاىم كرار  4گّیَ ىّرد ٌؼر در  52اٌسام جضهیم ؾاىهی ةّد. آزىّن جضهیم اکحظافی ٌظان داد کَ گیری و ىاجریس ُيتصحگی گّیَ ُا ةرای 

  گیرٌد.  ىی

ُای  الؤ، ضریب ُيتصحگی شگّیَةا اشحفاده از روش جضهیم در پژوُض صاضر ةَ ىٍؼّر شٍسض روایی ىضحّایی ىلیاس ؾدانث شازىاٌی 

، در زدول ىرةّظَ یاسىل ُا در ٌحایر آن ةَ غّرت کيحریً و ةیظحریً ضریب ُيتصحگی گّیَىضاشتَ گردید کَ   ةا ٌيره کم ىلیاس ُا ىلیاس

 .آىده اشث زیر

 

                                                           
24Johnson 
25Moorman & Niehoff 
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 اثعبد مقيبض عذالت ظبزمبویاالت ثب ومرٌ کل ؤطيف ضرایت َمجعتگی ظ

 

 ؾدانث جّزیؿی ؾدانث جؿاىهی ؾدانث رویَ ای اةؿاد

 47/0 -82/0 67/0 -90/0 47/0-83/0 ُيتصحگی

 009/0-0001/0 0001/0 008/0-0001/0 ارید اشعش ىؿٍ

 

ةا اشحفاده از ضریب آنفای کروٌتاخ جّشط ىضلق ىضاشتَ گردید کَ ، رُتری اخالكی  در پژوُض صاضر ةَ ىٍؼّر شٍسض پایایی ىلیاس

فاده از ضریب آنفای ةا اشح، ؾدانث شازىاٌی  ةاطد. ُيچٍیً ةَ ىٍؼّر شٍسض پایایی ىلیاس ىی زیر ةَ طرح زدول ىذکّر   پایایی ىلیاس

 .ةاطد ىی زیر ةَ طرح زدول ىرةّظَ    پایایی ىلیاسکروٌتاخ جّشط ىضلق ىضاشتَ گردید کَ 
 

 مقيبض رَجري اخالقیضرایت آلفبي کريوجبخ 
 

 شتک اؾيال زور شتک ىحلاؾدشازی شتک جصِیم گر شتک انِام ةخض ىلیاس

 80/0 88/0 82/0 94/0 آنفای کروٌتاخ
 

 مقيبض عذالت ظبزمبویوجبخ ضرایت آلفبي کري
 

 ؾدانث جّزیؿی ؾدانث جؿاىهی ؾدانث رویَ ای ىلیاس

 91/0 97/0 76/0 آنفای کروٌتاخ

 

 َبي تجسیٍ ي تحليل اطالعبت ريغ
 ةاطد: ةَ جفکیک ةَ طرح زیر ىی الؤشی ُر ایً جضلیق ةرا ُای آىاری ىّرد اشحفاده در روش

 اه طیرازکدام اشث؟ )آزىّن جضهیم واریاٌس اٌدازه گیری ُای ىکرر(شؤال اول: شتک رُتری اخالكی غانب در داٌظگ

ای، جّزیؿی و جؿاىهی در داٌظگاه طیراز ةَ چَ ىیزان اشث؟ )آزىّن جی جصث جک  شؤال دوم: طیّع ؾدانث شازىاٌی ةر اشاس اةؿاد رویَ

 ای( ٌيٌَّ

ض ةیٍی کٍٍده ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی داٌظگاه طیرازىی یک ازاٌّاع رُتری اخالكی پی شؤال شّم: ازدیدگاه کارکٍان زن و ىردکدام

 ىحغیره(رگرشیّن چٍد ةاطد؟ )آزىّن جضهیم 

یک از اٌّاع رُتری اخالكی پیض ةیٍی کٍٍده ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی  شؤال چِارم: از دیدگاه کارکٍان دارای شّاةق ىخحهف کاری کدام

 ىحغیره( رگرشیّن چٍدةاطد؟ )آزىّن جضهیم  داٌظگاه طیرازىی

 

 َبي پصيَػ یبفتٍ

 یبفتٍ َبي اظتىجبطی
 شؤال اول: شتک رُتری اخالكی غانب درداٌظگاه طیرازکدام اشث؟

ُای ىکرر، جؿییً شتک رُتری اخالكی غانب داٌظگاه طیراز را از دیدگاه کارکٍان  گیری زدول زیر  ٌحایر آزىّن جضهیم واریاٌس اٌدازه

کی از آن اشث کَ ةاالجریً ىیاٌگیً شتک رُتری اخالكی گزارش طده جّشط کارکٍان، ىحؿهق ةَ شتک دُد. ٌحایر ةَ دشث آىده صا ٌظان ىی

ةاطد و ةا جّزَ ةَ ىلدار  ( ىی89/2جریً ىیاٌگیً ىحؿهق ةَ شتک رُتری اؾيال زور )ةا ىیاٌگیً; ( و پایی29/3ًرُتری انِام ةخظی )ةا ىیاٌگیً;

F ( جفا3و279ةَ دشث آىده در درزَ آزادی ) وزّد دارد.  0001/0وت ىؿٍاداری ةیً اٌّاع شتک رُتری اخالكی از دیدگاه کارکٍان در شعش 
 

 َبي مکرر جُت مقبیعٍ اوًاع ظجک رَجري اخالقی گيري وتبیج آزمًن تحليل ياریبوط اوذازٌ
 

 شعش ىؿٍاداری درزَ آزادی Fىلدار  اٌضراف اشحاٌدارد ىیاٌگیً جؿداد ىحغیر

 انِام ةخظی

280 

29/3 98/0 

 0001/0 (279و  3) 92/11
 83/0 25/3 ىحلاؾدشازی

 88/0 17/3 گری جصِیم

 92/0 89/2 اؾيال زور
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 ةاطد. ةر اشاس زدول آزىّن جؿلیتی ةَ دشث آىده، شتک غانب رُتری اخالكی از دیدگاه کارىٍدان، شتک رُتری انِام ةخظی ىی

ای رُتری ىحلاؾدشازی و جصِیم گری، از دیدگاه کارىٍدان جفاوت ىؿٍاداری وزّد ةیً ىیاٌگیً شتک رُتری انِام ةخض ةا شتک ُ

 02/0دارد. ُيچٍیً ةیً ىیاٌگیً شتک رُتری ىحلاؾد شازی ةا شتک رُتری جصِیم گری ، از دیدگاه کارىٍدان جفاوت ىؿٍاداری در شعش 

ةاجّزَ ةَ ٌحایر ةَ دشث آىده ىی جّان گفث کَ کارىٍدان  وزّد دارد اىا ةیً دیگر شتک ُای رُتری جفاوت ىؿٍاداری ىظاُده ٌگردید.

داٌظگاه ىؿحلدٌد کَ ىدیران داٌظگاه ةا شتک رُتری اخالكی انِام ةخظی، ةا دادن آزادی ؾيم و فرغث ةَ کارکٍان، زىیٍَ طکّفایی 

 دام ىی ٌيایٍد. اشحؿدادُای ةانلّه آٌان را فراُو کرده و در ىضیط کار ةر پایَ ارزش ُای اخالكی و اٌصاٌی اك
 

 وتبیج آزمًن تعقيجی ؼفٍ جُت مقبیعٍ اوًاع ظجک رَجري اخالقی
 

 (4) (3) (2) (1) ىحغیر

    1 انِام ةخظی

   03/0P< 1 ىحلاؾدشازی

  04/0P< 02/0P< 1 گری جصِیم

 1 - - - اؾيال زور

 

 داٌظگاه طیراز ةَ چَ ىیزان اشث. ای، جّزیؿی و جؿاىهی در شؤال دوم: طیّع ؾدانث شازىاٌی ةر اشاس اةؿاد رویَ

( و شعش کفایث Q3کفایث ىعهّب )  زدول زیر  ىیاٌگیً اةؿاد ؾدانث شازىاٌی از ٌؼر کارکٍان داٌظگاه طیراز و ٌیز ىلایصَ آن ةا ىؿیار

( Q3از شعش کفایث ىعهّب ) ای، جؿاىهی و جّزیؿی( طّد کَ ىیاٌگیً اةؿاد ؾدانث شازىاٌی )رویَ دُد. ىالصؼَ ىی ( را ٌظان ىیQ2كاةم كتّل )

جفاوت ىؿٍاداری ةیً ىیاٌگیً ةَ دشث آىده اةؿاد  279ةَ دشث آىده در درزَ آزادی  tجر ُصحٍد، و ةر اشاس ىلدار  ةَ ظّر ىؿٍاداری پاییً

ؾدانث جؿاىهی و  طّد کَ ُيچٍیً ىالصؼَ ىی. وزّد دارد 0001/0ای، جؿاىهی و جّزیؿی( ةا ىیاٌگیً ىؿیار در شعش  ؾدانث شازىاٌی )رویَ

جر ارزیاةی گردیده  ( ةَ ظّر ىؿٍاداری پاییQ2ًاز شعش كاةم كتّل ) ای در شعش كاةم كتّل ارزیاةی طده اشث، اىا ؾدانث جّزیؿی ؾدانث رویَ

ظگاه را پاییً جر اشث. ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَ دشث آىده ىی جّان گفث کَ ةَ ٌؼر ىی رشد کارىٍدان داٌظگاه، طیّع ؾدانث شازىاٌی جّزیؿی در داٌ

 داٌٍد.    کٍٍد، ىٍاشب ٌيی از صد ىعهّب ارزیاةی کرده اٌد و ةَ ظّر کهی شحاده ُا و پیاىدُایی را کَ افراد دریافث ىی

 

( در Q2( ي قبثل قجًل )Q3اي جُت مقبیعٍ ميبوگيه اثعبد مختلف عذالت ظبزمبوی ثب ظطًح کفبیت مطلًة ) وتبیج آزمًن تی تعت تک ومًوٍ

 ٌ ؼيرازداوؽگب

 ىیاٌگیً ىحغیر
اٌضراف 

 اشحاٌدارد

شعش کفایث 

 (Q3)ىعهّب 
 tىلدار 

درزَ 

 آزادی

شعش 

 ىؿٍاداری

شعش کفایث كاةم 

 (Q2)كتّل 
 tىلدار 

شعش 

 ىؿٍاداری

 39/0 85/0 3 0001/0 279 89/20 4 83/0 95/2 ؾدانث رویَ ای

 17/0 36/1 3 0001/0 279 85/14 4 03/1 08/3 ؾدانث جؿاىهی

 001/0 07/7 3 0001/0 279 35/24 4 96/0 59/2 جّزیؿیؾدانث 

 

 ازدیدگاه کارکٍان زن و ىردکدام یک ازاٌّاع رُتری اخالكی پیض ةیٍی کٍٍده ىؿٍادارؾدانث شازىاٌی داٌظگاه طیرازىی ةاطد؟: شؤال شّم

ٌظگاه طیراز پرداخحَ اشث. ةرای ایً ىٍؼّر ٌّع رُتری اخالكی ةا ؾدانث شازىاٌی از دیدگاه کارىٍدان ىرد دا طکم زیر ةَ ةررشی راةعَ

 دُد کَ:ٌّع رُتری اخالكی ةَ ؾٍّان ىحغیر ىصحلم و ؾدانث شازىاٌی، ةَ ؾٍّان ىحغیر واةصحَ در ٌؼر گرفحَ طده اشث. طکم زیر ٌظان ىی

 ای  نث شازىاٌی رویَةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدا پیض 30/0و  38/0ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  ةخظی و شتک شتک انِام

ةاطد، اىا شتک  ای ىی ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی رویَ پیض -21/0ةاطد، و شتک اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ىی

 کٍد.  ةیٍی ٌيی ای را پیض گری، ؾدانث شازىاٌی رویَ جصِیم

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث  پیض 13/0،  21/0و  41/0ةخظی، جصِیم گری و ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  شتک انِام

 ةاطد.  ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی جؿاىهی ىی پیض -18/0ةاطد، و شتک اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  شازىاٌی جؿاىهی ىی
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  ةاطد، و شتک اؾيال زور ةا  ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی جّزیؿی ىی پیض28/0شتک ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن

ةخظی، ؾدانث شازىاٌی  گری و انِام ةاطد، اىا شتک جصِیم ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی جّزیؿی ىی پیض -26/0ضریب رگرشیّن 

 کٍٍد. ةیٍی ٌيی جّزیؿی را پیض

 

 

 

 



  191 -161، ص 1931 زمستان، 16، شماره ناسی و علوم رفتاری ایرانفصلنامه روانش
ISSN: 2588-2864 

http://www.Psyj.ir 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کبرمىذان مرد مذیران از دیذگبٌ اخالقی عذالت ظبزمبوی ثر اظبض ظجک َبي رَجريپيػ ثيىی 

 شتک رُتری اؾيال زور

 

38/0 

 ؾدانث جؿاىهی 

ؾدانث 

 جّزیؿی

 

13/0 

21/0 

41/0 

18/0- 

06/0 

09/0 

28/0 

26/0- 

76/0 

85/0 

66/0- 

90/0 

 تک رُتری انِام ةخضش

 

 گریشتک رُتری جصِیم

 

 شتک رُتری ىحلاؾدشازی

 

ؾدانث 

 ای رویَ

 08/0 

30/0 

21/0- 

65/0- 

62/0- 

26/0 

28/0 

64/0 
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ٌّع رُتری اخالكی ةا ؾدانث شازىاٌی از دیدگاه کارىٍدان زن داٌظگاه طیراز پرداخحَ اشث. ةرای  طکم زیر ةَ ةررشی راةعَ

ایً ىٍؼّر ٌّع رُتری اخالكی ةَ ؾٍّان ىحغیر ىصحلم و ؾدانث شازىاٌی، ةَ ؾٍّان ىحغیر واةصحَ در ٌؼر گرفحَ طده اشث. طکم 

 دُد کَ: زیر ٌظان ىی

 ةیٍی کٍٍده  پیض 16/0،  36/0و 19/0ةخض، جصِیم گری  و ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  شتک رُتری اخالكی انِام

ةیٍی کٍٍده ىٍفی و  پیض -16/0ةاطد، و شتک رُتری اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ای ىی ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی رویَ

 ةاطد.  ىیای  ىؿٍادار ؾدانث رویَ

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار  پیض 19/0،  25/0و  35/0گری ةا ضریب رگرشیّن  ةخظی، ىحلاؾدشازی و جصِیم شتک انِام

ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث  پیض -23/0ةاطد. شتک رُتری اخالكی اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ؾدانث جؿاىهی ىی

 ةاطد. جؿاىهی ىی

ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی جّزیؿی  پیض 19/0و  21/0گری ةا ضریب رگرشیّن  یمةخض و جصِ شتک انِام

  کٍٍد. ةیٍی ٌيی ةاطد، و شتک ىحلاؾدشازی و اؾيال زور ؾدانث جّزیؿی را پیض ىی
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 کبرمىذان زن مذیران از دیذگبٌ عذالت ظبزمبوی ثر اظبض ظجک َبي رَجري اخالقیپيػ ثيىی 

شتک رُتری اؾيال 

 زور

19/0 

ؾدانث 

 جؿاىهی 

ؾدانث 

 جّزیؿی

19/

35/

25/0 

23/0- 

19/0 

21/0 

02/0

04/0- 

71/0 

87/0 

69/0 

77/0 

شتک رُتری انِام 

 ةخض

شتک رُتری 

 گریجصِیم

 شتک رُتری ىحلاؾدشازی

 

ؾدانث 

 ای رویَ

36/0 

16/0 

16/0- 

47/0

53/0- 

43/0 

47/0 

84/0 
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شؤال چِارم: از دیدگاه کارکٍان دارای شّاةق ىخحهف کاری کدام یک از اٌّاع رُتری اخالكی پیض ةیٍی کٍٍده ىؿٍادارؾدانث 

 ةاطد؟ شازىاٌی داٌظگاه طیرازىی

َ شال داٌظگاه طیراز پرداخح 1-10ٌّع رُتری اخالكی ةا ؾدانث شازىاٌی از دیدگاه کارىٍدان ةا شاةلَ  طکم زیرةَ ةررشی راةعَ

اشث. ةرای ایً ىٍؼّر ٌّع رُتری اخالكی ةَ ؾٍّان ىحغیر ىصحلم و ؾدانث شازىاٌی، ةَ ؾٍّان ىحغیر واةصحَ در ٌؼر گرفحَ طده اشث. 

 دُد کَ: طکم زیر ٌظان ىی

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث  پیض 30/0و   36/0ةخض و ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  شتک رُتری اخالكی انِام

ةاطد. اىا  ای ىی ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث رویَ پیض -17/0ةاطد، و شتک اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ای ىی ٌی رویَشازىا

 کٍد. ای را پیض ةیٍی ٌيی گری، ؾدانث رویَ شتک رُتری اخالكی جصِیم

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار  پیض 36/0،  37/0و  29/0ةخظی، جصِیم گری و ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  شتک انِام

 ةاطد. ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث جؿاىهی ىی پیض -26/0ةاطد. شتک اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ؾدانث جؿاىهی ىی

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی  پیض 27/0و  12/0گری و ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  شتک جصِیم

ةاطد. اىا شتک  پیض ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث جّزیؿی ىی -14/0اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ةاطد، و شتک جّزیؿی ىی

 ةاطد. ةیٍی کٍٍده ؾدانث جّزیؿی ٌيی ىحلاؾدشازی پیض
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ظبل 1-10کبرمىذان ثب ظبثقٍ  مذیران از دیذگبٌ عذالت ظبزمبوی ثر اظبض ظجک َبي رَجري اخالقیپيػ ثيىی 

 شتک رُتری اؾيال زور

 

36/0 

 ؾدانث جؿاىهی 

ؾدانث 

 جّزیؿی

 

36/0 

37/0 

29/0 

26/0- 

03/0 

27/0 

12/0 

14/0- 

91/0 

87/0 

37/0

80/0 

 شتک رُتری انِام ةخض

 

 گریشتک رُتری جصِیم

 

 شتک رُتری ىحلاؾدشازی

 

ؾدانث 

 ای رویَ

 09/0 

30/0 

17/0- 

34/0- 

36/0- 

40/0 

55/0 

79/0 
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شال داٌظگاه طیراز  11-20ٌّع رُتری اخالكی ةا ؾدانث شازىاٌی از دیدگاه کارىٍدان ةا شاةلَ  زیر ةَ ةررشی راةعَطکم 

پرداخحَ اشث. ةرای ایً ىٍؼّر ٌّع رُتری اخالكی ةَ ؾٍّان ىحغیر ىصحلم و ؾدانث شازىاٌی، ةَ ؾٍّان ىحغیر واةصحَ در ٌؼر گرفحَ 

 دُد کَ: طده اشث. طکم زیر ٌظان ىی

  ةیٍی  پیض 33/0،  24/0و  21/0گری و ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  ةخض، جصِیم انِامشتک رُتری اخالكی

ةیٍی کٍٍده ىٍفی و  پیض -13/0ةاطد، و شتک اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ای ىی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی رویَ

 ةاطد.  ای ىی ىؿٍادار ؾدانث رویَ

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و  پیض 17/0و  36/0،  21/0شازی ةا ضریب رگرشیّن ةخظی، جصِیم گری و ىحلاؾد شتک انِام

ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث جؿاىهی  پیض -18/0ةاطد. شتک اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ىؿٍادار ؾدانث جؿاىهی ىی

 ةاطد. ىی

 ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی  ةیٍی کٍٍده ىذتث و پیض 14/0و  15/0گری و ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  شتک جصِیم

ةاطد، اىا شتک  ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث جّزیؿی ىی پیض -20/0ةاطد، و شتک اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  جّزیؿی ىی

 کٍد. ةیٍی ٌيی ةخض، ؾدانث جّزیؿی را پیض رُتری انِام
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ظبل 11-20کبرمىذان ثب ظبثقٍ  مذیران از دیذگبٌاخالقی  عذالت ظبزمبوی ثر اظبض ظجک َبي رَجريپيػ ثيىی 

 شتک رُتری اؾيال زور

 

21/0 

 ؾدانث جؿاىهی 

ؾدانث 

 جّزیؿی

17/0 

36/0 

21/0 

18/0- 

09/0 

14/0 

15/0 

20/0- 

91/0 

87/0 

37/0

80/0 

 شتک رُتری انِام ةخض

 

 شتک رُتری جصِیم گری

 

 شتک رُتری ىحلاؾدشازی

 

ؾدانث 

 ای رویَ

24/0 

33/0 

13/0- 

34/0- 

36/0- 

30/0 

29/0 

73/0 
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شال داٌظگاه طیراز  21-30ٌّع رُتری اخالكی ةا ؾدانث شازىاٌی از دیدگاه کارىٍدان ةا شاةلَ  طکم زیر ةَ ةررشی راةعَ

صحَ در ٌؼر گرفحَ پرداخحَ اشث. ةرای ایً ىٍؼّر ٌّع رُتری اخالكی ةَ ؾٍّان ىحغیر ىصحلم و ؾدانث شازىاٌی، ةَ ؾٍّان ىحغیر واة

 دُد کَ: طده اشث. طکم زیر ٌظان ىی

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار  پیض 26/0و  30/0ةخظی و جصِیم گری ةا ضریب رگرشیّن  شتک رُتری اخالكی انِام

دانث ةیٍی کٍٍده ىٍفی و ىؿٍادار ؾ پیض -29/0ةاطٍد، و شتک رُتری اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ای ىی ؾدانث شازىاٌی رویَ

 ةاطد. ای ٌيی ةیٍی کٍٍده ؾدانث رویَ ةاطد. اىا شتک ىحلاؾدشازی پیض ای ىی رویَ

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و  پیض 10/0،  18/0و  48/0ةخظی، جصِیم گری و ىحلاؾدشازی ةا ضریب رگرشیّن  شتک انِام

ه ىٍفی و ىؿٍادار ؾدانث جؿاىهی ةیٍی کٍٍد پیض -14/0ةاطٍد. شتک اؾيال زور ةا ضریب رگرشیّن  ىؿٍادار ؾدانث جؿاىهی ىی

 ةاطد. ىی

 ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی  پیض 20/0و  31/0گری ةا ضریب رگرشیّن  ةخظی و جصِیم شتک انِام

 کٍٍد. ةیٍی ٌيی ةاطٍد، و شتک اؾيال زور و ىحلاؾدشازی، ؾدانث جّزیؿی را پیض جّزیؿی ىی
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 ظبل 21-30کبرمىذان ثب ظبثقٍ  اخالقی مذیران از دیذگبٌ ظجک َبي رَجري عذالت ظبزمبوی ثر اظبضپيػ ثيىی 

 شتک رُتری اؾيال زور

 

09/0 

 ؾدانث جؿاىهی 

 ؾدانث جّزیؿی

 

10/0 

18/0 

48/0 

14/0- 

20/0 

31/0 

01/0- 

01/0 

79/0 

87/0 

65/0- 

83/0 

 شتک رُتری انِام ةخض

 

 شتک رُتری جصِیم گری

 

 شتک رُتری ىحلاؾدشازی

 

 ای ؾدانث رویَ

 
30/0 

26/0 

29/0- 

63/0- 

57/0- 

33/0 

78/0 

33/0 
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 وتيجٍ گيري

 زظجک رَجري اخالقی غبلت در داوؽگبٌ ؼيرا
کَ ، صاکی از آن اشث شتک رُتری اخالكی غانب در داٌظگاه طیراز کدام اشثٌحایر و یافحَ ُای ىرةّط ةَ شؤال اول ، ىتٍی ةر ایٍکَ 

جریً ىیاٌگیً ىحؿهق ةَ  ک رُتری اخالكی گزارش طده جّشط کارىٍدان، ىحؿهق ةَ شتک رُتری انِام ةخظی و پاییًةاالجریً ىیاٌگیً شت

ةاطد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ٌّع غانب شتک رُتری اخالكی از دیدگاه کارىٍدان، شتک رُتری انِام ةخظی  شتک رُتری اؾيال زور ىی

ٌیم ةَ اُداف شازىان ارائَ  یةانلّه خّد را ةرا یىحؿِد، اشحؿدادُا یکَ دیگر اؾضای اشث اةَ گٌَّانگّطدن رُتری انِام ةخض،  ةاطد. ىی

 کَ پاییً جریً صد ىداخهَ از زاٌب ىدیران ىی ةاطد.   دٍُد

ّدن ةر پایَ در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ ةَ ٌؼر ىی رشد ىدیران داٌظگاه، ةا دادن آزادی ؾيم و فرغث ةَ کارکٍان، و ؾيم ٌي

ارزش ُای اخالكی و اٌصاٌی ىّرد كتّل ُيَ و ٌیز جظّیق ٌلد وارزیاةی ةرای یافحً ةِحریً راه صم ىيکً و ُيچٍیً ةا ُّیث ةخظی و دروٌی 

 شازی اخالكیات، زىیٍَ طکّفایی اشحؿدادُای ةانلّه کارىٍدان و ىّزتات رطد فردی آٌان را فراُو ىی شازٌد. 

 اٌی ةر اشاس اةؿاد رویَ  ای، جّزیؿی و جؿاىهی در داٌظگاه طیرازطیّع ؾدانث شازىىیزان 

و جّزیؿی( از شعش کفایث ىعهّب،   ای ىیاٌگیً اةؿاد ؾدانث شازىاٌی )رویَ  صاکی از آن اشث کٌَحایر و یافحَ ُای ىرةّط ةَ شّال دوم ، 

ای، جؿاىهی و جّزیؿی( ةا ىیاٌگیً  ده اةؿاد ؾدانث شازىاٌی )رویَجر ُصحٍد، و جفاوت ىؿٍاداری ةیً ىیاٌگیً ةَ دشث آى ةَ ظّر ىؿٍاداری پاییً

در شعش ٌصتحا كاةم كتّل ارزیاةی طده اشث، اىا ؾدانث رویَ ای و جّزیؿی از شعش  جؿاىهیطّد کَ ؾدانث  ُرچٍد ىالصؼَ ىی. ىؿیار وزّد دارد

 (، ٌاُيصّ ىی ةاطد. 1390ٌحایر جضلیق ٌصیيی) ایً یافحَ ةا جر ارزیاةی گردیده اشث. كاةم كتّل  ةَ ظّر ىؿٍاداری پاییً

در جّزیَ ایً یافحَ طاید ةحّان چٍیً اشحدالل ٌيّد کَ ةَ ظّرکهی ؾدانث شازىاٌی در داٌظگاه در شعش ٌصتحا پاییٍی كراردارد، ُرچٍد 

 رواةط ةركراری جّاٌاییاٌظگاه کَ كاةم كتّل ةّدن ؾدانث جؿاىهی در د ٌحایر، ةراشاسکَ ؾدانث جؿاىهی در شعش ٌصتحا كاةم كتّنی اشث. 

شازىان اشث و ةَ اٌػاف ادراك طده از کیفیث ارجتاظات ةیً فردی در رویَ ُای شازىاٌی دالنث دارد ٌظان دٍُده ایً  در غیررشيی ازحياؾی

ا ىد ٌؼر كراردادن ٌؼرات و خّاشحَ اشث کَ ىدیران داٌظگاه در رواةط و جؿاىالت خّد ةا کارىٍدان در ارجتاظات شازىاٌی، جّزَ الزم را دارٌد و ة

رویَ  ؾدانثُای کارکٍان در جػيیيات خّد، در کیفیث ارجتاظات شازىاٌی و جؿاىالت زاری شازىان، ؾادالٌَ ةرخّرد ىی کٍٍد.  . از شّی دیگر 

یرد اطاره دارد و ٌیز ؾدانث جّزیؿی کَ ةَ ادراك افراد از ؾادالٌَ ةّدن رویَ ُا و خط ىظی ُای ىّزّد در شازىان کَ ىتٍای ؾيم كرار ىی گ،ای

ةَ ٌؼر ىی رشد ایً  كراردارٌد؛ٌاىٍاشتی  وضؿیثکَ ةَ اٌػاف ادراك طده از شحاده ُا و پیاىد ُایی کَ افراد دریافث ىی کٍٍد اطاره دارد در 

الؾات کاىم و غضیضی را زيؽ اىر ٌظان دٍُده ایً اشث کَ کارىٍدان داٌظگاه ىؿحلدٌد کَ ىدیران آن ُا ةرای اجخاذ جػيیيات طغهی اظ

آوری ٌکرده و ىصائم ىرةّط ةَ  کارکٍان را در ٌؼر ٌيی گیرٌد و جػيیيات را طفاف شازی ٌيی کٍٍد و ُيچٍیً کارىٍدان ٌیز ىؿحلدٌد کَ 

 ةرٌاىَ کاری آن ُا ؾادالٌَ ٌتّده و ىیزان صلّق و ىزایایی کَ دریافث ىی کٍٍد ٌیز ٌاؾادالٌَ ىی ةاطد. 

 

 اخالقی پيػ ثيىی کىىذٌ عذالت ظبزمبوی داوؽگبٌ ؼيراز از دیذگبٌ کبرکىبن زن يمردرَجري  وًع

 الف: عذالت ريیٍ اي
از دیدگاه کارىٍدان ىرد داٌظگاه طیراز،  شتک ىحلاؾد شازی و از دیدگاه صاکی از آن اشث کَ ٌحایر و یافحَ ُای ىرةّط ةَ شّال شّم ، 

آکر ، ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی رویَ ای ىی ةاطد.  ایً یافحَ ةا ٌحایر جضلیق  کارىٍدان زن، شتک جصِیم گری كّیحریً پیض

کَ ةدون  (2011)29آشحٌّر اوگّرنّ و، (2010و ُيکاران ) 28ىيیاٌحی، (2009) 27جّر ، اوفّری، (2009) 26ُرس ، الشث ُّیزن و شیکس

راةعَ ىذتث و ىؿٍادار  وزّد ٌحایر ٌظاٌگر  ورُتری اخالكی و ؾدانث پرداخحٍد ةَ ةررشی راةعَ ةیً پرداخحً ةَ شتک ُای رُتری اخالكی، 

 ةّد، ُيخّاٌی دارد. رُتری اخالكی ةا ؾدانث  شازىاٌی 

کَ کارىٍدان ىرد،  ىؿحلدٌد کَ شتک رُتری اخالكی ىحلاؾدشازی كّی جریً پیض ةیٍی کٍٍده ىذتث و ایً ٌحایر صاکی از آن اشث 

جا ةرای رشیدن ةَ ىی شازٌد اؾضا را ىحلاؾد ی رویَ ای ىی ةاطد.  شتک ىحلاؾد شازی شتکی اشث کَ در آن ىدیران، ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌ

د و ُيکاری الزم را طّد کَ اؾضا از جّاٌایی خّدطان ىعيئً ٌیصحٍاشحفاده ىی ی، اغهب زىاٌیاز ىحلاؾدشاز اُداف شازىاٌی ُيکاری کٍٍد.

ؾدانث رویَ ای ٌیز ةَ ادراك کارکٍان از ؾادالٌَ ةّدن رویَ ُا و خط ىظی ُای ىّزّد در شازىان کَ  ن وزّد دارد.، اىا ایً اٌحؼار از آٌاٌدارٌد

ی ىتٍای ؾيم كرار ىی گیرد اطاره دارد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ کارىٍدان ىرد ىؿحلدٌد کَ ىدیران آن ُا ةا ظرح چارچّب اخالك

                                                           
26Akker & Heres & Lasthuizen, Six 
27- Toor & Ofori 
28Memiyanty 
29 Ugurlu & Ustuner 
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اؾد ةَ صرکث در آن و در زِث اُداف شازىان ىی ٌيایٍد. ُيچٍیً، کارىٍدان ىرد اػِار ىی دارٌد کَ ىدیران طان ىدٌؼر خّد، کارکٍان را ىحل

ةَ ُر ٌضّ ىيکً، شؿی در ُياٍُگ کردن کارکٍان ةا اُداف شازىان ىی ٌيایٍد و ةرای زهب ُيکاری ةا در ٌؼر گرفحً ىػهضث کهی شازىان، 

  در جػيیو گیری ُا اشحفاده ىی کٍٍد.کارکٍان از كضاوت و ةیٍض فردی آٌان 

کارىٍدان زن داٌظگاه طیراز، شتک رُتری اخالكی ىدیران خّد را، شتک جصِیم گر ىؿرفی کرده اٌد. شتک جصِیم گر شتکی اشث کَ 

ّاٌٍد از اشحؿدادطان ةَ جا ةحةَ کارىٍدان ایً فرغث را ىی دٍُد صيایث از افراد ىحؿِد و ُدایث کردن آٌِا در ىّاكؽ الزم، ىدیران شازىان ةا 

افراد ىحؿِد شازىان، ٌیاز ةَ ُدایث ىدیران شازىان دارٌد جا ةحّاٌٍد طّد کَ اشحفاده ىی یاز جصِیم، اغهب زىاٌ ظّر کاىم اشحفاده کٍٍد.

ػی ةاالیی ؾيم و طایصحگی ُا و كاةهیث ُای خّد را ةروز ٌيایٍد. کارىٍدان زن داٌظگاه ىؿحلدٌد کَ ىدیران در شازىان ةا خعرپذیری طخ

اخالكی جالش ىی کٍٍد و ةا رُتری اخالكی خّد، اصصاس اىٍیث طغهی، غداكث، اظيیٍان و دتات را در رواةط ةَ وزّد ىی آورٌد و ةا رفحارُای 

ةروز جٍض  ةا ُيدنی و طٍّد ىّدری کَ دارٌد، روٌد اٌسام اىّررا درٍُگامو  خّد، اٌگیزش دروٌی را در کارکٍان ایساد و افزایض ىی دٍُد

 درىضیط کار، ُيّار ٌيّده و ٌگرش ُا، ةاورُا وا رزش ُای اشاشی زیردشحان را در زِث ىؿیارُای شازىان ُدایث ىی کٍٍد. 

 

 ة: عذالت تعبملی

از دیدگاه کارىٍدان ىرد و زن داٌظگاه طیراز،  شتک ىحلاؾد شازی صاکی از آن اشث کَ ٌحایر و یافحَ ُای ىرةّط ةَ شّال شّم ، 

حریً پیض ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی جؿاىهی ىی ةاطد. ةَ ٌؼر ىی رشد کارىٍدان ىرد و زن داٌظگاه، ىؿحلدٌد کَ ىدیران كّی

شازىان، ةا ىحلاؾدشاخحً کارىٍدان در زِث ىعهّةیث ُای شازىان، ةَ دنیم جخػع و ىرزؿیحی کَ از ٌؼر رُتری و اخالكی دارٌد، در زىان 

در ٌّشازی شازىان خصحَ و ةی روصیَ ىی ٌيایٍد و ةا صفغ اشرار کارکٍان، رازداری و اؾحياد شازی را در ةیً آٌان جرویر ىی ىلحضی شؿی 

یث را کٍٍد و در ؾیً غيیيیحی کَ ةا اؾضاء دارٌد، ةا اكحدار خّد، ُرگٌَّ شِم اٌگاری و ةی جّزِی ٌصتث ةَ کار و شّءاشحفاده کارکٍان از ىّكؿ

ةَ اٌػاف آن زایی کَ  فردی صلیلث زّ ُصحٍد  و آن چَ کَ ىی گّیٍد ٌیز، اٌسام ىی دٍُد، ؾدانث شازىاٌی جؿاىهی را کَ  رد کرده و از

 اجخاذ از ةؿد و كتم ، فرد یک کَ فردی ةیً رفحارُای کیفیث ةَ ادراك طده از کیفیث ارجتاظات ةیً فردی در رویَ ُای شازىاٌی دالنث دارد، و

اظالق ىی طّد، از ظریق داطحً صصاشیث ٌصتث ةَ ٌیازُای طخػی کارکٍان در زىان اجخاذ  دارد، اطاره كرارىی گیرد، اآٌِ ىؿرض در جػيیو

 جػيیيات طغهی ةرای کارىٍدان، داطحً غداكث در راةعَ ةا ىصئّنیث و طغم افراد، جّزَ ةَ صلّق کارىٍدان، غضتث ةا کارىٍدان در ىّرد اىّر

 ان ةركرار ىی شازٌد. و زریاٌات شازىان، در شازى

 

 ج: عذالت تًزیعی 

از دیدگاه کارىٍدان ىرد داٌظگاه طیراز،  شتک ىحلاؾد شازی و از دیدگاه صاکی از آن اشث کَ ٌحایر و یافحَ ُای ىرةّط ةَ شّال شّم ، 

. ٌحایر ٌظان ىی دُد کَ کارىٍدان زن،  شتک جصِیم گری كّیحریً پیض ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی جّزیؿی ىی ةاطد

کارىٍدان ىرد ىؿحلدٌد کَ ىدیران آن ُا ةَ ؾٍّان یک رُتر، ةَ دنیم پایتٍد کردن اؾضاء ةَ اخالكیات ، اغّل اخالكی را ٌصتث ةَ زیر 

ازىان ٌيّده دشحاٌظان ةیظحر رؾایث ىی کٍٍد و ةا ظرح چارچّب اخالكی ىدٌؼر خّد، کارکٍان را ىحلاؾد ةَ صرکث در آن و در زِث اُداف ش

و ةا در ٌؼرگرفحً ىػهضث کهی شازىان، ةَ ُر ٌضّ ىيکً، شؿی در ُياٍُگ کردن کارکٍان ةا اُداف شازىان ىی ٌيایٍد و ؾدانث جّزیؿی را 

و ىیزان ةَ اٌػاف ادراك طده از شحاده ُا و پیاىد ُایی کَ افراد دریافث ىی کٍٍد اطاره دارد، و ةَ ؾادالٌَ ةّدن ةرٌاىَ کاری کارىٍدان کَ 

 صلّق و ىزایایی کَ دریافث ىی کٍٍد، ةرىی گردد، در شازىان پیاده ىی شازٌد. ُيچٍیً ٌحایر صاکی از آن اشث کَ کارىٍدان زن، ىؿحلدٌد کَ

ی شتک جصِیم گری پیض ةیٍی کٍٍده ىذتث و ىؿٍادار ؾدانث شازىاٌی جّزیؿی ىی ةاطد. آٌان اػِار ىی دارٌد کَ ىدیران داٌظگاه ةا رفحارُا

کارکٍان ایساد و افزایض ىی دٍُد، ةا از خّد گذطحگی و  ىصئّنیث پذیری، انگّی ىٍاشتی ةرای کارکٍان ىی اخالكی خّد اٌگیزش دروٌی را در 

 ةاطٍد و ةا روطً شاخحً ٌلاط ىتِو کاری و ارجتاظات ةیً اؾضاء، شؿی درکاُض ٌگراٌی ُا و ایساد زّی پرطّر و ٌظاط ىی ٌيایٍد. 

کَ کارىٍدان زن ةیض از کارىٍدان ىرد، ىدیران خّد را در شعّح ةاالی رُتری اخالكی ارزیاةی  ةاید گفث ةَ ٌؼر ىی رشدةَ ظّر کهی 

 ىی کٍٍد کَ طاید دنیم آن ایً ةاطد کَ زٌان ٌصتث ةَ ىردان كدرت شازگاری و وفق پذیری ةیظحری در راةعَ ةا ىضیط و اىّر در زریان دارٌد

کارىٍدان زن ةَ دنیم كدرت ریصک پذیری کيحری کَ ٌصتث ةَ ىردان دارٌد و خّاُان دتات و آراىض ٌصتی در  و ُيچٍیً ةَ ٌؼر ىی رشد

راةعَ ةا کار خّد ُصحٍد و ُيچٍیً ةَ دنیم ایً کَ زٌان روصیَ اظاؾث پذیری راصث جر و شریؽ جر ىحلاؾد طده ای ٌصتث ةَ کارکٍان ىرد 

ی کارکٍان زن، ىرةّط ةَ اىّر داخهی خاٌّاده و ُيصر و فرزٌدان طان ىی ةاطد، ةا ایً کَ جّزَ ویژه دارٌد و از ُيَ ىِيحر ایً کَ ٌگراٌی اغه

ای ةَ ززییات درون شازىاٌی دارٌد ةا ایً صال در راةعَ ةا شازىان و ىدیران خّد، غتّرجر و خّش ةیً جر از ىردان ُصحٍد در غّرجی کَ 

چٍیً غتر و طکیتایی را در كتال اىّر شازىان و ُيچٍیً ىدیران خّد ٌدارٌد و ىيکً اشث  ىردان ةَ ؾٍّان ىصئّالن اغهی ىخارج خاٌّاده

 ةرداطث ُا و جفصیر ُای ىحفاوجی از رواةط و زریاٌات شازىاٌی داطحَ ةاطٍد و ٌصتث ةَ طیّه ةرخّرد ىدیران و دیگر ىصائم شازىاٌی صصاشیث
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نیم ویژگی زرأت ورزی و صصاشیث ُای کيحری کَ در خػّص ةَ دشث آوردن ةیظحری از خّد ٌظان دٍُد. ُيچٍیً کارىٍدان ىرد ةَ د

ةگیرٌد  وزَِ، الاكم ةَ اٌدازه زٌان، در ٌزد ىدیر و دیگران دارٌد، ىيکً اشث ةَ دنیم ضؿف ُایی در ؾيهکرد خّد ةیظحر ىّرد اٌحلاد ىدیران كرار

طیّه ةرخّرد ىدیران شازىان، طدت ىی ةخظد.  ُيچٍیً در جّزیَ ایً  و یا درگیر جؿارضات طٌّد کَ ایً اىر صصاشیث کارىٍدان ىرد را ةَ

یافحَ طاید ةحّان  اشحدالل ٌيّد کَ ىيکً اشث ىدیران ةَ دنیم ىالصؼات فرٍُگی  و ةا جّزَ ةَ اطحغال در ىضیعی فرٍُگی، در رفحارُای 

در  جالش ةیظحری ةرای ایساد ىضیعی اخالكی و ىعهّبخّد ٌصتث ةَ کارىٍدان زن دكث ةیظحری ٌظان دٍُد و ةَ دنیم ىالصؼات زٍصیحی، 

 ٌيایٍد.  راةعَ ةا کارىٍدان زن

 

 رَجري اخالقی پيػ ثيىی کىىذٌ عذالت ظبزمبوی داوؽگبٌ ؼيراز ازدیذگبٌ کبرکىبن داراي ظًاثق مختلف کبري  وًع

 الف: عذالت ريیٍ اي
شال  داٌظگاه طیراز،  شتک ىحلاؾد  1-10از دیدگاه کارىٍدان ةا شاةلَ صاکی از آن اشث کَ ٌحایر و یافحَ ُای ىرةّط ةَ شّال چِارم ، 

، شتک جصِیم گری و انِام ةخظی كّی جریً پیض ةیٍی کٍٍده 21-30و کارىٍدان ةا شاةلَ  11-20شازی و از دیدگاه کارىٍدان ةا شاةلَ 

 ؾدانث شازىاٌی رویَ ای ىی ةاطد.  

شتک ىحلاؾد شازی كّی جریً پیض ةیٍی کٍٍده ؾدانث شال ىؿحلدٌد کَ  1-10ةا شاةلَ ٌحایر جضلیق صاکی از آن اشث کَ کارىٍدان 

ةَ ٌؼر ىی رشد  ُيکاری کٍٍد. یجا ةرای رشیدن ةَ اُداف شازىاٌ ٌدشازىی اؾضا را ىحلاؾد شازىاٌی رویَ ای ىی ةاطد.  در ایً شتک، ىدیران 

ةاید در آغاز کار ةا كّاٌیً و ىلررات شازىان آطٍا طٌّد، الزم اشث  ةا ایً کارکٍان ةَ ایً کارىٍدان ةَ دنیم ایٍکَ جازه وارد شازىان طده اٌد و 

یی غّرت رشيی رفحار طّد و از شّی دیگر طاید ةَ ایً دنیم کَ ایً افراد ٍُّز جسرةَ و ىِارت الزم را کصب ٌکرده اٌد، ىدیران طان ةَ جّاٌا

 شد خّد کارکٍان ٌیز دچار اةِام و ؾدم اظيیٍان ُصحٍد و ٌیاز ةَ صيایث ىدیران خّد دارٌد. آن ُا اظيیٍان ٌدارٌد و از شّی دیگر ةَ ٌؼر ىی ر

شتک جصِیم گری و انِام ةخظی، كّی جریً پیض ةیتٍی کٍٍده ؾدانث رویَ شال ىؿحلدٌد کَ  21-30شال و  11-20کارىٍدان ةا شاةلَ

ان ةا اخالكی ؾيم ٌيّدن در ىضیط کار، و ةا در ٌؼر گرفحً ٌیازُای کارکٍان و در ای ىی ةاطد. ایً گروه از کارىٍدان اؾحلاد دارٌد کَ ىدیران ط

پیض گرفحً دیدگاُی ٌصتث ةَ آیٍده کَ در راشحای ایده ُا و ارزش ُای کارىٍدان ةاطد و ةَ ظّر کهی ةا دادن آزادی ؾيم و فرغث ةَ 

و ةرای یافحً ةِحریً راه صم، ٌلد و ارزیاةی راه صم ُای ىخحهف را جظّیق  کارکٍان، زىیٍَ طکّفایی اشحؿدادُای ةانلّه آٌان را فراُو ىی کٍٍد

 ىی کٍٍد و در واكؽ ةا ُّیث ةخظی و دروٌی شازی اخالكیات، ىّزتات رطد فردی کارکٍان و ةروز كاةهیث ُای طان را فراُو ىی آورٌد.

 ة: عذالت تعبملی 
شال داٌظگاه طیراز،  شتک جصِیم گری  و از دیدگاه  11-20شال  و  1-10َ از دیدگاه کارىٍدان ةا شاةل ٌحایر پژوُض ٌظان داد کَ 

 شال، شتک ىحلاؾدشازی كّی جریً پیض ةیٍی کٍٍده ؾدانث شازىاٌی جؿاىهی ىی ةاطد.  21-30کارىٍدان ةا شاةلَ 

ٌد کَ ىدیران ةا رُتری اخالكی و شال داٌظگاه طیراز ىؿحلد 11-20شال  و  1-10در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کارىٍدان ةا شاةلَ 

  صفغ اغّل اخالكی در شازىان ىی جّاٌٍد ةَ ؾدانث شازىاٌی و از زيهَ ؾدانث جؿاىهی ىّرد ٌؼر دشث یاةٍد.

در ایً شال، ىؿحلدٌد شتک ىحلاؾدشازی كّی جریً پیض ةیٍی کٍٍده ؾدانث شازىاٌی جؿاىهی ىی ةاطد.  21-30کارىٍدان ةا شاةلَ 

ةَ ٌؼر ىی رشد ُر چَ شاةلَ کاری کارکٍان افزایض  ُيکاری کٍٍد. یجا ةرای رشیدن ةَ اُداف شازىاٌ ٌدشازىی ا را ىحلاؾد اؾضشتک، ىدیران 

رف یاةد و ُرچَ جسرةَ افراد در ارجتاط ةا کارطان ةیظحر طّد خّد را كاةم جر داٌصحَ و ةا ؾيری کَ در شازىان شپری کرده اٌد و اٌرژی کَ غ

 اٌد اٌحؼارات ةیظحری از ىدیران دارٌد.  پیظرفث اىّر داطحَ

 ج: عذالت تًزیعی
شال داٌظگاه طیراز،   11-20شال شتک جصِیم گر، و از  دیدگاه کارىٍدان ةا شاةلَ  21-30شال و  1-10از دیدگاه کارىٍدان ةا شاةلَ 

 شتک ىحلاؾدشازی كّی جریً پیض ةیٍی کٍٍده ؾدانث شازىاٌی جّزیؿی ىی ةاطد.  

شال داٌظگاه ىؿحلدٌد کَ ىدیران داٌظگاه ةا رفحارُای   21-30شال  و  1-10یً یافحَ ىی جّان گفث کارىٍدان ةا شاةلَ در جتییً ا

اخالكی خّد اٌگیزش دروٌی را در کارکٍان ایساد و افزایض ىی دٍُد، ةا ازخّد گذطحگی و ىصئّنیث پذیری انگّی ىٍاشتی ةرای کارکٍان ىی 

ا رزش ُای اشاشی زیردشحان را در زِث ىؿیارُای شازىان ُدایث ىی کٍٍد و ةا جصِیم گری و انِام ةخظی، ةا ةاطٍد و ٌگرش ُا، ةاورُا و

زىان ازرای ؾدانث در زىیٍَ پرداخث ُا، جّزیؽ اىکاٌات رفاُی و ارجلا و جرفیؽ طغهی ةا جّزَ ةَ طایصحگی ُای افراد،  ؾدانث جّزیؿی را در شا

 پیاده ىی شازٌد. 

شال، ىدیران داٌظگاه ةا ةا ظرح چارچّب اخالكی ىدٌؼر خّد، کارکٍان را ىحلاؾد ةَ صرکث در آن و  11-20رىٍدان ةاشاةلَ از دیدگاه کا

در زِث اُداف شازىان ىی ٌيایٍد و ةا در ٌؼرگرفحً ىػهضث کهی شازىان، ةَ ُر ٌضّ ىيکً، شؿی در ُياٍُگ کردن کارکٍان ةا اُداف و 

 د. ىعهّةیث ُای شازىان ىی ٌيایٍ
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