
 
 

 

  
 

  یو افشاگر یزن تحلیل تأثیر اخالق اسالمی کار بر تمایل به سوت
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  يدهچك
 سـوء  گـزارش  و افشاگري به افراد تمايل بر كار اسالمي اخالق تأثير تعيين هدف با پژوهش اين

 نـوع  از و توصـيفي  حاضـر  پـژوهش  روش. شـد  انجـام  سـازمان  افـراد  سـاير  تخلفات و رفتارها
 واقـع  توليـدي  هـاي  شركت از يكي كاركنان همة را تحقيق اين آماري جامعه. باشد مي همبستگي

 از اسـتفاده  بـا  كـه  دهنـد،  مـي  تشـكيل  نفـر  102 تعداد به كرمانشاه شهرستان صنعتي شهرك در
 و انتخـاب  نمونـه  عنـوان  بـه  نفـر  80 تعـداد  كـوكران  آمـاري  فرمول و ساده تصادفي گيري نمونه

 اخـالق  اسـتاندارد  نامـة  پرسـش  از تحقيـق،  هـاي  متغير ميان رابطة تبيين منظور به. شدند پيمايش
 محقـق  نامـه  پرسـش  از افشاگري پيرامون اطالعات آوري جمع جهت و) 1998( كارعلي اسالمي
 روايـي  طريـق  از آن روايـي  و كرونباخ آلفاي طريق از آنها پايايي كه شد استفاده) 1396( ساخته

 بـا  سـاختاري  معـادالت  يـابي  مدل طريق از ها داده تحليل و تجزيه. است گرديده بررسي محتوايي
 به تمايل بر كار اسالمي اخالق داد، نشان پژوهش نتايج. شد انجام Smart-PLS افزار نرم كمك

  . دارد معناداري و مثبت تأثير 908/0 مسير ضرايب با) زني سوت( افشاگري
 .ياسالم يها ارزش ي،زن سوت ي،كار، افشاگر ياخالق اسالم :يديواژگان كل
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   مسئله بیان

 تحقیـق به بسیاری محققان که شده موجب اخالقی، مشکالت دلیل به ها سازمان از بسیاری سقوط
 مفهـومی یـک کار اسالمی اخالق. بپردازند اخالقی های نظریه اثربخشی و اخالقی مسائل پیرامون

 بـین نظـام( کنـد مـی تکیـه ایمان بر که است اسالمی اصول و ها آموزه مبنای بر که است اخالق از
  ).٢٠١۶ همکاران، و 1صالحدین
 دیدن بشر زندگی در فضیلت عنوان به را کار و کار، به نسبت تمایل و گرایش کار اسالمی اخالق

 بـا فـرد هـر مناسـبات و روابط از انتظارات کار، اخالق به التزام اسالم در). ٢٠٠٨ 2ریزک،( است
 روابـط مسئولیت، همکاری، خودگذشتگی، از تالش، شامل که است کار محل در او رفتار به توجه

 اساسـی هـای ارزش دهنـدۀ نشـان مشـابه طـور بـه وفاداری و انصاف. شود می خالقیت و اجتماعی
 یابـد مـی انعکـاس اخالقـی شـناخت بـه تکـاملی و ای توسـعه رویکردهای در که هستند، اخالقی

 حتـی و گذاشـته پـا زیر را کار اخالقی اصول افراد مواقع گاهی اما). 3٢٠١٢پریمک، و بایالرگئون(
 سـایر ضـرر بـه و خـاطی فرد نفع به که گذارند می نمایش به خود از ای خرابکارانه و سوء رفتارهای

 سعی و شود خالف عمل این متوجه جامعه یا سازمان از فردی است ممکن میان این در. است افراد
  .شود می بیان 5زنی سوت واژۀ با اصطالح به افشاگری عمل این بنماید، آن 4افشاگری در

 اسـت غیربـدیهی هـای فعالیـت پیرامـون اطالعات عمدی افشای شامل) زنی سوت( افشاگری
 صـورت ایـن غیـر در یـا و باشـند آمیز تبعیض غیراخالقی، غیرقانونی، خطرناک، شود می تصور که

 گیـرد مـی صـورت سـازمان سـابق یـا فعلـی اعضـای توسـط کلـی طـور به که است تخلفی شامل
  ).٢٠٠٢ 6هرش،(

 یـا سازمان در رفتار سوء و تخلف که است کسی توصیف برای عمومی اصطالح یک 7زن سوت
 اسـت سابق کارمند یا و کارمند یک زن سوت) ١٩٩۴( 8میته نظر طبق. کند می گزارش را خود نهاد
 این که. دهد می گزارش است، اقدامی انجام برای قدرت دارای که فردی به را تخلف و رفتار سوء که

. اسـت قـانون نقـض همچنین و ای، حرفه اخالق اداری، های سیاست نقض گزارش شامل گزارش
 کنند می گزارش را داخلی قانون نقض موارد که افرادی به اشاره در اوقات گاهی" زن سوت" برچسب

 مسـئول دفتـر یـک بـه یـا و داخلـی امور انسانی، منابع سرپرست، به مثال، عنوان به( رود  می کار به
 بـه را افشـا ایـن کـه کسـانی بـه را عمـل این که است تر مناسب حال این با). ای حرفه امور رعایت

                                                           
1. Nizam bin Salahudin  2. Rizk    
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 کـرودر از نقـل بـه( دهیم ربط دهند، می انجام عمومی های رسانه طریق از یا و دولتی های سازمان
  ).٢٠١٣ 1تروی، و

 جملـه از کننـد، مـی متأثر را زنی سوت که سازمانی و ساختاری فاکتورهای مختلف، تحقیقات
 غیراخالقـی را آن افـراد کـه رفتـاری نوع و زنان سوت از سازمان حمایت زنان، سوت ای حرفه شرایط
 زمـانی سـازمان حمایت). ٢٠٠٩ 2بازرمن، و گینو( اند کرده بررسی را دهند، می گزارش و دانند می

 آن بهبـود بـرای یـا و کرد مشاهده را اشتباهی کار یا خطا تیم در نفر یک که وقتی که است تأثیرگذار
 و زنـی سـوت بـا آشـنایی از کلـی هـدف واقـع در. کنـیم اسـتقبال فرد این عمل از باید کرد، تالش
 عملکـرد و مستمر بهبود کیفیت، به متعهد و انگیزه با کارمندانی تربیت به کمک آن، های زمینه پیش
 امـا کننـد؛ مـی وضع را سختی و سفت قوانین تخلف از پیشگیری برای ها سازمان گاهی. است باال
 هـا سازمان. کند می مشکل را نوآوری و تغییر سازمانی، داخلی مقررات افزایش که داشت دقت باید
 مقابـل در افراد دادن قرار. کند تالش سازی تیم و توانمندسازی کارکنان، مشارکت پرورش برای باید

  ).١٩٩۶ 3کرول،( سازد نمی محقق را هدف این یکدیگر
 عمـل بـر تـأثیرآن و کـار اسالمی اخالق رابطه بررسی به پژوهشی هیچ تاکنون اینکه به توجه با

 از یکی کارکنان بین در متغیرها این ارتباط پژوهش این در لذا است، نپرداخته) زنی سوت( افشاگری
  .گیرد قرارمی بررسی مورد) ١٣٩۶( سال در کرمانشاه استان صنعتی شهرک در واقع ها کارخانه

  
   پژوهش ادبیات

  کار اسالمی اخالق. ١

 نهضـت تولد زمان از ویژه به رود، می شمار به مدیریت دانش های زمینه از یکی عنوان به کار اخالق
گاهی با م،١٩۶٠ دهه در اجتماعی مسئولیت  افـزایش ها شرکت از مردم توقعات اجتماعی، بخشی آ

 اجتمـاعی نفـوذ و مـالی وسیع امکانات از باید ها شرکت که بودند رسیده عقیده این به مردم. یافت
 حقـوق، تسـاوی زیست، محیط از حفاظت خشونت، فقر، نظیر اجتماعی مشکالت رفع برای خود

 که کردند می ادعا مردم از بسیاری. کنند استفاده آموزش وضع بهبود و همگانی سالمت و بهداشت
 بـرای و بـوده مـدیون کشـور به لذا یابند، می دست سود به کشور منابع از استفاده با ها شرکت چون
 و خـود اجتماعی مسئولیت رعایت به ملزم ها سازمان بنابراین کنند کوشش باید اجتماع وضع بهبود
  ).١٣٨٢ سلطانی،( شدند کاری و ای حرفه اخالق

 و درست دادن انجام آنگاه و کار، محیط در نادرست از درست شناخت معنی به نیز کار اخالق
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) ٢٠١٣( همکـاران و 1شـارباتوقلی). ١٣٨٨ کوشـا، و رفیعی سرشت، رحمان( است نادرست ترک
 تشـویق و اخالقـی رفتـار بهبـود منظـور بـه را بسیاری تحوالت کار و کسب اخالق که دارند اظهار

  .است کرده تجربه اقتصادی بحران و رسوایی تکرار از اجتناب منظور به بیشتر شفافیت
 تأکیـد آن بـر همـواره و بـوده، برخـوردار ذاتی ارزش از اسالم در کار جوامع، از بسیاری برخالف

 آرامـش و تعـادل برقـراری ضرورت و انسان نیازهای پرتوی در کار اسالمی، انداز چشم در. است شده
  داشـته نگه کنترل تحت همواره کردن کار اما د، شو می تلقی فضیلت افراد، اجتماعی و فردی زندگی در

 اهمیـت و کـاری طمع و حرص خطر و زندگی بودن گذرا و فانی بر قرآن تأکید با آن در افراط از و شده
 و درسـت از اصـلی اسـالمی اخـالق). ١٣٨٧ مـوثقی،( است شده جلوگیری اندوزی ثروت از پرهیز

 شـده داده نشـان مسیر و قرآن آموزش مبنای بر باید انسان آنچه دادن نشان منظور به که است نادرست
  ).٢٠١١ 2هاشی،( است شده طراحی دهد، انجام محمد حضرت اسالم پیامبر سوی از که

. اسـت کـرده جلـب خـود بـه را محققـان نظـر کار، ارزش کنندۀ تعیین عنوان به مذهب اهمیت
 دهنـده تشـکیل افراد اقدامات نحوۀ در قبولی قابل طور به تواند می ها ارزش از منبعی عنوان به مذهب
 عهـد، به وفای عدالت، کمال، مانند ها ارزش از برخی). ٢٠٠۵ 3زاکرمن،( شود درک دنیا جمعیت
 مستقیم طور به مشورت و شناسی وقت توانمندی، صالحیت، خیرخواهی، اعتماد، پذیری، مسئولیت

 عدالت و صداقت به اغلب قرآن و) ٢٠١۶ همکاران، و 4وهاب( است شده بیان پیامبر سنت در
  ).٢٠٠٨ 5هشیم،( کند می اشاراتی کار و حرفه در

 قـرآن ماننـد( مـذهبی هـای کتـاب در شـده مشخص اصول براساس کلی طور به دینی های  ارزش
 یـک هـا ارزش. دهد می نشان را ها ارزش در مذهب نفوذ مختلف مطالعات. شود می یافت) حدیث و

 هنجارهـای و هـا ارزش برخـی انتقـال نظر از را ها ارزش مذهب و است انسان رفتار برای راهنما اصل
 رفتـار بر قوی تأثیر توانند می محور دین های ارزش بنابراین. دهد می قرار تأثیر تحت پیروانشان به خاص
 کـار اسـالمی اخـالق ،)٢٠١٣( همکـاران و 6آیداروس−آل پژوهش مبنای بر. بگذارند دین آن پیروان
 اعمـال از برخـی در مـذهبی اخالق معنی به تنها اسالم در اخالق. است رو میانه و گرایانه واقع جامع،
 شکل در حتی و اخالقی و روحی سالمت هم و جسمی سالمت هم زندگی جوانب تمام بلکه نیست،
  ). ٢٠٠۶ 7یاکن،( گیرد می دربر را جمعی و فردی هیجان، هوش، مانند دنیوی

 و روانـی اخالقـی، ابعـاد بلکـه نیسـت، مربوط اقتصادی بعد به تنها کار اسالمی اخالق مبانی
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 باشـد، دار معنـی جامعـه و فـرد بـرای وسیعی طور به باید کار اینکه و شود می شامل نیز را اجتماعی
 منبـع و شود می توجه تقوا و فضیلت با الزامی حتمی، فعالیت عنوان به کار اسالمی دیدگاه در چراکه
 و رضـایت نفـس، عـزت شخصـی، رشـد معـانی دربردارنـده و فـرد اسـتقالل بـرای تـوجهی قابل

 اسـالمی اخـالق در واقعی اعتدال نهایت، در). ٢٠٠٠ یوسف،( رود می شمار به وی خودشکوفایی
 را انسـان کـه گراسـت آل  ایـده خیلی تفکرات با مقایسه در معتدل و رو میانه رویکرد یک که است، کار
  ).١٩۴٠ 1البنا،( بیند می حیوان یک عنوان به را انسان که محض گرای واقع تفکر و فرشته یک عنوان به

. اسـت اطهـار ائمـه و گرامـی پیامبر رفتار و گفتار و قرآن اسالمی، کار اخالق سرچشمه
 ای جنبنده هیچ: "است شده تضمین خداوند جانب از موجودات همه روزی قرآن، دیدگاه از هرچند

کید حال عین در) ۶ هود،" (خداست عهده بر او روزی اینکه مگر نیست، زمین روی در  کنـد می تأ
 را روزی کسـب راه بهتـرین و) ١١ نبـأ،" (اسـت داده قـرار روزی کسـب بـرای را روز" خداونـد، که

 چیـزی است کرده تالش آنچه جز انسان، برای" اینکه و: داند می افراد شخصی تالش و کار براساس
 نهـی شدت به دیگران استثمار راه از درآمد کسب و رباخواری گیری، رشوه از و) ٣٩ نجم،" (نیست
  ).١٣٩۴ آقایی، و عالمه( کند می

 زنـدگی در ارزش عنـوان بـه شـغلی رویکردهای و کار سوی به گیری جهت اسالمی کار اخالق
 اسـالمی، کـار اخـالق. اسـت ارزش شخصـی، نیازهـای میان در کار که شود می بیان و است بشر

 نادرسـت از است درست را آنچه که است اسالمی بافت در معنوی و اخالقی اصول از ای مجموعه
 مفـاهیم براساس توان می را اسالمی کار اخالق). ١٣٩۶ ثقفی، و تورانلو صیادی،( سازد می متمایز
 کتـاب کـه صـورتی بـه دانسـت، اسـالمی کار اخالق منشأ توان می را قرآن. کرد تبیین سنت و قرآن

 درگیـر بایـد اینکـه و باشند داشته وفاداری خود کار در کند می سفارش ها انسان همه به قرآن مقدس
 از کـاری غیراخالقـی رفتارهـای بـه ارتکاب از را مسلمانان سویی از. داشت تعهد کار به و بود کار

 اسـالمی کـار اخـالق. دارد مـی برحذر بهره بدون های فعالیت انجام زمان، دادن هدر تنبلی، جمله
. دهـد انجـام خـوبی بـه خـدا خـاطر بـه را اش وظیفه وجود تمام با سازمان در فرد شود می موجب
 انجـام درسـتی بـه و کامـل را کـار کـه کسـی خداونـد اند، کرده بیان دینی های آموزه که گونه همان
  ).١٣٩١ شیرزاد، و اسدی( دارد دوست بسیار دهد، می

 ساخته متمایز کار اخالق غربی مفهوم با را آن که کار، اسالمی اخالق جنبه ترین مهم و ترین جذاب
 و گـروه اعضای از یک هر شود می باعث فرهنگ این. است منکر از نهی و معروف به امر فرهنگ است،

 رساندن سود آن، نتیجه و کنند پیروی کار اخالق و ها ارزش از اعضا سایر و خود تا کند تالش سازمان یا
  ). ١٣٩۴ آقایی، و عالمه( است سازمان در عملی جنبه ترین مطلوب این که شود می سازمان و فرد به

                                                           
1. Al-Banna 
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  )زنی سوت( افشاگری. ٢

 اسـناد 1اوتوپکا، اوتو که زمانی شد، استفاده م،١٩۶٣ سال در بار اولین برای زنی سوت اصطالح از
 رئـیس مشـاور بـه را آمریکـا متحـده ایالـت جدید دولت در امنیتی خطرات درباره شده بندی طبقه
 کـه انگلستان پلیس عمل از ظاهراً  اصطالح این. داد ارائه داخلی امنیت در سنا مجلس فرعی کمیته

 خـود سـوت در مجرمانـه، اعمـال پیرامـون هـا پلـیس سایر کردن مطلع و عمومی هشدار منظور به
  .)١٩٩٣ 2استرادر،( است شده مشتق دمیدند، می

 ایـن کـه کـرد بیـان )١٩٩٢( 3ماریا دی. کنند می عمل خود به خود صورت به زنان سوت اغلب
 و دهـد مـی قـرار خـاص کارانـۀ محافظه سیاسی بستر یک در را آنها غالباً  صدا، فرد به منحصر جنبۀ
 پیرامـون تحقیقات بیشتر. شوند استخدام سیستم در دوباره داخلی افشای طریق از تا دهد می اجازه
 وابسـتگی تئـوری انگیزش، جمله از شناسی روان های تئوری از تعدادی. هستند توصیفی زنی سوت
 بـه آنهـا اعتبـار امـا اند؛ شده برده کار به زنی سوت تئوری در نقش تئوری و ای، مبادله تئوری منابع،
 زن سـوت رفتـار از تفسـیرهایی) ١٩٩۴( همکاران و 4میته. است نشده آزمایش هنوز تجربی لحاظ

 اسـت، کرده استفاده عقالیی انتخاب و اجتماعی پیوند اجتماعی، یادگیری تئوری از که را) افشاگر(
کید و کردند بیان  یک عنوان به آیا را) افشاگری( زنی سوت که است مهم بسیار مطلب این که دارند تأ
 کـه کردنـد بیان) ١٩٨٠( همکاران و آندرسون. بگیریم نظر در انحرافی رفتار یک یا و معمولی رفتار
 دنبـال بـه را تالشـی و شود می سازمانی های رویه با توافق نبود یا و نگرانی به منجر سازمانی شرایط
 او. دهد سوق اقتصادی و سیاسی ای، حرفه بستر یعنی سازمان خارجی محیط به را زن سوت تا دارد
 گـزارش را خود نهاد یا سازمان درون سوءرفتارهای که کند می توصیف شخصی عنوان به را زن سوت
  ). ٢٠١٣ تروی، و کرودر از نقل به( کند می

 این کیفری عدالت نظام در اخالقی ای حرفه کار یک با مواجه معضل ترین بزرگ است واضح پر
 کـه اسـت تصـمیمی همکـاران بـه رسانی اطالع. دهیم گزارش دیگران به را تخلف چگونه که است

گاهی یک نیازمند  مبتنی جامعه بر حاکم که است قوانینی و مشی خط متضاد، های رویه از درست آ
 اسـت، جـدی مشـورت نیازمنـد زن سـوت یـک بـه شـدن تبدیل برای تصمیم. باشد می عدالت بر
 کننـده گمـراه نتـایج با همراه است ممکن است موجود زنی سوت برای که هایی شیوه از تعدادی زیرا
  .شود تفاهم سوء و

                                                           
1. Otto Otopeka   2. Strader  
3. De Maria   4. Miethe  
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 1زن  سوت اقدامات تالفی. ١−٢
 کمـک کارهـا درسـت انجام و درست کار انتخاب در سازمان به تا کنند می انتخاب را زنی سوت افراد
 و قصـاص بـرای یـا و انتقام، و جویی کینه منظور به را زنی سوت عمل است ممکن همچنین آنها. کنند
 بـه مجبور اوقات گاهی اما بمانند؛ ناشناس که دهند می ترجیح زنان سوت. کنند انتخاب مثل به مقابله
 ).١٩٩۶ کـرول،( هسـتند خود شکایت طرح و خالف عمل افشای درصدد عمومی مجامع در ظهور
 اما دهند، می انجام مناسب مقامات به تخلف افشای طریق از را قاطعی اخالقی اقدامات زنان سوت
 عواقـب مـوارد، اکثـر در تقریبـاً  ،)٢٠٠۵( 2جانسـون نظـر  طبـق اندازند، می خطر به را خود اغلب
 نتیجـۀ عنـوان بـه را شخصیشـان زندگی و آنها حرفۀ که خطراتی شود، می زنان سوت متوجه وخیمی
 و همکـاران جویانـۀ تالفـی اقـدامات بـودن، صـریح. زنـد می ضربه آن به و کند می تهدید عملشان

 طـور به که کسانی سوی از اجتماعی و ای حرفه طرد با نتیجه در و دهد شدت تواند می را سرپرستان
  .شود می مواجه کردند، می حمایت او از معمول

 بـرای را افـراد تصـمیم اسـت ممکـن انتقـام از تـرس کـه حـالی در است  داده نشان تحقیقات
 مشـکل اصـالح برای شود می انجام که عملی اینکه به راسخ اعتقاد دهد، قرار تأثیر تحت زنی سوت
 عواقـب از جلـوگیری منظـور به توانند می مدیران. گذارد می فرد گیری تصمیم در مهمی تأثیر است،
گاهی و شود می زن سوت متوجه افشاگری صورت در که تلخی  فرایند یک خالف، عمل از موقع به آ
 تبـادل آن در کـه اسـت بـاز محیطـی خلـق کلیدی نکته. کنند ایجاد شکایت طبیعی مراتبی سلسله
 از حفاظـت و ایجـاد محیطی، چنین خلق برای قدرتمند ابزار یک. است ارزش با راستی و صداقت
 بـا تـیم یـک اعضـای بـین در کـه سالم فضای از نوعی خلق. است مفید و سالم رسمی غیر روابط

 راحتـی بـه توانـد مـی دیـده آمـوزش تـیم یـک که ندارد تردید کس هیچ. است موجود خوب عملکرد
  ).١٩٩۶ کرول،( شود انجام باید کاری چه شدن بهتر برای و است اشتباه چیزی چه که دهد تشخیص

  
  زنی سوت در ای مرحله پنج فرایند. ٢−٢

 از زنـی سـوت در درگیـر فراینـدهای و تـوالی از ای مرحلـه پنج مدل یک) ١٩٩٢( 3همکاران و میسلی
 نامشـروع، کـه اسـت رویدادهایی دادن  رخ اول، مرحلۀ). ١ نمودار طبق( کرد ارائه را زنان سوت دیدگاه

 مرحله در فعالیت چگونه اینکه پیرامون گیری تصمیم فرایند به منجر که هستند غیراخالقی یا غیرقانونی
 متخلف با مقابله یا سازمان ترک مانند اقدامات سایر یا زنی سوت شامل سوم، مرحله. شود گزارش دوم

 در) سـازمان خـارجی نفعـان ذی( خـارجی احزاب و سازمان اعضای سایر واکنش به منجر که است،
                                                           
1  . Whistleblower Retaliation  2. Johnson  
3. Miceli et al 
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 نشـود، حاصـل بخشی رضایت پیامد و نتایج اگر. است پنجم مرحله در نتایج ارزیابی و چهارم مرحله
  .شود تکرار دوباره است ممکن زنی سوت فرایند

 گیـری تصـمیم در عقالیـی انتخاب تئوری مبنای بر که است مفید رویکرد یک زنی سوت گرچه
 واقعی طور به و دارند زنی سوت عمل انجام در بودن مجبور احساس که زنانی سوت شامل اما است؛

). ٢٠٠١ 1آلفـورد،( نیسـت شـوند، نمی درگیر زنی سوت عمل انجام پیرامون گیری تصمیم فرایند در
 مشـاهده را تخلـف کـه  صـورتی در انـد، انداختـه تأخیر به را زنی سوت عمل که را افرادی همچنین

 شـرکت تخلف آن انجام در احتماالً  دهند، گزارش را خالف عمل این اینکه از پیش حتی و اند کرده
  ).٢٠٠٢ هرش،( آورد نمی حساب به زنان سوت جرگۀ در را اند، کرده

  

  

  زنی سوت ای مرحله پنج فرایند: ١ نمودار

  )١٩٩٢( همکاران و میسلی: منبع

  
  زنی سوت به افراد ترغیب های روش. ٣−٢

 قابـل مشکالت که زمانی افراد که دارد وجود روش چندین که داده نشان زنی سوت پیرامون پژوهش
 را محیطـی تواننـد مـی ارشـد مـدیران نخست،. کنند افشا را آن و کنند صحبت بینند، می را توجهی
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 حسابرسـان بـه. کنـد تشـویق مشـکالت بـه مناسـب پاسخ و شناسایی به را کارکنان که کنند ایجاد
 تواننـد مـی ارشـد مـدیران دوم، بدهـد؛ نظـارت عملیـات بـرای بیشـتری زمان صرف اجازه داخلی
 ایجـاد طریق از تواند می زنی سوت. کنند ابالغ کارکنان هدایت برای را اخالقی کدهای و ها سیاست
. شـود تشـویق کـرده، تعریـف شده، درک مشکالت با مواجه برای را مناسب رفتار که هایی سیاست
 هسـتند، مشکوک یا و اشتباه که هایی فعالیت تعریف در باید ماهیتی، چنین با کدهایی و ها سیاست
 کننـد، صحبت چگونه و زمانی چه اینکه پیرامون روشنی دستورالعمل باید کارکنان و باشد مشخص
 اخالقـی کـدهای و اسـتاندارها امر، این در موفقیت برای حال، این با) ١٩٩۶ کرول،( باشند داشته
. اسـت گسـترده آموزش نیازمند اقدام این. دربیایند پاداش سیستم و سازمانی فرهنگ از جزئی باید
 در. یابـد تـرویج دارد تمایل که است رفتارهایی برای نقش مدل یک ارائۀ در مدیریت مسئولیت این
 کـه کننـد مـی پیـدا اعتقـاد این به و شده بدبین سازمان مدیریت به نسبت کارکنان صورت، این غیر

  ).٢٠١٣ تروی، و کرودر( دهد می شعار فقط و گذرد می مشکالت کنار از راحتی به مدیریت
 سـازمان یـک در کـه ایـم شـنیده را این مکررًا،. است زنان سوت برای امنیت کردن فراهم دیگر نکتۀ
 نشـان خود اقدامات در باید ها سازمان. نیست کافی جمله این گفتن تنها اما است، کار از بخشی  امنیت
 شـامل بایـد سـازمانی هـر سـوی از شده تعیین رفتار قواعد. نیست کار از مجزا بخشی امنیت که دهند

 صورت به اطالعاتی های دارایی و کلی، طور به ها دارایی از حفاظت برای نیاز مورد الزامات و ها سیاست
 خود، نوبه به افراد،. کند نظارت شهروندانش یا و سهامداران به متعلق منابع بر باید سازمان. باشد خاص
 بـه اعتمـاد کـه باشند داشته خاطر به باید سازمان مدیران. کند نظارت اعمال خود به متعلق منابع بر باید
  .)١٩٩۶ کرول،( گیرد می نشئت افراد مستمر و شمار بی کوچک اقدامات از و شود می کسب زمان مرور

  
  زنی سوت عمل در وفاداری و انصاف بین مبادلۀ. ۴−٢

 در هـم بـا مـواقعی در هسـتند، اخالقـی ای پایـه هـای ارزش دهندۀ نشان وفاداری و عدالت اگرچه
. شـود برخورد یکسان ها گروه و افراد همۀ با که دارند انتظار عدالت و انصاف هنجارهای. تعارضند

 بـه نسـبت خـود گـروه نفـع به پذیری مسئولیت و ترجیحی رفتارهای وفاداری هنجارهای مقابل، در
 را رفتارهـایی عمومـاً  انصـاف هنجارهای که دهد می نشان مطالعات. کند می دیکته را ها گروه سایر
 نزدیکـی ماننـد عـواملی مثال، عنوان به. شود نقض وفاداری بستر در است ممکن که کند  می تجویز
 عـدالت و انصـاف مقابـل در وفاداری به را افراد رابطه، نوع و شده درک وظیفه ملی، فرهنگ روانی،
  ).٢٠١٢ همکاران، و 1شاو( کند می ترغیب

                                                           
1. Shaw 
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 عنـوان بـه کنند، اقدام انصاف و عدالت به خدمت جهت در است ممکن زنان، سوت طرف  یک از
 طـرف از. کننـد مـی افشـا را علمـی تقلب یا محله، در جنایت و جرم سازمان، جنایات که زمانی مثال
 شـناخته وفـایی بـی عمل عنوان به زن،  سوت و مجرم بین رابطۀ به توجه با است ممکن زنی سوت دیگر،
 مواجـه خـود اقدام از ناشی منفی پیامدهای و نتایج با زنان سوت اتفاق به قریب اکثریت واقع، در. شود
 شورشـیان عنـوان بـه هـم گـاهی و شخصی پریشانی اخراج، انتقال، انتقام، مانند پیامدهایی شوند، می

 شـوند مـی محـروم خـود حقـوق از و شـده طـرد اعضـا سـایر جانب از که شوند می شناخته اخالقی
 رقـابتی هـای خواسـته بـین انتخـاب معضـل بـا ترتیـب این به زنان سوت). ٢٠١٢ 1مونین، و مینسون(

 گـزارش را تخلف افراد که است الزم معمول طور به انصاف، هنجارهای مبنای بر که  حالی در. اند مواجه
 گـزارش کـه دهـد می نشان) انتزاعی حالت در حتی( وفاداری هنجارهای شود، مجازات متخلف فرد و

 فـرد بـرای را ای بـالقوه تبعات و شود شناخته خیانت عمل یک است ممکن ثالث فرد به دیگری شخص
  ).٢٠١٣ همکاران، و 2وایتز( شد بیان پیشتر آن از ای نمونه که داشت خواهد دنبال به زن سوت

 معضـل یـک عنوان به زنی، سوت در درگیری و دیگر فردی غیراخالقی رفتار افشاگری به تصمیم
 انـد، کرده دریافت قهرمانانه اعمال بر مبنی هایی تحسین زنان سوت برخی که  حالی در شده شناخته
). ٢٠١٠ همکـاران، و 3دایک( شوند می مواجه خود جامعۀ جانب از جویی انتقام با زنان سوت دیگر

 باشـد، زنی سوت با ارتباط در شدت به که باشد داشته وجود شخصی های ویژگی است ممکن هرچند
 اگرچـه. کننـد عمـل زن سوت عنوان به مناسب شرایط در افراد بیشتر حتی یا و بسیاری که دارد احتمال
 مـوقعیتی و شخصـی عوامـل بـین ممکن تعامل و) ١٩٩۴ میته،( تخلف شدت مانند عواملی اهمیت
 منظـور به تالشی گونه هیچ که رسد می نظر به ،)١٩٩٢ همکاران، و 4میسلی( گیرد قرار شناسایی مورد
 مسـائل پیامـدها، نظـر از شـود زنـی سـوت بـه منجـر تواند می که هایی موقعیت از وسیعی بندی طبقه

  .است نگرفته صورت دیگر، عوامل و وفاداری تعارضات اخالقی،
  

  پژوهش پیشینه. ٣

 محققـان توجـه اخیـر هـای سـال در کـار اسـالمی اخالق که دهد می نشان پژوهش پیشینه مطالعه
 پژوهشـی در) ١٣٩۴( شـوندی و روشـن عطرکـار. اسـت کرده جلب خود به را اسالمی کشورهای

 بـر مـوردی مطالعـه اقتصـادی، توسـعه بـه رسیدن در مناسب بستری کار، اسالمی اخالق عنوان با
. پرداختنـد اقتصادی توسعه در اخالقی مالحظات نقش بررسی به و داشته اجتماعی سرمایه مفهوم
 نقـش طریـق از اسـالمی کـار اخـالق که دادند نشان خود پژوهش در) ١٣٩١( همکاران و حسنی

                                                           
1. Minson & Monin  2. Waytz  
3. Dyck   4. Miceli  
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 در نیـز) ٢٠١۶( همکاران و وهاب. است بوده مؤثر شغلی رضایت بر سازمانی تعهد متغیر میانجی
 تجربی اکتشاف برای تالش به اسالمی، کار ارزش های سازه اعتبار و گیری اندازه عنوان با خود پژوهش
 از سـازه ٢۵ تأیید به که پرداختند مالزیایی نمونه از استفاده با کار محیط در اسالمی ارزش سازه اعتبار
  .نمودند مشخص را آینده در بیشتر تحقیقات بالقوۀ دامنۀ و یافتند دست اسالمی کار ارزش سازه ۵۶

 اسـالمی کاری اخالق تأثیر عنوان با خود پژوهش در) ٢٠١۶( همکاران و صالحدین بین نظام
 تعهـد بـر اسـالمی کـاری اخالق تأثیر بررسی برای ساختاری مدل یک تدوین به سازمانی تعهد بر

 کواالالمپـور سـالنگور، مسلمانان از نفر ١۵۶ تعداد آنها پژوهش آماری جامعه. پرداختند سازمانی
 محققـان شـدۀ تـدوین پرسشـنامه بـه لیکرت مقیاس ای گزینه ۵ طیف مبنای بر که بودند جوهور و

 اخـالق بـین ارتبـاط سـنجش منظـور بـه سـاختاری مـدل که داد نشان پژوهش نتایج. دادند پاسخ
 کـه داد نشـان پـژوهش همچنـین. برخوردارنـد الزم پایایی و روایی از سازمانی تعهد و کار اسالمی
  . دهد می قرار تأثیر تحت" مستمر و هنجاری عاطفی،" بعد سه در را سازمانی تعهد اسالمی کار اخالق
 بـا) ٢٠١٣( همکـاران و وایتـز پژوهش به توان می زنی سوت پیرامون شده انجام های پژوهش از
 افـراد رفتـار بینـی پـیش بررسـی بـه که کرد اشاره وفاداری−انصاف مبادلۀ و افشاگری معضل عنوان

 مقطعـی مطالعـۀ ۵ از اسـتفاده بـا زنی سوت به تمایل بر آن تأثیر و انصاف−وفاداری مبادله براساس
 به آنها تمایل به منجر عدل و انصاف رعایت به افراد پایبندی که داد نشان مطالعات نتایج. پرداختند
 اخـالق از جزئـی انصـاف رعایت که آنجا از. باشد می متخلف فرد به وفاداری مقابل در زنی سوت
 داد نشـان کـه) ٢٠١٣( همکـاران و وایتـز پژوهش نتایج به توجه با طرفی از و باشد می اسالمی کار

 و کـار اسـالمی اخـالق متغیر دو توان می شود، می زنی سوت به افراد تمایل به منجر انصاف رعایت
 رابطـه نـوع یـک متغیـر دو ایـن بـین کـه کرد بینی پیش و دانست مرتبط هم به نوعی به را زنی سوت
 ایـران در رفتار سوء افشاگری و زنی سوت پیرامون که است ذکر شایان. داشت خواهد وجود معنادار

. است نگرفته صورت داخلی تجربی پژوهش گونه هیچ تاکنون محقق جستجوی محدودۀ به توجه با
 فرضـیۀ زنـی سـوت و اسـالمی کـاری اخالق متغیرهای ادبیات و تعاریف به توجه با نهایت در پس

  :شود می بیان صورت بدین پژوهش
 افشــاگری بــه افــراد تمایــل بــر معنــادار و مثبــت تــأثیر دارای اســالمی کــاری اخــالق: فرضــیه

  .باشد می) زنی سوت(
  
  پژوهش شناسی روش

 شـرکت کارکنـان را پژوهش آماری جامعه. باشد می همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش
 شـهرک در واقـع ایـران بهداشتی چینی تولید مجهز و مدرن های کارخانه از یکی کرد چینی تولیدی
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 گیـری نمونـه ازطریـق نمونـه حجـم باشـد، می نفر ١٠٢ تعداد به کرمانشاه شهرستان فرامان صنعتی
 ٨٠ معـادل جامعـه، از درصد۵ خطای سطح در و کوکران آماری فرمول از استفاده با ساده تصادفی
 تفکیک به دهندگان  پاسخ شناختی جمعیت و فردی مشخصات به مربوط توصیفی آمار. شد محاسبه
 اطالعات آوری جمع منظور به. است شده ارائه ١ شماره جدول در تحصیالت سطح سن، جنسیت،
 جهـت و گویـه ١٧ شـامل کـه) ١٩٩٨( علـی استاندارد نامۀ پرسش از کار اسالمی اخالق پیرامون
 از کـه شـد اسـتفاده گویـه ١۵ سـاخته محقق نامه پرسش از زنی سوت پیرامون اطالعات آوری جمع
 رعایـت به نسبت اعتقادشان و عمل آن انجام به خود تمایل مبنای بر که شد خواسته دهندگان پاسخ
. کننـد انتخاب را لیکرت ای گزینه ۵ طیف مبنای بر نظر مورد گزینۀ افراد تخلف افشاگری و انصاف
 پایـایی تعیـین منظور به متخصصان، نظر از استفاده با ها نامه پرسش صوری روایی از اطمینان از پس

 هـای نامه پرسش تحلیل از حاصل نتایج اساس بر. شد انتخاب نفری ٣٠ آزمایشی نمونه یک ها، نامه پرسش
 آلفـای بـا زنـی سـوت نامـه پرسش و ٩۵٠/٠ کرونباخ آلفای با کار اسالمی اخالق نامه پرسش پایایی اولیه،

 بـاالی پایـایی از نشـان باشـند، مـی ٧/٠ از بـاالتر مقـادیر ایـن کـه آنجا از شد، محاسبه ٩۵۵/٠ کرونباخ
 معـادالت یـابی مدل طریق از پژوهش های فرضیه آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه. دارد ها نامه پرسش

  .بودند Smart-PLS و SPSS نیز استفاده مورد آماری افزارهای نرم. پذیرفت صورت ساختاری
 

  آماری نمونه شناختی جمعیت های ویژگی: ١ جدول

  
   پژوهش های یافته

 تـا گرفتـه قـرار مطالعـه مورد سازه ییروا تا است الزم ابتدا یساختار معادالت یساز مدل روش در
 الزم دقـت از خـود نظـر مـورد یهـا سـازه یریـگ اندازه یبرا شده انتخاب یها سؤال شود مشخص
 مـدل ٢ شکل. شود یم استفاده) CFA( یدییتأ یعامل لیتحل از منظور نیا یبرا. هستند برخوردار
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 نشـان نییپـا یعـامل بـار بـا سؤاالت حذف ندیفرا از پس را سؤاالت یباق یعامل بار و شده اصالح
 واریـانس میـانگین هـای شـاخص از گیری اندازه مدل ارزیابی منظور به Smart-PLS در. دهد یم

 یافتـه توسـعه واریـانس میـانگین. شود می استفاده نیز) CR( ترکیبی پایایی ،)AVE( شده استخراج
)AVE (بـرای ۵/٠ باالی استاندارد. شود می گرفته کار به پژوهش همگرای روایی بررسی منظور به 

 سـاختاری معـادالت مـدل شناسـی روش در. باشـد مـی مناسـب یافته توسعه واریانس میانگین این
 ذکر ضرایب مقدار. دارد آن مناسب پایایی از نشان سازه هر برای ٧/٠ از باالتر ترکیبی پایایی ضریب
  .  دارد تحقیق مدل باالی اعتبار از نشان که است آمده ٢ جدول در شده

  
  (CR) مرکب پایایی و AVE مقادیر: ٢ جدول

 CRAVE متغیر
  ۵۶۵/٠ ٩۵۶/٠ کاراسالمیاخالق

  ۶٢١/٠ ٩۶٠/٠ زنیسوت

  
  ساختاری الگوی آزمون

 یساختار یالگو. شود می انجام پژوهش های فرضیه رد یا و تأیید منظور به ساختاری الگوی آزمون
   .هستند مسیر ضرایب دهنده نشان مسیرها روی اعداد .است شده ارائه ٢ نمودار در شده  آزمون

  
  مدل مسیر ضرایب و عاملی بار مقادیر: ٢ نمودار
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 محاسـبه مسـیر هر برای T-value مقادیر است الزم مسیر، ضرایب معناداری بررسی منظور به
  .است شده ارائه ٣ نمودار در مقادیر این. شود

  
  T-value مقادیر: ٣ نمودار

  
 و تـر بـزرگ مقـادیر. هسـتند T-value مقـادیر دهنـده نشان شده مشخص اعداد باال نمودار در
 بررسـی خالصـه ترتیب بدین. باشد می متغیر دو بین معنادار ارتباط وجود معنای به ،٩۶/١ مساوی
  .است شده ارائه ٣ جدول در پژوهش  فرضیه
  

  پژوهش فرضیه آزمون: ٣ جدول

 آزمون جهینت t ریمقاد ریمسبیضررابطه هیفرض
 دییتأ ٣٧٣/۶٨  ٩٠٨/٠کاریاسالماخالقیزنسوت یاصل
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  گیری نتیجه و بحث

 راسـتای در. گرفت صورت افراد زنی سوت بر کار اسالمی اخالق تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش
 مطـرح زنـی سوت بر کار اسالمی اخالق معنادار و مثبت تأثیر بر مبنی اصلی فرضیه یک مذکور هدف
 مبنـی )٢٠١٣( همکـاران و وایتز پژوهش از حاصل نتایج با یافته این که گفت توان می نوعی به که شد
 عمـل افشـای و زنـی سـوت به آنها تمایل و کار محیط در عدل و انصاف رعایت به افراد پایبندی بر

 افراد پایبندی که کرد بیان توان می پژوهش از حاصل نتایج به توجه با. دارد همخوانی دیگران خالف
 افـراد در تعهـد احسـاس نـوع یک کار محیط در کار اسالمی اخالق های ارزش و اصول رعایت به

 مبنـای بـر بنابراین. کند می ایجاد اخالقی اصول لحاظ از صحیح و درست کارهای انجام به نسبت
 اعمـال و رفتارها سری یک اعظم پیامبر های راهنمایی و احادیث و قرآن آیات و اسالم دین های آموزه
 شـده معرفـی اشـتباه و نامشـروع رفتارهـای عنوان به سری یک و درست و مشروع رفتارهای عنوان به

 در شـادمانی و خوشـبختی منشـأ خود کار اسالمی و اخالقی اصول به پایبندی و رعایت که. است
 بـه وفـای راسـتی، و صـداقت انصاف، رعایت توان می کار اسالمی اخالق اصول از. است سازمان
 یـا و عمـومی محـیط در یا و مدیران یا و کارکنان سازمان در گاهی اما برد؛ نام را داری امانت و عهد
 نشـان خـود از نادرسـتی و اخالقـی سـوء رفتارهـای عمومی و بیرونی محیط سطح در موجود افراد
 فراینـد وارد خودکـار صورت به اند، دیده آموزش کار اسالمی اصول مبنای بر که افرادی که دهند می

 جو اصالح هدف با بیشتر را هدف این و شوند می دیگر فرد خالف عمل افشای دربارۀ گیری تصمیم
  . دهند می انجام دیگران خیرخواهی و سازمان اخالقی

 اجتمـاعی زنـدگی دوران در که را افرادی گزینش، و جذب های سیستم اصالح با توانند می ها سازمان
 .درآورند استخدام به اند، داشته مقررات و قوانین اخالقیات، رعایت به بیشتری تمایل و سابقه خود کاری و

  . دهد قرار مدنظر را اسالمی کار اخالق به توجه کارکنان، گزینش و استخدام حین در باید مدیریت
 منشـور. باشد مفید اخالقی اصول و اخالقیات تقویت در تواند می سازمان در اخالقی منشور تدوین
 وحـدت و همـاهنگی ایجـاد بـرای که ارزشی−اخالقی معیارهای حاوی است سندی سازمانی، اخالقی
 سـوی  به عملکردهایشان و رفتار در را آنان و شود می تدوین سازمان کارکنان و مدیران بین در روش و رویه
 در گرایـی قـانون و اخالقیـات رعایـت منشور تدوین بنابراین،. کند می هدایت سازمان ارزشی های آرمان

  . باشد ها ن   سازما در گرایی قانون و اخالقیات استقرار و ایجاد زمینۀ در پیشنهادها از یکی تواند می سازمان،
 کـار اسـالمی اخـالق فرهنـگ ایجاد در که گردد می پیشنهاد سازمانی رهبران و مدیران به نهایت در

 تالش ای حرفه و اخالقی اصول مبنای بر دیگران اشتباه عمل کردن ایراد و کردن صحبت به افراد تشویق و
 اخالق زمینۀ در آموزش. شود می پذیر امکان صحیح و شده ریزی برنامه آموزش طریق از امر این و نمایند

  . است ضروری کارکنان، های نگرش و مهارت دانش، افزایش منظور  به اخالقی رفتارهای و
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