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گر فضیلت سازمانی  رابطه رهبری اخالقی با رفتار اخالقی: نقش میانجی 

 شغل  -گر تناسب شخصشده و نقش تعدیل ادراک 
 
 

   2 کریم کیاکجوری، 1زهرا سندی

واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسالمی، بندر انزلی، ایران   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، .  1
مدیریت دولتی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسالمی، بندر انزلی، ایران استادیار گروه .  2

 
   چکیده 

قادر هستند تا عملکردهای اخالقی کارکنان    هاکننده روابط میان انسان عنوان تنظیم رفتارهای اخالقی به 
این راستا،  را تعیین نمایند.   توسـعه و تـداوم  ها نقش مهمی در  رهبران در سطوح مختلف سازماندر 

هدف پژوهش حاضر، بررسی  بنابراین    کنند.فرهنـگ اخالقـی و رفتـار اخالقی اعضای سازمان ایفا می
گر  اخالقی با رفتار اخالقی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیالن با توجه به نقش میانجی  رهبری  رابطه

ل بود. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی  شغ -گر تناسب فردشده و نقش تعدیلفضیلت سازمانی ادراک
و با توجه به رویکرد، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان ادارات امور  

تصادفی   گیریا استفاده از روش نمونه بها  آن   نفر از   285مالیاتی شهرهای رشت، الهیجان و انزلی بودند و  
های استاندارد رهبری اخالقی  نامهپرسش ها،  آوری داده. به منظور جمعساده به عنوان نمونه انتخاب شدند 

- و تناسب فردو همکاران    شده کامرون، رفتار اخالقی لو و لین، فضیلت سازمانی ادراکو همکاران  براون
ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسله  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده  شغل ساکس و اشفورث

نتایج نشان داد رهبری اخالقی بر رفتار اخالقی کارکنان به صورت    انجام شد.  و نرم افزارمراتبی  
و   ادراکنیز  مستقیم  سازمانی  فضیلت  میانجی  متغیر  طریق  از  غیرمستقیم  دارد.  شده  به صورت  اما  اثر 
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اخالقی کارکنان نقش  شده و رفتار  شغل در رابطه بین فضیلت سازمانی ادراک-مشخص شد تناسب فرد
نداردتعدیل الگوی اخالقی سازمان می.  گر  به عنوان  رفتار بنابراین رهبر یک سازمان  ترغیب  تواند در 

کارکنان    اخالقی  به تکامل فضیلت سازمانی و رفتارها  آن   اخالقیات  اخالقی کارکنان مؤثر باشد و طبیعتاً
 کند. نیز کمک می

 

شغل-شده، تناسب فرداخالقی، رفتار اخالقی، فضیلت سازمانی ادراکرهبری   :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
ها به تولید باشــد، ســازماناز عصــر صــنعتی تا به امروز که عصــر فناوری اطالعات می

ها، یک فرآیند جمعی اـست  اند. اما فعالیت ـسازمانمحـصوالت و خدمات و کـسب ـسود پرداخته

نفعان خود توجه نماید. در واقع، بر اســاگ گفته همه ذی و یک ســازمان در حین فعالیت باید به

ــارتر ، کســب و کارها باید در حین فعالیت، قراردادهای اخالقی (  )ژان پل س

ــبت به ذی ــورهای  نفعان در نظر بگیرند )خود را نس (. با یک نگاه اجمالی به کش

ــوولیت و کشـــورهایی را میتوســـعه یافته، دلیل توســـعه در  نین  رفتار  توان احســـاگ مسـ

ــت )  ()اخالقی (. مطلوب مدیران و کارکنان دانس

ای اســت که بســیاری از مطالعات بر روی مدیریت ها به گونهاهمیت رفتار اخالقی در ســازمان

 (. اند )این نوع رفتارها تمرکز کرده

بی و  دارد  سازمانی  اهداف  تحقق  و  توفیق  در  مهمی  نقش  اخالقی  آن رفتار  به   توجهی 

های کاری غیررسمی  کاری، غیبت و حتی تقویت گروهنیز ممکن است پیامدهای منفی مثل کم

( باشد  داشته  همراه  به  سازمان  برای  را  رسواییمنفی  البته  ک (.  اخالقی   ه  های 

باشند که به نگرانی هامیسازمان  در دنیای تجارت ظاهر شده است، نمایانگر اقدامات غیراخالقی

(  ها، مدیران و جامعه شهروندی تبدیل شده است )بزرگ محققان، دولت 

 باشند یی می ها عنوان عامالن کلیدی در سازمان نقطه عطف  نین نگرانی ها به و رهبران و مدیران سازمان 

(  های رهبری مرتبط است )؛  را که اخالقیات با نقش()

نظران قرار گرفته است )و این مسوله بیش از گذشته مورد توجه صاحب 
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 ار وب اخالقی  اصول اخالقی را با اقدامات خود یادآور شوند تا    بهترین  رهبران باید  (.

( برقرارسازند  سازمان  در  را  اخالقی درستی  رهبر  یک  واقع،  در   .)  

و سپس در   ( )   در درجه اول به عنوان یک فرد اخالقی  ()

با رعایت اخالقیات،    ()  جایگاه یک مدیر اخالقی در سازمان قادر است که 

(. با بررسی  های حاصل از رفتارهای غیراخالقی را کاهش دهد )میزان تنش

تعریف را  که اخالق  تحقیقاتی  مطالعات و  که کرده  روندهای جهانی  اند، مشخص شده است 

و عملکرد مثبت    (مهم احساگ انرژی در محیط کار )  رهبری اخالقی، علت 

اند که  بسیاری از مطالعات تجربی نشان داده    نین هم (.  )   باشد می   سازمان 

    ( )  بدین صورت که  است؛ رهبری اخالقی با رفتار اخالقی کارکنان مرتبط 

مشهد ملی  بانک  کارکنان  اخالقی  رفتار  بر  اخالقی  رهبری  تأثیر  بررسی  نتیجه   ،در  این  به 

به اخالقی  رهبری  که  معنرسیدند  و  مثبت  است.  یصورت  تأثیرگذار  اخالقی  رفتار  بر  داری 

در بررسی موضوع نحوه تأثیر رهبری اخالقی مدیران عالی/میانی  نیز   ()

أثیر مثبتی  های عراق به این نتیجه رسیدند که رهبری اخالقی تبر رفتار اخالقی کارکنان سازمان

بر رفتار اخالقی کارکنان دارد.  

ــان  نیز  () ـــکل  نشـ گیری هوـیت اخالقی  دادـند ـکه رهبران اخالقی در شـ

در بررسـی    ()  در همین راسـتانقش دارند. ها  آننیت    نینهمکارکنان و 

به   کارکنانگر توجه اخالقی تعدیلموـضوع رهبری اخالقی و انحراف ـسازمانی با توجه به نقش  

این نتیجه رـسیدند که رهبری اخالقی ـضعیف، منجر به انحراف اخالقی کارکنانی خواهد ـشد که 

 از نظر اخالقی خیلی به رفتار رهبر توجه دارند.

گیری فضیلت  در ادامه باید اشاره کرد که رفتار متعالی سازمان و اعضای سازمان منجر به شکل 

ادرا  سازمانی    ( )   شده ک سازمانی  فضیلت  شد.  خواهد 

های انسانی منجربه بهبود اخالق  فعالیت های اخالقی اشاره دارد که از طریق  ادراک شده به شایستگی 

،  ( )   بینی از خوش   حسی   شده ادراک   . فضیلت سازمانی ( )   شود اجتماعی می 

را در بردارد    ( )   و بخشش   ( )   ، انسجام ( )   لی ، همد ( ) اعتماد 

بینی، اعضا نسبت به مأموریت و هدف سازمان خود  ( که در قالب خوش ) 
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متقابل،  حتی در شرایط سخت اعتماد دارند. اعتماد سازمانی بیانگر یک محیط کاری سرشار از احترام  

که در آن اعضا احساگ می  به یکدیگر و  کنند می ادب و مهربانی است  مدیریت     نین هم توانند 

همد  کنند.  اعتماد  فکر    لی خود  به  واقعًا  سازمان  اعضای  که  دارد  اشاره  واقعیت  این  به  سازمانی 

ی نشانگر این  دهند. انسجام سازمان رفاه دیگران هستند و اقدامات مراقبتی نسبت به یکدیگر انجام می 

کند و  دهد که همیشه با حسن نیت عمل می است که عزت، راستی و صداقت در سازمانی رخ می 

منعکس در  سازمانی  بخشش  رشد  نهایت،  و  گیری  یاد  فرصت  و  است  اشتباهات  پذیرفتن  کننده 

می  ) محسوب  مهم  شود  پیامدهای  از  نیز  سازمانی  فضیلت   .)

در   ( )   (؛ بدین صورت که )  رهبری اخالقی است 

معن  رابطه  فضیلت سازمانی  با  اخالقی  که سبک رهبری  گرفتند  نتیجه  دارد.  ی مطالعات خود  داری 

نیز رابطه فضیلت سازمانی معلمان    (  )  و   (  ) 

نشان داد که ها آن  آباد بررسی کردند و نتایج مطالعهمرو رهبری اخالقی مدیران را در مدارگ خ

نیز در بررسی    (  داری وجود دارد. )یبین دو متغیر مذکور رابطه مثبت و معن

توانند از طریق رهبری اخالقی ه مدیران می موضوع اثر فضیلتی رفتار رهبری اخالقی نشان دادند ک 

نهایت، رضایت شغلی و تعهد کارکنان نیز افزایش  بر جو اخالقی سازمان تأثیر بگذراند که در

که    گفتشده باید  اخالقی در فضیلت سازمانی ادراک در واقع، عالوه بر نقش رهبری    یابد.می

گیری اخالقیات کارکنان خواهد شد که در این  شده نیز منجر به شکلفضیلت سازمانی ادراک 

بین    ()راستا،   روابط  ایجاد  موضوع  بررسی  طریق  با  از  اخالقی  فردی 

اعتماد، همدلی و انسانیت به این نتیجه رسیدند که به منظور ایجاد یک الگوی اخالقی پایدار،  

کند و در نتیجه ایجاد  نین الگوی  یک میاعتماد اساگ و بنیاد است. همدلی  نین الگویی را تحر

هم در بررسی موضوع  (اخالقی، مدیران رفتار انسانی از خود بروز خواهند داد. )

کند. فضائل و اخالق بشردوستانه بیان کرد که فضائل اخالقی بر رشد اخالقی انسان کمک می

ای متعهد باشند و رفتار  شود که افراد به تعالی حرفهمشخص شد که فضیلت باعث می    نینهم 

تر باشد، فضائل سازمانی  ای از خود بروز دهند. بنابراین هر  ه جو سازمان اخالقیبشردوستانه

یابند. مشاهده فضیلت در سازمان، احساسی از دلبستگی و جاذبه  بیشتر نمایان شده و توسعه می

میبه    نسبت  ایجاد  بافضیلت  رفتارهای  میایفاکنندگان  موجب  که  مشاهدهکند  فرد  کننده  شود 
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(.  )  بخواهد تا به جمع این افراد پیوسته و اینگونه رفتارها را تجربه کند

یابد که بین او و  اما زمانی نگرش یک کارمند نسبت به این فضائل و رفتارهای اخالقی تغییر می

شغلش در سازمان تناسب برقرار باشد؛  را که با قبول سازگاری بین فرد و شغلش، رفتارها و  

مینگرش قرار  تأثیر  تحت  فردی  )های  دیگر،  گیرند  طرفی  از  و   )

شود که بین ترجیح، انتخاب، توانایی و مهارت  باعث می   ()  شغل -تناسب فرد

ود داشته باشد که در نتیجه بر عملکرد وی تأثیرگذار خواهد بود تا حدی که  فرد سازگاری وج 

( و رفتارهای انحرافی وی  تری از خود بروز خواهد داد )فرد، رفتارهای محترمانه

(؛ در پی آن،  هره عمومی سازمان بهبود  کاهش خواهد یافت ) 

شود. سازمان امور مالیاتی، سازمانی است که بر حسب  سازمان تقویت مییابد و خوشنامی  می

از جامعه می زیادی  با بخش  ارتباط مستقیم  در  مأموریت  موظیفه و  در جایگاه  که  دی  و باشد 

این سازمان مراجعه می به  به    کنند. طبیعتاًمالیاتی  نیازمند توجه  از جامعه،  این حجم  با  ارتباط 

به اخالقیاتاصی میاستانداردهای اخالقی خ نتیجه، عدم توجه  این    باشد. در  توسط کارکنان 

تواند بر روند توسعه و رشد نظام مالیاتی در جامعه تأثیر بسزایی بگذارد و عملکرد سازمان می

این نظام را با  الش روبه رو سازد. حتی ماهیت شغل در  نین سازمانی نیز نیازمند هماهنگی و 

باشد تا در طی زمان د ار خستگی و فرسودگی نشود و در رعایت  سازگاری فرد با شغلش می

استانداردهای اخالقی شغل در مواجهه با مؤدیان، با ثبات پیش رود. در کل، شفافیت و توجه به  

گریزی و عدم تواند در رفتار مؤدیان نیز تأثیر بگذارد و میزان مالیاتاخالقیات در این سازمان می

  پژوهشی   هبا بررسی پیشیناما  (.  )  دیان را کاهش دهدو تمکین کافی و مطلوب م

کرد   اشاره  بین  باید  ارتباط  که  مطالعاتی  ادراک شده،  تعداد  فضیلت سازمانی  اخالقی،  رهبری 

در یک سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار داده  شغل و رفتار اخالقی کارکنان را  -تناسب فرد

در نتیجه در پژوهش حاضر به بررسی رابطه رهبری اخالقی با رفتار    است؛باشند، تقریبا صفر  

گر فضیلت سازمانی  اخالقی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیالن با توجه به نقش میانجی

در شغل پرداخته شده است تا با کمک این مطالعه  - گر تناسب فردادراک شده و نقش تعدیل

العات در این راستا افزوده شود و نتایج آن بتواند منبع قابل اتکایی  درجه اول بر میزان گستره مط
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های مشابه دیگر  به منظور بهبود اخالقیات و فضائل سازمانی در سازمان امور مالیاتی و سازمان

 باشد. 

 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

توجه به روش اجرا، مطالعه  باشــد و با پژوهش حاضــر از نظر هدف، یک مطالعه کاربردی می 

توصـیفی و از نوع همبسـتگی اسـت. از آنجا که اداره کل امور مالیاتی اسـتان گیالن شـامل مجموعه  

ازمان  تان می ـس هرهای اـس ر را کارکنان  های امور مالیاتی ـش د؛ بنابراین جامعه آماری پژوهش حاـض باـش

باـشند که نفر می   869ها آن   که تعداد  دهند های امور مالیاتی ـشهرهای اـستان گیالن تـشکیل می ـسازمان 

ادارات ـسه ـشهر رـشت، الهیجان و انزلی با در   به دلیل عدم دـسترـسی به همه اعـضای جامعه آماری، 

ــای جامعه  ــدند. تعداد نمونه برای حجم جامعه ، بر گرفتن اکثریت اعض نفر بر   869در نظر گرفته ش

گیری تصـادفی سـاده انتخاب  وش نمونه به ر نفر   285  ( )   اسـاگ فرمول کوکران 

دند  غلی بررـسی  های جمعیت ویژگی   . ـش ابقه ـش ناختی نمونه از جمله جنـسیت، وـضعیت تأهل و ـس ـش

درصد را زنان و بقیه را گروه مردان تشکیل دادند.  68/ 8بیشتر افراد نمونه یعنی   شد و نتایج نشان داد 

ای نمونه یعنی در حدود  تر اعـض غلی نیز   84/ 6بیـش ابقه ـش د متأهل بودند. از نظر ـس د  3/ 9درـص درـص

غلی کمتر از   ابقه ـش ال،    1دارای ـس غلی بین    20ـس ابقه ـش د دارای ـس ال،   10تا    1درـص د   42/ 5ـس درـص

سال بودند.   30تا    21و بقیه دارای سابقه شغلی   20تا    11شغلی   دارای سابقه 

 

 ابزار پژوهش 

سؤال برای    6با      ( )   رهبری اخالقی  نامه پرسش ها از  آوری داده منظور جمع به 

سؤال    10با      ( )   رفتار اخالقی   نامه پرسش سؤال برای مدیر اخالقی،   4فرد اخالقی و  

فضیلت سازمانی ادراک    نامه پرسش سؤال برای رفتار اخالقی حقوقی،    6برای رفتار اخالقی هنجاری و  

، انسجام و بخشش  لی بینی، اعتماد، همد سؤال برای هر بعد خوش   3با      ( )   شده 

باید اشاره     نین هم سؤال استفاده شد.    4با      ( )   شغل - تناسب فرد   نامه پرسش و  

با مقیاگ کامالً های رهبری اخالقی، رفتار اخالقی و فضیلت سازمانی ادراک نامه پرسش کرد     شده 
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( به  5)   کامالً ( تا  1شغل با مقیاگ هرگز ) - تناسب فرد   نامه پرسش ( و  5موافقم )   ( تا کاماًل1مخالفم ) 

 بندی شدند. نظور پاسخگویی طیف م 

ها استفاده شده  آوری دادههای استاندارد به منظور جمعنامهپرسشطور که اشاره شد از  همان

روایی   بیشتر،  اطمینان  منظور  به  اما  هستند.  برخوردار  الزم  پایایی  و  روایی  از  طبیعتا  و  است 

 ها توسط اساتید تأیید شد.نامهپرسشو صوری  ییمحتوا

معیارهای  نامهپرسشپایایی   گرفت.  قرار  مورد سنجش  کرونباخ  آلفای  معیار ضرایب  با  ها 

 گزارش شده است.  1آلفای کرونباخ در جدول 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

میباشــد؛ البته ابعاد  0/ 7کرونباخ همه متغیرها و اکثر ابعاد باالی  ، آلفای 1با توجه به جدول  

باشـند که بر می  0/ 7و بخشـش دارای آلفای کرونباخ کمتر از   لیبینی، همدمدیر اخالقی، خوش

ــاگ ادعای ) ــؤاالت اندک، مقدار  (  اس به   0/ 6در مورد متغیرهایی با تعداد س

 باشد.  آلفای کرونباخ میعنوان سر حد قبول ضریب  

های آمار توـصیفی مانند میانگین و انحراف ها ابتدا از روشدر این پژوهش برای تحلیل داده

معیار و برای بررـسی دو مدل جداگانه از ـضریب همبـستگی پیرـسون و تحلیل  رگرـسیون ـسلـسله  

انجام گرفته    ی  افزار آمارها با اســتفاده از نرممراتبی همزمان اســتفاده شــد. تحلیل داده

 است.  



 (2، شماره  1400، پاییز و زمستان 8شناسی صنعتی و سازمانی )دوره هشتم، سال مطالعات روان                                  352

 هایافته
همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان  ضرایب  میانگین انحراف معیار و ماتریس    2جدول  

 . دهد می 

 

 

 
جدول  همان  در  که  می   2طور  و  مشاهده  میانگین  رفتار  شود  متغیرهای  معیار  انحراف 

، تناسب  62/0و    3/ 5، فضیلت سازمانی  0/ 63و    4/3، رهبری اخالقی،  0/ 59و    3/ 8اخالقی  

اخالقی  می   0/ 87و    3/ 9شغل  - فرد  رفتار  و  اخالقی  رهبری  متغیرهای  بین  ضریب  باشد. 

معنی  و  مثبت  دارد همبستگی  وجود  معنی    نین هم (،  0/ 4)   داری  و  مثبت  بین  رابطه  داری 

ادارک  سازمانی  فضیلت  و  اخالقی  رفتار  فرد   0/ 59شده  متغیرهای  تناسب  (  21/0)   شغل - و 

 وجود دارد. 

شــده در رابطه بین  گری فضــیلت ســازمانی ادراک نقش میانجی   3ن در جدول ی  ن هم 

رهبری اخالقی و رفتار اخالقی به روش رگرســیون ســلســله مراتبی همزمان قابل مشــاهده 

 است. 
 

در مرحله اول مقدار ضریب رهبری اخالقی بر رفتار اخالقی مورد بررسی قرار گرفت که ضریب  
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دهد که رهبری  ها نشان می (. این یافته 0/ 01  و   0β= 0/ 40)   دار است ی آمده مثبت و معن دست به 

اخالقی  دهد که رهبری  ضریب تعین مدل نشان می   کننده مثبت رفتار اخالقی است و بینی اخالقی پیش 

نتایج مرحله اول ت   0/ 16)   نماید بینی می درصد رفتار اخالقی را پیش   16 بین  یید می أ (.  کند که 

 داری وجود دارد. متغیرمستقل و متغیر وابسته رابطه مثبت و معنی 

ازمانی ادارک برای کنترل نقش میانجی  یلت ـس له مراتبی همزمان گر فـض لـس یون ـس ده از رگرـس ـش

ای که به تنهایی وارد بینی متغیر رهبری اخالقی نسبت به مرحله رحله توان پیش استفاده شد. در این م 

در مرحله اول  β=   0/ 4دار است )از ی مدل رگرسیون شد تا حدودی کاهش یافت اما هنوز مقدار معن 

گردد  یید می أ شده ت در مرحله دوم(. بنابراین نقش میانجی متغیر فضیلت سازمانی ادراک   β=  0/ 129به  

گری جزئی فـضیلت ـسازمانی ادراک ـشده در رابطه بین رهبری اخالقی و  دهنده میانجی و نتایج نـشان 

 باشد. رفتار اخالقی می 

سـازمانی و رفتار  شـغل در رابطه بین فضـیلت  _ گر تناسـب فردجهت بررسـی نقش تعدیل

قابل   4اخالقی از تحلیل رگرســیون ســلســله مراتبی اســتفاده شــد نتایج این آزمون در جدول 

 .مشاهده است 

 

 

 

  

 

  

 

      

        

       

      

    
  

 

شــود ضــریب رگرســیون تعامل فضــیلت ســازمانی  مشــاهده می 4طور که در جدول  همان

به عبارت  دار نشــد.  معنی(  )  شــغل-شــده و تناســب فردادراک 
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ـشده و رفتار اخالقی رابطه بین فـضیلت ـسازمانی ادراک  ـشغل بر-تناـسب فرددیگر نقش تعدیلگر  

.نشدیید أت

 

 گیریبحث و نتیجه
و اجتماعی افراد فراموش نشده و    ی هرگز در زندگی فرد نقش آن  اخالقیات موضوعی است که  

نخواهد شد. محققان در مورد نقش اخالقیات و رعایت شدن آن در تمام شوون سازمان توافق دارند. رفتار  

های یک سازمان دارد ) اخالقی تأثیر بسیار زیادی روی نتایج و خروجی 

های پایدار اعضای سازمان در ارتباط  ر اصول و ارزش در واقع، رفتار اخالقی هر حرفه، بیانگ   (. 

باشد؛ در این بین، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل اهمیت مباحث مالی  نفع می ی ذ های  با جامعه و گروه 

ای، نقش بسیار کلیدی دارد که در نتیجه نمادینه شدن اخالقیات در بطن  و اقتصادی در هر جامعه 

نفعان بر جای گذارد.  ذی اند آثار مثبتی هم بر سازمان و هم بر جامعه و  تو سازمان توسط کارکان می 

بنابر اهمیت مباحث اخالقی در سازمان امور مالیاتی، پژوهش حاضر به بررسی این مسوله در قالب  

شده بر رفتار اخالقی کارکنان با در نظر گرفتن  اخالقی و فضیلت سازمانی ادراک   موضوع تأثیر رهبری 

نتایج پژوهش در مورد  شغل در اداره امور مالیاتی استان گیالن پرداخت.  - تناسب فرد   گر نقش تعدیل 

دار بین رهبری  دهنده رابطه مثبت و معنی نشان   0/ 4رابطه بین رهبری اخالقی و رفتار اخالقی با ضریب  

است. به عبارت دیگر  با افزایش  کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیالن  اخالقی و رفتار اخالقی  

که نتیجه این فرضیه با نتایج مطالعات  رهبری اخالقی رفتار اخالقی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.  

باشد.  همسو می   ( و )   ( ، ) ( ) 

گیری هویت اخالقی کارکنان  کردند که رهبری اخالقی در شکل بیان     ( )    نین هم 

 نقش دارد. 

داری را بین رهبری اخالقی و فضلیت و سازمانی ادراک  رابطه مثبت و معنی ، نتایج  نینهم 

های  شده نیز با توجه به یافتهدر مورد نقش میانجی متغیر فضیلت سازمانی ادراک . شده نشان داد

   که   شده کاهش یافته تحقیق ضریب متغیر رهبری اخالقی با ورود متغیر فضیلت سازمانی ادراک 

باشد.  گر این متغیر در رابطه بین رهبری اخالقی و رفتار اخالقی مییید نقش میانجیأدهنده تنشان

  ، (  )   ، (  این نتایج با نتایج مطالعات ) 
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باشد. بنابر  همسو می  (  و )  (  ، )(  )

که بر رفتار اخالقی کارکنان نتیجه این فرضیه باید عنوان کرد که رهبری اخالقی عالوه بر این

بخشد. در واقع،  ه کسی  شده را نیز در سازمان بهبود میگذارد، فضیلت سازمانی ادراک تأثیر می

به تکامل فضیلت سازمان ها  آن  اخالقیات  باشند و طبیعتاً بهتر از مدیران که در سازمان الگو می

شده بر رفتار اخالقی کارکنان  کند. تأیید تأثیر فضیلت سازمانی ادراک کمک می   سازمان   خود و کارکنان 

باشد. این فرضیه نمایانگر  همسو می   ( و )     ( )  با نتایج مطالعات 

این است که اهمیت فضائل سازمانی آنقدر باالست که منجر به رفتار اخالقی کارکنان خواهد شد.  

های مهمی همانند  توان ادعا کرد هم فضیلت سازمانی و هم رهبری اخالقی در سازمان بنابراین می 

   نین هم سازمان مالیاتی به دلیل نقش کلیدی اقتصادی این سازمان بهتر است در کنار هم قرار گیرند.  

ابعاد خوش  از  کارکنان  ادراک  که در کل  یادآور شد  اعتماد، همد باید  انسجام و بخشش  لی بینی،   ،

   باشد. فضیلت سازمانی ناشی از بروز اخالقیات رهبران می 

و رفتار  شده ادراک شغل در رابطه بین فضیلت سازمانی -گر تناسب فردقش تعدیل در مورد ن

اخالقی کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیالن با توجه به ضریب متغیر تعامل فضیلت سازمانی 

قرار نگرفت. قبل از بحث در مورد این فرضیه    ییدأو رهبری اخالقی کارکنان مورد تشده  ادراک 

از  باید اشاره   اما  ند مورد  بسیار محدود بود  این فرضیه  که وجود مطالعات در راستای  کرد 

( همانند  )  (  مطالعات  رابطه    (  و  به 

های مذکور نشان شغل و رفتارهای انحرافی کارکنان پرداخته بودند که نتایج پژوهش-تناسب فرد

شغل منجر به کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان خواهد شد. البته در  -فرد داد که افزایش تناسب  

مورد تناسب فرد با شغل به این نکته باید اشاره کرد که برای تحقق نتایج مثبت این متغیر در 

سازمان، باید بین منابع شغلی و نیازهای فرد تعادل وجود داشته باشد و اگر منابع بیشتر از نیازها  

که    باشد، ممکن است نتایج مناسبی برای سازمان به ارمغان نیاورد. در نهایت این  یا کمتر از آن

رد فرضیه  هارم، جای تعجب ندارد؛  را که مرور پیشینه هم نمایانگر این بود که جایگاه تناسب  

باشد. البته محقق بر اساگ محدود  های مشابه مدل پژوهش حاضر، ضعیف میشغل در مدل -فرد

ا شغل به نوعی در رابطه فضیلت سازمانی  بفرض کرد که شاید تناسب فرد    مطالعات مذکور،

بر اساگ رد    توان صرفاًگر داشته باشد و نمیو رفتار اخالقی کارکنان، نقش تعدیلشده  ادراک 



 (2، شماره  1400، پاییز و زمستان 8شناسی صنعتی و سازمانی )دوره هشتم، سال مطالعات روان                                  356

، نامهپرسشنتیجه، طرح فرضیه را اشتباه تلقی کرد.  ون ممکن است دالیل متعددی از جمله نوع  

نمونه در   حوصلگیکمسؤاالت و  شغل در انتهای لیست  -تغیر تناسب فردقرار گرفتن سؤاالت م

پاسخگویی به سؤاالت آخر، سازمان مورد مطالعه منجر به رد این فرضیه شده باشد. حتی باید  

مطالعات بیشتری صورت گیرد تا دالیل رد این فرضیه مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در کل، 

تناسب فردنقش تعدیل  بدونشده  ادراک فضیلت سازمانی   اخالقی   تواند بر رفتارشغل می-گر 

 کارکنان سازمان امور مالیاتی گیالن تأثیر بگذارد.

دهد که در سازمان مهمی مثل امور مالیاتی، نقش های پژوهش نشان مینتایج همه فرضیه

می  اخالقیات بسیار حائز اهمیت است و مدیران در ایجاد فضا و جو اخالقی سازمان نقش مه

به سمت مدیریتی، از نظر معیارهای اخالقی    وروداز  دارند؛ بنابراین بهتر است مدیران سازمان قبل  

کنار     نینهمارزیابی شوند.   کارکنان و فضائل اخالقی یک سازمان در  ارزیابی رفتار اخالقی 

باشند. در ها میرفتار اخالقی مدیران صورت گیرد؛  را که مدیران الگوی اخالقی در سازمان

، انسجام لیبینی، اعتماد، همدکنار ارزیابی رهبری اخالقی و رفتار اخالقی سازمان، سطح خوش

مورد   نیز  کارکنان  بخشش  نقش و  راستای  در  یابند.  بهبود  نقاط ضعف  تا  گیرد  قرار  بررسی 

و رفتار اخالقی کارکنان  شده  ادراک شغل در رابطه بین فضیلت سازمانی  -گر تناسب فردتعدیل

های یک سازمان حتی جنبه شغلی نیز لحاظ شود  تالش شود تا مبحث اخالقیات در همه جنبه

نهایت تالش شود تا  نمایش رفتار اخالقی فرد باشد. درای برای تا تناسب فرد با شغل نیز انگیزه

های مشابه آن اجرایی و عملیاتی گردد؛  نتایج مدل مفهومی پژوهش در جامعه آماری و سازمان

های اخالقی سازمان امور مالیاتی، فرهنگ سازمانی و فرهنگ مالیاتی یک جامعه   را که ارزش

نتایدهد و همان را نشان می ها اشاره شد، سازمان، رهبر و کارکنان ج فرضیهطور که در بحث 

دهند که مداری را در این حوزه پرورش مینفعان اخالق دیان مالیاتی و ذیو مدار، ممالیاتی اخالق

های مالیاتی از جمله فرار مالیاتی، اخاذی در ارتباط با این سازمان در جامعه  در نهایت، میزان جرم

عدم دسترسی حضوری به نمونه   ون؛  های  اضر با محدودیت تحقیق ح   کاهش پیدا خواهد کرد. 

یند دسترسی  ا هارم کرونا، طوالنی شدن فر اوجآماری به دلیل رعایت مسائل بهداشتی ناشی از 

لینک   ارسال  جهت  آماری  نمونه  تماگ  اطالعات  ابزار    نامه پرسشبه  محدودیت  و  آنالین 
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ها  دیگر گردآوری دادههای  شود که از روشها مواجه بوده است که پیشنهاد میگردآوری داده

استفاده شود.  نامهپرسشغیر از 

 
 و قدردانی تشکر 

می الزم  برخود  کلیه  نویسندگان  از  تا  مالیاتی  در    کنندهشرکت   کارکناندانند  امور  ادارات 

. تشکر و قدردانی نمایند  شهرهای رشت، الهیجان و انزلی
 

 تضاد منافع 
 منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. گونه تعارض هیچ 
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