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 چكیده

گیری از فناوری اطالعات بهره واسطه بهعصر حاضر به عصر اطالعات شهرت دارد، کاربران 
-جا میجابه یراحت بهحجم زیادی از اطالعات را در کمترین زمان در فواصل مکانی بسیار دور 

ای که برای کاربران داشته است، بالقوه، فناوری اطالعات در کنار مزایایی حال ینبااکنند. 
های انسانی جامعه دارد. پیامدهای اخالقی را نیز به همراه داشته و نیاز به سازگاری با ارزش

گیری از تئوری با بهره اطالعات یکارکنان فناورهدف این مطالعه تعیین سطح تکامل اخالقی 
های پیمایشی انجام شد. دادهـ  یکه به روش توصیف رشد اخالقی شناختی الرنس کلبرگ است

از  نفر 111سناریو است(، از  6تعیین تکامل اخالقی )که مشتمل بر تحقیق از طریق پرسشنامه 
و سازمان، دولتی و خصوصی شهر بندرعباس  شرکت 11اطالعات در کارمندان واحد فناوری 

 t یهاها از آزموندهدا وتحلیل یهتجزآوری شده است. برای جمعگیری تصادفی با روش نمونه
درصد کارمندان در سطح  48/11که استفاده شد. نتایج نشان داد  ANOVAمستقل، پیرسون و 

قرار دارند. این  یپس عرفدرصد در سطح  68/31درصد در سطح عرفی و  35/56، یعرف یشپ
 ست.دهنده لزوم توجه بیشتر به تکامل اخالقی کارکنان در حوزه فناوری اطالعات اامر نشان

 : اخالق، رشد اخالقی کلبرگ، متخصصین فناوری اطالعات، کارکنان بندر عباسواژگان کلیدی
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 مقدمه

و علوم بشری را  ها یدر فناورگام نهادن بشر در عصر اطالعات، تغییرات شگرفی 
-کننده در سیستمموجب شد. در این رشد پرشتاب علم و فناوری، شاهد تغییرات خیره

 در هااین سیستم نفوذ حوزههای اطالعاتی و ارتباطی هستیم. امروزه شاهد گسترش 
 دستخوش اجتماعی زندگی شکل ها وارزش یطورکل به و هستیم هاانسان زندگی

 عنوان بهامروزه فناوری اطالعات  .ها شده استناشی از این سیستم اساسی تحوالت
کارها از چنان وکارایی و اثربخشی کسب ها در موفقیت و افزایشیکی از همین سیستم

کار بدون فناوری اطالعات را متصور شد. وتوان کسباهمیتی برخوردار است که نمی
 اندکه برخی از محققین آن را عاملی مهم در بقاء و پویایی سازمان بیان کرده یا گونه به

، 1اند )الیوفناوری اطالعات دانسته درگروو رشد سازمان در محیط پویایی کنونی را 
1001.) 

هایی برای انتقال اطالعات از راه دور ها و رسانهای از سیستمفناوری اطالعات مجموعه
ها است ای از فناوری ارتباطات و رایانهفناوری اطالعات آمیخته دیگر یعبارت بهاست. 

افزایش سرعت پردازش و رغم مزایای زیادی از جمله: علی(. 1011)دیکا و حمیتی، 
، کارایی و خالقیت در سازمان یاثربخش(؛ افزایش 1511کاهش خطای انسانی )وارث، 

که فناوری اطالعات برای  (1113، 2(، کاهش هزینه )ویگنت1514)گوهردوست، 
 در اساسی تغییراتها گسترش این فناوری موازات بهآورد، ها و جامعه فراهم میسازمان
نیز به دنبال  جهان سراسر در افراد زندگی شیوه و فرهنگی ساختار سیاست، اقتصاد،

درگیر شدن با اینترنت موضع غالب در جامعه جهانی معاصر است  خواهد داشت.
اطالعات  یتوجه قابلدسترسی به حجم  یسادگ به(. اینترنت 1001)فلوریدی و ساندرز، 

شود اخالقی برای افراد میسازد که این موجب ایجاد مسائل را برای افراد فراهم می
 .(1000، 3)آدم و افوری امانفو

که  یا گونه بهاخالق در فناوری اطالعات یک زمینه نوظهور در عصر اطالعات است، 
ای مهم و فناوری اطالعات جنبه یوکارها کسبامروزه اهتمام ورزیدن به اخالقیات در 

ها در ی ارزشهمه یربنایزهای اخالقی . از سویی دیگر ارزشبه چالش کشنده است
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ای دارد )موغلی و ی کارآمدی منابع انسانی جایگاه ویژهکه در حوزه است سازمان
و  "وکارکسب"برای بسیاری از مردم با هم قرار دادن مفاهیم (. 1511همکارنش، 

های نگرانی معموالًیک ترکیب متناقض است.  وکار کسباخالق  عنوان به، "اخالق"
آیند می به وجودشوند می ردوبدلی و مکانی که پول و اطالعات اخالقی در زمان

 (.1000، 1)انونمز
فناوری اطالعات، آسان شدن انتقال پول و اطالعات، موجب شده که  واسطه بهامروزه 

-که در بیشتر برنامه گونه همانافزایش یابد،  یراخالقیغدامنه بالقوه رفتارهای  سرعت به

توان مشکالت اخالقی این انتقاالت مستقر هستند، می 2اطالعاتهای کاربردی فناوری 
(. ضرورت توجه به موضوع 1003، 3را انتظار داشت )مور فناوری اطالعاتمربوط به 

اخالق در فناوری اطالعات در دهه اخیر به علت رشد سریع فناوری اطالعات و 
که توانایی  ارهامشکالت ناشی از آن و همچنین ضعف در مفاهیم سنتی اخالق و هنج

 مسائل گرید یعبارت به(. 1000، 4)باینم استمشکالت را ندارند،  وفصل حلبینی و پیش
 توجه مورددهد به دلیل جدید بودن کمتر اخالقی که در حوزه فناوری اطالعات رخ می

ها و اطالعات شخصی دیگران، های دادهاز پایگاه سوءاستفادهاند. و بررسی قرارگرفته
-مجاز دسترسی افراد، هرزههای ناصحیح، کنترل غیرها و الگوریتم، دادهمجازریغکپی 

هایی از مسائل اخالقی هستند که متخصصان فناوری اطالعات با آن نگاری و ... نمونه
 (.1003روبرو هستند )پین و الندری، 

 ها، از مدتوکار کسبزمینه تحقیقات علمی و عملی  عنوان به 5های اطالعاتیسیستم
قبل اهمیت مالحظات اخالقی را در نظر گرفته است و قوانینی پیشگیرانه را خط 

اند. دلیل اعمال قوانین خاص در این زمینه نیز همین مسائل راهنمای خویش قرار داده
(. با توجه به وابستگی روبه 1018و همکارانش،  6است )استاهل یراخالقیغاخالقی و 
بسیار مهم است.  اطالعات یدر فناورچگی اخالقی ، یکپارفناوری اطالعاترشد ما به 

متخصصین فناوری  ایحرفه اخالقی هایارزش به اندکی توجه ،یتوجه قابل طور به
مهندسان( که وظایف  و پروژه مدیران ها،تکنسین تحلیلگران، نویسان، اطالعات )برنامه
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 اطالعاتی، مبتنی هایسیستم مدیریت و پشتیبانی ،یساز ادهیپ توسعه، مربوط به طراحی،
 بین در اخالقی هایچالش وجود اصلی شده است. دلیل کامپیوتر را دارند، بر

 کشور غالب آن فرهنگ بر مبتنی 1اخالقی کدهای نبود ،فناوری اطالعات متخصصین
 (.1011چانگ و لینگ، )باشند می وارداتی اخالقی کدهای بیشتر و است

در ایران  فناوری اطالعاتتاکنون مطالعات محدودی در زمینه اخالق در کارکنان 
های پزشکی و اداری صورت و بیشتر مطالعات اخالق در زمینه صورت گرفته است

 ایحرفه اخالق هایارزش درکگرفته است که در پیشینه به آن اشاره شده است. 
 بسیار یالملل نیب وکار کسب رشد به توجه با جهان، مختلف نقاط درفناوری اطالعات 

 ایران درفناوری اطالعات ای حرفه اخالق مورد در کمی بسیار اطالعات .است مهم
زیر  سؤاالتمقاله، به دنبال پاسخ به  پس با توجه به این توضیحات، این .موجود است

فناوری ای کارکنان شناختی و سطح اخالق حرفهجمعیت  یها مؤلفهاست: آیا بین 
شهر بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد؟ همچنین تعیین سطح اخالق  طالعاتا

گانه مدل که چگونه در سطوح سه شهر بندرعباس فناوری اطالعاتای کارکنان حرفه
با  کهکلبرگ قرار دارد؟ با توجه به توضیحات فوق، در این پژوهش بر آن هستیم 

 شش نظریه خاص، طور بهو  (1141و  1164، 2کلبرگ)کلبرگ  الرنس استفاده از مدل
 هر که است ایمرحله شش خطی مدل یک شامل که 3شناختی اخالق رشد یمرحله

 طور به که است افراد اخالقی تفکرات از شکلی ی دهنده نشان مرحله شش این از یک
مجازات  از جلوگیری برای . اطاعت1 :است مرحله شش محتوای از مستقل کامل

رعایت اخالق بر اساس رسوم و  .5 شخصی )پاداش طلبانه( منافع به . توجه1)ترس( 
. 8همرنگی با اجتماع )گرایش پسر خوب/ دختر خوب برای اجتناب از پذیرفته نشدن( 

 اساس بر اخالق .3 رعایت اخالق به علت نزدیکی به سرچشمه قدرت )ریاکارانه(
 اخالقی اصول به یبندی. پا6فردی )رفاه همگانی(  حقوق و اجتماعی، ارزش هایپیمان
در شهر  فناوری اطالعاتریشه در وجدان(؛ سطح اخالق در بین متخصصین )گیر عالم

 بندرعباس را مورد بررسی قرار دهد.
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 پیشینه پژوهش

 پیشینه نظری

 نیتر مهم اطالعات عصر اند، اکنون دربرده پی اطالعات اهمیت به گذشته از هاسازمان
 آن مدیریت و یاداره پی در همواره که ها استو داده اطالعات شرکتی هر دارایی

فناوری اطالعات  رو نیازا شود. شرکت برای رقابتی مزیت ایجاد موجب تا اندبوده
 را اساسی و پایه ،وکار کسب در اطالعات سازیپیاده و استفاده برای ابزاری عنوان به

 در سازدمی قادر را افراد و کندمی فراهم هاشرکت اطالعاتی هایدارایی مدیریت برای
؛ فورد و 1003، 1کنند )لین و تسنگ همکاری یکدیگر با وکار کسبمختلف  هایبخش
 (.1005، 2چان

 برای " واسطه" یا و " تگریحما" یا " کننده کمک" ابزاری عنوان بهفناوری اطالعات 
ها با حجم بسیار زیادی از روبرو شدن سازمان و ؛(1116)سوتو،  کند یم ایفا نقش انسان

شدن ابزارهای مختلف فناوری اطالعات روزانه منجر به یکپارچه صورت بهاطالعات 
 وکار کسبای خبره با داده یها ستمیسهمچون: اینترنت، پایگاه داده، هوش مصنوعی، 

های (. توسعه سریع فناوری اطالعات در سال1005، 3شده است )کندوال و گوتشالک
و  کنندگان نیتأمبرای کارکنان، مشتریان،  وکار کسبهای آسان شدن فعالیتاخیر موجب 

های متقابل در توسعه تولیدات، بازاریابی، شده است. همچنین فعالیت و همکاری شرکا
عالوه بر  فناوری اطالعاتکرده است. ظهور  ریپذ امکانتوزیع و خدمات مشتریان را 

در  مؤثر یریگ میتصمها در فرایند و همکاری وکار کسبایجاد کارایی در عملیات 
ها نیز شده است )مرکدر و وکار کسبموجب تغییر در نحوه رقابت  وکار کسب

ها از اهمیت بنابراین واضح است که فناوری اطالعات برای سازمان ؛(1006همکارانش، 
ابزاری  نعنوا به عمدتاًای برخوردار است. مفهوم فناوری اطالعات در این مطالعه ویژه

و تبادل اطالعات و اسناد و همچنین ارتباطات توسط کارکنان در  وکار کسبکه در 
 .(1114، 4شود )داونپر و پروساکگیرد، تعریف میها مورد استفاده قرار میسازمان
های زیادی را به همراه داشته باشد تواند ارزشمی وکار کسببه  فناوری اطالعاتاعمال 

های مسافرتی امروزه با کمک فناوری اطالعات به ها یا آژانسز هتلبرای مثال بسیاری ا
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مشتریان را در انتخاب اتاق یا صندلی را اختیارشان قرار  ازیموردنهای سهولت سرویس
 و ارتباطی جدید های فناوری اما ظهور ؛(1000دهند )پرابست و همکارانش، می

سیاسی،  های نظام بزرگی را برای هایشمار خود چالشدر کنار مزایای بی اطالعاتی،
 در مسائل ترینپر بحث از (. یکی1006، 1اند )ریچاردبه وجود آورده فرهنگی و اخالقی

دارد.  همراه به که هایی استریسک نیز و هافرصت و اثراتفناوری اطالعات  مورد
همین  (. به1111است )هایدیگر،  داشته وجود هاییتناقض یفنّاور از استفاده در همیشه

 فرهنگی و چالش سازمانی همراه با تغییرات سازمان در ICT موفق یساز ادهیپصورت 
 وکار کسبجامعه و  در اطالعات فناوری از بنابراین استفاده ؛(1005، 2)فاست است

 مسائل این و ؛شودمی و خاص فرد منحصربه اخالقی مسائل از ایمجموعه ایجاد موجب
نویسان، برنامه ها،سیستم گرانتحلیل دانشی، کارکنان توجه و سؤال مورد همیشه اخالقی
و همکارانش،  3است )مانسون بوده اطالعات فناوری ها، متخصصانداده پایگاه مدیران
 یضرور ابزارها این کردن مند نظام فناوری اطالعات از استفاده برای بنابراین ؛(1113
 (.1006 )ریچارد، است

 مشاغل و انیبن دانش هایشغل اطالعات، جریان اطالعات، محتوای افزارها،نرم تغییرات 
طلبد می را خود مؤثر اطالعاتی مقررات و قوانین اطالعات فناوری با ارتباط در

نیز  های اخیردر ایران سال اطالعات فناوری (. عرصه1113)مانسون و همکارانش، 
 دارای نیز ایران کشور ،فنّاوری نظیر هایی حوزه است. در بوده همراه اخالقی هایخلل

 ها حوزه این قوانین کردن یاتیعمل با تا داردمی ملزم را هادولت که است متقنی قوانین
 برنامه کلی های سیاست 1 مادۀ ،مثال عنوان به کند، پیشگیری آینده احتمالی هایآسیب از

 های فرآورده ازجمله ملی، پروژه هر برای فرهنگی پیوست الزام بر مبنی توسعه پنجم
 در تنها نه اطالعات فناوری جدید عرصه است. البته ظهور روز اطالعاتی و ارتباطاتیِ

 است. بوده همراه اخالقی هایخلل و هاضعف با جهان در بلکه ایران
 مسائل درگیر خود اهداف دنبال به گروه یک که آیدمی وجود به زمانی اخالقی مسائل
 اهدافشان به رسیدن در دیگر گروهایی توانایی بر مادی صورت به که شودمی رفتاری

 است و نمونه و ستوده رفتاری باشد مفید ،کننده کمک ریتأث این وقتی. گذاردمی ریتأث
 هدفمند نظریه این. است اخالقیغیر رفتاری باشد ناعادالنه و مضر، اشتباه ریتأث این اگر

                                                                                                                             
1. Richard 
2. Fust 
3. Mason 
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 اینترنت، داده، هایبودن، پایگاه آنالین ایمیل، مرتبط با مسائل کننده منعکس اخالق از
ی است و باید توجه داشت که کلیه هاسازمان در اطالعات فناوری کاربردی هایبرنامه
 مسائل تمام زیرا داد نسبت اطالعات فناوری به ییتنها به تواننمی را اخالقی مسائل

 و روحی توانایی واسطه به فناوری. آیدمی وجود به انسان فاعلیت کنار در اخالقی
. دارد اخالقی مسائل این در انسان با همکار نقش ینوع به دهدمی انسان به که جسمی
 فراهم اخالقی مسائل برای را زمینه کندمی فراهم که قدرتی و توانایی واسطه به فنّاوری

(. 1113)مانسون و همکارانش،  کافی نه کندمی بازی را الزم نقش فناوری و کندمی
فناوری اطالعات  یریکارگ بههای و دارند که در طراحی دیتأکامروزه بسیاری از محققان 

 مسائلاجتماعی، فرهنگی و اخالقی در کنار  مسائلبرای کاربران نهایی باید بر ادغام 
 (.1114؛ برگ، 1111؛ مکوکلن، 1111اسکابرا،  ؛1001توجه شود )اوجرو،  فنی

 یا حرفهق اخال
 ینوع بهو پایبندی به آن در جامعه  است یضرورای وجود اصول اخالقی در هر جامعه

(. در عصری که 1541جوزفسون،) داردافراد و جوامع را به هم  دهنده اتصالنقش 
 ؛(1511؛ زاهدی، 1511استونر، ) استی جوامع را درگیر خود کرده اخالقی همه مسائل

یکی از  عنوان بهها و مدیران شده است و سازمان ریگ دامناخالقی  مسائلاین  و
کوسان،  ها شده است )کینکید وریزان و مدیران ارشد سازمانهای اصلی برنامه نگرانی
 طلبد یمبه این حوزه را  پردازان هینظرپژوهشگران و  شیازپ شیب(. لزوم توجه 1004

نظریاتی حوزه اخالق است در  ازجمله، 1(. نظریه رشد اخالقی کلبرگ1511)استونر، 
و از این طریق  دهد یمدیگری در موقعیتی خاص قرار  یجا بهاین نظریه فرد خود را 

. این نظریه بر این اساس است که اگر فرد آورد یمدرک درستی از موقعیت به دست 
دهد. از دید نظریه اخالقی کلبرگ متقابل در آن موقعیت قرار گیرد چه پاسخی می

گیرند. این کنند در باالترین سطح رشد اخالقی قرار میعمل می گونه نیا افرادی که
دیگران  یجا بهکه با قرار دادن خود  فلسفی برگرفته از اصل کانت است ازلحاظنظریه 

 (.116-111:1545)دیوید، دیآ یم دست بهقضاوت بر مبنای وجدان فردی  اساس برو 
: سطح سه در و است 2اخالقی تکامل در مرحله شش (؛ شامل1141) کلبرگ نظریه
 یعرفپس اخالق و (8 و 5عرفی )مرحله  اخالق (،1 و 1عرفی )مرحله پیش اخالق

                                                                                                                             
1. Kohlberg's Moral development Theory 
2. Moral development 
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 دهنده نشانبیان شده است. سطح اول  1در جدول  که کرد بندیگروه (6 و 3مرحله )
)تا سن  ساالن بزرگ(، سطح دوم مناسب ساله دهفضای اخالقی کودکان )تا سن عقلی 

هرگز فراتر از آن نروند، سطح  ساالن بزرگ( که ممکن است خیلی از ساله زدهیسعقلی 
اولین اصل  عنوان بههدف، استفاده از عدالت  6سوم )بعد از بلوغ عقلی(، در مرحله 

. در (1001 هانری،) کند، برابری بیان مییدوست نوعتوسعه اخالقی با در نظر گرفتن 
و نتیجه  کشور مختلف را بررسی نمود 11به مطالعه مربوط  83، اسنری (1143)سال 

گام مختلف از  5یا  1 که یدرحالگام آن ممکن است جهانی باشد  8یا  5گرفت که 
( شامل شش گام خطی از رشد 1161فرهنگ تا فرهنگی متفاوت باشد. نظریه کلبرگ )

در  ها، زمانی کهنمود سلسله مراتبی از اخالق انسان عنوان بهکه  اخالق شناختی است
 ، است.شوند یموضعیتی پیچیده مجبور به قضاوت 

 تجربی پیشینه

توان به که می است یکاردر زمینه اخالق مربوط به اخالق  شده انجامبیشتر تحقیقات 
(، اشاره کرد که در بررسی که بین کارکنان خدمات 1544زاده )زاده و نکوییحمیدی

ارکنان به دلیل نبودن سیستم نظارت دهند که این کپس از فروش انجام دادند نشان می
های خود و در یافته دارند یراخالقیغهای بیشتری برای انجام کارهای دائم وسوسه

دهد نظیر سیستم پاداش دهند که عوامل سازمانی که رفتار کارکنان را شکل مینشان می
ر د یا کننده نییتعو تنبیه، جو اخالقی سازمان و ترک خدمت و رضایت شغلی نقش 

 بروز رفتار اخالقی کارکنان دارند.
های ( در بررسی که در دانشگاه با توجه به تحلیل نظریه1541الوانی و همکارانش )
یابند که گرایش کارکنان دانشگاه به دهند به این نتیجه دست میدایره اخالق انجام می

و به  شده  هیتهباید منشور اخالقی مناسبی  و ؛جمعی است ییگرا نفعسمت رویکرد 
ها و بدنه دانشگاه تزریق گردد. تا افرادی برگزیده شوند که در پی ترویج ارزش

 های اخالقی در دانشگاه باشند.شاخص
کنند، دهند بیان می( با توجه به تحقیقاتی که انجام می1011( و النا )1011فراهانی )

دا باید در دوره دانشجویان ابت وپرورش آموزشاساتید و معلمان چون نقش بسزای در 
باید کدهای اخالقی خاصی ایجاد کرد تا به  ها آنای اخالق شرکت کنند و یا برای حرفه

 سمت رشد اخالقی دانشجویان حرکت کنند.
 عنوان بهدهد بازاریابی را انجام می ابانیبازار( در بررسی که بین 1018احمد )
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های بازاریابی را ی از شیوهدر نظر گرفته و بسیار وکار کسبعملکرد  نیتر یراخالقیغ
)تحقیق در ماهیت و اساس  عنوان بهاخالق بازاریابی  و ؛دهدمورد انتقاد قرار می

بازاریابی و  یها یریگ میتصمقضاوت اخالقی، با استانداردها و قواعد رفتار مربوط به 
های فرهنگ شخصی و های خود ارزشکند( و در یافتهشرایط بازاریابی، تعریف می

 داند.بر اخالق بازاریابی می مؤثرعوامل  عنوان بهای را های حرفهشارز
( در بررسی که در بین کارکنان ادارات دولتی انجام 1511محمدخانی و همکارانش )

کند که اخالق کار در ادارات دولتی ایران ضعف محسوسی دارد و دهد بیان میمی
و شرایط محیط  یساالر ستهیشا، دالیل آن را از بعد دیدگاه خرد شامل، سبک مدیریت

 را بر سطح اخالق کار دارند. ریتأثداند که بیشترین کاری می
( در بررسی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام 1511موغلی و همکارانش )

دهند که اخالق اسالمی بر نگرش کارکنان به جهت ایجاد رفتار مطلوب دادند نشان می
های کار، با های فردی و جمعی در محیطو همچنین ارزش داشته یتوجه قابل ریتأث

انسانی و اخالقی همسو بوده و اخالق کار  یها ارزشگسترش توجهات اجتماعی به 
خواهد  رگذاریتأثهای شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز ارزش ی واسطه بهاسالمی 

 بود.
کامپیوتر اولین بار توسط نوربرت وینر های اخالقی به کار با ، توجه به جنبهدرواقعاما 

های کنند که وجود چالش( بیان می1011(. چانگ و لینگ )1138بیان شده است )وینر، 
فناوری های اطالعاتی را به دلیل نبود کد اخالقی اخالقی در بین کارکنان سیستم

ورهای داند برای کشداند و آن را مشکلی میبا توجه به فرهنگ آن کشور می اطالعات
و  کنندهمچون چین و هنگ کنگ و تایوان که از فرهنگ اخالقی انگلیسی استفاده می

این در حالی است آن متناقض با فرهنگ کنفوسیوس رایج در این کشورهاست. برای 
 یفناور یاخالقآوردن کدهای  وجود بهحل این تناقض از روش گراند تئوری برای 

سازی سناریوهای و خواستار پیاده کنده مین کشور استفادبرحسب فرهنگ آ اطالعات
)تمایز به روابط  1اخالقی مکتب کنفوسیوس و گیونزااست که ترکیبی از ویژگی 

 "یعمومخود "و  "یخصوصخود " نیببهبود سازگاری  منظور بهشخصی( است که 
در جامعه  وکار کسبیک کد اخالق اطالعاتی مناسب برای  و ؛کارکنان ایجاد شده است

های مسئولیتـ 1الزامات اخالق عمومی ـ 1داند: گی چین را شامل سه بخش میفرهن

                                                                                                                             
1. Gunanxi 
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 اخالقی که مربوط به اطالعات است. معضالتسناریوهای مربوط به  ـ5ای حرفه
کند که مشکالت ( در تحقیقی انجام داده بود بیان می1018استاهل و همکارانش )

های اطالعاتی به دلیل این است که اخالق یک مفهوم در سیستم جادشدهیااخالقی 
طوالنی در کار علمی است.  باسابقهفلسفی بسیار گسترده است و بسیار پیچیده و 

های اطالعاتی به سمت عدم های اخیر برای باال بردن آموزشی اخالق در سیستمتالش
حرکت کرده است. او برای حل این مشکل یک  النیالتحص فارغدرک مهارت مربوط به 

را پیشنهاد  1ی اخالق کامپیوتر با رویکرد پژوهش مسئوالنه و نوآورگفتمان مرجع درباره
( فرایندی تعاملی شفافی است که RRIکه گفتمان پژوهش مسئوالنه و نوآوری ) کندمی

و هستند با توجه دو نسبت به یکدیگر پاسخگدر آن بازیگران و نوآوران اجتماعی دوبه
(، پایداری و مطلوبیت اجتماعی که از فرایند نوآوری محصوالت قبول قابلبه )اخالق 

سازی مسائل های جدیدی برای یکپارچه(، فرصت1015آمده است )شامبرگ، وجود به
 های اطالعاتی ایجاد خواهد کرد.اخالقی بهتر در سیستم

وجه به اتکای ما در اشکال مختلف به کند با ت( بیان می1001دیویسون و همکارانش )
ای حرفه فناوری اطالعاتدر  یریپذ تیمسئول، یکپارچگی اخالقی و فناوری اطالعات

ای در دو کشور ژاپن و چین از نظریه مهم است و برای سنجش رشد اخالق حرفه
بر فرهنگ مکتب کنفوسیوس  دیتأکالرنس کلبرگ در رشد اخالق شناختی همراه با 

در هر دو کشور ژاپن  فناوری اطالعاتدهد که متخصصان که نشان می کندیاستفاده م
 دهنده نشانو چین تمایل زیادی به رعایت قوانین و مقررات ایجاد شده دارند که این 

اهمیت سنتی روابط شخصی با تعهدات متقابل است که در فرهنگ کنفوسیوس وجود 
ها تبدیل به اخالق شرکتدر ژاپن و چین اهمیت مسئولیت اجتماعی  و ؛دارد

نیز  وکار کسبو در ژاپن چندین طرح کامل برای ایجاد اخالق  شده است وکار کسب
( نشان 1001های دیویسون و همکارانش )یافته درمجموعساخته شده است. ولی 

های آگاهانه های مناسب وجود دارد برای اجرای گسترده برنامهدهد که نیاز به مشوق می
 نان حاصل شود که هنجارهای اخالقی در سطح مناسب قرار دارند.تا اطمی اخالق

لزوم انجام این تحقیق در  دهنده نشاناخیر در ایران  شده انجامبررسی پیشینه تحقیقات 
در زمینه  شده انجام، بیشتر تحقیقات استدر ایران  فناوری اطالعاتسطح کارکنان 

کنان را در سطح دوم اخالقی سنجش سطح تکامل اخالقی در ایران سطح اخالقی کار
                                                                                                                             
1. Responsible research & innovation)RRI) 
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در زمینه سطح  شده انجامقرار داده است و این در حالی است که در تحقیقات خارجی 
، نسبت به مطالعات داخلی صورت گرفته متناقض بوده یحد تاتکامل اخالقی نتایج 

 است.
در شهر بندرعباس، ما از  فناوری اطالعاتای های اخالق حرفهبررسی ارزش منظور به

. برای استابزاری استفاده کردیم که شامل شش مرحله تئوری رشد اخالقی کلبرگ 
 (، بهره بردیم1110توسط )اسنل و همکاران،  اتخاذشدهطراحی این ابزار ما از رویکرد 

های ممکن برای هر مرحله از نظریه رشد اخالق که این رویکرد شامل تعدادی جواب
. برای در نظر گرفتن مباحث و معضالت اخالقی مناسب با متخصصان استشناختی 

ما ابتدا مراجعه کردیم به کار )اسنل و  وکار کسبفناوری اطالعات و کاوش اخالق 
 کنگ هنگبودند استدالل اخالقی توسط مدیران در  (؛ که بررسی کرده1111همکاران، 

 عنوان بهتم کلی  11از  هک ؛که بروی تئوری رشد اخالق شناختی صورت گرفته است
استفاده کردند و همچنین ما استفاده کردیم از مسائل مهم در  وکار کسبمعضالت اصلی 

و اشکاالت  فناوری اطالعاتای وظایف حرفه مثال عنوان به، فناوری اطالعاتحوزه 
سناریو  15مجموعه نهایی از  تیدرنهاکه  (1113مربوط به این حوزه )النگفورد، 

ای از معضالت اخالق عملی و مرتبط با که برای نشان دادن طیف گسترده تشکیل شد
 ،شودکه مربوط به تجربه آنان در محیط کار می فناوری اطالعاتمتخصصان  وکار کسب

 (.1001)فلوریدی و ساندرز، مورد استفاده قرار گرفت 
خالصه ابزار کلی ما، شامل نظریه رشد اخالق شناختی، کلبرگ و مطالعات اسنل  طور به
. استسناریو و شش پاسخ برای هر سناریو  15شامل  که ؛( است1111) همکارانو 
. اگر برخی " اطالعاتچگونگی استفاده از "، اولین معضل اخالقی: مثال عنوان به

اطالعات محرمانه در اینترنت کشف کردید که ممکن است به سازمان شما آسیب 
بزند... .



 

 برای هر سناریو ییها مثالو  وهایسنارو  مورداستفادهمدل مفهومی ابزار  .1 جدول

نحوه برخورد با هر  یها مثال
 سناریو

 (1447) اسنلمدل 
 مدل استاندارد کلبرگ

 

سطوح 
تكامل 
 اخالقی

 هاگام
 ها()قدم

سناریو اخالقی بر اساس مدل  12
 (1447اسنل )

      
 در چیزی شما کنیدوانمود می

-و اجتناب می دانیدنمی آن مورد

 .کنید

کردن از  سؤالاطاعت کردن بدون 
 قدرت

تنبیه،  و اطاعت یریسوگ
 اطاعت بدون قید و شرط.

الق
اخ

 
ش

پی
 

فی
عر

 

1 
 اطالعات از چگونگی استفاده-1
 اشتباهات با چگونگی مواجهه-1
 اظهارنظرچگونگی -5
 اختالفات چگونگی حل-8
 ها پاداشکسب  چگونگی-3
 مشتریان با ارتباط-6
 کارکنان سازمان بر ریتأث-1
 قدرت از استفاده-4
قوانین و مقررات  ازت تبعیچرایی -1

 و منشور اخالقی
 همکاران میان در اعتماد سطح-10
 زاندیانگ یبرمچیزی که افراد را -11
 IT ی حرفه وظایف برای-11
 اجتناب رقابلیغ اشکاالت -15

 شخصی استفاده برای اطالعات از
 .کنیداستفاده می

و کمتر  نظر شخصی، عالقه محدود
عالقه بی چون چرا از سازمان و 

 بیشتر نظر شخصی

نسبی، قوانین  گراییلذت
 1 نسبی دارد.حالت 

 شما با آن مورد در
پراکنی  شایعات همکاران/دوستان

 .کنیدمی

گرایش به نظر دوستان و اهمیت 
در نگاه  دیتائداشتن نظر دیگران و 

 آنان

 دختر خوب، پسر گیریسو
خوب  یرفتارها دیتائخوب، 

الق از طرف جامعه
اخ

 
فی

عر
 

5 

مناسب  های کانال طریق از
 دهید.گزارش می

و  ها گزارشاهمیت زیاد قانون و 
اهمیت داشتن وظایف سازمان و 

 ابزاری که قانونی است

 و اجتماعی نظم پایداری
 به قانون از قدرت، پیروی

 اجتماعی. نظم خاطر
8 

 مشترک های ارزش آیا که از اینکه
-نقض شده است، می اصول و

 .پرسید

توجه به اصول و قوانین که 
 نیاز انسان است کننده انیب

 قوانین بر مبتنی یریسوگ
 به نسبت اجتماعی، فرد

الق دارد. توجه قوانین
اخ

 
س

پ
 

فی
عر

 

3 

 آیا اینکه مورد در شروع به بحث
آن موضوع را  حق داشته سازمان

 .کنیدمحرمانه نگه دارد، می

پرسیدن از خود در  سؤالو  فلسفی
 ...اصول فردی و یها هیپامورد 

 اصول بر مبتنی یریسوگ
 برابری عدالت،: اخالقی چون

 دارند. دیتأک... و
6 
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 شناسی پژوهشروش

پیمایشی است، زیرا به ـ  روش توصیفی نظرتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از 
اخالق و بهبود آن است. پژوهش حاضر در سال دنبال بررسی وضعیت موجود سطح 

های دولتی و خصوصی شهر در سطح واحدهای فناوری اطالعات شرکت 18
بندرعباس انجام شد. جامعه این پژوهش از تمامی کارکنان واحدهای فناوری اطالعات 

تعداد کل کارکنان واحدهای مذکور در زمان  ؛ کهها تشکیل شده استاین شرکت
نفر است که بر  111حجم نمونه پژوهش شامل  ؛ کهنفر بوده است 136تحقیق حدود 

 111 یتدرنهاپرسشنامه توزیع گردید،  113که  اساس فرمول کوکران انتخاب شدند
. استگیری از نوع تصادفی ساده آوری شد. شیوه نمونهشرکت جمع 11پرسشنامه از 
رسشنامه شامل دو قسمت ها از پرسشنامه استفاده گردید. این پآوری دادهجهت جمع

کند و قسمت دوم شناختی را بررسی میبود، قسمت اول برخی مشخصات جمعیت
گیری سطح استدالل اخالقی کارکنان بر مبنای سناریو بود که برای اندازه 15شامل 

 1001این ابزار در سال  ؛ کهنظریه رشد اخالق شناختی کلبرگ طراحی شده است
 (.1001، دیویسون و همکارانخته شده است )و همکاران سا توسط دیویسون

 استکه هر سناریو شامل شش گزینه برای جواب دادن  استسناریو  15آزمون شامل 
خواهد که اول از فرد می سؤال مثالًجواب دهند.  ها آنبایستی به  دهندگان پاسخکه 

در این  دهد،انتخاب کند اگر در موقعیت این سناریو قرار گیرد چه اقدامی انجام می
عرفی، دهنده اخالق پیشنشان 1و  1های قسمت شش گزینه وجود دارد که گزینه

دهنده اخالق نشان 6و  3دهنده تصمیم اخالقی عرف و گزینه نشان 8و  5های گزینه
پس عرفی است. با استفاده از این قسمت پرسشنامه سطح استدالل اخالقی کارکنان بر 

 شود.تعیین میاساس رشد اخالق شناختی کلبرگ 
در این پژوهش، ابتدا پرسشنامه از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. سپس جهت 

و  یبررس موردتوسط یک کارشناس زبان انگلیسی دیگر  مجدداًبررسی دقت ترجمه، 
از روش روایی صوری و محتوایی  شده ترجمهقرار گرفت. برای روایی پرسشنامه  ییدتأ

و فناوری اطالعات  یشناس جامعهنفر از اساتید  8ایی توسط استفاده گردید. این رو
صورت گرفت. دلیل استفاده از این طیف اساتید، بررسی میزان محتوایی پرسشنامه 

با فرهنگ ایرانی و اسالمی حاکم بر جامعه ایران بود. با توجه به نظرات  مورداستفاده
رهنگ اسالمی، تغییراتی در نظران و در راستای تعدیل پرسشنامه بر اساس فاین صاحب
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 یرندهدربرگسناریو بیشتر  3در مورد  یجادشدهامتن سناریوها اعمال گردید. تغییرات 
بنابراین با توجه به روایی دقیق ؛ تغییراتی در نحوه نوشتن و بیان کلمات سناریو بود

 مطابق با فرهنگ و مذهب جامعه ایران طراحی شد. مورداستفاده، پرسشنامه شده انجام
تایی توزیع گردید که  50در مورد پایایی پرسشنامه نیز با توجه به ساختار آن نمونه 

پایایی  قبول قابلسطح  کننده یانبکه  آمد به دست 14/0سطح آزمون آلفا کرونباخ آن 
 .است مورداستفادهبرای ابزار 

جام برای انجام پژوهش رعایت شد. قبل از ان یازموردندر این مطالعه، اصول اخالقی 
در  کنندگان شرکتو اهداف آن، همچنین حقوق  موردمطالعهپژوهش، اطالعات در 

ها به اطالع تمامی کارکنان از مطالعه و محرمانه بودن داده یریگ کنارهپژوهش شامل حق 
کننده در این مطالعه نیز بر طبق اصول اخالقی از تمامی کارکنان شرکت ؛ ورسید

 رضایت آگاهانه اخذ شد.
 وتحلیل یهتجز 11نسخه  SPSSآماری  افزار نرمبا استفاده از  شده یآور جمعی هاداده

اجتماعی از آمار توصیفی: تعداد، درصد، ـ  شدند. جهت بررسی مشخصات فردی
میانگین، انحراف معیار و جداول توصیفی استفاده شد. همچنین برای بررسی سطح 

استفاده شد. همچنین برای  one-sample, T. Testآزمون استدالل اخالقی کارکنان از 
بررسی ارتباط سطح استدالل اخالقی کارکنان با برخی مشخصات جمعیت شناختی از 

و آزمون همبستگی پیرسون  ANOVAهای تی مستقل، آمار استنباطی شامل آزمون
 استفاده گردید.

 هاتحلیل داده

مرد بودند و تعداد زنان حاضر  کنندگان شرکتدرصد( از  1/61نفر ) 10در این مطالعه،  
درصد لیسانس و  4/85دیپلم. فوق درصد 3/11که  استدرصد(  1/51نفر ) 81 یزن

باشند. مجموع سنی افراد نیز بدین گونه است که می یسانسل فوقنیز  ها آندرصد  4/85
سال  30-80 درصد 8/15سال،  80-50درصد بین  3/38سال،  50-10درصد بین  8/50

درصد(  5/11نفر ) 41 کنندگان شرکتسال سن داشتند. از بین  30د باالی درص 4/1و 
 ( در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند.درصد 1/11نفر ) 51در بخش دولتی و 

تنظیم شده است که سطح استدالل  1جدول به قسمت دوم در  کنندگان شرکتپاسخ 
افراد در  درصد 48/11 آمده دست بهکه با توجه به نتایج  دهدرا نشان می ها آناخالقی 

درصد در سطح اخالق  68/31درصد اخالق عرفی و  35/56سطح اخالقی پیش عرفی، 
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تکامل  6و  3دهد که بیش از نیمی از افراد در سطح که نشان می عرفی قرار دارندپس
 اخالقی کلبرگ قرار داشتند.

 پرسشنامه تسؤاالهای آماری به توزیع فراوانی و درصد پاسخ .5جدول 

 سؤاالت
جلوگیری 

از 
 مجازات

منافع 
 شخصی

 نوا هم
شدن با 
 دیگران

مطابق 
با 

 اجتماع

 پیمان
 اجتماعی

اصول 
اخالقی 

 گیرعالم
 6/11 6/11 1/55 3/8 6/5 4/14 چگونگی استفاده از اطالعات

 5/18 34 5/6 6/11 5/6 6/5 مواجهه با اشتباهات یچگونگ
 1/18 4/16 8/50 1/10 4/1 5 اظهارنظرچگونگی 

 8/54 1/11 1/18 3/11 3/8 1/1 چگونگی حل اختالف
 8/11 3/10 1/80 5/6 1/1 1/4 چگونگی کسب پاداش

 5/51 1/81 6/11 8/3 1/1 - ارتباط با مشتریان
 3/11 3/11 55 1/11 - 1/1 سازمان بر کارکنان اثر

 1/15 8/54 1/18 4/1 - 3/8 استفاده از قدرت
 1/11 8/54 1/11 4/1 1/1 4/1 قوانین و مقررات و منشور اخالقیچرایی تبعیت از 

 4/16 4/16 3/11 1/1 3/8 8/3 سطح اعتماد در میان کارکنان
 3/11 4/16 6/11 3/10 1/16 3/8 انگیزاندچیزی که افراد را برمی

 3/11 1/15 8/50 4 5/6 6/11 فناوری اطالعاتی وظایف برای حرفه
 1/1 13 1/11 3/10 4/1 4/1 اجتناب یرقابلغاشکاالت 

 4/11 48/14 05/16 3/10 61/8 13/1 مجموع
 

مستقل برای مقایسه دو بخش دولتی و خصوصی استفاده شد که با توجه به  Tاز آزمون 
های دو توان به این نتیجه دست یافت که بین میانگین جوابمی sig=0.583مقدار 

 شود.می ییدتأ .Hوجود ندارد و فرض  داری یمعنبخش خصوصی و دولتی تفاوت 

 مستقل Tآزمون  یجنتا .2جدول 

یینحد پا حد باال  
سطح 

 df معناداری
Std. Error 

Mean 
 نوع سازمان تعداد میانگین

 

11363/0-  54181/0-  345/0  110 01113/0  5046/8  سناریوها دولتی 41 

11618/0  54531/0    11611/0  5111/8  خصوصی 51 

 
یعنی مساوی  H. برای دو گروه مرد و زن فرض sig=0.039همچنین با توجه به مقدار 

 استدهنده این امر گردد و نشانمی ییدتأ H1بودن میانگین دوگروه رد شده و فرض 
 که میانگین پاسخ گروه زنان بیشتر از مردان است.
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 مستقل Tآزمون  یجنتا .9جدول 

یینحد پا حد باال  
سطح 

 df معناداری
Std. 

Error 
Mean 

  جنسیت تعداد میانگین

01380/0-  33415/0-  051/0  110 01160/0  1181/8  مرد 10 
 سناریوها

05615/0-  35151/0-    04605/0  3110/8  زن 81 

 

برای بررسی سطح  ANOVAاز آزمون  آمده دست بهو همچنین با توجه به نتایج 
به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به  ها آنتحصیالت افراد و سطح استدالل اخالقی 

-می ییدتأ H1یعنی مساوی بودن همه گروه رد و فرض  H.فرض   =662/6sigمقدار 

. استها با دیگر گروه یپلمد فوقگردد و با توجه به نتایج، این تفاوت در بین گروه 
القی همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن افراد و سطح استدالل اخ

 (. =662/6sig=  ,577/6rوجود دارد ) داری یمعنآنان رابطه مثبت و 

 ANOVAنتایج آزمون  .2جدول 

   Sum of 
Squares df Mean 

Square F یحد معنادار 

Between 
Groups 

(Combined) 410/3 1 103/1 161/6 005/0 

Linear 
Term 

Un weighted 111/8 1 111/8 515/10 001/0 
Weighted 404/3 1 404/3 358/11 001/0 
Deviation 001/0 1 001/0 008/0 181/0 

Within Groups 310/30 101 865/0   
Total 310/30 111    

سن مؤلفههمبستگی سطح تكامل اخالقی و  .4جدول   

  ضریب همبستگی سطح معناداری تعداد

111 005/0  111/0  سن 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

دهد که اصول اساسی نظریه رشد اخالقی شناختی باال نشان می وتحلیل یهتجزهای داده
 یطورکل بهدر شهر بندرعباس  فناوری اطالعاتای حرفه ی ینهدرزمکلبرگ 

درصد کارکنان  68/31دهد که که نتایج این مطالعه نشان می صورت ینبد. اجراست قابل
 عنوان بهعرفی را های مربوط به اخالق پس، پاسخشده مطرحدر رویارویی با سناریوهای 

از نظر  فناوری اطالعاتاند. در این مطالعه کارکنان باالترین اولویت خود انتخاب نموده
ها غیره این یافته ؛ وعرفی قرار داشتنددر سطح عرفی و پس اکثراًسطح تکامل اخالقی 
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(، بر روی کارکنان 1100ای که دیویسون و همکارانش )در مطالعه یرازمنتظره نبود 
 درصد 15در دو کشور چین و ژاپن انجام داد به این نتیجه رسید که  فناوری اطالعات

 فناوری اطالعاتدرصد از متخصصان  41چینی و  فناوری اطالعاتاز متخصصان 
-تکامل اخالقی انتخاب کرده عنوان بهیا باالتر را در اولین انتخاب خود  8ژاپنی مرحله 

(، در شهر کرمان و زیرک و 1541ژوهش برهانی و همکارانش )اند. همچنین پ
دهد که (، در شهر تبریز بر روی پرستاران انجام دادند، نشان می1511همکارانش )

عرفی قرار دارند و میانگین در مرحله عرفی و پس اکثراًپرستاران این دو شهر نیز 
که کمتر  است درصد 1/85و  درصد 81در سطح پس عرفی  ها آن آمده دست بهنمرات 

. همچنین استحاضر  موردمطالعه فناوری اطالعاتاز سطح تکامل اخالقی کارکنان 
های شرق آسیا بیشتر، بر مبنای دهد که افراد با فرهنگ(، نشان می1008مطالعه یابوچی )

گیرد تا اصول جهانی عدالت، به قرار می یرتأثرابطه با فرهنگ مکتب کنفوسیوس تحت 
 تری خواهد بود.در سطح پایین ها آنسطوح اخالقی  یادز احتمال بههمین دلیل 

بنابراین در کل، مطالعه حاضر تا حد زیادی با مطالعات خارجی تطابق داشته و حکایت  
در سطح باالی از تکامل اخالقی قرار دارند.  فناوری اطالعاتاز این دارد که کارکنان 

 شده انجامشهر بندرعباس نسبت به مطالعات  فناوری اطالعاتکارکنان  ینکهباوجودا
بروی پرستاران شهر کرمان و تبریز در سطح باالتری از تکامل اخالقی برخوردار بودند، 

تری از تکامل اخالقی قرار داشتند. ولی در مقایسه با مطالعات خارجی در سطح پایین
های آموزشی رنامههای فرهنگی، همچنین تفاوت بتواند ناشی از تفاوتاین اختالف می

(، این ضعف 1511باشد. یا با توجه به نتایج تحقیقات محمدخانی و همکارانش )
که  و شرایط محیط کاری باشد ساالری یستهشامحسوس به دلیل، سبک مدیریت، 

 را بر سطح اخالق کارکنان دارد. یرتأثبیشترین 
شود، امل اخالقی بنابراین باید شرایطی را فراهم نمود که منجر به بهبود سطح تک

(، مشخص 1141های آموزشی اشاره کرد. نتایج مطالعه زنیچ )توان به برنامهمی ازجمله
(، نیز 1001شود. مطالعه سالون )نمود آموزش باعث ارتقای سطح تکامل اخالقی می

باعث بهبود توانایی تفکر اخالقی و  شده سازی یهشبنشان داد، استفاده از موقعیت 
(، نشان 1541شود. همچنین تحقیقات الوانی و همکارانش )کنندگان میانتقادی شرکت

دهد که تهیه یک منشور اخالقی مناسب و استفاده از آن در محیط کاری، باعث می
(، بیان کردند 1011(، فراهانی )1011شود. النا )های و شاخص اخالقی میترویج ارزش

کدهای اخالقی خاص آن شغل در  که برای رسیدن به یک رشد اخالقی مستمر، باید از
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 محیط کار استفاده کرد.
( نشان داد که اخالق اسالمی بر نگرش 1511نتایج تحقیقات موغلی و همکارانش )
های داشته و همچنین ارزش یتوجه قابل یرتأثکارکنان به جهت ایجاد رفتار مطلوب 

های انسانی های کار، با گسترش توجهات اجتماعی به ارزشفردی و جمعی در محیط
ارزش شغلی بر رفتار شهروندی  ی واسطه بهو اخالقی همسو بوده و اخالق کار اسالمی 

های اخالقی در (، وجود چالش1011خواهد بود. چانگ و لینگ ) یرگذارتأثسازمانی نیز 
فناوری  های اخالقی،را به دلیل نبود کد 1های اطالعات مدیریتبین کارکنان سیستم

داند و آن را مشکلی برای کشورهای همچون ا فرهنگ آن کشور میب اطالعات، مناسب
داند. این در حالی کنند، میو تایوان که از فرهنگ انگلیسی استفاده می کنگ هنگچین، 

 است که آن با فرهنگ غالب آن کشورها متناقض است.
ی ایران بنابراین با توجه به مطالب اخیر و نتایج این پژوهش، از طرفی، در جامعه اسالم

گیری اخالقی که اکثریت مردم آن معتقد به دین مبین اسالم هستند، باید مبنای تصمیم
اما نتایج این پژوهش نشان ؛ کارکنان و دیگر افراد جامعه اصول اساسی دین اسالم باشد

گیری از افراد در برخورد با معضالت اخالقی قادر به تصمیم یتوجه قابلداد که درصد 
چنین مشخص گردید که نوع اداره )دولتی یا خصوصی( تفاوت . همیستنصحیح 

 ها آندر سطح تکامل اخالقی باهم ندارند و سن افراد و سطح تحصیالت  داری یمعن
دارد. باید برای حل این تناقض  ها آنداری با سطح تکامل اخالقی رابطه مثبت و معنی
فرهنگ )اسالمی( این کشور استفاده کرد  برحسب فناوری اطالعاتاز کدهای اخالقی 

و  ای در محیط کار شودکه منجر به رعایت الزامات اخالق عمومی و مسئولیت حرفه
های های مناسب برای اجرای گسترده برنامهاین در صورتی محقق خواهد شد که مشوق

قرار آگاهانه اخالق )اسالمی( در نظر گرفته شود تا هنجارهای اخالقی در سطح مناسب 
 گیرد.

 
  

                                                                                                                             
1. Management information systems (MIS) 
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