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مقدمه
گام نهادن بشر در عصر اطالعات ،تغییرات شگرفی در فناوریها و علوم بشری را
موجب شد .در این رشد پرشتاب علم و فناوری ،شاهد تغییرات خیرهکننده در سیستم-
های اطالعاتی و ارتباطی هستیم .امروزه شاهد گسترش حوزه نفوذ این سیستمها در
زندگی انسانها هستیم و بهطورکلی ارزشها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش
تحوالت اساسی ناشی از این سیستمها شده است .امروزه فناوری اطالعات بهعنوان
یکی از همین سیستمها در موفقیت و افزایش کارایی و اثربخشی کسبوکارها از چنان
اهمیتی برخوردار است که نمیتوان کسبوکار بدون فناوری اطالعات را متصور شد.
بهگونهای که برخی از محققین آن را عاملی مهم در بقاء و پویایی سازمان بیان کردهاند
و رشد سازمان در محیط پویایی کنونی را درگرو فناوری اطالعات دانستهاند (الیو،1
.)1001
فناوری اطالعات مجموعهای از سیستمها و رسانههایی برای انتقال اطالعات از راه دور
است .بهعبارتیدیگر فناوری اطالعات آمیختهای از فناوری ارتباطات و رایانهها است
(دیکا و حمیتی .)1011 ،علیرغم مزایای زیادی از جمله :افزایش سرعت پردازش و
کاهش خطای انسانی (وارث)1511 ،؛ افزایش اثربخشی ،کارایی و خالقیت در سازمان
(گوهردوست ،)1514 ،کاهش هزینه (ویگنت )1113 ،2که فناوری اطالعات برای
سازمانها و جامعه فراهم میآورد ،بهموازات گسترش این فناوریها تغییرات اساسی در
اقتصاد ،سیاست ،ساختار فرهنگی و شیوه زندگی افراد در سراسر جهان نیز به دنبال
خواهد داشت .درگیر شدن با اینترنت موضع غالب در جامعه جهانی معاصر است
(فلوریدی و ساندرز .)1001 ،اینترنت بهسادگی دسترسی به حجم قابلتوجهی اطالعات
را برای افراد فراهم میسازد که این موجب ایجاد مسائل اخالقی برای افراد میشود
(آدم و افوری امانفو.)1000 ،3
اخالق در فناوری اطالعات یک زمینه نوظهور در عصر اطالعات است ،بهگونهای که
امروزه اهتمام ورزیدن به اخالقیات در کسبوکارهای فناوری اطالعات جنبهای مهم و
به چالش کشنده است .از سویی دیگر ارزشهای اخالقی زیربنای همهی ارزشها در
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سازمان است که در حوزهی کارآمدی منابع انسانی جایگاه ویژهای دارد (موغلی و
همکارنش .)1511 ،برای بسیاری از مردم با هم قرار دادن مفاهیم "کسبوکار" و
"اخالق" ،بهعنوان اخالق کسبوکار یک ترکیب متناقض است .معموالً نگرانیهای
اخالقی در زمانی و مکانی که پول و اطالعات ردوبدل میشوند به وجود میآیند
(انونمز.)1000 ،1
امروزه بهواسطه فناوری اطالعات ،آسان شدن انتقال پول و اطالعات ،موجب شده که
بهسرعت دامنه بالقوه رفتارهای غیراخالقی افزایش یابد ،همانگونه که در بیشتر برنامه-
های کاربردی فناوری اطالعات 2این انتقاالت مستقر هستند ،میتوان مشکالت اخالقی
مربوط به فناوری اطالعات را انتظار داشت (مور .)1003 ،3ضرورت توجه به موضوع
اخالق در فناوری اطالعات در دهه اخیر به علت رشد سریع فناوری اطالعات و
مشکالت ناشی از آن و همچنین ضعف در مفاهیم سنتی اخالق و هنجارها که توانایی
پیشبینی و حلوفصل مشکالت را ندارند ،است (باینم .)1000 ،4بهعبارتیدیگر مسائل
اخالقی که در حوزه فناوری اطالعات رخ میدهد به دلیل جدید بودن کمتر مورد توجه
و بررسی قرارگرفتهاند .سوءاستفاده از پایگاههای دادهها و اطالعات شخصی دیگران،
کپی غیرمجاز ،دادهها و الگوریتمهای ناصحیح ،کنترل غیرمجاز دسترسی افراد ،هرزه-
نگاری و  ...نمونههایی از مسائل اخالقی هستند که متخصصان فناوری اطالعات با آن
روبرو هستند (پین و الندری.)1003 ،
سیستمهای اطالعاتی 5بهعنوان زمینه تحقیقات علمی و عملی کسبوکار ،از مدتها
قبل اهمیت مالحظات اخالقی را در نظر گرفته است و قوانینی پیشگیرانه را خط
راهنمای خویش قرار دادهاند .دلیل اعمال قوانین خاص در این زمینه نیز همین مسائل
اخالقی و غیراخالقی است (استاهل 6و همکارانش .)1018 ،با توجه به وابستگی روبه
رشد ما به فناوری اطالعات ،یکپارچگی اخالقی در فناوری اطالعات بسیار مهم است.
بهطور قابلتوجهی ،توجه اندکی به ارزشهای اخالقی حرفهای متخصصین فناوری
اطالعات (برنامه نویسان ،تحلیلگران ،تکنسینها ،مدیران پروژه و مهندسان) که وظایف
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مربوط به طراحی ،توسعه ،پیادهسازی ،پشتیبانی و مدیریت سیستمهای اطالعاتی ،مبتنی
بر کامپیوتر را دارند ،شده است .دلیل اصلی وجود چالشهای اخالقی در بین
متخصصین فناوری اطالعات ،نبود کدهای اخالقی 1مبتنی بر فرهنگ غالب آن کشور
است و بیشتر کدهای اخالقی وارداتی میباشند (چانگ و لینگ.)1011 ،
تاکنون مطالعات محدودی در زمینه اخالق در کارکنان فناوری اطالعات در ایران
صورت گرفته است و بیشتر مطالعات اخالق در زمینههای پزشکی و اداری صورت
گرفته است که در پیشینه به آن اشاره شده است .درک ارزشهای اخالق حرفهای
فناوری اطالعات در نقاط مختلف جهان ،با توجه به رشد کسبوکار بینالمللی بسیار
مهم است .اطالعات بسیار کمی در مورد اخالق حرفهای فناوری اطالعات در ایران
موجود است .پس با توجه به این توضیحات ،این مقاله ،به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر
است :آیا بین مؤلفههای جمعیت شناختی و سطح اخالق حرفهای کارکنان فناوری
اطالعات شهر بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد؟ همچنین تعیین سطح اخالق
حرفهای کارکنان فناوری اطالعات شهر بندرعباس که چگونه در سطوح سهگانه مدل
کلبرگ قرار دارد؟ با توجه به توضیحات فوق ،در این پژوهش بر آن هستیم که با
استفاده از مدل الرنس کلبرگ (کلبرگ 1164 ،2و  )1141و بهطور خاص ،نظریه شش
مرحلهی رشد اخالق شناختی 3که شامل یک مدل خطی شش مرحلهای است که هر
یک از این شش مرحله نشاندهندهی شکلی از تفکرات اخالقی افراد است که بهطور
کامل مستقل از محتوای شش مرحله است .1 :اطاعت برای جلوگیری از مجازات
(ترس)  .1توجه به منافع شخصی (پاداش طلبانه)  .5رعایت اخالق بر اساس رسوم و
همرنگی با اجتماع (گرایش پسر خوب /دختر خوب برای اجتناب از پذیرفته نشدن) .8
رعایت اخالق به علت نزدیکی به سرچشمه قدرت (ریاکارانه)  .3اخالق بر اساس
پیمانهای اجتماعی ،ارزش و حقوق فردی (رفاه همگانی)  .6پایبندی به اصول اخالقی
عالمگیر (ریشه در وجدان)؛ سطح اخالق در بین متخصصین فناوری اطالعات در شهر
بندرعباس را مورد بررسی قرار دهد.

.Kohlberg
).Cognitive moral development (CMD
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پیشینه پژوهش
پیشینه نظری
سازمانها از گذشته به اهمیت اطالعات پی بردهاند ،اکنون در عصر اطالعات مهمترین
دارایی هر شرکتی اطالعات و دادهها است که همواره در پی ادارهی و مدیریت آن
بودهاند تا موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت شود .ازاینرو فناوری اطالعات
بهعنوان ابزاری برای استفاده و پیادهسازی اطالعات در کسبوکار ،پایه و اساسی را
برای مدیریت داراییهای اطالعاتی شرکتها فراهم میکند و افراد را قادر میسازد در
بخشهای مختلف کسبوکار با یکدیگر همکاری کنند (لین و تسنگ1003 ،1؛ فورد و
چان.)1005 ،2
فناوری اطالعات بهعنوان ابزاری "کمککننده " یا "حمایتگر " و یا "واسطه " برای
انسان نقش ایفا میکند (سوتو)1116 ،؛ و روبرو شدن سازمانها با حجم بسیار زیادی از
اطالعات بهصورت روزانه منجر به یکپارچهشدن ابزارهای مختلف فناوری اطالعات
همچون :اینترنت ،پایگاه داده ،هوش مصنوعی ،سیستمهای خبره با دادهای کسبوکار
شده است (کندوال و گوتشالک .)1005 ،3توسعه سریع فناوری اطالعات در سالهای
اخیر موجب آسان شدن فعالیتهای کسبوکار برای کارکنان ،مشتریان ،تأمینکنندگان و
شرکا شده است .همچنین فعالیت و همکاریهای متقابل در توسعه تولیدات ،بازاریابی،
توزیع و خدمات مشتریان را امکانپذیر کرده است .ظهور فناوری اطالعات عالوه بر
ایجاد کارایی در عملیات کسبوکار و همکاریها در فرایند تصمیمگیری مؤثر در
کسبوکار موجب تغییر در نحوه رقابت کسبوکارها نیز شده است (مرکدر و
همکارانش)1006 ،؛ بنابراین واضح است که فناوری اطالعات برای سازمانها از اهمیت
ویژهای برخوردار است .مفهوم فناوری اطالعات در این مطالعه عمدتاً بهعنوان ابزاری
که در کسبوکار و تبادل اطالعات و اسناد و همچنین ارتباطات توسط کارکنان در
سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد ،تعریف میشود (داونپر و پروساک.)1114 ،4
اعمال فناوری اطالعات به کسبوکار میتواند ارزشهای زیادی را به همراه داشته باشد
برای مثال بسیاری از هتلها یا آژانسهای مسافرتی امروزه با کمک فناوری اطالعات به
1. Lin & Tseng
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سهولت سرویسهای موردنیاز مشتریان را در انتخاب اتاق یا صندلی را اختیارشان قرار
میدهند (پرابست و همکارانش)1000 ،؛ اما ظهور فناوریهای جدید ارتباطی و
اطالعاتی ،در کنار مزایای بیشمار خود چالشهای بزرگی را برای نظامهای سیاسی،
فرهنگی و اخالقی به وجود آوردهاند (ریچارد .)1006 ،1یکی از پر بحثترین مسائل در
مورد فناوری اطالعات اثرات و فرصتها و نیز ریسکهایی است که به همراه دارد.
همیشه در استفاده از فنّاوری تناقضهایی وجود داشته است (هایدیگر .)1111 ،به همین
صورت پیادهسازی موفق  ICTدر سازمان همراه با تغییرات سازمانی و چالش فرهنگی
است (فاست)1005 ،2؛ بنابراین استفاده از فناوری اطالعات در جامعه و کسبوکار
موجب ایجاد مجموعهای از مسائل اخالقی منحصربهفرد و خاص میشود؛ و این مسائل
اخالقی همیشه مورد سؤال و توجه کارکنان دانشی ،تحلیلگران سیستمها ،برنامهنویسان،
مدیران پایگاه دادهها ،متخصصان فناوری اطالعات بوده است (مانسون 3و همکارانش،
)1113؛ بنابراین برای استفاده از فناوری اطالعات نظاممند کردن این ابزارها ضروری
است (ریچارد.)1006 ،
تغییرات نرمافزارها ،محتوای اطالعات ،جریان اطالعات ،شغلهای دانشبنیان و مشاغل
در ارتباط با فناوری اطالعات قوانین و مقررات اطالعاتی مؤثر خود را میطلبد
(مانسون و همکارانش .)1113 ،عرصه فناوری اطالعات در ایران سالهای اخیر نیز
خللهای اخالقی همراه بوده است .در حوزههایی نظیر فنّاوری ،کشور ایران نیز دارای
قوانین متقنی است که دولتها را ملزم میدارد تا با عملیاتی کردن قوانین این حوزهها
از آسیبهای احتمالی آینده پیشگیری کند ،بهعنوانمثال ،مادۀ  1سیاستهای کلی برنامه
پنجم توسعه مبنی بر الزام پیوست فرهنگی برای هر پروژه ملی ،ازجمله فرآوردههای
ارتباطاتیِ و اطالعاتی روز است .البته ظهور عرصه جدید فناوری اطالعات نهتنها در
ایران بلکه در جهان با ضعفها و خللهای اخالقی همراه بوده است.
مسائل اخالقی زمانی به وجود میآید که یک گروه به دنبال اهداف خود درگیر مسائل
رفتاری میشود که بهصورت مادی بر توانایی گروهایی دیگر در رسیدن به اهدافشان
تأثیر میگذارد .وقتی این تأثیر کمککننده ،مفید باشد رفتاری ستوده و نمونه است و
اگر این تأثیر مضر ،اشتباه و ناعادالنه باشد رفتاری غیراخالقی است .این نظریه هدفمند
1. Richard
2. Fust
3. Mason
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از اخالق منعکسکننده مسائل مرتبط با ایمیل ،آنالین بودن ،پایگاههای داده ،اینترنت،
برنامههای کاربردی فناوری اطالعات در سازمانها است و باید توجه داشت که کلیهی
مسائل اخالقی را نمیتوان بهتنهایی به فناوری اطالعات نسبت داد زیرا تمام مسائل
اخالقی در کنار فاعلیت انسان به وجود میآید .فناوری بهواسطه توانایی روحی و
جسمی که به انسان میدهد بهنوعی نقش همکار با انسان در این مسائل اخالقی دارد.
فنّاوری بهواسطه توانایی و قدرتی که فراهم میکند زمینه را برای مسائل اخالقی فراهم
میکند و فناوری نقش الزم را بازی میکند نه کافی (مانسون و همکارانش.)1113 ،
امروزه بسیاری از محققان تأکید دارند که در طراحیهای و بهکارگیری فناوری اطالعات
برای کاربران نهایی باید بر ادغام مسائل اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی در کنار مسائل
فنی توجه شود (اوجرو1001 ،؛ اسکابرا1111 ،؛ مکوکلن1111 ،؛ برگ.)1114 ،
اخالق حرفهای
وجود اصول اخالقی در هر جامعهای ضروری است و پایبندی به آن در جامعه بهنوعی
نقش اتصالدهنده افراد و جوامع را به هم دارد (جوزفسون .)1541،در عصری که
مسائل اخالقی همهی جوامع را درگیر خود کرده است (استونر1511 ،؛ زاهدی)1511 ،؛
و این مسائل اخالقی دامنگیر سازمانها و مدیران شده است و بهعنوان یکی از
نگرانیهای اصلی برنامهریزان و مدیران ارشد سازمانها شده است (کینکید و کوسان،
 .)1004لزوم توجه بیشازپیش پژوهشگران و نظریهپردازان به این حوزه را میطلبد
(استونر .)1511 ،نظریه رشد اخالقی کلبرگ ،1ازجمله نظریاتی حوزه اخالق است در
این نظریه فرد خود را بهجای دیگری در موقعیتی خاص قرار میدهد و از این طریق
درک درستی از موقعیت به دست میآورد .این نظریه بر این اساس است که اگر فرد
متقابل در آن موقعیت قرار گیرد چه پاسخی میدهد .از دید نظریه اخالقی کلبرگ
افرادی که اینگونه عمل میکنند در باالترین سطح رشد اخالقی قرار میگیرند .این
نظریه ازلحاظ فلسفی برگرفته از اصل کانت است که با قرار دادن خود بهجای دیگران
و بر اساس قضاوت بر مبنای وجدان فردی به دست میآید (دیوید.)116-111:1545،
نظریه کلبرگ ()1141؛ شامل شش مرحله در تکامل اخالقی 2است و در سه سطح:
اخالق پیشعرفی (مرحله  1و  ،)1اخالق عرفی (مرحله  5و  )8و اخالق پسعرفی
1. Kohlberg's Moral development Theory
2. Moral development
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(مرحله  3و  )6گروهبندی کرد که در جدول  1بیان شده است .سطح اول نشاندهنده
فضای اخالقی کودکان (تا سن عقلی دهساله) ،سطح دوم مناسب بزرگساالن (تا سن
عقلی سیزدهساله) که ممکن است خیلی از بزرگساالن هرگز فراتر از آن نروند ،سطح
سوم (بعد از بلوغ عقلی) ،در مرحله  6هدف ،استفاده از عدالت بهعنوان اولین اصل
توسعه اخالقی با در نظر گرفتن نوعدوستی ،برابری بیان میکند (هانری .)1001 ،در
سال ( ،)1143اسنری  83مطالعه مربوط به  11کشور مختلف را بررسی نمود و نتیجه
گرفت که  5یا  8گام آن ممکن است جهانی باشد درحالیکه  1یا  5گام مختلف از
فرهنگ تا فرهنگی متفاوت باشد .نظریه کلبرگ ( )1161شامل شش گام خطی از رشد
اخالق شناختی است که بهعنوان نمود سلسله مراتبی از اخالق انسانها ،زمانی که در
وضعیتی پیچیده مجبور به قضاوت میشوند ،است.

پیشینه تجربی
بیشتر تحقیقات انجامشده در زمینه اخالق مربوط به اخالق کاری است که میتوان به
حمیدیزاده و نکوییزاده ( ،) 1544اشاره کرد که در بررسی که بین کارکنان خدمات
پس از فروش انجام دادند نشان میدهند که این کارکنان به دلیل نبودن سیستم نظارت
دائم وسوسههای بیشتری برای انجام کارهای غیراخالقی دارند و در یافتههای خود
نشان میدهند که عوامل سازمانی که رفتار کارکنان را شکل میدهد نظیر سیستم پاداش
و تنبیه ،جو اخالقی سازمان و ترک خدمت و رضایت شغلی نقش تعیینکنندهای در
بروز رفتار اخالقی کارکنان دارند.
الوانی و همکارانش ( ) 1541در بررسی که در دانشگاه با توجه به تحلیل نظریههای
دایره اخالق انجام میدهند به این نتیجه دست مییابند که گرایش کارکنان دانشگاه به
سمت رویکرد نفع گرایی جمعی است؛ و باید منشور اخالقی مناسبی تهیه شده و به
بدنه دانشگاه تزریق گردد .تا افرادی برگزیده شوند که در پی ترویج ارزشها و
شاخصهای اخالقی در دانشگاه باشند.
فراهانی ( )1011و النا ( )1011با توجه به تحقیقاتی که انجام میدهند بیان میکنند،
اساتید و معلمان چون نقش بسزای در آموزشوپرورش دانشجویان ابتدا باید در دوره
حرفهای اخالق شرکت کنند و یا برای آنها باید کدهای اخالقی خاصی ایجاد کرد تا به
سمت رشد اخالقی دانشجویان حرکت کنند.
احمد ( )1018در بررسی که بین بازاریابان انجام میدهد بازاریابی را بهعنوان
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غیراخالقیترین عملکرد کسبوکار در نظر گرفته و بسیاری از شیوههای بازاریابی را
مورد انتقاد قرار میدهد؛ و اخالق بازاریابی بهعنوان (تحقیق در ماهیت و اساس
قضاوت اخالقی ،با استانداردها و قواعد رفتار مربوط به تصمیمگیریهای بازاریابی و
شرایط بازاریابی ،تعریف میکند) و در یافتههای خود ارزشهای فرهنگ شخصی و
ارزشهای حرفهای را بهعنوان عوامل مؤثر بر اخالق بازاریابی میداند.
محمدخانی و همکارانش ( )1511در بررسی که در بین کارکنان ادارات دولتی انجام
میدهد بیان میکند که اخالق کار در ادارات دولتی ایران ضعف محسوسی دارد و
دالیل آن را از بعد دیدگاه خرد شامل ،سبک مدیریت ،شایستهساالری و شرایط محیط
کاری میداند که بیشترین تأثیر را بر سطح اخالق کار دارند.
موغلی و همکارانش ( ) 1511در بررسی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام
دادند نشان می دهند که اخالق اسالمی بر نگرش کارکنان به جهت ایجاد رفتار مطلوب
تأثیر قابلتوجهی داشته و همچنین ارزشهای فردی و جمعی در محیطهای کار ،با
گسترش توجهات اجتماعی به ارزشهای انسانی و اخالقی همسو بوده و اخالق کار
اسالمی بهواسطهی ارزشهای شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز تأثیرگذار خواهد
بود.
اما درواقع ،توجه به جنبههای اخالقی به کار با کامپیوتر اولین بار توسط نوربرت وینر
بیان شده است (وینر .)1138 ،چانگ و لینگ ( )1011بیان میکنند که وجود چالشهای
اخالقی در بین کارکنان سیستمهای اطالعاتی را به دلیل نبود کد اخالقی فناوری
اطالعات با توجه به فرهنگ آن کشور میداند و آن را مشکلی میداند برای کشورهای
همچون چین و هنگ کنگ و تایوان که از فرهنگ اخالقی انگلیسی استفاده میکنند و
این در حالی است آن متناقض با فرهنگ کنفوسیوس رایج در این کشورهاست .برای
حل این تناقض از روش گراند تئوری برای به وجود آوردن کدهای اخالقی فناوری
اطالعات برحسب فرهنگ آن کشور استفاده میکند و خواستار پیادهسازی سناریوهای
است که ترکیبی از ویژگی اخالقی مکتب کنفوسیوس و گیونزا( 1تمایز به روابط
شخصی) است که بهمنظور بهبود سازگاری بین "خود خصوصی" و "خود عمومی"
کارکنان ایجاد شده است؛ و یک کد اخالق اطالعاتی مناسب برای کسبوکار در جامعه
فرهنگی چین را شامل سه بخش میداند1 :ـ الزامات اخالق عمومی 1ـ مسئولیتهای
1. Gunanxi
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حرفهای 5ـ سناریوهای مربوط به معضالت اخالقی که مربوط به اطالعات است.
استاهل و همکارانش ( ) 1018در تحقیقی انجام داده بود بیان میکند که مشکالت
اخالقی ایجادشده در سیستمهای اطالعاتی به دلیل این است که اخالق یک مفهوم
فلسفی بسیار گسترده است و بسیار پیچیده و باسابقه طوالنی در کار علمی است.
تالشهای اخیر برای باال بردن آموزشی اخالق در سیستمهای اطالعاتی به سمت عدم
درک مهارت مربوط به فارغالتحصیالن حرکت کرده است .او برای حل این مشکل یک
گفتمان مرجع دربارهی اخالق کامپیوتر با رویکرد پژوهش مسئوالنه و نوآور 1را پیشنهاد
میکند که گفتمان پژوهش مسئوالنه و نوآوری ( )RRIفرایندی تعاملی شفافی است که
در آن بازیگران و نوآوران اجتماعی دوبهدو نسبت به یکدیگر پاسخگو هستند با توجه
به (اخالق قابلقبول ) ،پایداری و مطلوبیت اجتماعی که از فرایند نوآوری محصوالت
به وجود آمده است (شامبرگ ،)1015،فرصتهای جدیدی برای یکپارچهسازی مسائل
اخالقی بهتر در سیستمهای اطالعاتی ایجاد خواهد کرد.
دیویسون و همکارانش ( )1001بیان میکند با توجه به اتکای ما در اشکال مختلف به
فناوری اطالعات ،یکپارچگی اخالقی و مسئولیتپذیری در فناوری اطالعات حرفهای
مهم است و برای سنجش رشد اخالق حرفهای در دو کشور ژاپن و چین از نظریه
الرنس کلبرگ در رشد اخالق شناختی همراه با تأکید بر فرهنگ مکتب کنفوسیوس
استفاده میکند که نشان میدهد که متخصصان فناوری اطالعات در هر دو کشور ژاپن
و چین تمایل زیادی به رعایت قوانین و مقررات ایجاد شده دارند که این نشاندهنده
اهمیت سنتی روابط شخصی با تعهدات متقابل است که در فرهنگ کنفوسیوس وجود
دارد؛ و در ژاپن و چین اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها تبدیل به اخالق
کسبوکار شده است و در ژاپن چندین طرح کامل برای ایجاد اخالق کسبوکار نیز
ساخته شده است .ولی درمجموع یافتههای دیویسون و همکارانش ( )1001نشان
میدهد که نیاز به مشوقهای مناسب وجود دارد برای اجرای گسترده برنامههای آگاهانه
اخالق تا اطمینان حاصل شود که هنجارهای اخالقی در سطح مناسب قرار دارند.
بررسی پیشینه تحقیقات انجامشده اخیر در ایران نشاندهنده لزوم انجام این تحقیق در
سطح کارکنان فناوری اطالعات در ایران است ،بیشتر تحقیقات انجامشده در زمینه
سنجش سطح تکامل اخالقی در ایران سطح اخالقی کارکنان را در سطح دوم اخالقی
)1. Responsible research & innovation)RRI
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قرار داده است و این در حالی است که در تحقیقات خارجی انجامشده در زمینه سطح
تکامل اخالقی نتایج تا حدی  ،نسبت به مطالعات داخلی صورت گرفته متناقض بوده
است.
بهمنظور بررسی ارزشهای اخالق حرفهای فناوری اطالعات در شهر بندرعباس ،ما از
ابزاری استفاده کردیم که شامل شش مرحله تئوری رشد اخالقی کلبرگ است .برای
طراحی این ابزار ما از رویکرد اتخاذشده توسط (اسنل و همکاران ،)1110 ،بهره بردیم
که این رویکرد شامل تعدادی جوابهای ممکن برای هر مرحله از نظریه رشد اخالق
شناختی است  .برای در نظر گرفتن مباحث و معضالت اخالقی مناسب با متخصصان
فناوری اطالعات و کاوش اخالق کسبوکار ما ابتدا مراجعه کردیم به کار (اسنل و
همکاران)1111 ،؛ که بررسی کرده بودند استدالل اخالقی توسط مدیران در هنگکنگ
که بروی تئوری رشد اخالق شناختی صورت گرفته است؛ که از  11تم کلی بهعنوان
معضالت اصلی کسبوکار استفاده کردند و همچنین ما استفاده کردیم از مسائل مهم در
حوزه فناوری اطالعات ،بهعنوانمثال وظایف حرفهای فناوری اطالعات و اشکاالت
مربوط به این حوزه (النگفورد )1113 ،که درنهایت مجموعه نهایی از  15سناریو
تشکیل شد که برای نشان دادن طیف گستردهای از معضالت اخالق عملی و مرتبط با
کسبوکار متخصصان فناوری اطالعات که مربوط به تجربه آنان در محیط کار میشود،
مورد استفاده قرار گرفت (فلوریدی و ساندرز.)1001 ،
بهطور خالصه ابزار کلی ما ،شامل نظریه رشد اخالق شناختی ،کلبرگ و مطالعات اسنل
و همکاران ( )1111است؛ که شامل  15سناریو و شش پاسخ برای هر سناریو است.
بهعنوانمثال ،اولین معضل اخالقی" :چگونگی استفاده از اطالعات " .اگر برخی
اطالعات محرمانه در اینترنت کشف کردید که ممکن است به سازمان شما آسیب
.
بزند...

جدول  .1مدل مفهومی ابزار مورداستفاده و سناریوها و مثالهایی برای هر سناریو
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اخالقی

اخالق پس عرفی

-1چگونگی استفاده از اطالعات
-1چگونگی مواجهه با اشتباهات
-5چگونگی اظهارنظر
-8چگونگی حل اختالفات
-3چگونگی کسب پاداشها
-6ارتباط با مشتریان
-1تأثیر سازمان بر کارکنان
-4استفاده از قدرت
-1چرایی تبعیت از قوانین و مقررات
و منشور اخالقی
-10سطح اعتماد در میان همکاران
-11چیزی که افراد را برمیانگیزاند
-11وظایف برای حرفهی IT
 -15اشکاالت غیرقابلاجتناب

سطوح

مدل استاندارد کلبرگ

سوگیری اطاعت و تنبیه،
اطاعت بدون قید و شرط.

اطاعت کردن بدون سؤال کردن از
قدرت

لذتگرایی نسبی ،قوانین
حالت نسبی دارد.

نظر شخصی ،عالقه محدود و کمتر
عالقه بی چون چرا از سازمان و
بیشتر نظر شخصی
گرایش به نظر دوستان و اهمیت
داشتن نظر دیگران و تائید در نگاه
آنان
اهمیت زیاد قانون و گزارشها و
اهمیت داشتن وظایف سازمان و
ابزاری که قانونی است
توجه به اصول و قوانین که
بیانکننده نیاز انسان است

سوگیری پسر خوب ،دختر
خوب ،تائید رفتارهای خوب
از طرف جامعه
پایداری نظم اجتماعی و
قدرت ،پیروی از قانون به
خاطر نظم اجتماعی.
سوگیری مبتنی بر قوانین
اجتماعی ،فرد نسبت به
قوانین توجه دارد.
سوگیری مبتنی بر اصول
اخالقی چون :عدالت ،برابری
و ...تأکید دارند.

فلسفی و سؤال پرسیدن از خود در
مورد پایههای اصول فردی و...

مثالهای نحوه برخورد با هر
سناریو
وانمود میکنید شما چیزی در
مورد آن نمیدانید و اجتناب می-
کنید.
از اطالعات برای استفاده شخصی
استفاده میکنید.
در مورد آن با شما
دوستان/همکاران شایعات پراکنی
میکنید.
از طریق کانالهای مناسب
گزارش میدهید.
از اینکه که آیا ارزشهای مشترک
و اصول نقض شده است ،می-
پرسید.
شروع به بحث در مورد اینکه آیا
سازمان حق داشته آن موضوع را
محرمانه نگه دارد ،میکنید.
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روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی است ،زیرا به
دنبال بررسی وضعیت موجود سطح اخالق و بهبود آن است .پژوهش حاضر در سال
 18در سطح واحدهای فناوری اطالعات شرکتهای دولتی و خصوصی شهر
بندرعباس انجام شد .جامعه این پژوهش از تمامی کارکنان واحدهای فناوری اطالعات
این شرکتها تشکیل شده است؛ که تعداد کل کارکنان واحدهای مذکور در زمان
تحقیق حدود  136نفر بوده است؛ که حجم نمونه پژوهش شامل  111نفر است که بر
اساس فرمول کوکران انتخاب شدند که  113پرسشنامه توزیع گردید ،درنهایت 111
پرسشنامه از  11شرکت جمعآوری شد .شیوه نمونهگیری از نوع تصادفی ساده است.
جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردید .این پرسشنامه شامل دو قسمت
بود ،قسمت اول برخی مشخصات جمعیتشناختی را بررسی میکند و قسمت دوم
شامل  15سناریو بود که برای اندازهگیری سطح استدالل اخالقی کارکنان بر مبنای
نظریه رشد اخالق شناختی کلبرگ طراحی شده است؛ که این ابزار در سال 1001
توسط دیویسون و همکاران ساخته شده است (دیویسون و همکاران.)1001 ،
آزمون شامل  15سناریو است که هر سناریو شامل شش گزینه برای جواب دادن است
که پاسخدهندگان بایستی به آنها جواب دهند .مثالً سؤال اول از فرد میخواهد که
انتخاب کند اگر در موقعیت این سناریو قرار گیرد چه اقدامی انجام میدهد ،در این
قسمت شش گزینه وجود دارد که گزینههای  1و  1نشاندهنده اخالق پیشعرفی،
گزینههای  5و  8نشاندهنده تصمیم اخالقی عرف و گزینه  3و  6نشاندهنده اخالق
پس عرفی است .با استفاده از این قسمت پرسشنامه سطح استدالل اخالقی کارکنان بر
اساس رشد اخالق شناختی کلبرگ تعیین میشود.
در این پژوهش ،ابتدا پرسشنامه از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه گردید .سپس جهت
بررسی دقت ترجمه ،مجدداً توسط یک کارشناس زبان انگلیسی دیگر مورد بررسی و
تأیید قرار گرفت .برای روایی پرسشنامه ترجمهشده از روش روایی صوری و محتوایی
استفاده گردید .این روایی توسط  8نفر از اساتید جامعهشناسی و فناوری اطالعات
صورت گرفت .دلیل استفاده از این طیف اساتید ،بررسی میزان محتوایی پرسشنامه
مورداستفاده با فرهنگ ایرانی و اسالمی حاکم بر جامعه ایران بود .با توجه به نظرات
این صاحبنظران و در راستای تعدیل پرسشنامه بر اساس فرهنگ اسالمی ،تغییراتی در
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متن سناریوها اعمال گردید .تغییرات ایجادشده در مورد  3سناریو بیشتر دربرگیرنده
تغییراتی در نحوه نوشتن و بیان کلمات سناریو بود؛ بنابراین با توجه به روایی دقیق
انجامشده ،پرسشنامه مورداستفاده مطابق با فرهنگ و مذهب جامعه ایران طراحی شد.
در مورد پایایی پرسشنامه نیز با توجه به ساختار آن نمونه  50تایی توزیع گردید که
سطح آزمون آلفا کرونباخ آن  0/14به دست آمد که بیانکننده سطح قابلقبول پایایی
برای ابزار مورداستفاده است.
در این مطالعه ،اصول اخالقی موردنیاز برای انجام پژوهش رعایت شد .قبل از انجام
پژوهش ،اطالعات در موردمطالعه و اهداف آن ،همچنین حقوق شرکتکنندگان در
پژوهش شامل حق کنارهگیری از مطالعه و محرمانه بودن دادهها به اطالع تمامی کارکنان
رسید؛ و از تمامی کارکنان شرکتکننده در این مطالعه نیز بر طبق اصول اخالقی
رضایت آگاهانه اخذ شد.
دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  11تجزیهوتحلیل
شدند .جهت بررسی مشخصات فردی ـ اجتماعی از آمار توصیفی :تعداد ،درصد،
میانگین ،انحراف معیار و جداول توصیفی استفاده شد .همچنین برای بررسی سطح
استدالل اخالقی کارکنان از آزمون  one-sample, T. Testاستفاده شد .همچنین برای
بررسی ارتباط سطح استدالل اخالقی کارکنان با برخی مشخصات جمعیت شناختی از
آمار استنباطی شامل آزمونهای تی مستقل ANOVA ،و آزمون همبستگی پیرسون
استفاده گردید.

تحلیل دادهها
در این مطالعه 10 ،نفر ( 61/1درصد) از شرکتکنندگان مرد بودند و تعداد زنان حاضر
نیز  81نفر ( 51/1درصد) است که  11/3درصد فوقدیپلم 85/4 .درصد لیسانس و
 85/4درصد آنها نیز فوقلیسانس میباشند .مجموع سنی افراد نیز بدین گونه است که
 50/8درصد بین  50-10سال 38/3 ،درصد بین  80-50سال 15/8 ،درصد  30-80سال
و  1/4درصد باالی  30سال سن داشتند .از بین شرکتکنندگان  41نفر ( 11/5درصد)
در بخش دولتی و  51نفر ( 11/1درصد) در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند.
پاسخ شرکتکنندگان به قسمت دوم در جدول  1تنظیم شده است که سطح استدالل
اخالقی آنها را نشان میدهد که با توجه به نتایج بهدستآمده  11/48درصد افراد در
سطح اخالقی پیش عرفی 56/35 ،درصد اخالق عرفی و  31/68درصد در سطح اخالق
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پسعرفی قرار دارند که نشان میدهد که بیش از نیمی از افراد در سطح  3و  6تکامل
اخالقی کلبرگ قرار داشتند.
جدول  .5توزیع فراوانی و درصد پاسخهای آماری به سؤاالت پرسشنامه
جلوگیری
از

سؤاالت

مجازات
چگونگی استفاده از اطالعات
چگونگی مواجهه با اشتباهات
چگونگی اظهارنظر
چگونگی حل اختالف
چگونگی کسب پاداش
ارتباط با مشتریان
اثر سازمان بر کارکنان
استفاده از قدرت
چرایی تبعیت از قوانین و مقررات و منشور اخالقی
سطح اعتماد در میان کارکنان
چیزی که افراد را برمیانگیزاند
وظایف برای حرفهی فناوری اطالعات
اشکاالت غیرقابلاجتناب
مجموع

منافع
شخصی

14/4
5/6
5
1/1
4/1
1/1
8/3
1/4
3/8
8/3
11/6
1/4
1/13

5/6
6/5
1/4
8/3
1/1
1/1
1/1
8/3
16/1
6/5
1/4
8/61

همنوا

مطابق

شدن با

با

دیگران

اجتماع

8/3
11/6
10/1
11/3
6/5
3/8
11/1
1/4
1/4
1/1
10/3
4
10/3
10/3

55/1
6/5
50/8
18/1
80/1
11/6
55
18/1
11/1
11/3
11/6
50/8
11/1
16/05

پیمان
اجتماعی
11/6
34
16/4
11/1
10/3
81/1
11/3
54/8
54/8
16/4
16/4
15/1
13
14/48

اصول
اخالقی
عالمگیر
11/6
18/5
18/1
54/8
11/8
51/5
11/3
15/1
11/1
16/4
11/3
11/3
1/1
11/4

از آزمون  Tمستقل برای مقایسه دو بخش دولتی و خصوصی استفاده شد که با توجه به
مقدار  sig=0.583میتوان به این نتیجه دست یافت که بین میانگین جوابهای دو
بخش خصوصی و دولتی تفاوت معنیداری وجود ندارد و فرض  H.تأیید میشود.
جدول  .2نتایج آزمون  Tمستقل

سناریوها

نوع سازمان

تعداد

میانگین

Std. Error
Mean

df

دولتی
خصوصی

41
51

8/5046
8/5111

0/01113
0/11611

110

سطح
معناداری
0/345

حد پایین

حد باال

-0/54181
0/54531

-0/11363
0/11618

همچنین با توجه به مقدار  sig=0.039برای دو گروه مرد و زن فرض  H.یعنی مساوی
بودن میانگین دوگروه رد شده و فرض  H1تأیید میگردد و نشاندهنده این امر است
که میانگین پاسخ گروه زنان بیشتر از مردان است.
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جدول  .9نتایج آزمون  Tمستقل
جنسیت

تعداد

میانگین

Std.
Error
Mean

مرد
زن

10
81

8/1181
8/3110

0/01160
0/04605

سناریوها

سطح

df

معناداری

110

0/051

حد پایین

حد باال

-0/33415
-0/35151

-0/01380
-0/05615

و همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون  ANOVAبرای بررسی سطح
تحصیالت افراد و سطح استدالل اخالقی آنها به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به
مقدار  sig=6/662فرض  H.یعنی مساوی بودن همه گروه رد و فرض  H1تأیید می-
گردد و با توجه به نتایج ،این تفاوت در بین گروه فوقدیپلم با دیگر گروهها است.
همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن افراد و سطح استدالل اخالقی
آنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (.) r=6/577, sig= 6/662
جدول  .2نتایج آزمون ANOVA
Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

حد معناداری

3/410
8/111
3/404
0/001
30/310
30/310

1
1
1
1
101
111

1/103
8/111
3/404
0/001
0/865

6/161
10/515
11/358
0/008

0/005
0/001
0/001
0/181

)(Combined
Between
Groups

Un weighted
Linear
Term

Weighted
Deviation

Within Groups
Total

جدول  .4همبستگی سطح تكامل اخالقی و مؤلفه سن
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد

0/111

0/005

111

سن

نتیجهگیری و پیشنهادها
دادههای تجزیهوتحلیل باال نشان میدهد که اصول اساسی نظریه رشد اخالقی شناختی
کلبرگ درزمینهی حرفهای فناوری اطالعات در شهر بندرعباس بهطورکلی
قابلاجراست .بدینصورت که نتایج این مطالعه نشان میدهد که  31/68درصد کارکنان
در رویارویی با سناریوهای مطرحشده ،پاسخهای مربوط به اخالق پسعرفی را بهعنوان
باالترین اولویت خود انتخاب نمودهاند .در این مطالعه کارکنان فناوری اطالعات از نظر
سطح تکامل اخالقی اکثراً در سطح عرفی و پسعرفی قرار داشتند؛ و این یافتهها غیره
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منتظره نبود زیرا در مطالعهای که دیویسون و همکارانش ( ،)1001بر روی کارکنان
فناوری اطالعات در دو کشور چین و ژاپن انجام داد به این نتیجه رسید که  15درصد
از متخصصان فناوری اطالعات چینی و  41درصد از متخصصان فناوری اطالعات
ژاپنی مرحله  8یا باالتر را در اولین انتخاب خود بهعنوان تکامل اخالقی انتخاب کرده-
اند .همچنین پژوهش برهانی و همکارانش ( ،)1541در شهر کرمان و زیرک و
همکارانش ( ،) 1511در شهر تبریز بر روی پرستاران انجام دادند ،نشان میدهد که
پرستاران این دو شهر نیز اکثراً در مرحله عرفی و پسعرفی قرار دارند و میانگین
نمرات بهدستآمده آنها در سطح پس عرفی  81درصد و  85/1درصد است که کمتر
از سطح تکامل اخالقی کارکنان فناوری اطالعات موردمطالعه حاضر است .همچنین
مطالعه یابوچی ( ،)1008نشان میدهد که افراد با فرهنگهای شرق آسیا بیشتر ،بر مبنای
رابطه با فرهنگ مکتب کنفوسیوس تحت تأثیر قرار میگیرد تا اصول جهانی عدالت ،به
همین دلیل بهاحتمالزیاد سطوح اخالقی آنها در سطح پایینتری خواهد بود.
بنابراین در کل ،مطالعه حاضر تا حد زیادی با مطالعات خارجی تطابق داشته و حکایت
از این دارد که کارکنان فناوری اطالعات در سطح باالی از تکامل اخالقی قرار دارند.
باوجوداینکه کارکنان فناوری اطالعات شهر بندرعباس نسبت به مطالعات انجامشده
بروی پرستاران شهر کرمان و تبریز در سطح باالتری از تکامل اخالقی برخوردار بودند،
ولی در مقایسه با مطالعات خارجی در سطح پایینتری از تکامل اخالقی قرار داشتند.
این اختالف میتواند ناشی از تفاوتهای فرهنگی ،همچنین تفاوت برنامههای آموزشی
باشد .یا با توجه به نتایج تحقیقات محمدخانی و همکارانش ( ،)1511این ضعف
محسوس به دلیل ،سبک مدیریت ،شایستهساالری و شرایط محیط کاری باشد که
بیشترین تأثیر را بر سطح اخالق کارکنان دارد.
بنابراین باید شرایطی را فراهم نمود که منجر به بهبود سطح تکامل اخالقی شود،
ازجمله میتوان به برنامههای آموزشی اشاره کرد .نتایج مطالعه زنیچ ( ،)1141مشخص
نمود آموزش باعث ارتقای سطح تکامل اخالقی میشود .مطالعه سالون ( ،)1001نیز
نشان داد ،استفاده از موقعیت شبیهسازیشده باعث بهبود توانایی تفکر اخالقی و
انتقادی شرکتکنندگان میشود .همچنین تحقیقات الوانی و همکارانش ( ،)1541نشان
می دهد که تهیه یک منشور اخالقی مناسب و استفاده از آن در محیط کاری ،باعث
ترویج ارزشهای و شاخص اخالقی میشود .النا ( ،)1011فراهانی ( ،)1011بیان کردند
که برای رسیدن به یک رشد اخالقی مستمر ،باید از کدهای اخالقی خاص آن شغل در
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محیط کار استفاده کرد.
نتایج تحقیقات موغلی و همکارانش ( ) 1511نشان داد که اخالق اسالمی بر نگرش
کارکنان به جهت ایجاد رفتار مطلوب تأثیر قابلتوجهی داشته و همچنین ارزشهای
فردی و جمعی در محیطهای کار ،با گسترش توجهات اجتماعی به ارزشهای انسانی
و اخالقی همسو بوده و اخالق کار اسالمی بهواسطهی ارزش شغلی بر رفتار شهروندی
سازمانی نیز تأثیرگذار خواهد بود .چانگ و لینگ ( ،)1011وجود چالشهای اخالقی در
بین کارکنان سیستمهای اطالعات مدیریت 1را به دلیل نبود کدهای اخالقی ،فناوری
اطالعات ،مناسب با فرهنگ آن کشور میداند و آن را مشکلی برای کشورهای همچون
چین ،هنگکنگ و تایوان که از فرهنگ انگلیسی استفاده میکنند ،میداند .این در حالی
است که آن با فرهنگ غالب آن کشورها متناقض است.
بنابراین با توجه به مطالب اخیر و نتایج این پژوهش ،از طرفی ،در جامعه اسالمی ایران
که اکثریت مردم آن معتقد به دین مبین اسالم هستند ،باید مبنای تصمیمگیری اخالقی
کارکنان و دیگر افراد جامعه اصول اساسی دین اسالم باشد؛ اما نتایج این پژوهش نشان
داد که درصد قابلتوجهی از افراد در برخورد با معضالت اخالقی قادر به تصمیمگیری
صحیح نیست .همچنین مشخص گردید که نوع اداره (دولتی یا خصوصی) تفاوت
معنیداری در سطح تکامل اخالقی باهم ندارند و سن افراد و سطح تحصیالت آنها
رابطه مثبت و معنیداری با سطح تکامل اخالقی آنها دارد .باید برای حل این تناقض
از کدهای اخالقی فناوری اطالعات برحسب فرهنگ (اسالمی) این کشور استفاده کرد
که منجر به رعایت الزامات اخالق عمومی و مسئولیت حرفهای در محیط کار شود و
این در صورتی محقق خواهد شد که مشوقهای مناسب برای اجرای گسترده برنامههای
آگاهانه اخالق (اسالمی) در نظر گرفته شود تا هنجارهای اخالقی در سطح مناسب قرار
گیرد.
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