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 مدیران پاسخگویی و اخلاق سازینهادینه بین رابطه

 

 ناهید حبیبی،  مهدی یوسفی، * سعید خیاط مقدمدکتر
 واحد مشهد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده حسابداری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

 (3/2/79، تاریخ پذیرش:2/22/79تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 شهروندي فضائل عدالت، درستی، ، 3صداقت ،2اعتماد معنی به  1اخلاق

 رفتار و قوانین 4اخلاقی منشور به صورت که است جامعه به خدمت و

 عبارت اخلاق مدیریت (.1)است  نهاده سازمان درون به پا اي حرفه

 در رفتارها براي هدایت ارزشها بندي اولویت و شناسایی از است

 اخلاقیات میتوانند قاخلا مدیریت برنامه یک ایجاد با سازمانها .سازمان

 زمینه یکی از اخلاق مدیریت امروزه .کنند مدیریت کار محیط در را

 و اي برنامه رویکرد داراي که میرود شمار به مدیریت علمی هاي

 .است علمی ابزار چندین
 
 
 

 
 

 
 ها، مشی خط ،6رفتار کدهاي ،5اخلاق کدهاي :از عبارتند ها ابزار این

 و تغییر تردید، بدون (.2)اخلاقی تمعضلا حل روشهاي و رویه ها

 سازمانهاي جدي ازچالشهاي محیطی از پویاییهاي ناشی تحولات

 با آنها انطباق و سازگاري ظرفیت به سازمانها وموفقیت است امروزي

 ظرفیت دهنده نشان پذیري انطباق .دارد بستگی محیط عوامل متغیر

انطباق  ، ظرفیتمیباشد محیطی تغییرات به  پاسخگویی براي سازمانها
 و مستمر یادگیري در سازمانها توانایی بیانگر نیز سازمانی 7پذیري

 یــاساس نقش که است سازمانی برون و درون تغییرات به 8پاسخگویی
 
 
 
 
 

 چکیده
 موقعبهو عدم پاسخگویی مناسب و  کشورها بوده و هست شتریب یاسیس ري وهاي اداآور در نظاماي مهم و چالشمسئله ،ییپاسخگو زمینه:

 بررسی رابطهدر همین راستا پژوهش حاضر با هدف  شود.اعتمادي و سردي کارکنان نسبت به سازمان میبه کارکنان منجر به ایجاد جو بی
 .    تدوین شد پاسخگویی و اخلاق سازينهادینه بین

به تعداد  مشهد شهر صادرات شعب بانک کارکنان تمامی يباشد. جامعه آمارهمبستگی می -، توصیفیروش باي کاربرد این پژوهش روش:

-گیري تصادفینفر به عنوان نمونه وارد فرایند تحلیل شده اند روش نمونه 311باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد نفر می 1411
ها از نوع محتوا بوده آن پرسشنامه هاي نهادینه سازي اخلاق و پاسخگویی مدیران می باشد که روایی  هاداده آوريجمع ابزار اي است ؛طبقه

ها از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید. جهت و بر طبق نظر صاحبنظران مورد تائید قرار گرفت جهت سنجش پایایی پرسشنامه

  LISRELافزار و تکنیک معادلات ساختاري با استفاده از نرم SPSSافزار ی پیرسون با نرمها از آزمون ضریب همبستگتجزیه و تحلیل داده
 استفاده گردید.

 ضمنی سازياخلاق و نهادینه صریح سازيو ابعاد آن )نهادینه اخلاق سازيمستقل نهادینه بین متغیرکه  میدهدنشان  هایافتهیافته ها: 
و  87/1یران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. میزان ضریب الفاي کرونباخ براي نهادینه سازي اخلاق وابسته پاسخگویی مد اخلاق( با متغیر

 میباشد. 81/1براي پاسخگویی مدیران 

نتایج حاکی از آن است که نهادینه سازي اخلاق و توجه به شاخص هاي اخلاقی باعث می شود که مدیران حس مسئولیت گیری: نتیجه
 سبت به کارکنان خود داشته بلشند که متقابلا پاسخگویی بیشتر و مناسبتري خواهند داشت.پذیري بیشتري ن

 

 مدیران پاسخگویی نهادینه سازي صریح اخلاق، نهادینه سازي ضمنی اخلاق،کلیدواژگان: 
 
 

 
 

 skhayatmoghadam@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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 ستمیس ک(.ی3دارد) سازمانها11 بهره وري و  11بخشی اثر ،9 کارآیی در
د را از قدرت خو یآن بخش یمبادله است که ط ینوع ییپاسخگو

 کنندیداشته باشد، مبادله م ازین يگریبه د نیاز طرف کیهر  کهينحوبه
اند: از مواجه یتعارض و دوگانگ یبا نوع یدولت يها(. امروزه دستگاه4)
 تیخود احساس مسئول یمل يها، در مقابل مردمان و سازمانسوکی
 گر،ید يآنان پاسخگو باشند و از سو يازهایدر برابر ن دیو با کنندیم

ها و آنان را وادار به اعمال روش یجهان يروهایو ن یالمللنیالزامات ب
خواست و انتظارات شهروندان  ریکه در عمل مغا کندیم ییهاوهیش

این پژوهش از منظري متفاوت به مسئله پاسخگویی در (. 5) هاستآن
سازمان نگریسته که منجر به ارائه راه حل هاي متفاوت گشته .اگرچه 

کنون در تحقیقاتی به رابطه بین اخلاق و پاسخگویی پرداخته شده ؛اما  تا
و پاسخگویی  12در این میان پژوهشی که رابطه بین نهادینه سازي اخلاق

مدیران را به صورت یکجا در سازمان بررسی نموده باشد وجود ندارد ،در 
این تحقیق سعی می شود تا به این خلأ پاسخ داده شود، ضمن اینکه 

ل مفهومی ارائه شده در این  پژوهش پاسخی نوآورانه است براي مد
سازي اخلاق و پاسخگویی مدیران در نهادینهبررسی رابطه بین 

طرف به تیمسئول یمیقد يهادر حال گذر از شکل ییپاسخگوسازمان.
کارآمدتر و پاسخگوتر است.  تیریمد يهاستمیس ژهیوها، بهشکل ریسا

و مقررات  نیقوان تیاز آنکه رعا شیپ یتیریمد کردیرو یهدف اصل
توجه به و بذل يبه مشتر ییپاسخگو شیباشد، تحقق اهداف، افزا

 (.6)شکل است  نیثرتروبه م محدودو استفاده از منابع  هانهیهز
 دیبا یچه اعمال میبدان نکهیاست تا ا یشناخت حقوق عموم ییپاسخگو
مهم  يهاکردن، جنبه حیکردن، گزارش دادن و تشر هیتوج .ردیانجام گ

 و ها سازمان افزون روز شدن پیچیده (. امروزه7) پاسخگو هستند

 کاري هاي محیط در غیرقانونی و13 غیراخلاقی رفتارهاي میزان افزایش

، مسئولیت  14اي حرفه اخلاق حفظ و ایجاد به را رهبران و مدیران توجه
 کرده وريضر ها سازمان همه در 16اجتماعی پاسخگویی و 15اجتماعی

و  یاخلاق يدرستکار اریعنوان معبه یعموم دگاهیبه د توجه(. 8)است
در  نفعیذ يهادر برابر شهروندان و مشارکت گروه 17يفرد ییپاسخگو

شهروندان  نیدر روابط قدرت ب یتحول بزرگ توانیرا م يادار ماتیتصم
است  يسه هدف عمده دارد:ابزار ییپاسخگو (.5دانست ) يو نظام ادار

 اراتیاز سوءاستفاده از اخت يریشگیدر جهت نظارت بر قدرت و پ
از قانون و  تیتبع ،یمنابع مل حیصح است بر کاربرد ینی.تضمیعموم

ارتقاء و بهبود  يبرا يثروابزار می .خدمات عموم يهااز ارزش انتیص
 يبرا يابزار ییپاسخگو (.9است )ی خدمات عموم تیریو مد يزمامدار

منابع  حیکاربرد صح نی: نظارت بر قدرت و تضمیلتبهبود خدمات دو
 یرا به ذهن تداع ییپاسخگوی هیو تنب یمنف يهااغلب جنبه یعموم

و بهبود مستمر خدمات به  شرفتیعنوان ابزار پبه یی. پاسخگوکندیم
 ینوع ییجنبه از پاسخگو نیاشاره دارد. ا یخدمات دولت جنبه مثبت

 ،یاسیس ؛يهابه گونه ییپاسخگو(.11) شودیم یتلق زین يریادگی ندیفرا
از دو بعد منبع نظارت  که است کیتفکقابل ياو حرفه یسازمان ،یقانون
 قابل بررسی میباشد( ادیز و استقلال )کم زانی( و میرونیب  و ی)درون

 در پاسخگویی به اهمیت دو هر  اجتماعی و علمی (. مطبوعات11)

 پیکره و بدنه پاسخگویی، .برده اند پی سازمانها گذار تأثیر مدیریت

 بین نیروي جاذب به عنوان و میباشد سازمانی تئوري اساسی

 (.12د)میکن عمل اجتماعی سیستمهاي
پاسخگویی نظارت است  نهیزمشیمبنا و پ نیترنخستین و مهم

و عملا تا  کندیکه بدون وجود نظارت پاسخگویی معنا پیدا نم ياگونهبه
دومین  افراد و نهادها را به پاسخگویی فراخواند. توانینظارتی نباشد نم

 يهاپاسخگویی در حوزه (.13) مبناي پاسخگویی، شفافیت است.
متفاوت، استانداردهاي مجزایی دارد که مربوط به پاسخگویی اجتماعی 

ها در خصوص ها و سازماندر این استاندارد طبق عملکرد شرکت است.
 9شده در با استانداردهاي مشخصرعایت حقوق انسانی کارکنان 

: رعایت حقوق کارکنان و کودکان، تحمیل شودیم زیر منظور يحوزه
نکردن شغل به افراد، سلامتی و ایمنی، آزادي مذاکره و در نظر گرفتن 

کارکنان، نبود تبعیض، رعایت نظم و نبود  جمعی براي یزنحق چانه
راي کارکنان، جبران رعایت ساعات کاري محدود ب ،روحی ،تنبیه بدنی

استانداردهاي کارآمدي و  مدیریتی مبتنی بر يهاخدمات، نظام
اثربخشی. همچنین سلسله استاندارد پاسخگویی سراغ داریم که بر 

 :شودیمی زیر بررس يحوزه 3مرتبط با  يهامبناي ارزیابی گزارش
سازمان را در  يهاتیمربوط به تحقق اهداف، فعال يهاآیا گزارش -

قرار  پوشش ریتوجه ذینفعان سازمان است ز که مورد ییهاحوزه يههم
 ؟دهدیم
ها آیا اطلاعات مربوط به ارزیابی و فهم عملکرد سازمان در همه حوزه -
 ؟صورت دقیق و کافی استبه
 ربطيو منابع ذ هایآیا پاسخگویی کامل در مقابل در توقعات، نگران -

 (.14) سازمان وجود دارد
 مدیریت مسئولیت و تعهد و اجتماعی مسئولیت اخلاقی، مانساز یک در
 رفتارهاي و گیريتصمیم هنگام به افراد جامعه و جامعه قبال در

 در ،18اخلاقی فرهنگ همان یا رفتار است. اصول بحث مورد مدیریتی
 انواع تواند بهمی که هست نیز دیگر عملی هدف هزاران خدمت

(. دو دلیل اساسی 15) کمک مختلف هايفرهنگ و مناطق از کارکنان،
 و اخلاقی جوکاري به اخلاق، ايفزاینده طور ها بهکه سازمان

 .شد مشخص فورچون اخیر مطالعه با دارند، توجه اخلاق سازينهادینه
 بقاي براي حیاتی عامل یک خوب کاري جو که داد نشان مطالعه این

 کاري جو مان،ساز یک جوکاري برجسته و بعد است سازمان در کارکنان
 و مطالعه اخلاق به هاسازمان گرایش دوم دلیل. است اخلاقی
(. 16بود ) کارشان و کسب در اخلاقی مشکلات افزایش آن، سازينهادینه

 را گروهی سطح پیامدهاي تواندمی فردي سطح در 19اخلاقی شخصیت
دهد. در مجموع  قرار تأثیر تحت اخلاقی میانی رهبري ساخت طریق از

 و هاسیاست ها،ارزش از هادرسازمان و فرهنگ اخلاقی اخلاق
 کنندمی ایجاد ها محیطیسازمان وقتی. شودمی ایجاد افراد هايفعالیت

 هايارزش طبق بر ماندگار طور به را خود افراد عمل یا رفتار که
 را خود اخلاق سازمانها این کند،می تنظیم سازمان و سیاستهاي 21اخلاقی
 و هاسازمان ارزیابی معیارهاي ترینمهم (. از17اند )ي کردهسازنهادینه

باشد. می اخلاقیو اصول  مباحث هاسازمان موفقیت مهماز عوامل  یکی
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ها، باورها، اصول، مبانی، بایدها و اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش ؛
شود که بر اساس آن نیک و بدهاي سازمان مشخص نبایدها تعریف می

 (.18گردد )و عمل بد از خوب متمایز میشود می
هاي اجرایی کارآمد و نهادینه کردن در همین راستا با ایجاد مکانیزم
و اخلاقیات را در  21توان اصول اخلاقیرفتار اخلاقی در سازمان بزرگ می

اي تقویت کرد که نمود عینی آن از یک سو موجب گونهسازمان به
ارضایتی و از سوي دیگر موجب عدالتی، نکاهش و رفع تبعیض، بی

افزایش روحیه تعاون و همکاري، تعهد کارکنان، رشد و تعالی فردي و 
سازمانی، بالندگی سازمان و در نهایت شکوفایی جامعه را در پی خواهد 

 (.19داشت )
ریزي شده است که توسعه سازمانی تلاشی پیگیر، منسجم و کاملا برنامه

گیرد. هدف از توسعه صورت می به منظور بهبود و نوسازي نظام
سازمانی، هم بهبود زندگی)شغلی( فرد و هم بهبود کارکرد سازمان است 

 لازم است ، سازمان توسعۀ در ايحرفه اخلاق اهمیت به توجه (. با21)

 منابع )از هدایت سازمانی( و اهداف تحقق بخشی )میزان اثر تعیین در

 سازمان توجه در ايحرفه قآموزش اخلا میزان انسانی( به منابع جمله

 در و بمانند پایدار خود محیط در بتوانند سازمانها آنکه (. براي21شود. )

توانایی  پیوسته و شده سازگار خود با محیط باشند قادر نیز بلندمدت
 دارد ضرورت دهند، گسترش و کرده ایجاد خود بقاي براي را لازم هاي

 سازمانی، محیط سالم سازي ايبر .باشند برخوردار 22سازمانی سلامت از

 اخلاق سازوکار دیگري و قانون کار سازو یکی :دارد وجود سازوکار دو

 سالم سازي میتواند نهادي و پایدار به صورت و است قانون از فراتر که

 (.22)سازد حاکم سازمان در فرایند به صورت را

 در مطرح موضوعات از یکی به عنوان سازمانی پاسخگویی مقوله
واکاوي  و نموده جلب خود به را بسیاري توجهات امروزي، هايمانساز
 و درون عوامل درآوردن کنترل تحت و شناسایی نیازمند مفهوم، این

 در کسب تواندمدیران میگویی . پاسخاست بیشماري سازمانی برون
 اعتماد نیچنو هم سازمان يهایمشپشتیبانی از تدوین و اجراي خط

 ایجاد به منجر نتواند رهبر رفتار ؛ اگرکندایفا  نقش محوريکارکنان 
 ايسازنده رابطه یک که بتواند است بعید شود، وي به زیردستان اعتماد

 عدم اعتماد، شرایط در که چرا کند، برقرار خود زیردستان با فردي بین
 دیگران نفوذ از جلوگیري و تدافعی عملکرد گیري، جبهه به تمایل افراد

گردد، از عواملی که منجر به افزایش اعتماد سازمانی می دارند. یکی را
نهادینه شدن اخلاق در فضاي سازمان است. نهادینه شدن اخلاق در 

 و تعهد افزایش تفاهم، جو افزایش روابط، فضاي سازمان منجر به بهبود
 هايهزینه کاهش و چندگانگی افزایش کارکنان، بیشتر پذیريمسئولیت

 حس و افزایش به افکار نو ارزشی نگرش یجترو کنترل، از ناشی
 انجام در دارد. از طرفی مدیران پی در و اعتماد سازمانی را همکاري

 بدون تنبیه و تشویق نظارت، ارزشیابی، گیري،تصمیم نظیر خود  وظایف
کنند، لذا  عمل قاطعیت با توانندنمی سازمان در اخلاقی نظام یک وجود

بنابراین ازمان از مسائل مهم و حیاتی است.نهادینه سازي اخلاقیات در س
 پاسخگویی و اخلاق سازينهادینه بین رابطههدف این مقاله بررسی 

مدیران می باشد که بر همین اساس نیز پس از مطالعه و مروري بر 
طراحی شده  1ادبیات تحقیق مدل مفهومی تحقیق به صورت نگاره 

 است:

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش8ۀ نگار
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 روش
 باشـد. جامعـههمبسـتگی می -این پژوهش از نظر نوع روش ، توصیفی

 کـه باشـند مـی مشهد شهر صادرات شعب بانک کارکنان تمامی آماري
از ي تحقیـق از جامعـه آمـار يرگیـنمونه يبراد. باشمی نفر 1411 برابر

م نمونـه برابـر حج ،درصد 5 يسطح خطا که درفرمول کوکران استفاده 
 است. طبقه اي-تصادفی گیرينمونه روش .آمد نفر به دست 312با 

 نشان داد جنسیت، با مرتبط هاي. دادهویژگیهاي جمعیت شناختی نمونه:
 هـامرد از کارکنـان را درصـد 75 و هـازن را از کارکنـان درصـد 25 که

 اند.داده تشکیل
است کـه  آن گویاي هش،سن مخاطبان پژو متغیر با ارتباط در هايداده
از  درصد 35باشند و سال )جوان( می 31درصد از مخاطبان زیر سن  21

باشـند سال( میسال )میان 41سال تا  31بین سنین زیر  مخاطبان، افراد
 باشند.سال می 41درصد از مخاطبان افراد بالاي  45و 

 14 کـه نشان داد سطح تحصیلات مخاطبان پژوهش، با مرتبط هايداده
ــایین از درصــد  درصــد از 62و  ترمخاطبــان داراي مــدرر کــاردانی و پ

درصـد از مخاطبـان داراي مـدرر فـوق  24مخاطبان داراي لیسانس و 
 باشند. .لیسانس و بالاتر می

 درصـد 21 که کار مخاطبان پژوهش، نشان داد با سابقه مرتبط هايداده
درصــد از  47ســال هســتند،  11مخاطبـان داراي ســابقه کــاري زیــر  از

درصـد از مخاطبـان  32سال سابقه کار دارند و  21تا  11مخاطبان بین 
 سال سابقه کار دارند. 21بیش از 

. جهـت باشـدیمـ پرسشـنامه پـژوهش نیـا در هاداده آوريجمع ابزار 
نهادینـه  سازي اخلاق در این پژوهش از پرسشنامهسنجش متغیر نهادینه
سازي سازي صریح اخلاق و نهادینهبعد )نهادینه 2ي سازي اخلاق که دارا

گویه است، استفاده شده است؛ جهت سنجش متغیر  16ضمنی اخلاق( و 
سـوالی پاسـخگویی  24پاسخگویی مدیران در این پژوهش از پرسشنامه 

)پاسـخگویی سـازمانی، پاسـخگویی قـانونی،  بعـد 4مدیران که شـامل 
است، استفاده شـده اسـت. .  (اي و پاسخگویی سیاسیپاسخگویی حرفه

به صـورت طیـف لیکـرت  درجـه بنـدي  هانوع مقیاس بکار رفته در آن
هاي مذکور نشان داده شـده ( پایایی پرسشنامه1اند که در جدول)گردیده
 است.

 

 های پژوهشپایایی پرسشنامه: 8جدول

تعددددددداد  پرسشنامه

 سوالات

ضدددریل الفدددای 

 کرونباخ

 879/1 16 نهادینه سازي اخلاق

 818/1 24 پاسخگویی مدیران

 
 بـرايهاي پژوهش بـه روش کمـی اسـت و روش تجزیه و تحلیل داده

آمـاري  لیـتحل افـزار نـرم از شـده آوري جمع هايداده لیتحل و هیتجز

spss  افزار و نرموLisrel است شده استفاده. 

 وتحلیلتجزیـه يبـرا افـزارنرم کمـک به یاستنباط آمار از روش آماري:
 لاتواسـ از کیـ هـر مـورد در يآمـار نمونـه از شدهآوريجمع يهادهدا

هاي پـژوهش باتوجـه بـه هیفرض آزمون یبررس يبرا و نمایدمی استفاده
 استفاده پیرسون با همبستگی ضریب آزمون ها ازفرض نرمال بودن داده

افـزار یابی معادلات ساختاري با استفاده از نرمو مدل SPSS افزارنرم از
Lisrel شود.می استفاده 

 

 یافته ها

 باید ابتدا مقتضی آماري هايتکنیک از استفاده براي اینکه به توجه با 
 است برخوردار نرمال توزیع از شدهآوريجمع هايداده که شود مشخص

 مورد در اسمیرنوف کولموگوروف آزمون از حاصل نتایج غیرنرمال، یا
 هايآزمون حاصل، نتایج اساس بر و بررسی می گردد متغیرها از هریک
 . می گردد اتخاذ تحقیق سوالات وسقمصحت بررسی براي مناسب

 
 

 های پژوهشتوزیع نرمال داده :2جدول

 دییتأ سطح خطا شاخص ردیف

 فرض

 گیرینتیجه

 توزیع نرمال H 1 413/1 نهادینه سازي اخلاق 1

سازي صریح نهادینه 2
 لاقاخ

479/1 1 H توزیع نرمال 

سازي ضمنی نهادینه 3
 اخلاق

126/1 1 H توزیع نرمال 

 توزیع نرمال H 1 368/1 پاسخگویی مدیران 4

 توزیع نرمال H 1 457/1 پاسخگویی سازمانی 5

 توزیع نرمال H 1 128/1 پاسخگویی قانونی 6

 توزیع نرمال H 1 549/1  ايپاسخگویی حرفه 7

 توزیع نرمال H 1 199/1  یاسیپاسخگویی س 8

 
براي متغیرهاي پاسخگویی  معناداري سطح مقدار (2) جدول به توجه با

 هاداده درنتیجه است 15/1 از ترسازي اخلاق بزرگمدیران و نهادینه
استفاده  پارامتریک هايآزمون از آن تحلیل براي و نرمال توزیع داراي

 .میشود

د معناداری مدل وازمون :ضرایل استاندارد و اعدا3جدول

 فرضیه اصلی پژوهش
ضریل  مسیر

 استاندارد

اعداد 

 معناداری

P 

value 
 نتیجه

 و اخلاق سازينهادینه بین
 صادرات بانک مدیران پاسخگویی

 .دارد وجود رابطه مشهد شهر

 تایید 15/1 24/8 51/1

 

 0H : برخوردار نیستند. ها از توزیع نرمالداده 
1 H     :ها از توزیع نرمال برخوردار هستندداده 

 



 مدیران پاسخگویی و اخلاق سازینهنهادی بین رابطهدکتر سعید خیاط مقدم و همکاران:  
 

 882 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

چه
م

ده
ار

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

ارزیابی برازش مدل :اعتبار کلی مدل مفهومی به طور سیستمی با 
شود. ري از معیارهاي چندگانه نیکویی برازش آزمون میگیبهره

به  2Xهاي مناسب براي اطمینان از نیکویی برازش مدل، شامل شاخص

df  ،)مجذ ور کاي دو به درجه آزادي(RMSEA  میانگین مجذور(
)شاخص تعدیل شده نیکویی برازش(  AGFIخطاهاي مدل( و 

آن  df/2Xکه میزان  باشند. مدلی از برازش مناسب برخوردار استمی

محاسبه شده براي آن، به  AGFIو  CFIباشد. هرچه  3کوچکتر از 
ها برازش بهتري دارد و در نهایت اینکه  یک نزدیکتر باشد؛ مدل داده

RMSEA  باشد. 18/1هاي خوب باید کمتر از که مقدار آن براي مدل
 هاي ارائه شده و مقایسه آن با مقدار مطلوب براي یک مدلشاخص

با توجه به دارد. تحقیق مدل  برازش یافته، نشان از برازش مناسب
 باشد.پژوهش مورد تأیید میبرازش مدل ساختاري  (4جدول )

 

 برازش مدل پژوهش: 4جدول
 اماره مدل فرضیات اصلی اماره مدل فرضیات اصلی معیار مقبولیت شاخص برازش

(Chi square)

2
 3

2


df



 

13/2 

RMSEA RMSEA<0/08 127./ 

NFI NFI>0/90 98./ 

CFI CFI>0/95 99./ 

 
و ابعاد آن  اخلاق سازيمستقل نهادینه که بین متغیر یافته ها نشان داد

 اخلاق( با متغیر ضمنی سازياخلاق و نهادینه صریح سازي)نهادینه
ترتیب به میزان  وابسته پاسخگویی مدیران رابطه مثبت و معناداري به

( وجود دارد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل 76/1و  61/1، 45/1)
ها از آزمون ضریب همبستگی ها از با فرض نرمال بودن دادهداده

و تکنیک معادلات ساختاري با استفاده از  SPSSافزار پیرسون با نرم

همچنین استفاده گردید. که نتایج حاصل بیانگر   LISRELافزار نرم
و ابعاد آن  اخلاق سازيمستقل نهادینه ین بود که بین متغیرا

 اخلاق( وبر متغیر ضمنی سازياخلاق و نهادینه صریح سازي)نهادینه
وابسته پاسخگویی مدیران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.جدول 

 (5شماره)
                                 . 

 

 معناداری مدل وازمون فرضیه های پژوهش( ضرایل استاندارد و اعداد 5جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای نتایج فرضیات پژوهشخلاصه : 6جدول 
 نتیجه مسیر فرضیه

 تائید رابطه وجود دارد. سازي اخلاق و پاسخگویی مدیران بانک صادرات شهر مشهدبین نهادینه فرضیه اصلی اول 

 تائید رابطه وجود دارد. مدیران بانک صادرات شهر مشهدسازي صریح اخلاق و پاسخگویی بین نهادینه فرضیه فرعی اول

 تائید رابطه وجود دارد. سازي ضمنی اخلاق و پاسخگویی مدیران بانک صادرات شهر مشهدبین نهادینه فرضیه فرعی دوم

 

 بحث
نقش اخلاق حرفه اي بر پاسخگویی از جملـه مفـاهیم نـوین در عرصـه 

ون بر اساس جستجوهاي محقق در مباحث رفتار سازمانی است اما تا کن
کشور ،پژوهشی به بررسی رابطه این مفـاهیم نررداختـه اسـت .در ایـن 

 یافتـه هـايپژوهش به بررسی رابطه ي این متغییر ها پرداختـه شـده. 

سـازي اخلـاق و بـین نهادینه  که؛ هستند امر این بیانگر پژوهش حاضر
د،در همـین راسـتا  دار وجـود معنی دار و مثبت پاسخگویی مدیران رابطۀ

 افـزون خـود سـازمانی امـور ایفـاي بـراي هاسازمانو کارکنان  مدیران

ضریل  مسیر

 استاندارد 

اعداد 

 معناداری

p-value نتیجه 

 رابطه مشهد شهر صادرات بانک مدیران پاسخگویی و اخلاق سازينهادینه بین 
 .دارد وجود

51/1 24/8 15/1P< تایید 

 مشهد شهر صادرات بانک مدیران گوییپاسخ و اخلاق صریح سازينهادینه بین
 .دارد وجود رابطه

61/1 69/3 15/1P< تایید 

 مشهد شهر صادرات بانک مدیران پاسخگویی و اخلاق ضمنی سازينهادینه بین
 .دارد وجود رابطه

76/1 12/5 15/1P< تایید 
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 اخلـاقی رهنمودهاي از ايمجموعه به نیاز قانونی و سازمانی برمعیارهاي
 و دهنـد یـاري سـازمانیو اعمـال  رفتارها در را آنان دارند، که ارزشی و

در  لـوبمط شـیوه سـوي بـه در حرکـت رویه وحدت و هماهنگی نوعی
 ارزیــابی معیارهـاي تـرینمهم از زیـرا. میسـر سـازد را سـازمانی اخلـاق
و اصـول  مباحـث هاسـازمان موفقیـت مهماز عوامل  یکی و هاسازمان
سازي اخلاق و توجه بـه باشد. با توجه به نتایج حاصل، نهادینهمی اخلاقی

شــود کــه مــدیران حــس هاي اخلــاقی در ســازمان باعــث میشــاخص
پذیري بیشتري نسبت به کارکنان خود داشته باشند که متقابلـا مسئولیت

سـازي تري خواهند داشت؛ چـرا کـه نهادینهپاسخگویی بیشتر و مناسب
-ات در سازمان موجب کاهش و رفع تبعیض، بـیاصول اخلاقی و اخلاقی

عدالتی، نارضـایتی و از سـوي دیگـر موجـب افـزایش روحیـه تعـاون و 
همکاري، تعهد کارکنان، رشد و تعالی فردي و سـازمانی، پاسـخگویی و 

(.نتـایج حاصـل بـا نتـایج 23پذیري را در پـی خواهـد داشـت)مسئولیت
سـازي اخلـاق و ینه( مبنـی بـر اینکـه بـین نهاد12پژوهش محققـانی )

ــت و معنــاداري وجــود دارد، همخــوانی دارد و  پاســخگویی رابطــه  مثب
مبنـی بـر اینکـه بـین  (24)همراستا است. همچنین با نتـایج پـژوهش 

اي و پاسخگویی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، شـباهت حرفهاخلاق
بـا و  (25دارد و همراستا است. به طور کلی نتایج این پژوهش با نتـایج)

در ایـن پـژوهش ( نیز همخوانی دارد و همراستا اسـت.26نتایج تحقیق )
سازي صریح اخلـاق و پاسـخگویی مـدیران مشخص شد که بین نهادینه

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. این بدین  بانک صادرات شهر مشهد
هاي اخلاقی بـه صـورت صـریح در معنی است که هر چقدر دستورالعمل

اجرا شود، مدیران نیز به همان میزان پاسخگویی بهتـري  شعب تدوین و
 قوانین به کافی توجه و اخلاقی مشی خط خواهند داشت. چرا که  تدوین

کارمندان، منجر به افزایش حـس  و مسئولان از طرف سازمان در موجود
سازي جـو اخلـاقی در سـازمان (. همچنین  پیاده27شود)پاسخگویی می

پذیري و پاسخگویی به موقع و مناسـب ولیتمنجر به افزایش حس مسئ
 (.28شود)می

عنوان هدف اصلی در این افراد، به پیدا کردن عوامل مؤثر بر پاسخگویی
که میـزان هـر یـک از  موردتوجه بوده و سعی بر آن بوده است پژوهش

ترتیـب گـام  موردسنجش قرار گیرد و بدین لیوتحلهیعوامل پس از تجز
ــت پ ــازادهیمهمــی در جه ــازمان ي س ــک سیســتم پاســخگویی در س ی

 موردپژوهش برداشته شود.
 پیشنهادهاي کاربردي 

ــع - ــژوهش حاضــر جهــت جم ــوردنظرآوري اطلاعــات در پ ــط از  م فق
هـاي دیگـر مثـل که اسـتفاده از روشیدرحالپرسشنامه استفاده گردیده 

 دهد. به دستمصاحبه و یا مشاهده ممکن است نتایج متفاوتی را 

 صـادرات اینکه جامعه این مطالعه صرفا محدود بـه  بانـک با توجه به -
شود که در مطالعات آتی بـا اند، توصیه میمشهد تشکیل داده شهر شعب

 پرداخته شود. تربزرگانتخاب جامعه 

 متغیرهـا همچـون از برخـی همچنین بر اساس بررسی هاي محقـق  -
ان بـه رفتارهاي سیاسی، رفتارهاي شـهروندي سـازمانی، پاینـدي مـدیر

 و اخلـاق سـازيدر رابطه بـین نهادینه تواندقرارداد روانشناختی و ...  می

نماید ، لـذا پیشـنهاد مـی شـود کـه سـایر  مدیران نقش ایفا پاسخگویی
 محققین در این زمینه نیز تحقیقاتی انجام دهند.

 

 نتیجه گیری
 قبال در سازمان پذیري مسئولیت راهبردي، نگرش در اي حرفه اخلاق

 نقـش کـه اسـت خـارجی و داخلی از اعم محیطی عناصر همه حقوق

 غیـر نگـرش . دارد سـازمان آینـده بـه معطـوف موفقیت در راهبردي

 کـه است اي حرفه اخلاق از حداقلی و نارسا ناقص، تصوري راهبردي،

 در فـرد، اخلـاقی مسـئولیت سطح به آنرا و کاهد می آن از را جامعیت

 (.29آورد) می پایین شغل
 جو افزایش روابط، شدن اخلاق در فضاي سازمان منجر به بهبود نهادینه

ــاهم، ــزایش تف ــان، بیشــتر پذیريمســئولیت و تعهــد اف ــزایش کارکن  اف
به  ارزشی نگرش ترویج کنترل، از ناشی هايهزینه کاهش و چندگانگی

دارد. از  پـی در و اعتمـاد سـازمانی را همکـاري حس و افزایش افکار نو
 ارزشـیابی، گیري،تصـمیم نظیـر خـود  وظـایف امانج در طرفی مدیران

 سـازمان در اخلـاقی نظـام یـک وجـود بـدون تنبیـه و تشـویق نظارت،
کنند، لذا نهادینه سازي اخلاقیات در سـازمان  عمل قاطعیت با توانندنمی

 دیـهـاي جدشـعبه ازی کی از مسائل مهم و حیاتی است.فرهنگ اخلاقی
گونـاگون پاسـخ  هـايحرفـهی اقبه مسائل اخل کوشدیاخلاق است که م

 ،یشدن انرژي ذهن متعهدنهادینه شدن فرهنگ اخلاقی  ،یبه عبارت. دهد
است که در جهت اخذ قـوا و  یجمع دهیگروه به ا ایفرد  یکیزیو ف یروان

مقصـود  گر،ید یانیبه بد. باشیتوسعه م براي فرد ایگروه  یاستعداد درون
نداي  اساس فراد داوطلبانه و برا دیمجموعه قواعدي است که با از اخلاق

کنند، بـدون آنکـه  تیرعا ايدر انجام کار حرفه شیوجدان و فطرت خو
دچار  یتخلف به مجازاتهاي قانون در صورت ایداشته باشند  یالزام خارج

 راتییــعملکــرد ســازمان و تغ ،طیمحــ ی،تحولــات اجتمــاع(.12) شــوند
انجـام کـار  يتکنولـوژ ها وتینوع فعال ف،یوظا که در اهداف، يمستمر

و  يزیـرسازد تـا نسـبت بـه برنامـهیرا ملزم م زمانسا رد،یگیصورت م
 کیبه اهداف اسـتراتژ یدسترس يبرا یمداوم منابع انسان يازهایبرآورد ن

پرداختن به نیروي انسانی به عنوان بزرگترین بنابراین  اقدام کند. شیخو
اهـدافش یـاري  رسیدن بـهتواند سازمان را در ترین عاملی که میو مهم

ــه ــه گون ــد ب ــیده ــورت م ــه ص ــگ و فرمالیت ــیار کمرن ــرداي بس  گی
با مسائلی چـون عنوان یک بهکه  بانک صادارتالخصوص در .علی(31)

حجم بالاي کار، ، مشکلات مادي و روانی کارکنان، ناکارا بودن سیسـتم 
هـا، عـدم در پردازش داده ریتأخ، هايکاردوبارهاطلاعاتی موجود به دلیل 
مشخص نبودن دقیق نیازهاي  لیبه دل ازیموردنتناسب با میزان اطلاعات 

مشتریان و نیاز به ارائه سیستمی نوین که بتواند اشـکالات فـوق را رفـع 
ــه  موقعبــهنمــوده و اطلاعــات را ســریع،  و بــا دقــت بالــا و بــا توجــه ب

خصوصیات سیستم اطلاعاتی مطلوب در چارچوب نظـري  لیوتحلهیتجز
مشتریان اطلاعاتی ارائه نماید. نیاز به پاسخگویی بیشتر مـدیران را در  به

 نینخسـتضروري کرده است؛ در همـین راسـتا  شیپ از شیباین بانک 
توجـه بـه سـرمایه ، بانـک جهـت کـاهش ایـن مشـکلات نیـا تیاولو
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بـر پاسـخگویی بیشـتر در ارائـه  دیـتأکی و اعتمـادآفرینی و شناختروان
 صـادراتبانک  تیو مأمور رسالت عنواناست که به خدمات نوین بانکی

 حال انجام است. در دیبانکداران جد يبرا
 توانـد هامی سازمان مدیریت در ها ارزش این به توجه عدم نتیجه، در

 توجهی بی درواقع، . شود منجر ها سازمان براي بزرگی هاي چالش به

 می آنها ويس از اخلاقی اصول رعایت عدم و مسایل این به ها سازمان

 نتیجه، در ببرد، سئوال زیر را آن هاي فعالیت و سازمان مشروعیت تواند

(. توجه به  نهادینـه 31) دهد قرار تأثیر تحت را سازمانی موفقیت و سود
سازي اخلاق و شاخص هاي اخلاقی در شعب بانک صادرات شهر مشهد 
باعث می شود که مدیران حس مسئولیت پـذیري بیشـتري نسـبت بـه 

رکنان خود داشته باشند کـه متقابلـا پاسـخگویی بیشـتر و مناسـبتري کا
 خواهند داشت.

 

 ملاحظه های اخلاقی
به منظور رعایت اصول اخلاقی و همچنین محرمانـه مانـدن اطلاعـات و 
ــد و از  ــل آم ــه عم ــان خاطرپاســخگویان اصــل رازداري ب ــب اطمین جل

ندن پاسخ هـا پاسخگویان خواسته شد براي اطمینان خاطر از محرمانه ما
  ي آنان اسامی خود را بر روي پرسشنامه هاي توزیع شده درج ننماییند.

  

 سپاسگزاری
مدیران و کارکنان شعب بانک صادرات شهر  هـکلیاز  هـک ضرورت دارد

هاي مشهد تشکر نموده و قدردان یاري آنان در پاسخگویی به پرسشنامه
 .بودتوزیع شده 

 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخلاق

 Trust .2 اعتماد

 Honesty.3 صداقت

 Principles of professional ethics.4 حرفه اي اخلاقمنشور 

 Ethical codes .5 کدهاي اخلاقی

 Behavioral codes .6 کدهاي رفتاري

 Adaptability capacity .7 ظرفیت انطباق پذیري

 Accountability .8 پاسخگویی

 Efficiency .9 کارایی

 Effectiveness .10 شیاثربخ

 Productivity .11 بهره وري

  Institutionalization of  ethics .12 نهادینه سازي اخلاق

   Unethical behavior .13 رفتار غیراخلاقی

   Professional ethics .14 اخلاق حرفه اي

 Social responsibility .15 مسئولیت اجتماعی

 Social accountability .16 پاسخگویی اجتماعی

 Individual accountability .17 پاسخگویی فردي

 Ethical culture .18 فرهنگ اخلاقی

 Ethical character .19 شخصیت اخلاقی

 Ethical value .20 ارزش هاي اخلاقی

   Principles ethics .21 اصول اخلاقی

 Organizational health .22 سلامت سازمانی
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