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  سرآغاز
امروزه، کارکنـان در هـر سـازمانی در تحـول لحظـه بـه لحظـۀ             

اي را دارا هستند    سیستم اداري و ارائۀ خدمات بهینه، سهم عمده       
کارکنان در یـک سـازمان      ). 1(که مستلزم حرکت و پویایی است     

اي از صـفات منحــصر بـه فــرد همچـون؛ احــساسات،    مجموعـه 
و  آورنـد  یخود به محل کار مهایی را با ، نیازها و انگیزه1هاارزش

 حـاکم بـر سـازمان در        2این خصوصیات شخصی و جو سـازمانی      
ها نمازسااد در   فرا. رفتار سازمانی کارکنان دخالـت خواهـد کـرد        

ر و   ساختاد در     مانی موجوزعد سااقوو   ها رند که هنجاایافتهدر
.  میشوند3ريجو کان  مدد آ جوو باعث بهن  مازساي  مشیها خط
، ها خط مش  ةکنندست که منعکسا ريجو کا نوعی 4خالقیاجو 

. باشدخالقی میانتایج و داراي   مانی زساي  سیاستهاو  ها روش
ر فتاو رهــا شرابطــۀ بــین جــو اخالقــی ســازمانی و نگــرکشف 

در مطالعـــــات ت  موضوعاترینمهماز یکی ان  عنوبهن، کنارکا
ــه ــازمانی ب ــیس ــمار م  جو میکنندس حسا اکه، کنانیرکا. رودش

خویش ن  مازسات  تعامالو  بط ، روا ستاحاکم ن  ماز ساخالقی برا
تعهد و  ضایت ریش افزاباعث ع  ین موضوو ا نند داالنه میدعارا  
ان به عنون  مازیک سادر  خالقی ي ا هارفتار). 2(دمیشون  کنارکا
مدیریت باید نقشی و  هستند ح  مدیریت مطراي  مهم براي  سئلهم
ن کنارگر کاا. شته باشدداخالقی ي ا هارفتادن ر باال بردر  ساسی ا

 م،هنگا، در آن    شت کنندداخالقی بررا ا مدیر ر  فتان، ر مازیک سا
نیت و  یش افز ا 5ضایت شغلیان ر هد یافت که میزاخون در مازسا

  رابطۀ جو اخالقی با پیامدهاي مثبت و منفی سازمانی 
  یري، ژینا بش∗دکتر محمد حسنی

   گروه علوم تربیتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

  )20/12/93 ، تاریخ پذیرش3/9/93 تاریخ دریافت(

  چکیده
 پژوهش هدف اساس، نیا بر. است یسازمان يها حوزه در یپژوهش موضوعات نیتر یاساس از آن يامدهایپ و يا حرفه اخالق به توجه: نهیزم

  .بود شغل ترك به لیتما و یشغل تیرضا ،یسازمان تعهد بر یاخالق جو نقش یبررس حاضر
  

 ةادار کلیۀ کارشناسان زن و مرد يآمار ۀجامع. است یهمبستگ نوع از یفیتوص ها داده يگردآور وهیش اساس بر و يکاربرد قیتحق این :روش
. نوان نمونۀ آماري به صورت تصادفی، جهت مطالعه انتخاب گردید نفر به ع132 نفر بوده که از این تعداد 200ه تعداد ب هیاروم شهرستان مخابرات

 به. دیگرد يآور جمعجو اخالقی، تعهد سازمانی، پرسشنامۀ رضایت شغلی و پرسشنامه تمایل به ترك شغل  استاندارد يها پرسشنامه قیطر از ها داده
   .شد استفاده يساختار معادالت مدل از یمفهوم يالگو در هشد يریگ اندازه و مکنون يرهایمتغ نیب روابط يآمار لیتحل و هیتجز منظور

  

جو اخالقی با تمایل به طۀ براهمچنین . دار وجود دارد مثبت و معنی طۀ برانتایج نشان داد که؛ بین متغیرهاي جواخالقی با رضایت و تعهد  :ها افتهی
از تحلیل همبستگی میان متغیرهاي .  در نوسان است-65/0تا  -16/0شدت این همبستگی دو به دو از . باشددار می ترك خدمت منفی و معنی

اي همراه با افزایش در نمرات رضایت و تعهد و کاهش در نمرات گیري کرد که؛ هر گونه افزایش در اخالق حرفهتوان نتیجهزا میزا و درون برون
  . باشدتمایل به ترك خدمت می

  

 کارمندان در یسازمان تعهد و یشغل تیرضا يارتقا باعث میمستق طور به یاخالق جو که است آن از یحاک پژوهش نیا جینتا :يریگ جهینت
  .کند یم فراهم يادار طیمح در را کارمندان یشغل ترك به لیتما کاهش یاخالق جو نیهمچن. شود یم

  

  جو اخالقی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی: کلید واژگان
 
 

_________________________________ ________________________________________________________________________________ _  
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ــراي  ؛ستا کاهش یافته 6خدمتك تر ــل بـ ــابراین، دو عامـ  بنـ
در غیر این صورت اگر کارکنان      . سازمان بسیار حائز اهمیت است    

شـود کـه سـطح      ك کنند، باعث می   رفتار مدیر را غیراخالقی ادرا    
. رضایت شغلی کاهش یابد و نیبت تـرك خـدمت افـزایش یابـد             

بنابراین رهبران سازمانی نقش مهمی در ایجاد جو اخالقی دارند           
  ).3(پردازدهاي اخالقی میکه به بیان و اجراي روش

هــاي  ارزش.  اســت7جــو اخالقــی، بخــشی از فرهنــگ ســازمان
زمان مـی پـردازد، و آنچـه در       سازمانی بـه مـسایل اخالقـی سـا        

جو . کنندود، تعیین میش اخالقی سازمان، اخالقی محسوب میجو
اخالقـی کارکنـان    بینی کنندة رفتـار اخالقـی و غیر        اخالقی پیش 

هـا،  قـی اشـاره دارد کـه سـازمان    یجو یا فضا بـه طر  ). 4(باشد می
رفتارهاي عادي، اقدامات و اعمال مورد انتظـار خـود را عملیـاتی     

دهنـد بـه    کنند و به آنها پـاداش مـی       سازد، از آنها حمایت می    می
هاي کـاري، تـاریخ       در جایگاه و موقعیت افراد، گروه      علت تفاوت 

اشتغال سوابق کاري، ادراکات از فضاي سازمان در درون سازمان      
به عالوه یک سازمان، واحد فرعی و گروه کـاري           .متفاوت است 

 جملـه یـک فـضاي اخالقـی         مشتمل بر انواع متفاوت فضاها، از     
 ماننـد فـضاي     هایی کلـی  مفهوم فضاي اخالقی با سازه    . باشدمی

اما بـر روي موضـوعات      . سازمانی، فرهنگ سازمانی مشابه است    
فـضاي اخالقـی،   . اخالقی یا اصول اخالقی تمرکز بیـشتري دارد    

ادراك چیزي است کـه شـامل رفتـار اخالقـی اسـت و بنـابراین          
ست کـه از طریـق آن مـسائل اخالقـی           مکانیسمی روانشناختی ا  

گیري و رفتـار متعاقـب      فضاي اخالقی تصمیم  . شوندمدیریت می 
  ). 5(دهدآن را در پاسخ به مسائل اخالقی تحت تأثیر قرار می

 در کارمنـدان  مانـدن  لیـ دال نیمب سازمان، در یاخالق جو بهبود
 را یشغل تیرضا نیهمچن و 8یسازمان تعهد بهبود سازمان، درون

 یزنـدگ  در هـم  یشخـص  یزنـدگ  از هـم  تیرضا دارد؛ دنبال به
 آمـدن  بوجـود  سـبب  است ممکن ،یاخالق جو شیافزا. یسازمان
 بطـور  ياتوسـعه  نیچنـ . گـردد  یسازمانۀتوسع جهت در یفرصت

 بـاال  سطح در عملکرد کارکنان، يکار 9تعهد حفظ سبب مطمئن
  ).6 (شودیم سازمان در کارآمد یانسان یۀسرما و
درك ند «دتعریف کرگونـــــه ایـــــنخالقی ي افضان انشمنددا
و ت ــ سات ـسدری ـخالقانظر ري از   فتاره چه ـینکك از ا  ترـمش

ه ـــبا توجه ب. »دشور فتارخالقی باید اائل ـــا مســـه بـــچگون

ان زــ میري و   اــ کي  اـهوهگرد،  فره  جایگااز  ناشی ي  اـهوتاـتف
ــشا ــفل اتغاـــ مانی زساي فضااز عضا درك است اممکن اد، رـــ

ــباشوت امتف ــفض، ینابنابر. دـ ــخالقي ااـ ــبهت، یـ درك از رین ـ
ي هاة روش ست که منعکس کنندي ا تجویزي  اهاـه فضـمجموع

تمرکز .ستاخالقی اقب ابا عول   عماو ا   سیاستها ،    مانیزسا
ة ست که مبتنی بر  فلسفاخالقی گونهشناسی ي ا   فضاري    تئو
از یکی . ستامرجع ي هاوه گرشناسیجامعهیــــۀ نظر و 10قخالا

 12هی اخیرخو، 11هیاوـخدد خوـه بعـبه سه ئه شدي اراهابچورچا
ــظیفو(ل صوو ا) ییامنفعتگر( ــه شناسـ ــشا) یـ لین او. ره دارداـ

ر فتاان ره عنوـافع بـمندن رـکثر کادـه حـبـ هی اخودخوزه ـ  سا
هی یا ارخوــ یگد. ره دارد اــ شای ـخالقل ا ستدالایند آفردر  غالب 
ــصمیمات افراهد که دمین یی نشااگرمنفعتر معیا خالقی اد تـــ
ل عمات و امیماـــین تصامنفی که و با توجه نتایج مثبت د را خو

یی اگرهــ ظیفوا ـیل  صور ا معیا. میکنندذ  تخااند ان دار یگرروي د 
 و   هایه، رو  هاسیاست،   نیناقو،   ظیفهي و  نیز بر عمل برمبنا

  ).7(دارد تأکید رات ستود
عهـد  تـرین شـیوة تعریـف تعهـد سـازمانی آن اسـت کـه ت        عادي

 در آن   که فرد ) نه شغل (سازمانی را نوعی نگرش به کل سازمانی      
در ایـن تعریـف، تعهـد     . مشغول به کار است در نظر گرفته شـود        

. رود با سازمان به شـمار مـی       13 سازمانی نوعی وابستگی عاطفی   
فردي که به شدت به سازمان محل کارش متعهد اسـت، هویـت    

مـشارکت دارد و بـا آن       گیـرد، در سـازمان      خود را از سازمان می    
همچنـین تعهـد    . بـرد آمیزد و از عضویت در آن لـذت مـی         درمی

سازمانی بـه عنـوان حمایـت و پیوسـتگی عـاطفی بـا اهـداف و              
هاي هاي یک سازمان به دلیل خود سازمان و دور از ارزش           ارزش

تعریف شده  ) اي براي دستیابی به اهداف دیگر     وسیله(ابزاري آن   
باشد که هویت   گیري می  نگرش یا جهت   تعهد سازمانی ). 8(است

تعهد سازمانی نوعی ). 9(فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته میکند 
هـا و اهـداف سـازمان       آمیـز بـه ارزش    وابستگی عاطفی و تعصب   

بر نقشی ابرن است، در    کنارکنش کاواضایت شغلی ر).10(باشد می
ی ه چگونگـت کـسای ـنگرشو  ) 11(یفا می کنندن ا شارکادر  که 

یا نسبت به و کلی ر وـبه طن نسبت به مشاغلشادم را مرس حساا
، شکون    بد).  12(هددمین    نشاآن    مختلف ي    حیطهها

ضعف ط  سی نقاربرن و   کنارشغلی کادي  خشنوان  میزي  گیر ازهندا
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ــفاکاهش یا در مؤثر رت قدو  ن، کنارکادي یش خشنوازـــــــــ
ــس ــه نمازاـ ــۀ ئرا در اراا ـ ــخـ ــبهتت دماـ ت تولید محصوال، رـ
  ). 13(دهد کراکمک خووري هبهر ءتقاار تنهایو در ناسبتر م

داري بـین جـو     معنـی  رابطـۀ  هـاي موجـود،   طبق مبانی پژوهش  
  ).18-14 و5، 4(اخالقی و پیامدهاي شغلی وجود دارد 

 تعهـد  بـا  یاخالقـ  جورسالت این پژوهش بررسی و تبیین نقش        
در . باشـد مـی  شـغل  تـرك  بـه  لیتما و یشغل تیرضا ،یسازمان

جموع بر اساس آنچه بیان گردیـد، الگـوي مفهـومی و نظـري              م
با سه پیامد احتمـالی در نگـارة         یاخالق جوارتباط بین متغیرهاي    

  . آمده است1شمارة 
  

  
  بین متغیرهاي پژوهش طۀبرامدل مفهومی : 1نگارة 

  
  روش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحـوة گـردآوري             
جامعـۀ آمـاري ایـن      .  همبستگی بـود   اطالعات توصیفی و از نوع    

پژوهش تمامی کارشناسان زن و مرد شرکت مخابرات ارومیه در          
 زن  5/27( نفر بود    200حجم جامعۀ آماري    .  بود 1392-93سال  

کــه بــر اســاس جــدول مورگــان و روش  )  درصــد مــرد5/72و 
 نفـر انتخـاب     132 نمونه اي به حجم      ،گیري تصادفی ساده   نمونه
  . شد

ي اطالعات، از چهار پرسشنامۀ به شرح زیر استفاده آوربراي جمع
  .شد

بـراي سـنجش انـواع      : پرسشنامۀ استاندارد جو اخالقی سـازمان     
که توسط پژوهشگرانی به منظور سنجش      ) ECQ(فضاي اخالقی 

پرسـشنامه  ). 19(فضاي اخالقـی توسـعه یافـت اسـتفاده گردیـد          
 بـسیار    تا ]1[اي لیکرت از بسیار مخالفم    براساس طیف پنج گزینه   

 سؤال و پـنج     23پرسشنامه شامل   .  طراحی شده است   ]5[موافقم
 :گیردمؤلفه که شامل موارد زیر است در بر می

  )5 تا 1هاي سؤال(فضاي مراقبت و توجه) الف
  )9 تا 6هاي سؤال(فضاي قوانین حرفه اي و برون سازمانی)ب
  )12 تا 10هاي سؤال(فضاي قوانین و مقررارت سازمانی) ج
  )19 تا13هايسؤال(ي ابزاريفضا) د
  )23 تا 20هاي سؤال(فضاي استقالل) هـ

هاي پیشین خـارج و داخـل       روایی و پایایی این ابزار، در پژوهش      
  ).19و18(مورد تأیید قرار گرفته است 

براي سنجش تعهد سـازمانی     : پرسشنامۀ استاندارد تعهد سازمانی   
ده گردیـده   نظران این حـوزه اسـتفا     از پرسشنامۀاستاندارد صاحب  

اي لیکـرت از    این پرسشنامه براساس طیف پنج درجه     ). 20(است
. تنظــیم شــده اســت] 5[تــا بــسیار مــوافقم ] 1[بــسیار مخــالفم

 سؤال که سه خرده مقیاس تعهد سازمانی را         24پرسشنامه داراي   
 :باشدکه شامل موارد زیر می

 تا  9هاي  سؤال(تعهد مستمر ) ، ب )8 تا   1هاي  سؤال(تعهد عاطفی 
  ).26 تا 16هاي سؤال(تعهد هنجاري یا تکلیفی) و ج) 15

هاي پیشین داخل مورد تأیید     روایی و پایایی این ابزار در پژوهش      
  ).21(قرار گرفته است 

اي که فرد از پرسـشنامۀ      نمره: پرسشنامۀ استاندارد رضایت شغلی   
پرسـشنامه بـه   . آوردگویـه بـه دسـت مـی       رضایت شغلی از هفت   
تـا  ] 1[اي لیکـرت کـه از بـسیار مخـالفم         هصورت طیف پنج درج   

نظـران   این پرسشنامه توسط برخی صاحب    .است] 5[بسیار موافقم 
هـاي   روایی و پایایی این ابزار در پژوهش      ).18(طراحی شده است  

 ).24 و 18،23(پیشین داخل مورد تأیید قرار گرفته است 

در ایـن تحقیـق، بـراي       : پرسشنامۀ استانداردتمایل به ترك شغل    
 تمایل به ترك شغل از پرسشنامهاستاندارداستفاده شـده         سنجش

اي لیکـرت از    گزینـه پرسشنامه بر اسـاس طیـف پـنج       ). 21(است
طراحی شده که شامل چهار     ] 5[تا بسیار موافقم  ] 1[بسیار مخالفم 

روایی و پایایی این ابزار در پژوهش پیـشین مـورد           .باشدگویه می 
 ).26(تأیید قرار گرفته است 

هـاي اخـالق، رضـایت،     کرونباخ بـراي پرسـشنامه  ضرایب آلفاي 
 و 90/0، 70/0، 86/0تعهد و تمایل به ترك خـدمت بـه ترتیـب           

  . به دست آمد78/0
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 آمـار  از آمده دست به يها داده يآمار لیتحل و هیتجز روش در
 آمـار  و ) یپراکنـدگ  و مرکـز  به شیگرا يها شاخص ( یفیتوص

 مـدل  نیهمچنـ  و رسـون یپ یهمبستگ بیضر آزمون (یاستنباط
 مکنون يرهایمتغ نیب روابط یابیارز منظور به يساختار معادالت

  . شداستفاده ،)یمفهوم يالگو در شده يریگùاندازه و
  

  هایافته
هاي به دست آمـده از نمونـۀ مـورد          براي بررسی و توصیف داده    

میـانگین و انحـراف     (هاي مرکزي و پراکندگی     مطالعه از شاخص  
 از چگونگی پراکندگی نمرات به دست آمده        استفاده شد تا  ) معیار

این داده ها   . از متغیرهاي مورد مطالعه اطالعات الزم کسب شود       
  . درج شده است1در جدول شمارة 

  

 

 ارائه شـده    2همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در جدول شمارة        
شود، ضـریب همبـستگی      مشاهده می  2چنانچه در جدول    . است

دار  رضایت و تعهـد مثبـت و معنـی         بین متغیرهاي جو اخالقی با    
طۀجو اخالقی با تمایل به ترك خدمت منفی      بهمچنین را . هستند
 تـا  -16/0شدت این همبستگی دو بـه دو از  . باشددار می و معنی 

بیشترین ضریب همبستگی بین رضایت     .  در نوسان است   -65/0
 . باشدمی)  = r-65/0(با تمایل به ترك خدمت 

تـوان  زا مـی  زا و درون  ن متغیرهاي برون  از تحلیل همبستگی میا   
اي همراه با   گیري کرد که هرگونه افزایش در اخالق حرفه       نتیجه

افزایش در نمرات رضایت و تعهد و کاهش در نمرات تمایـل بـه              
  . باشدترك خدمت می

). 3جـدول   (هاي ارزیابی برازندگی کلی مـدل       با توجه به شاخص   
، 37/2جـۀ آزادي برابـر بـا        ویژه نسبت مقدار مجذور کا بـه در        هب

   توصیف متغیرهاي پژوهش.1جدول 

بیشترین و کمترین نمرة   انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین  فراوانی  متغیر
  ممکن

  1-5  37/0  21/3  11/4  03/2  152  جو اخالقی
  1-5  74/0  6/3  6/4  1  152  رضایت شغلی
  1-5  58/0  6/3  92/4  71/1  152  تعهد سازمانی

  1-5  03/1  6/2  5  1  152  تمایل به ترك شغل
  

   ماتریس کواریانس متغیرهاي مکنون.2جدول 
  4  3  2  1  متغیرها

        1  اخالق
      1  226/0**  رضایت

    1  62/0**  476/0**  تعهد سازمانی
  1  56/0**  65/0**  -164/0**  تمایل به ترك شغل

  

  هاي برازندگی مدل ساختاري کلی شاخص.3جدول 

  X2  df  GFI  IFI  RMSEA  NNFI  CFI  هاشاخص
هاي مدل

  نهایی
5/2239  942  86/0  89/0  075/0  88/0  86/0  
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، شاخص 88/0 برابر با GFI، شاخص 85/0 برابر با   CFIشاخص  
IFI شــاخص 88/0 برابــر بــا ،NNFI شــاخص 88/0 برابــر بــا ،

RMSEA    و سایر شاخص ها، مـی تـوان گفـت           075/0 برابر با 
  :مدل نهایی از برازش خوبی برخوردار است

 t) tاده از داري ضریب مسیر با استفدر مدل ساختاري معنی  

– value (چنانچه مقدار . شودمشخص میt 57/2 الی 96/1 بین 
طبـق  . دار است  معنی P > 05/0باشد، ارتباط دو سازه در سطح         

، بیشترین اثر مربوط )4 و جدول 2نگارة (اطالعات به دست آمده 
  = t = 85/0(ß  ,45/9 (82/0به اخـالق بـر تعهـد بـا ضـریب      

آن مربوط بـه اثـر اخـالق بـر رضـایت      شود و بعد از    مشاهده می 
 .  = t = 59/0(ß ,62/5. (82/0باشد با ضریب می

 
 

   خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استاندارد.2نگاره 

  
دار بودن ضریب مسیر بین جو اخالقـی و رضـایت       براساس معنی 

 چنـین  P > 05/0در سـطح    = t = 82/0(ß ,62/5(شـغلی بـا    
بین جو اخالقـی و رضـایت       (ضیۀ اول   شود که فر  گیري می نتیجه
مبتنـی بـر    .شـود تأیید می ) طۀ مثبت وجود دارد   بکارکنان را  شغلی
ــی ــد     معن ــی و تعه ــو اخالق ــین ج ــسیر ب ــریب م ــودن ض دار ب

 چنــین > P 05/0 در ســطح = t = 82/0(ß ,45/9(کارکنــان
بـین جـو اخالقـی و تعهـد         (شود که فرضیۀ دوم     گیري می نتیجه

دار بـودن   بـا معنـی   . شودتأیید می )  دارد طۀ مثبت وجود  بکارکنانرا
 ضریب مسیر بین جو اخالقی و تمایل به ترك خـدمت کارکنـان         

)34/6-, t = 59/0-  (ß =   05/0در سـطح P <    چنـین نتیجـه
بـین جـو اخالقـی و تمایـل بـه تـرك             (شود که فرضیۀ سوم     می

 طهباین را . شودتأیید می ) منفی وجود دارد   رابطۀ خدمت کارکنان 
  .باشدیمنفی م

  

   ضرایب تأثیر اخالق بر تعهد و تمایل به ترك شغل.4 جدول

ضریب مسیر  هامسیر فرضیه
 استاندارد

t نتیجه 

 اثر مستقیم دارد 62/5 82/0  رضایت  اخالق 
 اثر مستقیم دارد 45/9 82/0  تعهد       اخالق

ــل رضــایت  تمای
 به ترك

 اثر مستقیم دارد -34/6 -59/0

  
  بحث

 آن از حاکی شغلی تیضا ر و خالقیا جو نیب ۀرابط سیربر جینتا
 متغیر دو این نیب ریمس بیضر دنبو دارمعنی سساا بر که ستا

 با هیفرض نیا از همدآ دست به جینتا. دارد وجود داريمعنی ۀرابط
ــشینيهشهاوپژ جینتا ). 29-27 و 16، 15 ،4(باشدهمسو می پی
. نداهدیسر مشابهی جی به نتادخو يهاهشوپژ در زین نهاآ اریز
 ارشگز محققان). 30(باشدمی ناهمسو تحقیقدیگري جیلی با نتاو

مانی زمدنی ساو  فی انحري ا هارفتا ر و خالقیا جو نیب که نددکر
 گزارش شـده در     نتایج). 27 (دارد دجوو داريمعنی و مثبت ۀرابط
 تیحما ،خالقیا جو نیکه بکــــرد مشخص دیگـــري  هش وپژ
 شهر يهانستارمایبران     مانی پرستاز سامدنی رفتار و مانیزسا
 داريمعنی ریثأ تخالقیا جو). 28(دارد دجوو دارمعنی ۀرابط شتر
 از شخصی نفع جو نیب). 4(دارد مانیزسا تعهد و شغلی تیضار بر
ــب راشغلی تیضارخالقی باا جو دبعاا  دجوو داريمعنی و مثبت ۀط

ــ). 15(دارد ــد گــزارش شــگرانهوپژ ینهمچن  رفتار نیکه ب کردن
 و مثبت ۀطــــــــــبرا نکنارکا شغلی تیضار و انریمد خالقیا

 هکنتایج پژوهش دیگـري نـشان داد        ). 16(د دارد جو و داريمعنی
 بر آن دبعاا و ستا يبعد چند رساختا کیر    خالقی کاي ا   فضا
 اررگذیشغلی تأثي     هارفتا ر    و ابییرزابا نکنارکا رکا شنگر

 به مانیزسا تعهد و شغلی تیضار يهاجنبه نیچنهم). 29(ستا
 و مالی دشگر مقاصد و رکا خالقیا يفضا نیب طتباار ۀواســــط
ناهمسو بودن نتیجه پـژوهش حاضـر بـا پـژوهش           . دبو تمعامال

 آمـاري و  ۀتوان بـه متفـاوت بـودن جامعـ    انجام شده قبلی را می    
ایـن  ). 30(هـا دانـست   ابزارهاي به کار گرفتـه شـده در پـژوهش         

 مانیزسا و ديفر قخالا نیتناسب ب؛ ند کهد کرارشگزقــان محق
 يتر نییپا حسطو و شغلی تیضا، ر     تعهداز يباالتر حسطو با
که  داد ننشا دیگـــــري سیربر جینتا. ستا طمربو مالی دشگر
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ــايفضا اعنوا از امکد چیه ــی هــ  توجهی قابل انزیم به اخالقــ
طبــق همــین پــژوهش .  قــرار نمــی دهنــدری تحت تأثرا تیضار

 و  رانهمکا ،عیترف از تیضار و شغلی تیضادر ر خالقی ي ا افض
 ییهمسو معد لیلد). 31 (دارد توجهی قابل منفی ریسرپرست تأث

فرهنگ و  مطالعه رد  موري  ماآجامعه  در    وتتفا در انتومی را
بر . نستدامطالعه رد  موري  ماآحاکم بر جامعه وت  مانی متفازسا
 جو دنبو مسلط درک نایب انتومی همدآ ستد به جینتاس     ساا
 قیطراز  خدمت و  عد اقون،  قانو،  قبتامري  هازه   حودر خالقیا
 شیافزاي ا بررا  بستر ،  ستانه دو عنو يهارفتار جیوتر زيسا هیمنز
 در نکهیا علت به نیهمچن زد،سا می همافر شغلی تیضار

 گریکدیمتوجه و   قب امرن   مازساي   عضاا مناسب خالقیاجو
 نیبه بذجاري و    همکامانند هیوگر ندیافر يها ژگییو و هستند

 يعضاا نیب در مثبتی عاطفی حالت دارد، رواج آن در ديفر
 انتومی مثبت عاطفی حالت نیا جهینت در ،کندمی دجای ا نمازسا

 انتومی ستارا نیدر ا . دبون  کنار کاشغلی تیضار شیافزا شاهد
 گریاز د      بهتر را نمازسا ختداپر انزیم نکنارکا که دبو شاهد

 نمازسا در که تییمسئول به توجه با و هندد صیتشخ هانمازسا
 تییمسئول انزیمده و از     ضی بوآن را خت داپر، از   ند دار هعهد بر
 14تیمسئول نیم ا نجاو از ا   شته  دا تیضار هشد داده نهاآ به که
 چیه در شغلی تیضا ر تیهماز ا . باشندد  خشنون  مازسااي  بر
 شنگر و شغلی تیضار با ارید ز چشم پوشی کرانمانی نمیتوزسا

د خواف  هداجهت ن را در     مازساان  به شغلش میتود   فرمثبت
ب باارتا نسبت به ن   کنار کاشغلی تیضار به توجه الذ. دبر شیپ
ار  قرنمازسا افهدا نیباالتر همرز در دیپاسخگو باشند باع    جور

خالقی ا توجه به جو هیسا در فهد نیا به ندیسر که دریگمی
 .ددگرمی سریمن مازسا

از حاکی ن  کنارکان  مازتعهد ساو  خالقی اجو ة  بطراسی ر بریجنتا
ایــن دو ضریب مسیر بین دن بودار معنیس ساات که بر ــ سآن ا

ین فرضیه ه از امدبه دستآ نتایج . داري وجود دارد  متغیر رابطۀمعنی 
که به نتایج ا چر، باشدهمسو میي پیـــــشین هشهاوبا نتایج پژ

دیگـري  هش وپژنتـایج   . )34 -32و  17 ، 4(ست یافتندبهی د مشا
ضایت ، ر خالقیابین جو داري  معنیو  مثبت طـۀ   براکه نشان داد   

). 4(د دارد    جووشغل ك     مانی با نیت ترزتعهد ساو     شغلی 
ــد    ــزارش کردن ــشگران گ تعهد  و 15انمدیرق خالاکه بین پژوه

ایج ــنت). 17(د دارد جوومستقیمى و  مثبت طۀبن را کنارمانى کازسا
، ین بعد صمیمیتـــ که بن داد شانپژوهــشگران قبلــی  مطالعه 

ــن ـــعتمط، اشاـ و حیه رومانی با زجو ساد بعاي از اگرمالحظهد، اـ
، بین بعد مانعد دارد و جوومثبت دار معناطـــــــۀبرامانی زتعهدسا

ــۀ برامانی زتعهد ساوحیه روبا ر تظاهر به کا س معکودار معناطـــ
ند دکرارش  گزپژوهشگران در نتایج تحقیق خود      ). 32(د دارد جوو

مانی قابل زجو ساي  هاورطریق بااز  مانی زتعهد ساي  هالفهؤ مکه
همچنین نتایج پژوهش دیگـري نـشان       ). 33 (باشدپیشبینی می

، صمیمیت،  هیوگر، روحیۀ   مانیزجو ساي  مؤلفههااز بین   که داد  
حمت امزو  مثبت طۀبراپویاییذ و   نفوي و   گرمالحظهمندي،  قهعال
مانی زبا تعهد سااري دمعنیس و معکورابطــــۀ تأکید بر تولید و 
د کرن  بیاان  تومیه  مدآت ــ سده ــ ایج بـنتس  ساا بر .)34(ند دار

تی ربه عبا و      هانمازسادر   خالقی مثبت اجو ن   که غنی شد
مانی زیش تعهد ساافزاباعث ن    مازسات در        خالقیااتقویت 

 و   هاريین هنجاوکه تدد   عا نموان اد  توهمچنین می. دشو می
ن و   مازجتماعی سااتوجه به مسئولیت ر و      خالقی کاانین اقو
د جون از وکنارکادن کلیــۀ نموه گاو آخالقی ي اهاین سیاستوتد
ثر ؤمن  مازسادر  خالقی اجو زي  بسترسادر  ند اتونین میاین قوا

در که د   شاهد بوان   تومیزي   نتیجه چنین بسترسادر   باشد 
ن به واسطۀ ه ماندیش میل بافزن اکنارمانی کازتعهد ساص خصو

س حسان و ا  مازسادر  عضویت ي از   شمندام و ارز  حتراحس ي  لقاا
به حس ن  کنارکادر  که ن،  مازمنافع عمومی سادر  شتن داشرکت 

ي ستان در را  کنارکاش  یش تالافزا. دشوتبدیل میر  فتخاور و ا  غر
می که احترن بـه واسـطۀ ارزش و ا       مازساي  هایترمواف و مأ  هدا

 که هاییناییاتو و     هارتمهاش،   تال،   وبر نیرابرن در     مازسا
به ن  کناربستگی کاوا. ندان آورده مازسادرون  به د  با خون  کنارکا
ــد کاو شغلی ادة خانوان مانی به عنوزساري و کاوه گر ري ماننـــ
ــه ارجتماعی خواده ابه خانود بستگی که فروا ن آورده مغاد دارد، ب
عالیق دن  کرل  نبااي د باال برة  نگیزن ا کنارهمچنین کا. دشو
ش پذیري در     قوور   یک باد، داراي     هند کراخوا   مانی پیدزسا
ش در  تالل  عمااي ا تمایل برن و    مازساي  هااف و ارزش   هدا
قع ، در وا    شتداهند امانی خوزسااف   هدابه ن   سیدي ر  ستارا
در خالقی ارزش ا یک ان  به عنون را   مازبه ساداري  فان و کنارکا

ي از   عضود را خون  کنارنهایت کاد و در      پذیرمید  خودرون  
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با د خون مازسارة بادن درصحبت کرو از نند دامین مازساادة خانو
با منافع د را    منافع خون  کنارهمچنین کا،  برندمیت  لذان  یگرد
ان تو میگونهیناقع ، در وا   هنددمیار  یک جهت قرن در    مازسا
ن مازمنافع سااف و    هداباالیی با ري  گازسااد  فراکه د  کرن  بیا
خدمت ك تمایل به ترو خالقی ابین جو طۀ براسی رنتایج بر.نددار

ضریب مسیر بین دن  بودار  معنیس  سااست که بر از آن ا  حاکی 
ه از مدبه دسـت آ نتایج . داري وجود دارداین دو متغیر رابطۀ معنی  

ي انجام شده توسط پژوهـشگران      هشهاوین فرضیه با نتایج پژا
و 14(تندست یافبهی د که به نتایج مشاا  چر،  باشدهمسو میدیگر  

که جو پژوهشگران در نتایج پژوهش خـود گـزارش کردنـد         ). 35
به ك    مانی باعث کاهش میل ترزطریق هویت سااز    خالقی ا

ند که دکرارش  گزپژوهشگران همچنـین    ). 14(هد شداخدمت خو
ات ثروش و ا  نمایندگی فردر  مثبت ات  ثرامانی زخالقی ساي ا فضا

 ).35(ن داردکنارشغل کاك تمایل به تردر منفی 

ــه دنتایج س سا ابر هش حاضر وتحلیل پژو تجزیه ه از مدآست ب
خالقی اجو اري ثیرگذتــأبا توجه به . ددگرئه میارایر دات زپیشنها

ن مازسان  ه مسئوالــ بدر فرضیۀ شـمارة یـک،       ضایت شغلی ربر 
هر چه يتقااي ار برزم را    الي  هاکه مکانیسمد  شومید  پیشنها

خالقی اتقویت جو د و   شود آورده   بوجون  مازخالقی ساابیشتر جو 
ــۀ سرلودر مهم ي مران ابه عنورا مثبت  ار قرد خوي هابرنامهحــ

خالقی اشد رکه توجه به د شومید پیشنهاهمچنــــــــین . هندد
قبیل ي از   بیرابا تدن  کنارخالقی کااسطح دن  باال برن و   کنارکا
دن بین بر، از     جو مستقلي   تقاي ار  ستان در را    نازش آ  موآ
بین در   کت رمشاو   مبستگی تقویت هو   ناسالم ي   ها قابتر
ب ـخالقی مناساو ـجي  تاـسري در را  بط کارواتقویت ن و   کنارکا

د شومید پیشنها. دگیرار قرن مازساان مدیرن و ئوالـــمد نظر مس
ن مازکه محیط سادد  هم گرایطی فراشرو  بستر ن  مازسادر  که 
در که ،  با یکدیگر باشدن  کنارکاة  ندزسات  تعامالو  بط اي روا پذیر

عایت اه ر ستی به همري دو هاشبکهو  بط صمیمانه  روا آن،نتیجه 
بر اسـاس فرضـیۀ     . دشکل گیرن  کنارکان  میادر  خالقی این ازمو

ــمارة دو،  در خالقی ن اسازربا و هاکه کمیتهد شومید پیشنهاشــ
سی ربرو خالقی ت اسی مشکالربرر ه منظوــــــــــ بهانمازسا

رد خوزباو دادن   یابی ارزیند آفرن در   مازخالقی ساي ا گیرتصمیم
 هانمازخالقی سااجو د  جهت بهبودر  تا د  تشکیل شون  کناربه کا

ن به مسئوالد  شومید  پیشنهاهمچنـین   . دشته شوداثر برمؤگامی 
دن النه بودعان از    کنارکادرك  بر د را    خوش   تا تالهانمازسا
مدیریت که ن و    مازبه ساد  عتمات، ا تعامال و    هایه، رو هاداشپا

ك کاهش ترو   ضایت شغلی و ر  مانی زیش تعهد ساافزامنجر به 
با توجه به فرضیۀ شـمارة      . متمرکز نمایندد  شومیل به خدمت می

ــه،  ي گیرازهنداي اکه یک سیستم مناسب برد شومید پیشنهاسـ
ك تمایل ترو  ضایت شغلی ، ر مانیزتعهد سا،  خالقیاجو ان  میز

ــوبه خدمت  ضعیت وتا دد گرا جر اهانمازساان سط مدیرتـــــــ
آن در  ضعف ط  نقاو  خالقی ا مبانی ظبه لحار  مذکوي  متغیرها

  .ددمرتفع گرون مدمۀ قالب یک برنا
  

  گیرينتیجه
و که مستند د  کرن  بیاان  تومیه  مدآست دنتایج به س  سا ا بر

خت داپرة  نحون،  کنارمانی کازساي  تقاي ار هادن روش کرف  شفا
ري و   ضافه کاداش و ا    خت پادایط پراشرد،   ستمزق و د    حقو

ر و کان خالقی شدامنجر به ب ین باان در کنارسانی به کارعطالا
ــعۀ تو مر باعث این اهد شد که اخون مازسادر خالقی اجو ســـــ

گفت ان    توهمچنین می. دشوبه خدمت میك    کاهش میل تر
ن کنارکات  تصمیمادر  نین اقول  عماق ا جوهایی که مشود  جوو

باعث ) خالقیاجو و   صولی ، ا  جو حقوقیو   جو قانونی (هستند 
ف خالقی حذي ا هاموقعیتل  کنترم  اهنگم در    بهااکه د  شومی
از ناشی س  سترو ا نی ي روا هارمر باعث کاهش فشااین ا. دشو
خدمت ك  شاهد تمایل به تران  تومیآن  که به تبع د  شومیر  کا
  . دبو
  

  اخالقی هاي مالحظه
در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالقی امانت 

آثار محترم شمرده شده داري علمی رعایت و حق معنوي مولفین  
 و سایر اصول اخـالق علمـی همچـون رازداري و رضـایت              است

    .آگاهانه ، رعایت شده است
  سپاسگزاري

ــر،    ــق حاض ــشگران تحقی ــه   پژوه ــمیمانه کلی ــاري ص از همک
  کارشناســان زن و مــرد شــرکت مخــابرات ارومیــه کـــه در      
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