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 نقش واسطه ای اشتیاق شغلی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و 

 پاسخگویی سازمانی

 

 1*، سلیم کاظمی2، افشین دیوبند2یاعلیرضا قلعهدکتر ، 1عادل زاهد بابلانکتر د

 ایران. ،دانشگاه محقق اردبیلی ،مدیریت آموزشی/گروه علوم تربیتی .1

 ایران.، دانشگاه ارومیه ،گروه علوم تربیتی/مدیریت آموزشی .2
 (5/6/79، تاریخ پذیرش:2/4/79)تاریخ دریافت: 

 

 

 

 سرآغاز

توجه به اخلاقیات در دهه های اخیر به عنوان یک پارادیم جدیدد توجده 
صاحبنظران و اندیشمندان تمام معارف بشری را به خود معطدوف ردرد  
است. این اهمیت از آنجا ناشی می شود ره صاحبان حرفه ها به عندوان 

ند از قضاوت در مورد درست و غلد  بدودنب بایدد و یک انسان نمی توان
 اخلدا،ب حالدتب ترین ساد  نباید الزامات شغلی خود بی تفاوت باشند. در

(. 1فرد و باورهایش در مدورد درسدت و نادرسدت اسدت   یک های اید 
 رد و دداخلا، یک ماهیت درونی دارد و از ندای وجدان سرچشمه می گی

  رانددددهای مادی است. یکی از صاحبنظچیزی فراتر از ترس و انگیز  
 
 

 
درونی فرد است نه اینکه از  عقلانیت اساس بر اخلاقی است قانون معتقد

(. اخلا، هدایتگر اعمدا  و فعالیدت 2بیرون بیرون بر فرد القا شد  باشد  
های انسان در تمام عرصه های شخصیب حرفده ای و اجتمداعی اسدت. 

 حرفده ای اسدت. اخلدا، 1 حرفده اییکی از شاخه های اخلا،ب اخلدا، 

 وجدان ندای براساس و داوطلبانه افراد باید ره است قواعدی مجموعه

 آنکه بدون رنندب رعایت حرفه ای رار انجام در فطرت خویش و
 قدانونی مجازات های به صورت تخلفب در یا باشند داشته خارجی الزام

 و قواعدد اصدو ب بیدان از (. اخلا، حرفه ای  عبارت است3شوند   دچار
 را رعایت  بایدآنها دارد ره شغلی مقتضای به فرد هر ره اخلاقی قوانین

 
 

 چکیده
در دهه اخیر بیشتر سازمان ها برای جذب راررنان آراسته به اخلا، حرفه ایب مشتا، و متعهد به وظایف شغلی و در عین حا  زمینه: 

وهش حاضر بررسی مسئولیت پذیر در راستای نیل به اهداف و آرمان های سازمان به عنوان یک عامل مزیتی تلاش می رنند. هدف از پژ
  نقش واسطه ای اشتیا، شغلی در رابطه بین اخلا، حرفه ای و پاسخگویی سازمانی در میان راررنان دانشگا  محقق اردبیلی بود.

نفر  024همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی راررنان دانشگا  محقق اردبیلی به تعداد  -روش پژوهش توصیفیروش: 
نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش بر اساس جدو  مورگان و با استفاد  از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای جمع  244بود. تعداد 

د  آوری داد  ها انتخاب شدند. برای جمع آوری داد  ها از پرسشنامه های استاندارد اخلا، حرفه ایب اشتیا، شغلی و پاسخگویی سازمانی استفا
ر اساس ضریب آلفای ررونباخ و روایی ابزارهای پژوهش با  تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. روش آماری شد ره پایائی آنها ب

 مورد استفاد  نیز معادلات ساختاری می باشد.

حرفه ای بر  ( اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. اخلا،76/4نتایج نشان داد ره اخلا، حرفه ای بر اشتیا، شغلی راررنان  یافته ها: 
( مثبت و معنادار  33/4( اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. اثر مستقیم اشتیا، شغلی بر پاسخگویی راررنان  07/4پاسخگویی راررنان  

 ( است.27/4است. همچنین نتایج بیانگر اثر غیر مستقیم اخلا، حرفه ای بر پاسخگویی راررنان با میانجیگری اشتیا، شغلی  

با توجه به نتایج پژوهشب برای رویارویی با چالش های زندگی سازمانی مدرنب رعایت اصو  و موازین اخلا، حرفه ای ره ی: نتیجه گیر 
 راررنان را نسبت به اهداف و فعالیت های سازمان مشتا، و پاسخگو نگه دارد یک اصل اساسی است.

 

 اخلا، حرفه ایب پاسخگویی سازمانیب اشتیا، شغلیکلید واژگان: 

 
 

 
 

 salim.kazami@yahoo.comنویسندۀ مسئو : نشانی الکترونیکی: 
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 (.0  رند
را  ای دارنددهدای افدرادی رده اخلدا، حرفدهویژگی یکی از صاحبنظران

سدت و ا گوفدرد پاسد : 2اینگونه توصدیف مدی رندد: مسدئولیت پدذیری
مخدالف :  3بدودن صاد، ؛پذیردها و پیامدهای آن را میمسئولیت تصمیم

بین افراد از لحاظ فرهنگیب :  0عدالت و انصاف ؛ریاراری و دورویی است
؛ شدودطبقه اجتمداعی و اقتصدادیب ندژاد و قومیدت تبعدیل قائدل نمی

 7طلبیجدویی و رقابدتبرتریبه وظایف خدود متعهدد اسدت؛ :  5وفاداری
تدرام اح؛ رندبه مهارت بالایی در حرفه خود دست پیدا میسعی می رند :

در :  8همدردی با دیگران؛ گذاردبه حقو، دیگران احترام می: 6به دیگران
رعایدت و ؛ رنددشدود و از آندان حمایدت میمصائب دیگران شریک می

هدای بدرای ارزش:   3هدا و هنجارهدای اجتمداعیاحترام نسبت به ارزش
 زیادی منافع ایب حرفه اخلا، (. حارمیت3  اجتماعی احترام قائل است

 و تفاهم جو ارتقاء رواب ب بهبود های جنبه از داخلی از بعد سازمان برای
 و راررندان بیشدتر پدذیری مسئولیت و افزایش تعهد تعارضاتب راهش
 اجتماعی مسئولیت دیدگا  و از دارد رنتر  از ناشی های هزینه راهش

 در اخلداقی آنب التدزام اقددامات و سازمان مشروعیت افزایش را  از نیز

 بهبدود مزیدت و سدودآوری درآمدب افزایش نفعانب ذی اهمیت به توجه

(. توجده بده مدوازین 5شدود   مدی باعث را سازمان توفیق  ....و رقابتی
اخلاقی و ارزشی از جانب راررنان تضمینی است بر اینکه حتی زمانی ره 
منافع شخصی به خطر می افتدب منافع اجتماعی هموار حق را بده ارزش 

 آنجدا تدا سازمان هدا در حرفه ای اهمیت اخلا، های بنیادی می دهد.

 سدرا  نمدی تدوان سدازمان در را فعالیتی و تصمیم هیچ دارد ره نمود

مددیریتیب  تصمیم هر اخذ در و نباشد همرا  اخلاقی مسائل با داشت ره
(. اخلا، فراتر از معیدار 7ررد   رصد می توان را اخلاقی مسائل از انبوهی

به عنوان یک عامل انگیزشی هم عمدل مدی تشخیص بایدها و نبایدها 
نماید یا دارای رارررد انگیزشی است. مطابق شواهد پژوهشدی یکدی از 
آثار و پیامدهای مهم اخلا، حرفه ای تأثیر آن بدر ایجداد نگدرش هدای 

 (.0ب 6ب 8 14مثبت در راررنان از جمله اشتیا، شغلی است
بخدش نسدبت  اشتیا، شغلی اشار  به یک حالت ذهنی مثبت و رضایت 

(. اشتیا، شغلی راررنان اشار  به مشاررتب تعهدب علاقهب 3به شغل دارد  
شور و شو،ب متمررز رزدن تلاش و انرژی خود در جهت اهداف سازمان 

(. اشتیا، شغلی مفهومی است ره نشان دهندۀ نوعی پیوند بین 14است  
ر ردا بده نسبت مثبتی نگرش راررنان اگر واقع شاغل و شغل است. در

 و شخصی رشد جهت ابزاری عنوان به را آن و ببرند لذت آن از داشتهب
 هدای فعالیدت در پدیش از بدیش احتمالاً نمایندب تلقی توسعه اجتماعی

 بده تواندد مدی (. اشدتیا، شدغلی5شوند   می خود درگیر شغل با مرتب 
 نتیجه در و راررنان تغییر تسهیل و رمک در ضروری عنصر یک عنوان
(. اشتیا، شدغلی راررندان بدا سده ویژگدی 11باشد   آنها دعملکر بهبود

 انعطداف اندرژیب از بالدایی سدطو  بدا:  11توانایی -1مشخص می شود: 
 بده تمایل و مشکلات با مواجهه در استقامت رارب هنگام در ذهنی پذیری
بدا احسداس : 12جدذب -2شود؛  می مشخص خود رار در گذاری سرمایه

غوطه ور شدن در رار و به سختی از ردار  خوشحالیب تمررز بر روی رارب
اشدار  بده احسداس شدهودب : 13وقف خود -3جدا شدن تعریف می شود؛ 

(. مؤلفه های اشدتیا، 3و 8معناداریب شور و شو، و چالش در رار دارد  
شغلی هر چند قطعی و جامع نیستند اما برای درک و فهم مفهوم اشتیا، 

 دارایی های تمام عصر مدرنب . درشغلی راررنان می توانند رارساز باشند
 بده دیگدر هدای سدازمان یدا و خود رقبای توس  تواند می سازمان یک

تواندد  نمی چیزی ره  شود؛ تنها چه تکرار یا شد  خریداری رفتهب سرقت
(. آنچده باعدث 6است   سازمان یک انسانی و فکری سرمایه شود تکرار

نی مشدتا، و متعهدد تفاوت سازمان ها از یکدیگر می شود نیدروی انسدا
است لذا تلاش های زیادی از طرف سازمان صورت می گیرد تا راررنان 
را بیشتر به وظایف راری شان راغب نماید.  راررنان مشتا، به سدازمان 
خود افتخار می رنندب خود را بخش مهمی از سازمان می پندارنددب بدرای 

لیت اعما  مشکلات سازمان اید  های جدیدی را مطر  می رنند و مسئو
و رفتارهای خود را بر عهد  می گیرند. اشتیا، شدغلی فراتدر از مرزهدای 
سازمانی زندگی شخصی و خصوصی فرد را هم تحت تداثیر قدرار داد  و 

 باعث غنی سازی اوقات فرد می گردد.
 دستیابی میدانیب شواهد و انجام گرفته تحقیقات همچنین براساس نتایج

چالش  به پاسخگو و ثربخشب مسؤولیت پذیرا و رارآمد انسانی نیروی به
 از جاندب اخلداقی اصو  به رارگیری با درون سازمانیب و محیطی های

 حرفه ،خال(. ا12اسدت   عملدی و میسدر سازمان ها راررنان و مدیران
 جهت در را نمازسا یگیر چشم ربسیا انمیز به ستنب قادرامازسا در ای

 و ددنمای ریادی فدده شدبخ ردثا قدتحق در فقیتو مو هاتنش  راهش
 بدرای اخلدا، (. از نظر پژوهشدگران بهبدود13  زدسا پاسخگو را نمازسا

 15سدازمانی پاسخگویی (. مقوله10است   مهم بسیار10پاسخگویی ارتقای

 توجهدات امروزیب سازمان های در مطر  موضوعات از یکی به عنوان

 و شناسایی مندنیاز مفهومب واراوی این و نمود  جلب خود به را بسیاری
اسدت  بی شدماری سازمانی برون و درون عوامل درآوردن رنتر  تحت

(. مفهوم پاسخگویی بی نهایت پیچید  است و به سختی مدی تدوان 15 
آن را در چهددارچوب سدداختار یددک سددازمان توضددیا داد. بددا ایددن حددا  
 پاسخگویی یدک ارزش غالدب در تمدام سدازمان هدا اسدت. مطبوعدات

سدازمان  مدیریت مؤثر برای پاسخگویی را اهمیت یاجتماع و دانشگاهی
(. دانشمندان از پاسخگویی به عندوان سدتون 17اند   شناخته به رسمیت

 (.16فقرات علم سازمانی یاد ررد  اند  
اجتمداعی را بده  هدای سیستم ره است «چسبی» عنوان به پاسخگویی

ی و (.  هرسیستمی در قبا  رفتارهای فدرد18سازد   می مرتب  یکدیگر
جمعی نیازمند پاسخگویی است. بدون وجدود یدک سیسدتم پاسدخگویی 
صحیا راررنان به هر طریقی ره می خواهندد عمدل مدی رنندد و ایدن 
زمینه را برای اغتشاش و هدر  و مدر  در سدازمان فدراهم مدی رندد و 
مشروعیت سازمان را بدون یک زیر مجموعده از فدرا سیسدتم ردل زیدر 

 رده باشدد داشدته سازمانی وجدود استب تصور قابل سؤا  می برد. غیر

شدرای   دو تحدت ها ای (.  حرفه15  رند عمل پاسخگویی بدون بتواند
 مشدکل نوع به و رنند می گزارش را اشتبا  یک آنها -1بد رارمی رنند: 

رسند در این صورت   اعتبار آنها خدشه دار می شودب آن ها گناهکار  می
حت پیگرد قانونی قرار می گیرند(؛ قلمداد می شوندب اخرا  می شوند یا ت

دهند و دست خود را در سازمان نمدی خوانندد  نمی گزارش را اشتبا  -2
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(. وجدود یدک فرهند  13انگار رسی دیگری این رار انجام داد  است  
پاسخگویی صحیا در سازمان می تواند به نحو احسن به مقابله با وقدوع 

فه ای بکاهد خودم. شکست خطا پرداخته و از اضطراب و دلهر  افراد حر
و عدم موفقیت سازمانی نشان دهند  نقص در سیستم پاسخگویی است. 

 اجتمداعی غیدر سیسدتم یک پاسخگویی حفظ از نظر پژوهشگران بدون
 (.18است   ممکن

اخلا، حرفه ای و پاسخگویی از الزامات شغلی راررنان هستند ره زمینه 
. همچندین پاسدخگویی های یکپارچگی را در سازمان فراهم مدی رنندد

زمانی می تواند جنبۀ عملی به خود بگیرد ره راررنان با ماهیدت اخلدا، 
حرفۀ خود آشنا باشند و مشتا، و علاقه مند به اجرای وظایف و مسئولیت 

حرفده  های خود باشند. شواهد پژوهشی هم بیانگر این است ره اخلدا،
اسدخگویی پ مدی تواندد افدزایش سدازمان در اخلاقیدات بده توجه و ای

(. بر این اسداس برخدی از 21ب 24ب 12باشد   داشته سازمانی را به دنبا 
یداد ردرد  اندد  اخلاقی فضیلت به عنوان یک پژوهشگران از پاسخگویی

پاسخگوییب جایی بسی شگفتی است ره ایدن  اهمیت به توجه (.  با10 
مفهوم آن چنان ره بایسته است در ادبیدات مددیریت مدورد توجده قدرار 

(. با توجه بده نقدش مهمدی رده ارزش هدای اخلداقیب 22فته است  نگر
نگرش های مثبت راریب رفتار هدای مسدئولانه و پاسدخگویی از جاندب 
راررنان در حفظ و نگهداری سیستم های اجتماعی دارد لازم اسدت رده 
این مفهوم به طور ویژ  در دانشگا  به عنوان یک سیستم آموزش عدالی 

ر پیشدرفت علمدی و فرهنگدی رشدور داردب ره نقش رلیدی و اساسی د
مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش های قبلی تأثیر اخلا، حرفده ای بدر 
پاسخگویی و اشتیا، شغلی راررنان در قالب یک مد  سداختاری مدورد 
بررسی قرار نگرفته است. همچنین با بررسی ادبیات پدژوهش مشدخص 

بر پاسخگویی راررنان شد ره تارنون پژوهشی ره تأثیر اخلا، حرفه ای 
را با آزمون نقش واسطه ای اشتیا، شغلی مورد بررسی قرار دهدد یافدت 
نشد ره این تازگی یکی از ضرورت ها و عامل  انگیزشدی پژوهشدگران 
بود  است. با توجه به آنچه بیان گردید الگوی مفهومی پژوهش بدا یدک 

 1  شدمار  متغیر برون زا و دو متغیدر درون زا طراحدی گردیدد. در نگدار
 الگوی مفهومی پژوهش آورد  شد  است.

 
 : مدل مفهومی پژوهش3نگاره 

 روش
 ضر در زمر  پژوهش های راربردی و از ندوع پدژوهش هدایپژوهش حا

همبستگی است. جامعه آماری این پدژوهش شدامل تمدامی  –توصیفی 
نفر بود. بدا حجدم نمونده  024راررنان دانشگا  محقق اردبیلی به تعداد 

نفر بر اساس جدو  مورگان و با استفاد  از روش نمونه گیری  244تعداد 
تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه به عنوان نمونه آماری پژوهش برای 
جمع آوری داد  هدا انتخداب شددند. بدرای جمدع آوری داد  هدا از سده 

ب این پرسشنامه پرسشنامه اخلا، حرفه ای پرسشنامه استفاد  شد  است:
بدر اسداس  (. پایایی ایدن پرسشدنامه23مؤلفه بود   8سؤا  و  17دارای 

 اعتبدار تعیدین منظور به دست آمد. به α =32/4 ضریب آلفای ررونباخ

استفاد  شد.  تأییدی عاملی تحلیل روش مقیاس اخلا، حرفه ای از ساز 

(ب GFI=0.90 دسدددت آمدددد   بددده بدددرازش شددداخص هدددای
 AGFI=0.88  ب)CFI=0.92  ب)RMSEA= 0/072نشانگر  (ب

پرسشدنامه اشدتیا،  اسدت. انداز  گیدری مد  با داد  ها مناسب برازش
(. پایدایی ایدن 20سؤا  و سه بعد بدود   16شغلیب این پرسشنامه دارای 

 به دست آمدد. بده α =88/4 بر اساس ضریب آلفای ررونباخ پرسشنامه

 عداملی تحلیدل روش ازمقیاس اشتیا، شغلی  ساز  اعتبار تعیین منظور

دسددت آمددد   بدده بددرازش اسددتفاد  شددد. شدداخص هددای تأییدددی

 GFI=0.92  ب)AGFI=0.86  ب)CFI=0.91  ب)RMSEA= 

 اسدت. اندداز  گیدری مدد  با داد  ها مناسب ب نشانگر برازش(0/062
(. پایدایی 25مؤلفه بود   0سؤا  و  20پرسشنامه پاسخگوییب متشکل از 

به دست آمدد.  α =80/4 ب آلفای ررونباخبر اساس ضری این پرسشنامه
 تحلیل روش مقیاس پاسخگویی راررنان از ساز  اعتبار تعیین منظور به

دسدت آمدد   بده بدرازش اسدتفاد  شدد. شداخص هدای تأییددی عاملی

 GFI=0.93  ب)AGFI=0.89  ب)CFI=0.91  ب)RMSEA= 

اسدت.  اندداز  گیدری مدد  با داد  ها مناسب نشانگر برازش (ب0/068
 وش آماری مورد استفاد  نیز معادلات ساختاری می باشد.ر
 

 یافته ها
داد  های توصیفی آزمودنی ها بیانگر این بود ره میانگین اخلا، حرفه 

و میانگین  73/0ب میانگین اشتیا، شغلی  برابر 62/0ای برابر با 
می باشد. بنابراین نتایج نشان دهند   21/3پاسخگویی راررنان برابر با 

ین میانگین نمونه های مورد مطالعه با متغیر اخلا، حرفه ای و بیشتر
رمترین میانگین با متغیر پاسخگویی می باشد. با توجه به این ره نرما  
بودن متغیرهای پژوهش از پیش فرض های اساسی استفاد  از آزمون 
های پارامتریک و به رارگیری مد  یابی معادلات ساختاری است. از 

ف اسمیرنوف برای نرما  بودن توزیع داد  ها به دست آزمون رولموگرو
آمد  از متغیرهای پژوهش استفاد  گردید. نتایج آزمون رولموگروف 

برای تمام  Z(ب نشان می دهد مقدار 1اسمیرنوف در جدو  شمار   
در سطا پنج   Zمی باشد. لذا  مقدار  45/4متغیرهای پژوهش بزرگتر از 

ن دهند  توزیع نرما  متغیر ها است. در صدم معنادار نیست و این نشا



 سلیم کاظمی و همکاران: بررسی نقش واسطه ای اشتیاق شغلی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و پاسخگویی سازمانی 
 

 321 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

1 ،
19

11
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

( شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش و نتایج 1جدو  شمار   
 آزمون رلموگروف اسمیرنوف گزارش شد  است.

 

: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش و آماره 3جدول 

 کالموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها
 
 
 
 
 

ا از ماتریس همبستگی بین جهت پاس  به فرضیات پژوهش ابتد
متغیرهای پژوهش استفاد  شد. نتایج نشان دهند  این بود ره  اخلا، 

 >p 41/4حرفه ای با اشتیا، شغلی و پاسخگویی راررنان در سطا 
نشان دهند  رابطه مثبت و  همچنین نتایجرابطه مثبت و معناداری دارد. 

بود.   >p 41/4معنادار اشتیا، شغلی با پاسخگویی راررنان در سطا 
نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد رابطه اخلا، 

( مثبت و معنادار استب رابطه اخلا، 62/4حرفه ای با اشتیا، شغلی  
( مثبت و معنادار استب همچنین 58/4حرفه ای با پاسخگویی  

( مثبت و 05/4همبستگی بین اشتیا، شغلی و پاسخگویی راررنان  
(ب ماتریس همبستگی بین متغیرهای 2ست. در جدو  شمار   معنادار ا

 پژوهش گزارش شد  است.

 : همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 
 
 
 
 
 

به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای اخلا، حرفه 
ای و اشتیا، شغلی بر پاسخگویی راررنان  از الگوی مد  یابی معادلات 

. مدلیابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل ساختاری استفاد  گردید
چند متغیری بسیار رلی و نیرومند از خانواد  رگرسیون چند متغیری و به 
بیان دقیق تر بس  مد  خطی رلی است ره به پژوهشگر امکان می 
دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون 

ن روش به پژوهشگران این امکان را (. به عبارت دیگر ای27قرار دهد  
می دهد ره رواب  همبستگی بین متغیرها را به طور همزمان مورد 
سنجش قرار دهد. همچنین یکی از ویژگی های مهم و اساسی مد  
یابی معادلات ساختاری سنجش اثرات غیر مستقیم متغیر ها با یکدیگر 

نقش واسطه  است این ویژگی به پژوهشگران این امکان را می دهد ره
( الگوی آزمون 2ای متغیرها را مورد بررسی قرار دهند. در نگار  شمار   

 شد  پژوهش آورد  شد  است.

 
 : الگوی آزمون شده پژوهش2نگاره 

( اثر مستقیم اخلا، 2باتوجه به الگوی آزمون شد  پژوهش  نگار  شمار  
( مثبت و معنی دار می باشد.  اثر 76/4حرفه ای بر اشتیا، شغلی  

( مثبت و معنی 07/4مستقیم اخلا، حرفه ای بر پاسخگویی راررنان  
( اثر مستقیم مثبت 33/4دار است. اشتیا، شغلی بر پاسخگویی راررنان  

و معناداری دارد. همچنین اثر غیر مستقیم اخلا، حرفه ای بر پاسخگویی 
( در مد  تأیید می شود. 27/4  راررنان با نقش میانجی اشتیا، شغلی

های اخلا،  همچنین نتایج نشان دهند  این هستند ره در میان مؤلفه
( دارای بیشترین بار عاملی 34/4حرفه ای همدردی با دیگران با ضریب  

( دارای رمترین بار عاملی است. در میان 74/4و برتری جویی با ضریب  
( دارای بیشترین بار 32/4  مؤلفه های اشتیا، شغلی توانایی با ضریب

( دارای رمترین بار عاملی است. از میان 66/4عاملی و مؤلفه وقف خود  
( 31/4ابعاد پاسخگویی بعد پاسخگویی سیاسی دارای با ضریب  

انحراف  میانگین فراوانی متغیرها

 استاندارد

آماره 

 آزمون

معنی 

 داری

-اخلاق حرفه

 ای

022 20/4 18/2 39/2 20/2 

 43/2 21/2 44/2 23/4 022 اشتیاق شغلی

 84/2 82/8 49/2 08/9 022 پاسخگویی

 

 3 2 1 متغیرها

   8 اق حرفه ایاخل

  8 20/2**  اشتیاق شغلی

 8 44/2** 41/2** پاسخگویی
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( دارای 78/4بیشترین بار عاملی و بعد پاسخگویی سازمانی با ضریب  
تایج تحلیل (ب خلاصه ن3رمترین بار عاملی است. در جدو  شمار   

 .فرضیه های پژوهش به همرا  سطو  معناداری آورد  شد  است

 

 میانجی اشتیاق شغلی نقش با مکنون متغیرهای تأثیر : ضرایب1جدول

 

 

 

 
به منظور 

بررسی برازندگی مد  از شاخص های برازندگی استفاد  شد  است. این 
ی به درجه شاخص ها شامل موارد زیر هستند. شاخص نسبت مجذور خ

قابل پذیرش هستندب شاخص  3ره مقادیر رمتر از ( d.f2X/ آزادی 

ره مقادیر بیشتر  (GFI  شاخص نیکویی برازش (بCFI برازش تطبیقی 
نشانگر برازش مناسب مد  هستند و شاخص تعدیل شد  نیکویی  3/4از 

نشانگر برازش مناسب مد   84/4ره مقادیر بیشتر از  (AGFI برازش 

ره مقادیر  (RMSEA جذور میانگین مربعات خطای تقریب هستندب م
نشانگر برازش مناسب مد  هستند. مقادیر شاخص های  48/4رمتر از 

(ب شاخص 0تناسب حاری از برازش مناسب مد  است. در جدو  شمار   
 های برازش مد  آورد  شد  است.

 

: شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده 1جدول

 پژوهش

 

 

 

 بحث
نتایج و یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان دهند  معناداری تمدامی 
مسیرهای فرضی پژوهش بود. همچنین تمامی شاخص هدای برازنددگی 
نشانگر برازش مناسب مد  علّی پژوهش می باشد. بدا توجده بده نتدایج 
تحلیل مسیر اثر مستقیم اخلا، حرفه ای بر اشتیا، شغلی راررنان مثبت 
معنی دار است. رعایت ارزش های اخلاقی توسد  راررندان در سدازمان 
یک محی  گرم و صمیمی ایجاد می رندب باعث گسترش حدس اعتمداد 

شود و آنان را به ادامدۀ ردار در سدازمان مشدتا، و  در میان راررنان می
 راغب می رند.

(. 26ب 8ب 6ب 5ب 0این یافته با سایر پژوهش های پیشین همخدوانی دارد  
در فرضیه دوم نتایج بیانگر این بدود اثدر مسدتقیم اخلدا، حرفده ای بدر 
پاسخگویی راررنان  مثبت و معنی دار است. هر چه افراد از سطا اخلا، 

ی بالاتری برخوردار باشند به همان میزان بر احساس پاسدخگویی حرفه ا
آنان در قبا  وظایف محوله افزود  می شود؛ این نشان دهند  این اسدت 
ره یک رابطدۀ خطدی مسدتقیمی بدین اخلدا، حرفده ای و پاسدخگویی 

راررندددان 
بر قرار است. اخلا، حرفه ای نشان از اهمیدت ردار در زنددگی فدردی و 

ت به همنوعب توجه به رفا  و توسعه جامعه و در یدک جمعیب تجلی خدم
دیدگا  رلی احساس مسئولیت پذیری است. پاسخگویی زمانی می تواندد 
جنبۀ عملی به خود بگیرد ره راررنان با ماهیت اخلا، حرفۀ خدود آشدنا 
باشند و مشتا، و علاقه مند به اجرای وظدایف و مسدئولیت هدای خدود 

قان در این زمینه نشان می دهد ره تأثیر باشند. نتایج پژوهش سایر محق
ب 15ب 2اخلا، حرفه ای بر پاسخگویی راررنان مثبت و  معنی دار اسدت  

 (.28ب 24
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مسیر تأثیر مستقیم اشدتیا، شدغلی بدر 
پاسخگویی راررنان معنادار است. در تبیین این یافتده مدی تدوان گفدت 

ود علاقه نشان می دهد این به معنای آشدکار زمانی ره شخص به رار خ
سازی هویت شخصیب آما  و آرزوهای درونی و احساسات اوسدت ایدن 
علاقه به رار و حرفه خویش مانع از بی تفداوتی او نسدبت بده مسدائل و 
نگرانی های سازمان می شود در نتیجه فرد بدا تلداش بیشدتری وظدایف 

اعما  و رفتارهدای حرفده ای محوله را انجام می دهد و خود را در قبا  
مسئو  می داند. بنابراین برای ایجداد و اسدتمرا رفتارهدای مسدئولانه از 
جانب راررنان نباید فق  به مکانیسم های دروندی متوسدل شدد؛ بلکده 
توسل به انگیز  های درونی و ذاتی مانند: خلقیاتب تعهدب اشتیا،ب احترام 

ع شود. نتایج به دست آمدد  از و اعتماد به نفس می تواند بسیار مؤثر واق
این تحلیل با یافته های سایر پژوهشگران در این زمینه سازگار و همسو 

(. همچنین در پژوهش حاضر نقش واسطه ای اشدتیا، 23و18می باشد  
شغلی در تأثیر اخلا، حرفه ای بر پاسدخگویی راررندان  تأییدد شدد. در 

یدک سیسدتم تبیین ایدن یافتده مدی تدوان گفدت لازمده شدکل گیدری 
پاسخگویی صحیا و رارآمد توجه به اسدتانداردهای اخلداقی مشداغل از 
یکسو و شور و شو، شاغلان به رار از سوی دیگر است. زمدانی رده بدر 
یک عنصر اخلاقی به عنوان هستۀ مشترک رفتار تأرید مدی شدود یدک 
محدی  غندی ایجداد مدی شددود و زمینده بدرای احسداس پاسددخگویی و 

از جانب راررنان فراهم مدی شدود. همچندین یافتده رفتارهای مسئولانه 
 حاضر را بر اساس آموز  های اسلامی می تدوان اینگونده تبیدین ردرد در

 و ردار بدرای ردرد؛ انگیدز  درک مسئولیت نظر از توان می را رار اسلامب
 ایدد  این با را خود شغل است راررنان عبادت از بخشی اسلام در معاش

خداوندد  دهند و می ن عبادت ها است انجامره رار رردن یکی از بهتری

 نتیجه سطح معنی داری Tآماره  ضریب مسیر فرضیه

 تأیید 41/4 86/0 76/4 اشتیاق شغلی  ←اخلاق حرفه ای

 تأیید 41/4 60/3 07/4 پاسخگویی   ← اخلاق حرفه ای

 تأیید 45/4 15/2 33/4 پاسخگویی   ← اشتیاق شغلی

   ←( اشتیاق شغلی اخلاق حرفه ای )با میانجی گری 

 پاسخگویی

 تأیید - - 27/4

X2/df GFI AGFI CFI IFI RMSEA 

22/3 32/4 88/4 33/4 32/4 470/4 
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(. این نگدرش یدک اشدتیا، و 26متعا  حاضر و ناظر بر رار آنان است  
تعهدی خاص را در راررنان ایجاد می رند تا با تلاش بیشتری مسئولیت 

پژوهشدی  گذشدته هایپژوهش بررسی در قبلاً خود را ایفا نمایند. اگرچه
در تدأثیر اخلدا، حرفده ای بدر  ره نقدش واسدطه ای اشدتیا، شدغلی را

نشد امدا بدا  پاسخگویی راررنان را مورد بررسی قرار داد  باشدب مشاهد 
تدوان توجه به رابطۀ دو به دوی متغیرهای با یکدیگر به طور جداگانه می

گفت ره این یافته در راستای تأیید مطالعات پژوهشگران پیشدین اسدت 
همبستگی بدون  –توصیفی (. پژوهش های راربردی از نوع 24-21ب 8 

محدودیت نیستند از جمله محدودیت ها این است رده طدر  پژوهشدی 
معلولی محددود مدی  -مورد استفاد  توانایی ما را برای رشف رواب  علّی

رند. محدودیت دیگدر وابسدته بده ابدزار جمدع آوری داد  هدا از طریدق 
یا، پرسشنامه های بسته پاس  است. متغیرهای اخلدا، حرفده ایب اشدت

شغلی و پاسخگویی راررنان پیچید  و چندد بعددی هسدتند و از عوامدل 
متنوعی تأثیر می پذیرندب تحقیقات بیشتری بدرای درک ایدن مفداهیم و 
رواب  علّی میان آن ها لازم است تا تدأثیرات مثبدت آن هدا در سدازمان 

 شناخته شود
 

 گیرینتیجه
نکه نشان می دهدد مطالعه حاضر بینش جدیدی را ارائه می دهد: او  ای

اشتیا، شغلی و پاسخگویی راررنان می توانندد بده عندوان پیامدد هدای 
مثبت اخلا، حرفه ای در نظر گرفته شوند؛ دوم اینکه نشان دهندد  ایدن 
است ره اشتیا، شغلی در تأثیر اخلا، حرفه ای بر پاسخگویی می تواندد 
 به عنوان یک نقش میانجی عمدل نمایدد. مسدائل و مشدکلات نگرشدی
راررنان در سازمان ها امری نامتعارف نیستندب را  حل بسیاری از مسائل 
نگرشی راررنان را باید در راربست اصو  و مناسبات انسدانی و ارزشدی 
دانست. سازمان ها با توسل به مکانیسم های ارزشی و اخلاقی می توانند 

رای تا حدود زیادی بر ضایعه رفتاری راررنان مؤثر واقع شدد  و را  را بد
رسیدن به اثربخشی فدراهم نمایندد. رعایدت اصدو  و مدوازین اخلداقیب 
پاسخگویی در قبا  ارباب رجوع و داشتن راررنانی متعهد و مشتا، جزو 
آرمان های مشترک هدر سدازمانی اسدت.  فراتدر از سداختار سدازمان و 
ماهیت آن چیزی ره سازمان ها را از هم متمدایز مدی رندد وجدود یدک 

راسته به اخلا،ب مشتا، و پاسخگو اسدت. توفیدق در امدر نیروی انسانی آ
اخلا، حرفه ایب پاسخگویی و تعهد و الزام راررنان به وظدایف خدویش 
نیازمند بسترهای علمیب فرهنگی و اجتماعی و البته اقتصادی است. لدذا 
لازم است ره سدازمان هدا و سدایر ارگدان هدای اجتمداعی یدک نقدش 

و پیامدهای ره ایدن متغیدر مدی تواندد  استراتژیک برای اخلا، حرفه ای
 برای سازمان به ارمغان داشته باشد قائل باشند..

 

 های اخلاقیملاحظه
علمدی رعایدت شدد  و حقدو،  اخلدا، ضدواب  و اصو  پژوهش این در

معنوی پژوهشگران با معرفی منابع مورد اسدتفاد  محتدرم شدمرد  شدد  
 است.

 سپاسگزاری
صمیمانۀ راررنان دانشدگا  محقدق  همکاری و مساعدت پژوهشگران از

 اردبیلی در نیل به اهداف پژوهش رما  تشکر را دارند. 
 

 هنام واژه
 Professional ethics .1 اخلا، حرفه ای

 Responsibility .2 مسئولیت پذیری
   Being honest .3 صاد، بودن

 Justice & equity .4 عدالت و انصاف
 Allegiance .5 وفاداری
    Excellence .6 جویی و رقابت طلبیبرتری 

 Respect with others.7 احترام به دیگران
 Sympathy with others .8 همدردی با دیگران

 Social values and norms .9 ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
 Job engagement .10 اشتیا، شغلی

 Virility .11 توانایی
 Dedication .12 وقف شدن

             Absorption .13 جذب
 Accountability .14 پاسخگویی

 Organizational accountability .15 پاسخگویی سازمانی
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