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 رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی

 
 ، علیه مقیمی خراسانی* مهتاب حسنی

 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور
 (32/7/79، تاریخ پذیرش:32/4/79تاریخ دریافت: )

 

 

 

 سرآغاز

در سالهای اخیر، کاربرد اخلاق در محیط های کار به یک ضرورت جدی 
مفاهیمی  2، کدهای اخلاقی1لاق کار، اخلاق حرفه ایتبدیل شده است. اخ

است که درگستره دانش مدیریت مطرح شده است. پیچیده تر شدن روز 
افزون سازمان و افزایش میزان کارهای غیر اخلاقی و غیرر مسرلولانه در 
محیطهای کاری تلجه مدیران و صاحبنظران را به بحر  اخلراق کرار و 

 (.1ت )مدیریت اخلاق معطلف ساخته اس
یکی از عمرده تررید دغدغره هرای مردیران کارامرد   رلن ی  ای راد  
بسترهای مناسب برای علامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا برا 
حس مسلولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خلد  بپردازنرد 

 و اصلل  اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خلد را رعایت کنند.
 
 
 
 
 

 

 
ر اید پژوهش به دو تعهد سازمانی کارکنان پرداخته شده است. از اینرو د

حاکمیت اخلاق حرفه ای منافع زیادی برای سازمانها از بعد داخلی ازجنبه 
های بهبلد روابط، ارتقا جل تفاهم و کاهش تعارضرات، افرزایش تعهرد و 

(. 2مسلولیت پذیری کارکنان و کاهش هزینه های ناشی از کنترل دارد )
اشتد اخلاق حرفه ای، به عنلان یک مزیت رقرابتی در سرازمان امروزه د

(. از اینرو کمتر سازمانهایی را می تلان نام برد که بره 3مطرح می باشد )
درجه ای از ملفقیت رسیده باشند، بدون آنکه دارای، ضررورت اصرلی در 
ارتباط با نیروی انسانی یعنی اخلاق حرفه ای و اصلل اخلراقی، اهرداف، 

آرمان هایی باشند که به طلر عمیق در سطح سازمان پذیرفتره  ارزشها و
 شده باشند. مللفه های اخلاق حرفه ای عبارتند از: 

 
 
 

 چکیده
ازمان دارد. هدف از تحقیق در سالهای اخیر، اخلاق حرفه ای تاثیر  شم گیری برروی فعالیتها، عملکرد فردی و گروهی و نتایج سزمینه: 

 حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان است. 

نفر از کارکنان  05همبست ی می باشد. جامعه آماری شامل  -روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نلع تحقیقات تلصیفی روش: 
آماری به عنلان نملنه نهایی پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده  شهرک صنعتی شاهرود که به علت تعداد محدود جامعه، تمام جامعه

 ها پرسشنامه است و روش ت زیه و تحلیل داده ها از طریق آزملن همبست ی پیرسلن می باشد. 

بی، احترام به هفت مللفه از اخلاق حرفه ای شامل صادق بلدن، عدالت و انصاف، وفاداری کارکنان، برتری جلیی و رقابت طلیافته ها: 
دی ران، همدردی با دی ران و رعایت احترام نسبت به ارزش ها و هن ارهای اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه معناداری دارد. ولی مللفه 

 مسئللیت پذیری با تعهد سازمانی رابطه معناداری ندارد.

فه های اخلاق حرفه ای، تعهد کارکنان در سازمان افزایش می با افزایش مللاز پزوهش حاضر می تلان  نید استنباط نملد که نتیجه گیری: 
  یابد.

 

 اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی، عدالت و انصاف، صادق بلدن  کلید واژگان: 
 
 

 
 

 
 

 mahtab_122001@yahoo.comنلیسندۀ مسئلل: نشانی الکترونیکی: 
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، احتررام بره 0، صادق بلدن4طلبیجلیی و رقابت، برتری3پذیریمسئللیت
، 7هرا و هن ارهرای اجتمراعی، رعایت و احترام نسبت به ارزش6دی ران

 (. 4) 15، وفاداری9ا دی ران، همدردی ب8عدالت و انصاف
وابست ی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف یک سازمان تعهد نام 

عبارت از ن رش مثبت یا منفی افراد نسبت به کل  11دارد. تعهد سازمانی
سازمانی است که در آن مشغلل به کار هستند. در تعهد سازمانی شخص 

(. مللفره هرای تعهرد 0نسبت به سازمان احساس وفراداری قرلی دارد )
 سازمانی عبارتند از: 

دهد که کارکنان بره دلیرل تعهد عاطفی هن امی رخ می: 12تعهد عاطفی
 (. 6) پیلست ی عاطفی میل به ماندن در سازمان دارد

هن امی وجلد دارد که یک فررد بایرد در سرازمان براقی  :13عهد مستمرت
تلانرد غل دی ری نمیکه او به مزایا و حقلق نیازمند است و شبماند  لن
 پیدا کند. 

گیرد. افراد  نید براور های کارکنان نشأت میاز ارزش :14تعهد هن اری
 (. 7مانند )دارند که به سازمانشان مدیلن هستند و در آن باقی می

راهکارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمان ها عبارت اند از: تشریح اهداف 
ی، بهبرلد شربکه هرای ارتبراط و رسالت های سازمانی، غنی سازی شغل

اجتماعی در کار، حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کرار 
(8.) 

واکاوی پیشینه پژوهش در داخل و خارج از کشلر من ر به شناخت بهتر 
بررسری رابطره اخلراق مساله ملرد تحقیق شده است. مقاله ای با عنلان 

داری بیمارستان امام رضا )ع( حرفه ای و تعهد سازمانی در بید کارکنان ا
که اخلاق صلرت گرفته است. نتایج اید تحقیق نشان داد شهرستان آمل 

حرفه ای با تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن )عاطفی، مستمر، هن اری( 
 (.   9همبست ی معنی دار و مثبت دارد )

مقاله ای دی ر، برداشتهای اخلاق حرفه ای مدیران در کسب و کارهرای 
ل ک و متلسط را ملرد مداقه قرار داد. نتایج ایرد پرژوهش نشران داد ک

حداقل آگاهی مدیران در کسب و کارها از اصلل اخلاق حرفه ای اسرت 
(. در مطالعه ای در خارج از کشلر به بررسی رابطه بید استانداردهای 15)

اخلاقی سازمان و تعهد سازمانی پرداختند. نترایج نشران داد کره اجررای 
داردهای اخلراقی برره وسریله سرازمان، طرفررداری مردیران از ایررد اسرتان

استانداردها و ارزش های اخلاقی در سازمان، جزء پریش بینری کننردگان 
مهم تعهد سازمانی هستند. و بید اخلاق کار و تعهد سازمانی رابطه مثبت 

(. در تحقیقی دی ر با هدف بررسی تأثیر اخلراق 11و معنادار وجلد دارد )
ضایت شغلی و تعهد سازمانی در کشلر نی ریه ان ام شد، نترایج کار بر ر

نشان داد که رابطه معناداری بید اخلاق کار سازمانی، تعهرد سرازمانی و 
 (.12رضایت شغلی وجلد دارد )

با تلجه به اهمیت ملضلع، پژوهش حاضر به منظلر بررسی رابطه اخلاق 
سرتان شراهرود حرفه ای با تعهد سازمانی کارکنان شهرک صرنعتی شهر

تا ضمد بررسی رابطه میران ایرد دو متغیرر مهرم سرازمانی، ؛ ان ام شد
 اهمیت آن ها ملرد تاکید قرار گیرد. 

 روش
روش تحقیق حاضر تلصیفی از نرلع همبسرت ی اسرت. جامعره آمراری، 

نفر از کارکنان شهرک صنعتی شاهرود می باشد که بره علرت  05شامل 
ماری به عنلان نملنه نهرایی پرژوهش تعداد محدود جامعه، تمام جامعه آ

درصرد  6/66دهرد کره میویژگی جمعیت شناختی نشان  .انتخاب شدند
درصد پاسخ دهنردگان زن انتخراب بلدنرد. از نظرر مردرک  4/33مرد و 

درصرد  2/36درصرد فرلق دیرپلم و  9/47درصد دیپلم،  9/10تحصیلی، 
 06/9 سرال، 0درصرد زیرر  00/9لیسانس هستند. از نظر سابقه خردمت 

 14/30سرال،  10ترا  11درصرد برید  21/26سرال،  15تا  6درصد بید 
 سال به بالا هستند. 21درصد  04/19سال و  25تا  16درصد بید 

سلال  4ابزار سن ش پرسشنامه سه بخشی است، که بخش اول حاوی  
مشخصات جمعیت شناختی، بخش دوم مربلط به متغیر مسرتقل اخلراق 

که با استفاده از پرسشنامه استاندارد اخلاق  سلال 16 حرفه ای که شامل
حرفه ای ملرد سن ش قرار گرفته است و بخش سلم مربلط بره متغیرر 

سلال است. بعد از انتخاب نملنه پرسشنامه ها  24 تعهد سازمانی و شامل
نفر پخش شد. روایی پرسشنامه ها تلسط اساتید تائید شرده  05بید اید 

بررای پرسشرنامه اخلراق آلفای کرونباخ  و پایایی آن ها از طریق ضریب
به دست آمده است.  772/5و پرسشنامه تعهد سازمانی  860/5حرفه ای 

در اید تحقیق به منظلر جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانره ای و 
میدانی استفاده شرده اسرت. روش ت زیره و تحلیرل داده هرا از آزمرلن 

 همبست ی پیرسلن است. 
 

 یافته ها
شهرک صنعتی بید اخلاق حرفه ای و تعهد کارکنان اصلی:  فرضیه -

 رابطه وجلد دارد. شاهرود
 

جهت بررسی رابطه آزمون همبستگی پیرسون : 6جدول 

 اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی
 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون       متغیرها

 555/5 784/5 اخلاق حرفه ای

 555/5 784/5 تعهد سازمانی

 

، اید sig<5050( در خصلص فرضیه فلق در سطح 1لجه به جدول )با ت
نتی ه حاصل شد که فرض صفر رد و فرض یک تحقیق که رابطه بید 

 اخلاق حرفه ای و تعهد کارکنان را نشان می دهد تائید می شلد.

بید ابعاد اخلاق حرفه ای )مسئللیت پذیری، فرضیات فرعی:  -

ی، برتری جلیی، احترام به دی ران، صادق بلدن، عدالت و انصاف، وفادار
همدردی با دی ران، احترام به ارزش ها( و تعهد کارکنان شرکت صنعتی 

  شاهرود رابطه وجلد دارد.
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 ابعاد اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانیجهت بررسی رابطه آزمون همبستگی پیرسون : 2جدول 

 سطح معنی داری ی پیرسونضریب همبستگ متغیر                                   

                                           478/5 153/5 مسئللیت پذیری

                                           555/5 608/5 صادق بلدن

 555/5 630/5 عدالت و انصاف

 555/5 645/5 وفاداری

 555/5 617/5 برتری جلیی

 555/5 053/5 احترام به دی ران

 555/5 016/5 همدردی با دی ران

  555/5 728/5 احترام به ارزش ها

 
( اید نتی ه حاصل شد با تلجه به کمتر بلدن مقدار 2با تلجه به جدول )

به جز مللفه مسئللیت  %0سطح معناداری هفت مللفه فرضیات فرعی از 
می دارد، رابطه بقیه متغیرها تایید  %0پذیری که سطح معناداری بالای 

 شلد. 

 

 بحث
یکی از مهمترید ملضلع هایی که زمینه ساز بروز مشکلات متعدد بررای 
سازمانها در سطح جهان شده است، مشکلات ناشی از فسراد و کارهرای 
خلاف اخلاق در جلامع گلناگلن است و با تلجه به اینکه بشر امروزی در 

فتره زمینه های اقتصادی، علمی و فد آوری به پیشرفت زیادی دسرت یا
است، اما بی تلجهی به ارزشهای اخلاقی، آثار نامطللبی از جمله تبعیض، 
بی عدالتی و در نهایت کاهش تعهد را بر سازمان سایه افکنده است. بی 
تردید باید گفت که با هر تفکرری بره مسرئله مردیریت پرداختره شرلد، 

مردت اخلاقیات جای اه متعالی خلد را باز خلاهد یافت و انکرار آن در دراز

مدیران امروزی به اید نتی ره دسرت یافتره  .به زیان سازمان خلاهد بلد
اند که فقط با قلانید و مقررات نمی تلان سازمانها را اداره کرد بلکره در 

نرام دارد بره اعتقراد  10کنار آنها به ابزار دی رری نیراز دارنرد کره اخلراق
در کنرار  کارشناسان برای اداره بهتر سازمانها ضررورت دارد کره اخلراق

قانلن قرار ب یرد، بی مان تقلیت اخلاقیات در بخش عمرلمی مری تلانرد 
 (.13نقش مهمی در تعهد داشته باشد )

همچنید یافته ها نشان داد هفت عامل از سازه اخلراق حرفره ای یعنری 
صادق بلدن، عدالت و انصاف، وفاداری کارکنان، برتری جلیی و رقابرت 

دی با دی ران و رعایت احترام نسبت بره طلبی، احترام به دی ران، همدر
کارکنران داشرته  ارزش ها و هن ارهای اجتماعی رابطه معنادار با تعهرد

است و اید نتایج، یافته های محققید دی ری را که به نلعی مستقیم یا 
غیرمستقیم بر روی اید مللفه ها مطالعه کرده اند مرلرد تائیرد قررار داد. 
نتایج پژوهش بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی معلمران در 

ن تهران نشران داد آملزش اه زبان شهرستان بهارستان و رباط کریم استا
(. 14) که همه ی علامل اخلاق حرفه ای با تعهرد سرازمانی رابطره دارد

برا تعهرد  حرفره ای نتایج پژوهشی دی ری که به بررسی رابطره اخلراق

سازمانی در برید کتابرداران کتابخانره هرای عمرلمی اسرتان خلزسرتان 
ی پرداخت، نشان داد که تمام بعد اخلاق حرفه ای برا تعهرد رابطره معنر

 (.10) داری دارند
شرایطی به طلر کلی و با تلجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شلد؛ 

را فراهم آورند که کارکنان بره کرار عشرق بلرزنرد و برا علاقره، شریفته 
کارشان شلند و همچنید اعمال کدهای اخلاقی در یک سازمان علاوه بر 

ملجرب  نتایج مثبت مادی و اجتماعی ملجب حفظ حرمت و تقلیرت آن
تکامل بشر می شلد. اما در ارتباط سن ی بید عامل مسرلولیت پرذیری 
رابطه معنادار و قابل تلجهی با تعهرد کارکنران نشران داده نشرد. بردید 
منظلر در سازمان باید اید عامل در کارکنران از طریرق آمرلزش اصرلل 
اخلاقی، ای اد کمیته هرای اخلراقی، تردوید ضرلابط اخلراقی و تشرلیق 

 به منظلر مسلولیت پذیری در کار تقلیت نملد. کارکنان 

  

 گیرینتیجه
در سازمان حاکم است نتایج نشان می دهد که هفت بعد اخلاق حرفه ای 

که در مطالعات ان ام شده تلسط سایر محققان نیز بره کرار بررده شرده 
است ولی بعد مسئللیت پذیری با تعهد کارکنان ارتباطی ندارد. همچنید، 

بررسی ارتباط بید اید دو سازه با استفاده از علامل استخراج  در ارتباط با
شررده از آزمررلن همبسررت ی پیرسررلن اسررتفاده شررد و پررس از تحلیررل 
 همبست ی در ابعاد مختلف برر روی داده هرای تحقیرق ان رام گرفرت.

اخلاق حرفره ای و تعهرد سرازمانی همچنید مطابق یافته های پژوهش، 
لازمه تلسعه تعهد و نلآوری و تعهد بسرتر رابطه ای دوسلیه دارند. اخلاق 

اخلاق حرفه ای است. بنابراید می تلان برا اسرتفاده از ایرد همبسرت ی 
 همزمان با رشد اخلاق در سازمان در جهت تلسعه تعهد نیز گام برداشت. 

 

 های اخلاقیملاحظه
در مقاله حاضر برا معرفری منرابع علمری اسرتفاده شرده، اصرل اخلراقی 

 ق معنلی مللفید آثار رعایت شده است.داری و حامانت
 

 سپاسگزاری



 علیه مقیمی خراسانی:  رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی و  تاب حسنیمه
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از همکاری و مساعدت کارکنران شرهرک صرنعتی  نلیسندگان در پایان
. بدون همیاری و همدلی آنها امکان ان رام دارندشاهرود کمال تشکر را 

 اید پژوهش میسر نمی شد. 
 

 هنام واژه
 Professional Ethics .1 اخلاق حرفه ای

 Code of Ethics .2 کدهای اخلاقی

 Accountability .3 مسئللیت پذیری

 4. Seeking excellence and competition 

 برتری جلیی و رقابت طلبی

 Truthful .5 صادق بلدن

 Respect of others .6 احترام به دی ران

 Respect for values .7 احترام به ارش ها

 Justice and fairness .8 عدالت و انصاف

 Empathize with other .9 مدردی با دی رانه

 Loyalty .10 وفاداری

 Organizational Commitment .11 تعهد سازمانی

 Emotional Commitment .12 تعهد عاطفی

 Continued Commitment .13 تعهد مستمر

 Normative Commitment .14 تعهد هن اری

 Ethics .15 اخلاق
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