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 نقش واسطه ای عوامل روانی اجتماعی در رابطه

 اخلاق حرفه ای و تصمیم مدیران 
 

 سعیده علیمحمدی، مریم اکبرپور، دکترمژگان امیریان زاده، *عباس علی بذرافشان
 ایران اسلامی، مرودشت، آزاد دانشگاه مرودشت ، واحد تربیتی و روان شناسی ، علوم دانشکده مدیریت آموزشی ، گروه

 (42/8/89،تاریخ پذیرش:42/7/89یخ دریافت:تار)

 

 

 سرآغاز

 بشري استانداردهاي سلوک و اصول از هاي مجموع 1 حرفه اي اخلاق

مي   تعييي  را 2ساختار حرفه اي يک در گروهها و افراد رفتار که است
 (.  1)  .شده است اتخاذ اخلاق علم از آن مفهوم و کند
 ييک موويوع  که شود م  يفتعر دامنه اي عنوان به اخلاقيات شدت

 اخلاق   معرض ملاحظات در را آن که دارد ويژگيهاي  ام  اقد يا رويداد

 (.2قرار م  دهد ) اخلاق  اقدام يا  3اخلاق  قضاوت
 کيه اصول  يا و کدها استانداردها  کاري مقررات  اخلاق اساس اي  بر

 و وجيدان  و اخلياق  درسيت رفتارهياي بيراي لازم را دستورالعملهاي
 (.3) م  سازد فراهم سازمان  خاص شرايط در درستکاري همچني 

 
 
 
 

 
 از کيارآي   در کاهش مهم عوامل از يک  4روان  سلامت به توجه عدم

 در ويژه به روان   و عوارض جسم  ايجاد و انسان  نيروي رفت  دست

 (.4)است 5 حرفه اي خدمات
 کيار هسيتندکه محييط ادراک ِ هاي ويژگ   6اجتماع  – روان  عوامل
 بيه منجير تواننيد مي  و مديريت دارند  و کارکنان براي عاطف  مفهوم
 (.5) شوند  استرس

 سازمان  علاوه کارکنان و افراد در روان  بخصوص امنيت و وجود امنيت

 سيازمان  مي  توانيد امور در آنان اثربخش  و کاراي  بر که تأثيري بر

 عقاييد ابيراز سازمان  و يتخلاق جهت در عامل  م  تواند باشد؛ داشته

 (.6) باشد نيز سازمان  امور بهبود جهت در کارکنان
 
 
 

 چکیده
 تصميم گيري اهش عوامل روان  اجتماع  و بهبود نظامک در مؤثر عوامل از در عصر حاور رعايت اصول اخلاق  به عنوان يک زمینه: 

اي  اخلاق حرفه رابطه در روان  اجتماع  عوامل اي واسطه نقش حاور   از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف پژوهش سازمان در مديران
 شيراز است. 4تصميمات مديران آموزش و پرورش ناحيه  و

 4 ناحيه پرورش و آموزش اجراي  کادر و مديران شامل پژوهش جامعه. ع همبستگ  م  باشدتوصيف  و از نو روش از نظر  پژوهش روش:

از پرسشنامه  داده ها جمع آوري براي. شدند انتخاب آنان از نفر 222   تعداد طبقه اي نمونه گيري از روش استفاده با که بوده شيراز شهر
 آزمونهاي از داده ها به منظور تحليل. شد استفاده وتصميم گيري اخلاق  کسول   وم  عوامل روان  اجتماع  لينداسترکادوزيرحرفه اي  اخلاق

 .شد استفاده ساختاري معادلات مدل ياب  و گشتاوري پيرسون  همبستگ  وريب تک گروه   T اسميرنوف  کولموگروف

 مثبت رابطه يکديگر ماع  تصميم گيري مديران( بااخلاق حرفه اي  عوامل روان  اجت پژوهش) اصل  متغير سه داد يافته ها نشان : یافته ها

 . دارند( p< 21/2) معناداري و

ارزشهاي اخلاق  علاوه برکاهش و بهبود عوامل روان  اجتماع  در سازمان   نقش مهم  در افزايش توان و قدرت تصميم  نتیجه گیری :

 گيري در مديران ايفاء م  کند . 

 

   اخلاق حرفه اي   تصميمات  مديران  عوامل روان  اجتماع  کلیدواژگان :

 
 

 
 

 abazrafshanali8822@yahoo.comنويسندۀ مسئول: نشان  الکترونيک : 
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 چيون .هسيتند مواجه مشکلات  با تصميم گيري براي دولت کارمندان

مي   اخلاق  روبرو موووعات با خود روزمره تصميم گيري هاي در آنها
 بيي  برقيراري تيوازن مسيتلزم و بيوده متفياوت ماهيتيا که(. 7).شوند

 مسائل  به ماهيت توجه با .است سازمان  و فردي حرفه اي  رزشهايا

عکي   و فيردي آنهيا رفتيار شوند  م  روبرو آن با دولت کارمندان که
مي   نشيان خيود از 7 اخلياق  معضيلات برابير در متفياوت  العمل هاي

 (.8)دهند
و 9يک  از وظايف اصل  مديريت در تمام سطوح مديران  8تصميم گيري
سازمان  و حت  در روند زندگان  روزمره مطرح است . اتخياذ سرپرستان 

و  11به همراه برنامه ريزي بلندمدت و راهبردي  12تصميم مديران عال  
براي هدايت گروه صورت م  گيرد .در حاليکيه ميديران سيطوح پيايي  

محوله نسبت به اتخياذ تصيميم در اميور 13سازمان بر اساس وظايف12تر
نييز معموليا اتخياذ  14کننيد .کارکنيان عملييات  روزمره خود اقيدام مي 

 (.9)تصميماتشان براي امور راهکاري و روزانه است
به نظر برخ  محققان   بي  اخلاق حرفيه اي و تعهيد سيازمان  اسياتيد 

 (.12)دانشگاهها   رابطه معن  داري وجود دارد. 
 عواميل به بيشتر يافته هاي برخ  پژوهشگران حاک  از آنست که توجه

 بهر و بازده  در م  تواند 15کار در محيط اجتماع -روان  س زاي سترا
 (.11) نمايد ايفا مؤثري نقش سازمان16ه وري

 تصميم گيري شيوه ي که م  دهد نتايج تحقيق برخ  محققان نشان

 کمتيري  آمرانيه  تصميم گيري شيوه ي و ميانگي  بيشتري  مشورت  

  (.12)  دارد ها گروه مديران ميان در را17ميانگي  
رواني   عواميل اي واسيطه نقيش هدف اصل  تحقيق حاوير   مطالعيه

تصميم مديران آميوزش و پيرورش  اي و اخلاق حرفه رابطه در اجتماع 
 بوده است.   1396 -1397شيراز در سال تحصيل   4ناحيه 
 

 روش
 آمياري جامعيه همبستگ  بيود.  توصيف  از نوع حاور پژوهش روش

 سيال در کيه شيهر شييراز بيوده 4 يران ناحييهمد کليه شامل پژوهش

بيا   نفر از آنها 222تعداد  بوده اند. که کار به مشغول 97و  96 تحصيل 
 طبقه اي   نمونه گيري روش کوکران و نمونه گيري فرمول استفاده از

اراييه شيده   1ويژگ  هاي جمعيت  گروه نمونه در جيدول انتخاب شدند
  است.

 ي زير بود:ابزار تحليل پرسشنامه ها
الف (پرسشنامه اخلاق حرفيه اي : جهيت سينجش اخلياق حرفيه اي از 

 8 شيامل ( . کيه13اي کادوزير اسيتفاده شيد ) حرفه  اخلاق پرسشنامه
 خيل   تا 5زياد خيل  ليکرت از هاي گزي  پنج طيف اساس بر و سؤال

 /.= α) 88  (پرسشنامه کرونباخ آلفاي وريب .بود شده تدوي  1کم 

 تحليل از محتوا  تحليل بر علاوه جهت بررس  رواي  ابزار .مدآ دست به

 . شد ليزرل استفاده نرم افزار از استفاده با و تأييدي عامل 
 و رواني  عواميل بررسي  ب( پرسشنامه عوامل روان  اجتماع  : براي

 که (.14استفاده شد) نورديک عموم  کار از پرسشنامه اجتماع  محيط

 -سيازمان  وظيفيه  سيط  سه در را کار حيطم اجتماع  عوامل روان 

 کرونبياخ آلفياي ويريب .م  کند گيري اندازه فردي سط  اجتماع  و
 بر علاوه جهت بررس  رواي  ابزار. آمد دست به ( α =92/2 پرسشنامه)

لييزرل  نرم افيزار از استفاده با و تأييدي عامل  تحليل از محتوا  تحليل
 . شد. استفاده

 

 پاسخ دهندگان)درصد یت شناختیجمع آمار :3 جدول

 فراوانی(

 
به منظور سنجش تصيميم گييري  گيري اخلاق  :ج( پرسشنامه تصميم 

در وويعيت هياي دشيوار اخلياق   پرسش نامه تصميم گيرياخلاق  از 
آزمودن  ها را در پنج ووعيت ( . اي  پرسشنامه  15استفاده شد ) کسول

گزينيه(  آگياه   4دشوار اخلاق  با چهار خرده مقياس قضاوت اخلياق  )
گزينيه(  4زينه(  و اهميت شرايط )گ 4گزينه(  گرايش اخلاق ) 4اخلاق  )

آلفياي  از اسيتفاده بيا پرسشينامه ايي  پايياي  . ويريبارزياب  م  کند
 مطليوب  تقريبياً و متوسيط پايياي  وريب که شد تعيي  % 79 کرونباخ
 از محتيوا  تحلييل بير علياوه اي  پرسشنامه   رواي  بررس  جهت. است
  .. شد استفاده تأييدي عامل  تحليل

راي پژوهش به شکل طبيع  ودرقالب يک پژوهش مييدان  شيوه ي اج
انجام شد . ارسال پرسشنامه ها به صورت حضوري صورت گرفت ومدت 

هفته براي پاسخگوي  به آنها در نظر گرفتيه شيد. کيه پي  از جميع  2
نمونيه آمياري  222آوري پرسشنامه ها   تجزييه و تحلييل داده هيا بيا 

 ميدل يياب  نيوع از پيژوهش ايي  تحليل آماري صورت پذيرفت. روش
 .انجام شد AMOSکه  با نرم افزار  است ساختاري بوده معادلات

 

 یافته ها
اي  پژوهش داراي يک فرويه اصيل  اسيت کيه عبارتسيت از : اخلياق 

برتصميم مديران رابطه  عوامل روان  اجتماع  ميانج  نقش با حرفه اي
 .دارد مثبت

 پيژوهش متغيرهياي نوفاسيمير کولميوگروف آزمون   پژوهش در اي 
 ./132 معنياداري سيط  و 65/1 مقدار با اخلاق     حرفه اي  داد  نشان

/. و 641 معنياداري و سيط  /.327 مقيدار بيا وعوامل رواني  اجتمياع 
 بير مبني  /.  فيرض صيفر189/. و سط  معناداري 762تصميم مديران 

 درصد فراوانی شرح              

 جنسيت
 73 146 مرد

 27 54 زن

 تحصيلات

  5/41 83 ديپلم و فوق ديپلم

    45 92 ليسان 

  35/1 27 و بالاتر فوق ليسان 

 سابقه خدمت 

5-12 42 22  

11- 22 92 45 

21-32 72 35 
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 ميتيوان يفاصله ا مقياس با فرض لذا تاييد نمود را متغيرها بودن نرمال
 . نمود استفاده داده ها تحليل جهت آمار پارامتريک از

 پيرسيون گشيتاوري همبسيتگ  آزميون از متغيرها رابطه بررس  جهت
 همبستگ ) وريب مقدار نتايج نشان داد اخلاق حرفه اي با. شد استفاده
(بيا 34/2عوامل روان  اجتماع   و با مقدار وريب همبستگ )  با ( ./69

 داشيته /.21 آلفياي سيط  در معنياداري و مثبت رابطه  تصميم مديران
 ) همبسيتگ  ويريب مقيدار بيا عوامل روان  اجتماع   همچني . است
 /.( با تصميم مديران رابطه مثبت و معناداري داشته است .  48

 ييا t آزميون آمياره از متغيرها بي  روابط بودن معنادار به منظور بررس 
 ميان محاسبه شده t آزمون مقدار. تاستفاده شده اس t-value همان

اخلاق حرفه اي بيا  و (  35/5عوامل روان  اجتماع )  و اخلاق حرفه اي 
( و اخلاق حرفه اي با واسطه عوامل روان   32/7عوامل روان  اجتماع  )

/. معنادار بيوده اسيت . 21(   در سط  23/4اجتماع  با تصميم مديران)
  اخلاق حرفه اي و تصميم ميديران محاسبه شده بي  t همچني  مقدار 

 ./. معنادار بوده است.21(   و در سط   51/8)

 

 
 )معناداری ضرایب حالت در(پژوهش متغیرهای ساختاری معادلات : مدل یابی 3 نگاره

 
 

 با خوب  نسبتاً برازش از مدل گفت   ميتوان مدل ياب  نتايج براساس

رگرسيون  وريب مقدار اي بااخلاق حرفه  ..است برخورداربوده داده ها

(61=./ ( γ   با عوامل روان  اجتماع  رابطه دارد و  عوامل روان

با تصميم مديران  γ )/.= 69رگرسيون ) وريب مقدار اجتماع  نيز  با
 با و غيرمستقيم به طور اخلاق حرفه اي  همچني . رابطه دارد

 ( γ= /.76رگرسيون) وريب مقدار با عوامل روان  اجتماع   ميانجيگري
و اخلاق حرفه اي به صورت مستقيم و با  .رابطه دارد تصميم مديران با

 با  تصميم مديران رابطه دارد. γ )/.= 84رگرسيون ) وريب مقدار
 

                             

 مدل در شده بررسی مسیرهای:  2 جدول
مقدار  مسیر

 آماره

 نتیجه ضریب مسیر

 تاييد  /.       61  مستقيم                35/5** اجتماع  –وان  عوامل ر  بااخلاق حرفه    

 تاييد /.69  مستقيم                32/7**  تصميم مديرانبا  اجتماع   -عوامل روان 

 تاييد /.84 مستقيم                51/8**  تصميم مديران   با اخلاق حرفه اي 

  عوامل روان  اجتماع بااخلاق حرفه اي 
 تصميم مديران  با

 تاييد   /.68 مستقيم   23/4** 

 25/2 سط  معن  داري*   ) >p 21/2) 21/2سط  معن  داري** 

(25/2 p<) 
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 بحث
 رابطه در روان  اجتماع  عوامل اي واسطه نقش حاور با هدف پژوهش

 از حاصيل تصميم مديران انجام گرفته است. نتايج بر اي حرفه اخلاق با
 رابطه بررس  براي مدل بودن مناسب بيانگر تاييدي  ل تحليل عام مدل
 سياختاري ميدل از حاصل يافته هاي .پژوهش م  باشد متغيرهاي بي 

 با اخلاق حرفه اي و تصميم مديران توسط تغييرات /. از76 که داد نشان

م  شودکه نتايج بدسيت  تبيي  عوامل روان  اجتماع  ميانجيگري نقش
که نقش اخلياق حرفيه اي را  هاي  پژوهش از آمده با يافته هاي حاصل

 بر که تحقيقات  .( 16در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تاييد نمودند )

 گذاشيتند صيحه تعهيد سيازمان  بر اخلاق  جو و سازمان  اخلاق رابطه

 تصميم عموم  هاي سبک بي  همچني  پژوهش هاي  که رابطه .(17)

ييد نمودند   مطابقت و همسوي  دولت  را تا سازمانهاي مديران در گيري

 اخلاق حرفه اي بستري مناسب گفت که ميتوان لذا  .( 18) داشته است

 فيراهم در سيازمان را  عوامل رواني  اجتمياع  کنترل و کاهش جهت

نموده و از اي  طريق نقش موثري در اتخاذ تصيميمات ميديران   ايفياء 

 اخلاق حرفه اي بطهبر را مبن  اصل  پژوهش فرويه بنابراي   .م  کند.

 .برتصميم مديران  تاييد م  شود عوامل روان  اجتماع  ميانج  نقش با

بيا  اي هم بيه صيورت غيير مسيتقيم و حرفه که بر اي  اساس   اخلاق
 مديران تصميم واسطه عوامل روان  اجتماع  و هم به صورت مستقيم با
حيد متوسيط   رابطه مثبت و معناداري دارد و نتايج بدست آميده بالياتر از

بوده است . که اي  امر نشان دهنده ووعيت خوب اي  متغيرها در جامعه 
 با پژوهشها ساير همانند نيز  حاور پژوهش اينکه نهايت هدف است. در
. اسيت بيوده روبيرو شناسي  روش و اجراي  موووع   محدوديت هاي

 مفهوم خوب  به سازمانها برخ  در حاور پژوهش تاکيد مورد متغيرهاي
 بيه متغيرها  اي  هاي و معرف ها گويه از تفسير لذا و است نشده سازي
 توسعه لذا. است بوده مواجه تفسيري و برداشت  خطاهاي با زياد احتمال
 و آميوزش و ميرتبط هاي پژوهش انجام طريق از متغيرها اي  مفهوم 
 .شود م  پيشنهاد مفاهيم اي  با کارکنان آشناسازي

 

 گیرینتیجه
دن ارزشهاي اخلاق  در سازمان علاوه بر اينکه مزاييا و منيافع نهادينه ش

زيادي را براي سازمان و کارکنان به همراه دارد ؛ نوع  کنترل و نظارت 
درون  را در مديران و کارکنان ايجياد کيرده و آنيان را بيه سيمت خيود 
کنترل    خود کارامدي وخود رهبري  سيوق مي  دهيد. و امير تصيميم 

ان تسهيل م  کند. بر ايي  اسياس يکي  از مهمتيري  گيري را در مدير
عوامل  که مديران بايد در هنگام تصميم گيري به آن توجه داشته باشند 
ارزش هاي اخلاق  در سازمان است که بر پايه آن هنجارها و ناهنجارها 
و بايدها و نبايدهاي سازمان  شکل م  گيرند . معيارهاي اخلياق حرفيه 

د ذهن   هم با عوامل روان  اجتمياع  و هيم بيا اي به عنوان يک فراين
تصميمات مديران   رابطيه مسيتقيم و معنياداري دارد . ليذا مي  طلبيد 
مديران سازمانها وم  پايبندي بيه اصيول اخلياق  در هنگيام تصيميم 
گيري  اقدامات اساس  و اثربخش را جهت نهادينه کيردن ايي  ارزشيها 

ات سازمان  خويش   قرار دهنيد. انجام داده و آنها را در سرلوحه تصميم
 بار اقدامات از جمله کاهش که در اي  خصوص م  توان به برخ  از اي 

رعاييت اصيول  طرييق از  کارکنيان ميان در روان  و اجتماع  مشکلات
اخلاق حرفه اي  توجه به کارکنان و مشارکت دادن آنها در تصيميمات   

ر تصميم گيري  اشياره گوناگون در ام ديدگاههاي و علايق کردن درگير
 نمود.
 

 های اخلاقیملاحظه
 بيراي ليازم شييوه و برناميه پژوهش   اجراي و طراح  مراحل تمام در

 شده   به خوب  انجام گرفته است. اطلاعات گردآوري از حفاظت
 

 هنام واژه
 Professional ethics .1 اخلاق حرفه اي

 Professional structure .2 ساختار حرفه اي

 Moral adjudication .3 اخلاق  قضاوت

 Mental health .4 سلامت روان 

 Professional services .5                                    خدمات حرفه اي

   Psychosocial and social factors .6 عوامل روان  اجتماع 

                                           Moral dilemmas .7 اخلاق  معضل

 Decision making .8 تصميم گيري

 Levels of managers .9 سطوح مديران

 Top executives .10 عال مديران 

 Strategic .11 راهبردي

 Lower level managers .12 مديران سطوح پايي  تر

 Tasks .13 وظايف

    Operational staff .14 کارکنان عمليات 

 Workplace .15 محل کار

 Efficiency .16 بهره وري
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