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 سرآغاز 

 
ـ ترب و میتعلـ ي هـا نظامی اصل رکن کهی آموزشي هاسازمان  تی
 در کـه ی گـاه یجا وی گسـتردگ  علت به روند، می شمار به جوامع

 پـردازان  هینظر توجه مورد کنند،یم فایا جوامع نیاۀ توسع و رشد
 ازي اعمـده  بخـش ی انساني روین). 1( است گرفته قراری سازمان
 کـه  اسـت ی عـ یطب گذرانند، می یسازمان طیمح در را خودی زندگ

ـ  ،یجسـمان  سالمت ابعاد به توجه  از کارکنـان ی اجتمـاع  وی روان
ی بررســ منظــور نیــا بــه). 2( اســت برخــورداری فراوانــ تیــاهم

 و آمـوزش  جملـه  از مختلفي هاسازمان در کارکناني ها نگرش
 بهبـود  بـر  توانـد  مـی  کهي ا مالحظه قابل جینتا لیدل به پرورش
 توجـه  مورد گذشتهۀ ده چندی ط باشد، داشتهی سازمان يرفتارها

 منـابع  تیریمـد  وی سازمان رفتار تیریمد صاحبنظران و محققان
 ).2( است بودهی انسان

 (مقالۀ پژوهشی) 
 

هاي منابع انسانی با نگرش مثبت به کار و اخالق  تحلیل رابطۀ فعالیت
 سازمانی

 حسن قالونديدکتر سمیرا عباسی خالجیري، ، ∗حسنی محمد دکتر

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

 )26/12/94: پذیرش خیتار ،1/10/94 :دریافت خیتار(

 چکیده

 جو و محوله فیوظا خود، شغل به نسبت نکارکنا انتظارات و نظرات از رانیمد تا شودیم موجب سازمان کارکنان نگرش مورد در پژوهش :نهیزم
 هدف با حاضر پژوهش نیبنابرا ر؟یخ یا است منصفانه کارکنان دید از آورندیم در اجرا به کهي اهیرو و استیس ایآ که ابندیدر و شوند آگاه سازمان

 . شد انجامی سازماناخالقی انجیم نقش آزمون با: کار به مثبت نگرش و شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال نیب روابطی بررس
 

 که بود هیاروم شهر پرورش و آموزش دو و یک هیناح برکارکنان مشتملي آمارۀ جامع. استی همبستگ –ی فیتوص نوع از حاضر پزوهش :روش
 استانداردي هاپرسشنامه از هادادهي آورجمعي برا. شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به سادهی تصادفي ریگنمونه روش با نفر 149 آنان انیم از

 . دیگرد لیتحلي ساختارمعادالتی ابیمدل روش با ها داده. شد استفاده
 

 وجود مثبتۀ رابطی سازماناخالق و شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال نیب که داد نشاني آماري هالیتحل و هیتجز از حاصل جینتا :ها افتهی
 نگرش و شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال نیبۀ رابط و. دارد وجودی مثبت و میمستق اثر کار به مثبت نگرش وی سازماناخالق نیب نیهمچن. دارد

 و شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال ،یسازماناخالقي گریانجیم با حال نیع در. استی منف رابطه نیا جهت که چند هر. شد دییتا کار به مثبت
 .کنندی نیبشیپ را کار به مثبت نگرش توانندیمی سازمان اخالق

 

 و داردی سازماناخالق با را ارتباط نیشتریب شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال که گرفته جهینت توانیم هایافته به توجه با ي:ریگ جهینت
 .باشدیم کار به مثبت نگرش بر داریمعن و بتمث م،یمستقریغ اثري دارا شده ادراكی انسان منابع ،یسازماناخالقی انجیم نقش دییتا با نیهمچن

 

 یسازمان اخالق کار، به مثبت نگرش ،ی انسان منابع :دواژگانیکل
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ـ  و ابتدا در نگرش مفهوم ی روانشناسـ  مطالعـات  در همـه  از شیب
 واقع در و شده مطرح رفتاریی شگویپ و نییتب منظور بهی اجتماع
 انجـام  یـا  و دادن انجـام ي بـرا ی درون زهیانگ و لیم ةدهند نشان
ي برآورد ای یابیارز نگرش نیهمچن). 3( است خاص رفتار ندادن
 یـا  فـرد  ،یشـ  دربـاره  مطلـوب  نـا  یا مطلوب صورت به که است

ی عـامل  کـه  جهت آن از ها نگرش). 4( ردیگ می صورتي دادیرو
 نگـرش  از شـتر یب بـد  نگـرش  پخـش  سرعت و هستند دار ریواگ

 توجـه  قابل برخوردارندی توجه قابل دوام و ثبات از و است خوب
 متفـاوت  نگـرش  هزارهـا  فـرد  یـک  کـه  دارد امکان). 4( هستند
 ازی انـدک  تعداد به تنهای سازمان رفتار مبحث دری ول باشد داشته

 گـردد یمـ  مربوط افراد کار یا شغل به که هاآن مانندي هانگرش
 ةدهنـد  نشـان  کـارش  بـه  نسـبت  فـرد  نگرش. است شده توجه

 طیمحـ هـاي   جنبـه  دربـاره ي و که استی مثبت ای یمنف تصورات
 نگـرش  ماننـد  انـد خاصي کاري هانگرشی برخ. دارد اشيکار

 ماننـد  انـد عـام ی برخـ  و خـاص ي فنـاور  یا ندیفرا یک به نسبت
 بـه ). 5( 3یسـازمان  شهروند رفتار ،2یسازمان تعهد ،1یشغل تیرضا
 ازمنـد ین هـدف  بـه  ندیرسـ  وي کـار  هر در تیموفق معمول طور
ی شغل زشیانگ. باشد می هدف یا عمل آن به مثبت نگرشی نوع
 فـرد  اگـر . استي ضروري امر کارآمد، و دیمف اشتغال ادامهي برا
 ریغی حت و آور ماللت اشتغال ادامه نباشد، عالقمند خود شغل به

 ).6(بود خواهد ممکن
 اطارتبـ ی شـغل ي هـا نگرش مفهوم با رسدیم نظر به کهي ریمتغ

 نیبنـابرا . باشـد یمـ  4شـده  ادراكی انسان منابعي هاتیفعال دارد
 تیــاهم از نشــان حاضــر عصــر در عیوســ و گســترده راتییــتغ

 و کارآمـد ی انسـان ي رویـ نی یعن آني راهبرد عنصر نیتر یاساس
ي بـرا ی عـامل  تنهـا  نـه  سازمان ارزش با کاراندانش. دارد متعهد

 عنـوان  بـه  بلکه، هستند ها سازمان ریسا به نسبت سازماني برتر
 لیدل نیهم به. شوندیمی تلقي محور و داریپای رقابت تیمز یک
 ابعـاد  ۀهمـ  بـه  توجـه  م،یعظـ  هیسرما نیا از مطلوبي مندبهره
 منجر آنی بالندگ و رشد و فرد به منحصر عنصر نیا زانندهیبرانگ

 منـابع  اقدامات شد خواهد سازمانی بخش اثر و عملکرد بهبود به
-نگرش ها،مهارت تواند می سازمان که استی معن نیا هبی انسان

 بـه  جـه ینت در و دهـد  شـکل  کـار  انجامي برا را افراد رفتار و ها،
 ).7( کند کینزد سازمان اهداف

 نیا رای انسان منابع تیریمد ستمیس یک صاحبنظران، و محققان
ـ تعر گونه  و کارکردهـا،  اقـدامات،  ازي ا مجموعـه : کننـد  مـی  فی

 هـدف  بـا  کـه  گر،ییکـد  از زیمتمـا ی ول مرتبط هم هبي ندهایفرا
 رندیگ می صورت سازمان کی یانسان منابع حفظ و توسعه، جذب،

)8.( 
 در بتواننـد  کـه  آني بـرا  هـا سـازمان  کـه  دارنـد  دهیعق محققان
 دیبا کنند، عمل اثربخش وی رقابت صورت به ها نیبهتر با مواجهه

 مطالعـات . اشـند ب داشـته ي راهبـرد  نگـاه  خـود ی انسـان  منابع به
 نیتر مهم ازی کی یانسان منابع اقدامات که دهد می نشان مختلف
 واقـع  در. اسـت  هـا سـازمان ی اثربخشـ  و عملکرد بر موثر عوامل
. باشـد یمـ  هـا سـازمان  شکسـت  یـا  تیـ موفق دیکلی انسان منابع
 تیریمـد  اقـدامات  و هـا یمش خط به نسبت دیبا رانیمد نیبنابرا
ـ و بـه  و باشـند  داشـته  یدرست دركی انسان منابع  بـه  نسـبت  ژهی

ـ ا از کارکنـان  ادراك کـه  چـرا  باشـند،  حسـاس  آني امدهایپ  نی
 ریتـاث  شغلشـاش  بـه  نسـبت  آنـان  نگـرش  و عملکرد بر اقدامات

 ). 9( داردیی بسزا
 اخـالق  دارد ارتبـاط ی شـغل هـاي   نگـرش  بـا  کـه ي گـر ید ریمتغ

ي هاتیفعال با مستمر طور بهی اخالق موضوعات. است 5یسازمان
 درمباحـث . مرتبطنـد  افـراد  روزمـره ی زنـدگ  وي احرفه ،یسازمان
 همچـون  ،یسـازمان ي گـذار یمش خط وي ریگ میتصم به مربوط
ـ تول و اتیـ عمل تیریمد ،یابیبازار ،یانسان منابع  وی مـال  امـور  د،ی

 ).10( تندیاهم حائزی اخالق موضوعات ره،یغ
 دوم مهین از غرب دری علم مفهوم یک عنوان بهی سازمان اخالق

ی سـازمان  وي فرد درسطح و). 11( است نموده ظهور ستمیب قرن
 جلـب  خـود  به گذشتهۀ ده چهار در را مختلف پژوهشگران توجه
ي هاسازماني فراروی اساس چالش یک عنوان به آن از که کرده

 ).12( شود می یاد جهان سطح در مختلف
ـ دا. اسـت  آمـده  عمـل  به اخالق ازی مختلف فیتعار  فالمعـار  رهی
ـ معنو ازي ا مجموعه« را اخالق چمبرزی سیانگل  قواعـد « و »اتی

 همچـون ی موضوعات که معتقدند محققان. کندیمی تلق» يرفتار
 یـا  درسـت ي زیچ چه که نیا خصوص دري ریگ میتصم انصاف،
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 رفتــار کــهی مقرراتــ و اتیــعمل نمــودن مشــخص اســت، غلــط
 اتیـ اخالق هدرحـوز  کند، می دییتأ را هاوگروه افراد نیب مسئوالنه

 ).13( دارند قرار
ــاحبنظر ــالق ،يص ــارت را اخ ــد از عب ــول ةقاع ــ اص  وی اخالق

ـ فـرد  رفتار بر که داند می یئها ارزش  عنـوان  تحـت ی جمعـ  اي ی
 ).14( دارد تیحاکم بودن غلط یا درست

 وي ریکـارگ  بهي: معنا بهی سازمان اخالق محققان نظر اساس بر
 و داخـل  در شـده  فیتعری اخالقهاي  تیموقع و هاارزشی ابیارز

 انجـام  کـار  طیمحـ  در کهي کار هر). 15( باشد می سازمان خارج
 واقـع  در. اسـت ی مبتنـ ی اخالقـ ي باورهـا  بـر ی نوع به ردیگیم

ـ تن درهـم  اتیـ اخالق بـا ی سازمان ماتیتصم ). 16( انـد  شـده  دهی
 در مشـترك  اتیـ اخالق مجموعـه  یـک  توسعه و نیتدو نیبنابرا

 یـک  خلـق  بـه  و کنـد یمـ  متعهـد  هـم  بربرا در را افراد سازمان
 و کنـد یمـ  کمـک  باشـد  اخـالق ي رایپـذ  کـه ی سازمان فرهنگ
ـ تقو سـازمان  در را مثبـت ی سازماني رفتارها ). 16( کنـد  مـی  تی
 بـا  باشـد  می کار به مثبت نگرش ضعف قیتحق نیا در ما مشکل

 پخـش  سرعت و هستند رداریواگی عامل ها نگرش نکهیا به توجه
 شـغل  بـه  عالقـه  نداشتن است خوب نگرش از شتریب بد نگرش
 ریـ غ فـرد ي برای حت و کننده خسته شغلۀ ادام که شود می باعث

ـ  نگـرش  کـارش  بـه  فرد جهینت در و. باشد ممکن  نداشـته ی مثبت
ی شـغل   تیرضـا  عـدم  شـده  انجـام  قـات یتحق بـه  توجه با. باشد

 و سـازمان  شـرفت یپ عـدم  کـار،  به تعهدشان نداشتن و کارکنان
 و بـودن  نییپـا ي بـرا  را نـه یزمی انسـان هاي  هیسرما نبودن سالم

 . کندیم فراهم کار به نگرش نداشتن
 منـابع هـاي   تیفعالۀ رابطی بررس حاضر پژوهشی اصل هدف لذا

ی انجیم نقش آزمون با: کار به مثبت نگرش و شده ادراكی انسان
ـ  کـه  باشد می یسازمان اخالق  پـرورش  و آمـوزش  کارکنـان  نیب

 کـه  باالتر و پلمید فوقی لیتحص مدارج با هیروما دو و کی ۀیناح
 مـدل  درقالـب  و شـده  انجـام  انـد  شـده  انتخاب نمونه عنوان به

 شده مطالعهي نظری مبان به توجه با. است شده ارائه ریزی مفهوم
 و شده ادراكی انسان منابعهاي  تیفعال نیبی مفهوم مدل نیا در

ـ ا دارد وجـود  مثبت ۀرابطی سازمان اخالق ـ  مثبـت  ۀطـ راب نی  نیب
ـ ن کـار  بـه  مثبت نگرش وی سازمان اخالق  شـود یمـ  مشـاهده  زی
ــ ــم نقــشی ســازمان اخــالق نیهمچن ــ ۀرابطــ در رای انجی  نیب

 فاءیا کار به مثبت نگرش و شده ادراكی انسان منابعهاي  تیفعال
 . کند یم
 
 

 قیتحقی مفهوم مدل: 1ة نگار
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 روش

گـردآوري   ةنحـو  نظر از و نظر هدف، کاربردي از حاضر پژوهش
آمـاري ایـن    ۀاست. جامع همبستگی نوع زا و توصیفی اطالعات

کارکنان نواحی یک و دو آموزش و پـرورش   ۀپژوهش شامل کلی
هسـتند   شهرستان ارومیه با مدرك تحصیلی فوق دیپلم و بـاالتر 

باشـد.   می نفر 91نفر و ناحیۀ دو   90یک  ۀکه کل کارکنان ناحی
 انتخاب شده با در نظر گرفتن معیارهاي جدول نمونه ۀحجم نمون

پرسشـنامه   160اطمینان بیشتر باشد که براي  می نفر 127گیري 
 پرسشـنامه عـودت داده شـد.    149پخش گردید که از این تعداد 

 باشد. می روش نمونه گیري تصادفی ساده
هـاي   براي جمع آوري اطالعات در ایـن پـژوهش از پرسشـنامه    

 استاندارد به شرح زیر استفاده شد.
ي هاتیفعال :شده ادراكی انسان منابعهاي  تیفعال ۀپرسشنام. الف

 منـابع ي هاتیفعال اسیمق از استفاده با شده، ادراكی انسان منابع
 شــدهي ریــگ انــدازه  همکــاران و نیوالنتــ شــده ادراكی انســان
 اسیـ مق بـا  کـه  بوده هیگو 17 شامل حاضر ۀپرسشنام). 17(است
 کـامال  تـا  1=مخـالفم  کامال(هاي  نهیگز با کرت،یلي ا درجه پنج

 شـده  ادراكی انسـان  منـابع ي هـا تیفعال سنجش به) 5=مواغقم
ی انسـان  منـابع ي هـا تیفعال ۀمؤلف چهار ه،یگو 17 نیا. پردازدیم

ي ریـ گ میتصـم  گسـترده،  آمـوزش  مثبـت،  انتخاب( شده ادراك
 5 تـا 1 سـوال . ردیـ گیمـ  بر در را کارکنان) مناسب پاداش ،یمیت

 سـوال  گسترده، وزشآمي برا 10 تا 6 سوال مثبت، انتخابي برا
ي بـرا  17 تـا  14 سـوال  وی مـ یتي ریـ گمیتصـم ي برا 13 تا 11

 . باشدیم مناسب پاداش
 از اسـتفاده  بـا  ،یسـازمان  اخـالق ی: سازمان اخالق پرسشنامه. ب

 توسـط  کـه  آلفرد و انیه مقاله در کهی سازمان اخالق ۀپرسشنام
 شــده ســنجش دهیــگرد اصــالح و ترجمــه) 18( انیــعطار
 پـنج  اسیـ مق بـا  کـه  بـوده  هیگو 9 شامل حاضر هپرسشنام.است
 کـامال  تـا  1=مخـالفم  کـامال ( هـاي   نـه یگز با کرت،یلي ا درجه

ـ ا. پـردازد یمی سازمان اخالق سنجش به) 5=مواغقم  هیـ گو 9 نی
  ،یشـ یراندیخ ،یسـازمان ي خودمداری(سـازمان  اخـالق  ۀمولفـ  سه
 24 – 21 سـواالت . ردیگیم بر در رای) اخالق اصول بهي بندیپا

ي بـرا  25 ، 22 ، 18 سـوال . باشندیم معکوس پرسشنامه نیا در
 وی شـ یراندیخي بـرا  26 ، 23 ، 19 سـوال  ،یسـازمان ي خودمدار

 . باشدیمی اخالق اصول بهي بندیپاي برا 24 ، 21 ، 20 سوال
 بـا  کـار،  بـه  مثبـت  نگـرش  :کـار  به مثبت نگرش پرسشنامه. ج

 تعهـد  ، روث و لـد یفیبرای شغل تیرضاي هاپرسشنامه از استفاده
 به لیتما). 20 و 19(است شدهی طراح همکاران و پورتری سازمان
 همکـاران،  و کـامن  گشـت  بر قصد به لیتما ۀپرسشنام از ماندن

 بای شغل تیرضا ۀپرسشنام. است شده گرفته بر  همکاران و چن
 هیـ گو 3 با ماندن به لیتما و هیگو 15 بای سازمان تعهد ه،یگو 10
 1=مخـالفم  کامال( هاي  نهیگز با کرت،یلي ا درجه پنج اسیمق با
 کارکنـان  کـار  به مثبت نگرش سنجش به ،) 5=مواغقم کامال تا
 نگـرش  به مربوط 54 تا 27 سوال از پرسشنامه نیا در. پردازدیم

ی شـغل  تیرضـا ي بـرا  36 تـا  27 سوال از. باشد می کار به مثبت
 ، 38 ،37 سـوال .  باشـد یمـ  معکوس 33 ،31 سوال که باشدیم

ی سازمان تعهدي برا 54 تا 40 ازسوال و ماندن به لیتماي برا 39
 .باشدیم معکوس 54 ،51 ،50 ،42 سواالت که باشدیم

 اسـتفاده  کرونباخي آلفا ازیی ایپای ابیارزي برا حاضر پژوهش در
ـ پا: بودنـد  بـاال  اسـها یمقي بـرا یی ایپا نمرات .است دهیگرد یی ای

 اخـالق  ،)85/0( شـده  ادراكی انسان عمنابهاي  تیفعال پرسشنامه
 .شد محاسبه) 81/0( کار به مثبت نگرش و) 71/0( یسازمان
 وجـود  با حاضر،ي ها پرسشنامهیی روای بررس منظور به نیهمچن

ي هـا  پـژوهش  در آنهـا  مکـرر  اسـتفاده  و ابزارهـا  بودن استاندارد
ـ اي اجرا از حاصلي ها داده کشور، خارج وی داخل  در اسیـ مق نی
ـ ا. شدندی عامل لیتحل نمونه گروه  لیـ تحل وهیشـ  بـه  لیـ تحل نی

 مـاکس یوار چرخش با) PCی (اصلي ها مؤلفه روش بهی اکتشاف
ی خـ  مقدار و 74/0 برابر KMO بیضر مقدار. است شده انجام
 01/0 سـطح  در کـه  آمد بدست 7/15406 بارتلت تیکرو آزمون

ي ابـر  نمونـه ي رهـا یمتغ و نمونـه  تیـ کفا نشانه و بوده دار یمعن
ـ تأ مـورد  حاصل جینتا. استی عامل لیتحل انجام ـ وار و دیی  انسی
 از حاضـر  پـژوهش  در. اسـت  آمـده  بدست 78/0 حدودی عیتجم

 در. است شده گرفته بهرهی استنباط آمار وی فیتوص آماري روشها
ـ تائی عـامل  لیـ تحل روش مطالعه، نیای استنباط آمار بخش  ،يدی
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ـ  روابـط ی سـ برري بـرا ي سـاختار  معادالتی یاب مدل روش  نیب
 . است شده گرفته بکاري ساختار مدل ارائه و رهایمتغ

 

 ها افتهی

ی بررســ جهــت رهــایمتغی فیتوصــهــاي  شــاخص 1 جــدول در
 بـا  اسـت  شده ارائه ها داده عیتوز بودن نرمال و مناسبی پراکندگ

 استاندارد انحراف و نیانگیمهاي  آماره ریمقاد جدول نیا به توجه
ی دگیکشـ  وی چـولگ  ریمقـاد  و ها داده بمناسی پراکندگ نشانگر
 .باشند می ها داده بودن نرمال

 
 انحراف و نیانگیمی فیتوصهاي  شاخص: 1 جدول

 پژوهش موردي رهایمتغ استاندارد
ی انسان منابع ها شاخص

 شده ادراك
 به مثبت نگرش

 کار
 یسازمان اخالق

 24/27 28/86 67/51 نیانگیم
 انحراف

 استاندارد
46/10 40/13 02/5 

 031/0 -188/0 -245/0 یچولگ
 355/0 058/0 -031/0 یدگیکش
 

 
 

 و درونزاي رهایمتغی همبستگ سیماتر: 2 جدول
 برونزا

 3 2 1 ریمتغ شماره
   1 یانسان منابع 1
  1 53/0** یسازمان اخالق 2

 به مثبت نگرش 3
 کار

**47/0 **47/0 1 

 
. اسـت  شـده  ارائه 1 جدول در پژوهشي رهایمتغ نیبی همبستگ
 نیبـ ی همبسـتگ  بیضـر  شـود،  می مشاهده 1 جدول در چنانچه

) بـا  =47/0rی با نگـرش مثبـت بـه کـار (    انسان منابعي رهایمتغ
داري در سـطح  )، رابطـۀ مثبـت و معنـی   000/0سطح معناداري (

) وجود دارد. رابطه بین اخالق سازمانی با نگرش مثبت به 01/0(
) 01/0) در سـطح ( 000/0() با سطح معنـاداري  =47/0rکار نیز (

مثبت و معنادار بـود. همچنـین، بـین منـابع انسـانی بـا اخـالق        
 و مثبت رابطۀ ،)000/0ي (داری معن سطح) با =53/0rسازمانی (

 بیضــر نیشــتریب. دارد وجــود) 01/0( ســطح دري دارمعنــا

53/0 

24/1 

20/0- 

 يخودمدار

 یشیراندیخ

 يبندیپا

 تیرضا

 به لیتما
 ماندن

 یسازمان تعهد

 منابع

 اخالق

 کار

 انتخاب

 آموزش

 يریگ میتصم

 پاداش

 37/0 

 52/0 

 44/0 

 80/0 

79/0 

69/0 

75/0 

45/0 

71/0 

75/0 

71/0 

00/1
1 

58/0 

28/0- 

50/0  

43/0  

50/0  

01/0  

92/0  

66/0  

 : الگوي تابع ساختاري پس از برازش داده ها با الگوي مفروض2نگارة 
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  = r)53/0ی (انسـان  منـابع  بـا ی سـازمان  اخـالق  نیبی همبستگ
 . باشد می

ت هر چه بهتر روابـط علـی و نحـوه تاثیرگـذاري     به منظور شناخ
منابع انسانی ادراك شده بر نگرش مثبت به کار با نقش میانجی 
اخــالق ســازمانی تحلیــل مســیر بــا اســتفاده از مــدل معــادالت 

حاصل از ایـن تحلیـل، مویـد    هاي  ساختاري صورت گرفت. یافته
حاصـل از تحلیـل مسـیر در مـدل سـاختاري      هـاي   افتهینتایج و 

دهـد. همـانطور کـه     مـی  پژوهش را نشانهاي  بوط به فرضیهمر
بـراي بررسـی   زیـر  هـاي   از شـاخص  اشاره شد در پژوهش فعلی

 هـا  برازش مدل معادالت ساختاري اسـتفاده شـد. ایـن شـاخص    
قابل پـذیرش هسـتند،    3که مقادیر کمتر از  .X2/d.fعبارتند از: 

نشانگر  90/0) که مقادیر بیشتر از GFIشاخص نیکویی برازش (
برازش مناسب مدل هستند، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 

)AGFI قابل قبول هسـتند، مجـذور    80/0) که مقادیر بیشتر از
) که مقادیر کمتـر از  RMSEA( میانگین مربعات خطاي تقریب

شـاخص بـرازش    نشانگر برازش مناسـب مـدل هسـتند و    08/0
برازش مناسـب   نشانگر 90/0) که مقادیر بیشتر از CFIتطبیقی (

 .مدل هستند
در پژوهش حاضـر، اخـالق سـازمانی و نگـرش مثبـت بـه کـار        
متغیرهاي درونزاي مدل هستند و منابع انسانی ادراك شده متغیر 

 برونزاي مدل است.
منابع انسانی ادراك شده داراي اثر مستقیم، منفی و معنی دار بـر  

ع . همچنـین منـاب   -20/0نگرش مثبت به کـار دارد بـا ضـریب    
انسانی ادراك شـده داراي اثـر مسـتقیم، مثبـت و معنـی دار بـر       

 اخـالق  نیبـرا  عـالوه . باشـد  می 53/0اخالق سازمانی با ضریب 
ـ  و مثبـت  م،یمسـتق  اثر کار به مثبت نگرش بری سازمان  داری معن

 ،یسازمان اخالقی انجیم نقش دییتا با نیهمچن). β= 24/1( دارد
ـ  و مثبـت  م،یمستق ریغ اثري دارا شده ادراكی انسان منابع ی معن

 .باشد می 66/0 بیضر با کار به مثبت نگرش بر دار
 
 
 

  میمستق ریغ و میمستق ریتاث بیضرا: 3جدول
 مثبت نگرش بر شده ادراكی انسان منابعهاي  تیفعال

 یسازمان اخالقی انجیم نقش با کار به
ضریب  ها هیفرض ریمس

 (β) مسیر 
T جهینت 

 ← شده ادراكی انسان منابع
 یسازمان اخالق

ــر 18/5 53/0  میمســتق اث
 دارد

 ←شده ادراكی انسان منابع
 کار به مثبت نگرش

ــر -32/3 -20/0  میمســتق اث
 دارد

 نگرش ←یسازمان اخالق
 کار به مثبت

ــر 35/11 24/1  میمســتق اث
 دارد

 ←شده ادراكی انسان منابع
 اخالق از( کار به مثبت نگرش
 ی)سازمان

 ریــــغ اثــــر - 66/0
 دارد میمستق

 
 

) t( مقدار و اریمعي خطا ون،یرگرس بیضرا :4 جدول
 کار به مثبت نگرش شده محاسبه

 β B se t  رهایمس
ــر ي رو بــــ
 مثبت نگرش

 از کار به

ی انسـان  منابع
 شده ادراك

20/0- 20/0- 09/0 32/3- 

ــر ي رو بــــ
 مثبت نگرش

 از کار به

 اخــــــــالق
 یسازمان

24/1 24/1 11/0 35/11 

ــر ي رو بــــ
ــالق  اخـــــ

 ازی سازمان

ی انسـان  منابع
 شده ادراك

53/0 53/0 10/0 18/5 

 
 نگرش بری سازمان اخالق ریمس که است نیا بر گواه 4 جدول
 اما،. است معنادار و مثبت) P ،33/11=t>001/0( کار به مثبت

 P>001/0( کار به مثبت نگرشي رو بری انانس منابع اثر
،32/3-=t (ن،یهمچن. است معنادار زین اثر نیا که استی منف 

 P>001/0ی (سازمان اخالقي رو بری انسان منابع ریمس
،18/5=t (است معنادار و مثبت. 
 

 بحث

 آمـده  بدست جینتا به توجه بای کل بطور فوق اتیفرض آزمون در
ـ  کـه  گفت توانیمي ساختار معادالت مدل از ـ فعال نیب ي هـا تی

 .دارد رابطهی سازمان اخالق و شده ادراكی انسان منابع
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 بیضر بودن داریمعن اساس بر آمده، بدست اطالعات به توجه با
 اخــالق و شــده ادراكی انســان منــابعي هــاتیــفعال نیبــ ریمســ

ـ )P>001/0( سـطح  در) β ،18/5 =t= 53/0( بـا ی سازمان  نیچن
ـ فعال نیب( اول ۀیفرض که شودیم جهینت ی انسـان  منـابع ي هـا تی

 شـود  یم دییتأ) دارد رابطه کارکنانی سازمان اخالق و شده ادراك
ی انسـان  منابع کهی زمان نیبنابرا. است مثبت رابطه نیا جهت که
. کنـد یمـ  دایـ پ شیافـزا  زیـ نی سازمان اخالق زانیم یابد، شیافزا
ـ کاند کـه  داد نشان محققان پژوهش جینتا  شـتر یبی شـغل ي دهای
ي هامصاحبه کهی وقت کنند درك صادق را سازمان تا بودند لیما

ي هایافته با یافته نیا). 21(کردند افتیدر راي اانهیگراواقعي کار
 از گـر یدی برخـ ۀ مطالعـ  نیبرا عالوه .داردی همخوان قیتحق نیا

 رانیمد تیموفق دری مهم نقش اخالق که داد نشان پژوهشگران
 اصـول  کـه ي ا گونـه  بـه  دینما می فایای انساني روین با رابطه در
 در رانیمـد  فیوظـا  در ،يکار اخالق حوزه در شده شناخته جیرا

ـ ). 22( ابـد ی می یپررنگ نمود سازمانی انسان منابع قبال  نیهمچن
). 23( کند می یانیپشت گرید محققانهاي  یافته از حاضر پژوهش
ي ارتقـا  دري کـار  اخالق نقش عنوان تحتي امقاله در محققان

 بـه  تواند یم قیتحق نیا که دادند نشانی سازماني شهروند رفتار
 باي شهروند رفتاري هامشخصهي ارتقا خصوص در وجه نیبهتر

 نیبـد ). 23(ردیـ گ قـرار  اسـتفاده  مـورد  اخـالق  تیتقو از استفاده
یی گرا اخالق نمودن لحاظي براي اژهیو ندیفرآ است الزم منظور

ــ مــدنظر اســتخدام نظــام در  ثیــح از انیمتقاضــ و گرفتــه رارق
ی اختصاصـ  وی عمـوم  طیشـرا  ریسـا  کنار در زین بودن اخالقمند

 . شوندی بررس
 اثـر  کـار  بـه  مثبـت  نگرش بری سازمان اخالق ها یافته به توجه با

 دییتأ) P>001/0( سطح در) β ،35/11 =t= 24/1( دارد میمستق
 را کـار  بـه  مثبت نگرش تواندیمی سازمان اخالق جه،ینت در. شد

 قـرار  محوری سازمان اخالقی سازمان هر در ،ییعن. کندی نیبشیپ
. ابـد ییم شیافزا کار به مثبت نگرش زانیم سازمان آن در رد،یگ

 ،1( باشـد  می همسوی قبل محققان قاتیتحق جینتا با حاصل جینتا
 وی اخالقـ ي فضا نقش عنوان بای قیتحق در  محققان). 25 و 24

 و شغل در ماندن لیتما ،یشغل نگرش ،انیمشتر 15یشغل استرس

 بهی شغل تیرضا بای اخالقي فضا که دادند نشانی شغل عملکرد
ی منفـ  ۀرابطـ  شغل در ماندن به لیتما با و دارد رابطه مثبت طور
 عنــوان بــاي امقالــه دري  گــرید محققــان نیهمچنــ). 24( دارد

ـ فعال ها،شرکتی اخالقي هاارزش«  تیرضـا  ،یگروهـ ي هـا تی
 »کـار  پاسـخ ي رو بر کار شرح اثر: شغل در ماندن لیتما وی شغل
 بـه  مثبت طور بهی اخالقي هاارزش که دارند دیتأک نکته نیا به

 رابطـه  شـغل  در ماندن به لیتما بای منف طور به وي کار تیرضا
 ۀرابطـ  عنـوان  تحتی قیتحق در محققان نیبرا عالوه). 25( دارد

 ارائـه ی: شـغل  تیرضـا  ابی سازمان اخالق و کنترل منبع نیبی عل
ـ  کـه  داد نشـان  کار طیمحي برای مدل  بـا ی سـازمان  اخـالق  نیب

 جینتا با که). 1( دارد وجودی مثبت و داریمعن ۀرابطی شغل تیرضا
 جینتـا  با قیتحق نیا جینتا نیهمچن. باشد می همسو فوق قیتحق
 در محققـان ). 26( باشـد  مـی  همسـو ي گـر ید محقـق  قاتیتحق
ـ الگو عنـوان  با یقیتحق ـ ی ابی ـ  روابـط ي سـاختار ۀ معادل  جـو  نیب

 بـه  خـدمت  ترك تین بای سازمان تعهد وی شغل تیرضا ،یاخالق
 تعهـد  وی شـغل  تیرضـا  بـا ی اخالق جو نیب که دیرس جهینت نیا

ـ ن با و دار یمعن و مثبت رابطهی سازمان  ۀرابطـ  خـدمت  تـرك  تی
 همسـو  حاضـر  قیـ تحق جینتـا  بـا  کـه  دارد وجود داری معنی منف
ـ  کـه  دندیرسـ  جـه ینت نیا به محققان). 26( باشد می  اخـالق  نیب

 نیهمچن دارد وجود داری معن ۀرابطی سازمان تعهد و کاری اسالم
 ریـ غ اثـر  یشـغل  تیرضـا  بـر  کـار  یاسالم  کاری اسالم اخالق
ـ ن قیـ تحق نیا که دارد داري یمعن و مثبت م،یمستق  جینتـا  بـا  زی
 بـه  خـود  انقیتحق در محققان. )27( باشد می همسو فوق قیتحق

ـ  جـو  بـودن  حـاکم  کـه؛  دندیرس جهینت نیا  سـازمان  در یاخالق

ـ  در سـازمانها  و افـراد  براي یمهم امدهايیپ  ن،یبنـابرا . دارد یپ

 بروز باعث کار طیمح در جوي نیچن جادیا با توانندیم سازمانها

 جـه ینت در و یسـازمان  و فـردي  مثبـت هاي  نگرش و امدهايیپ

 ).28( شوند سازمان وري بهره شیافزا
 میمسـتق  اثـر  از حـاکی  هـا  داده تحلیـل  و تجزیه نتایج همچنین

 بـه  مثبـت  نگـرش ي رو بر شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال
ـ ا باشـد،  مـی  کار  سـطح  در) β ،32/3- =t= -20/0( هیفرضـ  نی

)001/0<P (اسـت ی منف رابطه نیا جهت که چند هر. شد دییتأ .
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 را کار به مثبت نگرش ،شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال پس
 قیـ تحق جینتا با حاصل جینتا. کندیمی نیبشیپ معکوس طور به

-مقاله در محققان). 31 و 30 ،29( باشد می همسوی قبل محققان

ی بررس: کارکناني هانگرش و منابعي ریبکارگ  عنوان تحتي ا
 کـه  داد نشـان ی شـغل  تیرضـا  وی سازمان تعهد ،یشغل مشارکت

ـ ). 29( است مرتبطي کار تیرضا با استخدام منبع ـ ا نیهمچن  نی
ي بهتـر  منبـع  عنـوان  بـه  کارمنـد  مراجعات که داد نشان قیتحق
ي کـار  تیرضـا  بـا  کارمندان نیبنابرا باشدیم کار استخدامي برا

 روزنامـه ی آگهـ  قیـ طر از کـه ی کارمنـدان  با سهیمقا دري شتریب
ـ ن  محققان نیهمچن. کنندیم کار اندشده استخدام  قیـ تحق در زی

 منابعي هاوهیش ادراك وي کار تیرضا نیبي قوی همبستگ خود
 مـن، یاي کـار  طیشـرا  شـامل  کـه  دانـد  نشـان  را موافقی انسان

ـ ترب و میتعلـ ي هافرصت  انتخـاب  و اسـتخدام  و شـرفت یپ و تی
 بـا  خـود  قیتحق در  محققان نیبرا عالوه). 30( شوندیم عادالنه
 ادراكي ور بهره بر رموثی انسان منابعهاي  تیفعالی بررس عنوان

 داوطلبانه، انتخاب عوامل که دندیرس جهینت نیا به دورکاران ةشد
ـ الکترون نظـارت  محـور، ی خروجـ  کنتـرل  ،یشـغل  مشارکت  ک،ی
ي ور بهره بر مثبت ریتأثي دارای اجتماع تیحما و ریمتغ پرداخت

 .)31( باشد می یشغل
 ریـ غ اثـر  کـه  داد نشـان  هـا  داده لیتحل و هیتجز جینتا نیهمچن
 به مثبت نگرش بر شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال میمستق
 در. شــد دییــتأ) P>001/0( ســطح در) β ،94/4=t= 66/0(کــار

 نگـرش  توانـد یمـ ی سـازمان  اخالقۀ بواسطی انسان منابع جه،ینت
 دری سـازمان  اخـالق  حضور و کند نییتب را کارکنان کار به مثبت
 بـه  کارکنـان  در را کـار  به تمثب نگرش زانیمی انسان منابع کنار

ی انسـان  منابعي هاتیفعال ،ییعن. کندیمی نیبشیپی مثبت صورت
 رای سـازمان  اخـالق  که دارند کار به نگرش بری مثبت ریتأثی زمان
ـ ن پژوهشـگران  ازی برخـ ۀ مطالعـ . باشـند  داشته خود همراه به  زی
ــمو ــا دی ــه نی ــت رابط ــا). 32 و 30 ،29 ،17( اس ــ جینت  ۀمطالع

ـ  رابطـه  در رای سـازمان  اخالقي اواسطه نقشی انپژوهشگر  نیب
 کـار  بـه  مثبـت  نگـرش  و شـده  ادراكی انسان منابعي هاتیفعال
 حاضر پژوهشي ها یافته با جینتا نیا که) 17( داد نشان دار یمعن

 کـه  پژوهشـگران  از گریدی برخ ۀمطالع نیهمچن. داردی همخوان
 و کارکنان تعهد با عملکردگرای انسان منابعي هاتیفعال داد نشان

 ).33( دارند مثبت ۀرابط شرکت عملکرد
 شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال که داد نشان ها داده لیتحل

 کـار  بـه  مثبـت  نگرشی نیبشیپ و نییتب توانی سازمان اخالق و
 که آمده بدستي هاشاخص و هایافته اساس بر. دارد را کارکنان

 پـنجم  ۀیفرضـ  جـه ینت در. نـد داري ساختار مدل برازش از نشان
 تواننـد یمـ ی سـازمان  اخـالق  وی انسـان  منـابع  نیبنابرا. شد دییتأ

 بـا  حاصل جینتا. ندینما نییتب کارکنان در را کار به مثبت نگرش
 جینتـا ). 32 و 30( باشـد  مـی  همسـو ی قبل محققان قیتحق جینتا

ی ادراکــ وی قــانوني هــا جنبــه عنــوان بــای پژوهشــگران ۀمطالعــ
ـ  دری انسـان  منـابع  تیریمدي هاتیفعالي هايهمکار ی نـ یبشیپ

 وي کار تیرضا نیبي قوی همبستگ که داد نشانی شغل تیرضا
ـ ).  30( دارد وجود موافقی انسان منابعي هاوهیش ادراك  نیهمچن

 در اخـالق  شـدن  نـه ینهاد نقـش  عنـوان  باي امقاله در  محققان
ـ ا بـر  گـروه ی شاداب وی شغل تیرضا ،یسازمان تعهدی اثربخش  نی

 قیـ طر از اخـالق  کردن نهینهادي برا تالش که دارد دیتأک نکته
یـی  اجراي هـا مقـام  جـاد یا وي رفتاري هابرنامهي اجرا و نیتدو
 داردی بستگی سازمان تعهد وي کار تیرضا بهي کار اخالقي برا
)32.( 

 همـه  کنتـرل  عـدم  جملـه  از ییهـا  محـدودیت  با فوق پژوهش

 تـاثیر  تحـت  را تحقیق نتایج ودب ممکن که ناخواسته متغیرهاي

 نیـز  و کارکنـان  بـین  در پژوهش روحیه نبودن حاکم دهند، قرار

 نظـري  مبـانی  به دسترسی وعدم بررسی مورد يها متغیر تازگی

 .بود رو روبه گسترده،
ی مطالعات حوزه یک قیتحق نیا در فوق،هاي  تیمحدود وجود با

 منـابع  سـازه . اسـت  شـده  گشـوده  رشـد  حال در وی عال و دیجد
 کـه  هسـتند یی ها سازه کار به مثبت نگرش و شده ادراكی انسان

ـ ا در. شوند می مطرحی روانشناس و تیریمد حوزه دری تازگ به  نی
 قـات یتحقي بـرا  مقاله نیا چهارچوب در موضوعاتی برخ راستا،

ـ ز شـنهادات یپ. استیی شناسا قابلی آت ي غنـا  بـر  توانـد  مـی  ری
 .دیافزیب نهیزم نیا دري بعد قاتیتحق
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 نگـرش  وی انسـان  منـابع  از ادراك رابطه ۀنیزم در که است الزم
 يشـتر یبهاي  پژوهش گر،یدي ابزارها از استفاده با کار به مثبت

ی احتمال یانجیم و رگ لیتعد يرهایمتغ گرید نقش و ردیگ صورت
 .ردیگ قرار يشتریب توجه مورد

 القاخي هامؤلفه از یک هر نیب ۀرابط شود می شنهادیپ نیهمچن
 مثبـت  نگرش و شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال بای سازمان

  ردیگ قراری بررس و قیتحق مورد قایدق کار به
 و آمـوزش  مسـئوالن  و رانیمد که شود می شنهادیپ نیبرا عالوه

 فـراهم  را اتیـ اخالق کردن نهینهادي برا الزمي بسترها پرورش
 زانیـ م تـوان  می نسازما در مناسبی اخالق جو جادیا با و ندینما

 . داد شیافزا کارکنان در را کار به مثبت نگرش
 

 يریگ جهینت

ی سـازمان  اخالق که است آن ازی حاک پژوهش جینتای طورکل به
 شده ادراكی انسان منابعي هاتیفعال نیب ۀرابط در یانجیم نقش

 کند؛ می فایا مطالعه تحت کارکنان نیب در کار به مثبت نگرش و

ی سـازمان  اخالق یانجیم نقش به دیبا پرورش و آموزش نیبنابرا
ـ یزم و کنـد  یاساسـ  توجـه  فوق رهايیمتغ نیب ۀرابط در  بـروز ۀ ن

 . بخشد بهبود سازمان طیمح در رای سازمان اخالق
 

 یاخالقهاي  مالحظه

ـ  سرقت ،يدار امانت: همچونی اخالق موضوعات  تیرضـا  ،یادب
 قـرار  توجـه  وردم حاضر پژوهش در...  و چندگانه انتشار آگاهانه،

 .اندگرفته
 

 يسپاسگزار

 همکـاري  از دانند می الزم خود بر مقاله نیا سندگانینو انیپا در

 جهـت  هیاروم شهر پرورش و آموزش دو و کی ینواح نیمسئول

 که افرادي یتمام از نیهمچن و اطالعات آوري جمع و یهماهنگ

  .کنندی قدردان و تشکر نمودند همکاري مطالعه نیا انجام در
 

 نامه واژه

  Job Satisfaction .1 یشغل تیرضا
 Organizational Commitment .2 یسازمان تعهد

3. Organizational Citizenship Behavior 
 یسازماني شهروند رفتار

4. Quality- Related Human Resource Practices   
  شده ادراكی انسان منابعهاي  تیفعال

 Organizational Ethics .5 یسازمان اخالق
 Positive Selection .6 مثبت انتخاب
 Extensive Training .7 گسترده آموزش

 Decision-Making Team .8 یمیتي ریگ میتصم
 Appropriate Reward .9 مناسب پاداش
 Positive Work Attitudes .10 کار به مثبت نگرش

 Tend To Remain .11 ماندن به لیتما
 Organizational Autonomy .12 یسازماني خودمدار

 Benevolent .13 یشیراندیخ
 Ethics Fundamental .14 یاخالق اصول

 Job Stress .15 یشغل استرس
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