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  سرآغاز 

با افزایش سطح آگاهی سازمان و رقابت در طی ده سال گذشته،            
ایجاد فضاي کاري اخالقی براي هر سازمانی بـسیار بـا اهمیـت             

فضاي کاري اخالقی نوعی از فضاي کـاري اسـت       . گردیده است 
ها، قوانین و سرو کار داشتن آن با          دستورالعمل ةکه منعکس کنند  

ي اخالقـی در سـازمان نـشان    فـضاي کـار  . نتایج اخالقی اسـت   

ییـد  أهـاي اخالقـی، انتظـارات رفتـاري و نـشانگر ت       ارزش ةدهند
اخالقیات بر تصمیمات اعضاي سازمان بوده و به معنـاي وجـود            

). 1(باشـد  هاي اخالقی جهت انتخاب و عمل کارکنـان مـی     گزینه
ها و افزایش میـزان      تر شدن روزافزون سازمان     با پیچیده  ،بنابراین

هـاي کـاري، توجـه     راخالقی و غیرقـانونی در محـیط  کارهاي غی 
مدیران و رهبران را به ایجاد و حفـظ فـضاي کـاري اخالقـی و                

  تبیین نقش فضاي کاري اخالقی : گرایی کارکنان مشتري

  سازمان-و تناسب فرد

   فرشته خلیلی پالنديندا طهماسبی روشن،،  ∗دکتر میثم شیرخدایی

  رگانی، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندرانگروه مدیریت باز

  )17/02/93: ، تاریخ پذیرش05/11/92: تاریخ دریافت(

  چکیده

هـاي کـاري، توجـه مـدیران و      ها و افزایش میزان کارهاي غیراخالقی و غیرقـانونی در محـیط       تر شدن روزافزون سازمان     امروزه با پیچیده   :زمینه
پژوهش حاضر بر آن است    . ها ضرورت یافته است     سازمان ۀفضاي کاري اخالقی و نهادینه کردن رفتارهاي اخالقی در هم         رهبران به ایجاد و حفظ      

هـاي خـدماتی بـا در نظـر گـرفتن اثـر        گرایی کارکنان فعال در سـازمان    سازمان بر مشتري   -تا به بررسی نقش فضاي کاري اخالقی و تناسب فرد         
  .اي تعهد سازمانی بپردازد واسطه
ــژوهش، روش :روش ــوع از وی فیتوصــ پ ــوده کــه در   . اســتی همبــستگ ن ــان صــفی بانــک ملــت ب ــژوهش حاضــر، کارکن   جامعــه آمــاري پ

گیـري    نفـر بـا استفـــــاده از روش نمونـه    120 کـارمند 400از بین .  شرکت کرده بودند1391هاي آموزشی بانک ملت در آذر ماه و دي ماه      دوره
 اخالقی، تناسب فرد و سـازمان، تعهـد     يي فضاي کار  ها پرسشنامه از قیتحقي  رهایمتغ کردنی  اتیعملي  برا. شدند بانتخا نمونه عنوان بهتصادفی  

نرم افزارهاي    معادالت ساختاري استفاده شد و این کار با استفاده از          الگويآوري شده از     هاي جمع  وتحلیل داده  براي تجزیه . سازمانی استفاده گردید  
5/8 Lisrel 18 و SPSSانجام شد  .  
 سازمان با تعهد سازمانی و همچنین بیانگر رابطـه مثبـت و             -دهنده رابطه مثبت و معنادار فضاي کاري اخالقی و تناسب فرد           نتایج نشان  :ها افتهی

  . باشد گرایی می معنادار تعهد سازمانی با مشتري
ه ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان و متعاقب آن منجر به بهبـود             ایجاد فضاي کاري اخالقی و وجود تناسب فرد و سازمان، منجر ب            :گیري نتیجه
 .گرایی کارکنان خواهد شد مشتري

   سازمان، مشتري گرایی-فضاي کاري اخالقی، تناسب فرد: کلیدواژگان
  
 

__________________________________________________________________________________________________________________  
  shirkhodaie@umz. ac . ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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هـا ضـروري     سـازمان ۀنه کردن رفتارهاي اخالقی را در هم  ینهاد
هـا   زیرا اخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش       . کرده است 
کننـد،   بدیل مـی  ها را به عمل ت     عنوان ابزاري که ارزش    دارند و به  

هـاي دیگـر نـشان       پـژوهش  ۀاز طرفی مطالع  . شوند نگریسته می 
هاي داراي فـضاي کـار اخالقـی، کارکنـانی       دهند که سازمان  می

کـه تعهـد از      طـوري  به. متعهدتر و با رضایت شغلی باالتري دارند      
 بـه طریق شناخت سازمانی، با فضاي کاري اخالقی ارتباط دارد،          

 و خــاص ســازمان یــک در فــرد مــشارکت ویی شناســا زانیــم
 گفتـه ی  سـازمان  تعهـد  سازمان، آن به کارکنانی  عاطفی  دلبستگ

 شیافـزا  بـه  منجـر ی  سازمان تیحما از ادراك جهینت در. شودیم
یی رفتارهــا بــه کارکنــان و شــودیمــ کارکنــانی ســازمان تعهــد

  ). 2(است سازمان نفع به که پردازند یم
هـایی کـه قـادر بـه      شرکتاز آن جایی که افراد به کار کردن در     

هاي خود در بهترین وجه ممکن       ها و شایستگی   استفاده از مهارت  
. ها باشد، تمایل دارنـد  هاي شخصی آن و ایجاد محیطی با ویژگی  

 فضاي کاري اخالقی بـر نگـرش و احـساس کارکنـان             ،بنابراین
 تماس با مشتري در چگونگی درك برخورد بـا مـشتریان و          ۀنقط

 اخالقـی   يمفهوم فضاي کار  . گذارد میتأثیر   دیگر همکاران خود  
 مناسـب قـرار دارد یـا خیـر،      یبا درك فرد، از این که در سـازمان        

ــی دارد  ــاط نزدیک ــرا). 3(ارتب ــالق  زی ــان از اخ ــات کارکن  ادراک
هاي مختلـف    کار و مسئولیت اجتماعی در سراسر فرهنگ      و کسب

  ).4(متفاوت است
 قابـل توجـه در      از جمله مفاهیم کلیـدي و      1فضاي کاري اخالقی  

شـود کـه بـر رفتـار و نگـرش کارکنـان              ها محسوب می   سازمان
توان به درك کلی     فضاي کاري اخالقی را می    ). 1(ثیرگذار است أت

). 1(ها و عملیات سازمان با محتواي اخالقی تعریف نمود         از روش 
به برداشت و درك صحیح از قانون و تخلفات در محـیط کـاري              

اي پــذیرش یــا عــدم پــذیرش ســازمان و تــدوین هنجارهــا بــر
). 5(رفتارهاي کاري در سـازمان، فـضاي کـاري اخالقـی گوینـد            

بعضی از صاحبنظران نیز فضاي کـاري اخالقـی را درك کامـل              
کارکنان از قبول مسئولیت، تعصب داشـتن نـسبت بـه سـازمان،             
پذیرش یا عدم پذیرش رفتار همکاران و درگیر ساختن خود براي       

بـا  ). 3(کننـد ده در سازمان، تعریف مـی     مواقع بحرانی به وجود آم    
اي بـراي  هاي پیشین، ابعـاد چهارگانـه    افتهیمطالعه و کنکاش در     

اعتمـاد  : فضاي کاري اخالقی شناسایی شـده اسـت کـه شـامل           
مسئولیتی، رفتار همکـاران، فـروش اخـالق مـدار و هنجارهـاي             

  ):  1(باشند که به شرح زیر بیان گردیداخالقی می
داري روابـط سـازمانی درونـی یـا          کلیـد نگـه   : 2اعتماد مسئولیتی 

جلوگیري از شکست آن این است که افراد به همکاري یکـدیگر            
اعتمــاد مــسئولیتی ). 6(اعتمــاد و اطمینــان کــافی داشــته باشــند

سازمانی، به احساس کارکنان در مـورد وجـود عـدالت سـازمانی             
ظـار  در مجموع، اعتماد مسئولیتی یعنی داشتن این انت       . اشاره دارد 

چــه بــا کلمــات، چــه در اعمــال و چــه در ( مثبــت کــه دیگــران
  ). 7(فرصت طلبانه عمل نکنند) تصمیمات

ـ           : 3رفتار همکـاران   کـارگیري   هایـن بعـد بـه ادراك کارکنـان از ب
رفتارهاي غیراخالقی توسط سایر همکاران در سازمان اشاره دارد         

ی تواند منجر به بروز فـضاي غیراخالقـ       و وجود چنین ادراکی می    
  ). 1(شوددر سازمان 

بیانگر قابلیت هاي نیروي فـروش در ارائـه         : 4فروش اخالق مدار  
فــروش، شناســایی نیازهــاي مــشتري و پیــشنهاد محــصول بــه 

بنـدي زمـان و تمایـل بـه      مشتري، دانش در مورد کـاال، تقـسیم   
  ). 8(باشد کمک کردن به مشتري می

یـا  هـاي موفقیـت      معیار سطح متوسـطی از   : 5هنجارهاي اخالقی 
عملکرد یک فرد یا گروه که الزم است به صـورت عـادي مـورد          

شناسی، هنجارهـاي   از نظر جامعه  . شود  نظر قرار گیرد، تعریف می    
 رفتاري به اشتراك گذاشته شده اند که انتظار         معیارهاياخالقی،  

. رود اعـضاي یـک گـروه اجتمـاعی مطـابق آن رفتـار کننـد                می
 قابل قبول، انتظـار دارنـد       ها با تدوین هنجارهاي اخالقی     سازمان

که کارکنان، مرتبط با این اخالقیات عمـل نماینـد تـا ایـن جـو                
.  ایجاد شده باعث پیدایش فضاي کاري اخالقـی گـردد          6اخالقی

توانایی سازمان در ایجاد فضاي کار اخالقی به اصول اساسی آن           
درك فضاي کار اخالقـی بـا توجـه بـه           ). 9(سازمان بستگی دارد  

متناسب بودن  . لی و اعضاي گروه متفاوت است     سن، موقعیت شغ  
فضاي کاري مناسب با انتظارات شخصی افراد از سازمان باعـث           

 این تـأثیرات موجـب ایجـاد        ة که بازد  شود  رضایت شغلی فرد می   
  ).10(تعصب سازمانی است

 بـا هـم     7 سـازمان  - اخالقی و تناسب فـرد     يدرك از فضاي کار   
 سازمان بـه تطـابق میـان        تناسب فرد و  ). 3(ارتباط نزدیکی دارند  
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خصوصیات فردي و سازمانی معطوف اسـت و زمـانی بـه وجـود              
 کم یکی از آنها نیازهاي دیگري را برآورده سازد        آید که دست  می

یا داراي خصوصیات اصلی مـشترکی باشـند و یـا هـر دو حالـت            
 سازمان به تمایل افراد براي      -تناسب فرد ). 11(وجود داشته باشد  

هـا و    هایی که قـادر بـه اسـتفاده از مهـارت           تکار کردن در شرک   
هاي خود در بهترین وجه ممکن و ایجاد محیطـی کـه          شایستگی

تناسـب فـرد و     . هاي شخصی آنهاسـت، گوینـد     مطابق با ویژگی  
بـه  . کننـد سازمان را سازگاري بین افراد و سـازمان، تعریـف مـی    

تجانس بین باورهاي شخصی، سازمانی و یا اهداف، تناسب فـرد           
  ).9(شود ازمان گفته میو س

معیارهاي الزم براي ارزیابی تناسب فرد و سازمان این است کـه            
یک سازمان تا چه حد نیازهاي کارکنان خود را در نظر گرفتـه و              
ارتباط نزدیکی بـین شخـصیت افـراد و محـیط سـازمانی ایجـاد          

تاکید بر مـشارکت کارکنـان در ارزش گـذاري فـضاي            . کنند می
موجب ارتقاي رضایت مشتریان و کارکنـان       کسب و کار اخالقی     

 سـازمان   - تناسـب فـرد    ۀ کـه ایـن امـر موجـب توسـع          شـود   می
هـاي  دارد، پـذیرش ارزش  مطالعات سازمان بیان مـی   ). 9(شود می

، شـود   اخالقی موجب تشخیص مناسب افراد از سازمان خود مـی         
عالوه بر آن بین فضاي کار اخالقی و تناسـب فـرد بـا سـازمان                

هاي مثبتی مانند رضـایت      خروجی). 9(ري وجود دارد   معنادا ۀرابط
و تعهد سازمانی از نتایج عمومی تناسـب فـرد و سـازمان              8شغلی

باشد که از طرفی تناسب فـرد و سـازمان پـایین موجـب              باال می 
 و این شودهاي سازمان می  هاي فرد و ارزش    درگیري میان ارزش  

  ).3(گذارد میدرگیري بر تعهد سازمانی تأثیر 
ترین موضوعات مـدیریت بـه ویـژه رفتـار سـازمانی        از مهم  تعهد

تعدادي از . است و در قلمرو وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است  
 تعهـد   اولین مطالعات، تعهد کارکنان بـه کارفرمـا را کـه عمومـاً            

هاي بررسـی    اخیرا پژوهش . اند  اشاره دارد، بررسی کرده    9سازمانی
تعهد به حرفـه، تعهـد بـه مـسیر     ، 10کننده تعهد، تعهد به اتحادیه   

تعهـد  ). 12(باشـند اي مطـرح مـی   طـور فزاینـده   شغلی و غیره به    
سازمانی یک وضعیت روحی و روانی چند بعدي است که رابطـه            

به گفتـه محققـان، تعهـد       . کند ي فرد با سازمان را مشخص می      
 اجزاي متمایز تعهـد     13 و تعهد هنجاري   12، تعهد مستمر  11عاطفی
ی عاطفی کارکنان با شناسایی و درگیر شـدن در          پیوستگ. هستند

کارکنـان در سـازمان بـاقی       . سازمان، به تعهد عاطفی اشاره دارد     
مانند زیرا میل شخصی به ماندن دارند، در مقابل تعهد مستمر      می

هاي شخصی در صورت تـرك سـازمان         اشاره به آگاهی از هزینه    
ت یاس مسئول احساس تعهد کارکنان به ادامه اشتغال و احس       . دارد

چنـین فـردي در     .  تعهد هنجاري است   ةبه سازمان منعکس کنند   
ماند و این احساس را دارد که بایـد در سـازمان             سازمان باقی می  

  ). 13(بماند
عنوان یک حالت روانی که دست کـم سـه جـز             تعهد سازمانی به  

قابل تفکیک دارد و نوعی تمایل، نیاز و الزام براي ادامه اشـتغال             
به عبارت دیگر تعهد سـازمانی  . ان قلمداد شده استدر یک سازم 

ترکیبی از سه بعد عاطفی، عقالیـی و هنجـاري بـوده و ماهیـت          
ارتباط کارکنان با سـازمان در هـر یـک از ایـن ابعـاد سـه گانـه              

توانـد پاسـخ     همچنـین تعهـد سـازمانی، مـی       ). 14(متفاوت است 
ایـن  . هیجانی به ارزیابی مثبت از محیط کار در نظر گرفته شـود           

پاسخ احساسی، ممکن است به صورت دلبستگی باشد، بـه ویـژه         
ها و اهداف سازمان را باور دارند هنگامی که افراد به شدت ارزش    

و یا این که تمایـل قـوي بـه حفـظ عـضویت خـود در سـازمان               
، داشتن کارکنان متعهـد در سـازمان اولویـت          بنابراین). 15(دارند

 ).16(استهاي معاصر  اول بسیاري از سازمان

هـاي کارکنـان    اي از تـالش  عنـوان مجموعـه     به 14گرایی مشتري
نقطه تماس با مشتري است که به منظور کمک به مـشتریان در         

هاي  گیري خرید و برآورده ساختن نیازها و خواسته        فرایند تصمیم 
گـرا بـه       کارکنان مشتري  ،بنابراین. شود بلندمدت آنها، تعریف می   

ر برآورده ساختن نیازهاي مـشتریان و       شود که د   افرادي گفته می  
در ضـمن، توجـه     . کنند ایجاد ارتباطی بلندمدت با آنها تالش می      

گرایی در شـغل آنهـا،       کارکنان نقطه تماس با مشتري به مشتري      
ــغل  ــایت ش ــزایش رض ــب اف ــاد  یموج ــشتري، اعتم ــایت م ، رض

  ). 17 (شود  و گسترش ارتباط می15مشتریان
هـا بـراي ایجـاد       نگرش شرکت گرایی به معناي     فرهنگ مشتري 

هاي رهبري به منظـور   ارتباطی قوي با مشتریان و توسعه توانایی 
هاي  تاکید بر ویژگی  . شود  دستیابی به اهداف سازمانی تعریف می     

هـاي   گـرا را در تـشخیص توانـایی        هاي مشتري  فرهنگی، شرکت 
ینی توانایی هاي آینده و طراحی مجدد فراینـدهاي         ب  جاري، پیش 

هـا در     رمـز بقـاي سـازمان      ،بنـابراین ). 18(سـازد  ر مـی  جدید، قاد 
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هـاي   رضایت و حمایت مشتریان از آنهاست و هر یک از سازمان          
پیشرو، ضمن حفظ موقعیت خود همواره درصددند تـا بـا کـسب             

  ). 19( نیازهاي آنها باشندةرضایت مشتریان، هدایت کنند
ایی  فضاي اخالقی در شناسـ     الگويدر پژوهشی که با استفاده از       

سازمان، اعتماد نظارت و برگـشت سـرمایه در بـین فروشـندگان        
 بـین فـضاي اخالقـی، شناسـایی     ؛صورت گرفت، بیان گردید که   

محققـان  .  مثبتی وجود دارد   ۀسازمان و سطح اعتماد نظارت رابط     
 نفـر  393ها و اطالعات پژوهش خود از       آوري داده  به منظور جمع  

هـاي   رده فروشـی  از فروشندگان و مدیران فـروش در سـطح خـ          
 ۀانـد و در پایـان نتیجـ        آمریکا به عنـوان نمونـه، اسـتفاده کـرده         

هـا   پژوهش خود بر اهمیت توجه به فـضاي اخالقـی در سـازمان    
  ).1(کید نمودندأت

در پژوهشی با عنوان فضاي اخالقی بـر رفتـار و نگـرش شـغلی             
کارکنان بازاریابی و با در نظر گرفتن متغیرهـایی از قبیـل نقـش              

 رضایت نـاظران و عملکـرد، بیـان گردیـد کـه فـضاي               استرس،
ثیرگـذار  أو نگـرش شـغلی کارکنـان بازاریـابی ت         اخالقی بر رفتار    

محقـق بـراي بیـان اعتبـار پـژوهش خـود از مطالعـات و                . است
هاي بـابین و روبـین بهـره    هاي پژوهشگران دیگر به نام  پژوهش

تی و گرفته است و در پایان اذعان نمود که بـین اعتمـاد مـسئولی       
 معنـاداري وجـود دارد، در   ۀرفتار همکاران با رضایت ناظران رابط  

 منفی وجود ۀحالی که بین اعتماد مسئولیتی با نقش استرس رابط
  ).5(دارد

هـاي اخالقـی      بـا عنـوان بررسـی پیامـدهاي ارزش         یدر پژوهش 
هــاي اخالقــی  ســازمان، بیــان شــد کــه رفتــار اخالقــی و ارزش

. باشـند  وکـار مـی    الق کـسب  ضوعات مهم و مرتبطـی بـا اخـ        مو
ها در سـازمان     هاي اخالقی به عنوان زیر بناي همه ارزش        ارزش

انجامند که بتوانند براي هدایت       می معیارهایی و حفظ    پایبنديبه  
بـه  . ثیرگـذار باشـند   أافراد به سوي اقدامات مطلوب، در سازمان ت       

هاي اخالقی سـازمان، عـدالت تـوزیعی،         همین منظور آنها ارزش   
اي، تعهد سازمانی را به عنـوان متغیرهـاي پـژوهش             رویه عدالت

هاي اخالقی سـازمان     دهد ارزش  خود نامیدند که نتایج نشان می     
دارد که آنها هـم   تأثیر  اي به طور مثبتی بر عدالت توزیعی و رویه       
  ).23(بر تعهد سازمانی اثرگذاري مثبتی دارند

علمـی  در پژوهشی با بررسی درك عواقب بدبینی اعضاي هیات          
 اخالقـی در    يبه فضاي کـار خـود بیـان شـد کـه فـضاي کـار               

ـ  تأثیر گیري رفتار و نگرش افراد در سازمان   شکل . سـزایی دارد  هب
اعتمـاد مـسئولیتی، رفتـار      :  اخالقی شامل چهار بعد    يفضاي کار 

باشد کـه    همکاران، هنجارهاي اخالقی و فروش اخالق مدار می       
اوتی بـر روي نگـرش    این متغیرهاي نامبرده شـده تـأثیرات متفـ        

شغلی کارکنان دارند که نتیجه این تأثیرات باعث افـزایش تعهـد           
طور  زمانی که کارکنان، سازمان خود را به      ). 25 (شود  سازمانی می 

شـود کـه    کامل درك کنند با ایجاد دلبستگی عاطفی موجب مـی    
نسبت به سازمان خود متعهدتر عمل نمایند و موفقیـت سـازمان            

 این مـوارد تحقـق   ۀبنابراین هم . یابد زایش می طور چشمگیر اف   به
یابد مگر با ایجاد فضاي کـاري اخالقـی مناسـب کـه بـازده         نمی

  ). 26(باشد چنین فرایندي افزایش تعهد در سازمان می
 اخالقی و تناسب  ي که در خصوص درك فضاي کار      یدر پژوهش 

 سازمان در بین کارکنان ژاپن و آمریکا، با در نظـر گـرفتن               -فرد
بار مقیاس میان فرهنگی انجام گرفت، بیـان شـد کـه اعتبـار         اعت

 اخالقی و سـازمان     يمیان فرهنگی براي تناسب بین فضاي کار      
هاي فرهنگـی و شناسـایی آن در سـطح           با در نظر گرفتن تفاوت    

نظران پژوهش با بیـان متغیرهـاي        صاحب. باشد سازمان مهم می  
 بیانسازمان  مقیاس عملکرد، فضاي کار اخالقی و تناسب فرد و          

 بین درك کارکنان، فضاي کـار اخالقـی و تناسـب            ؛دارند که  می
  ). 3( معناداري وجود داردۀ سازمان رابط-فرد

در پژوهشی با عنوان اثر ارزش کسب و کار کارکنان اخالقـی در             
 سازمان و قصد برگشت سرمایه در صنعت خـدماتی          -تناسب فرد 

ش اخالقـی و    غذا بیان گردید کـه بـا گـسترش رو بـه رشـد ارز              
مسئولیت اجتماعی در محیط کاري، بین درك کارکنان از فضاي          

 مثبتی وجـود دارد، بـه       ۀ سازمان رابط  -کار اخالقی و تناسب فرد    
همین منظور ایجاد و تسهیل فضاي اخالقی در نگرش کارکنـان           

  ).9(باشد با اهمیت می
 با عنوان بررسی رابطه اخالق کار با رضایت شغلی و         یدر پژوهش 

اي شـهر    رس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه        است
 کارکنـان از ابعـاد      هاي  نظران بررسی رابطه ادراك    تهران، صاحب 

اخالق حاکم بر رضایت شغلی و استرس شغلی را مسئله پژوهش          
 به همین منظور آنها با در نظر گـرفتن سـه بعـد            . خود قرار دادند  
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 سـالم و انـسانی در   دلبستگی و عالقه، پشتکار و جدیت، روابـط       (
 کارکنـان از  هـاي  اخالق کار، نـشان دادنـد کـه بـین ادراك       ) کار

اخالق حاکم بر کار با رضایت شغلی رابطه مثبـت و بـا اسـترس               
  ).24(رابطه منفی وجود دارد

در پژوهشی فضاي اخالقی و تقاضـاي مـشتري در کـار فـروش            
ي مورد بررسی قرار گرفت، به همین منظور، فضاي اخالقی، نیرو    

اخالقــی فــروش، رفتــار مــشتریان و مــدیریت فــروش از جملــه 
در پایـان پـژوهش   . اند متغیرهاي این پژوهش در نظر گرفته شده 

با ذکر رابطه معناداري بین فروش و تجربه فروشنده بیان گردیـد      
که توانایی سازمان در ایجاد مهارت براي فروشندگان به منظـور           

  ). 20(باشد  میر مهمهاي پیش آمده، بسیا استفاده از فرصت
پژوهش دیگري با بررسی نقش بازاریابی اخالقی در رفتار خریـد           

هـاي اخالقـی و      کنندگان مـواد غـذایی، چگـونگی ارزش        مصرف
گیـري   اجتماعی رعایت شده توسـط شـرکت، در فراینـد تـصمیم       

. کنندگان مواد غـذایی، مـورد بررسـی قـرار گرفـت            خرید مصرف 
گیـري بـه روش تـصادفی     نمونـه همین منظـور بـا اسـتفاده از      به

 نفــر از مــشتریان مــواد غــذایی فروشــگاه 372بنــدي از  خوشــه
هـاي بازاریـابی و رفتـار    اي رفاه بیان شد که بین آمیختـه       زنجیره

نتـایج  . کنندگان رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد    خرید مصرف 
حاکی از آن است که بین بازاریابی اخالقی و رفتار خرید مصرف            

  ).22( نیز رابطه مثبت و معناداري وجود داردکنندگان
در پژوهشی با عنوان مسئولیت اجتماعی، اخالقیـات فراسـازمانی        
بیان شد که رعایت اخالق کسب و کار و مـسئولیت اجتمـاعی از      
راه مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوري و بهبود مزیت رقابتی،         

ران هـدف   نظ صاحب. دهدقرار می  تأثیر   موفقیت سازمان را تحت   
از پژوهش خود را ضرورت توجه به اخالق و مسئولیت اجتمـاعی        
تبیین کرده، آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی را بـر عملکـرد            

  ).21(اندموفقیت سازمان مورد بررسی قرار داده
عالوه بر آن در پژوهشی با بررسی رابطه بین هـوش هیجـانی و       

ت کارکنـان موجـب     تعهد سازمانی، بیان شد که تاکید بر مـشارک        
. شود  تناسب فرد و سازمان می     ۀارتقاي رضایت مشتریان و توسع    

هاي اخالقـی موجـب تـشخیص مناسـب افـراد از         پذیرش ارزش 
شود فرد تحت سـازمان      و این امر باعث می     شود  سازمان خود می  
بنابراین نیـروي انـسانی وفـادار و سـازگار بـا            . خویش قرار گیرد  

در سازمان نه تنها موجب باال رفتن       هاي سازمانی    اهداف و ارزش  
ـ         خیر و تـرك خـدمت      أسطح عملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت، ت

شود، بلکه وجهه و اعتبار سازمان را در اجتماع، مناسب جلـوه             می
  ). 27(دهدکه این امر دلیلی است بر توسعه تعهد سازمانی می

با این وجود، پژوهشی دیگر نیـز بـا بررسـی فرهنـگ سـازمانی،               
هاي ژاپنی نشان داد کـه هـر        گرایی و نوآوري در شرکت    مشتري

سازمانی در مـسیر دسـتیابی بـه موفقیـت یـا حتـی بقـا بایـد در          
از آنجـایی کـه     ). 28(کارکنان خود احساس تعهد بـه وجـود آورد        

هاي بعـدي   توان پیش شرط تمام موفقیت    رضایت مشتري را می   
 از  سازمان معرفی نمود، الزام بـه رعایـت حقـوق مـشتري یکـی             

تعهداتی است که سازمان در قبال مشتریان، ملزم به رعایـت آن            
توان استدالل کرد که کارکنانی که      ها می براساس یافته . باشدمی

در انجام وظایف سازمانی متعهدتر باشند، طول عمر آن سـازمان           
بیشتر خواهد بود و از کـارایی بـاالتري برخـوردار اسـت و تعهـد             

 رفتار مشتري است کـه ایـن امـر          سازمانی عامل مهمی در درك    
بنابراین از آنجایی   ). 29(شود  موجب ایجاد رضایت در مشتري می     

 خدمات افـرادي هـستند کـه بـراي شـرکت کـار       ةکه ارائه دهند  
کنند و شناسایی درست سازمان باعث افزایش انگیزه، عملکرد  می

شود و براي افزایش شناسایی سـازمانی بایـد    و رفتار سازمانی می   
االیی از فضاي کاري اخالقی وجود داشته باشد، در نتیجه          درك ب 

 این مطالب بیان شـده دلیلـی بـراي ایجـاد فـضاي کـاري                ۀهم
  ). 1(باشداخالقی در سازمان می

 فـضاي کـاري   ۀاز این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسـی رابطـ   
گرایی، با در نظر گـرفتن     سازمان و مشتري   -اخالقی، تناسب فرد  
سازمانی کارکنان در پاسخ به این سواالت که نقش میانجی تعهد 

اي بـا   فضاي کاري اخالقی و تناسب فرد و سـازمان، چـه رابطـه     
اي بـا مـشتري گرایـی        تعهد سازمانی، و تعهد سازمانی چه رابطه      

گیرد که با توجه بـه تعـاریف موجـود و             می کارکنان دارد، صورت  
 پـژوهش بـه شـرح زیـر         هـاي   ههمچنین مطالعات گذشته فرضی   

  : باشد یم
 مثبت و   ۀ با تعهد سازمانی رابط    یفضاي کاري اخالق  : فرضیه اول 

  .معناداري دارد
 مثبت و ۀتناسب فرد و سازمان با تعهد سازمانی رابط : فرضیه دوم 

  . معناداري دارد
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 مثبـت و    ۀگرایـی رابطـ    تعهد سـازمانی بـا مـشتري      : فرضیه سوم 
  .معناداري دارد

   .ددهشان می الگوي مفهومی پژوهش را ن)1(نگارة 
  
  
  
  
  
  
  

  الگوي مفهومی پژوهش: 1 نگارة
  

  روش 
ي کاربرد قاتیتحق گروه در هدف، حسب بر حاضر قیتحق روش

 یشیـ رآزمایغ وی  فیتوصـ  قـات یتحق گـروه  در ت،یماه براساس و
 قــاتیتحق ۀدســت در زیــن روش نظــر از و) یشیــمایپ وی دانیــم(

 دری  صف کنانکار ق،یتحق يِآمارۀ  جامع. ردیگ یم قراری  همبستگ
 در واقـع  ملـت  بانـک ی  آموزشـ ي  ها دوره در که بوده ملت بانک

محمودآبـاد در آذر مـاه و دي مـاه           »کنار ناتل«ی  آموزش مجتمع

. باشـد  یم نفر  400تعداد جامعه آماري    .  شرکت کرده بودند   1391
 عنـوان  به نفر 120 ،1 شماره کوکران فرمول براساس نیب نیا از

 زین نمونه انتخابي  برا. اند گرفته قرار همطالع مورد پژوهش ۀنمون
ــه روش از ــگ  نمون ــصادفي ری ــادهی ت ــتفاده س ــده اس ــت ش  .اس
 شـده  ارائـه  1 جـدول  در نمونه گروهی  شناخت تیجمعي  ها یژگیو

   .است
 اخالقـی، تناسـب فـرد و        يکـار  براي سنجش متغیرهاي فـضاي    
ـ  7گرایی کارکنان از طیف      سازمان، تعهد سازمانی و مشتري      ۀ گان

) 4(تقریبـاً مخـالفم      )3(مخـالفم   ) 2(کامالً مخالفم   )1(کرت از   لی
کـامالً مـوافقم    )7(مـوافقم    )6(تقریبـاً مـوافقم     ) 5(نظري نـدارم    

  .استفاده شد
. اسـت  شـده  اسـتفاده  پرسشنامه از اطالعاتي  گردآور منظور به

 استفاده شده جهت سنجش متغیرهاي پژوهش شـامل        ۀپرسشنام
 شـامل اطالعـات فـردي پاسـخ     بخـش اول : باشد پنج بخش می  
.  بود سن، جنسیت، تحصیالت و سابقه کار اعضاء      : دهنده از قبیل  

 اخالقی است که از     يبخش دوم پرسشنامه مربوط به فضاي کار      
چهار بعد اعتماد مسئولیتی، رفتار همکاران، هنجارهاي اخالقی و         
فروش اخالق مدار تشکیل شده است که براي بررسی متغیرهاي    

متغیرهـاي  ). 1(پژوهش مشابه استفاده گردیده است    ي   الگو آن از 

  
  شناختی گروه نمونه ي جمعیتویژگی ها: 1جدول

 
 درصد یفراوان ریمتغ 

 8/30 37 زن تیجنس 2/69 83 مرد
 5/2 3 سال25ریز
 55 66 سال 35 تا 25 نیب
 3/28 34 سال 45 تا 36 نیب

  سن
 

 2/14 17 سال 46ي باال
 5/17 21 پلمید

 8/15 19 پلمید فوق
 5/52 63 یکارشناس
 2/14 17 ارشدی کارشناس

 تحصیالت

 0 0 يدکتر
 0 0 سال 1 از کمتر

 7/16 20 سال 5 تا 1
 8/25 31 سال 10 تا 6

 7/26 32 سال 15 تا 11
 کار سابقه

 8/30 37 سال 15 از شتریب
  

  
 فضاي کاري اخالقی 

 تناسب فرد و سازمان

 مشتري گرایی تعهد سازمانی
H1 

H2 

H3 
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اعتماد مسئولیتی، رفتار همکاران و فروش اخالق مـدار و متغیـر            
). 3(سوال مورد بررسی قرار گرفته است     14هنجارهاي اخالقی با    

براي بررسی بخش سوم پرسشنامه که مربوط به متغیـر تناسـب            
در بخـش   ). 9  و 3( سوال استفاده شد   7باشد از    فرد و سازمان می   

 آیتمـی کـه بـا       8گرایی از مقیـاس      چهارم براي سنجش مشتري   
توجه به نظر خبرگان، دو آیتم بـه دلیـل همپوشـانی حـذف و در        

  ). 30( آیتم استفاده شده است6نهایت از 
در بخش پایانی پرسشنامه که مربوط بـه متغیـر تعهـد سـازمانی              

 سه بعد تعهد  سه بعدي که تعهد سازمانی را بهالگويباشد، از  می
عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري تقسیم کرده براي سنجش          

روایـی و پایـایی   . این بخش از ابعاد پرسشنامه استفاده شده است  
هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسشنامه باید            ویژگی

  . دارا باشد
نتایج حاصل از روایی و پایایی پـژوهش، نـشان دهنـده مناسـب              

 پژوهش جهت سنجش متغیرهاست که میزان پایـایی         بودن ابزار 
 این تحقیق با انجام آزمـون آلفـاي کرونبـاخ برابـر بـا             ۀپرسشنام

دست آمده که بیانگر قابل قبول بـودن پایـایی پـژوهش        ه ب 97/0
یـی  روا یِبررسي  برا زیني  دییتأی  عامل لیتحل آزمون از. باشد می
 از هـا  شاخص زای  برخ آنی  ط که شد استفاده قیتحق ابزارة  ساز

تجزیه و تحلیل داده با اسـتفاده از      . دیگرد حذفیی  نها پرسشنامه
 5/8 معادالت ساختاري انجام شد و از نرم افزارهاي      الگويروش  

Lisrel   18 و SPSS     ها استفاده شـده      براي تجزیه و تحلیل داده
  .است

  

  ها افتهی

ضریب آلفاي کرونباخ براي سـنجش میـزان تـک بعـدي بـودن            
گیري آنهـا آسـان      ها و سایر مقوالتی که اندازه       قضاوت ها، نگرش

این آزمون بـراي آزمـودن قابلیـت اعتمـاد          . رود کار می  هنیست، ب 
صــورت طیــف لیکــرت طراحــی شــده و اي کــه بــه  پرســشنامه

طبـق  ). 31( رود کار مـی   هباشند، ب  اي می  هاي آن چندگزینه   جواب
ـ           هخروجی ب   شـده   97/0ا  دست آمده از آزمون، مقدار آلفـا برابـر ب

  . یید قرار دادأاست، که پایایی ابزار پژوهش را مورد ت
 =07/0 (11ییدي سواالت أپس از انجام آزمون تحلیل عاملی ت

β 74/0و =t( ،16) 04/0= β 42/0و =t ( 28و) 15= β 63/1و =
t (نتایج .به دلیل بار عاملی پایین از محاسبات کنار گذاشته شدند 

گیري متغیرهاي پژوهش پس از  ازه اندالگويحاصل از برازش 
  . آورده شده است2حذف سواالت در جدول 

هـاي نیکـویی     دهد کلیه شاخص    نشان می  2طورکه جدول    همان
برازش پس از حذف سواالت داراي بار عاملی پایین، از وضـعیت            

  .مناسبی برخوردارند
هاي پـژوهش    پس از انجام آزمون تحلیل عاملی تاییدي، فرضیه       

ن الگوي مفهومی پژوهش و بررسی از وجود یا عدم با هدف آزمو  
 معـادالت  الگـوي وجود رابطه علی میان متغیرهـا بـا اسـتفاده از           

  . ساختاري نیز آزمون شدند
 الگـوي   اما در این میان سؤال اساسی مطرح شـده در رابطـه بـا             

 مناسـب   الگـویی پیـشنهادي    الگـوي    پیشنهادي این است که آیا    
هاي برازنـدگی    سش بایستی شاخص  است؟ براي پاسخ به این پر     

  نتایج حاصل از برازش مدل اندازه گیري متغیرهاي پژوهش پس از حذف سواالت: 2جدول
 ییمشتري گرا تعهد تناسب فرد و سازمان فضاي کاري اخالقی شاخص

RMSEA 079/0 05/0 04/0 07/0 
2/ d.fχ 74/1 36/1 22/1 59/1 
NFI 92/0 96/0 95/0 98/0 

NNFI 96/0 98/0 98/0 99/0 
CFI 97/0 99/0 99/0 99/0 
GFI 97/0 99/0 99/0 99/0 
RFI 90/0 94/0 94/0 96/0 

RMR 06/0 06/0 61/0 06/0 
GFI 87/0 97/0 92/0 97/0 
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 هـاي برازنـدگی    نتـایج شـاخص   . آزمون مورد بررسی قرار گیرنـد     
 نشان داده شده حـاکی از ایـن اسـت کـه     3که در جدول  الگوي  
عنی این که   ی پیشنهادي از برازش مناسبی برخوردار است،        الگوي

هش مـورد تاییـد      معادله سـاختاري پـژو     الگويدر مجموع کلیت    
  . داري دارد عنیبوده و برازش م

  
 الگوهاي برازندگی  شاخص: 3جدول 

IFI RFI CFI GFI RMR RMSEA X2/df 

99/0 93/0 99/0 90/0 07/0 000/0 92/0 

  
فضاي کـاري اخالقـی بـا تعهـد         با توجه به نتایج به دست آمده        

 t-value =14/6 و β =76/0(سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارد
فرضـیه دوم   .  تایید شده است   ضیه اول ، فر و بنابراین ) p=05/0و  

 رابطـه   ةدهنـد  نـشان  یید گردیده است، نتایج آزمون فرضیه     أنیز ت 
 مثبت و معنادار تناسب فرد و سـازمان بـر تعهـد سـازمانی اسـت       

)23/0= β 97/1 و= t-value 05/0 و=p .( ــیه ــت فرض در نهای
سوم نیز مورد تاییـد قـرار گرفـت، نتـایج آزمـون فرضـیه سـوم                 

گرایی   رابطه مثبت و معنادار تعهد سازمانی بر مشتري        ةدهند نشان
تـایج   ن4جدول ). p=05/0 و t-value =08/2 و β =20/0(است 

  .دهد  صورت خالصه نمایش میحاصل از آزمون فرضیات را به
  

  بحث 

 الگوي مفهومی پژوهش حاضر، نتایج آزمون       يبا ارزیابی متغیرها  
 سازمان با تعهـد     -ردنشان داد که فضاي کار اخالقی و تناسب ف        

 مثبت و معنـاداري دارد و تعهـد سـازمانی نیـز بـا         ۀسازمانی رابط 

ــشتري ــاداري دارد  م ــت و معن ــر مثب ــی اث ــام  . گرای ــابراین تم بن
به عبـارتی، متناسـب     . هاي تحقیق مورد تایید قرار گرفت      فرضیه

بودن فضاي کاري با انتظارات شخصی افـراد از سـازمان باعـث             
ود و همچنین بازده این تأثیرات موجـب        شرضایت شغلی فرد می   

 و به تبـع آن بـه رسـمیت شـناختن       شود  ایجاد تعهد سازمانی می   
به تناسب بین خود    هاي اخالقی، انگیزه افراد براي رسیدن        ارزش

 وجود آورده و در نتیجه عواطـف فـرد نـسبت بـه     و سازمان را به   
همچنین نتایج ایـن پـژوهش نـشان        . نماید سازمان را تقویت می   

داد، وجود محیط کار اخالقی درك کارکنـان از کـسب و کـار را               
 لذا افـراد    شود  باال برده و متضمن بهتر ماندن فرد در سازمان می         

ضمن حفظ موقعیت خود همواره درصددند تا بـا کـسب رضـایت           
  . نیازهاي آنها باشندةمشتریان، هدایت کنند

ي که، نتایج پژوهش محققانی که به بررسـی درك فـضا           درحالی
 سـازمان در بـین کارکنـان ژاپـن و     -کار اخالقی و تناسـب فـرد    

آمریکا پرداخته اند، نشان داد که بین درك کارکنان از فضاي کار       
 سازمان و عملکرد با توجه به میزان تعهـد          -اخالقی، تناسب فرد  

همچنـین ایـن محققـان در       . کارکنان رابطه معناداري وجود دارد    
ت فرهنگی بر رابطـه ي میـان        تفاو تأثیر   این پژوهش به بررسی   

 سازمان با عملکرد نیز     -درك فضاي کاري اخالقی و تناسب فرد      
پرداختند که آن ها با تاکید بیشتر بر متغیر تفاوت هاي فرهنگـی             
در بین دو کشور ژاپن و آمریکا بیان داشته انـد کـه رابطـه بـین                 

 -عملکرد کارکنان با درك فضاي کاري اخالقـی و تناسـب فـرد            
بـه عبـارتی،   . باشد  میر بین کارگران آمریکایی قوي ترسازمان د 

 کردیرو وي  فردي  رفتارها نگرش، از متاثرکارگران آمریکایی که    
 از درستیی  شناسا با کنند  می عمل سازمان در خودی  مل فرهنگ

  
 ها  نتایج آزمون فرضیه: 4جدول 

ضریب  ها فرضیه
 مسیر

 نتیجه فرضیه عدد معناداري

 تایید فرضیه 14/6 76/0 .داري داردفضاي کاري اخالقی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی
 تایید فرضیه 97/1 23/0 .داري داردت و معنیتناسب فرد و سازمان با تعهد سازمانی رابطه مثب

 تایید فرضیه 08/2 20/0 .داري داردتعهد سازمانی با مشتري گرایی رابطه مثبت و معنی
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 کـرده  کـسب ی  اخالقـ ي  کاري  فضا ازیی  باال درك خود سازمان
ی سـازمان  تـار رف و عملکـرد  زه،یـ انگ شیافـزا  باعـث  امر نیا که

  ). 3(گردد  میکارگران
 با بررسی اثر ارزش کسب و کـار کارکنـان           یهمچنین در پژوهش  

 سازمان و قصد برگشت سـرمایه، نتـایج         -اخالقی در تناسب فرد   
نشان داد که بین درك کارکنان از فضاي کار اخالقی و تناسـب             

 سازمان رابطه ي مثبتی وجود دارد، به همین منظور، ایجاد           -فرد
باشـد   سهیل فضاي اخالقی در نگرش کارکنان با اهمیت مـی         و ت 

 سازمان با قصد برگشت     -کاري اخالقی و تناسب فرد     ولی فضاي 
البته الزم به ذکر است که محققـین در  .  منفی دارد ۀسرمایه رابط 

پژوهش خود به تاثیرگذاري منفی گردش مـالی تاکیـد بـسیاري            
ینده بیـشتر بـه ایـن       اند و پیشنهاد کردند که در تحقیقات آ        داشته

  ).9(شودمتغیر توجه 
فضاي کـاري اخالقـی بـر       تأثیر    که یعالوه بر آن، نتایج پژوهش    

رفتــار و نگــرش شــغلی کارکنــان بازاریــابی بــا در نظــر گــرفتن 
متغیرهایی از قبیل نقش استرس، رضایت نـاظران و عملکـرد را            
مورد بررسی قرار داده بود، نشان داد که فضاي کاري اخالقی بر            

). 5( بازاریـابی تاثیرگـذار اسـت      رفتار و نگـرش شـغلی کارکنـان       
 دیگـري بـا     ه همین محقق یک سـال بعـد در مطالعـۀ          ک حالیدر

فـضاي کـاري اخالقـی در شناسـایی و       الگـوي تـأثیر      استفاده از 
تناسب سازمان، اعتماد و برگشت سـرمایه در بـین فروشـندگان،            

و تناسـب بـا   بیان نمود که ایجاد فضاي کاري اخالقی، شناسایی  
 و  شـود   سازمان باعث افـزایش سـطح اعتمـاد در کارمنـدان مـی            

شناسایی و تناسب با سازمان، تعهد را در کارکنان فروش افزایش          
محقـق کـه در   . گرایی آن هـا شـده اسـت     داده و موجب مشتري   

کاري اخالقی را مـورد بررسـی      اول خود سه بعد از فضاي      ۀمطالع
غیر هنجارهاي اخالقی تاکید کرده     قرار داد و  از همه بیشتر به مت        

بود و در سال بعد متغیر تعهد و مهارت هاي نیروي فروش را هم        
به سه بعد قبلی اضافه نمود و با تاکید بیشتري مورد مداقـه قـرار       
داد، از مجموع پژوهش هاي خود اذعان نمود که توجه به فضاي            

ن و  ها باعث ایجاد تناسب میان کارکنـا       کاري اخالقی در سازمان   
  ).1(گردد  میسازمان و در نهایت موجب تعهد در کارکنان

توان بیان نمود که   می با اشاره به مطالب فوق این طور،رو از این
کاري اخالقی با درك فرد از ایـن کـه در سـازمانی      مفهوم فضاي 

مناسب قرار دارد یـا خیـر ارتبـاط نزدیکـی دارد، داراي مفهـومی          
 بـه  را آن از خـاص  بعد یک که نیا وگسترده و چند بعدي است      

). 5(ستین ایگو میکنی  بررسی  اخالقي  کار يفضا شاخص عنوان
 صـورت  ریـ متغ نیـ ا مـورد  دري  ادیـ ز قاتیتحق ،اساس نیهم بر

هاي قبلی، پیرامون فضاي کاري اخالقی      پژوهش که است گرفته
گـروه اول، فـضاي    .  بندي نمود   توان به چندین دسته طبقه    را می 

خــالق کــار را از دیــدگاه مــصرف کننــدگان، کــاري اخالقــی و ا
کنندگان مورد بررسی قـرار      تقاضاي مشتري و رفتار خرید مصرف     

 20( هاي محققان  توان به عنوان نمونه به پژوهش      اند که می   داده
هاي بر جاي مانـده از   گروه دوم، براساس ارزش   . اشاره نمود ) 5و  

زمان، بـه    اخالقی و پیامدهاي استفاده از آن در سـا         يفضاي کار 
هاي بیـشتري صـورت   اند که در این زمینه پژوهشبحث پرداخته 
محققین با بررسـی درك فـضاي کـاري    ). 23 و   21(گرفته است   

 1،  3(اند  سوم قرار گرفته   ۀ سازمان در دست   -اخالقی و تناسب فرد   
هاي خود یـک یـا دو بعـد از           البته این محققین در پژوهش    ). 9و  

  . اند گرفتهفضاي کاري اخالقی را در نظر 
که، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این امر کـه درك از               درحالی

 سازمان با هم ارتباط نزدیکـی       -فضاي کار اخالقی و تناسب فرد     
وجـود نیـروي انـسانی وفـادار و سـازگار بـا اهـداف و                ). 5(دارند

زمان موجـب توسـعه تعهـد سـازمانی       هاي سازمانی در سـا     ارزش
عامل مهمی در درك رفتار مـشتري       شود و تعهد سازمانی نیز       می

 ابعاد فضاي کاري اخالقی رابطـه    ۀبا در نظر گرفتن هم    ). 1(است
 سازمان و مشتري گرایی بـا در نظـر     -این متغیر را با تناسب فرد     

گــرفتن نقــش میــانجی تعهــد ســازمانی در دســته چهــارم ایــن 
 و سابق قاتیتحقی  بررس با نیبنابرا. بندي قرار گرفته است    طبقه

ي فـضا ي  دار یمعنـ  و مثبت ي رابطه به توان یم حاضر پژوهش
 کـه  نمـود  انیـ ب و بـرد  یپ سازمان و فرد تناسب وی  اخالق يکار

 سـازمان  -فـرد  تناسب گسترش باعثی  اخالق کاري  فضاي  ارتقا
 شیخـو  سازمان تأثیر   تحت فرد شود  می باعث امر نیا و شود  می
 و فـرد  تناسـب ی  عمـوم  جینتـا  ازی  سـازمان  تعهـد  کـه  ردیگ قرار

 زیـ ن انیمشتر حقوق تیرعا به الزام .)9 و 3(باشد  می باال سازمان
 بـه  ملـزم  انیمـشتر  قبـال  در سـازمان  که استی  تعهدات ازی  یک

  ). 27(باشد  میآن تیرعا
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 منظـور ایجـاد   شود به نیازهاي کارکنان به پیشنهاد می از این رو،    
فضاي نزدیک بین شخصیت فرد و محیط سازمانی توجه گردد و           

گذاري فضاي کـسب و کـاري اخالقـی، کارکنـان نیـز              ر ارزش د
رعایت فضاي کاري اخالقی و مـسئولیت       . مشارکت داشته باشند  

توان از طریق افزایش مشروعیت اقدامات سازمان    اجتماعی را می  
هـا بـه اصـول       پایبندي رهبران و مدیران سـازمان     . بهبود بخشید 

ظـر کارکنـان،   اخالقی، توجه به میـزان مـشروعیت اقـدامات از ن     
توجه به تاکید بر اصول اخالقی، تدوین منشور اخالقی متناسـب           
با فضاي کاري سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواسـت و            

هاي آموزش اخالقیات متناسب با فضاي       حساسیت جامعه، برنامه  
کاري سازمان براي مدیران و کارکنان از جمله اقداماتی است که          

  . این زمینه انجام دهندتوانند در مدیران می
   

  گیري  نتیجه

با افزایش سطح آگاهی سازمان و رقابت در طی ده سال گذشته،            
 اخالقی براي هر سازمانی بـسیار بـا اهمیـت           يایجاد فضاي کار  

 اخالقی بـه تناسـب بـراي هـر      يایجاد فضاي کار  . گردیده است 
شود؛ چرا که فـضاي کـاري       سازمان و هر فردي مهم قلمداد می      

ی بر نگرش و احساس کارکنان در چگونگی درك برخـورد           اخالق
 ،بنـابراین . با مشتریان و دیگـر همکـاران خـود تأثیرگـذار اسـت            

ها با هدف تدوین هنجارهاي اخالقی قابل قبـول انتظـار           سازمان
دارند که کارکنان، متناسب با اخالقیات عمل نمایند تـا ایـن جـو       

به . اخالقی گردد اخالقی ایجاد شده، باعث پیدایش فضاي کاري        
هاي گذشته که به بررسـی درك       همین منظور، براساس پژوهش   

پرداختنـد،   عواقب بدبینی اعضاي هیات علمی به فضاي کار خود        
گیري رفتار و نگـرش      اخالقی در شکل   يبیان شد که فضاي کار    

زمـانی کـه کارکنـان، سـازمان      . سزایی دارد  هب تأثیر   افراد سازمان 
 کنند با ایجاد دلبستگی عاطفی نسبت       خود را به طور کامل درك     

به سازمان خـود متعهـدتر عمـل نمـوده و بـه تبـع آن موفقیـت               
بنابراین ایجـاد فـضاي   . یابد سازمان به طور چشمگیر افزایش می     

. شـود  کاري اخالقی مناسب باعث افزایش تعهد در سـازمان مـی          
عالوه بر آن مطالعات دیگر با بررسی رابطه بین هوش هیجانی و 

انـد کـه تاکیـد بـر مـشارکت کارکنـان         سازمانی بیان داشته  تعهد

 تناسب فـرد و سـازمان       ۀموجب ارتقاي رضایت مشتریان و توسع     
وفـادار و سـازگار بـا اهـداف و          از اینرو نیـروي انـسانی       . شود می

هاي سازمانی در سازمان نه تنها موجب بـاال رفـتن سـطح        ارزش
شـود،    خدمت میخیر و ترك  أعملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت، ت      

ــوه    ــب جل ــاع، مناس ــازمان را در اجتم ــار س ــه و اعتب ــه وجه بلک
  . دهدکه این امر دلیلی است بر توسعه تعهد سازمانی می

 ي نتایج پژوهش حاضر با هدف بررسـی فـضاي کـار           ،که درحالی
گرایی کارکنـان بـا در        سازمان بر مشتري   -اخالقی و تناسب فرد   

، نشان داد کـه متناسـب       نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی     
بودن فضاي کاري با انتظارات شخصی افـراد از سـازمان باعـث             

شود و همچنین بازده این تأثیرات موجـب         رضایت شغلی فرد می   
 و به تبـع آن بـه رسـمیت شـناختن       شود  ایجاد تعهد سازمانی می   

هاي اخالقی، انگیزه افراد براي رسیدن به تناسب بین خود           ارزش
جود آورده و در نتیجه عواطـف فـرد نـسبت بـه     و سازمان را به و   

همچنین نتایج ایـن پـژوهش نـشان        . نماید سازمان را تقویت می   
داد، وجود محیط کار اخالقی درك کارکنـان از کـسب و کـار را               

 از این رو، شود باال برده و متضمن بهتر ماندن فرد در سازمان می   
ب افراد ضمن حفظ موقعیت خود همـواره درصـددند تـا بـا کـس              

  .نیازهاي آنها باشند ةرضایت مشتریان، هدایت کنند
شود اعضاي   به همین منظور، خلق یک فضاي اخالقی باعث می        

تنظــیم . ســازمان بــه صــورت متحــد بــا یکــدیگر عمــل نماینــد
هاي اخالقی با هدف تمرین مدیریت اخالق در سـازمان           سیاست

افراد به منظور ایجاد تناسب بهتر بین فرد و سازمان و بکارگیري            
هاي مـورد نیـاز در سـازمان در          ها و شایستگی   متناسب با مهارت  

بهترین وجه ممکن، باعث ایجاد سازگاري بین افـراد و سـازمان             
  . شود می
  

 سپاسگزاري

از کارکنان محتـرم بانـک ملـت کـه در اجـراي ایـن پـژوهش،                 
  .شود اند صمیمانه تشکر و قدردانی می محققان را یاري نموده

  
  نامه واژه

 Ethical work climate.1 ي کاري اخالقی فضا
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 Responsibility/ Trust.2 اعتماد مسئولیتی

 Peer behavior .3 رفتار همکاران

 Ethical sale .4 فروش اخالق مدار

 Ethical norms .5 هنجارهاي اخالقی

 Ethical climate .6 جو اخالقی

 Person- organization Fit .7  سازمان-تناسب فرد

 Job satisfaction .8 رضایت شغلی

9. Organizational commitment 
 تعهد سازمانی

 Commitment to union .10 تعهد به اتحادیه 

 Emotional commitment .11 تعهد عاطفی

 Continuous commitment .12 تعهد مستمر

 Normative commitment .13 تعهد هنجاري

 Customer orientation .14 گرایی  مشتري

 Customer confidence .15 اطمینان مشتریان
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