
 گر فرهنگ خدمتگزاري نقش ميانجي: جتماعي و پاسخگويي فردياي با مسئوليت ا رابطة اخالق حرفه: زاده و همكاران دكتر ابوالفضل قاسم

 1

  سرآغاز 

هـا و افـزايش ميـزان     امروزه، پيچيده شدن روز افـزون سـازمان  
هـاي كـاري توجـه     كارهاي غيراخالقي و غيرقـانوني در محـيط  

 2، مسئوليت1اي مديران و رهبران را به ايجاد و حفظ اخالق حرفه
هــا ضــروري كــرده  در همــه ســازمان 3و پاســخگويي اجتمــاعي

هـا را   تـوان آن  يي كـه مـي  اخالق، مسئوليت و پاسخگو). 1(است
فلسـفي و مـالك و معيـار سـنجش      -بايدها و نبايدهاي ارزشي

  

نقش : ي فردياي با مسئوليت اجتماعي و پاسخگويرابطة اخالق حرفه
  اريزگر فرهنگ خدمتگ ميانجي

  اله مهديون، اديبه رضائي زوار، دكتر روح دكتر تقي، *زاده دكتر ابوالفضل قاسم

  شناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان علوم تربيتي و روان گروه علوم تربيتي، دانشكده

  )19/10/92: ، تاريخ پذيرش6/5/92  :تاريخ دريافت( 
  

 چكيده

 اخالق به توجهدر اين بين، . كرد جوو جست ياخالق يها ارزش و اخالق در ديبا را معلمان و رانيمد يها تيفعال و رفتارها از ياريبس ةشير :نهيزم
 نقش يبررس با هدف؛ حاضر پژوهش ،اساس نيا بر. است يسازمان يها حوزه در يپژوهش هايموضوع نيتر ياساس از ،آن يمدهاايپ و يا حرفه
  . شكل گرفت يارزخدمتگ فرهنگ گر يانجيم اثر به توجه با يفرد ييپاسخگو و ياجتماع تيمسئول بر يا حرفه اخالق
 تعداد به جوانرود شهر ليتحص به شاغل زن و مرد معلمان يةكل، پژوهش يآمار عهجام. است يهمبستگ نوع از يفيتوصپژوهش حاضر،  :روش

 ها داده. شدند انتخاب يا طبقه يتصادف يريگ نمونه روش به نفر 230 حجم به يا نمونه بودند كه از ميان آنها 1392- 93 يليتحص سال در نفر 550
 يارزخدمتگ فرهنگ ةساخت پژوهشگر پرسشنامه و ياجتماع تيمسئول و يردف ييپاسخگو ،يا حرفه اخالق معيارين يها پرسشنامه قيطر از

  �.شد استفاده يساختار معادالت الگوي از يمفهوم يالگو در شده يريگ اندازه و مكنون يرهايمتغ نيب روابط يابيارز منظور به. ديگرد يآور جمع
. است دار يمعن و مثبت ةرابط يدارا يارزخدمتگ فرهنگ و ييپاسخگو ،ياجتماع تيمسئول با يا حرفه اخالق ؛كه داد نشان جينتا :ها افتهي

 نقش اما،. شود مي يگريانجيم ي،ارزخدمتگ فرهنگ قيطر از ي،فرد ييپاسخگو و يا حرفه اخالق نيب ةرابط ؛كه داد نشان جينتا ،نيهمچن
  .نشدد تأيي ياجتماع تيمسئول و يا حرفه اخالق نيبة رابط در يارزخدمتگ فرهنگ گر يانجيم
 ييپاسخگو و ياجتماع تيمسئول افزايش سطح باعث ميمستق طور به يا حرفه اخالق ؛كه است آن از يحاك پژوهش نيا جينتا :يريگ جهينت

 بهبود و تيتقو زمينة يارزخدمتگ فرهنگ سپس و شود يم يارزخدمتگ فرهنگ تيتقو باعث يا حرفه اخالق ،نيهمچن. شود يم معلمان در يفرد
  .كند يم فراهم يآموزش طيمح در را معلمان يردف ييپاسخگو

  
  يفرد ييپاسخگو ،ياجتماع تيمسئول ،يارزخدمتگ فرهنگ ،يا حرفه اخالق :واژگان ديكل
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درستي و نادرستي رفتار نسبت به خود، ديگران و جامعه تعريـف  
كرد، از مباحثي اسـت كـه در يكـي دو دهـة اخيـر مـورد توجـه        

). 2(نظران علم مـديريت قـرار گرفتـه اسـت     دانشمندان و صاحب
اخـالق  . رگرفتـه از علـم اخـالق اسـت    اي، ب مفهوم اخالق حرفه

اي عبارت است از؛ مجموعه قوانين اخالقي كـه از ماهيـت    حرفه
را اي  توان اخالق حرفه مي). 3(حرفه يا شغل به دست آمده است

اي در مـورد ايـن كـه چـه      بيان كنندة باورهاي يك گروه حرفـه 
. هاي همان حرفه اسـت، دانسـت  معيارچيزي درست و مرتبط با 

هـا و ابعـاد مختلفـي     هاي مرتبط با انسان، حوزه حرفه هر يك از
دارند كه برخي مشترك و برخي ديگر، به طـور ويـژه، بـه يـك     

رسـد، اصـول    گذشته از اين تفاوت، به نظر مي. حرفه تعلق دارند
در دو ). 4(رسان، يكسان اسـت  هاي ياري اساسي در تمامي حرفه
پيشـرفت   اي هاي مربوط بـه اخـالق حرفـه    دهة گذشته، موضوع

هاي نظامند در اين زمينه، رو به  اي داشته و مطالعه قابل مالحظه
  ).4(گسترش نهاده است

اي را اين چنين  هاي افراد داراي اخالق حرفه توان ويژگي مي  
هـا و پيامـدهاي    فرد پاسخگو است و مسئوليت تصميم: بيان كرد
منـد   پذيرد، سرمشق ديگران اسـت، حسـاس و اخـالق    آن را مي

دهد، براي  به درستكاري و خوشنامي در كارش اهميت مي است،
هاي خويش كوشاست و مسئوليتي را كه بـر   اداي تمام مسئوليت

از ). 5(دهـد   گيرد، با تمام توان و خلوص نيت انجام مي عهده مي
سويي ديگر، بين اخالق كاري و مسئوليت اجتماعي در سـازمان  

ث موجـود در قلمـرو   يكي از مباحـ ). 6(رابطة تنگاتنگ وجود دارد
تواند به صـورت   اي، مسئوليت اجتماعي است كه مي اخالق حرفه

اين امـر، تعهـد   . اقتصادي، قانوني، اخالقي يا ديني مجسم گردد
سازمانها جهت به حداكثر رساندن منـافع و بـه حـداقل رسـاندن     

مسئوليت اجتماعي سازمان . دهد هاي اجتماعي را نشان مي هزينه
هاي نوع  اقتصادي، قانوني، اخالقي و مسئوليت به چهار زير نظام

ابعاد . شود دوستي خير خواهانه كه به صورت داوطلبانه تقسيم مي
اخالقي، خيرخواهانه و ديني مرتبط با مسئوليت اجتماعي امـروزه  

اينها رفتارهايي هستند كـه  . مورد توجه بيشتري قرار گرفته است
). 2(انـد  قانون مدون نشده ها انتظار دارند ولي در جامعه از سازمان
اي بـر پيامـدهاي كـاري     شود كه اخـالق حرفـه   چنين بحث مي

چشـمگيري بـر روي   تـأثير   اي، اخالق حرفه. ثيرات گذار استأت

وري را افزايش  اي كه بهره ها و نتايج سازمان دارد به گونه فعاليت
را كـاهش   خطـر بخشـد و درجـه    ها را بهبود مـي  دهد، ارتباط مي
اي در سازمان حاكم اسـت،   كه اخالق حرفه ا، هنگاميدهد زير مي

گردد و مدير قبل از ايجـاد   جريان اطالعات به راحتي تسهيل مي
هاي مـديران كارآمـد    يكي از چالش. گردد حادثه، از آن مطلع مي

در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل 
حـس مسـئوليت و    ها است تا آنها با انساني شاغل در تمام حرفه

تعهد كامل به مسايل در جامعه و حرفه خود بـه كـار بپردازنـد و    
). 7(اصول اخالقي حاكم بر شغل و حرفـه خـود را رعايـت كننـد    

تر به جامعـه بـه    مسئوليت اجتماعي محرك مهمي در توجه بيش
هـر  . آيـد  هاي سازماني به شمار مي عنوان برخوردار اصلي فعاليت

). 8(ات اجتماعي مفهوم جديدي نيسـت چند كه تمركز بر موضوع
در مورد نحـوة تعامـل اخـالق و مسـئوليت اجتمـاعي برخـي از       

اخـالق، روي نحـوه رفتـار فـرد در     «نظران معتقدند كـه؛   صاحب
دارد ولي مسئوليت اجتماعي، نحـوه برخـورد   تأكيد  داخل سازمان

بـا  ). 9(»سازمان با كاركنان، سهامداران و ذينفعان را مدنظر دارد
شود كـه؛ يكـي از ابعـاد چهارگانـه      ر ادبيات نظري روشن ميمرو

هـا انتظـار    يعني از سازمان. مسئوليت اجتماعي بعد اخالقي است
ها و هنجارها و اعتقادات  رود كه همچون ساير اعضا به ارزش مي

و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات اخالقي را در كارهـا و  
يعني اخالق به جاي . )10(دهندهاي خود مورد توجه قرار  فعاليت

مترادف با مسئوليت اجتماعي به عنوان يكـي از ابعـاد مسـئوليت    
هــاي پيشــين،  نتــايج پــژوهش. اجتمــاعي شــناخته شــده اســت

همچنين، حاكي از رابطه مثبت و معني دار بين اخالق و فرهنگ 
ــي  ــدمتگزاري م ــد خ ــئوليت  ). 12و 11(باش ــي مس ــد اخالق از بع

). 9(شود نام برده مي» اسخگويي اجتماعيپ«اجتماعي، به عنوان 
، پاسخگويي اجتماعي و 4بين اخالق مديريت: توان گفت پس مي

). 10(با مسـئوليت اجتمـاعي تفـاوت وجـود دارد     5تعهد اجتماعي
به عنـوان يكـي از پيامـدهاي اخـالق در      6همچنين، پاسخگويي

  ).11(هاي پيشين مورد تأييد قرار گرفته است  پژوهش
انـد   پيشنهاد كرده جديد هاي با پاسخگويي، مطالعهدر ارتباط   
هـاي   بايست تفـاوت  پاسخگويي مي ةآينده دربارهاي  پژوهشكه 

از ). 13-15(د نـ فردي را در واكنش بـه پاسـخگويي بررسـي كن   
هاي فردي كه مورد بررسي پژوهشگران قبلي واقع نشـده   تفاوت
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 و بـر خـالف ارتبـاط ظـاهري     .باشـد  اي مـي  است، اخالق حرفه
آنطور كه پاسخگويي، اين ويژگي  ةبا سازاي  منطقي اخالق حرفه

البته در پـژوهش حاضـر بـا     .مورد بررسي قرار نگرفته است بايد
رابطـه   7رفـت فرهنـگ خـدمتگزاري    توجه به اينكه احتمال مـي 

ثير قرار دهـد،  أت اي را با پيامدهاي احتمالي آن تحت اخالق حرفه
وجـود  . اسـتفاده شـد   8گـر  نجياز اين متغير به عنوان متغيـر ميـا  

ــانجي در   ــاي مي ــايندهاي متغيره ــي پيش ــخگويي بررس و  پاس
هـا   طـي دهـه   .)15(رسـد  ضروري به نظر مي مسئوليت اجتماعي

اند كه؛ فرهنگ و هنجارهـاي غيررسـمي    پژوهشگران تأييد كرده
. باشـد  ثيرگـذار مـي  أكنند ت هايي كه كاركنان رفتار مي روي شيوه

هاي غير رسـمي و انتظـارات، تحـت    همچنين، فرهنگ و هنجار
بسياري از شرايط محيط كار حتـي بيشـتر از قـوانين و مقـررات     

  ).16( قرار خواهند دادتأثير  تحترسمي، رفتارهاي كاركنان را 
ــازمانها،      ــاعي در س ــدليل اهميــت اخــالق و مســئوليت اجتم ب

هاي گوناگوني در خـارج و داخـل كشـور در ايـن زمينـه       پژوهش
مـرتبط بـا آن     توان به چندين پـژوهش  است كه ميانجام گرفته 

هايي در زمينـة، افـزايش    همچنين، پژوهش). 10و  6(اشاره كرد 
، 12(سطح مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي انجام گرفتـه اسـت   

و جـو   9فرهنـگ تـأثير   مطالعات متعـدد ديگـري نيـز   ). 18و  17
 سـازمان بررسـي   11را بر مسئوليت اجتماعي و معنـوي 10سازماني

ــه در يكــي از ايــن   را تأييــد كــرده  كــرده و آن ــراي نمون ــد، ب ان
غنـي بـر    12ها نشان داده شـده كـه؛ فرهنـگ سـازماني     پژوهش

 مسئوليت اجتماعي كاركنان و سازمان بيش از رهبري كـارمحور 
اما، پژوهش كامل و جامع كه بتواند رابطـة ميـان   ). 19(داردتأثير 

بسنجد هنوز به چشم  اخالق، پاسخگويي و مسئوليت اجتماعي را
  . خورد نمي
با بررسي ادبيات پژوهش مشخص شـد كـه تـاكنون نقـش       

ــه  ــالق حرف ــاعي و    اخ ــئوليت اجتم ــطح مس ــزايش س اي در اف
آنهـا مـورد بررسـي     13و رفتار سازماني پاسخگويي فردي معلمان

از اين رو، رسالت اين پژوهش بررسي و تبيين . است قرار نگرفته 
مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي فـردي  اي بر  نقش اخالق حرفه

در . باشـد  كاركنان با نقـش ميـانجي فرهنـگ خـدمتگزاري مـي     
مجموع بر اساس آنچه بيان گرديـد، الگـوي مفهـومي و نظـري     

اي با دو پيامد احتمالي و نقش  ارتباط بين متغيرهاي اخالق حرفه

هـدف  . آمـده اسـت   1ميانجي فرهنـگ خـدمتگزاري در نگـاره    
اي و پيامـدهاي آن   ين رابطـة اخـالق حرفـه   حاضر، تعي پژوهش

  .در قالب الگوي مفهومي است) مسئوليت و پاسخگويي(
  

  
  

  پژوهشالگوي مفهومي : 1نگارة 
  

  روش 
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحـوه گـردآوري   

جامعه آماري پژوهش . اطالعات توصيفي و از نوع همبستگي بود
و زن شاغل به تدريس در مقاطع  نفر معلم مرد 550حاضر شامل 

بـود   1392-93مختلف تحصيلي شهر جوانرود در سال تحصيلي 
معلـم بـه    230تعداد اي  كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه

با استفاده از فرمـول كـوكران حجـم    (عنوان نمونه انتخاب شدند 
آوري  براي جمـع ) . نفر تخمين زده شد 225نمونه آماري برابر با 

  :پرسشنامه به شرح زير استفاده شد چهارعات، از اطال
اين ). 20(سؤالي سنجيده شد  8اي با پرسشنامه  اخالق حرفه  

 1= از كامال مخالفم (ليكرت اي  ابزار بر اساس مقياس پنج درجه
روايي و پايايي اين ابزار . شود پاسخ داده مي) 5= تا كامال موافقم 

بـراي   ).20(ر گرفتـه اسـت   هاي قبلي مورد تأييد قـرا  در پژوهش
گيري پاسخگويي فردي از يـك مقيـاس تـك بعـدي كـه       اندازه

ايـن ابـزار براسـاس    ). 21(باشد، استفاده شـد   سئوال مي 8داراي 
نمـرات هـر   . شـود  اي ليكرت پاسخ داده مـي  مقياس هفت درجه

هشت گويه مقياس جمع شده و يك نمره كل براي هـر فـرد در   
دار آلفـاي كرونبـاخ بـراي ايـن     مقـ . آيـد  اين مقياس بدست مـي 

 91/0تـا   73/0پرسشنامه در تحقيقات متعدد خارجي در دامنه از 
همچنــين بــر اســاس ). 22و  21، 16، 15(بدســت آمــده اســت 

تحقيقات پيشين روايي سازه و تك بعدي بودن اين سـازه مـورد   
گيري متغير فرهنگ  براي اندازه). 23، 15(تأييد قرار گرفته است 
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ايـن  ). 12(از پرسشنامه محقق ساخته اسـتفاده شـد   خدمتگزاري 
گيـري   سئوال اسـت كـه بـا طيـف ليكـرت انـدازه       5ابزار حاوي 

. اسـت  روايي و پايايي اين ابزار مورد تأييد قـرار گرفتـه   . شود مي
را براي ايـن ابـزار گـزارش     7/0محققان ضريب پايايي باالتر از 

ز مقيـاس معيـارين   مسئوليت اجتماعي با استفاده ا ).12(اند  كرده
روايـي و پايـايي   ). 24(گيري شده است  مسئوليت اجتماعي اندازه

. اين پرسشنامه در تحقيقات پيشين مورد تأييد قرار گرفتـه اسـت  
از (گويه است كـه بـا مقيـاس ليكـرت      13اين پرسشنامه حاوي 

  ).24(شود  سنجيده مي) 5= تا كامال موافقم 1= كامال مخالفم
ــرآورد ضــريب    ــراي ب ــي  ب ــائي محاســبه همســاني درون پاي
. هـا از روش آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده شـد      هاي پرسشـنامه  گويه

ــنامه  ــائي پرسش ــه  ضــرايب پاي ــالق حرف ــاي اخ ــگ  ه اي، فرهن
، 80/0: خدمتگزاري، پاسخگويي و مسئوليت اجتماعي به ترتيـب 

ها پايايي  بنابراين همه پرسشنامه. بدست آمد 78/0، 70/0، 74/0
هـا از   همچنين جهـت بررسـي روايـي پرسشـنامه    . بااليي داشتند

هـا حـاكي از    استفاده شد كه يافته) CFA(تحليل عاملي تائيدي 
  . ها بود روا بودن پرسشنامه

هـا   جهت اجراي پژوهش ، پس از انتخاب نمونه ، پرسشنامه  
هـاي برگشـتي    بين افراد نمونه توزيع كه در نهايت از پرسشـنامه 

تحليل را دارا بـود كـه در پـژوهش    پرسشنامه قابليت  200تعداد 
روابـط بـين    تجزيـه و تحليـل   جهـت . حاضر از آنها استفاده شد

گيـري شـده در الگـوي مفهـومي از      متغيرهاي مكنـون و انـدازه  
  .شد معادالت ساختاري استفاده الگوي

  
  ها يافته

، ميانگين و انحراف استاندارد نمرات كاركنـان را در هـر   1جدول 
  .دهد ش نشان مييك از متغيرهاي پژوه

  
  پژوهش موردي رهايمتغ يفيتوصي ها شاخص: 1 جدول
 ييپاسخگو تيمسئول فرهنگ  اخالق  هاشاخص

  45/3  98/3  41/3  47/3 نيانگيم
  73/0  56/0  87/0  62/0  معياررافحان
  

. ارائه شـده اسـت   2همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در جدول 
بستگي بـين  شود، همه ضرايب هم چنانچه در جدول مشاهده مي

بيشترين ميـزان همبسـتگي   . دار هستند متغيرهاي پژوهش معني
دار به رابطة بين فرهنگ خدمتگزاري با پاسخگويي مربـوط   معني
زا  زا و درون از تحليل همبستگي ميان متغيرهـاي بـرون  . شود مي
گيري كرد كه؛ هر گونه افزايش در نمرات اخـالق   توان نتيجه مي

فرهنــگ خــدمتگزاري، مســئوليت  اي همــراه بــا افــزايش حرفــه
. اجتماعي و پاسخگويي در بين كاركنان نمونه مورد پژوهش بـود 

همچنين، هرگونه افزايش در نمرات فرهنگ خدمتگزاري همـراه  
  . با افزايش احساس مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي بود

 
 پژوهشي رهايمتغ نيبي همبستگ: 2 دولج

 سازه  اخالق  فرهنگ  مسئوليت  پاسخگويي
 اخالق  1   

 فرهنگ **27/0  1  

 تيمسئول **23/0 **21/0  1 

 ييپاسخگو **29/0 **37/0 **27/0  1

01/0< **  

  

  
  

ها  الگوي تابع ساختاري پس از برازش داده: 2 ةنگار
  الگوي مفروض با

  
اي بر فرهنـگ   به منظور شناخت هر چه بهتر رابطة اخالق حرفه

ي تحليل مسير صـورت  خدمتگزاري و دو پيامد احتمالي آن الگو
هـاي   هاي حاصل از اين تحليل، مؤيد نتايج و يافتـه  يافته. گرفت

هاي  حاصل از تحليل مسير در الگوي ساختاري مربوط به فرضيه
همانطور كه در خروجـي نـرم افـزار از    . دهد پژوهش را نشان مي



 گر فرهنگ خدمتگزاري نقش ميانجي: جتماعي و پاسخگويي فردياي با مسئوليت ا رابطة اخالق حرفه: زاده و همكاران دكتر ابوالفضل قاسم

 5

داري مربوط بـه   و نيز اعداد معني) 1نگاره (هاي معيارين  تخمين
شود،  مشاهده مي) 3جدول (هاي پژوهش  در فرضيهتحليل مسير 
هاي تناسب حاكي از برازش مناسب الگويي است  مقادير شاخص

و كوچكتر از  92/1و مقدار نسبت كاي دو بر درجه آزادي برابر با 
و كـوچكتر از   068/0برابـر بـا    RMSEA، مقـدار  3مقدار مجاز 

نـگ  همه ضرايب به غيـر از ضـريب مسـير فره   . باشد مي 08/0
  .شوند دار ديده مي خدمتگذاري بر مسئوليت اجتماعي معني

داري بــر فرهنــگ  اي رابطــة مثبــت و معنــي اخــالق حرفــه  
اي  همچنـين اخـالق حرفـه   . دارد 38/0خدمتگزاري بـا ضـريب   
 24/0دار بر مسئوليت اجتماعي با ضريب  داراي رابطة مثبت معني

و در عــين حــال، مســير بــين فرهنــگ خــدمتگزاري . باشــد مــي
بنـابراين، نقـش ميـانجي    . دار ديـده نشـد   مسئوليت رابطة معنـي 

اي و مسـئوليت   فرهنگ خدمتگزاري در رابطه بين اخالق حرفـه 
با اين وجود رابطة مسـتقيم و  . شود اجتماعي در الگوي تأييد نمي

اي بـر مسـئوليت اجتمـاعي مـورد تأييـد       دار اخـالق حرفـه   معني
  .قرارگرفت

دار بـر فرهنـگ    ة مثبـت و معنـي  اي داراي رابط اخالق حرفه  
دارد و فرهنگ داراي رابطة مثبت و  38/0خدمتگزاري با ضريب 

بنـابراين، نقـش   . باشد مي 42/0دار بر پاسخگويي با ضريب  معني
اي و پاسـخگويي در   ميانجي فرهنگ در رابطه بين اخالق حرفـه 

با تأييد نقش ميانجي فرهنگ، اخـالق داراي  . شود الگو تأييد مي
 16/0دار بـر پاسـخگويي بـا ضـريب      غيرمستقيم و معنـي  رابطة
  .باشد مي

  
  

مسئوليت و پاسخگويي از  بااخالق  رابطة :3 جدول
  طريق فرهنگ خدمتگزاري

ريمسبيضر  ها هيفرضريمس
  معيارين

t جهينت 

 داردميمستقرابطة 01/4 38/0  فرهنگاخالق

 داردنميمستقرابطة 75/1 17/0  تيمسئولفرهنگ
 داردميمستقرابطة 27/2 24/0  تيمسئولاخالق
 داردميمستقرابطة 46/3 42/0  ييپاسخگوفرهنگ
 داردميمستقرابطة 64/2 30/0  ييپاسخگواخالق
  تيمسئولقاخال

  )فرهنگ قيازطر(
 داردنميمستقرابطة - -

  ييپاسخگواخالق
  )فرهنگ قيازطر(

  دارد ميمستق اثر  -  16/0

X2 = 08/393 , df = 204, X2/ df = 92/1 , RMSEA = 062/0 , 

GFI = 84/0  CFI = 87/0  

  
  بحث 

اي بر مسئوليت اجتماعي و پاسـخگويي بـا در    نقش اخالق حرفه
نظر گرفتن فرهنگ خدمتگزاري از جمله مفاهيم نوين در عرصة 

اما، تاكنون بر اسـاس جسـتجوهاي   . مباحث رفتار سازماني است
اين مفاهيم نپرداخته محقق در كشور، پژوهشي به بررسي رابطة 

در اين پژوهش به بررسي رابطة اين سه متغير بـا در نظـر   . است
  .گرفتن نقش ميانجي فرهنگ خدمتگزاري پرداخته شد

هـا بيـان گرديـد، تمـامي      گونـه كـه در بخـش يافتـه     همان  
ــابراين، الگــوي    ــته، بن ــو مطلوبيــت داش ــرازش الگ معيارهــاي ب

ديگـر، تحليـل مسـير    از سـوي  . باشـد  پيشنهادي مورد تأييد مي
دار بـودن تمـامي مسـيرهاي     الگوي پژوهش نشان دهندة معنـي 

به غير از مسـير فرهنـگ خـدمتگزاري بـر مسـئوليت       –الگوي 
. دار ديده شد بوده و همبستگي بين متغيرها نيز معني –اجتماعي 

از اين ديدگاه، باالترين ميزان همبستگي متعلق به رابطـة ميـان   
سـخگويي فـردي و كمتـرين ميـزان     فرهنگ خـدمتگزاري بـا پا  

همبســتگي متعلــق بــه رابطــة ميــان فرهنــگ خــدمتگزاري بــا  
البتـه، بـه دليـل پـايين بـودن ضـريب       . مسئوليت اجتماعي بـود 

بـا  . دار ديـده نشـد   همبستگي، مسير اين دو متغير در الگو معنـي 
اي  دار هـر گونـه بهبـود در اخـالق حرفـه      توجه به ضرايب معني

هبود در پيامدهاي آن يعني مسئوليت اجتماعي تواند همراه با ب مي
در جستجوي در ادبيات پژوهش، نتايج . و پاسخگويي فردي باشد

). 20، 12(پژوهش حاضر با نتايج برخي مطالعات همخـواني دارد  
نقش اخالق اسالمي كار بر افزايش سطح مسئوليت اجتمـاعي و  

رار هاي پيشين مـورد تأييـد قـ    پاسخگويي نيز در يكي از پژوهش
اسالمي و  –همچنين نقش شايستگي اخالقي ). 12(گرفته است 

فرهنگ خدمتگزاري در ارتقاي پاسـخگويي عمـومي نيـز مـورد     
دار  در پژوهش حاضـر، مسـير معنـي   ). 12(تأييد قرار گرفته است 

بـه بيـاني   . فرهنگ خدمتگزاري بر مسئوليت اجتماعي تأييد نشد
به افزايش مسئوليت  اي به طور مستقيم منجر ديگر، اخالق حرفه
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. اجتماعي شده و فرهنگ خدمتگزاري نقـش ميـانجي را نداشـت   
اي بـر   شايد اين مسأله به ارتباط قوي و مسـتقيم اخـالق حرفـه   

به هـر حـال در ايـن ارتبـاط     . شود مسئوليت اجتماعي مربوط مي
پژوهش مستقيمي در حمايت يا عدم حمايت از ايـن يافتـه پيـدا    

  .نشد
حث اساسي مطرح در مديريت ايـن اسـت   امروزه يكي از مبا  

كه در اصل مديريت بدون مسـائل ارزشـي و بـدون عنايـت بـه      
توان مديريت را  يعني نمي. مسائل اخالقي در سازمان معني ندارد

اي  اخـالق حرفـه  ). 25(بدون اين مفاهيم اساسي در نظر گرفـت  
كوشـد بـه مسـائل     بخشي از حوزة مباحث اخالقي است كه مـي 

هاي آموزشـي   سيستم. هاي گوناگون پاسخ دهد رفهاخالقي در ح
نيز در پاسخ به نيازهاي معرفتي محيط داخلي همچون؛ آمـوزش  

اي به تضمين ايـن   و يادگيري، نقش مهمي دارند و اخالق حرفه
كند كه مديران در هدايت سازمان و جهت دادن به  امر كمك مي

بـه   بـا توجـه  . خدمات اجتماعي آن، به شكلي مناسب عمل كنند
نقش معلمان، تدوين معيارهـاي اخالقـي مشـخص بـراي آنهـا      
ضروري است تا راهنمايي در جهت رسـيدن بـه اهـداف باشـد و     

بحـث بـر ايـن اسـت كـه مـديران       ). 3(عملكرد را بهبود بخشد 
. آموزشي، محيط كاري با معيارهاي اخالقي باال را فـراهم كننـد  

وليت در مقابــل، معلمــان از خــود احســاس پاســخگويي و مســئ 
اگر معلمان از جـو اخالقـي   . اجتماعي بااليي را نشان خواهند داد

مدرسه دلسرد شوند، در آنان احسـاس پاسـخگويي و مسـئوليت    
بنابراين، ادراك نقـض اخالقـي   . اجتماعي كمتر ديده خواهد شد

در بـين معلمـان    14منجر به نگرشـها و رفتارهـاي غيـر اخالقـي    
اي و مسـئوليت   حرفـه همچنـين، رعايـت اخـالق    ). 26(شود  مي

اجتماعي در سازمان، امري الزم و ضروري اسـت تـا سـازمان از    
يك سو جامعه را دچار تعارض نكند و از سـوي ديگـر بـا اتخـاذ     

هاي منطقي و خردمندانه، منافع بلندمدت خود را تضمين  تصميم
اي بايـد   آن چيزي كه در مواجهه بـا مفهـوم اخـالق حرفـه    . كند

اي،  اسـت كـه نخسـت، اخـالق حرفـه      مدنظر قـرار گيـرد، ايـن   
دربرگيرنده اخالق فردي و اخالق شغلي است، اما از هر دو فراتر 

دوم، . رفته و به سازمان به مثابه يك مجموعه حقوقي ناظر است
اي پيدا شده است و  امروزه رويكردي استراتژيك به اخالق حرفه

ده به همين دليل مسئوليت معنوي سازمان به مديران راهكار سپر
  ).5(شود؛ نه به واحد پرسنلي و نه حتي به مديران اجرايي  مي

امروزه بحث اخالق در كار توجـه زيـادي را بـه خـود جلـب        
هاي مهم فرهنگ سـازماني   اخالق كار يكي از جنبه. نموده است

رود كه بخشي از راهبرد يك سـازمان   است و به سمتي پيش مي
نـي ويـژة آن در   درك مفهوم اخـالق بطـور كلـي و در مع   . گردد

آموزش و پرورش زيربناي ايجاد و حفظ يـك نظـام اخالقـي در    
با توجه به اهميت اخالق . هاست جامعه و به دنبال آن در سازمان

، الزم است در 15هاي اخالقي اي در توسعه سازمان و ارزش حرفه
تعيين اثربخشي و هدايت منابع انساني به ميزان آموزش اخـالق  

  ).5(توجه شود اي در سازمان  حرفه
  

  گيري نتيجه
اي در نگرش راهبردي، مسئوليت پذيري سازمان در  اخالق حرفه

قبال حقوق همه عناصر محيطي اعم از داخلـي و خـارجي اسـت    
. كه نقش راهبردي در موفقيت معطـوف بـه آينـده سـازمان دارد    

نگرش غير راهبردي، تصوري ناقص، نارسا و حـداقلي از اخـالق   
كاهـد و آنـرا بـه سـطح      معيت را از آن مـي اي است كه جا حرفه

  ).6(آورد  مسئوليت اخالقي فرد، در شغل پايين مي
هـا   نظران معتقدند كه؛ اگر چه دولـت  گروهي ديگر از صاحب  

باشـند، ولـي مشـاركت     مسئول اصلي حل مشكالت جامعـه مـي  
ايـن دسـته از صـاحبنظران    . گشاسـت  ها در اين زمينه راه سازمان

هـا بـه    يكه قـدرت اقتصـادي، امـروزه از دولـت    معتقدند، از آنجائ
هـا در حـل    هـا انتقـال يافتـه اسـت، مشـاركت سـازمان       سازمان

از طرف ديگـر، اتخـاذ   . مشكالت اجتماعي ضروري و الزم است
. ها امري هزينه بر اسـت  اصول مسئوليت اجتماعي براي سازمان

. ها ممكن است شامل تغييـر سـاختار مـديريتي باشـد     اين هزينه
يت اجتماعي حاكميت اخالق را بـه همـراه دارد؛ يعنـي در    مسئول

چارچوب مسـئوليت اجتمـاعي، سـازمان كارهـايي را كـه بـراي       
خودش خوب و مناسب است انجـام داده و از امـوري كـه بـراي     

در ايـن  . كنـد  بـار باشـد دوري مـي    تواند خوب و زيان اجتماع مي
ي مرحله است كه مسـئوليت اجتمـاعي بـه عنـوان رفتـار اخالقـ      

به عبارت ديگر آنچه براي اجتماع و عموم مردم . شود شناخته مي
شود، انجـام آن بـه عنـوان رفتـاري مسـئوالنه       خوب تعريف مي
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شناخته شده و برعكس، آنچه براي آحاد مـردم زيـان آور باشـد،    
. شـود  انجام آن رفتاري غيرمسئوالنه و غيراخالقـي شـناخته مـي   

مربوط به اخالق و مسئوليت گونه كه در ادبيات  طوركلي، همان به
اي قـوي بـا هـم     اجتماعي اشاره شد، اخالق و مسـئوليت رابطـه  

  ).2(باشند طور كامل بر هم منطبق نمي دارند؛ با وجود اين به
ــه      ــن اشــاره دارد ك ــر اي ــه حاضــر ب ــل، نتيجــه مقال در عم

هاي رهبري آموزشي در افزايش احسـاس پاسـخگويي و    سياست
اي  بايست متمركز بر اخالق حرفه يمسئوليت اجتماعي معلمان م

بايست معيارهـاي بـاالي    بخصوص مدارس مي. و سازماني باشد
  . فرهنگ خدمتگزاري را ارتقا دهند

اي آگاه  بايست از پيامدهاي اخالق حرفه رهبران آموزشي مي  
در . اي معلمـان تـالش كننـد    شوند تا در ارتقـاي اخـالق حرفـه   

مبتنــي بــر ارزش  بايســت فرهنــگ خــدمتگزاري و مــدارس مــي
 بنابراين انتظار بر اين است كـه ). 27(بصورت قوي حمايت شود 

اي منجر به بهبود ادراك و  زيادتر بر معيارهاي اخالق حرفهتأكيد 
  . شود نگرش معلمان مي

هـاي   سخن آخر اينكه ريشـه بسـياري از رفتارهـا و فعاليـت      
ــد در اخــالق و ارزش  ــان را باي ــديران و كاركن هــاي اخالقــي  م

ها  با توجه به نقش بسيار حياتي و فزاينده سازمان. وجو كرد جست
در جوامع امروزي، انتظارات جوامع، به خصوص جوامع پايبند بـه  

هـا نيـز    هاي اخالقي و اسالمي مثل ايـران، از ايـن ارگـان    ارزش
  . افزايش يافته است

هـا   ها در مديريت سازمان در نتيجه، عدم توجه به اين ارزش  
در . هـا منجـر شـود    هاي بزرگي براي سـازمان  به چالشتواند  مي

ها به اين مسايل و عدم رعايـت اصـول    توجهي سازمان واقع، بي
هـاي   تواند مشروعيت سازمان و فعاليـت  اخالقي از سوي آنها مي

آن را زير سئوال ببـرد، در نتيجـه، سـود و موفقيـت سـازماني را      
  ).28(قرار دهد تأثير  تحت

  
  سپاسگزاري

ري صميمانة معلمان و كاركنان اداره آموزش و پـرورش  از همكا
هـا نهايـت همكـاري را     آوري داده شهرستان جوانرود كه در جمع
  .نمودند، كمال تشكر را داريم

 نامه واژه

 Professional Ethics .1  اي اخالق حرفه
 Social Responsibility .2  مسئوليت اجتماعي

   Social Accountability .3  پاسخگويي اجتماعي
 Management Ethics .4  اخالق مديريت
 Social Commitment .5  تعهد اجتماعي

 Individual Accountability .6  پاسخگويي فردي
 Serving Culture .7  فرهنگ خدمتگزاري

 Mediator Variable .8  متغير ميانجي گر
 culture .9  فرهنگ

 Organizational Climate .10  جو سازماني
 Moral Responsibility .11  سئوليت معنويم

 Organizational Culture .12  فرهنگ سازماني
 Organizational Behavior .13  رفتار سازماني

 Unethical Behavior .14  رفتار غيراخالقي
 Moral Values .15  اخالقيهاي  ارزش
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