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 زانیبر م یعلم اتیه یاعضا یسازمان تیو هو ایحرفه نقش اخلاق

 آنان یفرد ییپاسخگو

 
 زوار دکترتقی ، زاده، دکترابوالفضل قاسم*فاروقه آرغده

  جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیگروه علوم ترب

 (47/7/77«رشیپذ خی، تار41/7/77: افتیدر خیتار)

 

 

 سرآغاز

که جهان هموواه  بوه رووه  هایییدگیچیتحولات مداوم و فرا پ لیبه دل

خصوصوا نظوام  اجتماعی – یاسیس های متناسب با آن هوبروست، نظام
جامعوه و  برهسوی و نقود معرض ده ها نظام گریاز د شیب یآموزش عال
، بوه 1یسازمان تیموضوع هو ررفی از(. 1) اند قراه گرفته یافکاه عموم

مسئله  کیامروز  به عنوان  ،یو سازمان یفرهنگ ،یجتماعکاهکرد ا لیدل
موهد توجه پژوهشوگران قوراه گرفتوه  یاز جهات مختلف ،یمهم و اساس

است  یزیچ نیو برجسته تر نیداهتریپا ن،یتر یاست، چرا که آن محوه
موجود بود  و آن ها  یزمان قابل توجه کی یکه ده سرتاسر سازمان، برا

 (. 2کند ) یم زیمامت گرید یهااز سازمان 
 
 

 
 یهوا طیده مح یرقانونیو غ یراخلاقیغ یکاهها زانیم شیافزا نیهمچن

 ،یو حفو  اخلواح حرفوه ا جوادیو ههبوران ها بوه ا رانیتوجه مد ،یکاه
کرد  است  یده همه سازمان ها ضروه یاجتماع یو پاسخگو تیمسئول

 هوایاز ضوروهت یکی یموثر و کاهبرد یینظام پاسخگو کی(. وجود 3)
. است خوا عدالت و گرنظام کاهآمد و جامعه مطالبه کیده  رناپذیجتنابا

لازم و پاسخ به انتظاهات  تیاز مطلوب ینظام آموزش عال برخوهداهی لازمه
 دیاسوات نشیپاسوخگو و گوز یبور نظوام سوازمان دیتاک ان،یعموم مشتر
 فیوظا رایاج و هابرنامه نیو تدو یتا ده رراح باشدیپاسخگو م

 
 

 چکیده
اهها و فعالیت قراه گرفته است. چرا که هیشة بسیاهی از هفت یرانیا یاز سازمان ها یاهیموهد توجه بس ریده دهه اخ یاخلاح حرفه ازمینه: 

-هابطه اخلاح یپژوهش، برهس نیاساس هدف از انجام ا نیها باید ده اخلاح و اهزش های اخلاقی جست و جو کرد. بر ا دیهای مدیران و اسات

 بود  است. یسازمان تیهو یانجیبا نقش م دیاسات یفرد ییخگوبا پاس ای¬حرفه

 یعلم اتیه یاعضا هیپژوهش،کل یباشد. جامعه آماه یم یدلات ساختاهبر مدل معا یمبتن همبستگی – یفیپژوهش حاضر توصروش:  

به  ینسبت ای¬ربقه ینفر به هوش تصادف 151تعداد  نینفر بود  که از ا 273و بناب جمعا به تعداد  جانیآذهبا یمدن دیشه یها-دانشگا 
 یرهایمتغ نیهوابط ب یابیداهد استفاد  شد. به منظوه اهزاستان یارلاعات از پرسشنامه ها یجمع آوه یانتخاب شدند. برا یعنوان نمونه آماه
 استفاد  شد.  یمعادلات ساختاه یابیاز مدل  ،یمفهوم یشد  ده الگو یریمکنون و انداز  گ

اخلاح  یو پس از آن هابطه عل ییو پاسخگو یسازمان تیهو نیمربوط به هابطه ب یشدت هابطه عل نیشترینشان داد که ب جینتاها: یافته 

 یحال هابطه عل نیشد. ده ع دیتائ یسازمان تیبر هو یاخلاح حرفه ا ی. ده پژوهش حاضر هابطه علباشد¬یم یسازمان تیبر هو یحرفه ا
اخلاح  نیده هابطه ب یسازمان تیهو یانجیپژوهش حاضر، نقش م افتهیربق  نی(. همچن< P 11/1نشد ) د یداه د یمعن ییاخلاح با پاسخگو

داه بر  یمثبت و معن م،یرمستقیاثر غ یداها یاخلاح حرفه ا ،یسازمان تیهو یانجینقش م دیشد. با تائ دیده مدل تائ یو پاسخگوئ یحرفه ا
 باشد. یم 33/1 بیبا ضر یپاسخگوئ

زمینة تقویت و بهبود  م،یمستق ریبه روه غ یو اخلاح حرفه ا میبه روه مستق یسازمان تیپژوهش حاضر هو جیربق نتانتیجه گیری:  

 ها ده محیط آموزشی فراهم می کند. یعلم اتیه یخگویی فردی اعضاپاس

 

 .یسازمان تیهو ،یفرد ییپاسخگو ،ای¬اخلاح حرفهکلید واژگان: 

 

 
 

 
 

 farghadeh@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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بوه مقاصود نظوام  لیجهت ن یدیمحوله بتوانند هاهگشا بود  و ابزاه مف 
 نوهیو نهاد دهویو حساب پس ییپاسخگو هیهوح تیو تقو یآموزش عال

به جامعه  شتریب هسانیخدمت تیساختن آن ده فرهنگ سازمان و ده نها
 (.4باشند )
ه عنووان بو علموی اتیوه یاعضوا 2یفورد ییاهتقا پاسخگو هایبرنامه
 گا یجا یبود  و داها عالی آموزش مراکز و هادانشگا  یاز برنامه یبخش
 یمو یتلقو 3یانسوان هیاست و توجه به آن به منزله توسعه سرما یخاص

 رووه بوه هوا،بودجوه دانشوگا  نیتام لیبه دل زنی هاشود. جامعه و دولت
 تیوفیک هوا،تیبوه کواه بسوتن مسوئول یده خصوص چگونگ یاند فزای

 یازهوانی بوا هابرنامه یهماهنگ ،یقاتیتحق جینتا ،یآموزش های¬رنامهب
 نیبد یی(. پاسخگو5داهند ) دتاکی هادانشگا  ییبر پاسخگو ر یجامعه و غ

 یانجام دادن عملو تیگرو  که مسئول کی ایفرد  کیاست که از  یمعن
 یمثبت و منف یامدهایده قبال پ هودیاست، انتظاه م  به آنان واگذاه شد

اتفاح  امدهایپ نیدهند که چرا و چگونه ا حیکاه خود جوابگو باشند و توض
عباهت اسوت از: عمول مسوئول  ییپاسخگو گریافتاد  است. به سخن د

به موقع و ربوق  فیشود وظا نیتضم نکهیا یساختن افراد مشخص، برا
همانطوه  یی(. پاسخگو3شود ) یانجام م توافقموهد  یاههامعی و هاهوش

 4یاز علاقمندان اصلاحات آموزشو یاهیبس یداهند برا د ین عقکه محققا

 نیو. بوا ادیآ یبه شماه م یپرش ده بهبود آموزش یسکو کیبه عنوان 
تجربه  یده سطح فرد یهوانشناخت هایسمیمکان قاتیتحق ریس نیحال، ا

است ها موهد ملاحظه قراه نداد   روف( معی)ادهاک ییشد  که به پاسخگو
 یسواز  سوطح فورد کیبه عنوان  ییکه پاسخگو یه حالاند. به علاو  د

ده  قواتتحقی مجموعوه اسوت،توجه متخصصان ها به خود جلوب کورد 
خود  یهنوز ده هشد نوپا یساز  ده سطح فرد کیبه عنوان  ییپاسخگو

 یدهباه  ند یآ قاتیحقت که اندکرد  شنهادیپ ری(. مطالعات اخ7) باشدیم
 ییها ده واکونش بوه پاسوخگو یفرد هایتفاوت ستباییم ییپاسخگو

کوه بوه صووهت  محودود  یفرد های(. از تفاوت9و  8، 3کنند ) یبرهس
باشد  یم ایواقع شد  است، اخلاح حرفه یپژوهشگران قبل یموهد برهس

 یبووا سوواز  ایاخلوواح حرفووه یو منطقوو ی(. برخلوواف اهتبوواط ظوواهر3)
رفتوه اسوت. از نگ یموهد برهس دیآن روه که با یژگیو نیا ،ییپاسخگو

و  سوازدموی موفوق ها هاکه سازمان یریمثبت و چشمگ جیو نتا امدهایپ
 اتیومطور  ده ادب شوهیبحو  هم دهودیمو شافزای ها هاآن ییپاسخگو
 یکننود  انیوصووهت کوه ب نیوبه ا باشد،یم 5ایاخلاح حرفه یسازمان
دهست و مرتبط با  یزیچه چ نکهیده موهد ا ای گرو  حرفه کی یباوهها

مورتبط بوا  هوای از حرفه کیباشد. هر یهمان حرفه است، م یاههایمع
 گور،ید یمشترک و برخ یداهند که برخ یانسان، حوز  ها و ابعاد مختلف

و  تی(. اخلواح، مسوئول11حرفوه تعلوق داهنود ) کیوبوه  ژ ،یوبه روه و
و ملواک و  یفلسوف-یاهزشو یدهایونباو  دهایبا توان یها م ییپاسخگو

و جامعوه  گورانیهفتاه نسبت به خود، د یادهستو ن یسنجش دهست اهیمع
مربوط به اخلاح حرفه  ی(. ده دو دهه گذشته، موضوع ها11کرد ) فیتعر

 نه،یزم نینظامند ده ا یداشته و مطالعه ها یقابل ملاحظه ا شرفتیپ یا
 یافوراد داها یهوایژگیو وانتو ی(. م11و  3هو به گسترش نهاد  است )

 تیکرد: فرد پاسخگو اسوت و مسوئول انیب نیچن نیها ا یاخلاح حرفه ا

است، حسواس  گرانیسرمشق د رد،یپذ یآن ها م یامدهایها و پ میتصم
کوشاسوت و  شیخوو یها تیتمام مسئول یادا یو اخلاح مند است، برا

 یمو نجواما تیبا تمام توان و خلوص ن رد،یگ یکه برعهد  م یتیمسئول
 (.  11و  3دهد )

ده اهتباط با  نیشیپژوهشگران پ یهد برهسکه مو یفرد یتفاوتها گرید از
است. بور  یسازمان تیموهد توجه واقع شد  است، هو دیاسات ییپاسخگو

 نیوا ،ییبا ساز  پاسخگو یسازمان تیهو یو منطق یخلاف اهتباط ظاهر
 تیوقراه نگرفته است. موضووع هو یموهد برهس دیآن روه که با یژگیو

امروز، به  ،یو سازمان یفرهنگ ،یاجتماع ،یکاهکرد فرد لیدل به یسازمان
موووهد توجووه  یاز جهووات مختلفوو یمسوواله مهووم و اساسوو کیووعنوووان 

و  نیداهتریوپا ن،یتور یپژوهشگران قراه گرفته است، چرا که آن محووه
 کیو ی( که ده سرتاسر سوازمان، بورا2و  1است ) یزیچ نیبرجسته تر

 یم زیتمام گرید یآن ها از سازمان ها وموجود بود   یزمان قابل توجه
 نیب زیتما ت،یدهباه  هو کیکلاس یکل یها یاز ربقه بند یکی(. 2کند )

 تیومقاله تمرکز موا بور هو نی(. ده ا12است ) یو اجتماع یفرد تیهو
 نیبو کیواست. وجوود هابطوه نزد یسازمان تیبه خصوص هو یاجتماع

شوود کوه  یباع  مو یسازمان یو مسائل و موضوع ها یسازمان تیهو
نسبت به سازمان داشته باشند و خود ها  یوستگیوحدت و پافراد احساس 

 تیوسوبب هو نیاز مسائل و مشوکلات سوازمان بداننود. بوه همو یجزئ
 تیواولو انیده م دیاست که با یمهم سازمان یرهایاز متغ یکی یسازمان

ده دو  یهفتاه سوازمان قاتی(. تحق13) ردیقراه بگ یسازمان یمطالعات یها
داشوته  یسازمان تیهو یبه مطالعه هو یتوجه قابل لیدهه گذشته، تما

از هفتاههوا، نگورش هوا و  یاهیبوا بسو یسوازمان تیوهو رای( ز14است )
 (. 13و  15ده اهتباراست ) یکاه یا نهیزم یرهایمتغ
( معتقدنود 17مطلوب کوه محققوان ) نیوتوجه به مطالوب موذکوه و ا با

سوط آن هوا که تو ییندهایتواند ده دهک بهتر فرا یم یانجیم یالگوها
دهد به موا  یقراه م ریها تحت تاث3عملکرد سازمان  ،یسازمان یرهایمتغ

 یده برهسو یانجیوم یرهوایضوروهت وجوود متغ نیکمک کند؛ همچنو
 ایواسوت کوه آ نیوا ی( موضوع موهد برهس18) ییپاسخگو یندهایشایپ

 دیاسات یفرد ییبا پاسخگو ای اخلاح حرفه نیده هابطه ب یسازمان تیهو
 کند؟  یم فایها ا یانجینقش م

 

 روش
و بوه رووه  یاز نووع همبسوتگ یفیهوش پژوهش مطالعه حاضور توصو

 نیوا یبود. جامعوه آمواه یمعالات ساختاه یابیبر مدل  یمشخص مبتن
و  جوانیآذهبا یمودن دیدانشوگا  شوه علمی اتیه یعضا هیپژوهش کل

نفور  224تعوداد  نیونفر بوود کوه از ا 273 یدانشگا  بناب با حجم آماه
نفر مربوط بوه دانشوگا   49و  جانیآذهبا یمدن دیوط به دانشگا  شهمرب

بناب بود. حجم نمونه با استفاد  از جدول موهگان و با توجوه بوه جامعوه 
 یهوایژگوینفر ده نظر گرفته شد. داد  های مربووط بوه و 151 ،یآماه

نفور نمونوه  151نمونه موهد مطالعه نشانگر آن است کوه از  کیدموگراف
 21نفور )معوادل  32( مورد و صودده 79نفور )معوادل  119عه موهد مطال
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دهصود  23تعداد معوادل  نیاز ا نیزن بودند. همچن یعلم اتیدهصد( ه
با هتبه  زیدهصد ن 3 تیو ده نها اهیدهصد دانش 7 اه،یدهصد استاد 9 ،یمرب
، 1-5 سیدهصد داهای سابقه تده 3225تعداد  نیاستاد بود  اند. از ا یعلم
 7، 11-15 سیتوده سوابقهدهصود  13، 3-11 سیقه تدهدهصد ساب 43

سال بود  اند.  21-35 سیسابقه تده یداها زیدهصد ن 5و  13-21دهصد 
بوا انحوراف  31/8نمونه پوژوهش حاضور  دیاسات سیسابقه تده نیانگیم
 ینسبت یربقه ا یتصادف یرینمونه گ ،یریبود. هوش نمونه گ 8/5 اهیمع

دانشوگا   هور یاسب با حجم جامعه آماهاز ربقات متن کیبود که از هر 
 تیوپرسشونامه قابل 149تعوداد  یبرگشوت یشد. از پرسشنامه هوا نیمع

جمع  یها داها بود که ده پژوهش حاضر از آن ها استفاد  شد. برا لیتحل
 پژوهش از سه پرسشنامه استانداهد استفاد  شد. نیارلاعات ده ا یآوه

 د یسنج یسوال 8با پرسشنامه  یا: اخلاح حرفهایحرفه اخلاح پرسشنامه
)از کاملوا  کورتیل ایپنج دهجه اسیپرسشنامه بر اساس مق نی(. ا3شد )

. ربوق مطالعوات شوود ی( پاسخ داد  م5تا کاملا موافقم =  1مخالفم = 
 د یومحاسوبه گرد 81/1 ایحرفه کرونباخ پرسشنامه اخلاح یآلفا نیشیپ

بوه  88/1پوژوهش حاضور پرسشنامه ده  نیا یکرونباخ برا یاست. آلفا
 دست آمد.
 کیاز  یفرد ییپاسخگو یریانداز  گ ی: برایفرد ییپاسخگو پرسشنامه

ابوزاه  نیوباشد، استفاد  شد. ا یسوال م 7  یکه داها یتک بعد اسیمق
 اسیوپرسشنامه بر اسواس مق نیشد  است. ا هی( ته19توسط محققان )

( پاسوخ 5موافقم =  تا کاملا 1)از کاملا مخالفم =  کرتیل یهفت دهجه ا
 ینمر  کل برا کیجمع شد  و  اسیمق هیگو 7. نمرات هر دشو یداد  م

 یکرونباخ برا یشود. مقداه آلفا یده نظر گرفته م اسیمق نیهر فرد ده ا
 91/1توا  73/1از  یده دامنه ا یمتعدد خاهج قاتیپرسشنامه ده تحق نیا

ده  یداخلو اتقوی(. دهتحق22و  21، 21، 19، 18، 7بدست آمود  اسوت )
 نی(. همچنوو25و  24، 23/. بدسووت آموود  اسووت. )71تووا  34/1دامنووه 

کرد   دیتائ زیساز  ها ن نیبودن ا یساز  و تک بعد ییهوا یقبل قاتیتحق
پرسشونامه از  نیا ییایپا یبرهس ی(. ده پژوهش حاضر برا21و  19اند )
کول  یآن بورا یدهونو ی. همسواندیوکرونباخ استفاد  گرد یآلفا بیضر

 .مدبدست آ 81/1آلفا(  بی)ضر اسیقم
 یسووال 3بوا پرسشونامه  یسوازمان تیو: هویسوازمان تیوهو پرسشنامه

 کرتیل یپنج دهجه ا اسیپرسشنامه بر اساس مق نی(. ا23شد ) د یسنج
کرونبوواخ  یشووود. آلفووا ی( پاسووخ داد  موو5=  شووهیتووا هم 1)از اصولا = 

 د یوبه گردمحاسو 71/1 نیشویده مطالعات پ یسازمان تیپرسشنامه هو
 83/1پرسشنامه ده پژوهش حاضور  نیا یبرا خکرونبا ی(. آلفا24است )

 به دست آمد.
 کنیاستانداهد هسوتند لو ابزاههای از ها پرسشنامه های هیهمه گو گرچه

و  فرهنگوی عوامول از متواثر هواکوه پرسشونامه تیواقع نیبا توجه به ا
به  لیتحل نیشد. ااستفاد   یعامل لیتحل یاز هواساز باشند، یم یاجتماع

( بوا چورخش PC)  یاصول هوایبه هوش مولفه  یاکتشاف لیتحل و یش
 تیوکفا بی)ضور KMO بیشد  اسوت. مقوداه ضور نجاما ماکسیواه

 5/783باهتلوت  تیوآزموون کرو یو مقداه خ 85/1( برابر با یرینمونه گ
نمونوه و  تیومعنواداه بوود و نشوانه کفا 11/1بدست آمد کوه ده سوطح 

اسوت. ده پوژوهش حاضور از  یعامل لیانجام تحل ینه برانمو یرهایمتغ
داد  ها بهر  گرفته  لیتحل جهت یو آماه استنبار یفیآماه توص یهوشها

 یعوامل لیومطالعوه، هوش تحل نیوا یشد  است. ده بخش آماه استنبار
 نیهوابوط بو یبرهسو یبورا یمعادلات سواختاه یابیهوش مدل  ،یدیتائ
 بکاه گرفته شد  است. یو آزمون مدل ساختاه رهایمتغ

 

 یافته ها
 یپراکنودگ یجهوت برهسو رهوایمتغ یفیتوص یشاخص ها 1ده جدول 
آماه   ریجدول مقاد نیداد  ها اهائه شد  است با توجه به ا عیمناسب توز

 یمناسب داد  ها مو یو انحراف استانداهد نشانگر پراکندگ نیانگیم یها
ده  رهایمتغ نیانگی، م1 باشند. ربق ارلاعات بدست آمد  از جدول شماه 

 شود. یم د ید 3=  ینظر نیانگیبالاتر از م اضرپژوهش ح

 

و انحراف  نیانگیم یفیتوص ی: شاخص ها1جدول 

 مورد پژوهش یرهایاستاندارد متغ

 اخلاق  شاخص ها

 حرفه ای

هویت 

 سازمانی

 پاسخگوئی

 11/4 44/3 22/3 میانگین

 53/1 35/1 33/1 انحراف استانداهد

 

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ بی: ضرا2جدول 

 8 2 1 متغیر شماره

   1 اخلاح حرفه ای 1

  1 43/1** هویت سازمانی 2

 1 31/1** 38/1** پاسخگویی 3

 
اهائه شد  است. چنانچه  2پژوهش ده جدول  یرهایمتغ نیب یهمبستگ

-اخلاح حرفه ریمتغ نیب یهمبستگ بیضر شود،یمشاهد  م 2ده جدول 
 نیهستند. شدت ا داه¬یمثبت و معن ییو پاسخگو یازمانس تیبا هو یا

 بیضر نیشتریده نوسان است. ب 43/1تا  38/1دو به دو از  یهمبستگ

. از باشدی=( م r 31/1) ییو پاسخگو یسازمان تیهو نیب یهمبستگ
 یرگیجهینت توانمی زادهون و زابرون یرهایمتغ انیم یهمبستگ لیتحل

ده  شیهمرا  با افزا ایحرفهاخلاح زانیه مد شیکرد که هر گونه افزا
 یسازمان تیهو زانیده م شیخواهد بود و هر گونه افزا یسازمان تیهو

 خواهد بود. ییپاسخگو زانیده م شیهمرا  با افزا
 یرگزاهیو نحو  تاث یمنظوه شناخت هر چه بهتر هوابط عل به

تفاد  از با اس ریمس لیآن، تحل یاحتمال یامدهایبر پ ای¬حرفه¬اخلاح
 قیتحق نیحاصل از ا یها افتهیصوهت گرفت.  یمدل معادلات ساختاه

مربوط  یده مدل ساختاه ریمس لیحاصل از تحل یها افتهیو  جینتا دیمو
نرم  یدهد. همانطوه که ده خروج یها نشان م شپژوه یها هیبه فرض

 لیمربوط به تحل یداه یاعداد معن زیاستانداهد و ن یها نیافزاه از تخم
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 یشاخصها ریشود، مقاد یپژوهش مشاهد  م یها هیده فرض ریمس
 از برازش مناسب مدل است. یتناسب حاک

(: 3نشان داد )جدول  یمدل ساختاه لیحاصل از تحل جیاساس نتا نیا بر
 یها-بودن اهتباط ساز  یقضاوت ده موهد خط یبرا یمقداه مجذوه خ

بدست آمد.  > 11/1p یداه یده سطح معن 13/439مکنون برابر با 
شاخص عدد  نیباشد. بر اساس ا یم 3/2 یدو بر دهجه آزاد یمقداه خ
(. با 27گردد ) دیباشد تا الگو تائ 3از  شتریب یستیانسبت، نب نیحاصل ا

باشد،  یم 3کمتر از  یبه دهجه آزاد ینسبت مجذوه خ نکهیتوجه به ا

ند. مطابقت داه یبدست آمد  با مدل فرض یگفت که داد  ها توان¬یم
باشد. بر  یم 18/1برابر با  بیمجذوهات تقر نیانگیم یخطا شهیمقداه ه

باشد بر  شتریب ای 11/1برابر با  RMSEA اهشاخص اگر مقد نیاساس ا

 NNFI ،IFI ،GFI،CFI هایشاخص ریدلالت داهد. سا ترفیبرازش ضع
ده جدول  دهندیها نشان م یاز برازش مدل ساختاه یکه هر کدام وجه

مدل  یکل یبرازندگ یابیاهز های  است. با توجه به شاخصآمد 4-9
، 3/2برابر با  یدهجه آزاد هنسبت مقداه مجذوه کا ب ژ ی(. بو3)جدول 

 IFI، شاخص 89/1برابر با  GFI، شاخص 93/1برابر با  CFIشاخص 

برابر با  RMSEA، شاخص 93/1برابر با  NNFI، شاخص 93/1برابر با 
 یاز برازش خوب ییتوان گفت مدل نها می ها،شاخص ریو سا 18/1

 .برخوهداه است

 

 یکل یمدل ساختار یبرازندگ ی: شاخصها8جدول 

 2X df IFI RMSEA NNFI CFI GFI شاخصها

 93/1 89/1 93/1 18/1 93/1 137 13/439 مقداه نهایی

 

 
 

 استاندارد بینرم افزار بر اساس ضرا ی: خروج1نگاره 

 

 – t (pبا استفاد  از  ریمس بیضر داهییمعن یده مدل ساختاه

value) چنانچه مقداه شودیمشخص م .t 57/2 یال 93/1 نیب 
 tاست. اگر مقداه  داه یمعن p < 15/1 باشد، اهتباط دو ساز  ده

 یم p < 11/1اهتباط ده سطح  داهییباشد، معن 57/2از  شتریب
اثر  نیشتری(، ب4جدول  و 1شکل . ربق ارلاعات بدست آمد  )باشد

 t ,17/3) 71/1 بیبا ضر ییبر پاسخگو یسازمان تیمربوط به هو

= 71/1 (ß =  شود و بعد از آن مربوط به اثر اخلاح  یمشاهد  م
.  = t = 51/1 (ß ,44/5) 51/1 بیبا ضر باشد یم تیبر هو

 بیداه نبودن ضر یپژوهش حاضر؛ بر اساس معن یها افتهیربق 
 t = 11/1 (ß ,28/1)با   یو پاسخگوئ یاخلاح حرفه ا نیب ریمس

فرضیه تائید این چنین نتیجه می شود که  < P 11/1ده سطح  =
اخلاح حرفه  بر اساس معنی داه بودن ضریب مسیر بین می شود.ن

ده  = t = 51/1 (ß ,44/5با  ) آنانو هویت سازمانی ای اساتید 
اخلاح حرفه بین یه چنین نتیجه می شود که فرض > P 11/1سطح 

تائید می شود.  هابطه وجود داهد، آنانو هویت سازمانی ای اساتید 
و اساتید هویت سازمانی  بر اساس معنی داه بودن ضریب مسیر بین
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 > P 11/1ده سطح  = t = 71/1 (ß ,17/3با  ) پاسخگوئی آنان
و اساتید بین هویت سازمانی چنین نتیجه می شود که فرضیه 

ی شود. ده موهد فرضیه متائید  هابطه وجود داهد، انپاسخگوئی آن
داهای اثر مستقیم، مثبت و معنی داه اخلاح حرفه ای اساتید  ،آخر
هویت  . همچنینمی باشد 51/1با ضریب  هویت سازمانیبر 

با پاسخگوئی داهای اثر مستقیم، مثبت و معنی داه بر  سازمانی

 یت سازمانیهومی باشد. بنابراین نقش میانجی  71/1ضریب 
ده مدل تائید و پاسخگوئی اخلاح حرفه ای ده هابطه بین اساتید 

اخلاح حرفه ای ، هویت سازمانیمی شود. با تائید نقش میانجی 
پاسخگوئی با ضریب و معنی داه بر  مثبتداهای اثر غیرمستقیم، 

ده حالیکه ده فرضیه اول مشاهد  شد که مسیر می باشد.  33/1
 ی داه نیست.مستقیم این مسیر معن

 

 یسازمان تیهو یانجیمکنون با نقش م یرهایمتغ ریتاث بیضرا : 8جدول 
 نتیجه t مسیر استاندارد ضریب مسیر فرضیه ها

 داهدناثر مستقیم  28/1 11/1 پاسخگویی ایحرفهاخلاح

 اثر مستقیم داهد 44/5 51/1 هویت سازمانی   ایحرفهاخلاح

 اثر مستقیم داهد 17/3 71/1 پاسخگویی ت سازمانی هوی

 مستقیم داهدغیر اثر  - 33/1 پاسخگویی )از رریق هویت سازمانی( ایحرفهاخلاح

 

 

 بحث
اخلواح  داه بودن ضریب مسیر بوینمعنینتایج مربوط به عدم با توجه به 

می تووان گفوت  < P 11/1 ده سطح آنانبا پاسخگوئی ای اساتید حرفه
ایون یافتوه ها  ای با پاسخگویی فردی هابطه وجود نداهد.حرفهبین اخلاح

( همسوو ده نظور گرفوت. ایون 28توان با نتایج پوژوهش محققوان )می
مدل یابی هوابط اخلواح حرفوه "( ده پژوهش خود با عنوان 28محققان )

ند که هابطوه نشان داد "ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی
ای و پاسخگویی وجود نداهد. همچنوین حرفهمثبت و مستقیم بین اخلاح

توان با نتوایج پوژوهش هوای دیگور محققوان بوه رووه این یافته ها می
(  غیور همسوو ده نظور 31و  29( و بوه رووه غیرمسوتقیم )25مستقیم )

و 7( نشووان دادنوود کووه بووین اخلوواح اسوولامی کوواه25گرفووت. محققووان )
همبستگی مثبوت و معنواداهی وجوود  8مسئولیت اجتماعی پاسخگویی و

داهی وجوود نوداهد و داهد و بین خدمتگزاهی و پاسخگویی هابطوه معنوی
بوه اهتقوای سوطح  9اخلاح اسلامی کاه از رریوق فرهنوگ خودمتگزاهی
ده تبیوین ایون شوود. مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی منجر موی

 کننودۀمونعکس بایود ایحرفوه منظا هر دهتوان گفت، اخلاح یافته می

ای حرفوه خود سوی از اخلاقی تعهد احساس حرفه و دهونی هنجاههای
 نبایدهای و بایدها قالب نه آن که ده باشد، آنها تخصصی نهادهای و ها

شود و توا زموانی کوه افوراد  گوشزد یا قبولاند  و تحمیل آنها به اخلاقی
ائل دیگور از جملوه دهگیر مسوائل فیزیولووکیکی باشوند توجوه بوه مسو

ای بوا گوذه از پاسخگویی کمرنگ تر خواهد شد و معنای اخلواح حرفوه
 .هسدمفهوم معیشتی آن به عرصه ظهوه آن می

ای اساتید حرفهاخلاح داه بودن ضریب مسیر بینبر اساس معنیهمچنین 

که این شود چنین نتیجه می > P 11/1ده سطح  آنانو هویت سازمانی 
-توان گفت بین اخلاح حرفهبنابراین می شود.ائید میفرضیه پژوهشی  ت

تووان بوا نتوایج این یافته ها موی ای با هویت سازمانی هابطه وجود داهد.
( ده 24( همسو ده نظور گرفوت. پژوهشوگران )24پژوهش های مشابه )

نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکورد "پژوهش خود با عنوان 
شوان دادنود کوه هویوت تیموی و هویوت ن "شغلی و مسئولیت اجتماعی

سازمانی با عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی هابطوه معنوی داه داهنود. 
نقوش میوانجی "( ده پژوهش خوود بوا عنووان 3همچنین پژوهشگران )

هویت سوازمانی ده هابطوه بوین اخلواح حرفوه ای بوا هفتواه شوهروندی 
ازمانی هابطوه ای و هویت سنشان دادند که بین اخلاح حرفه "11سازمانی

 هوابوط بور علاو  که کرد اظهاه توانمی این هابطه توجیه ده وجود داهد؛

 شوهروندی هفتواه و سوازمانیهویوت ای،حرفهبین اخلاح که داهیمعنی

 اخلاح حرفه ای، زنجیر  اهتباط یک ری که هسدمی نظر مشاهد  شد به

 و آوهدمی یدپد سازمانی هاهویت شدن نیرومند و تقویت موجبات ابتدا ای
سوازد. دیگور موی مهیا ها هفتاه شهروندی افزایش یزمینه هویت، سپس

 میوان ده کواهی11اخلواقی جوو وجوود ( نشان دادندکه31پژوهشگران )

 با فروشندگان یابی میزان هویت افزایش رریق از سازمانی فروشندگان

 سویی از داد. خواهد کاهش ده آنها ها 12خدمت ترک به تمایل سازمان،

 از تواننودموی هواسازمان مدیران که آن است بیانگر پژوهش این نتایج

دهنود.  کواهش ها سازمانی فروشندگان ترک خدمت به تمایل زیر ررح
 قوانین هسانی این ارلاع و سازمانی قوانین و هنجاهها تصویب و تدوین

هویوت  رریوق مستقیم )از غیر و مستقیم صوهت به فروشندگان کلیه به
 البتوه باشند. می کاهکنان مؤثر خدمت ترک به تمایل بر ی(سازمان یابی

 از 13اخلواقی وجوود هنجاههوای که است آن گویای پژوهش هاییافته

 بر کاهش تمایل ترک بیشتری سازمانی تأثیر هویت اهتقاء و ایجاد رریق

 یوا مسوتقیم رووه بوه ای حرفوه اخلواح داهد. دهک کاهکنوان خودمت

 که هویت این با و دهدمی قراه تاثیر تحت ها سازمانی هویت غیرمستقیم

 از استفاد  با کند امامی عمل منفی هم و مثبت صوهت به هم سازمانی

 هویت منفی اثرات از توانمی سازمانی هویت برای دهک ایحرفهاخلاح

 چوون هواییویژگوی داهابودن با ایحرفهکرد. اخلاح سازمانی جلوگیری

پوذیرش  و بوودن پاسوخگو تعامل، ه،کا به دلبستگی ی مشاهکت،هوحیه
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 احسواس هویوت موجوب تواندمی آن، پیامدهای و هاتصمیم مسؤولیت

 شوودموی خوود موجوب ی نوبوه به که شود سازمان با کاهکنان ترقوی

 توریبیش تمایل هسمی وظایف از فراتر هفتاههای انجام برای کاهکنان

وقتوی کاهکنوان ده  توان گفت،(. ده تبیین این یافته می24باشند ) داشته
تواننود بوه حال کاهکردن ده یک سازمان اخلاقی باشوند بوه آسوانی موی

خود با سازمان دست یابند دهنتیجه  های مشترکاهداف اخلاقی و اهزش
 هویت یابی با سازمان ها توسعه دهند.

هویوت سوازمانی  داه بودن ضریب مسویر بوینبر اساس معنیهمچنین 

که شود چنین نتیجه می > P 11/1ده سطح با  پاسخگوئی آنانو اساتید 
بنابراین می توان گفت بوین هویوت  شود.ائید میاین فرضیه پژوهشی ت

تووان بوا این یافته ها می سازمانی و پاسخگویی فردی هابطه وجود داهد.
( همسو ده نظر گرفت. پژوهشگران نشان دادنود کوه 24نتایج پژوهش )

و هویت سازمانی وجوود داهد و  مثبت و معناداهی بین پاسخگوییهابطه 
و هویت سازمانی، پاسخگویی ها پیش  41همچنین سرمایه هوان شناختی

کنند. حس وابسوتگی و تعلوق قووی کاهکنوان بوه سوازمان ده بینی می
ی اهتقای هویت سازمانی، می تواند باع  شود که افراد نسبت بوه نتیجه

اس فعالانه ده آن ماهیت شغل خود نیز احساس قرابت داشته و بر این اس
تواند پاسخگویی ها مشاهکت داشته باشند. هویت سازمانی به تبع خود می

(. ده تبیین این یافته می توان گفت با توجه به 24به همرا  داشته باشد )
مبانی نظری هویت سازمانی که افراد سازمان اهداف خود ها بوا اهوداف 

هوای مفیودی ده برابور کنند و ده این هاسوتا هفتواهسازمان یکپاهچه می
دهند. پس به تبع آن پاسوخگویی افوراد ها بوه محیط کاه خود نشان می

 .همرا  خواهد داشت
ده هابطوه بوین اسواتید  هویت سازمانینقش میانجی ده پژوهش حاضر 

ده مدل تائید شد. با تائیود نقوش میوانجی و پاسخگوئی ای اخلاح حرفه
داه و معنی مثبتغیرمستقیم، داهای اثر اخلاح حرفه ای ، هویت سازمانی

ده حالیکوه ده فرضویه اول موی باشود.  33/1پاسخگوئی بوا ضوریب بر 
مشاهد  شد که مسیر مستقیم این مسیر معنی داه نیست. البتوه از پویش 

با آن پرداختوه  چنین پژوهشی انجام نگرفته است تا به مقایسه این یافته
سوازمانی ها بوا  نقش میانجی هویوت(، 24محققان )شود. ولی پژوهش 

 نقشپژوهشگران بیانگر پژوهش  نتایجمتغیرهای دیگر تایید کرد  اند. 
 31شغلی عملکرد با 15تیمی هویت هابطه بین ده سازمانی هویت میانجی

 سازمانی هویت پژوهش، هاییافته با و مطابق بود اجتماعی مسئولیت و
 نقوش داهیمعنوا و مثبوت روهبه هابطه این ده متغیر میانجی عنوان به

توان گفت، وقتی هویت سوازمانی ده تبیین این یافته می .کندآفرینی می

ای  باع  کند اخلاح حرفهمستقیم نقش میانجی ها ایفا میبه صوهت غیر
ی بوین شود. چنان که قبلا هم اشاه  شد هابطوهافزایش  پاسخگویی می

یوت گوری هوای و پاسخگویی تاییود نشود اموا بوا میوانجیاخلاح حرفه
سازمانی کوه )ادهاک یکوی بوودن ده سوازمان هوا، اهائوه ی هفتاههوای 
مشاهکت خاهج از نقش، هویوت خوود ها ده دل سوازمان تصووه کوردن، 
موفقیت ها و شکست های سازمانی ها موفقیت ها و شسکت های خوود 

دانستن( ها به همرا  داهد، و به تبع آن ها ربیعی است که فرد خوود ها از 
 (.32د و نسبت به سازمان پاسخگو باشد )آن سازمان بدان

 متغیرهای همه کنترل عدم جمله از هایی محدودیت با فوح پژوهش

 حاکم دهند، قراه تاثیر تحت ها تحقیق بود نتایج ممکن که ناخواسته

 تازگی متغیرهای نیز و اساتید برخی از بین ده پژوهش هوحیه نبودن

با  .بود هو هوبه سترد ،گ نظری مبانی به دسترسی و عدم برهسی موهد
های فوح، ده این تحقیق یک حوز  مطالعاتی جدید و وجود محدودیت

ای،  حرفه عالی و ده حال هشد گشود  شد  است. ساز  اخلاح
ساز  هایی هستند که به تازگی ده  سازمانی هویت و فردی پاسخگویی

حوز  مدیریت و هوانشناسی مطر  می شوند. ده این هاستا، برخی 
عات ده چهاهچوب این مقاله برای تحقیقات آتی قابل شناسایی موضو

است. پیشنهادات زیر می تواند بر غنای تحقیقات بعدی ده این زمینه 
 اخلاح حرفه ای و پاسخگویی هابطه زمینة ده که است لازمبیفزاید. 

 و گیرد صوهت بیشتری هایپژوهش ابزاههای دیگر، از استفاد  با فردی
 بیشتری توجه احتمالی موهد میانجی و گرتعدیل ایمتغیره نقش دیگر

های همچنین پیشنهاد می شود هابطة بین هر یک از مؤلفه .گیرد قراه
دقیقا  فردی اخلاح حرفه ای و پاسخگوییهویت سازمانی سازمانی با 

علاو  بر این پیشنهاد می شود که . موهد تحقیق و برهسی قراه گیرد
بسترهای لازم برای نهادینه کردن  مدیران و مسئولان آموزش عالی

اخلاقیات ها فراهم نمایند و با ایجاد جو اخلاقی مناسب ده سازمان میزان 
با توجه به پاسخگویی اعضای هیات علمی ها ده دانشگا  افزایش دهند. 

معنی داه بودن هابطه اخلاح حرفه ای با هویت سازمانی پیشنهاد می 
هوابط خود با اعضای هیات علمی و  شود که مدیران دانشگاهها با بهبود

کاهکنان و با شفاف عمل کردن نسبت به تصمیمات خود زمینه ساز 
 افزایش پاسخگویی اساتید شوند.

 

 گیرینتیجه
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که؛ اخلاح حرفه ای به روه مستقیم 

موی شوود. همچنوین،  دیباع  افزایش سطح پاسخگویی فردی ده اسوات
 تیومی شود و سوپس هو یسازمان تیرفه ای باع  تقویت هواخلاح ح
ها ده محویط  دیزمینة تقویت و بهبود پاسوخگویی فوردی اسوات یسازمان

اخلواح  ریبوه نقوش و تواث دیدانشگا  با نیبنابراآموزشی فراهم می کند. 
بوروز  ةنویکند و زم یفوح توجه اساس رهاییمتغ نیده هابطه ب یحرفه ا

و  یفرد ییپاسخگو یلازم برا یبسترها جادیه ابه منظو یاخلاح حرفه ا
تووان  یسوازمان بهبوود بخشود. پوس مو طیها ده محو یسازمان تیهو
 یها بوه عنووان بسوترها یانسوازم تیوو هو یاخلاح حرفه ا یرهایمتغ

 ده نظر گرفت. یده آموزش عال دیاسات یفرد ییپاسخگو

 

 های اخلاقیملاحظه
پرسشونامه  هیبعد از ته یاقملاحظات اخل تیده پژوهش حاضر جهت هعا
بر حف  امانت  یلازم مبن نانیو اهائه ارم یها، بدون ذکر مشخصات اسم

ده محرمانه نگه داشتن نظرات پاسخ دهنودگان،  یاصول اخلاق تیو هعا



 آنان یفرد ییپاسخگو زانیبر م یعلم اتیه یاعضا یسازمان تیهوو  ایحرفه نقش اخلاق: و همکاران فاروغه آرغده
 

 38 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
3 ،

93
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 نیاقدام شد. همچن ینمونه آماه نیآن ده ب یو جمع آوه عینسبت به توز
آثواه  نیموولف یمعنو و حق داهی¬آگاهانه، امانت تیهضا یلاقاصول اخ

 موهد توجه قراه گرفت.
 

 سپاسگزاری
 نیاز همکاهی مسوئول دانند یمقاله بر خود لازم م نیا نیده خاتمه محقق

 یو همکاه یو بناب جهت هماهنگ جانیآذهبا یمدن دیشه های دانشگا 
صووادقانه خووود  هووای کووه بووا پاسووخ یعلموو اتیووه یاعضووا مانهیصووم

 کنند. یدادند، تشکر و قدهدان یاهی قیتحق نیها ده ا پژوهشگران

 

 هنام واژه
 Human capital .1 یسازمان تیهو

 Organizational identity .2 یفرد ییپاسخگو

 Individual accountability .3 یانسان هیسرما

 Professional ethics .4 یآموزش اصلاحات

 Educational reform .5 ای حرفه اخلاح

 Organizational  performance.6 عملکرد سازمانی

 Social responsibility .7 کاه یاسلام اخلاح

 Islamic Ethics Work .8 یاجتماع های تیمسئول

 Serving culture .9 یخدمتگزاه فرهنگ

 Citizenship behavior .10 شهروندی هفتاه

 Ethical climate .11 اخلاقی جو

 Turnover .12 خدمت ترک

 Ethical norms .13 اخلاقی هنجاههای

 Psychological capital .14 یهوان شناخت هیسرما

 Team identity .15 یمیت تیهو

 Job Performance .16 یشغل عملکرد
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