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(تاریخ دریافت،79/02/20:تاریخ پذیرش)79/00/20:

چکیده
زمینه« :اخلاق کاری» «مسئولیت اجتناع » و «تعهد سازمان » جزو متغیرهای هستدد که در مدیریت سازمان موردتوجه اصل محققا
بوده و هست .پژوهش حاضر به بررس رابطه بین اخلاق کاری با مسئولیت اجتناع و تعهد سازمان در بین کارکدا در بدیاد شهید استا
آذربایجا غرب پرداخته و در پ آ بود تا مشخص نناید که آیا اخلاق کاری رابطۀ معد داری با مسئولیت اجتناع و تعهد سازمان دارد؟
روش کار :پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیف  -هنبستگ است .جامعۀ آماری تحقیق شامل
 041نفر کارمددا بدیاد شهید استا آذربایجا غرب  ،بودند که تعداد  011نفر آ ها از طریق ننونهگیری تصادف طبقهای انتخاب شدند.
دادههای موردنیاز با استفاده از سه پرسشدامۀ استاندارد اخلاق کاری ،مسئولیت اجتناع و تعهد سازمان جنعآوری و با استفاده از آزمو آماری
مد معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئ ( )plsبرای فرضیههای پژوهش تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشا داد که اخلاق کاری توا تبیین تغییرات تعهد سازمان را به میزا  33درصد را دارد .از سوی دیگر اخلاق
کاری به میزا  33درصد از واریانس مسئولیت اجتناع را دارا م باشد .از دیگر یافتههای این تحقیق این است که تعهد سازمان با مسئولیت
اجتناع رابطهای معدادار و مثبت دارد و  32درصد از تغییرات مسئولیت اجتناع را تعهد سازمان تشریح م نناید.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج آماری ،کلیه فرضیات تحقیق تأیید و این نتیجه حاصل گردید که اخلاق کاری رابطۀ معد داری با مسئولیت
اجتناع و تعهد سازمان دارد

کلیدواژگان :اخلاق کاری ،مسئولیت اجتناع  ،تعهد سازمان
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سرآغاز
شکلگیری این مفاهیم درزمیدۀ مسئولیتهای کاری کارکدها یکه از
اولویتهای مهدیرا موفقیهت طلهب بهحسهاب مه رود ( .)3مهدیرا و
رهبرا سازما ها هم باید در برنامهریزیهای خویش بههویژه در بحه
مدیریت مدابع انسان باید به مقولۀ اخلاق کاری و مکانیسمهای تقویهت
آ و هنچدین با آگاه بیشهتر در خصهو اهنیهت پایبدهدی و تعههد
کارکدا به سهازما و محهیط کاریشها برنامههریزیههای مدسهجم و
کاربردی را مدنظر داشته باشدد این مههم بها بررسه وضهعیت و نقهش
مؤلفههای تأثیرگذاری چو اخلاق کهاری ،تعههد سهازمان و مسهئولیت
اجتناع میسر م باشد.
اخلاق کاری ،0بهعدوا شاخهای از دانش مدیریت ،از زما پدیدار شد
نهضت مسئولیت اجتنهاع  2در دههۀ  0691پدیهدار شهد .در ایهن دههه
جدبشههههههههای آگاه بخش اجتناع  ،انتظارات مردم را از سازما ها

مطالعه رفتار افراد در محیطهای کاری از دیرباز موردتوجهه اندیشهنددا
علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتهار سهازمان در سها های
نخست دهۀ  0691این امر جدیت بیشتری
یافت ( .)0امروزه سازما ها در شرایط محیط قرار دارند که باید بهطور
فزایددهای در تلاش باشدد تا با تغییرات رخداده در محیط هنراه شهوند و
درنتیجه آ ها بخش عظین از تلاش خود را به کوشش در جهت وجهوه
متنایزکدددهای متنرکز کددد .بهاینترتیب که برخ سهازما ها بهه ایهن
واقعیت رسیدهاند که تغییر در تنرکزشا به سنت کارکدا م تواند یک
استراتژی خوب در ترکیب سازما باشد (.)2
ابعاد شخصیت  ،هدجارهای سازمان  ،فرهدگسازمان و اصهو اخلهاق
مفاهین هستدد که در ارتباط بها نیهروی انسهان در انجهام کدشههای
کاری ،لازمه درست انجام داد یک عنل و اثربخش آ م باشد.
نویسددۀ مسئو  :نشان الکترونیک etehad1013@gmail.com :
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بالابرده ،آ ها را به این نتیجه رسانده بود که سازما ها باید از امکانات
وسیع مال و نفوذ اجتناع خود برای رفع مشکلات اجتناع  ،مثل فقر،
خشونت ،حفاظت از محیطزیست ،تسهاوی حقهوق ،بهداشهت عنهوم و
بهبود وضع تحصیلات استفاده کددد .مردم براین بهاور بودنهد کهه چهو
شرکتها و مؤسسات با استفاده از مدابع کشور به سود دست م یابدد ،به
کشور بدهکار و مدیو هستدد و بایست برای بهبهود اوضها اجتنهاع
تلاش کددد ( .)4اگرچه انگیزه و توجه شرکت به رعایت مسائل اخلاق به
اوایل دهۀ قر بیستم برم گردد ول توجه به اخلاقیهات در نوشهتههای
مدیریت ،در کتاب «وظیفههای مدیرا » و آثار دیگر محققا بهه چشهم
م خورد ( .)5اخلاق کاری ،یک هدجار فرهدگ  3است که به انجام کهار
مداسب و خوب در جامعه یک ارزش معدوی  4م دهد و بر این باور است
که ف نفسه دارای یک ارزش ذات اسهت ( .)9همچدهین اخلهاق کهاری،
متعهد شد توا ذهد  ،روان و جسنان فرد یا گروه به اندیشه جنع
جهت اخذ توانای و استعداد درون فرد و گروه برای توسعه به هر نحهو
است و مهمترین عامل فرهدگ در توسعۀ اقتصادی محسوب م گهردد
( .)3بهمدظور درك بیشتر مفهوم اخلاق کاری ،به تقسیمبددی نیرویهای
کاری اشاره م شود .برخ از افراد ،تنایل فهراوا بهه تلهاش و فعالیهت
دارند ،سکو و آرامش را پسددیده نن داندد و فضهایل اخلهاق آنها در
کارهایشا شکوفا م گردد .در مقابل ،گروهه ههم تنهایل بهه کهار و
مجاهدت ندارند و تدها با نیروهای جبری و فشارهای بیرون باید آنا را
به کار وادار کرد .بدابراین اخلاق کاری ،متعهد شد توا ذهد  ،روان و
جسنان فرد یا گروه به اندیشه جنع در جهت اخذ قوا و استعداد درون
گروه و فرد برای توسعه است ( .)1از مدظهر جامعهشداسه  ،اخلهاق کهار
عبارت از عقاید ،ارزشها و هدجارههای حهوزه فعالیتههای اقتصهادی و
بهویژه تولیدی است و ریشه در ارزشها و نظهام فرهدگه 5جامعهه دارد.
این بخش از عقاید ،ارزشها و هدجارهها بهشهدت متهأثر از فرایدهدهای
اجتناع شد فرد و بهویژه نهادهای تعلیم و تربیت در جامعه است (.)6
پس با توجه به ایدکه ترویج اخلاق در سازما  ،به معدای یادگیری سبک
خاص از زندگ سازمان است ،باید بهه شهیوههای غیرمسهتقیم ماندهد
آموزشههای حهین عنهل و آموزشههای اجتنهاع و فرهدگه  ،توجههه
بیشتری شهود امها جهدای از نهو آمهوزش ،بههمدظور تعیهین محتهوای
آموزش  ،سازما باید نیازهای آموزش را از مقایسه میا وضع موجود و
وضع مطلوب (با آنچه لازمهۀ پاسه گوی بهه مدشهور اخلهاق و اههداف
سازما است) مشخص کدد .برای تعیین وضع موجود (میهزا پایبدهدی
کارکدا به اخلاق حرفهای سازما ) و حت برای تعیهین وضهع مطلهوب
(دیدگاه کارکدا بهعدوا افرادی آگاه به شهرایط سهازمان بهرای ارائهه
مؤلفههای کاربردی) لهازم اسهت از تحقیقهات دربهاره اخلهاق حرفههای
حنایت کرد ( .)01بدابراین شداسای و کدتر عوامهل مهرتبط بها اخلهاق
کاری م تواند به ارتقای سهطح اخلهاق کارکدها و درنتیجهه ،افهزایش
بهرهوری کنک نناید (.)00
در معرف متغیر دیگر پژوهش حاضر م توا چدین گفت که مسهئولیت
اجتناع یک موضو جدید نیست اما به نظر م رسد که افزایش علاقهه
در میا دستاندرکارا  ،مسئولیت اجتناع به خاطر مدفعتهای که بهر
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ای اقتصاد ،جامعه و محیطزیست دارد تهازه و جدیهد باشهد ( .)02ظههور
مسئولیت اجتناع در دهه هفتاد در ادبیات علنه بهرای اولهین بهار بها
ضرورت توجه و مسئولیت مدیرا نسبت به سهامدارا موردبحه قهرار
گرفت و با تغییرات مداوم جامعه اقتصادی بهضرورت به گسترش تعاریف
و رویکردهای مختلف در این زمیده مدجر شهد .مسهئولیت اجتنهاع بها
نامهای هنچو  ،وجدا سازما  ،9عنلکرد اجتناع  ،کسبوکار مسئو
پایدار ،مسئولیت شهروندی 3و پاسخگوی اجتنهاع  1سهازما شهداخته
م شود ( .)03پیچیدگ عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر پدیدههای کهه
بهنوع به اجتنا بازم گردند ،ارائۀ تعریف واحدی از مسئولیت اجتناع
را غیرمنکن ساخته اسهت امها در ایدجها از چدهد صهاحبنظر مهدیریت
تعاریف را ارائه م گهردد« :مسهئولیت اجتنهاع  ،مجنوعهه وظهایف و
تعهدات است که سازما بایهد در جههت حفه ،،مراقبهت و کنهک بهه
جامعهههای کههه در آ فعالیههت مه کدههد ،انجههام دهههد»(«.)04مسههئولیت
اجتناع  ،وظیفهای است بر عهده مؤسسات خصوص  ،به این معد کهه
تأثیری سوء بر زندگ اجتناع که در آ کار م کددد ،نگذارنهد .میهزا
این وظیفه بهطور روشن تعریفنشده است ،ول عنوماً مشتنل است بهر
وظایف چو  :تبعیض قائل نشد در استخدام ،نپرداختن به فعالیتهای
غیراخلههاق و مطلههع کههرد مصههرفکددده از کیفیههت محصههولات
ارائهشده»( .)05محققا زمیدههای مختلف از مسئولیتپذیری اجتناع
را بهمدظور ارائه یک مد باهم ترکیب کردند .در زیر به شرح این ابعهاد
پرداخته م شود:
6
-0مسئولیت در قبا اربابرجو  :شهامل فعالیتههای اسهت کهه یهک
سازما انجام م دهد تا رضایت مشتریا را تأمین نناید .اصل مشهتری
مداری بیا م کدد که سازما ها به مشتریا خود وابسته هستدد و لهذا
بایست نیازهای حا و آیدده مشهتریا را در ننایدهد و در جههت فراتهر
رفتن از انتظارات مشتری تلاش کددد.
 -2مسئولیت در قبا کارکدا  :دومین بعد مسهئولیت اجتنهاع  ،مدهابع
انسان است که بخش مهن از اجتنها را تشهکیل مه دهدهد و ههی
سازمان نن تواند بدو هنکاری قلب کارکدا خود موفق باشد .قبهو
مسئولیت اجتناع در قبا فعالیتههای اینده و بهداشهت ،مه توانهد
هزیدهها را کاهش دهد ،رفاه و روحیه کارکدا را بهبود بخشد و میهزا
تولیدات را افزایش دهد.
 -3مسئولیت در قبا عوامل اجتناع و طبیع  :سومین بعهد مسهئولیت
اجتناع  ،مسئولیتپذیری محیط  01است که بهعدوا یک جدبهه مههم
مسئولیت اجتناع شرط لازم برای بقاء و موفقیت بشهر هسهت .مسهائل
محیط با حقوق بشر ،توسعه و مشارکت جامعهه و دیگهر موضهو های
محوری مسئولیت اجتناع پیوستگ تدگاتدگ دارند .همچدهین امهروزه
این موضو پذیرفتهشده که سازما ها با جوامع و هنچدین نهادهای که
با آ در تعامل هسهتدد ،در ارتبهاط مه باشهدد و تهداوم و بقهای آ هها
بهسلامت  ،پایداری و موفقیت این نهادها ،وابسته م باشد (.)09
 -4مسئولیت در قبا قانو  :مسئولیت قانون از سازما انتظار دارد کهه
مأموریتهای اقتصادی خود را در چههارچوب قهانو په گیهری کدهد.
مسئولیت قانون بهعدوا لایهه دوم از ههرم مسهئولیتپذیری اجتنهاع
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اخلاق کاری سبب ارتقای مسئولیت اجتناع و بههرهوری در کارشهده و
بهتبع آ خطرات متوجه کارکدا و سازما کاهش م یابد (.)23
پژوهشگری اثر اخلاق کاربر روی تعهد سازمان را بر روی کارکدا بانک
 HDFCدر هددوستا موردمطالعه قرارداد .یافتهها نشا داد که اخلاق
کار دارای اثر مثبت بر روی تعهد سازمان م باشد (.)21
از آنجائ که متغیرهای موردنظر این تحقیق جزو متغیرهای هستدد که
در مدیریت سهازمان و مهدیریت مدهابع انسهان و رفتارههای سهازمان
موردتوجه اصل محققا بهوده و هسهت ،امیهد اسهت بها بررسه ایهن
پژوهش ،ابعاد تازهای از روابط بین متغیرها در رفتار سازمان آشکارشهده
و در این زمیده بر دانش موجود اضافه شود و نیز با مشخص شد بعض
از جدبههای مجهو در این حوزه ،بهواسهطه یافتههههای ایهن تحقیهق،
محققا دیگر نیز ترغیب شده تا در این زمیده کهار پژوهشه بیشهتری
انجام دهدد بدابراین و سؤا اصل پژوهش حاضر این بود که آیا اخلاق
کاری رابطۀ معد داری با مسئولیت اجتناع و تعهد سازمان دارد؟
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مطرحشده است قوانید چو قانو کار و تأمین اجتناع  ،قانو ایند
و سلامت کار ،قانو ضد فساد اقتصادی یها حفه ،محیطزیسهت و  ...در
زمره این قوانین جهای مه گیرنهد ( .)03همچدهین از سه سها پهیش
علاقهمددی قابلتوجه برای درك مفهوم تعههد سهازمان ایجادشهده و
نیروی زیادی صرف تجزیهوتحلیل این موضو شده اسهت .نتهایج ایهن
تحقیقات مؤید آ است که تعهد سازمان با بسیاری از رفتارهای شهغل
کارکدهها مههرتبط اسههت ( .)01تعهههد سههازمان  ،بیههانگر وابسههتگ
روا شداخت 00به سازما محل استخدام اسهت .تعههد سهازمان در سهه
شداخت تجل م یابد -0 :اینا و اعتقاد قهوی بهه سهازما و پهذیرش
اهداف و ارزشهای آ  -2تنایل به تلاش نسبتاً فهراوا بهرای تحقهق
اهداف سازما  -3آرزو و خواستهای قطعه بهرای تهداوم عضهویت در
مشهخص کردنهد کهه تعههد سهازمان 02
سازما ( 21و  .)06محققها
رابطهای مدف بها میهل بهه تهرك شهغل و غیبتههای زیهاد دارد (.)20
بهعبارت دیگر افراد با تعهد پایین ،تنایل به غیبت و تهرك شهغل دارنهد
( .)22هنچدین پژوهشگرا بر ایهن باورنهد کهه نقطهۀ اشهتراك ابعهاد
سهگانهی تعهد سازمان بستگ بین فرد و سازما و درنتیجهه ،کهاهش
ترك سازما م باشد و ابعاد آ شامل موارد زیر م باشد:
تعهد عاطف  :03پژوهشگرا تعهد عاطف را بیهانگر پیوسهتگ عهاطف
کارمدد و تعیین هویت وی باارزشها و اهداف سازما و میزا درگیری
وی با سازما دانستهاند
تعهد مستنر :04تعههد مسهتنر را بههعدوا تنایهل بهه انجهام مجنوعهه
فعالیتهای مستنر تعریف م کددد که این تنایل به خاطر ذخیره شهد
اندوختهها و سرمایههای است که با ترك آ فعالیت ،این اندوختههها از
بین م رود و حت برای بیا تعهد به سازما به کار م رود
تعهد هدجاری :05تعهد هدجاری عبارت است از احساس مسئولیت ،دیهن
و احساس تعهد اخلاق در برابر سازما  .در این بعد از تعهد ،افراد خدمت
و فعالیت در سازما را وظیفۀ خود م داندد تا دین خود را به سازما ادا
کددهد ( .)23در ادامهه بهه معرفه مهمتهرین پژوهشههای انجامگرفتههه
درزمیدۀ تحقیق حاضر پرداختهه م شهود :محققهان در مقالههای تحهت
عدوا (سازما اخلاق و تأثیر آ بر مسئولیت اجتناع سازما در ستاد
وزارت جهاد کشاورزی) با استفاده از روش معادلات ساختاری ()SEM
به این نتیجه دست یافتدد که سازما اخلاق تأثیر مثبت و مسهتقیم بهر
مسئولیت اجتناع سازما دارد ( .)24پژوهشگرا دیگری در تحقیقه
تحت عدوا (رابطهۀ اخلهاق حرفههای و تعههد سهازمان ) کهه در میها
کارکدا بینارستا امام رضا ( ) شهرستا آمل انجهام گردیهد بهه ایهن
نتیجه دست یافتدد که اخلاق حرفهای با تعهد سازمان و ابعاد سهگانه آ
(عاطف  ،مستنر ،هدجاری) هنبستگ معد دار و مثبهت دارد .هنچدهین
اخلههاق حرفهههای ،قههدرت پیشبید ه تعهههد سههازمان کارکدهها را دارد
( .)25( )P<0.001یافتههای پژوهش دیگری بر روی کارکدا اداری
سازما مرکزی حفاظت محیطزیست تهرا نشا مه دههد کهه تعههد
سازمان تاثیر مثبت و معداداری بر مسئولیت قانون  ،مسهئولیت اخلهاق ،
مسئولیت اقتصادی و مسئولیت مل دارد .)29( .محققه  ،در پژوهشه
تحت عدوا (اخلاق کاری و مسئولیت اجتناع ) به ایهن نتیجهه رسهید

نگاره  :8مدل مفهومی تحقیق

روش
پژوهش حاضر ازنظر نحوۀ انجام توصیف (غیرآزمایش ) از نو پینایش
م باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ کارکدا رسن  ،پینان و
قراردادی بدیاد شهید و امور ایثارگرا واقع در استا آذربایجا غرب در
سا  65م باشدد .حجم جامعۀ آماری  041نفر اسهت .در ایهن تحقیهق
برای تعیین حجم ننونه از فرمو کوکرا استفاده شد و با استفاده از این
فرمو حجم ننونه  011نفر برآورد شد .این فرمهو در زیهر عدوا شهده
است:

که در این فرمو :
در صد خطای معیار ضریب اطنیدا قابلقبو =t
درجه اطنیدا یا دقت احتنال مطلوب=d
نسبت از جنعیت فاقد صفت معین=s
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یافته ها

سؤا 1

مسئولیت اجتماعی
ابعاد
مسئولیت در قبا کارکدا
مسئولیت در قبا اربابرجو
مسئولیت در قبا قانو
مسئولیت در قبا عوامل طبیع

1/36

848

بارعامل
1/60
1/64
1/64
1/63

تعهد سازمانی
بار عامل
ابعاد
1/61
تعهد عاطف
1/63
تعهد مستنر
1/65
تعهد هدجاری
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هنا گونه که در جدو ( )0مشاهده م گردد ،بارهای عامل برای
متغیرهای تحقیق بالای  1/5م باشدد و مقدار ملاك برای مداسب بود
ضرایب بارهای عامل  1/4،هست بدابراین مداسب بود پایای مد
تائید م گردد .بارهای عامل در حقیقت هنبستگ بین سازه و ابعادش
یا بین سازه با سؤالات مربوطه م باشد.

جدول  :8ضرایب بار عاملی
اخلاق کاری
بار عامل
ابعاد
1/31
سؤا 0
1/34
سؤا 2
1/15
سؤا 3
1/15
سؤا 4
1/60
سؤا 5
1/19
سؤا 9
1/64
سؤا 3

مقاله پژوهشی

تعداد افراد جامعه=N
روش ننونهگیری بکار گرفتهشده روش تصادف طبقهای است.
یافتههای توصیف پژوهش حاضر نشها دهدده آ اسهت کهه در مهورد
جدسیت پاسخگویا از  011نفری که به ایهن سهؤا پرسشهدامه پاسه
گفتهاند 39،نفر مرد و مابق یعد  32نفر ز بودند .همچدهین بیشهترین
توزیع فراوان مربوط به دارندگا مدرك تحصیل لیسانس به تعهداد 91
نفر و کنترین فراوان نیز مربوط به دارندگا تحصیلات دیپلم به تعداد 6
نفر بود و درنهایت مشاهده گردید که بیشترین گروه سد پاس دهددگا
بین  40تا  45سا با  31نفر و درصد فراوان  %23/1و کنتهرین گهروه
سد  21تا  25با  4نفر و  3/3درصهد فراوانه را شهامل مه شهوند .در
پژوهش حاضر از پرسشدامه برای جنعآوری اطلاعات استفادهشده اسهت
که در ادامه به معرف ابزارهای اندازهگیری (پرسشدامه) پرداخته م شود:
الف -پرسشدامه اخلاق کاری که توسهط پژوهشهگرا ( )2114طراحه
گردید ( )26و دارای  1سؤا یا گویهه بهر اسهاس مقیهاس پدجدرجههای
لیکرت م باشد که اخلاق کاری را ط شش مؤلفۀ اصهل موردبررسه
قرار م دهد .برای سدجش روای محتوای نظر متخصصها و اسهتادا
علوم تربیت و مدیریت موردبررس قرارگرفته و اعنا گردید .همچدهین
روای هنگرا به روش  1/30 AVEبه دست آمد که چهو بالهای 1/5
است روای هنگرای قابلقبو را نشا م دهد .پایای این پرسشدامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونبهاخ  α=1/64و پایهای ترکیبه  1/65بهه
دست آمد که در سطح بسیار خوب و قابل قبول قرار دارد.
ب-پرسشدامه مسئولیت اجتناع که توسط پژوهشگرا ( )2103طراح
گردید ( .)31این پرسشدامه شامل مسئولیت در قبا کارکدا (سؤا های
 0تا  ،)4مسئولیت در قبا اربابرجو (سؤا های  5تا  ،)1مسهئولیت در
قبا عوامل اجتناع و طبیع (سؤا های  6تا  )02و مسئولیت در قبا
قانو (سؤا های  03تا  )05م باشهد .ایهن پرسشهدامه دربرگیرنهدۀ 05
گویه است و به گونه تفکیک و با استفاده از مقیاس پدجدرجهای لیکرت
مسئولیت اجتناع را موردسدجش قرار مه دههد .پرسشهدامه اسهتاندارد
مسهئولیت اجتنههاع نیهز دارای روایه محتهوای تائیهد شهده از طههرف
متخصصا مدیریت و علوم تربیت م باشد .همچدین روای هنگهرا بهه
روش  1/93AVEبه دست آمهد کهه چهو بالهای  1/5اسهت روایه

هنگرای قابلقبو را نشا م دهد .پایای این پرسشدامه با اسهتفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  α=1/64و پایای ترکیب  1/69به دست آمد کهه
در سطح بسیار خوب و قابل قبول قرار دارد.
ج -پرسشدامه تعهد سازمان که استاندارد بر اساس مهد پژوهشهگرا
( )0661استفاده شد ( .)30پرسشهدامه مهذکور در قالهب  24گویهه و بهر
اساس طیف پدجدرجهای لیکرت ،سه بعد تعهد عاطف (گویه های  22و
 ،)06،09،03،00،3،4،0تعههههههد مسهههههتنر (گویهههههه ههههههای  23و
 )20،03،04،00،1،5،2و تعهههههد هدجههههاری (گویههههه هههههای  24و
 )3 ،20،01،05،02،6،9را مورد ارزیاب قرار م دهد و به گونه تفکیک و
با استفاده از مقیاس پدجدرجهای لیکرت تعهد سهازمان را موردسهدجش
قرار م دهد .پرسشدامه نیز دارای روای محتوای تائیهد شهده از طهرف
متخصصا مدیریت و علوم تربیت م باشد .همچدین روای هنگهرا بهه
روش  1/59 AVEبه دست آمهد کهه چهو بالهای  1/5اسهت روایه
هنگرای قابلقبو را نشا م دهد .پایای این پرسشدامه با اسهتفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  α=1/63و پایای ترکیب  1/69به دست آمد کهه
در سطح بسیار خوب و قابل قبول قرار دارد .برای تعیهین رابطهۀ اخلهاق
کاری با مسئولیت اجتناع و تعهد سازمان از مد معادلهات سهاختاری
به روش حداقل مربعات جزئه ( )plsو بها اسهتفاده از نرمافهزار آمهاری
 spss22و Smart pls2در دو سطح توصیف و استدباط اسهتفاده
گردید.
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مقاله پژوهشی

معیار Q2یا استو – گیزر قدرت پیشبید مد را مشخص م سازد و
درصورت که مقدار Q2در مورد یهک سهازۀ بهرو زا سهه مقهدار 1/21
 1/35 1/05باشد به ترتیب نشا از قدرت پیشبید ضعیف ،متوسهط و
قوی سازه یا سازههای برو زای مربوط با آ دارد .

جدو  2نشا م دهد که مقدار  Q2سهازۀ درو زای عنلکهرد  1/49و
 1/50است ،این نشا دهددۀ پیشبید خوب مد در خصو این سازه
دارد و برازش مداسب مد ساختاری تحقیق را تائید م سازد.
فرضیه شناره یک :اخلاق کاری با تعهد سازمان رابطه معد داری دارد.
هنا گونه که در نگاره ( )2مشاهده م گردد ،ضرایب مسیر میا متغیهر
اخلاق کاری با تعهد سازمان برابر ( )3/66اسهت کهه در سهطح خطهای
 1/15بیشتر از  0/69م باشهد .همچدهین هنا گونهه کهه در نگهاره ()3
مشاهده م گردد ضریب مسیر بارهای عامل استانداردشده بهین اخلهاق
کاری با تعهد سازمان برابر ( )1/33است .این مطلب بیانگر آ است که
اخلاق کاری به میزا  33درصهد از تغییهرات تعههد سهازمان را تبیهین
م نناید بدابراین با اطنیدا  65درصد م توا ادعا ننود که بین اخلاق
کاری و تعهد سازمان رابطه معد داری وجود دارد و فرضیۀ صفر تحقیق
رد و فرض مقابل تائید م گردد

جدول  :1ضریب  Q2مدل تحقیق
1-SSE/SSO
)(Q2

مجموع مجذور

مجموع مجذور

مقادیر خطا در پیشبینی
شاخصهای درونزاSSO

شاخصها
SSE

1/503465

211/442053

432/1

1/493466

032/531454

324/1

متغیر

مسئولیت
اجتناع
تعههههههد
سازمان
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نگاره  :1ضرایب  t-valueمدل تحقیق

نگاره  :3مدل ترسیمشده به همراه ضرایب استانداردشده بار عاملی
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فرضیه شناره دو :اخلاق کاری با مسئولیت اجتنهاع رابطهه معده داری
دارد.
هنا گونه که در نگاره ( )2مشاهده م گردد ،ضرایب مسیر میا متغیهر
اخلاق کاری با مسئولیت اجتنهاع برابهر ( )01/55اسهت کهه در سهطح
خطای  1/15بیشتر از  0/69م باشد .همچدین هنا گونه کهه در نگهاره
( )3مشاهده م گردد ضریب مسیر بارههای عهامل استانداردشهده بهین
اخلاق کاری با مسئولیت اجتناع برابر ( )1/33است .این مطلب بیهانگر
آ است که اخلاق کهاری بهه میهزا  31درصهد از تغییهرات مسهئولیت
اجتناع را تبیین م نناید .بدابراین با اطنیدا  65درصد م توا ادعها
ننود که بین اخلاق کاری و مسئولیت اجتناع رابطه معده داری وجهود
دارد و فرضیه صفر تحقیق رد و فرض مقابل تائید م گردد.

مقاله پژوهشی

فرضیه شناره سهه :تعههد سهازمان و ابعهاد آ بها مسهئولیت اجتنهاع
وابعادآ رابطه معد داری دارد.
هنا گونه که در نگاره ( )2مشاهده م گردد ،ضرایب مسیر میا متغیهر
تعهد سازمان با مسئولیت اجتناع برابر ( )00/65اسهت کهه در سهطح
خطای  1/15بیشتر از  0/69م باشد .همچدین هنا گونه کهه در نگهاره
( )3مشاهده م گردد ضریب مسیر بارههای عهامل استانداردشهده بهین
تعهد سازمان با مسئولیت اجتناع برابر ( )1/30است .این مطلب بیانگر
آ است که تعهد سازمان به میهزا  32درصهد از تغییهرات مسهئولیت
اجتناع را تبیین م نناید .بدابراین با اطنیدا  65درصد م توا ادعها
ننود که بین تعهد سازمان و مسئولیت اجتناع رابطه معد داری وجود
دارد و فرضیه صفر تحقیق رد و فرض مقابل تائید م گردد.

جدول  :3خلاصه نتایج فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق
اخلاق کاری با تعهد سازمان رابطهی معد داری دارد.

سطح معنیداری
3/66>0/69

مقدار ضریب
1/33

نتیجه
پذیرش فرضیه

اخلاق کاری با مسئولیت اجتناع رابطهی معد داری دارد.
تعهد سازمان با مسئولیت اجتناع رابطهی معد داری دارد.

01/55>0/69
00/65> 0/69

1/33
1/30

پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه

با توجه به جدو ( )3در سطح اطنیدا  65درصهد و بها سهطح خطهای
 1/15به جهت ایدکه مقدار ضریب مسیر یا سطح معد داری بزرگتهر از
مقههدار  0/69مهه باشههدد بدههابراین مقههادیر ضههرایب بارهههای عههامل
استانداردشده معدادار بوده و هر سه فرضیه تحقیق تائید م گردد.

بحث
در فرضیه او پهژوهش ضهریب مسهیر بهین متغیهر مکدهو یها پدهها
(مستقل) اخلاق کاری با متغیر مکدهو (وابسهته) تعههد سهازمان برابهر
 3/669است بدابراین در سطح اطنیدا  65درصد این ضریب بزرگتر از
 0/69م باشد ،این مطلب حاک از آ است کهه رابطهه بهین دو متغیهر
مثبت و معد دار است .هنچدین بار عامل استانداردشده مثبهت و برابهر
 1/33است یعد اخلاق کهاری بهه میهزا  33درصهد از تغییهرات تعههد
سازمان را تبیین م کدد .در تبیین نتیجه حاصل از فرضیه او پزوهش
حاضر م توا چدین گفت که امروزه نیروی انسان تدها یک ابزار تولید
محصو به شنار نن رود .بلکه توجه به مسائل نیروی کار ،ایجاد واحد
مدابع انسان و استفاده از اصو رفتار سازمان  ،ننادهای از اهنیت ایهن
عامل حیات در سازما ها محسوب م شود .ابعاد شخصیت  ،هدجارهای
سازمان  ،فرهدگ سازما و اصو اخلاق مفاهین هستدد که در ارتباط
با نیروی انسان ننود پیدا م کددد .از آ جای که اخلهاق کهاری ،یهک
هدجار فرهدگ است که به انجام کار مداسهب و خهوب در جامعهه یهک
ارزش معدوی مثبت م دهد و بر این باور است که ف نفسه کار دارای
یک ارزش ذات است ،لازم است که این مهم برای موسسات و نهادهای
اداری که در راه توسعه کشور نقش مؤثر بر عهده دارند مورد توجه بیش
تر قرار گیرد ،چرا که مدابع انسان میتواند مههم تهرین عامهل در جههت
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پیشبرد و رسید به اهداف هر سازما باشد و هر گونه کاسهت و بههره
وری کم در این سرمایه عظیم میتواند توسهعه و پیشهرفت را بهه تهأخیر
بیددازد .یک از پیامدهای رفتاری و نگرش مثبت مدتج از اخلاق کاری،
تعهد سازمان است .تعهد سازمان و پایبددی به ارزشها و هدجارههای
سازمان تأثیر مثبت در تحقق اهداف سازما و رضایت شغل کارکدها
و کسب رضایت استفادهکدددگا از خدمات سهازما بشهنار مه رود .در
نهایت م توا گفت که نتایج این تحقیهق بها یافتهههای پژوهشهگرا
دیگر ( 21و .)25هنسو م باشد.
در فرضههیه دوم پههژوهش ضههریب مسههیر موجههود بههین اخلههاق کههاری و
مسئولیتپذیری اجتناع برابر  01/55است و ایهن نشها دهددۀ رابطهۀ
مثبت متغیر برو زای یعد اخلاق کهاری بها مسهئولیتپذیری اجتنهاع
است .برای بررس میزا و شدت رابطه از بارهای عامل استانداردشهده
اسههتفاده گردیههد کههه نشهها م دهههد بههیش از  33درصههد از واریههانس
مسئولیتپذیری اجتناع ناش از اخلاق کاری م باشد .سازما های که
در آ جو و فرهدگسازمان مداسب است نیروی انسان در آ بیشتر به
رفتارهای اخلاق و کاری پایبدد هستدد و نسبت بهه اههداف سهازمان و
پیشبرد آ تعههد زیهادی دارنهد و در قبها جامعهه و طبیعهت احسهاس
مسئولیت زیادی از خود نشا م دهدد .بدابراین سازما ها بهرای آنکهه
درخدمت به مردم موفق تر عنهل ننایدهد و بهه اههداف و آرمها ههای
خویش برسدد نیازمدد آندد که ،در قبا جامعه و مردم پاسهخگو باشهدد و
این مهم مسیر نن شود مگر با داشتن نیروی انسان توانندد و متعهد به
سازما که خود را وقف تلاش و کوشش صادقانه در سازما کددد .نتایج
حاصل از این فرضیه پژوهش با یافتههای محققا دیگر( 23و  )24نیهز
هنسو است.
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در فرضیه سوم پژوهش بین تعهد سازمان و مسئولیتپذیری اجتنهاع
رابطۀ مثبت و معدادار وجود دارد و ضریب مسیر بین این دو متغیر برابر با
( )00/651است که نشا از رابطۀ مثبت بین مسئولیتپذیری اجتناع و
تعهد سازما دارد .همچدین شهدت و میهزا رابطهۀ تعههد سهازمان بها
مسئولیت اجتناع برابر با  32درصد است یعد تعهد سازمان به میزا
 32درصههد از تغییههرات مسههئولیتپذیری اجتنههاع را تبیههین م کدههد.
اخلاقیات ارتباط تدگاتدگ با ارزشها دارند و ابزاری مستدد که ارزشهها
را بههه عنههل تبههدیل م کددههد .اخلههاق یعده رعایههت اصههو معدههوی و
ارزشهای که بر رفتار شخص یا گهروه حهاکم اسهت و باعه تحکهیم
اعتناد ،صداقت و درست  ،وفای به عههد نسهبت بهه دیگهرا  ،عهدالت،
مسههاوات ،فضههایل شهههروندی و  ...م گههردد کههه هنگ ه بههر تقویههت
مسئولیتپذیری اجتناع کارکدا تأکید دارد .هم چدین سازما ها برای
آنکه در خدمت به مردم موفق تر عنل ننایدد و به اهداف و آرما های
خویش برسدد نیازمدد آندد که ،در قبا جامعه و مردم پاسهخگو باشهدد و
این مهم مسیر نن شود مگر با داشتن نیروی انسان توانندد و متعهد به
سازما که خود را وقف تلهاش و کوشهش صهادقانه در سهازما کددهد.
یافتههای این تحقیق با نتایج پژوهشهای دیگر( )29هنسو م باشد.
بررس های انجامشده در این پژوهش پیشدهادهای را برای برنامه ریزا
و دستاندرکارا بدیاد شهید و امور ایثهارگرا و مؤسسهات اداری دیگهر
دارد که در ذیل عدوا شده است:
* با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش پیشدهاد م شود بدیاد شهید و
امور ایثارگرا برنامههای آموزش و ترویج و مهذهب و معدهوی را در
خصو ارزشهای سازما و پایبددی به هدجارها و مسائل اخلهاق در
مدیریت مدابع انسان خود بهصورت مداوم بگدجاند و کارکدا را نسهبت
به رعایت ارزشهای کاری و اخلهاق انسهان و ارزشه تشهویق و آ را
پیگیری نناید
*بر اساس یافتههای فرضیه دوم پیشدهاد م شود که بدیاد شهید و امور
ایثارگرا حتناً با مشاورا و متخصصا حوزههای روانشداسه و رفتهار
سازمان را در امور مربوط به نهادیده کرد اخلاق کاری و تقویت آ در
بین کارکدا در ارتبهاط باشهدد و در جلسهات و برنامهههای آموزشه و
تواننددسازی از وجود آنها بههره گیرنهد .رعایهت عهدالت سهازمان در
پرداختها و پاداشها و بهرهمددی کارکدا از مدابع مادی سازما برای
بهبود معیشت زندگ و برخورداری از ارتقای شغل بر مبدای شایسهتگ
و ...م تواند الگوی خوب برای سرمشق قرار داد مدیرا در خصهو
اخلاق کاری و ارزشهای کاری باشد
* بر اساس یافتههای فرضیه سوم پیشدهاد م شود که مدیرا و رهبرا
سازما فرهدگ و جوسازمان و هنچدین زمیده مداسب کاری و محیط
را به لحاظ معدوی و مادی فراهم ننایدد تا کارکدا رضایت شغل داشته
باشدد و با کسب رضایت آنا م توا انتظار داشت که مسهئولیتپذیری
آنا نیز تقویت خواهد گردید .تأمین فرصت پیشرفت کاری و ارتقا درجه،
رعایت عدالت سازمان و دوری از تبعهیض و پارت بهازی و  ...م تواندهد
تعهد سازمان را در پرسدل تقویت ننایدد که نتیجه آ تحریک و تقویت
انگیزه مسئولیتپذیری م باشد.

نتیجهگیری
امروزه ،اخلاق کاری یک ضرورت و لازمۀ جامعۀ سالم است که به علهت
کارکردها و پیامدهای مثبت فردی ،سازمان و اجتناع آ هنواره توجه
مدیرا سازما ها را برانگیخته است .درواقع در کدار دانهش مهدیریت و
رهبری عدصری دیگهر کهه نقشآفریده م کدهد اخلهاق کهاری اسهت.
زیربدای هنۀ ارزشها در سازما  ،ارزشهای اخلاق است چراکه رعایت
ارزشهای اخلاق باع افزایش موقعیهت سهازما م گهردد و ازجنلهه
باع تقویت تعهد سازمان و مسئولیتپذیری اجتناع کارکدا م شود.
نتایج تجزیهوتحلیل تحقیق حاضر که در بدیاد شههید و امهور ایثهارگرا
استا آذربایجا غرب صورت گرفت نشا داد که بین اخلهاق کهاری و
تعهد سازمان رابطهای مثبت و معدهاداری وجهود دارد و بههعبارت دیگر،
اخلاق کاری توا تبیین تغییرات تعهد سازمان را به میزا  33درصد را
دارد .از سوی دیگر اخلاق کاری با مسهئولیتپذیری اجتنهاع رابطههای
مثبت و معدادار دارد و ضریب مسیر بین این دو متغیهر برابهر  33درصهد
است به سخن دیگهر ،اخلهاق کهاری بهه میهزا  33درصهد از واریهانس
مسئولیتپذیری اجتناع را دارد .از دیگر یافتهههای ایهن تحقیهق ایهن
است که تعهد سازمان با مسئولیتپذیری اجتناع رابطههای معدهادار و
مثبت دارد و  32درصد از تغییهرات مسهئولیتپذیری اجتنهاع را تعههد
سازمان تشریح م نناید.

ملاحظههای اخلاقی
در این پژوهش ،با معرف مدابع مورد استفاده ،اصل اخلهاق امانهتداری
علن رعایت و حق معدوی مولفین آثهار محتهرم شهنرده شهده و سهایر
اصل های اخلاق علن ماندد رازداری و محرمانه بود اطلاعات شرکت-
کدددگا نیز رعایت شده است.

سپاسگزاری
از زحنات هنکهارا ارجندهد در بدیهاد شههید و امهور ایثهارگرا اسهتا
آذربایجا غرب که در جنعآوری دادهها در مقاله حاضر کنک ننودنهد،
بدینوسیله تشکر و قدردان م شود

واژه نامه
اخلاق کاری
مسئولیت اجتناع
هدجار فرهدگ
ارزش معدوی
نظام فرهدگ
وجدا سازما
مسئولیت شهروندی
پاسخگوی اجتناع
ارباب رجو
مسئولیت پذیری محیط
وابستگ روانشداخت
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1. Work ethics
2. Social responsibility
3. Cultural norm
4. Spiritual values
5. Cultural system
6. Conscience organisation
7. Responsibility of citizenship
8. Social accountability
9. Client
10. Environmental responsibility
11. Psychological dependence
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