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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :در شرایط محیطی درحال تغییر و به شدت رقابتی امروز ،سازمانها به منظور حفظ بقای خود باید بیش
از پیش توجه خود را بر کارایی و اثربخشی متمرکز سازند .براساس پژوهشهای پیشین ،فرهنگ سازمانی یکی از عوامل
تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی سازمانها است .اهمیت این موضوع تا جایی است که فرهنگ سازمانیِ قوی و متمایز ،یکی از
عوامل کلیدی موفقیت سازمانها به شمار میرود .فرهنگ سازمانی ،قویترین نیروی داخلی است که یک سازمان را تحت تأثیر
قرار میدهد و تأثیر زیادی بر متغیرهای سازمانی از جمله :پیامدهای اصالح اخالق حرفهای دارد .هدف پژوهش حاضر ارائه
مدلی برای فرهنگ سازمانی مبتنی بر پیامدهای اصالح اخالق حرفهای است.
روش پژوهش :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران است .با توجه به
فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونه آماری 261 ،نفر تعیین و اقدام به جمعآوری آراء این افراد شده
است .دادههای الزم به وسیله پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار لیزرل تجزیه و
تحلیل شد.
یافتهها و نتیجهگیری :نتایج تمام فرضیهها تایید شد .همچنین رسالت با ضریب همبستگی  0/570و ضریب رگرسیون 0/676
بیشترین تاثیر را بر پیامدهای اصالح اخالق حرفهای دارد و درگیر شدن در کار با ضریب همبستگی  0/327و ضریب رگرسیون
 0/318کمترین تاثیر را در اصالح اخالق حرفهای از نظر کارمندان داشت.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،درگیر شدن در کار ،سازگاری ،انطباقپذیری ،رسالت ،پیامدهای اصالح اخالق حرفهای

مقدمه:

از پیش تعیین شده سازمانی به حدی قابل توجه بوده

گسترش دانش مدیریت و توسعه ابزارهای کمی و

است که امروزه تقریباً همگی بر نقش قابل توجه

کیفی برای اندازه گیری موفقیت یا عدمموفقیت

تئوریها و ابزارهای مدیریت در بهبود عملکرد

سازمانهای دولتی و غیردولتی در دست یابی به اهداف

سازمانها اتفاق نظر دارند .یکی از راهبردهای اساسی

زکیه طاهری و همکار

سازمان برای اثربخشی بیشتر ،ارتقای فرهنگ سازمانی

مقاومت افراد در مقابل تغییر؛ از قبیل حفظ منافع

است .از طریق فرهنگ سازمانی ،به سادگی میتوان

شخصی ،عدماعتماد و سوءتفاهم ،ارزیابیهای مختلف،

بر سیستم را اعمال کرد و

تشکیل عادات تازه و ترك عادات دیرینه و ترس از

جهت گیریهای جدیدی را در سازمان به وجود آورد

آینده نامعلوم ،خالصه شده است .در حقیقت ،فرهنگ

(محمدپور و همکاران .)1393 ،در زمینه مفهوم فرهنگ

هر سازمان ،نقش مهمی در پذیرش تغییر از جانب

سازمانی  ،ویژگی ها ،نحوه مطالعه ،شناخت و

کارکنان و آمادگی کارکنان برای تغییر دارد .مدیران

اندازه گیری آن ،عوامل مؤثر بر شکل گیری و تحول

تغییر ،مقاومت در برابر تغییر را پیشبینی میکنند و

فرهنگ و نیز پیامدهای حاصل از حاکمیت یک فرهنگ

برای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن ،گامهای به

خاص بر سازمان ،اختالف نظر قابل توجهی بین

موقع ،برمیدارند (هاتاوی  .)2009،3به طور کلی فرهنگ

پژوهش گران وجود دارد .با این حال ،بر سر این

سازمانی بر تمام جوانب سازمان و وظایف مدیریت و

موضوع ،توافق وجود دارد که مدیریت فرهنگ

چگونگی

می گذارد.

سازمانی ،یکی از ضرورتهای مدیریت در عصر کنونی

پژوهش گرانی مانند آندریوپوس ( ،) 2001مارتینز و

الزم

تغییرات

1

هدایت

کارکنان،

تأثیر

4

5

و از شروط الزم برای کسب موفقیت است (چوی  2و

تربالنچ ( )2003بر این باورند که اگر قرار باشد در

همکاران.) 2010 ،

یک سازمان ،تغییرات کلی پدید آید ،باید فرهنگ آن،

به عبارت دیگر ،یکی از راهبردهای اساسی سازمان

تغییر نماید .در دیدگاه سازمانی ،فرهنگ را زنجیر

برای اثربخشی بیشتر ،فرهنگ سازمانی است و شاید

مستحکمی ،تعبیر کردهاند که موجبات پایداری سازمان

مهمترین رسالت مدیران ،تنظیم راهبردهای سازمانی در

6

را فراهم میکند (کرت و چرمک .) 2007،

حوزه فرهنگ و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب

سازمان میتواند اقدامات اولیه در جهت تغییر

میباشد .اهمیت فرهنگ سازمانی از آنجا ناشی میشود

فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی را انجام دهد و لذا

که در حال حاضر ،مدیران ،بیش از پیش ،تأثیر فرهنگ

مدیریت باید به تغییرات اولیه فرهنگ برای توسعه

بر نگرش و رفتار کارکنان را احساس میکنند و

ارزشهای مشترکی که در راستای استراتژی و رسالت

همچنین مدیران به اهمیت شناخت فرهنگ سازمانی به

سازمان قرار دارد ،اقدام کند تا آموزش کارکنان و

منظور کسب مزیت رقابتی از دیگر سازمانها پیبردهاند

مدیران سبب اطمینان از تأمین انتظارات نقشها و

(منوریان و بختایی .)1386،تأثیر فرهنگ سازمانی بر

گرایش های جدید در ورود موضوعاتی نظیر

اعضای سازمان به حدی است که میتوان با بررسی

سرویسدهی به مشتریان ،کیفیت ،مدیریت انگیزش

زوایای آن ،به چگونگی رفتار ،احساسات ،دیدگاهها و

افراد در جهت توسعه عملکردی آنها باشد .تعدادی از

نگرش اعضای سازمان ،پی برد و واکنش احتمالی آنان

فاکتورهای مهم در تغییر فرهنگ عبارتند از:

را در قبال تحوالت مورد نظر ،ارزیابی ،پیشبینی و

 - 1مدیران باید فرهنگ کهنه را بشناسند.

هدایت کرد .با اهرم فرهنگ سازمانی ،به سادگی

 - 2کارکنان باید به تغییر فرهنگ کهنه و به کارگیری

میتوان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیریهای
جدیدی را در سازمان به وجود آورد (الوانی.)1393 ،
از آنجا که مقاومت در برابر تغییر ،اجتنابناپذیر
است ،در مدیریت کارآمد ،مجموعه دالیل مشترکی از

118

فرهنگ جدید تشویق شوند.
 - 3برجستگیها و عملکرد بخشها باید شناسایی و
مدلهای تغییر در آنها مورد استفاده قرار گیرد.
 - 4فرهنگ تغییر نباید به کارکنان تحمیل شود.
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 - 5چشمانداز سازمان راهکارهای اساسی برای تغییر

دارند که اخالق کار و در پی آن وجدان کاری را

ارائه میدهد اما باید به وسیله کارکنان مورد قبول

تضعیف میکند (پیری  .)2009،7اخالق به عنوان تنظیم

واقع شود.

کننده روابط انسانها از اهمیت زیادی برخوردار است،

 - 6تغییرات در مقیاس وسیع ،زمانبر است.

چرا که به عنوان نظامی درونی ،بدون آنکه نیاز به

 - 7هر تغییر فرهنگ سازمانی باید بر ارزشهای

اهرمهای بیرونی داشته باشد قادر است عملکردهای

کارکنان و کارهایی که آنها انجام میدهند ،متمرکز

اخالقی را در کارکنان تضمین نموده و نظام اخالقی به

باشد (فقهی فرهمند .)1390 ،

وجود آورد .نقش اخالق در عملکردها و رفتارها،

به دالیل ضعف مدیریتی و بهره گیری از الگوهای

تصمیم گیریها و انتخابها و نیز برخورداریها و

غیرانسانی برای حل مسائل انسانی یکی از مشکالتی

ارتباطات مهم و تعیین کننده است (الوانی.)1387 ،

که امروزه کارکنان با آن مواجهاند مشکالت اخالقی

نیل به ارتقا در هر کشوری ،در سایۀ سخت کوشی

است .در سالهای اخیر در واکنش به این وضعیت

حاصل میشود .جامعه باید دارای انسانهای کوشا و

سازمانها استراتژی هایی چون تدوین ضوابط اخالقی

متعهد به کار باشد .بررسی کارشناسان مسایل اجتماعی

برای هدایت کارکنان در پیش گرفتهاند .سازمانها

ایران و جامعهشناسان نشان میدهد که اخالق و

امیدوارند تا از این طریق سالمت اخالقی سازمان را

فرهنگ کار در ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته

افزایش و فساد را کاهش دهند .عالوه بر ایجاد و

صنعتی در سطح پایینی قرار دارد (معیدفر.)2 :1382 ،

ساخت رفتارهای اخالقی ،یکی دیگر از چالشهای

برخی اخالق را به مجموعه فرآیندهای عینی و معنوی

موجود در سازمانها فراهم کردن جوی است که باعث

که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد و فرآیندی که

تقویت رفتارهای مثبت در بین کارکنان گردد که فرد

طی آن در کارکرد واحدهای صفاتی یا ساختار معنوی

لوتانز از این رفتارهای مثبت به نام رفتار سازمانی مثبت

تبادل ایجاد میشود ،تعریف کردهاند (الوانی و

یاد میکند که مرتبط با اصول اخالقی موجود در

همکاران.)2010 ،

سازمانها است ( شیروانی و سی سختی.)1391 ،

حرف آخر را در تفکر سیستماتیک ،اهرمهای

طی سالهای اخیر از جانب محققان و

عملیاتی میزنند .ساز و کارهایی که سبب تغییرات

نظریهپردازان عالقه وافری به تحقیق در خصوص

عمده و پیشرفت در سیستمها می گردند .مفهوم اهرم در

رفتارهای مختلف آسیبرسان و منفی در محیطهای

خود استفاده حداقل از نیرو و توان برای انجام کارهای

کار نشان داده شده است (گلپرور ،نادی .)1390 ،بر

بزرگ را نهفته دارد .نقش اهرمها آنجا مهم است که

همین اساس امروزه بحث اخالقیات در کار ،توجه

نتایج زیادی از سعی و کوشش فراوان حاصل

زیادی را به خود جلب کرده است .اخالقیات کار ،یکی

نمی گردد ،ولی با استفاده از آنان و با صرف نیرویی کم،

از جنبههای مهم فرهنگ سازمان است و به سمتی پیش

ناگاه نتیجه شگرفی بدست میآید .زیرا ما را به

میرود که بخشی از استراتژی هر سازمانی میشود

تغییرات کوچک و غیر اهرمی متوجه میکند.

(ابرزی ،یزدانشناس.) 1386 ،

علیاالصول همگان قانون اهرمها را باور دارند .اما

در جامعه ما ،با وجود عناصر مثبت بسیار در

یافتن اهرم هایی عملیاتی در سیستمهای واقعی ،نظیر

فرهنگ ملی و دینی (که در آن به کار ارزش بسیار

سازمانها دشوار است و بازیگران اصلی صحنه از

نهاده میشود) در ساختار کلی جامعه ارزش هایی غلبه

حضور در آن غافلند .مقصود اصلی از تبیین الگوهای
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زکیه طاهری و همکار

پایهای سیستم ،نظیر محدودیتهای واقعی اقتصادی و

نیازآذری و همکاران در سال  1395در تحقیقی با

بهبود اوضاع سازمانها و تقلیل فشار بر روی آنهاست

عنوان بررسی تاثیر هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی

(سنگه.)1392 ،

در بروز رفتار شهروندی سازمانی با ارائه مدل مناسب

براساس مطالب بیان شده ،میتوان نتیجه گرفت که

به مطالعه پرداختند .جامعه آماری کلیه مدیران ،معاونان،

اصالح اخالق کار از جنس تغییر فرهنگی است.

رئیسان و کارشناسان اداره کل آموزش پرورش استان

بنابراین برای تغییر ارزشها و باورها و رفتارهای

تهران به مجموع  5000نفر یافتهها نشان داد که بین

اخالق کار در سازمان باید از شیوههای تغییر فرهنگ

هویت سامانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار

سازمانی استفاده کرد .اگر چه در مورد تغییر فرهنگ

شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری

وجود دارد .

سازمانی مدل هایی توسط صاحبنظران ارائه شده است

بیشترین تأثیر را هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر

ولی مسأله تغییر فرهنگ سازمانی از منظر اصالح

بعد وظیفهشناسی و کمترین تأثیر را بر بعد احترام در

اخالق کار ،جزو موضوعاتی است که نیاز است در

رفتار شهروندی سازمانی داشت.
سرمدی در سال  1395در تحقیقی با عنوان ارایه

تحقیقی جداگانه به آن پرداخته شود.
از طرفی اگر چه امروزه دانشگاههای آزاد که به

مدل علی اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی با نقش

دلیل تعدد فرهنگی نیروی انسانی خود نیاز به اصالح

واسطهای عدالت سازمانی و ارزشهای شغلی به

کیفی خدمات را مورد توجه قرار دادهاند و برنامههای

مطالعه پرداخت .هدف اصلی پژوهش ارایه مدل علی

زیادی را برای اصالح کیفیت خدمات تهیه کردهاند،

اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی با نقش واسطهای

لیکن هنوز کیفیت خدمات بزرگترین مشکل پیش روی

عدالت و ارزشهای شغلی در بین اعضای هیئت علمی

این سازمانها محسوب میشود (شفیعزاده:1385 ،

دانشگاه پیام بود .نتایج نشان دهنده وجود ارتباط

 .) 14عالوه بر آن ضرورت توجه به اخالق کار در

مستقیم و معنادار میان مولفههای اخالق کار اسالمی و

سازمانهای دولتی و در بحث اداره سازمانها مطالعات

عدالت سازمانی و ارزشهای شغلی از یک سو و از

متعددی به دنبال داشته است ،بی گمان تقویت

سوی دیگر وجود ارتباط مستقیم و معنادار میان عدالت

اخالقیات در سازمانهای دولتی و در فضای فرهنگی

سازمانی و ارزشهای شغلی با تعهد سازمانی بود.

مناسب میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات،

8

نوراشیکین و همکاران در سال  2016در تحقیقی

بهرهوری سازمانی ،رضایت مشتریان و افزایش

با عنوان یادگیری فرهنگ سازمانی ،عملکرد سازمانی و

مشروعیت این سازمانها در انظار عمومی ایفا کند.

مشوقهای سازمانی در موسسهای عمومی برای آموزش

لیکن در سازمانهای دولتی نقاط ضعف درونی وجود

عالی در مالزی :یک مطالعهی مقدماتی به مطالعه

دارد که موجب شده است بهرهوری سازمانی

پرداختند .ثابت شده است که وجود یادگیری فرهنگ

رضایتبخش نبوده که یکی از دالیل آن را میتوان

سازمانی رشد و توسعهی یک سازمان را تحت تاثیر

عدمتغییر فرهنگ جاری در سازمانها و عدمتوجه به

قرار میدهد .این مطالعه سطح فرهنگ سازمانی و

مشکالت رفتاری و اخالق کار در نظام اداری دانست

روابط آن را با عملکرد سازمانی و نوآوریهای

(ریاحی .) 1386 ،لذا محقق را بر آن داشت که ارائه

سازمانی را در میان بخشهای آکادمیک در موسسهای

مدلی برای فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصالح اخالق کار

عمومی برای آموزش عالی در مالزی( )PIHEبررسی

را بعنوان مسأله اصلی تحقیق انتخاب نماید.

میکند .نتایج آماری حاصل شده از  40مورد آکادمیک
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نشان میدهد که روابط مثبت قابلتوجه بین همه

و اخالق بعدی بود که در بیشتر نتایح پیشبینی شده در

متغیرها وجود دارد .یادگیری مداوم بیشترین ارتباط را

آن دخالت داشت .به هر صورت اخالق کاری در

با عملکرد سازمانی بدست میدهد در حالیکه

فرصتها به صورت برجسته در ارتباط با پایداری

همکاری و یادگیری تیمی تا اندازه زیادی در ارتباط با

عملکردی به صورتی که فرض شده بود ،نبود .این

نوآوریهای سازمانی هستند .جزئیات نتایج ،پیامدهای

نتایج نشان داد که زمانی که موقعیتی را بدون نظارت

مطالعه و بررسیهای آینده مورد بحث میباشند.

در نظر می گیریم ،افراد با سطوح باالتری از اخالق

9

جان و همکاران در سال  2015در مالزی در

بیشتر به سمت تامین کیفیت بیشتر واکنشها همانند

تحقیقی با عنوان اخالق کاری پیشبینی کنندهای از

کار در جهت عملکردی کاراتر گرایش داشتند .این

تداوم و شدت کاری ،به مطالعه پرداخت .هدف این

بحث موارد اجرایی این یافتهها را با توجه به تئوری

مطالعه بررسی اخالق کاری به عنوان پیشبینی کنندهای

اخالق کاری ،محدودی ها و بررسی آینده در مورد این

از پایداری و شدت عملکردی بود .پس از تکمیل

موضوع توسعه میدهد.

پروفایل اخالق کاری چند بعدی ،از  147مشارکت

مدل مفهومی  .با مدنظر قرار دادن چهار بعد ذکر

کننده خواسته شد تا عملکردی را بدون مسئولیت

شده برای فرهنگ سازمانی ،یعنی درگیر کار شدن،

تکمیل کنند و مقدار مفاد بدست داده شده و طول

انطباقپذیری ،سازگاری و رسالت میتوان رابطه میان

مدت عملکردی تثبت شد .امتیازهای اخالق کاری به

فرهنگ سازمانی و پیامدهای اصالح اخالق حرفهای را

صورت قابل توجهی در ارتباط با شدت عملکردی بود

به صورت زیر ترسیم کرد.

شكل  - 2مدل مفهومی پژوهش
با در نظر گرفتن مقدار  0/5برای  pو  qو دقت برآورد

روششناسی پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه آزاد

 5درصد و سطح خطا  5درصد ،حداقل حجم نمونه

شهر تهران است .با توجه به اینکه جامعه آماری

 253نفر تعیین شد  .به منظور حصول اطمینان320 ،

محدود است )کل کارکنان دانشگاه در سطح شهر تهران

پرسشنامه در میان افراد نمونه توزیع شد ،از بین

1000نفر هستند) .با استفاده از فرمول

پرسشنامههای بازگشتی 261 ،پرسشنامه کامل و مفید

کوکران حداقل حجم نمونه تعیین میشود؛ بدین منظور

تشخیص داده شد (نرخ بازگشت  71درصد) و برای

در حدود
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آزمون فرضیهها استفاده شد  .نمونهها به صورت

نرمافزار لیزرل نسخه  8استفاده شد .با توجه به این که

تصادفی انتخاب شدند که روش نمونه گیری خوشهای

تمامی گویههای مربوط به چهار بعد فرهنگ سازمانی

تصادفی به کار رفت؛ به این صورت که ابتدا

دارای وزن های عاملی مثبت و معنادار بود و تمامی

دانشگاههای آزاد در سطح شهرستان تهران به پنج

مقادیر  t-valueباالتر از  1/96به دست آمد ،نشان

خوشه تقسیم و از میان این خوشهها دو خوشه غرب و

دهنده رضایتبخش بودن معیار روایی همگرا است

مرکز تهران به صورت تصادفی انتخاب شد .در این دو

(تمامی اعداد معناداری بزرگتر از مقدار 1/96است و

منطقه در مجموع 2 ،دانشگاه وجود داشت .در این

اگر وزن گویهها بزرگتر از 1/96بوده و به عبارتی

دانشگاهها حدود  400کارمند مشغول فعالیت بوده و

معنادار باشد ،نشان دهنده برخورداری و رضایتبخش

بنابر نظر پژوهش گران ،دارای کفایت الزم برای

بودن روایی همگرا است(؛ همچنین شاخصهای

دسترسی به تعداد کافی از پرسشنامه بودند  .در این

نیکویی برازش به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدی

پژوهش پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش تشکیل

همگی باالتر از حد مطلوب بود که این امر دلیل

شده است .بخش اول شامل سوالهای جمعیتشناختی

دیگری بر روایی مدل پژوهش است  .پس از این مرحله

و بخش دوم شامل سوالهای مرتبط با ارزشهای

برای بررسی و اطمینان از نرمال بودن داده ها ،با استفاده

فرهنگ سازمانی و پیامدهای اخالق حرفهای است.الزم

از آزمون کلموگرف اسمیرنف به آزمون نرمال بودن

به یادآوری است که سوالهای پرسشنامه با استفاده از

توزیع نمونه پرداخته میشود .این آزمون ،یک آزمون

طیف پنج گانه لیکرت از کامال مخالف تا کامال موافق

تطابق توزیع برای دادههای کمی است .اگر اختالف آن

مورد سنجش قرار گرفته است .همچنین به منظور

به قدر کافی بزرگ باشد ،این آزمون نشان میدهد که

ارزیابی پایایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

دادهها با یکی از توزیعهای نظری مورد نظر تطابق

شد .طبق نظر نونالی ( )1976و از آنجا که تمامی

ندارد .در این آزمون اگر معیار تصمیم () P-Value

ضرایب به دست آمده باالتر از  0/60است .پایایی ابزار

کمتر از 5درصد باشد؛ در این صورت دادهها نمیتوانند

بکار رفته تایید شد.

از یک توزیع خاص مانند نرمال ،پواسن ،نمایی یا
یکنواخت باشند .نتایج این آزمون در جدول  1ارائه

یافته ها

شده است که حاکی از نرمال بودن تمام متغیرها است؛

برای سنجش روایی گویهها و اطمینان از تک بعدی
بودن مقیاس های ارزیابی هر یک از ساختارها و اعتبار

چرا که تمامی سطوح معناداری باالتر از سطح خطای 5
درصد

است .

مدل ارزیابی ،تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از
جدول  - 1آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
درگیر شدن در کار

سازگاری

ا نطباق پذیری

رسالت

پیامدهای اصالح اخالق کار

N

261

261

261

261

261

میانگین

3.426

3.318

3.410

3.471

3.474

انحراف معیار

0.848

0.776

0.860

0.847

0.804

ks

3.971

3.268

3.648

3.719

3.625

معناداری

0.097

0.083

0.152

0.189

0.160

آماره

122

مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  /40تابستان 1397

ارائه مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر اخالق حرفه ای در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران

در مرحله بعد جهت بررسی فرضیات تحقیق با

تحلیل همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد .نتایج

روش مدلسازی معادالت ساختاری که بر مبنای تحلیل

حاصل از همبستگی در جدول شماره  2ارائه شده

رگرسیون بوده و به دنبال بررسی رابطه علی بین

است .نتایج تحلیل همبستگی نشان دهنده وجود رابطه

متغیرهای ابتدا باید از وجود رابطه معنیدار بین متغیرها

معنیدار بین متغیرهای پژوهش میباشد و میتوان ادعا

اطمینان حاصل کرد .از آنجایی که تمامی متغیرها با

نمود که در سطح اطمینان 0/99درصد تمامی متغیرهای
پژوهش دارای رابطه معنیدار با

توجه به آزمون کلموگرف اسمیرنف نرمال میباشند ،از

یکدیگر میباشند .

جدول  - 2ضرایب همبستگی بین متغیرهای مدل
نام متغیر
درگیرشدن در کار
سازگاری
انطباقپذیری
رسالت
پیامدهای اصالح اخالق کار

درگیرشدن در کار

سازگاری

انطباقپذیری

رسالت

پیامدهای اصالح اخالق کار

ضریب همبستگی

1

0/ 393

0/ 339

0/ 371

0/ 327

سطح معنیداری

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

ضریب همبستگی

0/ 393

0/ 1438

0/ 671

0/ 485

0/ 413

سطح معنیداری

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

ضریب همبستگی

0/ 329

0/ 438

1

0/ 529

0/ 492

سطح معنیداری

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

ضریب همبستگی

0/ 361

0/ 671

0/ 529

1

0/ 570

سطح معنیداری

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

ضریب همبستگی

0/ 413

0/ 327

0/ 403

0/ 570

1

سطح معنیداری

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

ضریب همبستگی رگرسیون میان متغیرهای فرهنگ
سازمانی در ارتباط با پیامدهای اصالح اخالق حرفهای

رسالت) تاثیرمثبت معنیداری بر پیامدهای اصالح
اخالق حرفهای دارد.

بدست آمده است .آماره آزمونهای بدست آمده

مدلسازی معادالت ساختاری با دو هدف

بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی

سنجش پدیدهها و  :2بررسی روابط بین پدیدهها به

 1/96بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده

کار میرود که در پژوهش حاضر هر دو هدف یعنی

معنادار است و مقدار معناداری نیز  0/000بدست آمده

بررسی و آزمون فرضیهها (ساختاری) و بررسی برازش

است و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار

مدل مطرح شده در پژوهش به ترتیب بررسی خواهد

میباشد لذا با اطمینان  %95تمامی متغیرهای فرهنگ

شد .در شکلهای  3و  3به ترتیب ضرایب استاندارد و

سازمانی (درگیرشدن در کار ،سازگاری ،انطباقپذیری،

مقادیر معناداری هر یک از روابط ارائه شده

است .

جدول  - 3خروجی تحلیل رگرسیون بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و پیامدهای اصالح اخالق حرفهای
معنیداری

مقدار تی ضریب استاندارد شده

ضریب استاندارد نشده

استاندارد

B

بتای استاندارد

انحراف استاندارد

B

Model

0.000

3.410

0.498

0.089

0.318

درگیر شدن در کار

1

0.000

11.779

0.487

0.036

0.415

سازگاری

2

0.000

14.289

0.635

0.043

0.609

انطباق پذیری

3

0.000

18.779

0.693

0.036

0.676

رسالت

4
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شکل  - 3تكنیک حداقل مربعات جزئی به تفكیک متغیرهای پژوهش

شکل  - 4آماره

t-value

مدل پژوهش با تكنیک بوت استراپینگ به تفكیک متغیرهای پژوهش

راهکارها ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان به

نتیجهگیری:
امروزه راهبردهای نوین و کارآمد برای ایجاد

منظور هدایت رفتار نیروهای انسانی در سازمان و

انگیزه ،رفتارهای مطلوب ،دست یابی به اهداف سازمانی

انعکاس تصویری روشن ،زیبا ،جذاب و آراسته از

و افزایش بهرهوری مورد استفاده مدیران سطوح باالی

سازمان و مدیریت در فکر و اندیشه جامعه

سازمانی قرار می گیرد .یکی از این راهبردها یا

مصرفکنندگان کاال و خدمات سازمانی است .فرهنگ
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سازمانی ،در حقیقت تصویر کلی و مشترك اعضای

انطباقپذیری در کار تأثیر مثبت و معناداری بر

سازمان است و منبع پیدایش آن اندیشههای مؤسسه ها،

پیامدهای اصالح اخالق حرفهای کارکنان دارد.

مراکز علمی و پژوهشی ،بنیانگذاران و مدیران سطوح

سازمانهای انطباقپذیر به وسیله مشتریان هدایت

باالی سازمانی است که به تدریج به اعضای سازمان

میشوند ،خطر میکنند ،از اشتباه خود پند می گیرند و

آموخته میشود تا ضمن ارائه تعریف ها ،مفاهیم و

ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند .نتایج فرضیه

ویژگیهای فرهنگ سازمان در عمل به آن پایبندی

حاضر با یافتههای مطالعه منوریان و بختایی ()1386

دارند .در سازمان هایی که دارای فرهنگ قوی هستند،

همسو میباشد.

ارزشها و باورهای مشترك آفریننده محیطی هستند که

سازگاری ،تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای

در آن محیط ،افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به

اصالح اخالق حرفهای کارکنان دارد .پژوهشها نشان

مأموریتها احساس تعهد میکنند و این تعهد میتواند

داده است ،سازمان هایی که اغلب اثربخش هستند با

موج افزایش بهرهوری در سازمان شود و به همین دلیل

ثبات و یکپارچه بوده و رفتار کارکنان از ارزشهای

مدیریت فرهنگ سازمانی برای مدیران عالی رتبه یک

بنیادین نشأت گرفته است  .زمینی و حسینینسب

نیاز مبرم است .توجه به بعد رهبری مدیران یکی از

) ) 1388و گیلسپای  1و همکاران ( )2008در پژوهش

مهمترین راهکارهای ارتقای کیفیت کارکنان محسوب

خود این

نتایج را تأییدکردند .

میشود .پژوهش گران زیادی در خصوص رابطه میان

رسالت ،تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای اصالح

فرهنگ سازمانی و اخالق حرفهای پژوهش کرده و به

اخالق حرفهای کارکنان دارد .سازمانهای موفق درك

این نتیجه رسیدهاند که سریعترین و مطمینترین روشی

روشنی از اهداف و جهت خود دارند؛ به طوریکه

که سبب افزایش اصالح اخالق حرفهای میشود ،اداره

اهداف سازمانی و اهداف استراتژیک را تعریف کرده و

کردن آنها با رهبری اثربخش در محیطی فیزیکی و

چشمانداز سازمان را ترسیم میکنند .پردردسرترین

شغلی مناسب است  .میزان تأثیر فرهنگ سازمانی بر این

سازمان ها ،سازمان هایی هستند که مجبورند مأموریت

متغیرها با توجه به زبان حرف های ،متنوع و متفاوت

خود را تغییر دهند  .وقتی یک سازمان مجبور است

بوده و نقش مدیران با توجه به همراه شدن مدیریت

رسالت خود را تغییر دهد ،تغییرات در استراتژی،

سنتی با رهبری تحول گرا در عصر حاضر بسیار پیچیده

ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامی است .در این وضعیت

است .

رهبر قوی چشمانداز سازمان را مشخص میکند و

بین درگیرشدن در کار و پیامدهای اصالح اخالق

فرهنگی را خلق میکند که این چشمانداز را پشتیبانی

وجود دارد.

میکند؛ بنابراین نقش و اهمیت یک رهبری قوی در

همانطورکه بیان شد ،فرهنگ سازمانی که ویژگی آن

تعیین رسالت سازمان غیرقابل چشمپوشی است .نتایج

درگیرشدن باالی کارکنان در کار باشد ،به طور قوی

فرضیه حاضر با یافتههای حاصل از مطالعههای

درگیری و مشارکت کارکنان را در فعالیتهای مختلف

سرداری ( )1383و گیلسپای و همکاران ()2008

سازمان مورد تشویق قرار میدهد و حس مالکیت،

همخوانی دارد و یافتههای به دست آمده از این

تعهد و مسئولیت را در آنها به وجود میآورد .نتایج با

مطالعه ها را تأیید میکند .

حرفهای

کارکنان

ارتباط معنادار

یافتههای مطالعات سرداری ( )1383و ییلماز و ارگان
) (2008همسو میباشد.
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رابینز ،استیفن و جا تیموتی ( .)1391مبانی رفتار

منابع:
ابرزی  ،م و یزدانشناس ،م ( .)1386مسئولیت
اجتماعی و اخالق کار در مدیریت کیفیت نوین ،فرهنگ

سازمانی ،ترجمهی علی پارساییان و سید محمد اعرابی،
تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای

فرهنگی .

زمینی ،سهیال ،حسینی نس ،داود ( .)1388بررسی

مدیریت.
الوانی ،س.م ( .) 1382مدیریت عمومی  ،تهران :نشر

رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی)در میان اعضای
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نی ،چاپ هیجدهم.
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فرهنگ سازمانی.
ساروقی ،احمد ( .) 1375تعهد سازمانی و رابطه آن
با تمایل به ترك خدمت ،فصلنامه فرآیند مدیریت،

مدیریت.
الوانی ،س.م ( .) 1393مدیریت عمومی ،تهران :نشر

ساعتچی ،محمود ( .)1390روانشناسی کار)کاربرد
روان شناسی در کار ،سازمان و

نی.
الوانی ،مهدی و داناییفرد ،حسن ( .)1390گفتارهایی
در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی ،تهران :انتشارات

انتشارات

مدیریت(  ،تهران:

ویرایش .

سرداری ،احمد ( .)1383بررسی رابطه فرهنگ
سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی پژوهشی

اشراقی .

آراسته ،حمیدرضا و سلیمی ،مهتاب ( .) 1392ارائه
مدلی برای تبیین روابط میان فرهنگ سازمانی ،رضایت
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وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در شهر
تهران ،مجله دانشور رفتار.
سنگه ،پ ( ، )1392پنجمین فرمان ،خلق سازمانهای
یادگیرنده ،ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن،
چاپ دهم  ،تهران :آدینه بوك.

مشهد)پایاننامه

سیدنقوی ،میرعلی ،رفعتیآالشتی ،کبری (.)1391

کارشناسیارشد مدیریت دولتی( دانشگاه فردوسی مشهد .

رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش

جمشیدنیا ،علی ( .)1378بررسی فرهنگ سازمانی و

فرهنگ سازمانی در تعدیل این رابطه )مطالعه موردی

رابطه آن با تعهد کارکنان در سازمان شهرداری

شرکت نفت و گاز پارس( فصلنامه مدیریت منابع انسانی

اصفهان)پایاننامه کارشناسیارشد) دانشگاه آزاد اسالمی

در صنعت نفت.

سازمانی

در

دانشگاه

فردوسی

شفیعآبادی ،عبداهلل ( .) 1389راهنمای تحصیلی و

واحد خوراسگان .

حضرتیویری ،اصغر ،عباسپور ،عباس ،اکبری
محلهکالئی ،محمد ( .) 1392تعهد سازمانی ،یادگیری
سازمانی و میزان تحصیالت ،فصلنامه چشمانداز مدیریت

شغلی ،تهران:

انتشارات دانشگاه پیام نور .

شفیعزاده ،ر ( .) 1385ارزیابی عملکرد کارکنان ،مجله
مدیریت.
شیروانی ،ع و سیسختی ،ف ( .)1391بررسی نقش

دولتی.
خاکی ،غ ( .)1394مدیریت اخالق حرفهای در
سازمان به شیوه جوانمردان ،نشر فوژان  ،چاپ سوم.
خرازی ،سیدکمال ،میرکمالی ،سیدمحمد ،ترکی ،علی
( .)1392رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی
کارکنان ،فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی.
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انتشارات مرکز
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