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 -5معاونت توسعه منابع و امور اداری مالی پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان فارس ،شیراز ،ایران.
 -3کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس آموزش و پرورش ،اصفهان ،ایران.

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش اصول اخالقی کارکنان پردیس شههید رجهایی فهارس بهر
میزان مسئولیتپذیری اجتماعی آنان به روش پیمایشی انجام شده است .نمونهه آمهاری پهژوهش
شامل  508نفر از کارکنان پردیس شهید رجایی فارس هسهتند کهه بهر اسهاس اطالعها جهدول
مورگان و به روش تصادفی انتخاب شدهاند .نتایج نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی بین
متغیرهای مستقل و وابسته  0/323است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسهته
پژوهش همبستگی خوبی وجود دارد .اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/543بهوده و
گویای این واقعیت آماری است که  53درصد از کل میزان مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنهان
پردیس شهید رجایی فارس وابسهته بهه  4متغیهر مسهتقل تعههد اجتمهاعی ،اخهال شخصهی،تعهد
سازمانی و وجدان کاری است .به عبهار دیگهر متغیرههای مسهتقل  53درصهد واریهانس متغیهر
وابسته میزان مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان را برآورد (پیشبینی) میکنند.
واژههای کلیدی :اصول اخالقی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،اخال
* نویسنده مسؤول

salarnajafi1386@yahoo.com
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شخصی،تعهد سازمانی ،وجدان کاری.
مقدمه و بیان مسأله
اخال نه تنها در حوزه کاری ،بلکه در تمام جنبههای زندگی یک مزیهت بهزرا انسهانی و
اجتماعی است .در عرصه کسب و کهار یکهی از اساسهیتهرین اصهول ایجهاد ارتباطها سهالم و
اثرگذار در میان کارکنان سازمانها ،رعایت و اهمیت به اصول اخالقی انسهانی اسهت (زیتلهی و
همکههاران .)5 :5535 ،بههه کههار گیههری اصههول اخالقههی در حرفههه و مشههاهل را اخههال حرفهههای
می گویند .مراد از اخال حرفهای مسئولیت اخالقی فهرد از حیهش شهغل اسهت (لشهکر بلهوکی،
 .)503 :5581اخال حرفهای یکی از مسائل اساسی همة جوامع بشری است .امروزه در بسهیاری
از کشورهای جهان صنعتی به این نتیجه رسیدهاند کهه بهیاعتنهایی بهه مسهائل اخالقهی و فهرار از
مسئولیتها و تعهدا اجتماعی ،به از بین رفتن بنگهاه و سهازمان مربوطهه مهیانجامهد .بهه همهین
دلیل ،بسیاری از شرکتهای موفق برای تدوین استراتژی اخالقی احساس نیهاز کهرده و بهه ایهن
باور رسیدهان د که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخال رسهو کنهد .حاکمیهت اخهال
حرفه ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تهنشهها و
موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید .امروزه داشتن اخال حرفهای بهمنزله یک مزیت رقابتی
در سازمان مطرح است (صالحی .)4 :5583 ،در مبحش اخال حرفهای ،همان گونه که از نامش
بر میآید ،سخن از مجموعهای از گزارههای اخالقی و باید و نبایدهایی اسهت کهه خطهابش در
درجه اول به حرفهمندان یک رشته و در ارتباط با مسئولیتهای حرفهای آنان اسهت .امهروزه بهه
دلیل گسترش روز افزون تکنولوژی و برقراری وسیع ارتباطا در محیط مجازی و عهدم توجهه
به ابعاد معنوی و روحی انسان ،بسهیاری از اصهول اخالقهی در میهان کارکنهان سهازمانهها مهورد
هفلت واق ع شده است و عدم توجه به ضوابط اخالقی از سوی مدیران منابع انسانی در سازمانها
باعش بروز بسیاری از مشکال موجود در سیستم های اداری از قبیهل ،اخهتالس ،کالهبهرداری،
هیبت ،ارتشاء و ...شده اسهت (زیتلهی و همکهاران .)5 :5535 ،عهدم رعایهت اصهول اخالقهی در
سازمانهای امروزی دامنهای به گستردگی بخش خصوصی و دولتی پیدا کرده اسهت و بسهیاری
از شرکتهای خصوصی و دولتی با این مقوله دست به گریبهان هسهتند .طهی چنهد دههه اخیهر،
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ارزشهای فرهنگی تازهای در نتیجه حصول آگاهی از به هم وابسته بودن سازمانهها ،جامعهه و
محیط ،به منصه ظهور رسیده است (قاضیزاده و همکاران .)13 :5533 ،اخال سهازمانی مبتنهی
بر مسئولیتپذیری یکهی از آنهاسهت .اگهر بپهذیرفت کارکردههای مهدیریت و برنامههریهزی در
معنای واقعی مرتبط بها مسهئولیت و مسهئولیت پهذیری اسهت و مسهئولیتپهذیری از پایبنهدی بهه
رعایت اصول اخالقی منبعش دانسته شود ،می توان گفت که اخال حرفه ای یهک دانهش اسهت
که باید بر مبنای یک سیر منطقی و عقالنی ایجاد و پشتیبانی شود .ضهع

در سیسهتم اخالقیها

به کاهش ارتباطا و افزایش خسارا سازمانی منجر می گردد .این مفروضا امروزه تا حدی
اهمیت یافته است که موفقیت را برگرفته از اخال حرفه ای می دانند و اخال حرفه ای را مرتبط
بهها اعتمههاد آفرینههی فههر

مههیکننههد .در زمینههه کسههب و کههار و ارتبههاط آن بهها اصههول اخالقههی

رویکردهای فراوانی وجود دارد .پویایی در محیطهای کسب و کار که بهه دلیهل بهروز عهواملی
چون رشد یا سقوط اقتصادی ،فزونی و شد رقابهت ،جههانیسهازی ،ادههامهها و ترکیهبهها و
نوآوریهای تکنولوژیکی بوجود آمده اسهت ،قابلیهت مهدیران رده بها را در در

بههموقهع و

پاسخ صحیح به این تغییرا به چالش کشیده اسهت (حسهنقلیپهور و همکهاران .)32 :5535 ،در
بسیاری از موارد تغییرا به وجود آمده به در محیطهای کسب و کار به کاهش رونق اقتصادی
و ورشکستگی منجر شده است .امروزه انسانی و ویژگیهای انسانی او نقهش بسهزایی در فراینهد
رقابت دارند ،حتی فناوریهای پیشرفته که امروزه تا حهد زیهادی جانشهین نیهروی انسهانی شهده
محصول کهار و ابتکهار انسهان اسهت (لیاقتهدار و همکهاران .)38 :5530 ،بها توجهه بهه ضهرور
پرداختن به حفظ و ترویج ارزش های اخالقی در سازمان ها و شرکت ههای خصوصهی و تهاثیری
که رعایت این اصول بر کنش و واکنش های سازمانی می گذارد؛ از یک طرف و کارایی و اثهر
بخشی سازمانی و همچنین نوع نگاه تسهیل کننده رونهد اجرایهی شهدن ایهن ارزش هها در بحهش
اخال حرفه ای از طرف دیگر ،محققان را بر آن داشت که از افق ویهژه ای بهه بحهش اخهال در
کارکنان پردیس شهید رجایی فارس بپردازد ،زیرا امهروزه اصهول اخهال حرفهه ای یهک پهیش
شرط در مدیریت و برنامهریزی سازمانها محسوب مهیشهود .در بسهیاری از شهرکتهها فقهدان
وجههود اخههال متناسههب بهها حرفههه شههغلی و مسههئولیتپههذیری بههه بههروز وضههعیت بههدکارکردی
سازمانهای شغلی و تخصصی میانجامد که گسترش بی اعتمهادی اجتمهاعی بهه تمهام نهادههای
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نظام اجتماعی از پیامدهای ابتدایی آن خواهد بود .بنابراین ،این پژوهش با ههدف بررسهی نقهش
اصول اخالقی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس بر میهزان مسهئولیت پهذیری اجتمهاعی آنهان
انجام میشود که در این راستا با تاکید بر مقولههههای تعههد اجتمهاعی ،اخهال شخصهی ،تعههد
سازمانی و وجدان کاری و نقش آنها بهر اخهال حرفههای ،جایگهاه مسهئولیتپهذیری اجتمهاعی
سازمانها مشخص و تبیین میشود.
اهمیت و ضرورت پژوهش
به دلیل رشد و توسهعه سهازمان هها و افهزایش نقهش آن هها در اجتمهاع ،پیامهدهای اجتمهاعی
فعالیت های سازمان ها و تاثیرا آن ها بر ذینفعان مختله

اهمیتهی روز افهزون یافتهه اسهت؛ بهه

گونه ای که عملکرد اخالقی و اجتماعی سازمان ها بهر عملکهرد کلهی سهازمان تهاثیرا بزرگهی
دارد .چراکه جامعه نسبت به اقداما سازمان ها بسیار حساس تر از قبهل شهده اسهت و بهویژه در
مقابل فعالیت های هیراخالقی سازمان ها به سرعت و بهه طهر مختله

واکهنش نشهان مهی دههد

(ابزری و یزدانشناس .)3 :5582 ،بر همین اسهاس اسهت کهه معیارههای اخالقهی و اجتمهاعی در
مدل های مختل

مسئولیت سازمانی با خص مدلهای نوین مسئولیت اجتماعی نقهش عمهدهای

را ایفا میکنند (لئونیدو ،لئونیدو و واسوا .)3053 ،5در این پژوهش ،صفا اخالقی ادرا
را صفاتی که از دل یا باطن یک فرد مهنعکس مهیشهود ،تعریه

شده

مهیکننهد (اههری و جهولی،3

 .)321 :3003موضوع مسئولیت سازمانی دیگر صرفاً به محیط درونی سازمانها محهدود نیسهت،
بلکه عرصه های بسیار گسترده تری از جمله جامعه و محیط بیرون سازمان ها را دربهر مهی گیهرد.
در این پژوهش ،ضمن مهروری بهر مفهاهیم مهدیریتی و اخالقهی ،مسهؤولیت اجتمهاعی سهازمان،
اخال حرفه ای ،تعهد و مسئولیت اجتماعی و اخالقیا کسب و کار و ارتباط این مفهاهیم مههم
با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس تعریه

اخهال حرفههای بهه مجموعههای از

کنش ها و واکنش های پذیرفته شده که از سوی سازمان ها یها مجهامع حرفهه ای مقهرر شهده تها
مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خهود در اجهرای وظهای

حرفهه ای فهراهم

1 Leonidou, Leonidou and Kvasova
2 Ehrich and Julie
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آورده اخال حرفهای میگویند .بنابراین اهمیت انجام این پروژه در ایهن مقولهه اسهت کهه او ً
پرداختن به اخال حرفه ای در کارکنان پردیس شههید رجهایی فهارس زمینهه را بهرای شناسهایی
جایگاهش در سازمان مهیا کهرده و در ثهانی وجهود اخهال حرفههای باعهش بههرهوری بیشهتر و
درستتر در سازمان میشود و کیفیهت کهار کارکنهان پهردیس شههید رجهایی فهارس نیهز بهتهر
ارزیابی خواهد بود .بنابراین دیگر اهمیت این پژوهش به نتیجه وجود اخال در سازمان میشود
که میتواند هزینههای اضافی سازمان را کاهش دهد و در راستای اخالقی حرفههای در سهازمان
عالوه بر کاهش فساد ،نیروهای انسانی و متخصص به نتایج مطلوب مالی و فکری خود برسند.
اهداف پژوهش
هدف کلی:
بررسی نقش اصول اخالقی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس بر میزان مسهئولیت پهذیری
اجتماعی آنان در سازمان
اهداف فرعی:
بررسی تاثیر تعهد اجتماعی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس در بهبود مسهئولیتپهذیری
اجتماعی سازمان
بررسی تاثیر اخال شخصی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس در بهبود مسئولیتپهذیری
اجتماعی سازمان
بررسی تاثیر تعهد سازمانی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس در بهبهود مسهئولیتپهذیری
اجتماعی سازمان
بررسی تاثیر وجدان کاری کارکنان پردیس شهید رجایی فارس در بهبهود مسهئولیتپهذیری
اجتماعی سازمان
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ادبیات مفهومی و نظری پژوهش
 اخالق حرفهایاخالقیا ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش ها دارند و به عنوان ابزاری نگریسته می شهوند
که ارزشها را به عمل تبدیل میکنند .اخال  ،یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشههایی کهه بهر
رفتار شخص یا گروه حاکم است ،مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام اسهت (دفهت،
 .)258 :5514اخال  ،مفاهیمی چون :اعتماد ،صداقت ،درستی ،وفای به عهد نسبت بهه دیگهران،
عدالت و مساوا و فضائل شهروندی و خدمت بهه جامعهه را در بهر مهیگیهرد .در ابتهدا مفههوم
اخال حرفه ای به معنای اخال کار و اخال مشاهل به کار مهی رفهت ،امهروزه نیهز عهده ای از
اندیشمندان اخال حرفه ای ،از معنای نخستین این مفهوم بهرای تعریه

آن اسهتفاده مهی کنهد.

اصطالحاتی مثل  work ethicsیا  professional ethicsمعادل اخال کاری یا اخال حرفههای
در زبان فارسی ترجمه شدهاند (آریانپور .)5383 ،کاردوزیر اخال کار را متعههد شهدن انهرژی
ذهنی ،روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی در جهت اخذ قوا و اسهتوار درونهی گهروه و
فرد برای توسعه به هر نحو میداند (کادوزیر )3003 ،و آرتهورا اخهال حرفهه ای را یکهی از
شعبه های جدید اخال می داند که می کوشد با مسایل اخالقی حرفههای گوناگون پاسهخ داده
و برای آن اصول خاص متعددی است (آرتورا.)3001 ،
 اخالق شخصی (شخصیت)شخصیت مظهر سازمان یابی تمایال  ،جههت انجهام عمهل اسهت ،ایهن تمهایال در جریهان
کنش متقابل فرد با دیگران رشد مییابد و شخصیت مظهر هیهأتی کهم و بهیش بههههم پیوسهته از
عادا  ،طرز تلقی ها ،خصوصیا و همچنین افکهار یهک فهرد اسهت کهه در خهار بهه صهور
نقشها و منزلتهای خاص و عام سازمان می یابنهد و در داخهل در حهول وحهوش خودآگهاهی،
مفهوم خود و همچنین افکار ،ارزش ها و اهداف که با انگیزه ها ،نقش هها و منزلهت هها مربوطنهد،
قوام می پذیرد (ساروخانی .)313 :5513 ،از دیدگاه جامعه شناسی ،پارسنز و شهیلز 5شخصهیت را
نظامی خاص ،مشخص و همساز متشکل از نیازها و آمادگیها میدانند که واکهنشههای فهرد را
1 Parsons & Shils
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در انتخاب راه هایی که در برابرش قرار می گیرند ،یا توسط وضع موجود و یا وضهعی کهه خهود
برای خود یا به خاطر اهداف خود فراهم می سازند ،هدایت می کننهد (سهاروخانی.)380 :5513 ،
همچنین شخصیت ،اصطالحی است که روانشناسان اجتماعی آمریکایی آنرا ابهداع کهردهانهد.
شخصههیت اساسههی مههدلی اسههت کههه هههدف آن نشههان دادن ویژگههیهههای روانههی مشههتر

بههین

گروه هایی چند از اشخاص در یک جامعه خاص است .شمار شخصیت هها در جامعهه بهه انهدازه
کافی متعدد و تشابه آنان به یکدیگر چنان است که می تهوان شخصهیتی پایهه بهه دسهت آورد .بها
توجه به داده های روانی مشابه و نیز با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مشابه است کهه
شخصیت پایه شکل می گیرد .بدینسان ،شبکه ای پیچیهده از رفتارهها ،نگهرش هها و واکهنش هها و
همسازیها ،بهدست میآید کهه شخصهیت اساسهی گهروه را تشهکیل مهیدههد (سهتوده:5512 ،
.)503
 تعهد سازمانیتعهد سازمانی به عنوان یک متغییر بیانگر نیرویی است که فرد را ملهزم مهی کنهد در سهازمان
بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف سازمان کار کند؛ یعنی تعهد سهازمانی بها یهک سهری
رفتارهای مولد همراه است .فردی که تعهد سهازمانی بها یی دارد در سهازمان بهاقی مهی مانهد ،
اههداف آن را مهی پهذیرد و بههرای رسهیدن بهه آن اههداف از خههود تهالش زیهاد و حتهی ایثههار و
فداکاری نشان می دهد .همچنین تعهد سازمانی عبار است از حهالتی کهه کهارگر سهازمان بهه
خصوص ،هدفهایش را معرف خود میداند و آرزو میکند که در عضویت آن سازمان بماند.
بنابراین سطح با یی از وابستگی شغلی بهمعنی این است که فرد ،شغل خاصی را بههخهود نسهبت
میدهد و آن را معرف خود میداند؛ ولی تعهد سازمانی ،بدان معنها اسهت کهه فهرد ،سهازمانی را
معرف خود میداند .درواقع ،نتیجه تحقیقا نشان میدهد که برای پیشبینی و توجیه رفتار فهرد
(به مراتب ،بیش از رضایت شغلی) تعهد سازمانی مهورد اسهتفاده قهرار مهیگیهرد و بها اسهتفاده از
تعهد سازمانی ،بهتر میتوان میزان هیبت و جابه جایی کارکنان را پیش بینی کهرد (رابینهز:5518 ،
.)385
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 تعهد اجتماعیتعهد از نظر لغوی عبار از به کار گرفتن کاری ،به عهده گرفتن ،نگاه داشتن ،عهد و پیمهان
بستن و در اصطالح عبار است از عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛ عمل ارجاع
یا اشاره به یک موضوع و تقبل یا عهدهدار شدن انجام کاری در آینده است (صادقیفهر:5582 ،
 .)51تعهد اجتماعی به عنوان یکی از ارکان مهم اجتماع ،شرایط تنظهیم امهور را فهراهم کهرده و
بر قابلیت نظم و ثبا اجتماعی می افزاید و پیش بینی امور و جریان های اجتمهاعی را نیهز تسههیل
می کند .تعهد به کارکردی بودن یک گهروه اجتمهاعی کمهک مهی کنهد ،چنانکهه یکپهارچگی
تعهدا فردی موجب ایجاد تعهد اجتماعی می شود .تعهد اجتماعی محور اتصال گروه هها بهوده
و به اعضا این توانایی را مهی دههد کهه وظهای

و حقهو خهود را درخواسهت کننهد و بها خهود

خصلتهایی رابه دنبال می آورد که میتواند بهرای گهروه مهورد نیهاز باشهد (تهامال و همکهاران،
42 :3005؛ سیدان و محمدی.)5588 ،
 وجدان کاریوجدان کاری عبار است از احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزاماتی کهه در ارتبهاط
با کار مورد توافق قرار گرفته است .به بیان دیگر منظور از وجدان کاری ،رضایت قلبی ،تعههد و
التزام عملی نسبت به وظیفه هایی است که قرار است انسان آنها را انجام دهد ،به گونه ای که اگر
بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره گر نباشد ،باز هم در انجهام وظیفهه قصهوری روا نخواههد
داشت .توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمانها در حقیقت نگاهی اخالقی و انسانی به مقولهه
کار و سازمان است؛زیرا اخال در رفتار حرفهای منجر به ایجاد تعهد نسهبت بهه انجهام وظهای
محوًله به بهترین شکل و بدون کنترل خارجی و در پی آن بهبود نتایج کار ،بهبود وضع جامعهه،
رضایت باطنی و آرامش وجدان فرد مهی شهود .وجهود وجهدان کهاری در یهک سهازمان باعهش
افزایش سطح بههره وری ،تحقهق توسهعه پایهدار ،تحهوًل فرهنگهی انسهان ،ثبها مهدیریت ونظهم
اقتصادی می گردد .به اعتقاد بنهت و دورکهین )3000(5و الیهزور وکالوسهکی )3005(3ولمهونز
1.Bennett,H & Durkin, M.
2. Elizur, D. & Kolowsky,M.
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وجونز )3005(5توجه به وجدان کاری در هر سازمان باید به عنوان اولویت باشد .از نظهر سهاین

3

و همکاران ( )3008انجام مطالعه پیرامون وجدان کاری یک ضرور ؛است زیرا عوامهل فهردی
و سیستم اجتماعی یک سازمان در تعامل با یکدیگر بر وجهدان کهاری مؤثًرنهد .وجهدان کهاری
عاملی است که باعش ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد میشود .توجهه بهه مفههوم
وجدان کاری در سازمانها ،توجه به اخهال و روابهط انسهانی اسهت؛ زیهرا اخهال  ،تعههد ایجهاد
میکند و باعش می شود ،افراد نسبت به وظای

و رفتار شهغلی خهود بهه بهتهرین شهکل و بهدون

وجود عامل کنترل خارجی حساس باشند .وجود وجدان کاری در یک سازمان باعهش افهزایش
سطح بهره وری ،تحقّق توسعه پایهدار ،تحهول فرهنگهی انسهان ،ثبها مهدیریت ونظهم اقتصهادی
میگردد (لیاقتدار و همکاران.)31 :5530 ،
فرضیات پژوهش
فرضیه کلی:
اصول اخالقی کارکنان پردیس شهید رجایی فارس بر میزان مسئولیتپذیری اجتماعی آنهان
در سازمان اثر معناداری دارد.
فرضیههای فرعی:
تعهد اجتماعی کارکنان پردیس شهید رجهایی فهارس بهر بهبهود مسهئولیتپهذیری اجتمهاعی
سازمان اثر معناداری دارد.
اخال شخصی کارکنان پردیس شهید رجایی فهارس بهر بهبهود مسهئولیتپهذیری اجتمهاعی
سازمان اثر معناداری دارد.
تعهد سازمانی کارکنان پردیس شهید رجهایی فهارس بهر بهبهود مسهئولیت پهذیری اجتمهاعی
سازمان اثر معناداری دارد.

1. Lemons & Jones
5. Singh, B.
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وجدان کاری کارکنان پردیس شهید رجهایی فهارس بهر بهبهود مسهئولیت پهذیری اجتمهاعی
سازمان اثر معناداری دارد.
مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش تحقیق در مطالعه حاضر توصیفی و تحلیل و از نوع پیمایشی اسهت .روش پیمهایش بها
توجه به اهداف تحقیق و پهنانگر بودن مطالعه انتخهاب شهده اسهت .بهه لحها معیهار زمهان ایهن
تحقیق از نوع مقطعی و به لحا معیار ژرفایی ،پژوهش از نوع پهنانگر است ،واحد تحلیهل فهرد
و سطح تحلیل خرد است .به منظور تدوین مبانی و چهارچوب نظهری تحقیهق پهژوهش از روش
کتابخانه¬ای استفاده شده است .جامعه آماری شامل  530نفر از کارکنان پردیس شهید رجهایی
فارس هستند که بر اساس اطالعها جهدول مورگهان  508نفهر از آنهها بهه عنهوان حجهم نمونهه
انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعا در این تحقیق پرسشهنامه محقهق سهاخته اسهت کهه در
میان نمونهه آمهاری توزیهع و تکمیهل شهده اسهت .روش تجزیهه و تحلیهل اطالعها بها کهاربرد
تکنیکهای آماری با کاربرد نرمافزار  Spssدر دو بخش آمار توصیفی و آمار اسهتنباطی اسهت.
در بخش آمار توصیفی به توصی

متغیرههای اصهلی تحقیهق پرداختهه شهده و سهپس در بخهش

استنباطی به کمک آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیهل واریهانس بهه تحلیهل
متغیرها پرداخته شده است.
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
توصی

آماری پژوهش در دو بخش متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی پژوهش

دسته بندی شده است .بر اساس نتایج حاصل از توصی

متغیرهای جمعیتشناختی میانگین سهن

پاسخگویان  58سال و در بحش جنسهیت  55/1درصهد در دسهته زنهان و  28/5درصهد در دسهته
مردان قرار داشتهاند .در مورد تحصیال نیز  53/4درصد پاسخگویان دارای تحصهیال دیهپلم،
 38/5درصد دارای فو دیپلم 54/3 ،درصهد دارای تحصهیال لیسهانس و  33/4درصهد دارای
فو لیسانس بودهاند .در مورد سلسله مراتب شغلی آنان نیز  55/4درصد کارمنهدان میهانی51/5 ،
درصد کارمند عالی رتبه و  3/3درصد در پستهای مدیریتی و کالن هستند و بقیهه نیهز جایگهاه
شغلی خود را بیان نکردهاند .در رتبههبنهدی درآمهدی ،سهطح درآمهد "یهک تها یهک و میلیهون
دویست ههزار تومهان در مهاه" بیشهترین فراوانهی را ههم در میهان پاسهخگویان ( 35/2درصهد) و
درآمد با ی سه میلیون تومان در ماه با  4/3درصد فراوانی کمتر فراوانی را داشته است.
یافتههای استنباطی
این پژوهش با توجه به هدف آن که بررسی نقش اصهول اخالقهی کارکنهان پهردیس شههید
رجایی فارس بر میزان مسئولیتپذیری اجتماعی آنان است بها رویکهرد کمهی بهه دنبهال آزمهون
فرضیه های اصول اخالقی کارکنان بهر میهزان مسهئولیت پهذیری اجتمهاعی اسهت .بهرای آزمهون
فرضیههای پژوهش با توجه به سطح سهنجش متغیهرهها در سهطح سهنجش فاصهلهای ،از آزمهون
همبستگی پیرسون استفاده و تحلیل رگرسیون استفاده شده اسهت .جهدول زیهر نتهایج حاصهل از
آزمون  3فرضیه پژوهش حاضر را نمایش میدهد .با توجه به نتایج جدول مشاهده میشود همهه
فرضیا پژوهش تأیید شده است.
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جدول  -1جدول یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
نوع آزمون

فرضیهها

ضریبهمبستگی

معناداری

نتیجه

اصول اخالقی کارکنان بر میزان
مسئولیتپذیری اجتماعی آنان در سازمان

Pearson
correlation

**

0/335

0/000

تأیید

اثر معناداری دارد.
تعهد اجتماعی کارکنان بر بهبود
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان اثر

Pearson
correlation

**

0/403

0/000

تأیید

معناداری دارد.
اخال شخصی کارکنان بر بهبود
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان اثر

Pearson
correlation

**0/351

0/000

تأیید

معناداری دارد.
تعهد سازمانی کارکنان بر بهبود
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان اثر

Pearson
correlation

**0/313

0/000

تأیید

معناداری دارد.
وجدان کاری کارکنان بر بهبود
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان اثر

Pearson
correlation

**0/481

0/000

تأیید

معناداری دارد.
**ه همبستگی در سطح معناداری 0/05

همانگونه کهه اطالعها جهدول فهو نشهان مهیدههد اصهول اخالقهی کارکنهان بها ضهریب
همبستگی  ،0/335تعهد اجتماعی با ضهریب  ،0/403اخهال شخصهی بها ضهریب  ،0/351تعههد
سازمانی با ضریب  0/313و وجدان کاری با ضریب  0/481بر بهبود مسئولیتپهذیری اجتمهاعی
سازمان اثر معناداری دارند .همچنین با توجه به سطح معناداری مندر در جدول حهداقل بها 33
درصد اطمینان آماری میتوان این نتایج را به جامعههآمهاری (کارکنهان پهردیس شههید رجهایی
فارس) تعمیم داد .همچنین مشاهده میشود کهه قهویتهرین همبسهتگی در میهان اصهول اخالقهی
کارکنان و میزان مسئولیت پذیری است که دارای رابطه مثبهت و مسهتقیمی (ضهریب همبسهتگی
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 )0/335است که این همبستگی با  33درصد اطمینان آماری ( )sig = 0/000معنادار بوده و قابل
تعمیم به جامعه مورد مطالعه است.
رگرسیون خطی چندمتغیره
رگرسیون چند متغیره روش آماری است که برای تحلیل تهاثیر جمعهی و فهردی دو یها چنهد
متغیر مستقل بر روی تغییرا متغیر وابسته به کار مهیرود ،بهه عبهارتی دیگهر تحلیهل رگرسهیون
ال مناسهب اسهت .در
چند متغیره برای مطالعه تاثیرا چنهد متغیهر مسهتقل در متغیهر وابسهته کهام ً
پژوهش حاضر از آماره رگرسیون چند متغیره به شیوه اینتر 5اسهتفاده شهده اسهت .در ایهن روش
متغیرهای مستقل در تبیین متغیهر وابسهته (مسهئولیتپهذیری اجتمهاعی) وارد معادلهه مهیشهوند و
پژوهشگر میتواند رابطه خطی موجهود بهین مجموعههای از متغیرههای مسهتقل بها متغیهر وابسهته
پیشبینی کند .نتایج این معادله رگرسیونی در جدول زیر ارایه شده است.
جدول  -2عناصر متغیرهای مستقل درون معادله رگرسیون برای پیشبینی میزان
مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان
سطح معناداری
0/008

مقدار آماره

ضریب تعیین تعدیل شده

مقدار همبستگی بین

F

()R2

متغیرها ()R

3/30

0/543

0/323

مدل
5

اطالعا جدول ترکیبی فو نشان مهی دههد کهه مقهدار ضهریب همبسهتگی بهین متغیرههای
مستقل و وابسته  0/323است که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسهته پهژوهش
همبستگی خوبی وجود دارد .اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/543بهوده و گویهای
این واقعیت آماری است که  53درصد از کل میزان مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان پردیس
شهید رجایی فارس وابسته به  4متغیر مستقل تعهد اجتماعی ،اخال شخصهی ،تعههد سهازمانی و
وجدان کاری است .به عبار دیگر متغیرهای مستقل  53درصد واریهانس متغیهر وابسهته میهزان
1 . Enter
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مسهئولیتپههذیری اجتمههاعی کارکنههان را بهرآورد (پههیشبینههی) مههیکننهد .همچنههین بهها توجههه بههه
معنیداری آزمون  )3/30( Fدر سطح معناداری کمتر از  3درصد میتوان نتیجه گرفت که مدل
رگرسیونی پژوهش مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قابلیهت تبیهین متغیهر وابسهته را
دارند و همچنین این نتایج حاصل از نمونه قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد.
بحث و نتیجه گیری
امروزه مسأله اخال حرفه ای افراد جامعه بهه عنهوان یکهی از پهیش نیازههای اساسهی توسهعه
مطرح و از حوزههای مهم مطالعاتی در کشورهای مختل

است .این مههم بهه دلیهل روز افهزون

آن به عنوان ابزاری کار آمد در مدیریت و برنامههریهزی مسهایل توسهعهای و انسهانی جوامهع در
ارتباط است .در دهههای اخیر موفقیت چشمگیر سازمانهایی با حداقل امکانا مهادی از یهک
سو و شکست سازمانهایی با بهترین تواناییهای مادی از سویی دیگر بیهانگر نقهش قابهل توجهه
عوامل هیرمادی و معنوی در بالندگی سازمانهاست .در هر صنفی پایبندی به اصهول اخالقهی از
اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است .مدیران و برجستگان هر صهنفی بهه یقهین اصهول کهار
خود به کارآموزان بر رعایت اخال صنفی نیز تأکید فراوان دارند ،حتهی در برخهی از رشهتههها
مانند پزشکان به این اصول سوگند یهاد مهی کنهد .پیامهدهای عهدم پایبنهدی در اخهال حرفههای
تبعا فراوانی بر جامعه دارند و از این رو نتایج این پژوهش نشان داده اصول اخالقهی کارکنهان
بر میزان مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان پردیس شههید رجهایی فهارس تهایر داشهته اسهت بهه
عبار دیگر سطح مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند متاثر از رعایت اصهول اخالقهی کارکنهان
باشد.
با توجه به اهمیت اخال حرفهای در توسعة سازمان ،زم است در تعیین اثربخشهی و میهزان
تحقق اهداف سازمانی و هدایت منابع انسانی به میزان آموزش اخال حرفهای در سازمان توجهه
شود .البته در زمینه مذکور از جمله موانع تغییر رفتار اخالقی در ههر سهازمان ،جههل و ناآشهنایی
کارکنان از اخالقیا شغل و سازمان بیان شده است .با توجه به اینکه امروزه هی سازمانی قهادر
نیست بدون آموزش توسعه یابهد ،زم اسهت در سهازمانهها افهزون بهر آمهوزش تخصهصهها و
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مهار های مورد نیاز هر شغل به کارکنان ،ایجاد روحیة تعاون ،کار مشتر

و دستهجمعی و به

ویژه اخال اداری و سازمانی جزو برنامههای آموزش در سازمان قرار گیرد.
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