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چکیده
شــغیل اســت؛ چراکــه اخــاق حرف ـهای بهنوعــی بــا رضایــت شــغیل ارتبــاط دارد .هــدف

انــام ایــن پژوهــش ،بــرریس اخــاق حرف ـهای در واحــدی نظامــی و تعیـ ن
ـ� رابطــۀ آن
از ج
بــا رضایــت شــغیل اســت .ایــن پژوهــش از نــوع توصیــی و از نــوع همبســتگی اســت.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش ،کارکنــان یــک واحــد نظامــی هســتند کــه بــا اســتفاده از روش
منونهگیــری تصــادیف ســاده 30 ،نفــر از آنــان انتخــاب شــدند .بهمنظــور گــردآوری دادههــا
از دو روش مصاحبــه و پرس ـشنامه اســتفاده شــد .در دو پرس ـشنامۀ پژوهــش ،اخــاق
حرفــهای بــا  40ســؤال و  9معیــار و رضایــت شــغیل بــا  7ســؤال بــرریس شــد .بهمنظــور
جتز یهوحتلیــل دادههــا ،عالوهبــر آمــار توصیــی ،از آمــار اســتنباطی و آزمــون همبســتگی
 . 1نو یسندۀ مسئول ،مریب گروه مهندیس صنایع دانشگاه پیام نور.banihashemi@pnu.ac.ir.
 . 2کارشنایس رشتۀ مدیر یت صنعیت دانشگاه پیام نور.
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یکــی از موضوعــایت کــه در اخــاق حرفــهای بایــد بــدان توجــه جــدی کــرد ،رضایــت
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نیــز اســتفاده شــد .براســاس آزمــون همبســتگی ،یافتههــا نشــان داد کــه ن
بــ� اخــاق
حرفــهای و رضایــت شــغیل در ســازمان برریسشــده ،ارتبــاط مثبــت و معنــاداری وجــود

ـ� ،باتوجهبــه آزمــون  tمیانگـ ن
دارد .مهچنـ ن
ـ� ،وضعیــت متغیــر اخــاق حرفـهای در ســطح
مطلــوب و مقبــویل قــرار گرفتــه اســت .باتوجهبــه یافتههــای پژوهــش و ارتبــاط معنــادار
اخــاق حرفـهای و رضایــت شــغیل ،هرچقــدر کارکنــان احســاس کننــد کــه اخالقیــات بــر
حمیــط کاری آنــان حاکــم اســت ،بــه مهــان نســبت رضایــت و خشــنودی بیشــتری در حمیــط
کار جتربــه و احســاس میکننــد.
واژگان کلیــدی :اخــاق ،اخــاق حرفــهای ،رضایــت شــغیل ،عوامــل ســازماین ،عوامــل
فردی.
مقدمه
در دنیــای امــروز ،توجــه بــه ارزشهــای انســاین و تکیــه بــر رهبــری و مدیر یــت اخــایق
نوعــی برتــری رقابــی حمســوب میشــود .تأ کیــد تئوریهــای جدیــد بــر اخــاق ممکــن
اســت بهدلیــل بــروز رفتارهــای غیراخــایق در فراینــد تصممیگیــری اخــایق باشــد .اخــاق
حرفــهای یکــی از شــعبههای جدیــد اخــاق اســت کــه میکوشــد بــه مســائل اخــایق
حرفههــای گوناگــون پاســخ دهــد .جامعــۀ مــا نیازمنــد آن اســت کــه و یژگیهــای اخــاق
ایــاد تعامــل بــا یکدیگــر
حرفـهای ،ماننــد دلبســتگی بــه کار ،روحیــۀ مشــارکت و اعتمــاد ،ج
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را تعر یــف و بــرای حتقــق آن فرهنگســازی کنــد .امــروزه ،بســیاری از کشــورهای صنعــی
بــه ایــن بلــوغ رســیدهاند کــه یباعتنــایی بــه مســائل اخــایق و فــرار از مســئولیتها و
ن
بــ� ن
تعهدهــای اجتماعــی ،بــه از ن
مهــ� دلیــل ،بســیاری از
انامــد؛ بــه
رفــ� بنــگاه می ج
شــرکتهای موفــق بــرای تدو یــن اســتراتژی اخــایق احســاس نیــاز کــرده و بــه ایــن بــاور
رســیدهاند کــه بایــد در ســازمان ،فرهنگــی مبتینبــر اخــاق رســوخ کنــد .آنــان کوشــیدهاند
بــه پژوهشهــایی کــه دربــارۀ اخــاق حرف ـهای اســت ،جایــگاه و یــژهای بدهنــد .وقــی از

حــوزۀ فــردی و شــخیص بــه حــوزۀ کسـبوکار گام میهنــم ،اخــاق کار یــا اخــاق شــغیل
بهمیــان میآیــد (.)Hartog & Winstanley, 2007
«واژۀ اخــاق نشــأتگرفته از واژۀ یونــاین اتیکــوس ،بهمعــی اقتــدار و رســوم و ســنت
میباشــد .اصــول اخــایق راجــع بــه چگونگیبــودن افــراد و اینکــه در حرفــه و ســازمان متبوع
خــود چطــور رفتــار کننــد ،مطــرح میشــوند .بهطــورکیل ،واژۀ اخــاق بــا اســتانداردهای
مربــوط بــه درســت و غلطبــودن رفتارهــا ســروکار دارنــد( ».مقیمی و رمضــان )1390 ،اخالق
را میتــوان در قالــب جمموعــهای از اصــول تعر یــف کــرد کــه اغلــب ،بهصــورت منشــور یــا
سیســتمی شــناخته میشــود و بهعنــوان راهنمــای رفتــار عمــل میکنــد (.)Lawton, 2000
«امــروزه ،پیچیدهترشــدن روزافــزون ســازمانها و افزایــش میــزان کارهــای غیراخــایق و
ایــاد و حفــظ اخــاق
غیرقانــوین در حمیطهــای کاری ،توجــه مدیــران و رهبــران را بــه ج
حرفــهای در مهــۀ ســازمانها ضــروری کــرده اســت( ».رحمینیــا و نیکخــواه )1390 ،مفهــوم
اخــاق حرفــهای ،برگرفتــه از علــم اخــاق اســت .اخــاق حرفــهای عبــارت اســت از
جاهــد .)1390 ،میتــوان اخــاق حرفــهای را بیانکننــدۀ باورهــای گروهــی حرفـهای دربــارۀ
اینکــه چــه چیــزی درســت و مرتبــط بــا معیارهــای مهــان حرفــه اســت ،دانســت.
اخــاق حرفــهای بهطــور ذایت از مســئولیت فــرد در قبــال رفتــار شــغیل حبــث منیکنــد؛
بلکــه از مســئولیت ســازمان یــا بنــگاه ،بهعنــوان یــک واحــد حقــویق در قبــال مهــۀ عناصــر
حمیــط داخــی و خارجــی ســازمان حبــث میکنــد (حســینیان .)1385 ،اخــاق حرفــهای
متعهدشــدن انــرژی ذهــی ،رواین و فیز یکــی فــرد یــا گــروه بــه ایــدۀ مجعــی در جهــت اخــذ قــوا
و اســتعداد دروین گــروه و فــرد بــرای توســعه اســت (رحیمــی و آقابابــایی .)1392 ،اخالقیــات
بهعنــوان جمموعــهای از اصــول ،اغلــب بهعنــوان جمموعــهای از منشــوری کــه بــرای راهنمایی
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جمموعــه قوانـ ن
ـ� اخــایق کــه از ماهیــت حرفــه یــا شــغل بهدســت آمــده اســت( ».آراســته و

و هدایــت اســتفاده میشــوند ،تعر یــف شــدهاند (میرســپایس .)1381 ،باتوجهبــه اینکــه
امــروزه هیــچ ســازماین بــدون آمــوزش توســعه منییابــد ،الزم اســت در ســازمانها عالوهبــر
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آمــوزش تخ صصهــا و مهارتهــای الزم هــر شــغل بــه کارکنــان ،آمــوزش اخــاق اداری و
ســازماین نیــز جــزء برنامههــای آمــوزیش ســازمان قــرار گیــرد (.)Lawton, 2000
«در ابتــدا مفهــوم اخــاق حرف ـهای ،بهمعنــای اخــاق کار و اخــاق مشــاغل ب ـهکار

ن
ســتی
میرفــت و امــروزه نیــز عــدهای از نو یســندگان اخــاق حرفــهای ،از معنــای خن
ن
حمققــ�
ایــن مفهــوم بــرای تعر یــف آن اســتفاده میکننــد( ».قراملکــی« .)1385 ،برخــی

و یژگیهــای اخــاق حرف ـهای را در مفهــوم امــروزی ،هو یــت علــم و دانشداشـ ن
ـ� ،نقــش
کاربردیداشـ ن
ـ� ،بومــی و وابســتهبودن بــه فرهنــگ ،وابســتگی بــه یــک نظــام اخــایق و
دارای زبــان روشــن انگیــزیش میداننــد (حســینیان .)1385 ،اخــا قورزی در نســبت

ایــاد میکنــد؛ بهگونهایکــه
بــا افــراد ،اصنــاف و حمیطهــای اجتماعــی مســائل مخ تلــی ج

منیتــوان انتظــار داشــت اخــاق واحــدی درمــورد مهــۀ انســانها وجــود داشــته باشــد و بــه
صــوریت واحــد درمــورد آنــان عمــل کنــد و مهچنـ ن
ـ� اخــاق مهــواره در قالــب و چهارچــوب

مســائل اجتماعــی نظیــر خانــواده ،طبقــه ،حرفــه و ...مقیــد اســت( ».صــادیق)1371 ،
«پــس از حبــث پیرامــون اخــاق و تعر یــف علــم اخــاق و بیــان و یژگیهــای آن ،علــم
اخــاق حرفــهای را بهعنــوان شــاخهای از علــم اخــاق و بهمنزلــۀ یــک دانــش بــرریس
میکنــم .در تعر یــف اخــاق حرف ـهای یــا اخــاق کس ـبوکار ،عــدهای آن را «شــیوههای
رفتــاری متــداول در میــان اهــل یــک حرفــه» دانســتهاند( ».صــدری افشــار)1381 ،
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باتوجهبــه ایــن تعر یــف ،هــر حرفــه و شــغیل ،اخــاق حرفــهای خــاص خــود را دارد
ً
ـا در حرفــۀ پزشــکی اخــاق حرفـهای را چنـ ن
ـ�
کــه متفــاوت از حرفههــای دیگــر اســت؛ مثـ

و اعمــال نکوهیــدهای اســت کــه الزم اســت از آنهــا اجتنــاب مناینــد( ».اصفهــاین)1380 ،
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کردهانــد .دربــارۀ اخــاق مدیر یــی نیــز میگو ینــد« :یــک نــوع تــوازن صحیــح یــا مناســب یــا

آوردهانــد« :علمــی اســت کــه موضــوع آن بــرریس جمموعــه آداب و شــیوههای رفتــاری و
پســندیدهای کــه صاحبــان مشــاغل گــروه پزشــکی میبایــد رعایــت کننــد و جمموعــه صفــات
بهعبــاریت مخ تصــر ،آن را امربهمعــروف و هنیازمنکــر و آداب معاشــرت در حرفــۀ پزشــکی ذکــر

منصفانــه بـ ن
ـ� عملکــرد اقتصــادی و اجتماعــی یــک شــرکت وجــود دارد و مشــکل مدیر یــت

نیــز بــه یافـ ن
ـ� ایــن تــوازن مربــوط میشــود» و در ادامــه هدف از اخالق مدیر ییت را ســنجش
عوامــل مؤثــر بــر ایــن تــوازن و بــرریس ســاختارهای گوناگــون تئور یــک میداننــد کــه میتوانــد

بــه مدیر یــت بــرای تعیـ ن
ـ� ایــن تــوازن کمــک کنــد .در تعر یــف دیگــری از اخــاق حرفـهای
آمــده اســت« :اخــاق یــک شــغل و حرفــۀ معـ ّ ن
ـ� ،قانــوین اســت کــه افعــال را منظــم میکنــد
و اســتانداردهایی بــرای افــرادش قــرار میدهــد ».برطبــق ایــن تعر یــف میتوانــم در مشــاغل

ـ� و تدو یــن ن
گوناگــون بــا تعیـ ن
آیینامههــای اخــایق ،حمــدودۀ مســائل اخــایق هــر حرفــه را
باتوجهبــه منافــع و مقــررات حاکــم بــر حرفــۀ مدنظــر مشخصســاخته و راه را بــرای پیشــبرد
ن
تعییشــده در آن حرفــه مهوارتــر ســاز می.
اهــداف

«اخــاق حرف ـهای را "رشــتهای از علــم اخــاق دانســتهاند کــه روابــط شــغیل را مــورد

مطالعــه و بــرریس قــرار میدهــد ".درواقــع ،تدو یــن ن
آیینامههــای اخــایق ،تکلیــف افــراد
داخــل در هــر حرفــه را نیــز مشــخصمنوده و روابــط آنهــا را بهنظــم درم ـیآورد .مهچنـ ن
ـ�،

ن
چنــ� تعر یــف کردهانــد:
دانســتهاند( ».شــعارینژاد )1391 ،عــدهای نیــز ایــن علــم را

«اخــاق حرفــهای تکالیــف اخــایق وظیفــهای و ســازماین اســت کــه ســازمان در قبــال
حمیــط مســتقمی یــا غیرمســتقمی دارد» .باتوجهبــه ایــن تعر یــف میتوانــم ایــن علــم را در نــوع

روابــط ســازمانها و اجتمــاع و مهچنـ ن
ـ� حنــوۀ برخــورد و عملکــرد افــراد ســازماین در برابــر

حمیــط اجتماعــی ،فرهنگــی و غیرتأثیرگــذار بدانــم .مهچنـ ن
ـ� آوردهانــد« :اگــر لفــظ اخــاق به
طایفــۀ ّ
معیــی منســوب گــردد ،دال لــت بــر رفتــار خــاص آن طایفــه دارد» (نــک :قراملکــی،
 )1385کــه آن را اخــاق حرف ـهای نامیدهانــد.
باتوجهبــه امهیــت موضــوع اخــاق حرفــهای در ســازمانها ،طــی چنــد ســال اخیــر،

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

انــام کارهــای حرفهای"
عــدهای اخــاق حرفـهای را "مدیر یــت رفتــار و کــردار آدمــی هنــگام ج

پژوهشــگران ز یــادی بــه ایــن موضــوع توجــه منودهانــد .بــرریس پژوهشهــای گذشــته نشــان
میدهــد ،حمققــان درصــدد هســتند ،ارتبــاط بـ ن
ـ� اخــاق حرفــهای را بــا ســایر معیارهــای
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دیگــر از جنبههــای گوناگــون بــرریس کننــد .ســیروس قنبــری و مهــکاران ( )1394در
پژوهــی ،رابطــۀ اخــاق حرفــهای اعضــای هیئــت علمــی را بــا کیفیــت آمــوزش عــایل
بــرریس کردهانــد .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل متامــی دانشــجو یان حتصیــات
تمکیــی دانشــگاه بوعیلســینا مهــدان اســت .نتایــج بــرریس دیــدگاه دانشــجو یان در
خصــوص رعایــت اســتانداردهای اخــاق حرفــهای اســتادان بــه نســبت مطلــوب ارز یــایب
ن
ـوب رعایــت اســتانداردهای اخــاق
شــد؛ ویل از نظــر آنــان بــ� وضعیــت موجــود و مطلـ ِ

حرفـهای شــکاف وجــود دارد .مهچنـ ن
ـ� ،نتایــج الگو یــایب معــادالت ســاختاری نشــان داده
ن
تضمــ� کیفیــت ،مثبــت و معــیدار اســت.
اســت کــه اثــر مســتقمی اخــاق حرفــهای بــر

بنابرایــن ،باتوجهبــه یافتههــای پژوهــش ،توجــه بــه اســتانداردهای اخــاق حرفــهای
اعضــای هیئــت علمــی ،یکــی از راهبردهــای اســایس بــرای هببــود تضمـ ن
ـ� کیفیــت در نظــام
آمــوزش عــایل اســت (نــک :قنبــری و مهــکاران.)1394 ،

مــرادی و مهــکاران ( )1394بــه بــرریس رابطــۀ اخــاق حرفـهای بــا ارتباطــات اثر بخ ــش

ســازماین در کارکنــان بخ ــش نــورد گــرم فــوالد مبارکــۀ اصفهــان پرداختهانــد .یافتههــا نشــان

داد کــه ن
بــ� متغیرهــای اخــاق ،حمکــت ،معنو یــت ،فضیلــت و ارتباطــات اثر بخ ــش در

ســازمان ،رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد .بهعبارتدیگــر ،از ده رابطــۀ دوبـهدو بـ ن
ـ� متغیرهای
موجــود در مــدلُ ،نــه رابطــه معــیدار بــود و فقــط رابطــۀ بـ ن
ـ� متغیــر فضیلــت و ارتباطــات
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

اثر بخ ــش معــیدار نبــود .ایــن پژوهشــگران باتوجهبــه نتایــج پژوهــش گفتهانــد ،میتــوان بــا

اســتفاده از شــاخصهای اخــایق مؤثــر بــر ارتباطــات اثر بخ ــش ،بــه برنامهر یــزی ســازمان
بــرای افزایــش میــزان هبــرهوری کمــک کــرد تــا باتوجهبــه اصــول مهــم اخــایق و اثرگــذار
فرهنــگ اســامیایراین ،زمینــه را بــرای نزدیکشــدن مدیــران بــه و یژگیهــای اســامی
فراهــم کــرد (نــک :مــرادی و مهــکاران.)1394 ،
قاس ـمزاده و مهــکاران ( )1393رابطــۀ اخــاق حرفــهای را بــا مســئولیت اجتماعــی و
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میانیگــر فرهنــگ خدمتگــزاری بــرریس کردهانــد .آنهــا
پاس ـخگو یی فــردی ،باتوجهبــه اثــر ج

 230نفــر از معلمــان شــاغل بــه حتصیــل شــهر جوانــرود در ســال حتصیــی  1392تــا  1393را
ـاب کــرده و پرســشنامههای حتقیــق را بـ ن
ـ� آنهــا توز یــع کردنــد .یافتههای حتقیق نشــان
انتخـ 

داد کــه اخــاق حرفــهای با مســئولیت اجتماعی و پاسـخگویی و فرهنگ خدمتگــزاری دارای
مهچنــ� ،رابطــۀ ن
ن
بــ� اخــاق حرفــهای و پاســخگویی
رابطــۀ مثبــت و معــیداری اســت.

میانیگــر فرهنــگ
میانیگــری میشــود؛ امــا نقــش ج
فــردی ،از طر یــق فرهنــگ خدمتگــزاری ،ج

خدمتگــزاری در رابطــۀ بـ ن
ـ� اخــاق حرفــهای و مســئولیت اجتماعــی تأییــد نشــد .بنابرایــن،
نتایــج پژوهــش ایــن حمققــان حاکــی از ایــن اســت کــه اخــاق حرفــهای بهطــور مســتقمی
باعــث افزایــش ســطح مســئولیت اجتماعــی و پاســخگویی فــردی در معلمــان میشــود.

مهچنـ ن
ـ� ،اخــاق حرفــهای باعــث تقو یــت فرهنــگ خدمتگــزاری میشــود و ســپس فرهنــگ
خدمتگــزاری زمینــۀ تقو یــت و هببــود پاسـخگویی فــردی معلمــان را در حمیــط آمــوزیش فراهــم
میکنــد (نــک :قاســمزاده و مهــکاران.)1393 ،
صانعــی و یــاری ( )1393مؤلفههــای اصــول اخــاق حرفــهای مدیــران در حــوزۀ
ت اســت از :رعایــت
حمققــان نشــان داد کــه مؤلفههــای مهــم اخــاق حرفـهای مدیــران عبــار 
صداقــت و تعهــد در اطالعرســاین درســت بــه متقاضیــان اســتخدام ،جبــران خدمــات

کارکنــان بــا شــرط رعایــت عدالــت و داشـ ن
ـ� تعهــد نســبت بــه آنهــا ،رعایــت عدالــت در

ارتقــاء کارکنــان ،رعایــت قاطعیــت و صداقــت در انتقــال اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد
انــام تعهــد بهمنظــور کاهــش آســیبهای شــغیل .نتیجــۀ کیل حتقیــق بیانگــر ایــن
کارکنــان و ج
اســت کــه رعایــت اخــاق نقــش مهمــی در موفقیــت مدیــران ایفــا میکنــد؛ بهگونهایکــه
اصــول رایــج شناختهشــده در حــوزۀ اخــاق حرفــهای ،در وظایــف گوناگــون مدیــران در
قبــال منابــع انســاین ســازمان منــود پررنگــی مییابــد (نــک :صانعــی و یــاری .)1393 ،جــدول

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

مدیر یــت منابــع انســاین را بــرریس و جتز یهوحتلیــل کردهانــد .یافتههــای پژوهــش ایــن

انامشــده در حــوزۀ اخــاق حرفـهای و ارتبــاط آن بــا ســایر معیارهــا
 1برخــی پژوهشهــای ج
را در ســالهای اخیــر نشــان میدهــد.
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جدول  .1پیشینۀ پژوهشهای انجامشده

نام حمققان

ارتباط اخالق حرفهای و سایر مؤلفههای برریسشده

کیاین و مهکاران ()1387

و یژگیهای شخصییت

انصاری و مهکاران (،)1391
حسنقیلپور و مهکاران ()1391
رحیمی و آقابابایی (،)1392
موسویپناه و مهکاران ()1392
نیازآذری و مهکاران ()1393

وفاداری مشتر یان

فرهنگ سازماین

تعهد سازماین

قاسمزاده و مهکاران (،)1393
مهاجران و شهودی (،)1393
صلوایت و مهکاران (،)1393

مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی

امیری و مهکاران ()1395
شر یفزاده و مهکاران (،)1392
امیر یانزاده و حممدپور ()1395
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
110

اثر بخ یش سازمان و کارکنان

نصیری و نو یدی ()1395

چابکی سازماین

اسدیان و مهکاران ()1395

توامنندسازی روانشناخیت

شجاعیفر و مهکاران ()1396

مدیر یت دانش و درگیری شغیل

حجازیفر و مهکاران ()1396

سالمت اداری کارکنان

مقتدایی ()1396

رفتار ضدشهروندی

بــرریس پیشــینۀ پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه بــرریس اخــاق حرفــهای و ارتبــاط آن
بــا ســایر معیارهــا در ســازمانها از ســال  1391بــه بعــد ،بــه موضوعــی مهــم در پژوهشهــای
پژوهشــگران تبدیــل شــده اســت .مهچنـ ن
ـ� ،ارز یــایب متغیــر اخــاق حرفــهای و ســایر معیارها

نیــز نشــان میدهــد ،تاکنــون هیچگونــه پژوهــی در زمینــۀ شناســایی ارتبــاط اخــاق
انــام نشــده اســت .باتوجهبــه مطالــب مطرحشــده،
حرفــهای و رضایــت شــغیل کارکنــان ج
انــام ایــن پژوهــش ،بــرریس وضعیــت اخــاق حرف ـهای در ســازماین نظامــی و
هــدف از ج
بــرریس ارتبــاط آن بــا رضایــت شــغیل اســت.

باتوجهبــه امهیــت اخــاق حرفـهای در توســعۀ ســازمان ،الزم اســت بــه میــزان آمــوزش

ن
مهــ� زمینــه ،ازمجلــه موانــع تغییــر
اخــاق حرفــهای در ســازمان توجــه شــود؛ البتــه در
رفتــار اخــایق در هــر ســازماین ،جهــل و ناآشــنایی کارکنــان بــه اخالقیــات شــغل و ســازمان
بیــانشــده اســت (نــک :قراملکــی )1385 ،و باتوجهبــه اینکــه امــروزه ،هیــچ ســازماین
قــادر نیســت بــدون آمــوزش توســعه یابــد ،بنابرایــن الزم اســت کــه در ســازمانها عالوهبــر

آمــوزش تخ صصهــا و مهارتهــای الزم هــر شــغل بــه کارکنــان ،آمــوزش اخــاق اداری و
ســازماین جــزء برنامههــای آمــوزیش در ســازمان قــرار گیــرد (نــک :میرســپایس.)1381 ،

ســازمانهایی کــه اخــاق حرفــهای دارنــد ،نســبت بــه ســازمانهایی کــه رفتارهــای
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غیراخــایق و غیرصادقانــه دارنــد ،دارای شــانس موفقیــت بیشــتری هســتند .موفقتر یــن
ســازمانها دارای فرهنگــی هســتند کــه مهســو بــا ارزشهــای قــوی اخال یقانــد .توســعۀ
اخــاق حرفــهای از طر یــق کنشهــای ارتباطــی اعضــا و ذینفعــان اجتمــاع علمــی و
دانشــگاهی میســر میشــود و ایــن اخــاق انعــکایس از ضعــف و نارســاییهای عمومیتــر
در اخــاق اجتماعــی اســت .تدو یــن منشــور اخــایق کارکنــان کــه دربرگیرنــدۀ ارزشهــای
فرهنگــی و اعضــای ســازمان جامعــه و اخالقیات مدنظر ســازمان اســت ،یکــی از زمینههای
مطرحشــده در ایــن خصــوص اســت .بــر اســاس آن ،اعضــای ســازمان از یــک سرمشــق
ت کــرده و فرهنگــی منســجم و قــوی در ســازمان
و رهنمــود کیل اخــایق و ارزیش تبعیــ 
بهوجــود میآیــد .مدیر یــت ارزشهــای اخــایق در حمیــط کار موجــب مشــروعیت اقدامــات
مدیر یــی میشــود ،انســجام و تعــادل فرهنــگ ســازماین را تقو یــت میکنــد ،اعتمــاد در
روابــط بـ ن
ـ� افــراد و گروههــا را هببــود میبخ شــد و بــا پیــروی بیشــتر از اســتانداردها ،موجــب
هببــود کیفیــت حمصــوالت و درهنایــت ،افزایــش ســود میشــود (.)Frasatkhah, 2007
پنیــو 1معتقــد اســت کــه اخــاق حرفـهای ،رشــتهای از دانــش اخــاق اســت کــه ضمــن
مطالعــۀ ارتبــاط شــغلها ،بــه بیــان مســئولیتهای اخــایق ســازمان و تشــخیص و حــل
مســائل اخــایق در حرفههــای گوناگــون میپــردازد .او وظایــف مدیــران را در اخال یقکــردن
ســازمان اینگونــه برمیمشــارد:
 .1ارزشیایب عملکردهای اخالیق کارکنان؛
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 .2اخال یقکردن هدفهای سازمان؛
 .3اشاعۀ ارزشها و موضوعات اخالیق در سازمان؛
 .4اخال قورزی در زندگی شخیص؛
 .5امهیتدادن به اخالق حرفهای در شغل؛
 .6برخــورد عقــاین و رومشنــد در مواجهــه بــا مشــکالت اخــایق پیشآمــده در ســازمان
1 . Pennino.

و اقــدام بــرای برطرفکــردن آنهــا؛
 .7عنایت خاص به آموزش اخالق حرفهای؛
 .8هتیــه و تدو یــن منشــور اخــایق مربــوط بــه ســازمان بــا مشــارکت مهــۀ اعضــای
ســازمان (.)Pennino, 2008
ز یونتر 1نیز عوامل تأثیرگذار بر اخالق حرفهای را به سه جنبه تقسمی میکند:
 .1جنبــۀ فــردی :ازمجلــه عوامــل تأثیرگــذار بــر اخــاق حرفــهای از جنبــۀ فــردی
و یژگیهــای فــردی ،ارزشهــای مذهــی ،مال کهــای شــخیص ،عوامــل خانوادگــی،
باورهــا و شــخصیت اســت .بــه احتمــال ز یــاد ،فــردی کــه از حلــاظ فــردی صالحیتهــای
اخــایق نــدارد ،از معیارهــای اخــاق حرفــهای متناســی نیــز برخــوردار خنواهــد بــود.

 .2جنبــۀ ســازماین :از مجلــه عوامــی کــه در ایــن حیطــه قــرار میگیرنــد ،رهبــری،
مدیر یــت ،ارتبــاط بــا مهــکاران ،ارتبــاط بــا ز یردســتان و فرادســتان ،نظــام تشــو یق و

تنبیــه ،انتظارهــای مهــکاران ،قوانـ ن
ـ� ،جــو و فرهنــگ ســازماین اســت .بدهیــی اســت کــه
 .3جنبــۀ حمیطــی :عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و ســیایس و مهچنـ ن
ـ� دیگــر

ســازمانها و عوامــل رقابــی ن
بــ� آنهــا ،ازمجلــه عوامــل تأثیرگــذار بــر اخــاق حرفــهای
هســتند (.)Zionts, 2013
روش پژوهش
انــام ایــن پژوهــش ،ارز یــایب معیارهــای اخــاق حرفــهای و ارتبــاط آن بــا
هــدف از ج
رضایــت شــغیل اســت .بــه مهـ ن
ـ� دلیــل ،پژوهــش حاضــر ازحلــاظ هــدف ،کاربــردی و روش

حتقیــق ،توصییفپیمایــی اســت .باتوجهبــه اینکــه گــردآوری دادههــا در یــک مقطــع زمــاین
انــام گرفتــه اســت ،پژوهــش پیمایــی بــه روش مقطعــی نامیــده
خــاص ،یعــی پاییــز  1394ج
1 .Zionts.
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میشــود .جامعــۀ آمــاری شــامل متامــی کارکنــان یــک واحــد نظامـ ِـی 1دارای درجــۀ ســروان

و ســرگرد و ســرهنگ ،یعــی مدیــران میــاین و ارشــد در آن واحــد نظامــی اســت کــه تعــداد
آنهــا  34نفــر اســت .ســپس بــا اســتفاده از معادلــۀ کوکــران و رابطــۀ  ،nتعــداد  31نفــر بــه

روش منونهگیــری تصــادیف ســاده و بهعنــوان منونــۀ آمــاری ،بــا درنظرگرفـ ن
ـ� ســطح خطــای

5درصــد انتخــاب شــدند.

2

z pq
d2
=n
1  z 2 pq 
1 +  2 − 1
N d


در پژوهــش حاضــر ،بــرای گــردآوری دادههــای الزم ،از دو پرســشنامۀ اســتاندارد
اســتفاده شــد .پرس ـشنامهها بــر اســاس طیــف پنجگز ین ـهای لیکــرت از  1بهمعنــای بســیار
کــم تــا  5بهمعنــای بســیار ز یــاد تنظــم شــده اســت .ایــن دو پرس ـشنامه عبارتانــد از:
 .1پرســشنامۀ اخــاق حرفــهای :بــرای ارز یــایب اخــاق حرفــهای ،از پرســشنامۀ
استفادهشــده در رســالۀ دکتــری آقــای عــی بــایق نصرآبــادی ،دانشــجوی دکتــری مدیر یــت
فرهنگــی ،کمــک گرفتــه شــده اســت .ایــن پرس ـشنامه شــامل  40ســؤال بســته و  9مؤلفــه
اســت کــه روایی آن بــر اســاس دیــدگاه خبــرگان دانشــگاه و جامعــۀ آمــاری حتقیــق ،یعــی

واحــد نظامــی برریسشــده ،بــرریس و تأییــد شــد .مهچنـ ن
ـ� ،پایــایی ایــن پرســشنامه نیــز بــا
اســتفاده از نرمافــزار  SPSSو آزمــون آلفــای کرونبــاخ بــرریس شــد کــه نتایــج آن در جــدول 2
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نشــان داده شــده اســت.
جدول  .2پایایی پرسشنامۀ اخالق حرفهای
آلفای کرونباخ

تعداد سؤال

متغیر

0.948

40

اخالق حرفهای

 . 1بهدلیل حمرمانهبودن ،نام حمل مطالعهشده ذکر منیشود.

باتوجهبــه عــدد بهدس ـتآمده از آزمــون آلفــای کرونبــاخ ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
پرســشنامۀ اول حتقیــق از پایــایی قابلقبــویل برخــوردار اســت .ایــن پرســشنامه بــه
بــرریس اخــاق حرفــهای در ســازمان مطالعهشــده میپــردازد .مؤلفههــای پرســشنامۀ
اخــاق حرفــهای در جــدول  3آمــده اســت.
جدول  .3ابعاد و مؤلفههای پرسشنامۀ اخالق حرفهای

و یژگیهای شخصییتمهاریت

10

1-10

رسالت و مأمور یت سازمان

5

11-15

استراتژی سازمان

1

16

گ سازماین
فرهن 

5

17-21

سبک مدیر یت

4

22-25

ارز یایب و نظارت

2

26-27

عوامل انگیزیش

5

28-32

ساختار سازماین

2

33-34

مدیر یت منابع انساین

6

35-40

اخالق حرفهای

40

1-40

 .2پرســشنامۀ رضایــت شــغیل :بــرای ارز یــایب رضایــت شــغیل نیــز از پرســشنامۀ

اســتاندارد اثر بخ ــی ســازماین پارســونز هبــره گرفتــه شــده اســت .ایــن پرس ـشنامه دارای
 28ســؤال و  4مؤلفــه اســت کــه مؤلفــۀ رضایــت شــغیل شــامل  7ســؤال بســته اســت .روایی
پرسـشنامه نیــز بــر اســاس دیــدگاه خبــرگان دانشــگاه و جامعــۀ آمــاری حتقیــق ،یعــی واحــد

نظامــی برریسشــده ،بــرریس و تأییــد شــد .مهچنـ ن
ـ� ،پایــایی ایــن پرس ـشنامه بــا اســتفاده
از نرمافــزار  SPSSو آزمــون آلفــای کرونبــاخ بــرریس شــد کــه مقــدار آن  0.781بهدســت آمــد.
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روش استفادهشــده بــرای مج ـعآوری دادههــا در ایــن پژوهــش ،کتابخ انــهای و میــداین

اســت .خنســت بــا اســتفاده از روش کتابخ انــهای و ابزارهــای آن ،ادبیــات مرتبــط بــا
موضــوع ،یعــی اخــاق حرفــهای و رضایــت شــغیل در مقالههــا و کتابهــا بــرریس شــد
و پــس از ترســم مــدل حتقیــق ،یعــی شــکل مشــارۀ  ،1بــا اســتفاده از روش میــداین ،واحــد
نظامــی مطالعهشــده ،معیارهــای تنظمیشــده و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر بــرریس شــد.
یافتهها
در حتلیــل آمــار توصیــی پرس ـشنامۀ حتقیــق ،ســن 64.5درصــد پاســخدهندگان بـ ن
ـ� 31
ن
فــراواین ســابقۀ خدمــی پاســخدهندگان41.9 ،درصــد
مهچنــ� در توز یــع
تــا  40اســت.
ِ
ن
بــ�  11تــا  15ســال ســابقه دارنــد و 45.2درصــد منونــۀ آمــاری دارای مــدرک لیســانس

هســتند .یکــی دیگــر از آمارهــای توصیــی پرســشنامه ســابقۀ مدیر یــی پاســخدهندگان
اســت کــه 35.5درصــد دارای ســابقۀ مدیر یــی کمتــر از  5ســال هســتند .بــرای بــرریس
وضعیــت اخــاق حرفــهای در ایــن ســازمان از آزمــون  tتکمنونــهای اســتفاده شــده اســت.

در ایــن آزمــون ،میانگـ ن
ـ� بهدس ـتآمده بــرای هر یــک از مؤلفههــای اخــاق حرف ـهای بــا
حــد متوســط  3مقایســه شــده اســت.
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جدول  .4نتایج آزمون  tتکنمونهای

سطح

حد باال

0.7180

1.1240

فرهنگسازماین

3.92

9.265

30

0.000

0.411

سبک مدیر یت

2.69

-1.799

30

0.082

-0.6486

ارز یایب و نظارت

3.26

1.382

30

0.177

-0.1233

0.6395

عوامل انگیزیش

3.24

1.972

30

0.058

-0.0086

0.4860

استراتژی سازمان

3.27

1.246

30

0.223

-0.1711

0.7045

ساختار سازماین

2.92

-0.445

30

0.660

0.4508

0.2895

مدیر یت منابع انساین

2.76

-1.353

30

0.186

-0.5964

0.1212

رسالت و مأمور یت سازمان

3.34

1.834

30

0.077

0.0393

0.7296

و یژگیهای شخصییتمهاریت

3.76

7.751

30

0.000

0.583

0.9578

اخالق حرفهای

3.32

2.918

30

0.007

0.00982

0.5562

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

متغیر

ن
میانگی
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باتوجهبــه جــدول  ،4چــون ســطح معــیداری اخــاق حرفــهای ( )0.007کمتــر
از ســطح آلفــای خطــا ( )0.05اســت ،فــرض صفــر رد میشــود؛ یعــی اخــاق حرفــهای
در ســازمان مطالعهشــده از ســطح قابلقبــویل برخــوردار اســت .میــان عوامــل اخــاق
حرف ـهای ،ســطح خطــای مؤلفههــای فرهنــگ ســازماین و عوامــل انگیــزیش و و یژگیهــای
ـ� ،حــد بــاال و پایـ ن
شــخصییتمهاریت کمتــر از  0.05اســت .مهچنـ ن
ـ� آنهــا مثبــت اســت.

ـ� برداشــت کــرد کــه میانگـ ن
بنابرایــن ،میتــوان چنـ ن
ـ� ایــن متغیرهــا اختــاف معــیداری
بــا مقــدار متوســط ،یعــی عــدد  3دارنــد .درنتیجــه مؤلفههــای فرهنــگ ســازماین ،عوامــل
انگیــزیش و و یژگیهــای شــخصییتمهار یت در ســازمان مطالعهشــده بیشــتر از حــد متوســط
و قابلقبــول اســت؛ امــا ســایر مؤلفههــا ،یعــی ســبک مدیر یــت ،ارز یــایب و نظــارت،
اســتراتژی ســازمان ،ســاختار ســازماین ،مدیر یــت منابــع انســاین و نیــز رســالت و مأمور یــت
ن
مهچنــ�  ،بــرای
ســازمان مطالعهشــده ،در جهــت کیفیــت اخــاق حرفــهای نیســت.

رتبهبنــدی عوامــل اخــاق حرفـهای از آزمــون فر یدمــن اســتفادهشــده اســت .ایــن آزمــون
بــرای بــرریس یکســانبودن اولو یتبنــدی (رتبهبنــدی) تعــدادی از متغیرهــای وابســته
توســط افــراد اســتفاده میشــود.
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن
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تعداد

30

آماره خی دو

70.107

درجۀ آزادی

8

سطح معینداری آزمون

0.000

باتوجهبــه نتایــج آزمــون فر یدمــن ،چــون ســطح معــیداری بهدسـتآمده بــرای آزمــون
( )0.000کمتــر از ســطح خطــای پذیرفتهشــده ( )0.05اســت ،نتیجــه میگیــرمی کــه در ســطح
اطمینــان 95درصــد ،فرضیــۀ یکســانبودن اولو یــت عوامــل اخــاق حرفـهای رد میشــود.

جدول  .6نتایج رتبهبندی عوامل اخالق حرفهای

فرهنگسازماین

7.33

1

سبک مدیر یت

2.98

9

ارز یایب و نظارت

5.07

6

عوامل انگیزیش

5.10

5

استراتژی سازمان

5.15

4

ساختار سازماین

4.03

7

مدیر یت منابع انساین

3.18

8

رسالت و مأمور یت سازمان

5.55

3

و یژگیهای شخصییتمهاریت

6.60

2

بیــش از ســایر عوامــل اخــاق حرف ـهای اســت .و یژگیهــای شــخصییتمهاریت بــا میانگـ ن
ـ�

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

متغیر

ن
میانگی رتبهها

رتبه

ـ� ،ســبک مدیر یــت در ن
ردۀ ســو م امهیــت قــرار گرفتهانــد .مهچنـ ن
پاییتریــن رتبــه قــرار دارد.
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بــر اســاس جــدول  ،6میانگـ ن
ـ� رتبــۀ فرهنــگســازماین  7.33بهدســت آمــده اســت کــه

رتبــۀ  6.60در جایــگاه دوم امهیــت و رســالت و مأمور یــت ســازمان بــا میانگـ ن
ـ� رتبــۀ  5.55در

جدول  .7نتایج آزمون همبستگی اخالق حرفهای و رضایت شغلی
رضایت شغیل
ابعاد اخالق حرفهای

ضر یب مهبستگی پیرسون

سطح معناداری

فرهنگسازماین

0.453

0.010

سبک مدیر یت

0.623

0.000

ارز یایب و نظارت

0.460

0.009

عوامل انگیزیش

0.391

0.030

استراتژی سازمان

0.320

0.085

ساختار سازماین

0.405

0.024

مدیر یت منابع انساین

0.442

0.013

رسالت و مأمور یت سازمان

0.505

0.004

و یژگیهای شخصییتمهاریت

0.539

0.002

اخالق حرفهای

0.608

0.000

مهانطورکــه در جــدول  7مشــاهده میشــود ،ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای
ً
و رضایــت شــغیل  0.608اســت کــه رابط ـهای نســبتا شــدید ( )r=0.608و در جهــت مثبــت
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یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی ن
بــ� فرهنگســازماین
و رضایــت شــغیل  0.453اســت کــه رابطــهای متوســط ( )r=0.453و در جهــت مثبــت

یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� ســبک مدیر یــت و
ً
رضایــت شــغیل  0.623اســت کــه رابط ـهای نســبتا شــدید ( )r=0.623و در جهــت مثبــت

یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� ارز یــایب و نظــارت
و رضایــت شــغیل  0.460اســت کــه رابطــهای متوســط ( )r=0.460و در جهــت مثبــت یــا

120

مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی ن
بــ� عوامــل انگیــزیش و

رضایــت شــغیل  0.391اســت کــه رابطــهای متوســط ( )r=0.391و در جهــت مثبــت یــا
مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی ن
بــ� اســتراتژی ســازمان
و رضایــت شــغیل  0.320اســت کــه رابطــهای ضعیــف ( )r=0.320و در جهــت مثبــت یــا

مســتقمی اســت و در ســطح  0.05معنادار نیســت .ضر یب مهبســتگی ن
بی ســاختار ســازماین
و رضایــت شــغیل  0.405اســت کــه رابطــهای متوســط ( )r=0.405و در جهــت مثبــت یــا
مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� مدیر یــت منابــع انســاین

و رضایــت شــغیل  0.442اســت کــه رابط ـهای متوســط ( )r=0.442و در جهــت مثبــت یــا
مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی ن
بــ� رســالت و مأمور یــت
ً
ســازمان و رضایــت شــغیل  0.505اســت کــه رابطـهای نســبتا شــدید ( )r=0.505و در جهــت

مثبــت یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� و یژگیهــای
ً
شــخصییتمهاریت و رضایــت شــغیل  0.539اســت کــه رابطـهای نســبتا شــدید ()r=0.539
و در جهــت مثبــت یــا مســتقمی و در ســطح  0.05معنــادار اســت .درنتیجــه بــرای متامــی ابعــاد

نتیجه
اخــاق کار ،حــوزهای از فرهنــگ هــر جامع ـه بهمشــار م ـیرود و مهانگونهکــه گفتــه شــد،
باورهــا و ارزشهــا و هنجارهــای مربــوط بــه کار را دربرمیگیــرد .اخــاق کار نــزد جوامــع
گوناگــون از امهیــت و ارزش ز یــادی برخــوردار بــوده و در ســیر تار خیــی و حتــوالت آنهــا

تعبیرهــای متفــاویت از اخــاق کار وجــود داشــته اســت .از منظــر جامعهشــنایس ،اخــاق
کار شــامل باورهــا و ارزشهــا و هنجارهــای حــوزۀ فعالیتهــای اقتصــادی و بهو یــژه
تولیــدی اســت کــه ر یشــه در ارزشهــا و نظــام فرهنگــی جامعــه دارد .دلبســتگی و عالقــه

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

اخــاق حرف ـهای بهجــز ُبعــد اســتراتژی ســازمان پذیرفتــه میشــود.

بــه کار و پشــتکار و جدیــت در کار از ســوی کارگــر و کارمنــد ،بهمهــراه تشــو یق و تنبیــه و
پــاداش بهموقــع از ســوی مدیــر ،موجبــات تقو یــت انگیــزش مــادی و ابعــادی از اخــاق
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کار در حمیــط کار را فراهــم میســازد .از طــریف رضایــت شــغیل از عوامــل مهــم افزایــش
هبــرهوری ،دلســوزی کارکنــان نســبت بــه ســازمان ،تعلــق و دلبســتگی آنــان بــه حمیــط کار،
افزایــش کمیــت و کیفیــت کار و نیــز برقــراری روابــط خــوب و انســاین و درســت در حمــل کار
حمســوب میشــود.

نتایــج حتقیــق نشــان میدهــد کــه چــون ضر یــب مهبســتگی بـ ن
ـ� متامــی ابعــاد اخــاق

حرفــهای ،بهجــز ُبعــد اســتراتژی ســازمان ،مثبــت و معنــادار اســت؛ بنابرایــن ن
بــ� ابعــاد

اخــاق حرفـهای ،بهجــز ُبعــد اســتراتژی ســازمان بــا رضایــت شــغیل رابطــۀ مســتقمی وجــود
دارد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج حتقیــق ســلیماین و مهــکاران ( )1391مهســو اســت کــه بــه بــرریس
«رابطــۀ اخــاق کار بــا رضایــت شــغیل و اســترس شــغیل کارکنــان در ســازمان آمــوزش

فــی و حرف ـهای شــهر هتــران» پرداخــت و نتایــج حاکــی از آن بــود کــه بـ ن
ـ� ادراک کارکنــان
از اخــاق حاکــم بــر کار بــا رضایــت شــغیل آنــان رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.

بنابرایــن ،بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای بــا رضایــت شــغیل رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.
بهبیاندیگــر ،نتایــج نشــان دادهانــد کــه هرقــدر کارکنــان احســاس کننــد کــه اخالقیــات بــر
حمیــط کاری آنــان حاکــم اســت ،بــه مهــان نســبت رضایــت و خشــنودی بیشــتری در حمیــط
کار جتربــه و احســاس میکننــد.
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مشــتریان بانکهــا در شــهر هتــران»؛ فصلنامــۀ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال هفــم ،مشــارۀ 6

( ،)1391ص.12-1

پایــدار میــان مشــتری و ســازمان»؛ فصلنامــۀ چشــمانداز مدیر یــت بــازرگاین ،ســال اول ،مشــارۀ 9
( ،)1391ص.128-117

 .8حجازیفــر ،حســن و دیگــران؛ «ارتبــاط اخــاق حرفــهای و انضبــاط ســازماین بــا ســامت اداری

کارکنــان» ،نشــر یۀ آیندهپژوهــی مدیر یــت ،مشــارۀ  ،)1396( 108ص.31-15
ن
سیمی؛ اخالق در مشاوره و روانشنایس؛ هتران :انتشارات کمال تربیت.1385 ،
 .9حسینیان،

گ ســازماین و اخــاق حرفــهای اعضــای
 .10رحیمــی ،محیــد و راضیــه آقابابــایی؛ «رابطــۀ فرهنــ 

هیئتعلمــی دانشــگاه کاشــان»؛ نشــر یۀ راهبردهــای آمــوزش در علــوم پزشــکی ،ســال ششــم ،مشــارۀ
 ،)1392( 2ص.67-61

 .11رحمینیــا ،فر یبــرز و زهــرا نیکخــواه فرخــاین؛ «تأثیــر جــو اخــایق ســازمان بــر هو یــت ســازماین و

متایــل بــه تــرک خدمــت فروشــندگان»؛ فصلنامــۀ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال ششــم ،مشــارۀ 4

( ،)1390ص.11-1

ارزیابی و رتبهبندی معیارهای اخالق حرفهای و ارتباط آن با رضایت شغلی

 .7حســنقیلپور ،طهمــورث و دیگــران« ،تأثیــر اخــاق حرفــهای فروشــنده بــر شــکلگیری روابطــی

 .12شــجاعیفر ،ز ینــب و دیگــران؛ «رابطــۀ اخــاق حرفــهای بــا مدیر یــت دانــش و درگیــری شــغیل»؛
فصلنامــۀ اخــاق ز یســی ،ســال هفــم ،مشــارۀ  ،)1396( 23ص.28-17
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 .13شــر یفزاده ،فتــاح و دیگــران؛ «تأثیــر فرهنــگ ســازماین و اخــاق حرفهای بر اثر بخ یش ســازمان»؛

فصلنامۀ مدیریت ســازمانهای دولیت ،ســال دوم ،مشارۀ  ،)1392( 1ص.28-7

 .14شعارینژاد ،عیلاکبر؛ فرهنگ توصییف علوم رفتاری ،هتران :انتشارات اطالعات.1391 ،

 .15صادیق ،حممدرضا؛ پایههای اجتماعی اخالق؛ هتران :نشر اشاره.1371 ،

 .16صانعــی ،مهــدی و مــرمی یــاری؛ «حتلیــل مؤلفههــای اصــول اخــاق حرفــهای مدیــران

در حــوزۀ مدیریــت منابــع انســاین»؛ فصلنامــۀ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال هنــم،
مشارۀ  ،1393 ،1ص.11-1

 .17صــدری افشــار ،غالحمسـ ن
ـ�؛ فرهنــگ معاصــر فــاریس امــروز؛ هتــران :مؤسســۀ نشــر فرهنــگ معاصــر،

.1381

 .18صلــوایت ،عــادل و دیگــران؛ «اخــاق حرفــهای و مســئولیتپذیری اجتماعــی در صنعــت

هتــلداری»؛ فصلنامــۀ مطالعــات مدیر یــت گردشــگری ،مشــارۀ  ،)1392( 21ص.7-1

 .19قاســمزاده ،ابوالفضل و دیگران؛ «رابطۀ اخالق حرفهای با مســئولیت اجتماعی و پاســخگویی

میانیگــر فرهنــگ خدمتگــزاری»؛ فصلنامــۀ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال هنــم،
فــردی :نقــش ج
مشــارۀ  ،)1393( 2ص.8-1

 .20قراملکی ،احد فرامرز؛ اخالق حرفهای؛ چ ،3هتران :نشر جمنون.1385 ،

 .21قنبــری ،ســیروس و دیگــران؛ «اخــاق حرفــهای اعضــای هیأتعلمــی و رابطــۀ آن بــا کیفیــت

آمــوزش عــایل»؛ فصلنامــۀ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال دهــم ،مشــارۀ  ،)1394( 2ص.12-1

 .22کیــاین ،اردشــیر و دیگــران؛ «و یژگیهــای شــخصییت و رعایــت اخــاق حرفــهای در مشــاوران

و روانشناســان»؛ فصلنامــۀ اندیشــه و رفتــار در روانشــنایس بالیــی ،مشــارۀ ،)1387( 8

ص.108-79
بخ
 .23مــرادی ،مرتــی و دیگــران؛ «رابطــۀ اصــول اخــاق حرفــهای بــا ارتباطــات اثر ــش ســازماین»؛
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فصلنامــۀ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال دهــم ،مشــارۀ  ،)1394( 2ص.38-29
 .24مقتــدایی ،لیــا؛ «مطالعــۀ رابطــۀ ن
بــ� اخــاق حرفــهای و رفتــار ضدشــهروندی»؛ فصلنامــۀ
جامعهشــنایس کاربــردی ،ســال بیستوهشــم ،مشــارۀ  ،)1396( 1ص.158-145

 .25مقیمــی ،ســیدحممد و جمیــد رمضــان؛ پژوهشــنامۀ مدیریــت؛ ج ،1هتــران :انتشــارات
راهدان.1390 ،

 .26موســویپناه ،سیدمســلم و دیگــران؛ «بــرریس رابطــۀ بـ ن
ـ� اخــاق حرفــهای مدیــران بــا تعهــد
ســازماین معلمــان در آموزشــگاه زبــان شهرســتان هبارســتان و رباطکــرمی اســتان هتــران»؛ فصلنامــۀ

مطالعــات آمــوزیش و آموزشــگاهی ،مشــارۀ  ،)1392( 4ص.149-137
 .27مهاجــران ،هبنــاز و مــرمی شــهودی؛ «بــرریس مــدل ارتبــاط بـ ن
ـ� اخــاق حرفــهای و معنو یــت در

کار بــا مســئولیت اجتماعــی در میــان پرســتاران بیمارســتانهای دولــی شــهر کرمانشــاه»؛ فصلنامــۀ
مدیریــت پرســتاری ،ســال ســوم ،مشــارۀ  ،)1393( 2ص.76-69

 .28میرســپایس ،ناصــر؛ مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســاین و روابــط کار؛ چ ،21هتــران :انتشــارات میــر،

.1381

 .29نصیــری ،فخرالســادات و پرو یــز نو یــدی؛ «رابطــۀ بـ ن
ـ� اخــاق حرفــهای و چابکــی ســازماین:

میانــی توامنندســازی شــناخیت»؛ فصلنامــۀ اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال یازدهــم ،مشــارۀ
نقــش ج
 ،)1395( 2ص.68-61

 .30نیــازآذری ،کیومــرث و دیگــران؛ «رابطــۀ اخــاق حرفــهای و تعهــد ســازماین»؛ نشــریۀ پرســتاری

ایــران ،مشــارۀ  ،)1393( 87ص.42-34
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