
HIGHLIGHTS

1. Revision of work relationships and the 
ethicality of undesirable work relationships 
should be done because it will reduce pro-
ductivity.

2. Working relationships in the organization 
can strongly affect the productivity of the 
organization.
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Introduction: This research was conducted with the aim of presenting a causal 
model of mediating factors affecting the relation between professional ethics 
and productivity using structural equation modeling in Fars Legal Medicine 
Organization.
Methods: Research method: The research is survey research in terms of 
developmental and practical purpose and based on the data collection method. 
This research was done in three parts. In the first part, mediating variables were 
selected by reviewing the research literature and using the library research method. 
In the second part, using the opinions of academic experts, the variables were 
categorized and summarized using the Delphi method, and the conceptual model 
of the research was built. The tool used in this stage was the Delphi questionnaire 
and the non-random snowball sampling method was used. In the third part, 
the conceptual model of the research was tested by managers, supervisors and 
employees of the General Department of Forensic Medicine of Fars province using 
a simple random sampling method. The data collection tool in this section was 
a researcher-made questionnaire, which was used after checking validity and 
reliability. In addition, the collected information was analyzed using SPSS 16, 
SMARTPLS 3 statistical software.
Results: After reviewing the research literature and using the Delphi method, 
the relationship between professional ethics and productivity was determined. 
Mediating variables of the model were divided into two categories. Organizational 
factors (including the variables of organizational justice, organizational learning, 
organizational commitment, organizational conflict and leadership style) and 
individual factors (work relationships, job stress, job motivation, seeking superiority 
and competitiveness and job satisfaction) that can affect the relationship of 
professional ethics and effective productivity. Finally, using the structural equation 
modeling technique, the causal model was tested and confirmed.
Conclusion: two categories of factors, including organizational and individual, 
affect the relationship between professional ethics and productivity in the General 
Department of Legal Medicine of Fars province.
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ارائه مدل عّلی عوامل واسطه ای مؤثر بر رابطه اخالق حرفه ای و بهره وری
با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری در اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
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واژگان کلیدی:
اخالق حرفه ای

بهره وری
مدل سازی معادالت ساختاری

سازمان پزشکی قانونی

ویژه نکات 
بازبینی روابط کاری و اخالق مدار بودن روابط کاری نامطلوب باید   -1

انجام شود زیرا موجب کاهش بهره وری خواهد شد.
روابط کاری در سازمان به شدت می تواند بر روی بهره وری سازمان    -2

تأثیر گذارد.

مقدمه: رعایت اخالق حرفه ای در حوزه های مختلف سازمانی، امری ضروری است و اتخاذ تصمیمات منطقی 
و خردمندانه در این زمینه موجب بهره وری س��ازمان می ش��ود. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی عوامل 

واسطه ای مؤثر بر رابطه اخالق حرفه ای و بهره وری در اداره کل پزشکی قانونی استان فارس انجام شد.
روش بررس�ی: پژوهش به لحاظ هدف توس��عه ای و کاربردی و بر مبنای روش گردآوری اطالعات، در زمرۀ 
تحقیق��ات پیمایش��ی بود. این پژوهش در 3 بخش انج��ام گرفت. در بخش اول با اس��تفاده از روش تحقیق 
کتابخانه ای متغّیرهای واسطه ای انتخاب شد. در بخش دوم با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی متغّیرها 
به روش دلفی دس��ته بندی و خالصه سازی شدند و مدل مفهومی پژوهش ساخته شد. ابزار مورد استفاده در 
این مرحله پرسش��نامه دلفی بود و از روش نمونه گیری غیرتصادفی گلوله برفی اس��تفاده شد. در بخش سوم 
مدل مفهومی پژوهش به وس��یله مدیران، سرپرس��تان و کارکنان اداره کل پزش��کی قانونی استان فارس و با 
اس��تفاده از روش نمونه گیری تصافی س��اده مورد آزمون قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطالعات در این بخش 
پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از بررسی روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. اطالعات گردآوری 

شده با استفاده از نرم افزارهای آماری  SMARTPLS 3 ،SPSS 16 مورد تحلیل قرار گرفت. 
یافته ها: متغّیرهای واس��طه ای مدل به دو دس��ته تقس��یم شد. عوامل سازمانی )ش��امل متغّیرهای عدالت 
س��ازمانی، یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، تعارض سازمانی و سبک رهبری( و عوامل فردی )روابط کاری، 
اس��ترس ش��غلی، انگیزه ش��غلی، برتری جویی، رقابت طلبی و رضایت ش��غلی( که می توانند بر رابطه اخالق 
حرفه ای و بهره وری مؤثر باشند. در نهایت با استفاده از تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری مدل علّی مورد 

آزمون قرار گرفت و تأیید شد.
نتیجه گیری: دو دس��ته عوامل ش��امل س��ازمانی و فردی بر رابطه اخالق حرفه ای و بهره وری در اداره کل 

پزشکی قانونی استان فارس تأثیرگذارند.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
بهره وری یکی از دغدغه های اصلی و اساس��ی سیاس��ت گذاران، 
رهب��ران و مدیران راهبردگرا، هم در س��طح کالن جامعه، اقتصاد و 
صنایع ملی و هم در سطح سازمان ها است. بهره وری مهم ترین هدفی 
است که شرکت ها و مدیریت آنها تالش می کنند تا در سراسر جهان 
توس��عه دهند]1[. اسمیت و پیلیفس��وا، بهره وری را راهکاری برای 
مقابله با آسیب پذیری می دانند و اشاره به تنظیماتی در سیستم های 
محیطی، اجتماع��ی و اقتصادی دارند که در پاس��خ به محرک های 

محیطی و کاهش آس��یب پذیری انجام می شود]2[. تانگن، بهره وری 
را اس��تفاده مؤث��ر و کارآمد از ورودی ها یا منابع ب��رای تولید یا ارائه 
خروجی ها تعریف می کند. ورودی ها یا نهاده ها منابعی هس��تند که 
برای خلق خروجی یا س��تانده اس��تفاده می ش��ود. به عبارت دیگر، 
بهره وری عبارت از به دس��ت آوردن حداکثر سود ممکن با استفاده 
بهینه از توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، 
تجهیزات، زمان، مکان و... به منظور ارتقای رفاه اس��ت ]3[. ساسمن  
معتقد اس��ت بهره وری س��ازمان یک��ی از ابعاد بس��یار مهم ظرفیت 
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سازمانی است و به اهداف استراتژیک سازمان ها همچون ثبات و 
خلق نظم در سازمان کمک می کند ]4[. یک سازمان باید به طور 
منظم تصمیم ها، استراتژی ها و برنامه ها را بازنگری کند تا بتواند 
کارآیی و عملکرد خود را با قوانین در نظر گرفته شده محک بزند. 
توانایی یادگیری مداوم و پاس��خگویی به تغییرات محیط درونی 
و بیرونی از ابعاد بسیار مهم بهره وری سازمان است]5[. محققان 
ب��ر این عقیده اند ک��ه انعطاف پذیری و بهره وری س��ازمان برای 
بقای سیس��تم های محیطی- اجتماعی و برای غلبه بر بی ثباتی 
و قطعیت نداشتن ضروری است. سازمان هایی که دارای ظرفیت 
بهره وری هس��تند، این پتانسیل را دارند که پیش بینی کنند، به 

تغییرات محیطی پاسخ دهند و از بحران عبور کنند]6[.
از طرف دیگ��ر، اخالق حرفه ای یکی از س��بک های رهبری 
است که در دهه پایانی قرن بیستم میالدی وارد ادبیات رهبری و 
مدیریت شد و به معنای بروز رفتار مناسب به صورت هنجاری در 
اعمال ش��خصی و روابط بین شخصی و ترغیب پیروان، از طریق 
ارتباط دوجانبه اس��ت]7[. رهبر اخالق��ی به عنوان فردی پایبند 
به اصول و درس��تکار، تصمیماتی متع��ادل و منصفانه می گیرد، 
معیارهای اخالقی ش��فاف را تنظیم و از پاداش و تنبیه استفاده 
می کند تا بتواند محیطی سالم و با بهره وری باال در سازمان ایجاد 
کند. رهبر اخالقی نقش یک الگو را در س��ازمان بازی می کند و 
رفتار اخالقی را در میان زیردستان به پیش می برد]8[. درخصوص 
مفهوم ابعاد اخالق حرفه ای، براون و همکاران دو جنبه را مد نظر 
قرار می دهد: 1- جزء ش��خص اخالقی که ب��ر مواردی همچون 
)صداق��ت، عدالت، امانت و نگرانی درم��ورد دیگران( تاکید دارد 
و 2- ج��زء مدیر اخالقی که بر مواردی همچون برقراری ارتباط، 
پاداش وتنبیه بر طبق اس��تانداردهای اخالقی و نقش مدل رفتار 

اخالقی اشاره دارد ]7[. 
ابعاد اخالق حرفه ای، سبکی از رهبری است که نیازمند توسعه 
استانداردهای اخالقی و مدیریت رفتارهای کارکنان است و در آن 
رهبر از طریق رفتارهای خود موجب عملی شدن استانداردهای 
اخالقی می شود. ابعاد اخالق حرفه ای به معنای داشتن ارزش های 

اخالق��ی همچون انصاف، احترام به دیگ��ران، صداقت و اعتبار و 
صمیمیت و حمایت از مشارکت و حس همدردی داشتن و عمل 
به آن ارزش هاست]9[. اهمیت و جایگاه اخالق حرفه ای تا  جایی 
اس��ت که عنوان می شود بی توجهی سازمان ها به اخالق کاری و 
 رعایت نکردن اصول اخالقی در برخورد با نیروى انسانى سازمان 
و ذی نفعان بیرونی، می تواند مشکالتی را برای سازمان پدید آورد 
و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را زیر سؤال ببرد. اخالق کاری 
ضعیف بر نگرش افراد نس��بت به ش��غل، سازمان و مدیران تأثیر 
دارد و می تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی تأثیر داشته 

باشد ]10[.
نظر به مطالب فوق الذکر، بررس��ی نتایج پژوهش های انجام 
ش��ده نش��ان می دهد که بین متغّیرهای ابعاد اخالق حرفه ای و 
بهره وری س��ازمان ارتباط معناداری وج��ود دارد ]5.4.6[. با این 
حال تحقیقات اندکی این موضوع را مورد بررس��ی قرار دادند که 
در رابطه بین دو متغّیر اخالق حرفه ای و بهره وری س��ازمان، چه 
عوامل علّی تأثیرگذارند و می توانند این رابطه را تحت تأثیر قرار 
دهند. از طرف دیگر اداره کل پزشکی قانونی استان فارس )مورد 
مطالعه این تحقیق( برای حفظ توسعه و استفاده بهینه از منابع در 
دسترسش باید به افزایش بهره وری سازمان به عنوان یک ضرورت 
توجه کند و برای تحقق این امر، یکی از راهکارهای پیش��نهادی 
می توان��د توجه به اخالق حرفه ای و ابعاد آن باش��د. بنابراین در 
راس��تای رفع این خأل پژوهش حاضر در پی پاس��خگویی به این 
س��وال است که مدل علّی عوامل واسطه ای مؤثر بر رابطه اخالق 
حرفه ای و بهره وری در اداره کل پزش��کی قانونی اس��تان فارس 

چگونه است؟

روش بررسی
پژوهش حاضر از حیث هدف یک مطالعه توسعه ای-کاربردی 
و مقطعی است که در سال 1400 صورت گرفت. پژوهش حاضر 
در 3 فاز اصلی انجام ش��ده اس��ت. فاز اول استخراج متغّیرهای 
واس��طه ای تأثیرگذار بر رابطه بین اخالق حرف��ه ای و بهره وری 

عوامل مؤثر بر اخالق و بهره وری
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س��ازمانی، فاز دوم بومی سازی و دس��ته بندی متغّیرها و ساخت 
م��دل مفهمومی پژوهش از طریق خبرگان و با روش دلفی و در 
نهایت فاز سوم آزمون مدل مفهومی از طریق مدل سازی معادالت 
س��اختاری اس��ت. در فاز اول با اس��تفاده از مرور ادبیات داخلی 
و خارج��ی تحقیق متغّیرهای تأثیرگذار بر بهره وری س��ازمانی و 

متغّیر های متاثر از اخالق حرفه ای شناسایی شد.
پایگاه ه��ای علمی داخلی )مگ ای��ران، نورمگز، پایگاه علمی 
جه��اد دانش��گاهی و...( و پایگاه ه��ای علمی خارجی )س��اینس 
دایرکت، امرالد، س��یج و ...( مورد بررسی قرار گرفت. در فاز دوم 
متغّیرهای شناسایی شده در فاز اول از طریق خبرگان و با روش 
دلفی مورد بررسی قرار گرفت. خبرگان در این فاز عبارت بودند 
از 15 نفر از اس��اتید دانش��گاه که معیار ورود ایشان به پژوهش 
عبارت بود از: دارای دکتری مدیریت )گرایش های دولتی، منابع 
انس��انی، رفتار سازمانی و خدمات بهداش��تی درمانی( و حداقل 
دانشیار بودن. از بعد ترکیب جنسیتی 5 نفر زن و 10 نفر مرد، از 
بعد درجه دانشگاهی 8 دانشیار و 7 استاد تمام، از لحاظ رشته و 
گرایش 6 نفر گرایش منابع انسانی، 5 نفر مدیریت رفتار سازمانی 

و 4 نفر گرایش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بودند. 
نمونه گی��ری در این فاز به صورت غیر تصادفی و روش گلوله 
برفی انجام گرفت. ابزار گردآوری نظرات خبرگان در این پژوهش 
پرسشنامه دلفی بود. برای تحلیل داده ها در این مرحله از نرم افزار

Excel ویرایش 2021 اس��تفاده ش��د. در فاز س��وم متغّیرهای 
واسطه ای و مدل مفهومی تأیید شده توسط خبرگان دانشگاهی 
با روش مدل س��ازی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. 
جامعه آماری فاز س��وم مدیران، سرپرستان و کارکنان اداره کل 
پزشکی قانونی اس��تان فارس بوده که باتوجه به آمار موجود در 
س��ال 1400، تعداد نفرات جامعه مزبور 155 نفر اس��ت. محقق 
برای تعیین حجم نمون��ه آماری از آنجا که برای تحلیل مدل از 
روش PLS اس��تفاده شده اس��ت، از یکی از قواعد شناخته شده 
برای تعیین حداقل نمونه الزم در روش PLS که توسط بارکالی 
و همکاران ]11[ ارائه ش��ده اس��ت، استفاده کرده و حجم نمونه 

113 تعیین ش��ده است. ش��یوه نمونه گیری تصادفی ساده بوده 
است. ابزار گردآوری اطالعات در این فاز پرسشنامه محقق ساخته 

بوده است. 
برای س��نجش اخالق حرفه ای از پرسشنامه اخالق حرفه ای 
با 6 س��وال]12[، برای سنجش بهره وری سازمانی از پرسشنامه 
اولسانیا و همکاران با 6 س��وال]13[، برای متغّیرهای واسطه ای 
س��بک رهبری 6 سوال ]14[، یادگیری سازمانی 5 سوال ]15[، 
عدالت س��ازمانی 6 سوال ]16[، تعهد س��ازمانی 4 سوال ]17[، 
تعارض س��ازمانی 5 س��وال ]18[، رضایت شغلی 6 سوال ]19[، 
انگیزه ش��غلی با 5 س��وال]20[، روابط کاری با 5 س��وال ]21[، 
استرس ش��غلی با 6 س��وال ]22[ و برتری جویی و رقابت طلبی 
با 5سوال ]23[ سنجیده ش��ده اند. طیف اندازه گیری برای همه 
متغّیرها طیف پنج تایی لیکرت )کاماًل مخالفم، مخالفم، بی نظر، 
موافقم و کاماًل موافقم( بوده اس��ت. برای بررسی پایایی متغّیرها 
از آلفای کرونباخ اس��تفاده شده و براری بررسی روایی از تحلیل 
عاملی تأییدی استفاده شده که نتایج آن در جدول 1 ذکر شده 
اس��ت. نتایج جدول 1 نشان می دهد که به لحاظ پایایی و روایی 
 متغّیرها و گویه هایی آنها از اعتبار مناس��بی برخوردار هس��تند. 
بعد از جمع آوری پرسشنامه ها از نرم افزارهای SPSS ویرایش 16 

وSmart PLS ویرایش 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها
در ای��ن بخ��ش یافته های پژوه��ش در 3 مرحله به تفکیک 
تشریح می ش��وند. در مرحله اول متغّیرهای واسطه ای تأثیرگذار 
بر رابطه اخالق حرفه ای و بهره وری استخراج شد که نتایج آن در 
جدول2 ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود 9 متغّیر 
در بعد سازمانی و 9 متغّیر در بعد فردی از طریق ادبیات پژوهش 
شناسایی شد که برای تعیین مهم ترین متغّیرها به اعضای گروه 

دلفی ارائه شدند )جدول 2(.
در مرحله دوم متغّیرهای س��ازمانی )9 متغّیر( و متغّیرهای 
ف��ردی )9 متغّیر( به اعضای گروه دلفی ارائه ش��د که بعد از دو 

فرهادی  و همکاران
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▼جدول1. مقادیر روایی و پایایی برای متغّیرها و گویه ها
T-ValueStandardizedگویه هامتغّیر

Solutionآلفای کرونباخ

ری
رهب

ک 
سب

6/330/60عقیده دارم که قسمت مهمی از کار رهبری وظیفه تسهیل کنندگی است.

0/878

7/110/69به نظرم از نظر رعایت اصول اخالقی، بایستی رهبر سازمان با پیروانش در یک سطح قرار گیرد.
5/210/49بنظرم رهبر بایستی عملگرا باشد.

4/430/42بنظرم رهبر بایستی تشویق کننده و الهام بخش باشد
6/220/58به عقیده من رهبر سازمان باید انرژی قابل توجهی را صرف ایجاد امیدواری، انتظارات و آرزوها در میان زیردستانش کند.

6/030/59به عقیده من رهبر سازمان، ماموریت عمده اش ایجاد تغییر و اصالحات است.

 ای
رفه

ق ح
خال

ا

5/330/49من راغب به انجام صحیح و به موقع وظایف محوله ام در سازمان هستم

0/776

4/100/41من در محیط کار نسبت به همکاران ایثار و گذشت دارم
4/110/41در اتفاقاتی که برای همکاران می افتد ، سعی می کنم با آنها احساس مشترک داشته و همدردی کنم

4/330/42رعایت هنجارها و اصول اجتماعی را در انجام فعالیت های سازمانی مهم می دانم
5/020/48سعی می کنم در انجام وظایف کاری ابتكار عمل به خرج دهم

4/120/40سعی می کنم در محیط کاری صادقانه رفتار کنم

نی
زما

 سا
ری

ره و
به

8/330/72در سازمان ما تناسب امکانات نرم افزاری با نیازهای شغلی وجود دارد

0/866

4/100/41در سازمان ما کاغذبازی و بوروکراسی کمتر وجود دارد
4/330/42در سازمان ما توسعه و تنوع در شیوه تعامالت با ارباب رجوع وجود دارد

5/020/48در سازمان ما پاسخگویی به موارد ارجاعی آسان است
6/120/61در سازمان ما از برخورد غیرضروری افراد هنگام کار جلوگیری می شود

7/120/69در سازمان ما عرضه اطالعات به هنگام صورت می گیرد

نی
زما

 سا
ری

دگی
یا

4/110/41ایده های خالق عملی، اغلب توسط رهبران سازمان پاداش داده می شوند

0/754

6/120/61من از طریق آموزش، فرصت های زیادی برای به اشتراك گذاشتن دانش و مهارت هایم با سایر كاركنان به دست می آورم

7/120/69در سازمان ما، افراد و گروه ها به ارزیابی اقداماتی كه منجر به موفقیت یا شكست شده اند، تشویق می شوند
4/330/42ما فرصت هایی برای خودارزیابی در راستای دستیابی به اهداف سازمانی داریم

5/020/48بسیاری از گروه های حل مسئله در این سازمان، مركب از كاركنان بخش های مختلف هستند
نی

زما
 سا

لت
عدا

8/120/68فکر می کنم سطح حقوق و دستمزدم عادالنه است

0/809

8/230/69حجم کارم را کامال عادالنه می بینم
6/120/61مدیر من به منظور اخذ تصمیمات شغلی، اطالعات صحیح و کاملی جمع آوری می کند

5/750/55همه تصمیمات شغلی به صورت یکسان درمورد کارکنان مشمول، اِعمال می شود
4/670/45وقتی تصمیماتی درمورد شغلم گرفته می شود مدیر با من با مهربانی و مالطفت رفتار می کند

5/630/53مدیر درباره هر تصمیمی که درمورد شغلم گرفته می شود به نحو خیلی روشنی توضیح می دهد

نی
زما

 سا
هد

تع

5/330/49من دریافته ام که ارزش هایم با ارزش های سازمان خیلی مشابهت دارد

0/811
4/100/41برای من، سازمانی که هم اکنون در آن کار می کنم، بهتر از تمامی سازمان های ممکن است

4/110/41من افتخار می کنم از اینکه به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم

8/330/72من بسیار مسرورم از اینکه این سازمان را برای کار انتخاب کرده ام، درحالی که شرایط پیوستن به سایر سازمان ها را نیزداشته ام

عوامل مؤثر بر اخالق و بهره وری
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▼ جدول1)ادامه(. مقادیر روایی و پایایی برای متغّیرها و گویه ها

T-ValueStandardizedگویه هامتغّیر
Solutionآلفای کرونباخ

نی
زما

 سا
ض

عار
ت

8/120/68من نظر خودم را که مخالف با نظر رئیسم است ابراز می کنم

0/729

8/230/69روی موضع خودم اصرار می کنم و در آن باره بحث می کنم

6/120/61هرگاه با رئیسم اختالف پیدا می کنم اصرار زیادی می کنم تا موضع مرا بپذیرد

4/330/42با توجه به مسائلی که در بحث با رئیسم به وجود می آید، غالبا راه حل های ابتکاری ارائه می کنم

5/020/48من می کوشم تا شرایطی را که باعث اختالف شده، روشن کنم

لی
شغ

ت 
ضای

ر

4/110/41در مقایسه با کار و فعالیتم احساس می کنم حقوق و مزایایم کافی است

0/829

8/330/72شغل من با توانایی ام متناسب است

4/330/42من احساس می کنم که در کارم استقالل و آزادی عمل دارم

5/020/48در سازمانی که کار می کنم، کارکنان احساس و روحیه همکاری با یکدیگر را دارند

6/120/61فضای فیزیکی و میزان نور محیطی که درآن کار می کنم مناسب است

7/120/69در سازمانی که کار می کنم، به افراد امکان بروز توانمندی ها و استعدادهایشان داده می شود

لی
شغ

زه 
گی

ان

6/120/61در سازمان ما به تنوع مهارت ها در راستای نیازهای شغلی سازمان توجه می شود

0/843

5/380/48در سازمان ما نوع کار و فعالیت تک به تک افراد مشخص است و معلوم است که مدیر از آنها چه می خواهد.

5/330/46در سازمان، همه مشاغل دارای اهمیت هستند و به آنها توجه می شود

4/100/41در سازمان ما، به فراخور مشاغل، به افراد آزادی عمل در تصمیم گیری و استقالل کاری داده می شود

4/110/41در سازمان ما، بازخورد شغلی درباره نحوه عملکرد افراد داده می شود

ری
ط کا

رواب

4/120/40روابط بین فردی من با همکارانم عالی است

0/785

8/330/72در تعامل با همکاران ادب و احترام را رعایت می کنم

4/100/41تمایل به پیوستن در گروه های دوستانه با همکارانم را دارم

4/330/42افرادی که در شغلم با من مالقات می کنند، بسیار مهم هستند

7/120/69به نظرم روابط غیررسمی در سازمان منجر به مشارکت و آداب اجتماعی می شود

بی
ت طل

رقاب
ی و 

جوی
ری 

6/030/59جهت گیری شغلی من در سازمان به گونه ای است که برای بهبود عملکردم نیازمند رقابت با دیگرانمبرت

0/777

8/330/72مشاغل سازمان به گونه ای طراحی شده که میل به برتری جویی را در افراد تحریک می کند

4/100/40این انگیزه در افراد مختلف در سازمان وجود دارد که برای تحقق اهداف کاری شان بجنگند

6/120/61در پستی که هم اکنون مشغول به کار هستم در پی کسب مرتبه و جایگاه باالترم

4/330/42دوست دارم در محیط کار و شغلی فعلی از دیگران پیشی بگیرید

لی
شغ

س 
ستر

ا

5/020/48از من انتظار می رود در محیط کار و در زمان کم، وظایف متعددی را انجام دهم

0/895

6/890/41برای انجام کار خود همه امکانات در دسترسم است

7/120/69آنچه برای پیشرفت کار خود باید انجام دهم برای من روشن است

5/380/48دقیقاً می دانم در محیط کارم چه رفتارهایی را از من انتظار دارند

4/980/42درمورد کارهایی که انجام می دهم احساس خوبی دارم

6/120/61افرادی را که با آنها کار می کنم دوست دارم.

4/980/42درمورد کارهایی که انجام می دهم احساس خوبی دارم

6/120/61افرادی را که با آنها کار می کنم دوست دارم

فرهادی  و همکاران
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دور فرآیند دلفی، خبرگان به اجماع رس��یدند. معیار و مالک به 
اجماع رسیدن میزان و معناداری ضریب هماهنگی کندال در دو 
دور متوالی است. در این پژوهش ضریب هماهنگی کندال برای 
دور اول 0/356 و ب��رای دور دوم 0/395 ب��ود، بنابراین اختالف 
ضرای��ب هماهنگی کندال در دو ران��د متوالی معنادار نبود و در 
نتیجه، فرآیند دلفی متوقف ش��د و خبرگان به اجماع رس��یدند. 
سپس به دلیل استفاده از طیف پنج تایی لیکرت، تصمیم گرفته 
ش��د متغّیرهایی که دارای میانگین امتیاز باالی 3/5 هستند در 
پژوهش باقی بمانند و س��ایر متغّیره��ا از فرآیند پژوهش حذف 

شوند.
در ج��دول 3 میانگین امتیازات متغّیره��ا در دورهای اول و 
دوم و متغّیرهای پذیرفته شده برای تشکیل مدل مفهومی ارائه 

▲شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

▼جدول3. نتایج دور اول و دوم روش دلفی

میانگین امتیاز متغّیردسته
دور اول

میانگین امتیاز 
قبول یا رددور اول

انی
ازم

س

قبول4/334/33 سبک رهبری

قبول3/853/88یادگیری سازمانی

رد1/341/36انعطاف سازمانی

رد2/782/78ساختار سازمانی

قبول4/674/70عدالت سازمانی

قبول3/543/67تعهد سازمانی 

قبول3/893/89تعارض سازمانی

رد1/982/01اثربخشی سازمانی

رد2/562/56جو سازمانی

دی
فر

قبول4/754/80انگیزه شغلی

قبول3/783/78روابط کاری 

رد2/782/91جنسیت کارکنان

رد3/203/41سن کارکنان

قبول4/484/48استرس شغلی 

قبول3/893/89برتری جویی و رقابت طلبی

رد2/562/56احترام به دیگران

رد1/691/76خالقیت

قبول4/404/42رضایت شغلی

▼جدول2. عوامل مؤثر بر رابطه اخالق حرفه ای بهره وری س�ازمانی مستند به بازنگری 
تحقیقات داخلی و خارجی

منبعمتغّیر دسته

انی
ازم

س

تپ )2021( ]24[ سبک رهبری

عزیزی نژاد )1398( ]25[یادگیری سازمانی

اوزوبیلجین )2005( ]26[انعطاف سازمانی

تپ )2021( ]24[ساختار سازمانی

عزیزی نژاد )1398( ]25[عدالت سازمانی

اوزوبیلجین )2005( ]26[تعهد سازمانی 

رحیمی )1395( ]27[تعارض سازمانی

زهرایی )1396( ]28[اثربخشی سازمانی

روسیادا )2018( ]29[جو سازمانی

دی
فر

مکوندی )1398( ]30[انگیزه شغلی

روسیادا )2018( ]29[روابط کاری 

رحیمی )2016( ]27[جنسیت کارکنان

روسیادا )2018( ]29[سن کارکنان

تپ )2021( ]24[استرس شغلی 

درگاهی )1396( ]31[برتری جویی و رقابت طلبی

درگاهی )1396( ]31[احترام به دیگران

رحیمی )2016( ]27[خالقیت

زهرایی )2008( ]28[رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر اخالق و بهره وری
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ش��ده اند. با توجه به نظرات خبرگان در دو دور روش دلفی مدل 
مفهومی پژوهش به صورت شکل 1 خواهد بود.

نم��ودار 1 نش��ان دهنده مق��دار t-value ب��رای رابط��ه بین 
متغّیرهاس��ت. در حقیقت هر پیکان نشان دهنده یک فرضیه یا 
ی��ک رابطه اس��ت. در مدل مفهومی مقادی��ر t-value اگر در بازه 
)1/96±( نباش��د، نش��ان دهنده تأیی��د فرضیه یا رابطه اس��ت. 
خروج��ی نرم افزارSMARTPLS نش��ان می دهد که تمام روابط و 

فرضیات تأیید شده اند.
 نمودار 2 نش��ان دهنده مق��دار standardized solution برای 
 standardized رابطه بین متغّیرهاس��ت. در مدل مفهومی مقادیر
solution اگر بیش��تر از 0/40 باشد، نشان دهنده تأیید فرضیه یا 

▲نمودار 2. مقادیر t-value برای مدل▲نمودار 1. مقادیر standardized solution  برای مدل

value    

رابطه است. خروجی نرم افزارSmart PLS نشان می دهد که تمام 
روابط و فرضیات تأیید ش��ده اند. در جدول 4 نتایج کلی بررسی 

روابط را نشان می دهد.
همان گون��ه که در نمودارهای 1 و 2 و جدول 4 نش��ان داده 
شد، مدل مفهومی پژوهش که نشان دهنده متغّیرهای واسطه ای 
مؤثر بر رابطه اخالق حرفه ای و بهره وری اس��ت، مورد تأیید قرار 
 Smart گرفت. در مدل های معاالت ساختاری که توسط نرم افزار
PLS ش��اخص هایی برای برازش مدل ارائه می ش��ود. برای مدل 

پژوهش حاضر شاخص های برازش و مقادیر قابل قبول شاخص ها 
در جدول 5 ذکر شده است. مقادیر شاخص ها نشان می دهد که 
مدل معادالت ساختاری پژوهش از برازش خوبی برخوردار است.
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بحث
نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان می دهد که اخالق 
حرفه ای بر بهره وری سازمانی مؤثر است. یافته مزبور با تحقیقات 
تپ ]24[ ، عزیزی ن��ژاد ]25[، رضایی]32[، زهرایی و همکاران 
]28[، همس��و است. در تفس��یر این یافته می توان عنوان داشت 

در ش��رایط کنونی که س��ازمان ها بیش از گذشته نیازمند بهبود 
و ارتقای س��طح بهره وری خود هس��تند، رعایت اخالق حرفه ای 
می تواند تأثیر مثبت و بلندمدتی در سازمان داشته باشد و نتایج 
فراس��ازمانی را به ارمغان آورد. به همین خاطر ترویج اخالق در 
سازمان و تعالی اخالقی فرهنگ سازمانی نه تنها محیط با نشاط 
و مس��اعدی فراهم می کند، بلکه می توان��د در افزایش بهره وری 
کارکن��ان و عملک��رد آنها و در نتیجه ارتقای بهره وری س��ازمان 
نقش تأثیرگذاری داشته باش��د. ضمن اینکه مدیران و کارکنان 
با بهره گیری از منش��ور اخالق حرفه  ای در س��ازمان ها تس��هیل 
بیش��تری در برآورده ک��ردن انتظارات و انجام وظایف س��ازمانی 
خواهند داشت. به واقع اجرا و پیاده سازی صحیح اخالق حرفه ای 
در س��ازمان به واس��طه عوامل فردی و سازمانی می تواند موجب 
کسب مزیت اس��تراتژیک سازمان ش��ود و همین مزیت آفرینی 
می تواند سبب بهبود بهره وری سازمانی شود. این موضوع می تواند 
به کس��ب مزیت در محیط رقابتی امروز در قیاس با س��ایر رقبا 
منجر ش��ود. همچنین در سازمان هایی مانند پزشکی قانونی که 
خدمات عمومی ارائه می کند، منجر به افزایش بهره وری و بهبود 
ارائه خدمات عمومی ش��ود. یافته مزبور ب��ا تحقیقات تپ]24[، 
)اش��اره به س��بک رهبری(، زهرایی و همکاران]28[، )اشاره به 
عدالت سازمانی(، عزیزی نژاد ]25[ )اشاره به یادگیری سازمانی(، 
روسیادا و همکاران]29[، )اشاره به تعهد سازمانی( و مکوندی و 
نامور ]30[ )اشاره به تعارض سازمانی( همسویی و مطابقت دارد.

در تببین این یافته می توان عنوان داشت امروزه واجب است 
که س��ازمان  ها )خ��واه در بازار رقابت و خ��واه در بخش خدمات 
عموم��ی( برای بهره وری بیش��تر، نس��بت به تغیی��رات محیط 
حساسیت نشان داده و تالش کنند خدمات و محصوالت منحصر 
به فردی ارائه کنند تا اثربخشی خود را در مقابل تغییر و تحوالت 
حف��ظ کنند. با توجه ب��ه یافته های این پژوه��ش می توان بیان 
داشت که این امر مستلزم به کارگیری سبک رهبری به خصوص و 
داشتن سبک یادگیری و ظرفیت جذب دانش از محیط پیرامونی 
اس��ت. همه این موارد در صورتی می تواند به خوبی صورت پذیرد 

▼جدول4. نتایج رد یا قبول فرضیات و روابط

Standardized فرضیه یا رابطه
solution

t-value
نتیجه 
آزمون

تایید0/9403/070اخالق حرفه ای ←سبک رهبری

تأیید0/9423/200اخالق حرفه ای ←یادگیری سازمانی

تأیید0/8833/788اخالق حرفه ای ←عدالت سازمانی 

تأیید0/9213/847اخالق حرفه ای ←تعهد سازمانی 

تأیید0/9193/456اخالق حرفه ای ←تعارض سازمانی

تایید0/9353/802اخالق حرفه ای ←رضایت شغلی

تایید0/8893/561اخالق حرفه ای ←انگیزه شغلی

تایید0/9803/373اخالق حرفه ای ←استرش شغلی

تایید0/8383/436اخالق حرفه ای ←برتری جویی و رقابت طلبی

تایید0/8944/307اخالق حرفه ای ←روابط کاری

تأیید0/8103/810سبک رهبری ← بهره وری سازمانی

تأیید0/7922/413یادگیری سازمانی← بهره وری سازمانی

تایید0/7902/446عدالت سازمانی← بهره وری سازمانی

تایید0/7822/411تعهد سازمانی← بهره وری سازمانی

تایید0/5142/005تعارض سازمانی← بهره وری سازمانی

تایید0/8183/149رضایت شغلی← بهره وری سازمانی

تایید0/9474/138انگیزه شغلی← بهره وری سازمانی

تایید0/7473/470استرش شغلی← بهره وری سازمانی

تایید0/8894/330برتری جویی و رقابت طلبی← بهره وری سازمانی

تایید0/9054/028روابط کاری← بهره وری سازمانی

تایید0/8173/405اخالق حرفه ای← بهره وری سازمانی

▼جدول5. معیارهای برازش مدل معادالت ساختاری

NFISRMRrms Thetaشاخص

کمتر از 0/2کمتر از 0/05بیشتر از 0/9مقدار قابل قبول

0/9010/0430/119مقدار برای مدل پژوهش
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که الزامات اخالقی پایهگذاری ش��ود، زی��را بی توجهی به اخالق 
حرف��ه ای در مدیریت س��ازمان ها می تواند معضالتی بزرگ برای 
مدیران سازمان ها ایجاد کند و تنش ها و تعارضات را افزایش داده 
و س��طح تعامالت س��ازنده را کاهش دهد. بنابراین وجود اخالق 
حرفه ای و نهادینه سازی الزامات آن در سازمان به مدیریت کمک 
می کند تا ب�ا تع�امالت س���ازنده و ت�صمیم گیری ه�ای اخالقی 
به حل مش��کالت بپردازند و ارتباطاتی ف�ارغ از ف�ش��ار و ت�وام 
ب���ا ایمنی برق��رار کنند که نمود آن به اش��تراك گذاری ایده ها، 
اطالع���ات و بحث درمورد س��ودمندی و تازگ��ی و جدید بودن 

اطالعات و ایده هاست.
یافته های پژوهش نشان می دهد که اخالق حرفه ای در جنبه 
عوامل س��ازمانی بیش��ترین رابطه را با تهعد س��ازمانی و عدالت 
سازمانی دارد. همچنین اخالق حرفه ای در عوامل فردی بیشترین 
رابطه با رضایت شغلی دارد و ارتقای اخالق در سازمان می تواند 
باعث افزایش رضایت ش��غلی شود. ضمن آنکه حاکمیت اخالق 
حرفه ای، س��ازمان را در راس��تای کاهش تنش  ها و موفقیت در 
تحقق هدف یاری می کند و موجبات افزایش حس پاسخگویی و 
مسئولیت پذیری کارکنان سازمان می شود که در مجموع همگی 
می توانند بر بهره وری سازمانی تأثیر مثبتی بگذارند. یافته مزبور با 
رضایی]32[ )اشاره به استرس شغلی(، روسیادا و همکاران ]29[، 
امینی ]33[، )اشاره به انگیزه شغلی( و زمانیان و محمدی ]34[، 
پاسبانی و همکاران]35[ )اش��اره به برتری جویی و رقابت طلبی 
کارکنان( همسویی و مطابقت دارد. در تببین این یافته می توان 
عنوان داش��ت که اتکای سازمان به حاکمیت اخالق حرفه ای به 
می��زان در خور توجهی می تواند تنش ها و تعارضات بین افراد را 

کاهش دهد. 
هنگامی که اخالق حرفه ای در سازمان حاکم و جاری و ساری 
اس��ت، جریان اطالعات به راحتی حرکت می کند و مدیر قبل از 
ایج��اد حادثه، از آن مطلع می ش��ود و می توان��د از بروز تنش ها 
و تعارض ه��ا به میزان زی��ادی جلوگیری کن��د. همچنین الزام 
سازمان به مولفه های اخالق حرفه ای چون صداقت، امانت داری، 

پاسخگویی، عدالت و... می تواند رضایت شغلی کارکنان سازمان 
را ارتقا داده و زمینه را برای کاس��تن از استرس شغلی آنها آماده 
سازد که همین امر تأثیر مثبتی بر روی فعالیت  ها و نتایج سازمان 

داشته و می تواند زمینه ساز بهبود بهره وری سازمانی شود.

نتیجه گیری
از آنجا که روابط کاری در سازمان به شدت می تواند بر روی 
بهره وری سازمان تأثیر گذارد، پیشنهاد می شود که روابط کاری 
س��ازمان ها باتوجه به تغییرات محیط و فرهنگ جامعه و مسائل 
روز جامعه و افراد، مورد بازبینی دوره ای قرار گیرد. در بس��یاری 
مواقع روابط کاری نامطلوب و نامناسب موجب کاهش بهره وری 
می شود. بنابراین بازبینی روابط کاری و اخالق مدار بودن آنها باید 

انجام گیرد.

تأییدیه اخالقی: مطالعه حاضر مورد تأیید مؤسس��ه آموزش عالی زند ش��یراز قرار 
گرفت.

تعارض منافع: هیچ گونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.
سهم نویسندگان: همه نویسدگان سهم یکسانی در نگارش این مقاله داشته اند.

منابع مالی: مطالعه حاضر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.
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