مجله مطالعات نوین در

بررسی تأثیر و تأثر اخالق سازمانی بر بالندگی منابع انسانی
موردمطالعه :وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

اقتصاد ،مدیریت و
حسابداری

دکتر عباس احمدی ،*1علی

فیروزجائی2

 .1استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور واحد بابل ایمیلabbasahmadi@ut.ac.ir :
 .2کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار ،دانشگاه پیام نور واحد بابل .ایمیل:
a.firouzjaee@gmail.com

دوره2 :
شماره2 :
تابستان 9911

چکیده

صفحه07-68 :

Journal of New Studies
in Economics,
Management and
Accounting
Vol: 2
No.: 2
Summer-2020
Page: 70-86

در این تحقیق دو شاخص اساسی سازمان یعنی «اخالق سازمانی» و «بالندگی منابع انسانی» بر پایه مؤلفههای
مختلف موردبررسی قرارگرفته و رابطه دوسویه آن ها در یک سازمان دولتی موردبررسی قرارگرفته است.
«اخالق سازمانی» عبارت است از بررسی ،شناخت و عمل به رفتار اخالقی در سازمانهاست که برای سنجش و
عملیاتی کردن آن از یک پرسشنامه استاندارد بدون در نظر داشتن هرگونه شاخصی استفادهشده است.
«بالندگی منابع انسانی» نیز میزان توسعه و تعالی مدیریت منابع انسانی در سازمانهاست که به اهداف ،برنامهها و
عملکرد آن واحد بستگی دارد .برای سنجش این مفهوم ،از هفت شاخص در یک پرسشنامه روا و پایا بهره
گرفتهایم.
جامعه آماری و افراد پاسخگو به لحاظ متغیرهای جمعیتشناسی نظیر سن ،جنس ،تحصیالت و سابقه کار نیز
موردبررسی قرارگرفته و در این بخش ،کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ساختمان مرکزی به
تعداد  141نفر بهعنوان حجم نمونه در تحقیق حاضر مشارکت داشتند.
بهطور خالصه ،یافتههای تحقیق نشان می دهد که کارکنان ارزیابی مثبتی از اخالق سازمانی حاکم بر وزارت
بهداشت و درمان داشته و اکتساب نمره  12نشانگر مرتبه «قابلقبول» برای شاخص اخالق سازمانی است؛ اما
ارزیابی کارکنان از متغیر بالندگی منابع انسانی با کسب میانگین  22در مرتبه «متوسط» بوده که نیاز به بهبود در
عملکردهای واحد منابع انسانی مخصوصاً در بخشهای نگرانی از آینده شغلی ،امنیت شغلی و جلوگیری از تبعیض
هست.
دو متغیر اخالق سازمانی و بالندگی منابع انسانی با همدیگر همبستگی مثبت و مستقیم ( )P>.000دارند؛ یعنی
با افزایش اخالق سازمانی ،بالندگی منابع انسانی نیز افزایشیافته و برعکس.
جنسیت کارکنان هیچ گونه ارتباطی بااخالق سازمانی یا بالندگی منابع انسانی ندارد )P>0.05( .مردان و زنان
ارزیابیهای یکسانی از ارزش های اخالقی فضای سازمانی وزارت بهداشت و درمان دارند؛ اما سن و سابقه کار
کارکنان تأثیر بسزایی در ارزیابیهای آنها دارد )P>.000( ،بهطوریکه کارکنان جوانتر و باسابقه کار کمتر،
شبیه به کارکنان مسن تر و باسابقه کار باالتر از اخالق سازمانی و بالندگی منابع انسانی راضی بوده و ارزیابی مثبتی
داشتند .همچنین تحصیالت کارکنان در سطح متوسط و باال به ارزیابیهای منفی آنها از اخالق سازمانی ارتباط
معنیدار نشان میدهد ( )P>.000که این یافته نیز با نتایج اکثر مطالعات در این حوزه همخوانی دارد.
کلمات کلیدی :اخالق سازمانی ،بالندگی منابع انسانی ،اخالق حرفهای ،مدیریت منابع انسانی
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مقدمه
اخالق همچنان یکی از مباحث اساسی بشری در جهان مدرن و حوزههای مختلف معرفتی و علمی یعنی
فلسفه ،جامعه شناسی ،مدیریت و سایر علوم رفتاری است .امروزه بحث اخالق سازمانی در محیطهای کاری،
یکی از مهمترین و پر چالشترین مسائل برای محققان و مدیران بوده و با پیچیدهتر شدن ساختارها و
فرآیندهای سازمانی بر پیچیدگی آن نیز افزودهشده است .در این میان نقش «مدیریت منابع انسانی» بهعنوان
یکی از اصلیترین بخشهای ستادی سازمان ،تعیینکننده و حتی در نظر صاحبنظران بیشترین هست.
رویکرد جهان امروزی را میتوان بازگشت به عقالنیت و اخالق دانست .بشریت پس از طی دورههای مختلف
برای رفع نیازهای مادی و معنوی به رویکردهای عقالیی و اخالقی اتکا کرده است .ازاینجهت میتوان اخالق را
مرکز و کانون تحوالت دنیای آینده دانست( .برهانی و همکاران.)1132 ،
اخالق بهصورت «منشور اخالقی» سازمان و مقررات و دستورالعملهای رفتار حرفهای مشاغل پا به درون
سازمانها نهاده و هماکنون نیز در قامت نهضت اصالحگرایانه در مدیریت ظاهرشده و به بررسی و شناسایی
قواعد و ضوابط رفتار انسان و موضعهایی چون تدوین منشور اخالقی ،قوانین و استانداردهای آموزش اخالق،
مدیریت اخالق ،تصمیم گیری اخالقی ،فرهنگ و جو اخالقی پرداخته و حاصل تالش آن ،نشر اخالق سازمانی،
اخالق کار ،اخالق حرفهای ،کدهای اخالقی و منشور و مرامنامههای اخالقی که بهعنوان مفاهیم و
دستورالعملهای سازمانی محسوب میشوند.
به اعتقاد اغلب محققان و اندیشمندان دانش مدیریت ،راز بقای کسبوکارهای امروزی عالوه بر منافع
اقتصادی ،توجه به مسئولیتهای اجتماعی و ارزشهای اخالقی در سازمانها با اعمال مدیریت راهبردی منابع
انسانی است.
بروز مشکالتی همچون بیانگیزگی کارکنان ،درگیری کارکنان با یکدیگر ،رشوهگیری ،فساد مالی و سایر
همگی حاکی ا ز نبرد اصول اخالقی و عدم پایبندی کارکنان به آن و مهمتر از همه ،نقش کمرنگ مدیریت
منابع انسانی در سازمان است .مباحثی همچون عدالت اقتصادی ،صداقت کاری ،تبعیض ،امنیت و حقوق کارگر
موضوعات اخالقی هستند که در رابطه با مدیریت منابع انسانی مطرحشدهاند .تشدید فشارهای عصبی در
محیط کار و دوچندان شدن مسائل اخالقی در سازمانها موجب شده است تا بحث مدیریت منابع انسانی با
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رویکرد اخالقمدارانه شکل جدی به خود گیرد و بیشازپیش توجه مدیران کسبوکار بهخصوص مدیران منابع
انسانی را به خود جلب کند( .نایبپور و همکاران)111 :1131 ،
بهصراحت گفته میشود ،وظیفه مدیریت منابع انسانی در زمینه توسعه ارزشهای اخالق سازمانی،
شناسایی ،اولویتبندی در جهت هدایت انواع رفتارها و برنامهریزی دقیق در جهت نیل به اخالق سازمانی است؛
بهعبارتدیگر ،مشکالت اخالقی در کسبوکار میتواند به دالیل کالن (فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و ،)...فردی
و سازمانی باشد و اساسی ترین منبع برای بهبود مسائل اخالقی و ارتقای ارزشهای سازمانی ،مدیریت منابع
انسانی است.
رعایت اخالق در سپهر سازمانی و تأثیر آن بر کارایی و اثربخشی سازمان موردتوافق اغلب محققان هست.
همچنین رفتار اخالقی تأثیر چشمگیری بر روی فعالیتها و نتایج سازمان دارد؛ زیرا بهرهوری را افزایش داده،
ارتباطات را بهبود میبخشد و درجه خطرپذیری را کاهش میدهد .این مهم در سازمانها و نهادهای دولتی از
اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه این سازمانها در مقایسه با بخش خصوصی سهم بسیار بیشتری را در
جذب ،استخدام و نگهداشت نیروی انسانی (مخصوصاً در کشور ما) ایفا میکنند.
محققان اعتقاددارند رعایت اخالق سازمانی در برنامههای بالندگی و تعالی منابع انسانی نقش کلیدی دارد و
متقابالً شاخصهای بالندگی منابع انسانی بر ارتقای اخالق سازمانی تأثیر متقابل دارد.

شکل شماره  .9تأثیر و تأثر اخالق سازمانی و بالندگی منابع انسانی
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لزوم تحقیق در این حوزه و بررسی ارتباط دو متغیر «اخالق سازمانی» و «بالندگی منابع انسانی» در بخش
دولتی ،عالوه بر پاسخ به یک سؤال بنیادی در سازمانهای امروزی ایران ،یعنی سنجش اخالق سازمانی در
جامعه اخالقمدار به تأثیر آن بر شاخصهای بالندگی منابع انسانی نیز تأکید دارد.
شاخص های موردنظر در بالندگی منابع انسانی در تحقیق حاضر بدین شرح است :عدالت اقتصادی ،امنیت
کاری و امنیت سوابق کاری ،صداقت کاری ،حقوق کاری ،جلوگیری از تبعیض و پارتیبازی ،سالمتی و ایمنی
کارکنان و خدمات روانشناسی و مشاوره در کار.
قابلذکر هست لزوم طرح شاخص های فوق در یک سازمان دولتی و بزرگ (وزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی) و در جامعه دینی ایران عالوه بر روشن کردن واقعیتهای موجود در حوزه ارزشهای اخالقی،
به شکلگیری الگوهای جدید در سازمانهای داخلی بیانجامد.
انتخاب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای اجرای تحقیق حاضر با در نظر داشتن مواردی نظیر
پیشرو بودن در دو بخش توسعه منابع انسانی و دارای برنامههای متعدد تأمین ،ارتقاء و نگهداشت نیروی
انسانی میتواند و همچنین با توجه به گستردگی فعالیتهای آن در سراسر کشور و دومین دستگاه اجرایی
کشور به لحاظ تعداد نیروی انسانی ( 422777نفر) میتواند بهعنوان یک تیپ ایدهآل و الگوی سازمان دولتی
تلقی شود که دارای اخالق سازمانی نهادینهشده و شاخصهای منابع انسانی مشخص هست .اجرای تحقیق
حاضر و سنجش فرضیه های تحقیق در یک میدان واقعی و سازمان دولتی به اعتبار و حتی تعمیمپذیری در
سایر سازمانهای دولتی همسان را میسر میسازد.
بنابراین ،تحقیق حاضر در پی پاسخ به پرسشهای اصلی زیر میباشد:
 oمیزان شاخصهای اخالق سازمانی و بالندگی منابع انسانی در میان کارکنان ستاد مرکزی وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی چقدر هست؟
 oآیا بین اخالق سازمانی و شاخصهای بالندگی منابع انسانی ارتباطی وجود دارد؟
 oآیا ارتباطی بین متغیرهای جمعیت شناسی کارکنان بااخالق سازمانی و بالندگی منابع انسانی وجود
دارد؟
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فرضیه اصلی
 oبه نظر میرسد بین متغیر اخالق سازمانی و بالندگی منابع انسانی ارتباط وجود دارد.
در راستای سنجش سؤالها و فرضیههای تحقیق ،مدل مفهومی زیر ارائهشده است.

شکل شماره  .2مدل مفهومی تحقیق

اخالق سازمانی
کلمه اخالق نشات گرفته از واژه یونانی اتیکس ( )ethicsبه معنی اقتدار ،رسوم و سنت میباشد .بهطورکلی
واژه اخالق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سروکار دارند (مقیمی ،رمضان:1137 ،
 .)123اخالق را میتوان در قالب مجموعهای از اصول تعریف کرد که در بیشتر موارد بهصورت یک منشور یا
سیستمی شناخته میشود که بهعنوان راهنمای رفتار عمل میکنند .از دیدگاهی فراگیر ،اصول اخالقی را می-
توان در مقام مجموعهای از اصول و ارزشهای معنوی تعریف کرد .یکایک ما چنین مجموعهای از ارزشها را در
خویشتن خویش داریم .باوجوداین ممکن است نسبت به وجود آنها آگاه یا ناآگاه باشیم (پوریانسب:1103 ،
 .)27تنوعپذیری و تخصصگرایی یکی از مهمترین تفاوتهای اخالق فردی و اخالق شغلی است .اخالق در این
مفهوم به شغل وابسته است .برحسب تنوع مشاغل ،به اخالق ویژه نیازمند هستیم .اخالق پزشکان ،اخالق
مدیران ،اخالق معلمان ،اخالق پژوهشگران و سایر (قراملکی .)111 :1122 ،از دیدگاهی دیگر ،اخالق را
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مجموعهای از صفتهای روحی و باطنی انسان تعریف کردهاند که بهصورت اعمال و رفتاری که از خلقیات
درونی انسان ناشی میشود .بروز ظاهری پیدا میکند و بدین سبب گفته میشود که اخالق را از طریق
ظاهرش میتوان تعریف کرد .استمرار یک نوع رفتار خ اص ،دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و
باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق مینامند (قراملکی .)11 :1122 ،یکی
از محققان معتقد است که اخالقیات موضوعی نگرشی است که مواردی همچون گذاشتن هر فعالیت و هدف در
جای خودش ،دانستن اینکه چهکاری درست و چهکاری نادرست است .دانستن اینکه چه خواستهای درست و
چه تمایلهایی اشتباه میباشد را شامل میشود و صاحبنظر دیگری نیز اخالق را اینگونه تعریف میکند.
فعالیت بررسی استانداردهای معنوی و وجدانی یک فرد یا یک جامعه و پرسش در خصوص اینکه این
است انداردها (استانداردهای منطقی و غیرمنطقی) چطور در زندگی ما بکار برده میشود (هس مر:1333 ،
.)127
دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی میکنند اما رفتارهای فردی وقتیکه در سطح جامعه یا
نهادهای اجتماعی تسری پیدا میکند و شیوع مییابد .بهنوعی به اخالق جمعی تبدیل میشود که ریشه در
فرهنگ جامعه (سازمان) میدواند و خود نوعی وجه غالب مییابد که جامعه (سازمان) را با آن میتوان شناخت.
(موغلی و همکاران)1132 ،
اخالق در منابع انسانی
مسائل مرتبط با نیروی انسانی روزبهروز در عمل افزایش مییابد .افراد زیادی همچون «میلتون فریدمن» بر
این باورند که کسب وکار جدا از مسائل اخالقی است و رعایت مسائل اخالقی تنها بر عهده ذینفعان کسبوکار
است .البته این دیدگاه موافقان چندانی ندارد چراکه نتایجی که در عمل حاصلشده ،بسیار متفاوت با آن است
و حتی بر ضرورت در نظر گرفتن مسائل اخالقی در کسبوکار و بخصوص در ارتباط با نیروی انسانی تأکید
دارد .ارائه گزارشهای غلط کارکنان به مدیران ،تقلب در معامالت ،گرانفروشی ،رشوه ،تنظیم اسناد جعلی،
تولید کاالهای غیراستاندارد ،تبلیغ غیرواقعی ،دزدی ،کشیدن چک بدون محل ،وارد و خارج کردن کاالی
قاچاق ،مصرف داروهای مخدر و مستکننده در محل کار و درگیری در محل کار ،همگی عواقب ناشی از نبود
اصول اخالقی در محیط سازمانها میباشد (دادگر .)21 :1121 ،مدیریت منابع انسانی باید با ترکیب کردن
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اصول اخالقی با قوانین امروزی ،فرهنگ کار با محوریت اخالق را در سازمان گسترش دهد تا با ایجاد یک
ارتباط مؤثر بین مدیران منابع انسانی و کارکنان سازمان درحرکت و تولید خود با مشکلی روبرو نشوند و به
اهداف راهبردی سازمان دست یابند.
مشکالت و معضالت منابع انسانی شایع ترین نوع موضوع اخالقی در کار هستند و عموماً دربرگیرنده
بیطرفی یا انصاف در روابط کار است .بعضی از مشکالت منابع انسانی شامل مسائل اخالقی هستند که زمانی
که افراد با یکدیگر کار میکنند ،رخ میدهد .نظیر تبعیض ،پارتیبازی ،اذیت و آزار ،نامتوازن بودن زندگی
کاری ،ناسازگاری در دستمزد یا انضباط و سایر موارد.
مشکالت اخالقی در کسبوکار ،میتواند به دالیل فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،فردی و سازمانی باشد.
اساسی ترین منبع برای بهبود مسائل اخالقی در سازمان ،مدیریت منابع انسانی است .به اعتقاد میسیلی،
رفتارهای غیراخالقی ،زمانی در سازمان افزایش مییابد که:
 oکارکنان مطمئن نباشند که چه رفتاری اخالقی است.
 oموقعیتهای واضحی برای مشارکت در رفتار غیراخالقی وجود داشته باشند.
 oکارکنان مجبور به رفتار غیراخالقی باشند( .میسیلی)2711 ،
رز معتقد است مدیریت غیراخالقی منابع انسانی ضربههای بیرونی نیز خواهد داشت که عبارتاند از:
 oارزان شدن بازار نیروی کار و بهرهگیری از نیروی کار ارزانقیمت
 oاستفاده از کودکان کار
 oساعات کار طوالنی
 oافزایش استرس کار
 oاستفاده از شیوههای بحثانگیز و مشکوک در استخدام و اخراج کارکنان (رز)2770 ،
همچنین در پژوهشی دیگری مشخص شد که اخالق در کسبوکار امر بسیار مهمی است و مدیریت منابع
انسانی پر از دغدغههای اخالقی است .بررسی این مسائل و دیگر دغدغههای اخالقی مدیریت منابع انسانی به
مدیران کمک میکند که عملکرد اخالقی را از غیراخالقی تشخیص دهند (شامان.)117 :2771 ،
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درنهایت اگرچه بحث اخالقی بودن یا نبودن مدیران منابع انسانی همچنان پابرجاست .بااینحال ،برخی
چارچوبهای اخالقی را می توان در ابعاد مختلف مدیریت اعمال کرد .اگر بپذیریم که چارچوبها و اصول
قابلاجرا هستند ،مسئله بعدی نحوه اجرای آنهاست .این مسئله اقدامهایی در سه سطح میطلبد :آموزش
دانشگاهی ،پژوهش دانشگاهی و اقدامهای حرفهای منابع انسانی (وین استاینی.)17 :2771 ،
تقسیمبندی کلی نظریههای اخالقی
برخی محققان معتقدند اساس نظریههای اخالقی در پنج رویکرد زیر خالصه میشود که بهطور مستقیم به
تصمیمهای مدیریتی مربوط میشود.
 oقانون جاویدان :با دیگران آنگونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند.
 oنظریه منفعتگرایی :اگر منافع یک عمل برای جامعه بیشتر از ضررهای آن باشد ،آن عمل اخالقی
است.
 oنظریه وظیفه گرایی :هر عمل به نتیجه آن نه در کوتاهمدت ،بلکه به نیت فرد در بلندمدت بستگی
دارد.
 oعدالت توزیعی :هر عملی که به افزایش همکاری اجتماعی منجر شود اخالقی است.
 oآزادی فردی :آزادی ن خستین نیاز جامعه است .عملی که آزادی فردی را نقض کند غیراخالقی است.
(هس مر ال تی.)127 :1333 ،
معیارهای بالندگی منابع انسانی
با بررسی تحقیقات پیشین و نتایج آن در سازمانهای دولتی ایران و همچنین در مشاوره با خبرگان،
معیارهای اخالقی در مدیریت منابع انسانی و نقش اخالقی که مدیریت منابع انسانی در سازمان میتواند ارائه
کند به  0دسته یا متغیر اساسی رسیدیم که در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت.
امنیت سوابق کارکنان و امنیت کاری :سوابق کارکنان و امنیت کاری مهمترین عامل معیار اخالقی
مدیریت منابع انسانی است که تنها در گرو رسمی شدن و استخدام مداومالعمر نیست بلکه در مفهوم امنیت
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شغلی موضوعاتی همچون تغییرات شغلی ،از دست دادن شغل ،عدم دستیابی به شغل مناسب گنجاندهشده
است.
عدالت اقتصادی  :بسیاری از مشکالت و نابرابری در عدالت اقتصادی ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع
انسانی در سازمانها است .در درون سازمان ،کارمندان انتظار دارند خروجی آنها با میزان عملکردشان تناسب
داشته باشد و خروجی و ورودی خود را با سایر کارکنان مقایسه میکنند.
صداقت کاری :هیچ سازمانی را بدون رعایت اصول اخالق سازمانی بهویژه سرآمدترین آن ،یعنی صداقت و
درستکاری ،نمیتوان اخالقی دانست.
جلوگیری از تبعیض و پارتیبازی :فساد اداری میتواند ناشی از عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،عوامل
اقتصادی ،سیاسی ،اداری ،ساختاری ،مدیریتی و حقوقی باشد؛ اما اگر از بعد درون به آن بپردازیم ،فرسودگی
نظام اداری ،نبود نظام تنبیه و تشویق ،ناکافی بودن نظارتها و سایر نمود پیدا میکند .مدیریت منابع انسانی
میتواند با استقرار یک سیستم نوین نظارتی ،انگیزشی ،اصالح قوانین اداری از بروز آن جلوگیری نماید.
حقوق کاری :مسائلی مانند بیمه کردن کارکنان ،رعایت کف حقوق برای کارگران ،قراردادهای کاری و
سایر همگی جز حقوق کاری بهحساب می آیند .مدیر منابع انسانی سازمان تا جایی که قوانین کار به او اجازه
میدهد ،میتواند در تنظیم قراردادها و رعایت ضمانتنامهها ،نهایت دقت و نظارت را به عمل آورد و با گزارش-
های درست و عاقالنه نسبت به ارزیابی عملکرد کارکنان پیش از تمدید قراردادها اقدام کند.
سالمتی و ایمنی کارکنان :استفاده مطلوب از نیروی کار زمانی امکانپذیر است که کارکنان از سالمت
کامل برخوردار بوده و از خطر ابتال به بیماری یا هر نوع حوادث در محیط کار به دور باشند .معموالً سازمانها
برای ارائه خدمات درمانی ،بهداشتی و ایمنی ،طرحها و برنامههایی را اجرا میکنند و بستهای از اقدامات را
متناسب با نوع و فعالیت سازمان انجام میدهند.
خدمات مشاوره و روانشناسی کار :هدف اصلی روانشناسی کار ،مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و
یافتههای علم روانشناسی است که در رابطه بین انسان و کار او اثر میگذارد .نظیر در نظر گرفتن رفاه و
ارزش های انسانی در تولید و یا ارائه خدمات ،ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت کارکنان ،ارتقای عالقهمندی
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کارکنان به کار ،ارتقای ایمنی کارکنان در زمینههای جسمی و روانی ،افزایش بهداشت روانی و بالندگی
شخصیت کارکنان ،حل مشکالت و یا کاهش مسائل کارکنان( .نایبپور)142 :1131 ،

روش تحقیق
روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف و فرضیههای پژوهش از نوع کمی و پیمایشی ،با رویکرد کاربردی در
برابر بنیادی و همچنین تحقیق مقطعی (زمان اجرا  )1133در برابر طولی است .همچنین روش علمی پژوهش
ح اضر با عنایت به بررسی ارتباط متغیرها ،از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مشغول به
کار در ستاد مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است که در حدود  1777نفر میباشد .نوع
نمونهگیری بهصورت تصادفی و مطبق (انتخاب تصادفی از کلیه بخشها و واحدهای اداری) میباشد و حجم
نمونه با استفاده جدول مورگان و کرچسی شامل  141نفر برآورد شده است.
برای جمعآوری دادهها از یک پرسشنامه استاندارد روا و پایا استفادهشده که دارای دو بخش اساسی به
شرح است :الف) جهت سنجش متغیر ارزشهای اخالق سازمانی از پرسشنامه استاندارد  11سؤالی Lowell

( )2712با طیف لیکرت  1گویه استفادهشده است؛ که در سال  1132توسط الوانی ترجمه و اعتبارسنجی شده
است .تفسیر پرسشنامه نیز طبق دستورالعمل الول به این صورت است که کسب صفر امتیاز مساوی
باارزشهای اخالقی باالست .از  1تا  1ارزشهای اخالقی نسبتاً قوی 7 ،تا  ،17خوب 11 .تا  ،11قابلقبول17 .
تا  ،21متوسط 27 .تا  ،11نسبتاً ضعیف که باید حتماً اصالح شود و  17به باالتر ،نشانگر ارزشهای اخالقی
پایین و حائز تجدیدنظر اساسی خواهد بود (الول .)2712 ،ب) جهت سنجش متغیر بالندگی منابع انسانی با
هفت متغیر اثباتشده در تحقیقات داخلی (که در باال شرح داده شد) از یک طیف پنجدرجهای لیکرت
استفادهشده است.
همچنین با توجه به پاسخهای  17نفر کارکنان در مرحله پری تست ،مقدار  CVRتمامی آیتمها بیشتر از
 %72برآورد شد .بر این اساس ،تمامی سؤالها و مؤلفهها از روایی محتوایی مناسبی برخوردار است .میزان
پایایی بهدستآمده برای شاخصهای مطرحشده با استفاده از ضریب آلفایکرونباخ باالتر از  7/0بود.
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یافتههای تحقیق
بررسی توزیع جنسیت پاسخگویان :یافتههای توصیفی نشان میدهد در بخش جنسیت کارکنان74 ،
درصد ( 212نفر) از پاسخگویان مرد و  17درصد ( 121نفر) زن هستند.
همچنین با مقایسه میانگینها با آزمون تی ( )TTestهیچگونه رابطهای معنیداری بین متغیرهای «اخالق
سازمانی» و «جنس کارکنان» مالحظه نشد و ارزش  Pکمتر از  0/05بود)P<0/05( .
در مورد دو متغیر «بالندگی منابع انسانی» و «جنس کارکنان» نیز رابطه معنیداری مشاهده نگردید و در
این بخش هم ارزش  pکمتر از  0/05بود)P<0/05( .
بهعبارتدیگر ،جنسیت کارکنان هیچگونه رابطه معنیداری با ارزیابی اخالق سازمانی و بالندگی منابع
انسانی از سوی آنها ندارد.
بررسی توزیع سن پاسخگویان :با توجه به یافتههای تحقیق ،میانگین سنی کارکنان 47 ،سال ،حداقل
سن آنها 22 ،سال ،حداکثر سن آنها 72 ،سال و بیشترین تکرار سن (نما)  13سال هست.
با توجه به نتایج تست آنوا ( )ANOVAبین متغیرهای «اخالق سازمانی» و «گروههای سنی» مختلف
(پایین= ،11-22متوسط= 43-17و باال= )72-17رابطه معنیدار در سطح  %31اطمینان وجود دارد)P>0.05( .
همچنین نتیجه تست شفه ( )Scheffe testنشان میدهد ،کارکنان در سنین پایین و باال بیشتر از سنین
متوسط به اخالق سازمانی اعتقاد داشته و ارزیابی مثبتی از ارزشهای حاکم بر سازمان دارند
همچنین بین متغیرهای «بالندگی منابع انسانی» و «گروههای سنی» مختلف (پایین=،11-22
متوسط= 43-17و باال= )72-17رابطه معنیدار در سطح  %33اطمینان وجود دارد )P>0.05( .نتیجه تست
شفه ( )Scheffe testنشان میدهد ،کارکنان در سنین پایین و باال بیشتر از سنین متوسط به بالندگی منابع
انسانی باور داشته و ارزیابی مثبتی از ارزشهای حاکم بر سازمان دارند
بررسی توزیع سطح تحصیلی پاسخگویان :با توجه به یافتههای تحقیق 0 ،درصد ( 22نفر) دارای سطح
تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم 21 ،درصد ( 01نفر) دارای فوقدیپلم 17 ،درصد ( 124نفر) دارای لیسانس21 ،
درصد ( 07نفر) دارای فوقلیسانس و  11درصد ( 12نفر) دارای سطح تحصیلی دکتری هستند.

27

مجله مطالعات نوین در اقتصاد ،مدیریت و حسابداری/دوره /2شماره  /2تابستان /9911ص 07-68

www.jnsm.ir

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.2/No.2/Summer-2020/70-86

با توجه به نتایج تست آنوا ( )ANOVAبین متغیرهای «اخالق سازمانی» و «گروههای تحصیلی» مختلف
رابطه معنیدار در سطح  %31اطمینان وجود دارد )P>0.05( .تست شفه ( )Scheffe testنشان میدهد،
کارکنان با تحصیالت پایین بیشتر از کارکنان با تحصیالت باال و متوسط به اخالق سازمانی باور دارند.
همچنین نتایج تست آنوا ( )ANOVAبین متغیرهای «بالندگی منابع انسانی» و «گروههای تحصیلی»
مختلف ،هیچگونه رابطهای مالحظه نمیشود)P<0/05( .
بررسی توزیع سابقه کار پاسخگویان :با توجه به یافتههای تحقیق ،میانگین سابقه کار پاسخگویان17 ،
سال ،حداقل سابقه کار آنها 1 ،سال ،حداکثر سابقه کار آنها 14 ،سال هست .بیشترین تکرار سابقه کار (نما)
 0سال هست.
با توجه به نتایج تست آنوا ( )ANOVAبین متغیرهای «اخالق سازمانی» و «سابقه کار» کارکنان رابطه
معنیدار در سطح  %33اطمینان وجود دارد )P>0.05( .تست شفه ( )Scheffe testنشان میدهد ،کارکنان
باسابقه کمتر و بیشتر نسبت به سابقه کار متوسط به اخالق سازمانی باور دارند.
همچنین با توجه به نتایج تست آنوا ( )ANOVAبین متغیرهای «بالندگی منابع انسانی» و «سابقه کار»
کارکنان در سطح  %33اطمینان رابطه معنیدار وجود دارد )P>0.05( .تست شفه ( )Scheffe testنشان می-
دهد ،کارکنان باسابقه کمتر و بیشتر نسبت به سابقه کار متوسط به بالندگی منابع انسانی باور دارند.
بررسی توصیفی مؤلفههای ارزشهای اخالق سازمانی :با توجه نتایج پرسشنامه اخالق سازمانی می-
توان نتیجه گرفت که مؤلفه های ظاهری اخالق سازمانی بیشترین امتیاز را کسب کردهاند که مهمترین آنها
عبارتاند از:
 oاستفاده از تلفن دفتر برای مکالمات راه دور و طوالنیمدت
 oاستفاده گهگاه از دستگاه کپی و تکثیر دفتر برای مقاصد شخصی
 oبردن وسایل کار نظیر کاغذ ،خودکار و مانند اینها برای مصارف شخصی
تفسیر پرسشنامه نیز طبق دستورالعمل الول به این صورت است که کسب صفر امتیاز مساوی باارزشهای
اخالقی باالست .از  1تا  1ارزشهای اخالقی نسبتاً قوی 7 ،تا  ،17خوب 11 .تا  ،11قابلقبول 17 .تا ،21
متوسط 27 .تا  ،11نسبتاً ضعیف که باید حتماً اصالح شود و  17به باالتر ،نشانگر ارزشهای اخالقی پایین و
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حائز تجدیدنظر اساسی خواهد بود (الول .)2712 ،با محاسبه پاسخهای کارکنان نمره کسبشده برای اخالق
سازمانی وزارت بهداشت و درمان برابر است با  12که در ردیف «قابلقبول» قرار میگیرد.
بررسی توصیفی مؤلفههای بالندگی منابع انسانی :با توجه به نتایج پرسشنامه بالندگی منابع انسانی
میتوان نتیجه گرفت که پر چالشترین مسائل برای واحد منابع انسانی عبارتاند از:
 oنگرانی کارکنان از آینده شغلی خود
 oجلوگیری از تبعیض و پارتیبازی
 oاولویت حقوق کاری اعم از :بیمه مناسب ،قراردادهای حداکثری و ارزیابی دقیق عملکرد
اگر کارکنان به همه گویهها نمره ( 1کامالً موافق) میدادند ،حاصل با هشت سؤال سنجش بالندگی منابع
سازمانی ،عدد  47میشود و برعکس ،اگر نمره ( 1کامالً مخالف) میدادند ،حاصل عدد  2میشود .با محاسبه
پاسخهای کارکنان نمره کسبشد ه برای بالندگی منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان از میان گویههای
مختلف :خیلی خوب ،خوب ،متوسط ،بد و خیلی بد در ردیف «متوسط» قرار میگیرد.
همبستگی بین «اخالق سازمانی» و «بالندگی منابع انسانی» :با توجه به شاخص آماری ضریب
همبستگی پیرسون در جدول زیر ،رابطه مستقیم و مثبت دو متغیر اخالق سازمانی و بالندگی منابع انسانی را
در زیر مشاهده میکنید؛ بهعبارت دیگر ،بین این دو متغیر تأثیر و تأثر وجود دارد یعنی با باال رفتن اخالق
سازمانی ،بالندگی منابع انسانی هم باال میرود و برعکس.
جدول شماره  .9نتایج شاخص آماری همبستگی پیرسون
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همچنین جدول زیر نشان میدهد در سطح  %33اطمینان بین این دو متغیر ارتباط معنیدار وجود دارد و
فرضیه اصلی تحقیق حاضر را تائید میکنند .ضریب بتا مثبت و ارتباط مستقیم دو متغیر را نشان میدهد؛
یعنی با افزایش ارزشهای اخالق سازمانی در میان کارکنان ،اعتقاد به شاخصهای بالندگی منابع انسانی نیز
افزایشیافته و برعکس.
معادله خط (معادله پیشبینی) با توجه به جدول زیر عبارت است ازy=ax+b :

(+22/1اخالق سازمانی) = /001بالندگی منابع انسانی
جدول شماره  .2نتایج همبستگی و پیشبینی معادله خطی

بحث و نتیجهگیری
ارزشهای اخالق سازمانی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جاری و برخی از آموزههای آن
بهدرستی در میان کارکنان نهادینهشده است .ارزیابی قابلقبول و مثبت از اخالق سازمانی علیرغم انتقاد برخی
از کارکنان با تحصیالت باال ،از الزام توجه به مطالبات اخالقی را کاهش نمیدهد.
نتایج رابطه متغیرهای زمینهای یا جمعیت شناختی را با دو متغیر اصلی را نشان میدهد .بهغیراز ارتباط
جنس با هر دو متغیر و سطح تحصیالت با بالندگی منابع انسانی ،کلیه متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط
معنیدار در سطح  %31اطمینان با متغیرهای اصلی دارند.
تأثیر اخ الق سازمانی بر بالندگی منابع انسانی و متقابالً تأثیر مثبت و مستقیم بالندگی منابع انسانی بر
اخالق سازمانی از نتایج مسلم این تحقیق هست که در تحقیق تابان و علیپور در میان کارکنان دانشگاه ایالم
نیز تائید شده است (تابان ،محمد .)1130 :همچنین در تحقیقی وضعیت ارزشهای اخالقی در بیمارستانهای
شهر تهران در مرز بین متوسط تا نسبتاً ضعیف برآورد شده و ارتباط اخالق سازمانی با متغیرهای منابع انسانی
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مورد تأکید هست .همچنین مثلث آموزش اخالق در بیمارستانها ،نگرش راهبردی اخالق در نظام سالمت و
جبران عادالنه خدمات بهعنوان کلید بهبود و توسعه اخالق سازمانی قلمداد شده است (خدایاری ،رحیم،
عباسی ،محمود.)1132 :
در تحقیق دیگری تأکید شده که مسئله امنیت شغلی و امنیت سوابق کارکنان بهعنوان یکی از مؤلفههای
تعالی منابع انسانی بایستی به طورجدی موردتوجه مدیران منابع انسانی مخصوصاً در شرایط کنونی کسبوکار
کشور باشد؛ و عامل دیگر ،احترام به حقوق کاری نیروی انسانی است .احترام به حقوق کاری کارکنان میتواند
تأثیر زیادی بر روی کارایی ،انگیزش و هماهنگی هر چه بیشتر آنها داشته باشد (نایبپور ،محمد ،سعیدی،
محمد .)1131 :دستیابی به هر یک از این عوامل ،نیازمند صرف زمان و یک برنامه جامع است .ازاینرو امروزه
واحد منابع انسانی در سازمان ها دارای یک افق بلندمدت و یک برنامه راهبردی است تا بتواند از طریق آموزش،
فرهنگ سازی و سایر ابزارهای آموزشی و مدیریتی کارکنان را بهسوی تعالی هر چه بیشتر و رسیدن به باالترین
سطح از کیفیت زندگی کاری که عاری از مشکالت اخالقی باشد ،سوق دهد.
لذا با توجه به یافتههای تحقیق ،میتوان به پیشنهادهای اصلی و جانبی زیر اشاره کرد :تدوین یک چشم-
انداز و بیانیه مأموریت جامع و بلندمدت در قبال نیروی انسانی بر اساس چارچوب ارائهشده و با توجه به تأثیر و
تأثر دوسویه اخالق سازمانی و تعالی منابع انسانی ،همچنین ،ایجاد امنیت شغلی و جلوگیری از تبعیض و پارتی
و تشویق و برانگیختن کارکنان نسبت به انجام رفتارهای اخالقی ،پیشگیری از بروز رفتارهای غیراخالقی و در
صورت لزوم برخورد با تخلف و تنبیه متخلف ،نقش به سزایی را در ترویج اخالق سازمانی در میان کارکنان
نهادهای دولتی خواهد داشت .مدیران مخصوصاً مدیران منابع انسانی باید اخالق سازمانی را رعایت کرده و
درصدد نهادینه نمودن آن در تاروپود سازمان باشند .چراکه بقا ،سودآوری و تعالی سازمانی بااخالق پیوندی
غیرقابلانکار دار د .رعایت اخالق باعث ایجاد اعتماد در سازمان و اعتماد انگیزش و تالش بیشتر کارکنان را به
همراه دارد که نتیجه آن افزایش کارایی و توسعه پایدار سازمان میباشد .ایجاد و اجرای برنامههای منابع
انسانی نظ یر شرح دقیق مشاغل ،تقسیم درست وظایف کاری و پرهیز از تخصصی سازی بیشازحد ،استخدام و
نگهداشت نیروی انسانی متخصص ،تخصیص کارکنان به مشاغل بر اساس نوع تخصص ،عالقه و تجربه نیز از
اهمیت بسیار زیادی در مدیریت اخالقمدارانه نیروی انسانی در سازمانهای دولتی برخوردار است.
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