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چکیده
الزمه موفقیت سازمانها در دنیای امروز که مملو از معضالت اخالقی سازمانی است برخوداری از کارکنانی که وظایف خود را به
نحو احسن انجام می دهند .این مهم تحقق نمی یابد مگر آنکه مدیران عوامل اخالقی مانند اعتبار اخالقی ،اخالق بیولوژی،
سودمند و بهزیستی اخالقی) را در سازما ن فراهم آورند .هدف از این پژوهش بررسی ارتباط عوامل اخالقی (اعتباراخالقی
سازمان ،اخالقبیولوژی ،اخالق سودمند و بهزیستی اخالقی) بر وظایف کارکنان است .جامعه آماری تمام کارکنان دانشگاه پیام
نور و علمی کاربردی همدان است حجم نمونه آماری بر اساس نمونهگیری طبقهای متناسب و جدول کرجسی و مورگان 214
کارمند انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتبار اخالقی ،اخالق بیولوژی ،اخالق سودمند ،عملکرد تکلیفی و بهزیستی اخالقی پاسخ
دادند .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد بین اعتبار اخالقی سازمان ،اخالقبیولوژی ،سودمند و عملکرد تکلیفی کارکنان
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ( .)p>0/1این نتایج نشان می دهد سازمان میتواند با تاکید بر عوامل اخالقی زمینه
انجام وظایف شغلی را برای بهرهمندی از همه ظرفیتهای کارکنان را فراهم می آورند و سازمان می تواند قابلیتهای نیروی
انسانی خود به نحواحسن استفاده کند.
واژههای کلیدی :اعتبار اخالقی ،اخالق بیولوژی ،اخالق سودمند ،بهزیستی اخالقی ،عملکرد تکلیفی
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مقدمه:
اهمیت عملکرد شغلی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای مهم ،هم برای سازمانها و هم برای کارکنان کامال واضح است (آروای
و مورفی .)142 :1998 1،سازمانها به منظور حفظ بقا و پیشرفت خود ،به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند .عملکرد شغلی
ارزش کلی مورد انتظار سازمان از تکه های مجازی رفتار است که هر فرد در طول دوره ای مشخص از زمان انجام می دهد
(موتویدلو .)2003 2،همچنین ،عملکرد شغلی را می توان مجموعه ای از رفتارها و اعمالی دانست که تحت کنترل فرد بوده و در
دستیابی به اهداف سازمانی نقش دارند (روتاندو و ساکت .)2004 3،ماتاویدلو و ون اسکاتر )1994(4معتقدند عملکرد تکلیفی در
تعیین عملکرد کلی کارکنان نقش دارد .عملکرد تکلیفی در حیطه وظایف رسمی یک شغل نمی گنجد اگرچه عملکرد شغلی
شامل عملکرد تکلیفی و رفتارشهروندی است و برای موفقیت سازمان عامل مهمی است اما وابسته به انگیزش کارکنان است
(نعامی و شناور)156 :1393 ،؛ بنابراین برای داشتن عملکرد تکلیفی در کارکنان باید به عواملی توجه کرد که ریشه در انگیزش
کارکنان داشته باشد .بنابراین باید به دنبال شناسایی عواملی بود که انگیزش کارکنان را برای عملکرد تکلیفی تحت تاثیر قرار
می دهد .یکی از عوامل اثرگذار اعتبار اخالقی سازمان است چراکه محققان معتقدند مشکالت کارایی که به عملکرد کارکنان
مربوط است ،ناشی از اعتباراخالقی است (لوین و گرین وود .)104 :20015،اعتبار اخالقی از طریق روبهرو شدن با قضاوتهای و
انتقاد عاقالنه و درست ،رفتار بدون غرض ،به دور از تبعیض و آگاهانه و دیدگاههای رقیبان حاصل میشود .اعتباراخالقی زمانی
حاصل میشود که فعالیتهای سازمان بر اساس ارزشها و اصول اخالقی از طرف همه شرکا و رقیبان ارزیابی و قضاوت شود
(گیسبون2004 6،؛ گیسبون و همکاران.)161 :2001 ،
برای داشتن اعتبار باید در خصوصیت شخصی کارکنان نشانی از اخالق وجود داشته باشد و سازمانها در سیستم رسمی خود
در زمان استخدام ،جامعهپذیری سازمان ،در آموزشها و جهتگیریها ،سیستم حقوق و پاداش ،خطمشیها ،مسئولیتپذیری و
تصمیمگیری به مسائل اخالقی توجه کنند تا بتوانند اعتبار درونی و بیرونی را حفظ کنند (نیومن و همکاران2014 7،؛ مارتین و
کولن176 :2006 8،؛ تروینو379 :2017 9،؛ ماریبرد10و همکاران3 :2019 ،؛ کیش گیبهارت و همکاران .)2010 11،اعتبار
سازمان ارزشها ،اعتقادات ،سیاستها و حتی روح افراد را تحت تأثیر قرار میدهد و یک ذهنیت مطلوب در بین کارکنان و
دیگر سازمانها ایجاد میکند .اخالق عالوه بر اینکه به اعتبارسازمان میافزاید ،دید مثبتی از سازمان در اذهان ایجاد و کارکنان را
رهنمود میدهد که بر اساس موازیناخالقی چگونه به تکالیف و وظایف خود عمل کنند (فاضل و همکاران.)60 :1395 ،
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وجود اخالق در سازمان وضعیتی است که بدون داشتن دستور صریح یا مجموعه قوانین کتبی ،کارکنان رفتار درست و غلط را
تشخیص میدهند (پانل .)346 :201712،سازمانهایی عالقمند به رعایت اخالق هستند برای اینکه کارکنانشان اخالقی انجام
وظیفه کنند باید معیارهایی برای استانداردسازی اخالق داشته باشند ،معیارها باید با رعایت آن از مدیران به پایینترین سطوح
 13همکاران.)290 :2019 ،
سازمان انجام گیرد .چراکه پایبندی به این امر نیاز شدید به تعهد مدیران دارد (جانیه و
برای اجراییشدن سیاستهای اخالقی در این زمینه اعتبار اخالقی نیاز به همراهی سودمندی اخالق و اخالقبیولوژی است؛ این
امر از طریق یک سیاست کلی به عنوان رهنمودی برای هدایت فعالیتهای کارکنان صورت میگیرد و کارکنان از این طریق این
سیاستها با رویههای سازمان آگاهی مییابند و بر اساس سودمندبودن اخالق را درک میکنند و عملکرد و تکالیف خود را
وظیفه خود می دانند .اخالقسودمند بر اساس فلسفهاخالقی و موقیعت بهدنبال اخالقی است که برای سازمان سودمند باشد.
سودمندی برای اخالق بیولوژی به مانند فلسفه اخالق عمل میکند که به کارکنان نشان میدهد چه نوع اخالقی مناسب
موقعیت سازمان است .هر موقعیتی که رفتار منجر به فایده و ارزش میشود ،آن عمل بر اساس سودگرایی انجام میشود .فایده-
گرایی مرکز وظایف سازمانی قرار میگیرد .اخالق سودمند منجر به تدوین سیاستها بهعنوان راهنمایی کننده برای افراد
سازمان میباشد بر این اساس آن میدانند چه میزان عمل آنها دارای ارزش اخالقی است (هوکر.)199614،
در تبیین اصل اخالقی و روانشناختی که اصل فایده در اخالق نام دارد ،انسانها خودخواهند و خوشبختی را در کسب لذت
بیشتر و پرهیز از درد میدانند .فایدهگرایان معتقدند خوشی ها از لحاظ ارزشی که دارند ،مساوی نیستند و از لحاظ نوع و
کیفیت اختالف ندارند و اختالفشان تنها در کمیت و لذات عالی و لذات دانی ،صرفاً به لحاظ صفات کمی نظیر شدت و ضعف
است ،در واقع هر عمل اخالقی ،نوعی محاسبه و شناخت م یزان تولید واحدهای لذت و دردی است که در پیامدهای آن عمل
عاید کنندهی آن میشود .محققان انسان را موجودی اخالقی میدانند که مکتب خوشبینانه و هم لیبرال دارد یعنی به او می-
گوید چنان عمل کن که به دیگران کمک کنی آنچه را که می خواهند بهدست آورند و نه آنچه که تو فکر میکنی برایشان
خوب است .میل نیز بنای سودمندی اخالق را در وجود حس اجتماعی و نوعدوستی در سازمان میداند (آوانی8- :201215،
 .)9هر فعالیتی که بر اساس داوریهای اخالقی بیشترین سود را دارد برای کارکنان و سازمان سودمند است در مقابل وظیفه-
گرایان از بهترین راه تشخیص فعالیت درست را در پیامدهای عملی می بینند (حسینی.)1394 ،
اخالقبیولوژی نیز آن دسته از فعالیتها اخالقی می داند که بر اساس احترام و وظیفه باشد .عدالت از جمله این وظایف است
که اگر بر اساس وظیفه و احترام انجام گیرند ،اخالقی هستند (کانت1786 ،؛ به نقل از نعمتی و همکاران .)3 :1399 ،این
رویکرد با این فرض شروع میشود که باید چیزی بر ای توجیه عمل وجود داشته باشد ،این توجیه همان انجام وظیفه براساس
احترام است .اخالقبیولوژی مانند سودگرایی براساس عقالنیت صورت میگیرد .این دو رویکرد برای میزان اخالقیبودن قاعده
عمل ،عمل یک شخص را در دامنهای گسترده از ارزشها ارزیابی میکنند؛ اما این دو رویکرد در دامنه مسئله روشی متفاوت
دارد .سودگرایی یا اخالقسودمند مسائل خود را بر اساس سیاستها حل میکند تا حدی که بتواند به بهرهوری برسد؛ اما در
اخالقبیولوژی دالیل شخصی برای بازنگری مورد بررسی قرار میگیرد .اخالقبیولوژی مسائلسازمانی را در دامنهای از روش-
های دیگری برطرف میکند؛ اما شبیه به فایدهگرایی است و انتظار دارد افراد سیاستهایی را انجام دهند .این سیاستها
شخصیاند ،جنبه عمومی دارند و فرد باید مجموعهای از دالیل را تنظیم کند که تصمیم را برای هر کسی توجیه کند
(کافمن.)196816،
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اخالقبیولوژیکی در عملکرد و رفتار جایگاه مهمی دارد و به عدالت رهنمون میشود؛ این اخالق از عدالت پشتبانی میشود.
عدالتی که بر پایه سیاست عمومی فرهنگ سازی شود و افراد همگی بر اساس آن رفتار کنند این امر میتواند سازمان را از
رفتارهای غیراخالقی دور سازد و منجر به پیشرفت همه جانبه شود؛ چراکه خواهان پیشرفت همهجانبه سازمان است و
سیاستعمومی خوب را به کار میگیرد (کافمن1968 ،؛ هوکر .)2014 ،اگر کارمندان احساس کنند سازمان به آنها توجه دارد،
به منافع آنها عمل میکند ،بهکار آنها اهمیت میدهد ،کارهای مثبت آنها را نادیده نمیگیرد و مورد حمایت سازمان هستند ،به
سازمان اعتماد میکنند ،به اهداف سازمان وفادار میمانند و انگیزهدرونی آنها برای کار و عملکردی بیشتر ،افزایش مییابد
(عنایتی و همکاران.)109 :1398 ،
عملکرد در اخالق بیولوژی ،حستکلیف است .حسی که با اراده خیر مالزم است .اخالقبیولوژی رفتاراخالقی را بر اساس صرف
تکلیف ،نه مصداق تکلیف ،میداند .معیار هر رفتاراخالقی ،غایتمندی انسان است .باید با هر انسانی ،در هر شرایط و موقعیتی،
بهمثابه یک غایت رفتار کرد .اگر رفتار ما باعث شود انسانی ،و سیله رسیدن به غایات دیگر ما شود ،چنین رفتاری ،قطع ًا
غیراخالقی است .این اخالق ،اخالقی است که رفتار اخالقی را برحسب حستکلیف در نظر میگیرد .تکلیف مدنظر او ،فارغ از
عالقه و حسن نیت و حتی تمایالت و احساسات بد یا خوب است (کانت1952 ،؛ به نقل از نعمتی و همکاران .)1399 ،اخالق-
بیولوژی اعتقاد دارد تکلیفاخالقی از طریق عقل مشخص میشود و انگیزه اطاعت از قوانین اخالقی ،صرفاً باید احترام به این
قوانین باشد نه چیز دیگر؛ یعنی چنین انگیزهای نباید برای نفع شخصی ،تمایل ذاتی ،لذت یا نتایجی باشد که از آن حاصل
میشود .اخالقبیولوژی هر قانوناخالقی را ملزم به داشتن اراده نیکی میداند که از وظیفه ریشه میگیرد .در اخالقبیولوژی،
ارزشاخالقی یک عمل به خاطر نتایج آن نیست بلکه به خاطر تکلیفی است که از آن ناشی میشود و برای تبیین تکلیف از
احترام به قانون مدد میگیرد (کانت 1972 ،به نقل از فتحی .)61 :1385 ،ریشهی احترام به قانون را انگیزه کارکنان از عمل
است .زمانی کارکنان قانوناخالقی را تصور میکنند ،احساس احترام در آنان پدیدار میشود و انگیزهای میشود از قانون اخالقی
پیروی کنند (گراوند212 : 1383،؛ خنیفر و موغلی.)4 :1388 ،
اگر انگیزه انسان از عمل ،صرفاً احترام به قانوناخالقی باشد ،چنین عملی تکلیفاخالقی است و اگر انگیزهای دیگر غیر از این
انگیزه داشته باشد ،غیراخالقی است .این امر در سازمان نیز به همین منوال است اگر افراد یک سازمان انگیزهشان از فعالیت در
سازمان بر اساس احترام به قانوناخالقی باشد دچار انحراف نخواهند شد .در منشوراخالقی سازمان ،اخالقبیولوژی به اصولی
اشاره دارد :اصلامانت ،اصلمالکیت ،اصلاعتبار و اعتماد ،اصل شفافیت ،اصلمنزلت ،اصلانصاف ،اصلشهروندی و اصل
حساسیت (پاین و همکاران124 :2006 ،؛ به نقل از محمد رضایی .)162 :1394 ،بهرحال ،اعتباراخالقی عالوه بر اعتباربخشی
به سازمان ،یک عامل مهم برای اخالقیکردن ادراک ،ارائه آگاهی از سیاستها به و راهنمایی برای انجام تکالیف و عملکرد است.
اعتباراخالقی همراه با سودآوریهای اخالقی از طریق اجرای سیاستگذاریهای عمومی برای تمامی کارکنان منجر به رشد
ارزشهای اخالقی و اخالق بیولوژیکی می شود و در سایه فهم کارکنان از اخالق سودمند هم شاهد پیشرفت همهجانبه سازمان
خواهیم بود و هم شاهد اصالحات سودمند برای داشتن سازمانی با اخالق و کارکنانی وظیفهمدار که بیشتر از وظیفه خود عمل
می کنند (نعمتی و همکاران)3-4 :1398 ،؛ اما عامل مهم دیگری که بر رفتار و عملکرد کارکنان اثر دارد ،بهزیستی اخالقی
است که تضمین کننده سالمت سازمان نیز هست .سالمت اخالقی سازمان را باید در بهزیستی اخالقی پیدا کرد و مفهومی
بهزیستی را باید در مفهوم سالمت برداشت کرد سالمت به معنای بهزیستی کامل ابعاد جسمی ،روحی و اجتماعی معنا میشود
(سازمان بهداشت جهانی ) 1984 ،و بهزیستی اخالقی وضعیتی از شاد بودن ،سالم بودن و سعادتمند بودن است (مریام17،
.)450 :2018
بهزیستی اخالقی بهعنوان یک پتانسیل کامل از سالمت جامعه کمک می کند تا با وجود شرایط بحرانی ،خشونت ،نامالیمتیهای
کاری ،استرسها بتوان به سازگاری اجتماعی یا فردی و یا سازگاری با سالمت تالش کرد و وضعیت تعادل را حفظ کرد
17
Merriam
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(آسدهس .)201718،بهزیستیاخالقی به عنوان یک رویکرد پایه گذاری شده است که افراد را از نظر اخالقی توانمند میکند.
بهزیستی اخالقی بهعنوان یک روش توانمندسازی اخالقی منجر به توسعه تواناییهای کارکنان میشود و اعتماد بنفس اخالقی
آنان را باال میبرد و انسان را از رنج اخالقی دور میسازد (کرات.)200719،
بهزیستی اخالقی شامل اعمال معنوی و دینی نیز میشود (مایک)450 :201820،؛ و به عنوان منبع راهنمایی برای سالمتی
است که سطحی از آگاهی برای تفکر اخالقی فراهم می آورد و برای رفاه فردی و منافع افراد ضروری است .در واقع بهزیستی
اخالقی یک مفهوم چند بعدی از سالمت و رفاه است که همه جنبههای شخصیتی ،همه گروههای جامعه را تشکیل میدهد و
کل جامعه را شامل میشود .این مفهوم فراگیر اخالقی به ویژه با ابعاد اخالقی رفاه اجتماعی تناسب دارد .بر اساس بیانهای
محققان باید عالوه بر سالمتی جسم ،روان و سالمتاجتماعی باید سالمتاخالقی را در تمامی جنبههای فردی ،اجتماعی
دربرگیرد تا بتواند به کارکنان کمک کند که سالمتی همهجانبه خود را حفظ کنند (والکر )2016 ،در واقع عملکرد کارکنان
برای انجام تکالیف در بهزیستی اخالقی نیازمند ترکیبی از سالمتی و تواناییهای عصبی شیمیایی ،شناختی و عاطفی است که
همراه با قابلیتهای فردی و اجتماعی میباشد (لیندسای و تامپسون.)4-3 :201821،
محققان معتقدند بهزیستی اخالقی تاثیر عمیقی بر جنبههای زیستی اجتماعی و روابط افراد دارد (ویل 201622،؛ هاوکس 23،
2012؛ گرینر .)201324،بهطوریکه استرسهای محیط سازمان را کاهش میدهد و شرایط سالمت محیط را باال میبرد ،روابط
دوستانه بین افراد سازمان را حفظ میکند و منجر به سالمسازی ارتباطات و مهارتهای ارتباطی می شود .برای کارکنانی که
ارتباط سالم و مهارتهای ارتباطی باالیی دارند و در سالمت اخالقی توانمند هستند نقشهای سازمانی را جزء تجارب لذت بخش
و معنادار خود میدانند.
اخالقبیولوژیکی از طریق فرهنگسازی ارزشهای اخالقی در وظیفهی افراد کارکنان و ارائه رویکردهای اصالحی برای داشتن
سازمانی که به عملکرد تکلیفی مجهز است ،برای اثربخشی سازمان حائز اهمیت است و اخالقسودمند با اجراسازی سیاستهای
اخالقی بهعنوان رهنمودی کلی اخالقی برای پیشرفت همهجانبه سازمان از طریق ارتقای عملکردتکلیفی دارای اهمیت باالیی
است  ،همچنین بهزیستی اخالقی به عنوان تضمین کننده سالمت اخالقی سازمان برای انجام عملکرد تکلیفی نقش مهمی را
ایفا می کند .لذا براساس پیامدهای مثبت اخالق سودمند ،اخالق بیولوژیکی و بهزیستی اخالقی ضرورت مطالعه این موارد
دغدغهی مطالعاتی برای پژوهشگر گردید .چراکه داشتن سازمانی با فرهنگ منسجم از اخالق با ادراکات یکپارچه با پیشهگرفتن
از منشهای اخالقی در تمامی ابعاد فردی ،گروهی و سازمانی پیشرفت همه جانبهای خواهد داشت .اجرای سیاستهای اخالق
بیولوژی و سودمند با محوریت فایدهانگاری پیشرفت زیادی در اخالقیکردن سیاستهای سازمانی ،استانداردها ،سیستم حقوق
و پاداش و تمامی سطوح سازمان پیشرفتهای چشمگیری خواهیم دید .بنابراین پژوهش در زمینه تاثیر عوامل اخالقی گامی
مهمی برای گسترش دانش در خصوص اخالق و سالمت اخالقی در راستای افزایش عملکرد تکلیفی به شمار میرود بهخصوص
در دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف و رسالتهای آموزشی خود دغدغهای برای شناسایی عوامل اخالقی اثرگذار برای عملکرد
کارکنان خود و موفقیت آنان در این راه دارند و این پژوهش امید دارد با مطالعات خود مثمرثمر بوده باشد و نتایج این پژوهش
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بتواند به مدیران آموزشی در به کارگیری تصمیمهای بهتر برای استفاده از همه ظرفیتهای کارکنان کمک کند .پژوهشهای
زیادی در رابطه با اخالق انجام شده؛ اما پژوهشی که به اخالق بیولوژی ،سودمند و بهزیستی اخالقی بر مبنای فایدهانگاری،
اعتباراخالقی و اثرات آن بر عملکرد تکلیفی پرداخته شده باشد ،مشاهده نمیشود که این امر اهمین نظری پژوهش را می
رساند .اما با این حال تایید این ادعا مستلزم اجرای پژوهش های تجربی است و صرف قائل شدن به ارتباط عوامل اخالقی با
عملکرد تکلیفی نمی تواند تضمین کننده ارتباط آن با عملکرد تکلیفی باشد .بنابراین با توجه به معدود بودن شواهد تجربی،
سوال اصلی پژوهش این است که که بین عوامل اخالق (اعتباراخالقی ،اخالقبیولوژی ،اخالق سودمند و بهزیستی اخالقی) با
عملکرد تکلیفی رابطه وجود دارد؟
در مجموع با در نظر گرفتن مبانی نظری و پیشینهی پژوهشهای انجام شده ،چارچوب مفهومی پژوهش مبنی بر ارتباط بین
عوامل اخالقی و عملکرد تکلیفی ،در شکل  1ترسیم شده است .همچنین با در نظر گرفتن هدف پژوهش و چارچوب مفهومی
ارائه شده ،فرضیه های زیر مطرح و بررسی میشود:
فرضیه نخست :بین عوامل اخالقی (اعتبار سازمانی ،اخالق بیولوژی ،اخالق سودمند و بهزیستی اخالقی) و عملکرد تکلیفی
ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :ترکیبی از عوامل اخالقی به طور معناداری پیش بینی کننده عملکرد تکلیفی کارکنان است.
فرضیه سوم :سطح عملکرد تکلیفی کارکنان بر حسب متغیر جمعیت شناختی (سابقه خدمت) متفاوت است.
روش:
روش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها توصیفی-همبستگی از نوع معادالت ساختاری است .جامعه آماری
کلیه کارکنان دانشگاه شهر خرمآباد و همدان است .حجم نمونه بر اساس روش نمونهگیری طبقهای متناسب و جدول کرجسی
و مورگان تعداد  214نفر از آنجاییکه جامعه محدود بود تعداد کل جامعه بهعنوان نمونه (101کارمند از دانشگاه جامع علمی
کاربردی همدان و 113کارمند از دانشگاه پیامنور همدان) برآورد شد .ابزارها شامل اعتبار اخالقی محقق ساخته شامل10سوال،
اخالقبیولوژی27سوال ( ،)28اخالقسودمند محققساخته شامل 10سوال ،پرسشنامه بهزیستی اخالقی که شامل  20سوال،
 )199125که همه پرسشنامهها در طیف پنجگزینهای لیکرت (کامال موافقم تا
پرسشنامه عملکرد تکلیفی ویلیامز و اندرسون (
کامال موافقم) میباشند .روایی آنها مورد تأیید صاحبنظران مدیریت (گروه مدیریت) قرار گرفت و پایایی از طریق آزمون آلفای
کرونباخ بهترتیب0/89 ،0/78 ،0/79 ،0/81، 0/82گزارش شد .تحلیل از دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و
آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند مغیره ،آزمون تحلیل واریانس ،شفه) و نرمافزارهای  SPSSانجام
گرفت.

یافتهها:
جدول  :1شاخصهای توصیفی
متغیر
اعتباراخالقی
اخالقبیولوژی
اخالقسودمند

میانگین

انحرافاستاندارد

چولگی

کشیدگی

2/82
3/24
3/71

0/42
0/51
0/31

0/34
-0/49
0/39

3/69
-0/44
0/32
& Anderson
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بهزیستی اخالقی
عملکرد تکلیفی

0/39
0/33

3/45
3/42

-0/89
0/33

-0/29
0/31

برای بررسی فرضیه اول (ضریب همبستگی) از ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول )2
جدول  :2ماتریس همبستگی
متغیر
1
2
3
4
5

1

اعتباراخالقی
اخالقبیولوژی
اخالقسودمند
بهزیستی اخالقی
عملکرد تکلیفی

2

1
1
**0/61
**0/51** 0/34
**0/71** 0/56
**0/54** 0/48
*p<0.05, **p<0.01

3

4

1
**0/32
**0/41

5

1
**0/31

1

نتایج برای فرضیه اول (همبستگی متغیرها) نشان داد رابطه تمامی متغیرها در سطح0/01معنیدار است .از روش بیشینه
احتمال برای آزمون الگوی نظری و برازش آن با دادههای گردآوریشده استفاده شد.

برای بررسی فرضیه دوم پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد (جدول  .)3نتایج مقدار آماره  Fرا

 22/39و در سطح  0/01معنادار نشان داد ( .)P>0/01بنابراین می توان گفت ترکیبی از متغیرهای اخالق (عوامل اخالقی)
می تواند پیش بینی کننده عملکرد تکلیفی باشد .در ادامه بررسی ،ضرایب رگرسیونی هر یک از متغیرها پیشبین نشان داد به
ترتیب بهزیستی اخالقی ،اخالق بیولوژی ،اخالق سودمند و اعتبار اخالقی اثر رگرسیونی معناداری بر عملکرد تکلیفی می-
گذارند.
جدول  :3رگرسیون چندگانه پیرامون پیش بینی عملکرد تکلیفی از طریق عوامل اخالقی
β
متغیر مالک
متغیرهای پیش
T
F
R
2
بین
اعتباراخالقی
اخالقبیولوژی
اخالقسودمند
بهزیستی اخالقی

عملکرد تکلیفی

0/401** 0/395

0/159

*2/49

0/460

**0/485

0/299

**2/51

0/564

**0/520

0/318

*2/38

0/596

**0/599

0/412

**2/92

برای فرضیه سوم در یک سطح بررسی شد .ابتدا به منظور مقایسه عملکرد تکلیفی بر حسب سابقه خدمت کارکنان آزمون

تحلیل واریانس یک راهه به اجرا درآمد (جدول  .)4نتایج به دست آمده نشان داد مقدار آماره  Fدر سطح  0/01معنادار است.
بنابراین ،مشخص شد بین عملکرد تکلیفی بر حسب سابقه خدمت ،تفاوت معنادار وجود دارد (.)P >0/01
با توجه به معنادار بودن نتایج واریانس یک راهه ،در ادامه آزمون تعقیبی شفه اجرا شد تا مشخص شود تفاوت بین کدام گروه
ها از نظر آماری معنادار است (جدول) .نتایج آزمون شفه نشان داد عملکرد تکلیفی کارکنان دارای سابقه خدمت باالتر از
بیست سال به طور معناداری بیشر از سایر کارکنان است .یادآور میشود در جدول تنها نتایج آن دسته از مقایسه هایی آمده
است که از نظر آماری معنادار بوده اند.
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جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه پیرامون مقایسه عملکرد تکلیفی بر حسب سابقه خدمت
درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

بین گروهی

6/859

4

1/635

4/71

0/001

درون گروهی

61/581

210

0/279

کل

62/499

214

منابع تغییرات مجموع
مجذورات

جدول : 5نتایج آزمون تعقیبی شفه
گروه

اختالف میانگین دو
گروه

خطای
استاندارد

معناداری

زیر  5سال

0/721

0/201

0/021

 6تا 15

0/462

0/161

0/013

 16تا 20

0/421

0/165

0/011

باالی  20سال

-0/569

0/189

0/002

نتیجهگیری و پیشنهادات
این پژوهش به مطالعه اهمیت عوامل اخالقی در پیش بینی عملکرد تکلیفی پرداخت .به این منظور ابتدا ارتباط بین متغیرهای
اعتبار اخالقی سازمان ،اخالق بیولوژی ،اخالق سودمند و بهزیستی اخالقی با عملکرد تکلیفی بررسی شد .نتایج نشان داد بین
اعتباراخالقی و عملکرد تکلیفی ر ابطه وجود دارد .این نتایج در راستای مطالعه فاضل و همکاران ( )1395است که معتقدند
ارزشهای اخالقی که بهصورت نشانسازیاخالقی نمود یافته منجر به افزایش اعتبار اخالقی میشود و زمانیکه سازمان براساس
مسئولیتپذیری اجتماعی و اصولاخالقی به قولو وعدههای خود عمل میکند ،با کارکنان خود بر اساس موازیناخالقی رفتار
میکنند آنها نیز به موازین و اصولاخالقی پایبند میشود و اخالق در ادراکات آنها جای میگیرد و فعالیتها و عملکرد تکلیفی را
به نحو احسن پذیرا میشوند .زمانی که سازمان سیاستهای سازمان را اعم از سیستم کارگزینی و استخدام ،آموزش ،مدیریت
منابع انسانی و حتی مدیریت را براساس اخالقی و تصمیمگیریهای اخالقی بنا میکند عالوه بر اینکه دیدگاه مشترکی از اخالق
در ادراک کارکنان به وجود میآورد موجب معتبرشدن خود در بین کارکنان و دیگر سازمانها خواهد شد .اعتباراخالقی با رخنه-
کردن در فرهنگسازمانی تمامی رویهها ،خطمشیها ،رویکردها ،تصمیمگیریها را رنگ و بوی اخالقی داده و زمانی این جو-
اخالقی حاکم شود کارکنان نیز به سمت عملکرد تکلیفی کشیده میشوند.
همچنین در راستای مطالعات نیومن و همکاران ( ،)2017ترینو ( ،)2017کیش گپهارت ( )2010و مارتین و کولن ( )2006بود
که نشان میدهند سازمان برای اخذ اعتباراخالقی باید در تمامی سیاستها ،رسالتهای خود در تمامی ابعاد فردی ،گروهی و
سازمانی به مسائلاخالقی توجه کند .م حقق دیگری بیان میدارد که وجود اخالق در اعتبار سازمانها منجر به ایجاد یک دید
مثبت در اذهان افراد و دیگر سازمانها میشود و این میتواند انگیزش الزم را برای انجام عملکرد تکلیفی برانگیزاند.
بین اخالق بیولوژی و عملکرد تکلیفی رابطه وجود دارد این نتیجه با دیدگاه مطالعات آوانی ( ،)2012هوکر ( )2014و جانیه و
همکاران ( )2019هم خوان بود چراکه به نتایج مشابهی دست یافتند .چراکه اخالقبیولوژی از طریق جایگیری ارزشهای
اخالقی در سیاستهای کلی سازمان بهعنوان رهنمودی کلی برای عملکرد تکلیفی عمل میکند و همه افراد سازمان را اعم از
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مدیران و کارکنان را ملزم به رعایت آن میکند و بستر مهمی برای یکپارچگی ارزشهای اخالقی در سازمان میشود و به آنها
کمک کند عملکرد تکلیفی را براساس موازین مشترک اخالقی انجام دهند .اخالقبیولوژی به افراد سازمان این درک را میدهد
که وظایفشغلی خود را جزء عملکرد تکلیفی خود بدانند و بهعنوان مجموعهی ارزشها ،باورها ،هنجارها و تفاهمها به آنان قوه
تشخیص می دهد که چه فعالیتهایی را انجام دهند که از نظر سازمان قابل احترام باشد .پانل ( )2017وجود اخالق را الزمه
عملکردن کارکنان میداند.
بین اعتباراخالقی و اخالقسودمند رابطه وجود دارد .نتایج این رهیافت با پژوهش هوکر ( )2014و آوانی ( )2012همخوان
میباشد چراکه بهنتایج مشابهی اشاره داشتند .نتایج نشان داد سازمانهایی که بهموازین اخالقی اهمیت میدهند و آن را در
تمامی جوانب سیاستهای اجرایی در تمامی سطوح فردی ،گروهی و سازمانی به کار میگیرند با کارکنان خود رفتاری توام با-
اخالق دارند ،در سیستم حقوق و پاداش با کارکنان منصفانه عمل کنند ،شایستگیهای آنان را نادیده نمیگیرند و خیلی از
رفتارهای اخالقی دیگر با کارکنان که بر محوریت عدالت و انصاف قرار دارد را رعایت میکند بر اساس اخالق سودمند رفتار
می کنند که این سودمندی اخالق را در سازمان به تمامی افراد سازمان نشان میدهد و آنان نیز بر اساس سیاست اصالحی
مسیر فعالیتها و وظایف خود را بر اساس اخالق قرار میدهند .مطالعات شعاع کاظمی و همکاران ( )1396اشاره داردکه
سازمانهایی که اخالق را در رویهها و قوانین خود جای داده و بر اساس آن عمل میکنند فعالیتی را که بر اساس (سودمندی-
اخالق) است را انجام میدهند یعنی به آن دسته از عملکرد تکلیفی عمل میکنند که سازمان به آن اعتبار و ارزش میدهد و
فایدهگرایی مرکز وظایف سازمانی قرار میگیرد.
بین اخالقسودمند و عملکرد تکلیفی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد این رهیافت با پژوهش آوانی ( )2012و هوکر
( )2014همخوان می باشد .چراکه زمانی کارکنان در تمامی ابعاد زندگی کاری خود رفتارهای اخالقی و منصفانه را از طرف
سازمان خود دریافت میکند انگیزش بیشتر برای انجام عملکرد تکلیفی پیدا میکنند .عملی ساختن ارزشهای سودمند اخالقی
در سازمان با رعایت عدل و انصاف انگیزشکارکنان را برای انجام تکالیفاخالقی بر اساس وظیفه و ادای احترام بر میانگیزاند.
چراکه زمانی که آنان درک کنند ارزشها و فایدههای اخالق برای آنان سودمندتر است خود را متعهدتر برای وظایف میدانند.
بین اخالقبیولوژی و عملکرد تکلیفی رابطه وجود دارد .این رهیافت با پژوهش آوانی ( )2012و هوکر ( )2014همخوان می-
باشد چراکه ،به نتایج مشابهی اشاره داشتند چراکه معتقدند اخالقبیولوژی آن دسته از فعالیتها را اخالقی میداند که بر
محوریت وظیفه و ادای احترام باشد .بنابراین فعالیتهای افراد سازمان را در مسیر جدیدتری جاری میسازد و از طریق
رهنمودی اخالقی فعالیت هایی که غیر از این مسیر باشد را از این مسیر جدا میسازد و زمانی که وظیفهاخالقی انجام میگیرد
که بر ادای احترام و وظیفه باشد .آوانی ( ) 2012بیان میدارد که افراد بر اساس میزان سودمندیاخالق به تکالیفاخالقی خود
عمل می کنند و شعاع کاظمی و همکاران ( )1396نشان میدهد که سازمان و افراد بر اساس اخالق سودمند به تکالیف خود
ارزش میدهند.
بین بهزیستی اخالقی با عملکرد تکلیفی رابطه معناداری وجود دارد .این بدان معنی است بهزیستی اخالقی از طریق توسعه
تواناییهای اخالقی درون شناخی ،رفتاری و عاطفی منجر به ایجاد انصاف ،همدلی ،وفاداری در بین کارکنان میشود و از طریق
تقویت فرآیندهای فردی سازی و اجتماعی شدن منجر به رشد و توسعه تواناییها و مهارهای اخالقی در بین کارکنان میشود و
آنان را برای همکاری مشترک هم عقیده میسازد .بهزیستی اخالقی از طریق برقراری ارتباط و همکاری میان کارکنان به آنها
کمک میکند مسائل کاری و اخالقی بین خود را حل نمایند فاسین ( )2012و کیمبرلی ( )2019وجود اخالق در روابطهای
فردی و اجتماعی افراد منجر به تغییر دائمی شیوه زیستشناسی ،عواطف ،شهود و اندیشه بهعنوان اخالقی انسانی می شود به
طوری که؛ سالمتی اخالقی توانسته است تاثیر مهمی بر کاهش استرس کاری بگذارد و عوامل منفی مانند استرس را برای
افزایش عملکرد تکلیفی کاهش دهد.
اخالق بیولوژی از طریق تدوین سیاستهایکلی برای اخالق در تمامی سطوح سازمان یک رهنمود کلی رفتاری میتواند عاملی
محرکدهنده برای عملیات اخالقی و انجام وظیفه کارکنان برای انجام عملکرد تکلیفی باشد .از طرفی اخالق بیولوژی بر اساس
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وظیفه و احترام از طریق اجرا شدن سیاستهایکلی بهعنوان رهنمودی برای درست فهمیدن ،درست حسکردن مسائل برای
کارکنان است و کارکنان یک سازمان می دانند رفتار خود را به چه صورت اخالقی و معنادار کنند اخالق بیولوژی با اهمیت
دادن به عدالت در منشور اخالقی و سطوحسازمانی اعتماد کارکنان خود را جلب کرده و در مقابل تعهد و فعالیت بیشتری از
کارکنان را دریافت خواهند کرد .زمانی که سازمان براساس شایستگیهای کارکنان ،عدالت پاداش دهند و تصمیمگیریهایی که
در سازمان میگیرد با مشورت کارکنانش باشد درمقابل کارکنان متعهدانهتر به عملکرد تکلیفی میپردازند .گراوند ()1383
معتقد است عملکردهای کارکنانی که براساس احترام ارزش و قوانین اخالقی انجام میگیرد ارزشاخالقی آن بهخاطر تکلیفی
است که بر اساس احترام انجام می گیرد ،بهنوبه خود تکلیفاخالقی از احترام به قانون ریشه میگیرد و بهتدریج اعتبار اخالقی
کسب میکند و کارکنان در سایهی اعتباراخالقی و میزان فایده گرایی ارزشهای اخالقی به تکالیف خود عمل میکنند گراوند
( ،)1383خنیفر و موغلی ( )1388و پاین و همکاران ( )2006پس از آنکه مشخص شد بین عوامل اخالقی نامبرده و عملکرد
تکلیفی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ،در ادامه اهمیت هر یک از متغیرهای اخالقی در تعیین و پیش بینی عملکرد
تکلیفی مطالعه شد .نتایج نشان داد ترکیبی از متغیرهای مربوط به اخالق به عنوان عوامل اخالقی میتواند پیشبینی کننده
انجام عملکرد تکلیفی باشند .اما در بین متغیرهای نامبرده بهزیستی اخالقی ،اخالق بیولوژی ،اخالق سودمند به ترتیب
بیشترین تاثیر رگرسیونی را بر متغیر عملکرد تکلیفی داشتند .در تبیین این یافته می توان گفت بهزیستی اخالقی از طریق
سالمسازی رفتارها ،انگیزش و نگرش های کارکنان رفتار و اعمال آنان را به سمت عملکرد تکلیفی بودن میکشاند و آنان
اخالقیتر و بر اساس موازین اخالقی ،تکلیف اخالقی را به جای می آورند و اینکه با نگرشها و باورهای کارکنان ارتباط دارد
بنابراین این ویژگی بیشتر با تمایل کارکنان برای اخالقی کارکردن در حیطه وظیفه و تکلیف سروکار دارد ،همچنین بعد از
بهزیستی ،اخالقبیولوژی و سودمند نیز از طریق تدوین سیاستهای کلی و عمومی اخالق در سراسر سازمان و یکپارچهسازی
ارزشهای اخالقی عالوه بر نقش انسجام بهعنوان عاملی مهم برای زمینهسازی و پرورش اخالق میباشد ،سازمانهای با اخالق-
بیولوژی فعالیتهای سازمانی بر اساس وظیفه و ادای احترام انجام میگیرد و موجب رشد فرهنگاخالق و پیشرفت همهجانبه
میشود .بنابراین این دو متغیر هم میتوانند پیش بینی کننده معناداری برای عملکرد تکلیفی کارکنان باشند .در نتیجه
مالحظه میشود آن دسته از متغیرهایی که با نگرش و انگیزش کارکنان معطوفاند ،اثر رگرسیونی بیشتری نیز بر انجام
عملکرد تکلیفی میگذارند.
نظر به اهمیت شناسایی عوامل اخالقی تعیین کننده عملکرد تکلیفی در بخش دیگری از پژوهش ،وضعیت عملکرد تکلیفی
کارکنان پیام نور برحسب متغیر جمعیت شناختی سنوات خدمت در گروه  20سال به باال به نسبت سایر گروهها معناداری
بیشتری داشت .این موضوع ضمن آنکه بیانگر فرصت مناسب برای بهرهمندی از نظرات و دیدگاههای کارکنان با سابقه خدمت
بیست سال به باال است ،لزوم توجه بیشتر به ایده و نظرات سایر کارکنان را نیز بیش از پیش آشکار میکند .با توجه به تایید
فرضیههای پژوهش به مدیران آموزشی پیشنهاد می شود به اعتباراخالقی که از عدالتسازمانی (شعار اخالق بیولوژی) حاصل
می شود به عنوان عاملی مهم برای اجراییشدن عملکرد تکلیفی توجه داشته باشند و اعتباراخالقی را مانند اخالقبیولوژی که
به شخصیتسازمان ارزش میدهد و اعتباراخالقی به آن ارزش افزونتری میدهد و از طریق برخورد اخالقی میتواند کارکنانی با
کارایی باال در زمینه عملکرد تکلیفی داشته باشد و سازمان به پبشرفت همهجانبه برسد برای این منظور توصیه میشود به
ویژگیهای تسهیم مشارکتها و تصمیمات در این زمینه با به کارگیری نظرات و ایده های کارکنان به خصوص کارکنان با تجربه،
اهمیت به نظر کارکنان و توجه به دیدگاههای جایگزین در تعامل و همکاری با کارکنان بپردازند و در درجه اول عملکرد
تکلیفی را در خود به عنوان الگوی سازمانی جستجو کنند.
پژوهش ،با محدودیتهایی از جمله عدم کنترل همه متغیرهای مزاحم و ناخواستههای که ممکن بود نتایج را تحتتأثیر قرار
دهند ،کمبود منابع پژوهشی و نبودن روحیه پژوهش و ضعف فرهنگ پژوهش روبهرو شد؛ اما با وجود امیدوار است با دادن
راهکارهایی بتواند توجه مسئولین را به موضوعات اخالق در جهت بیداری مدیرانآموزشی درخصوص مسائلاخالقی گام بردارد.
بنابراین ،توصیه میشود با تدوین سیاستهای عمومی و کلی به طور جدی و از طریق کاربرد تشویقهایی بر اساس موازین
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اخالقی تعریف شده در سازمان و بههنگام ،با ابراز قدردانی از طریق تقدیرنامه و هدایای کوچک سودمندی اخالق را در نظر
افراد خود افزایش و با کارکنان خود برخوردی اخالقی داشته باشید تا بتوانید آنان را متعهد به وظایف و هدایت به انجام
تکالیف اخالقیشان کنید.
توجه دانشگاهها به مسئله رنج اخالقی که ناشی از عدم بهزیستی اخالقی است و باعث رشد استرس و تنشها در بین کارکنان
شده و انگیزه کاری را از آنان ساقط می کند ،بهعنوان عاملی مهم و اثرگذار بر سالمت کارکنان و تعریف و مشخصه آن در
مطالعات علوم روانشناسی ،رشتههای علومانسانی در کنار استرس شغلی ،پریشانی شغلی و آسیب های اخالقی.
نگاه مطالعاتی و پژوهشی جدی به مسئله بهزیستیاخالقی به عنوان عاملی سودمند برای رفع مشکل رنجاخالقی در زندگی

کاری و سهم بالقوه آن در تفکر و گفتمان حوزه اخالقی.
اقدام به اصالح بعضی از آییننامهها و دستورالعملهای تشویقی بر مبنای رعایت عدالتسازمانی برای جلب اعتماد آنان باشید.
پرداختهای کارکنان تابعی از میزان عملکرد آنان باشد این مهم میتواند یکی از عوامل اصلی در ادراک افراد در مقایسه خود با
دیگر همکاران در راستای عدالتسازمانی باشد چراکه عدالت یکی از ویژگیهای سازمان و رفتاراخالقی محسوب میشود و
پیامد مثبت آن افزایش کارایی کارکنان در انجام تکالیفاخالقی خواهد بود.
هنگام انتصاب مدیران در پستهای مدیریتی ،به نگرشهای و چشم اندازهای آنان از اجرای سیاستهایاخالقی توجه شود ،چرا
که نوع نگرشهای آنان در شکلگیری اخالقبیولوژی (وظیفه و احترام) و اخالقسودمند در راستای اعتباراخالقی بخشیدن به
سازمان موثر است.
برای رشد و گسترش روحیه انجام تکالیف-اخالقی از راهکارهای یکپارچهسازی گروههایکاری و سازمانی و باالبردن حس-
مسئولیت و مشارکت ،همدلی آنها در تمامی ابعاد استفاده شود.
با برنامههای ترویج ارزشهایاجتماعی ،رفع تبعیضها ،از طریق الگوسازی برای ترویج اخالق و پیامدهای مثبت حاصل از آن
در سازمان فراهم آورند.
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Facilitate employee performance through ethical factors (organizational ethics, ethics, biology, and
profitability, ethical well-being)
Abstract:
Organizational success in today's world, which is fraught with organizational ethics, requires employees to
perform their duties efficiently. This will not happen unless managers provide ethical factors such as moral
credibility, biological ethics, utility, and ethical well-being in the organization. The aim of this study was to
investigate the relationship between moral agents (Atbar¬Akhlaqy organization, Akhlaq¬Byvlvzhy, good
ethics and moral well-being) on the duties of employees. The statistical population of all employees of
Payame Noor University and Hamadan University of Applied Sciences is 280 people. Homework and moral
well-being responded. Data analysis showed that there was a positive and significant correlation between
organizational and ethical validity of the organization, ethics, biology, utility and task performance of
employees (p = 0.1). These results show that the organization can emphasize the ethical factors that provide
the basis for job performance to take advantage of all the capacities of employees and the organization can
use the capabilities of its human resources in a good way.
Keywords: Moral Credit, Biological Ethics, Beneficial Ethics, Moral Welfare, and Performance.
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