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سيروس کرراهی مقدم  ،1سارا

کامکار 2

 6استاديار ،دانشگاه آزاد شوشتر.
 2دانشجوي مقطع دكتري رشته مديريت دولتي.
نام نويسنده مسئول:
سارا کامکار

چکيده
هدف :هدف ما از پژوهش بررسي رابطه اخالق كاري و رهبري تحول آفرين مورد مطالعه كاركنان
انجمن علوم اجتماعي ايران مي باشد.
روش :اين پژوهش ازنظر هدف كاربردي ،روش تحقیق توصیفي-پیمايشي است .روش نمونه
گیري تصادفي ساده بوده است .حجم نمونه در اين پژوهش  691نفر مي باشد .رهبري تحول
آفرين باس و اولیو ( ،) 6991اخالق كاري گريكوري سي پتي ( )6991ابزار گردآوري اطالعات
هستند كه دو پرسشنامه استاندارد است ،كه روايي آن توسط اساتید و خبرگان و تعیین و پايايي
آن با استفاده از آلفاي كرونباخ كه پرسشنامه اخالق كاري % 835و پايايي پرسشنامه رهبري
تحول آفرين  % 821است.

واژگان کليدي :اخالق كاري ،پشتكار و جديدت ،روابط سالم و انساني ،رهبري تحول
آفرين ،روح جمعي و مشاركت ،كاركنان رسمي.

شماره  / 71بهار  / 7931ص 22 -23

(مورد مطالعه کارکنان انجمن علوم اجتماعی ایران)

فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع (سال پنجم)

رفتار ،اخالق کاري و رهبري تحول آفرین و بررسی رابطه ميان آن ها
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مقدمه
نیل به ارتقاء در هركشوري ،در سايه سخت كوشي حاصل مي شود .جامعه بايد داراي انسان هاي كوشا متعهد به كار باشد .بررسي
كارشناسان مسايل اجتماعي ايران و جامعه شناسان نشان مي دهد كه اخالق و فرهنگ كار در ايران در مقايسه با جوامع پیشرفته صنعتي در
سطح پايیني قرار دارد(معید فر .) 8، 6832 ،به طوريكه اين مشكل تبديل به يكي از تنگناهاي دستیابي به توسعه همه جانبه دركشورشده
است .در شرايط فعلي ،پاسخ راهبردي ،كاربردي و هدف دار به اين معضل ،بخشي از تعهدات و وظايف محققان ،برنامه ريزان و دانشگاهیان
كشور است .اخالقیات كار ،يكي از جنبه هاي مهم فرهنگ سازمان است و به سمتي پیش مي رود كه بخشي از استراتژي يك سازمان گردد
اخالقیات در كار زير بناي اساسي براي كسب و كار مي سازد كه بهبود وضعیت كاري از طريق آن میسر مي گردد(. .زئیري و پیترز2112 6،
 .)328،اگر اخالق در زندگي كاري انسان وجود داشته باشد  ،كار كردن با رضايت شغلي و احساس رضايتمندي و خود شكوفايي از يكسو و
رضايت مردم و پیشرفت امور و شكوفائي كار از سوي ديگر است و در نتیجه موجبات رضايت خالق و بارش رحمت ها و بركات او خواهد شد.
اهم داليلي كه موجب مي شوند سازمانها اخالقیات را مورد تاكید قرار دهندعبارتند از :نقش اخالقیات به عنوان بخشي از استراتژي سازماني و
مديريت سازمان ،تاثیر رعايت اخالقیات در ايجاد تصوير مناسب از سازمان ،الزام قوانین و مقرارت ،نقش اخالقیات به عنوان يك دانش ويژه
براي كاهش ناراحتي هاي اجتماعي ،نیاز سازمان به شناسايي هزينه ها و مخارج اجتماعي فعالیت ها ،اثرات تبلیغاتي رعايت مسائل اخالق،
فشار دولت ها ،تاثیر رعايت اخالقیات روي عملكرد سازمان ،مسولیت قانوني مديران سازمان ها جهت رعايت اصول اخالقي ،استاندارها تعهد
به مسائل اخالقي روي كیفیت ،فراگیر شدن بحث اخالقیات و فشار ذينفعان مختلف( .وينتن .)96، 6993، 2بنابراين پژوهش حاضر به دنبال
بررسي اخالق كاري و رهبري تحول آفرين كاركنان مي باشد.
منظور از واژه «تحول دادن» به عنوان يك اصطالح ،تغییر ظاهر يا ماهیت يك شيء يا فرد به طور كامل است ،به ويژه تا حدي كه آن
شيء يا فرد بهبود پیدا كند(ديكشنري كامبرديج.)2161 ،8
مديران سازمانها امروزه دريافته اند كه بدون وجود يك نظام اخالقیات يكپارچه كه در آن نیازهاي اخالقي فرد ،سازمان و جامعه از جهت
و جنبه هاي مختلف مانند ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و اعتقادي ،بطور هماهنگ بر آورده نشود قادر به ادامه حیات نیستند.
نظام اخالقیات يكپارچه ،با نگرش كل گرا و سیستمي تمامي ابعاد اخالقي را در مدنظر قرار مي دهد و با ايجاد تعادل و توازن بین اين ابعاد و
بدون آنكه يك جنبه را فداي جنبه هاي ديگر سازد و دچار افراط و تفريط در ارزشهاگردد.به ايجاد يك فرهنگ اخالقي قابل پذيرش براي
همگان توافق مي يابد .براي حفظ و استمرار چنین نظامي ،مديريت بايد تدابیري مختلف ساختاري و رفتاري را به كار گیرد و به گونه اي عمل
كند كه نظام اخالقیات يكپارچه در جهت كمال انساني ،روز به روز توسعه و تكامل يافته و بهینه شود ( الواني .)61، 6838،اخالق كاري دامنه
اي از معیار هااست كه در آن اقدامات انساني مورد قضاوت قرار مي گیرد تا شامل چیزهايي مانند انتظارات اجتماعي ،رقابت منصفانه ،زيبايي
شناسي تبلیغات و روابط عمومي،معناي مسئولیت هاي اجتماعي ،آشتي رفتار در خانه و بیرون خانه ،دامنه حاكمیت مصرف كننده ،رابطه ي
اندازه شركت ،مديريت ارتباط و مانند آن بشوند (.والتون .)661 ،6991 ، 3،اخالق كاري عبارت است از :يك تالش نظامند براي با معني سازي
تجارب شخصي و اجتماعي ما ,به روشي كه قوانین حاكم بر رفتار انساني را تعیین كند ,ارزشهاي گرانقدر را تعقیب كند ,و ويژگي هاي
شخصیتي ارزشمند را دنبال كند .بسیاري از پژوهشگران يافته اند كه اخالق وابسته به موقعیت است همچنین تعريف زير را تقويت میكنند,
اخالق كاري قوانین ,معیارها و اصولي هستند كه راهنمايي براي رفتار درست و قابل اعتماد در موقعیت هاي خاص فراهم مي آورند( .سیگوا,1
 ,623, 6993سیمز ,6993,لويیس .)6931منظور از مفهوم اخالق كار ،اين است كه نیروهاي كاري بر دو دسته اند ،بعضي تمايل فراوان به
فعالیت ،تالش و كوشش دارندو سكون و ارامش را پسنديده نمي دانند و فضايل اخالقي آنان در كارهايشان شكوفا مي گردد .بر عكس ،گروهي
هم تمايل به كارو مجاهدت ندارند و تنها با نیروهاي جبري و فشارهاي بیروني بايد انان را به كار وادار كرد( .حبیبي.)32، 6819 ،
اخیراً بحث اخالقیات در كار ،توجه زيادي را به خود جلب نموده است .درك مفهوم اخالقیات به طور كلي و در معناي خاص آن در
كسب و كار ،زير بناي ايجاد و حفظ يك نظام اخالقي در جامعه و به تبع آن درس سازمان ها ست(.كوناك و جونز.)21 ،6933 ، 1
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- Vinten.
3 Cambridge Dictionary
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 -1تعاریف اخالق
اخالق در لغت ،جمع واژه خلق و به معني خوي هاست؛  .در اصطالح ،علم مطالعه و ارزشگذاري بر خوي ها و رفتار آدمي مي
باشد(آهنگري .)6. 6831،
چند تعريف ذكر شده از اخالق مطابق جدول زير عبارتند از :
(جدول  )1-2تعاریف اخالق

محقق

تعاريف اخالقي

عادل اذر ،مسعود،
ربیعه ،فطمه قیطاسي

اخالق  :عبارت است از قواعد ارزشي و هنجاري يك جامعه كه در رفتار افراد آن انعكاس مي يابد(آذر و
همكاران )16، 6831،

جمال خاني جزئي

اخالق را میتوان معیارها و الگوهاي سنجیده و پسنديده حاكم بر رفتار انساني تعريف كرد كه موجبات
همكاري ،صلح و تداوم حیات جمعي را فراهم مي آورد(.خاني جزئي.)6831،92،

دونالدس،منزل

اخالف عبارتست از ارزش ها و اصولي كه راهنماي تشخیص رفتار درست يا نادرست اند(منزل.)1، 6833 ،

وردي نژاد

اخالق  ،معرفتي است كه از افعال اختیاري انسان براساس يك سیر عقالني شكل مي گیرد(وردي نژاد ،6831،
.)2

وردي نژاد

اخالق مجموعه اي از اصول و ارزشهاي معنوي است كه درستي و يا نادرستي رفتار فرد يا گروه را تعیین مي
كنند(.وردي نژاد .)31، 6831،

 -2اخالق از دیدگاه امام خمينی
شخصیت اخالقي و عرفاني اما خمیني  ،وجه امتیاز او از ديگر رهبران سیاسي و فكري و اصالحگران اجتماعي شده است و بي شك راز
نفوذ اما خمیني در قلب میلیونها انسان و محبت آنها نسبت به اما (ره) را میتوان در اخالق نیكوي اسالمي  ،نیات پاك و تواضع بي مثال او
جست و جو كرد .از ديگر خصوصیات اخالفي امام خمیني ژرف نگري او در مسائل اجتماعي ،زمان شناسي و درك موقعیت است كه در هدايت
كشتي انقالب بسیار موثر بوده است .اين موقعیت شناسي در دوره هاي مختلف حیات او چه قبل از مرجعیت ،و چه بعد از مرجعیت ،از او
رهبري آگاه و روشنگر ساخت ،به گونه اي كه مسئولیت سنگین رهبري و تعهدي را كه خداوند از عالمان رباني براي مظلومان و دشمني با
ستمگران گرفته بطور مطلوبي ايقا كرد .الهام بخش و الگوي حكومتي امام خمیني برگرفته از ديدگاه امام علي (ع) درباره خالفت و حكومت
است و سرمايه او در رهبري و حكومت داري ،توكل به خدا و اطمینان و اعتماد به مردم بود .آمیختگي اخالق و سیاست ريشه در طبع انسان
دارد و اسالم بیش از هر آيین و مكتبي به اخالق سیاسي توجه و اهتمام دارد .به معروف عدل و احسان ،جلوگیري از ظلم و  ...از جمله مسائلي
است كه هم جنبه سیاسي و هم مفاهیمي چون امامت و رهبري ،امر به معروف و نهي از منكر ،امر جنبه اخالقي دارد .مبناي حكومت پیامبر
(ص) حكمت ،فضیلت ،عدالت و رحمت بود و چنین بود كه حاكمیت پس از پیامبر (ص) از زماني به تمدن كه سیاست را از اخالق تهي كردند
امت مسلمانو جامعه اسالمي از روند رو به رشد خود باز ماند .قدرت طلبان با نگرش غیر اخالقي به حكومت باعث انزواي عالمان دين از سیاست
شدند و در نتیجه جان اسالم دچار ركود و عقب ماندگي شد .اما انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خمیني (ره) پايه گذار تفكر اخالقي و
ارزش اسالم در تعامالت اجتماعي گرديد .در بینش اما خمیني (ره) اسالم پاسخگوي همه نیازهاي بشر در طول تاريخ است و فقیهان و عالمان
وارثان پیامبر (ص) در اجراي احكام و بر پايي نظام اجتماعي و سیاسي اند .اما خمیني (ره) با تشكیل حكومت ديني عمال بر جريان جدايي
دين از سیاست خط بطالن كشید .از نگاه امام خمیني سیاست مبتني بر اصول اخالقي است و سیاسي كه از اخالق تهي باشد ،اسالمي و
انساني نیست ،بلكه شیوه اي خدعه آمیز براي اغفال افراد و جوامع است .از جمله مولفه هايي كه در سیره انديشه اخالقي امام خمیني (ره)
مد نظر است مفهوم اخالصي و اخالق است .حقیقت اخالص به معناي خالي بودن عمل از شائبه رضاي مخلوق است .در قرآن كريم و در
روايات وارده معصومین ،اخالص به عنوان روح دين و حقیقت عمل معرفي شده است ،اين مولفه در سیره عملي امام خمیني (ره) هم مورد
نظر وي بوده است .مولفه دومي كه اين پژوهش بر آن متمركز شده مفهوم اخالق است .اخالق جمع خلق و به معناي صفات و ملكاتي است
كه در باطل انسان به وديعه نهاده شده است ،و در قرآن كريم هم خلق ،عمل به شاكله خود معرفي شده است ،يعني عملي كه صورت مي
گیرد بر طبق روش و خلق و خوي است .امام خمیني (ره) هم شالكه را به معناي طريقه و شكل در نظر گرفته است .به اين ترتیب امام خمیني
(ره) معتقد است كه خلق حالتي است كه انسان را دعوت به عمل مي كند بدون رويه و فكر ،مثل اينكه كسي داراي خلق سخاوت است آن
خلق او را وادار به جود و انفاق مي كند ،بدون آنكه مقدماتي تشكیل دهد .مقاله حاضر ،با توجه به مفهوم اخالق به تعريف علم اخالق ،هدف و
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موضوع آن مي پردازد و يادآور میشود كه توجه به جوانا و نوجوانان از ديدگاه امام خمیني (ره) جهت پروراندن فضايل اخالقي ،آنها از درجه
اهمیت بااليي برخوردار است ،و اساسا هدف بعثت انبیاء (س) را تفسیر تهذيب نفس عنوان مي كند( .حجه االسالم محمودي ،6811 ،پزوهش
هاي قرآني).

 -3نظریه رهبري تحول آفرین بس آوليو:
محققان و صاحب نظران رهبري تحول آفرين ،جنبه هاي متفاوت و متنوعي را از ارزيابي اين رهبران به دست آورند كه همگي داراي
يك ديدگاه مشترك بود .بدين معني كه رهبران اثر بخش ،ارزش ها و باورها و نگرش هاي پیرواني را كه مشتاق فعالیت ماوراء انتظاران هستند
متحول مي كردند .بس در ادامه تحقیقات خود درباره رهبري تحول آفريني ،پرسشنامه رهبري چند عاملي به كار گرفت .اي پرسش نامه عالوه
بر ارزيابي رهبران ازرويكرد تحول آفريني ،به سنجش رهبري از ديدگاه تبادلي و مداخله گر نیز مي پرداخت .در طول دهه گذشته كه پرسشنامه
رهبري چند عاملي به طور مداوم در حال تغییر و تحول بود .بس و همكارش آوولیو جديد ترين ويرايش را در سال  2111تنظیم كردند .اين
پرسش نامه كه تحت عنوان نظريه رهبري تحول آفرين بس و آوولیو مطرح شد ،بر اساس پنج بنیان يا اصول كلي استوار است (مقدمي،6831 ،
.)18
الف) نفوذ آرمانی :نفوذ آرماني در برگیرنده عامل كاريزماتیك رهبري تحولي است ،به طوري كه رهبران به عنوان مدل هاي قوي
اخالقي و رفتاري براي پیروان عمل كردند و نتیجه اين نوع رفتار رهبري ،اعتماد و اطمینان پیروان به رفتارها و تصمیمات يكديگر است .در
ساختار بندي جديد نفوذ آرماني به دو نوع تقسیم مي شود :ويژگي هاي آرماني و رفتارهاي آرماني (میركمالي .)6891،
ب) ترغيب ذهنی :عبارت است از برانگیختن پیروان به وسیله رهبر به منظور كشف راه حل هاي جديد و تفكر مجدد در مورد حل
مشكالت سازماني توسط پیروان .در واقع رفتار رهبر ،چالشي را براي پیروان ايجاد مي كند كه دوباره در مورد كاري كه انجام مي دهند ،كوشش
و تالش نمايند و در مورد چیزي كه مي تواند انجام يابد ،دوباره تفكر كنند( .بیك زاده ،فلسفي.)6833 ،
ج)مالحظات فردي :رهبران تحول آفرين توجه ويژه اي به نیازهاي هر پیرو به عنوان رفتار مربي يا استاد براي دستیابي به موفقیت يا
رشد دارند .پیروان رشد يافته به صورت پیاپي سطوح توانمندي هاي بالقوه شان را باالتر مي برند ،فرصت هاي جديد يادگیري به همراه يك
جو حمايت كننده از رشد و پیشرفت ايجاد مي شود (بیك زاده ،فلسفي.)6833 ،
د) انگيزش الهام بخش :انگیزش الهام بخش عبارت است از برانگیختن و باال بردن انگیزش در پیروان كه با توسل به احساسات زير
دستان صورت مي پذيرد .تاكید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه هاي دروني است نه بر تبادالت روزانه بین رهبر و پیرو(بیك زاده،
فلسفي.)6833 ،
در پژوهشي شفیعي )6896( ،به بررسي سبك رهبري عمل گرا و تحول گرا با مديريت سرمايه فكري در سازمان آموزش و پرورش
پرداختند .جامعه آماري اين پژوهش را كلیه كاركنان سازمان آموزش و پرورش با مدرك ديپلم و باالتر از آن تشكیل مي دهد .با روش نمونه
گیري تصادفي تعداد  696نفر از كارمندان بر اساس جدول حجم نمونه مورگان 1انتخاب شدند .از بین اين تعداد  618پرسشنامه تكمیل و
تحلیل شد .ابزار سنجش عبارتند از :از پرسشنامه هاي استاندارد سبك رهبري اولي ( )2116و پرسشنامه استاندارد سرمايه فكري
بنتیس .)6991(3و روش پژوهش از نوع الگوي ساختاري ،تحلیل مسیر مي باشد .نتايج حاصل از روش تحلیل مسیر بیانگر اين است كه رابطه
مثبت و معني داري بین ابعاد سبك رهبري تحول گرا و سرمايه فكري و همینطور ابعاد سبك رهبري عمل گرا و سرمايه فكري برقرار است و
بیشترين اثر مستقیم را مي توان تحت عنوان اثر مستقیم مديريت فعال مبتني بر استثنائات از ابعاد سبك رهبري عمل گرا بر سرمايه فكري
و ايجاد انگیزش از ابعاد سبك رهبري تحول گرا بر سرمايه فكري عنوان نمود .سرمايه رابطه اي (مشتري) به عنوان مهمترين شاخص سرمايه
فكري در اين مدل شناخته شد .
اسدي )6896( ،در تحقیقي با عنوان «بررسي اخالق كار با تاكید بر عوامل سازماني» به بررسي اخالق كار و عوامل سازماني موثر بر آن
در بین «كاركنان دانشگاه هاي دولتي كالنشهر تبريز» پرداخته است در اين پژوهش همبستگي مثبت و معنادار اخالق كار با رضايت شغلي،
عدالت و تعهد سازماني كاركنان و همبستگي منفي معنادار اخالق كار با بیگانگي سازماني و سبك مديريت سازماني آمرانه وجوددارد .همچنین
تفاوت معني داري بین سن و سنوات خدمت كاركنان با بعد روح جمعي و مشاركت اخالق كار ،كاركنان مشاهده گرديد.
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چن و لي فار )2116( ،9در پژوهشي با عنوان «رفتار هاي رهبري تحول آفرين و مبادله اي در سازمان هاي چیني» نشان دادند بین
رفتار هاي تحول آفرين رهبر و رفتار شهروندي سازماني كاركنان رابطه معناداري وجود دارد و همچنین بین رفتار هاي مبادله اي رهبر و رفتار
شهروند سازماني كاركنان رابطه معناداري مشاهده نشد.
چورلي )2111( 61در تحقیق خود ،به مطالعه دو متغیر مهم و تاثیرگذار در موفقیت و اثربخشي سازمان ،يعني سبك رهبري و تعهد
سازماني پرداخته است كه نتیجه آن اين است كه سبك رهبري تحول آفرين با تعهد سازماني كاركنان ،رابطه مثبت و معني دار و سبك رهبري
تبادلي با تعهد سازماني كاركنان  ،رابطه منفي و معني دار دارد .همچنین ،ويژگي هاي فردي (میزان متوسط حقوق ماهیانه ،جنسیت و وضعیت
تاهل) با تعهد سازماني كاركنان رابطه معني داري ندارد .تحقیق محمد فتحي حسیني در دانشگاه مصر نشان مي دهد كه بین رهبري تحولگرا
تبادلي و آزاد ،با تعهد سازماني ارتباط معني دار وجود دارد و بین سابقه خدمت با سبك رهبري ،رابطه معني دار وجود ندارد (كريمي نیا و
همكاران.)6839 ،

 -4فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي اصلی تحقيق
بین اخالق كاري و رهبري تحول افرين مورد مطالعه كاركنان انجمن علوم اجتماعي ايران رابطه وجود دارد
فرضیه هاي فرعي تحقیق اخالق كاري:
 - 6بین دلبستگي و عالقه و رهبري تحول آفرين رابطه وجود دارد.
 - 2بین روابط سالم و انساني در محیط كار و رهبري تحول افرين رابطه وجود دارد.
 - 8بین روح جمعي ومشاركت ورهبري تحول آفرين رابطه وجود دارد.
 - 3بین پشتكار و جديدت و رهبري تحول آفرين رابطه وجود دارد.

 -۵مدل تحقيق
چارچوب مفهومي ،مدلي مفهومي است از چگونگي نظريه پردازي در مورد روابط بین چند عامل كه به عنوان عوامل موثر بر مسئله
تعريف شده اند  .اين تئوري به طور منطقي ،بر اساس پژوهش هاي قبلي تدوين مي شود .به طور خالصه :چارچوب مفهومي ،روابط متقابل
بین متغیرها را نشان میدهد و مبنايي است كه پژوهش بر اساس آن تا پايان ،پیش میرود (آذر ،دانايي فرد ،الواني ،)6831،99،در اين پژوهش،
با توجه به مباني نظري و پیشینه پژوهش ،يك مدل تلفیقي در نظر گرفته شده است همانطوري كه در زير آورده شده است .مدل اخالق كاري
از گريگوري سي پتي سال  6991كه عبارت است :دلبستگي و عالقه ،پشتكار و جديت ،روابط سالم و انساني ،و روح جعي و مشاركت و مدل
رهبري تحول آفرين از بس  6991عبارت است :انگیزش الهام بخش ،نفوذ آرماني ،مالحظات فردي ،و ترغیب ذهني استفاده شده است.
اخالق كاري

رهبري تحول آفرين

دلبستگي و عالقه

انگیزش الهام بخش

پشتكارو جديت

نفوذآرماني

روابط سالم وانساني

مالحظه فردي

روح جمعي و مشاركت

ترغیب ذهني

ابعاد اخالق کاري منبع گریگوري ،س ،پتی ( )1991ابعاد رهبري تحول آفرین منبع بس)199۵( ،

روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از لحاظ روش تحقیق توصیفي  -پیمايشي است جامعه آماري تحقیق شامل كلیه كاركنان ازجمله
كارشناسان و مديران انجمن علوم اجتماعي ايران كه تعداد آنها  311نفر مي باشد .حجم نمونه  691نفر تعیین شدكه به روش نمونه گیري

-Chen & Fahr
-Chori
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تصادفي ساده پرسشنامه در بین آنها توزيع شد .در اين پژوهش براي گردآوري داده هاي از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است كه رهبري
تحول آفرين ،براساس مطالعه باس و آولیو ( ،) )6991اين متغیر توسط چهار بعد مالحظه فردي ( 3سوال) ،انگیزش الهام بخش( 3سوال) ،نفوذ
آرماني 3سوال) ،ترغیب ذهني ( 3سوال) سنجیده ميشود .در تحقیق حاضر به منظور تعیین روايي پرسشنامه ها از روايي محتوا استفاده شد
كه براي اين منظور پرسشنامه ها به تأيید اساتید و متخصصین اين حوزه رسید و اصالحات الزم صورت پذيرفت؛ همچنین آلفاي كرونباخ
پايايي كل سواالت رهبري تحول آفرين  % 326به دست آمد و پاياي كل سواالت اخالق كاري  % 381در بخش تجزيه و تحلیل اطالعات،
دادههايي كه از اجراي پرسشنامهها بدست خواهد آمد ،با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس و در دو بخش توصیفي و استنباطي مورد تجزيه
و تحلیل قرار خواهد گرفت.

تجزیه و تحليل یافته ها
تحليل توصيفی یافتههاي تحقيق
وضعيت اندازه خانوار
بر اساس اطالعات جمع آوري شده از پرسشنامه ،فراواني آزمودنيها بر حسب اندازه خانوار بیشترين فراواني مربوط به پاسخدهندگان
داراي دو فرزند با ( )89/1درصد و كمترين فراواني مربوط پاسخدهندگان بدون فرزند با ( )62/8درصد است.
سن پاسخ دهندگان
بر اساس اطالعات جمع آوري شده از پرسشنامه ،فراواني آزمودنيها بر حسب سن پاسخ دهندگان بیشترين فراواني مربوط به
پاسخدهندگان داراي سني بین  31تا  11سال با ( )81/1درصد و كمترين فراواني مربوط پاسخدهندگان داراي سني كمتر از  81سال با
( )62/1درصد است.
ميزان سطح تحصيالت
بر اساس اطالعات جمع آوري شده از پرسشنامه ،فراواني آزمودني ها بر حسب سطح تحصیالت بیشترين فراواني مربوط به پاسخ
دهندگان داراي مدرك باالتر از لیسانس با ( )81/3درصد و كمترين فراواني مربوط به مدرك زيرلیسانس با ( )61/1درصد است.
توصيف پاسخهاي ارائه شده به سواالت تخصصی
در اين بخش به توصیف دادههاي پاسخ دهندگان به سواالت اصلي پرسشنامه در قالب میانگین و انحراف معیار پرداخته ميشود.رهبري
تحول آفرين میانگین  8/131و انحراف معیار  1/191اخالق كاري میانگین  8/139و انحراف معیار  1/111و دلبستگي و عالقه میانگین 8/113
انحراف معیار  1/186متغیرروابط سالم وانساني میانگین  8 /112انحراف معیار  1/123متغیر روح جمعي و مشاركت میانگین  8/186انحراف
معیار  1/112متغیر پشتكار و جديت میانگین  8 /133انحراف معیار  1 /116است.
بررسی نرمال یا غيرنرمال بودن دادهها
به منظور مشخص شدن نوع آزمون مورد استفاده براي فرضیه هاي تحقیق ابتدا به بررسي نرمال يا غیرنرمال بودن داده هاي مربوط به
فرضیه ها از طريق آزمون كولموگروف پرداخته شده است .بنابراين فرضیهها به شكل زير خواهد بود:
 : Hoتوزيع مشاهدات از توزيع نرمال پیروي مي كند.
 : H1توزيع مشاهدات از توزيع نرمال پیروي نمي كند.
مقدار آماره آزمون در مورد متغیرهاي تحقیق در سطح خطاي  1درصد بیشتر از مقدار بحراني است .بنابراين فرضیه صفر ،يعني نرمال
بودن دادهها تايید ميشود .لذا با توجه به نرمال بودن توزيع متغیر ميتوان از آزمونهاي پارامتريك استفاده كرد .نتايج حاصل از آزمون
كولموگروف  -اسیمرئوف متغیررهبري تحول افرين  zمقادير آمارهي  ,1/628مقادير معناداري  1/612متغیر اخالق كاري مقادير آمارهي Z
 1/618مقادير معناداري  1/131متغیردلبستگي و عالقه  Zمقادير آمارهي  1/621مقادير معناداري  1/661متغیر روابط سالم وانساني Z
مقادير آمارهي  1/191مقادير معناداري  1/193متغیرروح جمعي و مشاركت  Zمقادير آمارهي  1/611مقادير معناداري  1/261متغیر
پشتكار و جديت  Zمقادير آمارهي  1 /611مقادير معناداري 1/261است .نتايج بدست آمده از اين آزمون در سطح معناداري نشان ميدهد
كه توزيع دادههاي مربوطه به تمامي متغیرهاي تحقیق در سطح اطمینان  91درصد نرمال است.
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اولویتبندي متغير اخالق کاري
از آزمون فريدمن براي اولويتبندي (رتبهبندي) متغیرها استفاده گرديده است .فرضیه آماري اين آزمون بهشرح زير ميباشد:
 :H0ابعاد مختلف متغیرهاي تحقیق داراي اهمیت يكساني هستند.
 :H1دست كم دو بعد (عامل) داراي اهمیت متفاوتي هستند.
خروجي نرم افزار آماره خي دو  81/963درجه آزادي  8سطح معناداري حاصله صفر بوده ()1 sig =/111و چون كمتر از  1/11ميباشد،
لذا فرض صفر اين آزمون رد شده و ميتوان گفت كه اهمیت عوامل يكسان نیست و ميتوان آنها را اولويت بندي نمود .نتايج آزمون نشان مي
دهد كه در سازمان
مورد مطالعه متغیر دلبستگي و عالقه بیشتر از بقیه متغیرها مورد توجه قرار گرفته است و متغیر روابط سالم و انساني پايینترين میزان
توجه را در سازمان به خود اختصاص داده است.
داده هاي مورد بررسي در اين تحقیق ,از طريق دو پرسشنامه اخالق كاري و رهبري تحول آفرين جمع آوري شد.پرسشنامه اخالق
كاري از گريگوري سي پتي كه داراي  23سوال بود و رهبري تحول آفرين از باس و اولیوكه داراي  21پرسشنامه است.نمره گذاري بر اساس
مقیاس پنج گزينه اي لیكرت بود كه به ترتیب نمرات  ,6،2،8،3،1به مقیاس هاي خیلي كم ,كم ,متوسط ,زياد و خیلي زياد تعلق مي گرفت.
روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط صاحب نظران بررسي و تايید و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي اخالق كاري با
مولفه هاي دلبستگي و عالقه‘ روابط سالم و انساني‘ روح جمعي و مشاركت‘ پشتكار و جديدت بامیانگین  %381بدست امد .پرسشنامه دوم
رهبري تحول آفرين بر اساس مدل باس و اولیو  6991در مقیاس پنج گزينه اي لیكرت تهیه گرديد .پرسشنامه مذگور داراي چهار مولفه كه
شامل انگیزه الهام بخش و نفوذ آرماني و ترغیب ذهني و مالحظه فردي مورد بررسي قرار گرفت روايي محتواي پرسشنامه مذكور ,مورد بررسي
و تايید متخصصان حوزه مربوطه قرار گرفت و پايايي ان با استفاده ازضريب آلفاي كرونباخ  %326بدست امد .به منظور توصیف داده ها از
میانگین ,انحراف معیار ,فراواني و درصد فراواني به كمك جداول استفاده شد و به منظور بررسي فرضیه هاي پژوهش و تعمیم نتايج از نمونه
به جامعه از روش آمار استنباطي ,شامل ضريب همبستگي پیرسون استفاده شد.
به منظور بررسي اولويت بندي توصیفي متغیر هاي تحقیق ,میانگین و انحراف معیار متغیر هاي بررسي اخالق كاري ورهبري تحول
آفرين نتايج آزمون نشان مي دهد كه در سازمان مورد مطالعه متغیر دلبستگي و عالقه بیشتر از ساير متغیرها مورد توجه قرار گرفته است .و
متغیر روابط سالم و انساني پايین ترين میزان توجه را در سازمان به خود اختصاص داده است.
به منظور بررسي فرضیه اصلي تحقیق بین اخالق كاري و رهبري تحول افرين بر اساس ضريب پیرسون يافته هاي نشان مي دهد كه
رابطه معناداري وجود دارد .يافته ها حاكي از وضعیت باالتر از میانگین مقیاس در خصوص اخالق كاري و رهبري تحول آفرين كاركنان انجمن
علوم اجتماعي ايران بوده است.
به منظور پاسخ به فرضیه فرعي اول ,بین دلبستگي و عالقه و رهبري تحول آفرين مورد مطالعه كاركنان انجمن علوم اجتماعي ايران
با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون كه بین دو متغیر دلبستگي و عالقه و رهبري تحول افرين و به عبارتي وجود دلبستگي و عالقه در
سازمان اثر بخش است وشامل وضوح نقش ,حمايتي در سازمان و انگیزه كاركنان ,يافته ها حاكي از وضعیت باالتر از میانگین مقیاس است و
رابطه معنا داري وجود دارد.
به منظور پاسخ به فرضیه فرعي شماره دوبین روابط سالم و انساني و رهبري تحول افرين مورد مطالعه كاركنان انجمن علوم اجتماعي
ايران بین روابط سالم و انساني در بین كاركنان و مديران با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون رابطه معنا داري بین متغیر ها وجود دارد.
فرضیه فرعي شماره سه بین روح جمعي و مشاركت و رهبري تحول افرين مورد مطالعه كاركنان انجمن علوم اجتماعي ايران با توجه به
وجود روح جمعي و مشاركت دربین كاركنان با وجود دو متغیر رابطه معنا داراست و به اين معني كه با افزايش روح جمعي و مشاركت كاركنان
عملكرد كاركنان افزايش مي بابد.
فرضیه فرعي شماره چهاربین پشتكار و جديت و رهبري تحول افرين مورد مطالعه كاركنان انجمن علوم اجتماعي ايران رابطه معنا
داري وجود دارد.

اولویت بندي متغير رهبري تحولآفرین
از آزمون فريد من براي اولويتبندي (رتبهبندي) متغیرها استفاده گرديده است .فرضیه آماري اين آزمون بهشرح زير ميباشد:
ابعاد مختلف متغیرهاي تحقیق داراي اهمیت يكساني هستند
دست كم دو بعد (عامل) داراي اهمیت متفاوتي هستند
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خروجي نرم افزار آمارههاي آزمون فريد من آماره خي دو  16 /113درجه آزادي  8همانطور كه ،سطح معناداري حاصله صفر بوده
( )sig =1/111و چون كمتر از  1/11ميباشد ،لذا فرض صفر اين آزمون رد شده و ميتوان گفت كه اهمیت عوامل يكسان نیست و ميتوان
آنها را اولويت بندي نمود .نتايج آزمون نشان ميدهد كه در سازمان مورد مطالعه متغیر انگیزش الهام بخش بیشتر از بقیه متغیرها مورد توجه
قرار گرفته است و متغیر مالحظات فردي پايینترين میزان توجه را در سازمان به خود اختصاص داده است.

اولویتبندي متغيرهاي تحقيق
رتبه

رتبهبندي میانگین

متغیرها

رديف

8

2/11

ويژگيهاي نفوذ آرماني

6

6

2/38

انگیزش الهامبخش

2

2

2/11

ترغیب ذهني

8

3

6/91

مالحظات فردي

3

بحث و نتيجه گيري
با توجه به يافته هاي به دست آمده مشخص شد كه بررسي رابطه اخالق كاري و رهبري تحول آفرين مورد مطالعه كاركنان انجمن
علوم اجتماعي ايران از مقیاس باالي بر خوردار است اين امر حاكي از اين است كه كاركنان در مقابل جريان و امور سازمان خود را مسئول
دانسته و به گونه اي كه كاركنان مي توانند ايده ها ,و عقايد ,و درخواست هاي خود را مطرح و حاكي از عملكرد مناسب كاركنان است.در
تحلیل داده ها مشخص شد كه بین دو متغیر مذكور رابطه معنا داري وجود دارد .اين يافته با يافته هاي ديگر پ»وهشگران همخواني دارد .در
بررسي همبستگي اخالق كاري و رهبري تحول آفرين مشخص شد كه رابطه بین اخالق و رهبري تحول آفرين معنا دار است.در تبین يافته
بدست آمده مي توان چنین گفت كه با توجه به اين اخالق كاري و رهبري تحول آفرين يك امر رواني و دروني در داخل يك سازمان مي
باشد‘ لذا با توانايي كاركنان ارتباط دارد.بررسي آماري نشان داد كه بین اخالق كاري و رهبري تحول افرين رابطه مستقیم وجود داردبه اين
معني كه هر چه نقش فرد روشن تر و انتظارات از وي مشخص تر باشد اخالق كاري و رهبري تحول آفرين بیشتر ايجاد مي شود.تحلیل داده
ها نشان داد بین اخالق كاري و رهبري تحول آفرين رابطه معني داري وجود دارد.اين يافته با ديگر پژوهش ها هم خواني داردنتیجه حاصل از
برسي همبستگي متغیر ها مشخص كرد بین اخالق كاري و دلبستگي و عالقه و مولفه هاي ديگر كاركنان رابطه وجود دارداين يافته نیز با
يافته پژوهش هاي قبلي هم خواني دارد امروزه اخالق كاري و يافتن راه هاي رفع آن داراي اهمیت شاياني در مباحث سازماني است .همان
گونه كه يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد هنگام وجود اخالق كاري در سازمان عملكرد افزايش مي يابد .هنگامي كه اخالق كاري در سازمان
حاكم باشد ديدگاه ها و عقايد متفاوتي بیان مي شودو عواقب ديگري نیز ممكن است به همراه داشته باشد عالوه بر افزايش و رضايت كاركنان
و تاثیر مثبت بر ديگر متغیر هاي شغلي و سازماني كه آينده يك سازمان را رقم مي زند يكي از عمده ترين اثرات مثبت در سازمان در هزاره
سوم همراهي كاركنان با تغیرات محیطي پوياو مملو از چالش هاي متنوع فرهنگي و سیاسي اقتصادي و اجتماعي براي بقاي خود تالش مي
كنند‘ نیازمند افرادي هستند كه دلسوزانه براي حفظ حیات سازمان تالش كرده ‘ نه اين كه از روي بي تفاوتي و يا ترس از خطر افتادن منافع
خود اخالق كاري را كنار گذارند زيرا در چنین شرايطي كیفیت تصمصیم گیري ها كاهش مي يابد بدون ارايه بازخوردها‘فعالیت هاي اصالحي
در زمان الزم انجام نمي گیرند و خطاها افزايش مي يابد پس مي توان نتیجه گرفت كه يكي از كارهاي بسیار مهم مديران و رهبران سازمان
شناسايي مولفه هاي اخالق كاري سازماني است كه از اين طريق بتوان ادامه حیات سازمان را تضمین نمايند.
بنابراين پیشنهاد ميشود كه:
 پیشنهاد مي شود فضاي سازمان را بايد براي كار مولد و موثر و مناسب فراهم كرد و كاركنان دست كم مايل هستند با احترام و بزرگيبا آنان رفتار شود و هیچ چیز براي اخالق كاري كاركنان مضرتر از اين نیست كه سازمان اهمیتي براي سالمت روحي و رواني كاركنان
قائل نباشد ..سازمان بت واند با توجه به نقاط قوت و ضعف كاركنان را شناسايي كند و از طريق آموزش گروهي باعث ارتقاء كاركنان شود.
 سازمان براي ارتقاء كاركنان خود مديريت دوره اي قرار دهد تا تمام كاركنان در طول دوره خدمت خود اين حس مديريتي را القاء كنند. با تائید شدن فرضیه دوم بیانگر اين است كه بین روابط سالم و انساني و رهبري تحول افرين رابطه معنادار وجود دارد در نتیجه ميتوان در اين زمینه پیشنهادي داده شود:
 ايجاد روحیه همكاري و مسالمت آمیز بین كاركنان و سرپرستان ايجاد حس اعتماد و اطمینان -بین كاركنان و سر گروه هاي سازمان و ايجاد جلسات همفكري در باره اهداف سازماني.
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با تايید شدن فرضیه ي فرعي شماره سه  :بین روح جمعي و مشاركت در كار و رهبري تحول فرين رابطه معنا دار وجود داردتوصیه مي
گردد كه مديران از نظرات و پیشنهاد هاي زير در تصمیم گیري ها استفاده نمايند.
براي ارتقاء اخالق كاري توجه به سالمت روحي و جسمي كاركنان پیشنهاد مي شود:
استفاده از مديريت بر مبناي هدف باعث پديد آمدن روح جمعي و مشاركت در كار و در نهايت بهبوداخالق كار توصیه مي گردد.
با تايید شدن فرضیه ي فرعي شماره چهار .بین پشتكار و جديت و رهبري تحول افرين رابطه معنا دار وجود داردمي توان پیشنهاد كرد:
با افزايش ارزيابي عملكرد ساالنه كاركنان و دادن مسئولیت هاي جديد به كاركنان مي توان پشتكار و جديت در كاركنان را افزايش داد.
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