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 چکیده
هدف این پژوهش بررسی همسویی ارزش های اخالقمی و ارتباطمات سمازجافی    

با توجمه بمه   . است که جطالعه آن در شرکت ارتباطات زیرساخت افیام گردیده است 
تباطات سازجافی تحقیقمی  این که تا کنون در جورد همسویی ارزش های اخالقی و ار

صورت فگرفته ، بررسی افیام شده جی توافد همسویی ارزشهای اخالقی با ارتباطمات  
جدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت جاجعه آجاری . سازجافی را فمایان سازد

ففمر بمه صمورت فموفمه گیمری طبقمه ای        234جی باشد که با توجه به فموفه آجاری 
گمرداوری داده هما از   . روش پژوهش توصیفی پیمایشی جی باشمد  . افتخاب شده افد 

طریق پرسشناجه افیام و از پرسشمناجه همای پژوهشمی اعمم از پرسشمناجه هافمت و       
استفاده شمده  ( 194 )یمی و جق( 991 )، سینگاپکدی و همکاران ( 939 )همکاران 

برای روایی ، ابتدا پرسشناجه در اختیار چند تن از جتخصصان و جدیران ارشد .  است 
سازجان قرار گرفت و به تائید آفها رسمید و جهمت پایمایی فیمز از طریمق فمرم افمزار        

SPSS   یافتمه همای پمژوهش فیمز     . با آزجون کروفباخ قاب یت اعتماد فشان داده شمد
در روابط رسمی حماکم در سمازجان تنهما جولفمه جسمئولیت پمذیری در       فشان داد که 

ارزشهای اخالقی رابطه جستقیم و جعنی داری را اییاد و در روابط غیر رسمی جولفمه  
های تعهد ، عدالت ، جسمئولیت پمذیری و جشمارکت در ارزشمهای اخالقمی  رابطمه       

یون تعیین گردیمد  جستقیم و جعنی داری را اییاد جی کند و همچنین با تح یل رگرس
 .که همسویی ارزشهای اخالقی و ارتباطات سازجافی در سازجان وجود دارد

 

  ها کلیدواژه

 .ارزش های اخالقی،ارتباطات سازجافی ، تعهد ، عدالت ، جسئولیت پذیری و جشارکت
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 طرح مسأله

کارکنان خمتم  در جهان سازجافی اجروز ، ارزشهای اخالقی تنها به چگوفگی رفتار سازجان با 
شود ب که جاهیت روابط سازجان و توجه به گروههای ذی ففعان جخت فی همچون سهاجداران  فمی

  یوروفداپ) ، جشتریان ، ارباب رجوعان، جاجعه ، جحیط و حتی فس های آینده را فیز در برجی گیرد
ایت ارزش های بی تردید ارزش های اخالقی در سازجافها ضرورتی افکارفاپذیر است و رع.  (993 ،

اخالقی به صورت یکی از جهمترین پدیده هایی در آجده است که در بیشتر سازجافها بمدان توجمه   
ارزش های اخالقی به صورت بخشی از روابط رسمی  و فرهنگهای غیر رسمی سازجافها . شود جی

 . در آجده است و به صورت جنشورهای اخالقی در اختیار کارکنان سازجان ها قرار جی گیرد
ارزش های اخالقی بعنوان زیرجیموعه ای از فرهنگ سازجافی ، تاثیر جتقابمل چنمد بعمدی    

روابط غیر رسمی شاجل جیموعمه ای از  . جیان روابط رسمی  و غیر رسمی و کنترل رفتاری دارد 
ارزش همای  . باورها ، هنیارها و اقداجاتی است که در افراد درون یک سازجان جشمترک هسمتند   

ان، عالوه بر جنبه های غیر رسمی، جمی توافمد از طریمق روابمط رسممی تمر جافنمد        اخالقی سازج
در صورتیکه کارکنان جعتقد باشمند  . سیستمهای پاداش ، خط جشی ها و رویه ها فشان داده شوفد

که خط جشی ها و رویه ها به صورت روابط رسمی توسط جدیران و سایر افراد سازجان با توجه به 
جطالعات و . شوفد جی توان گفت ارزش های اخالقی در سازجان وجود دارد اخالقیات پیگیری جی

تحقیقات فیز فشان داده است که تاثیر بافت اخالقی بر ارتباطات سازجافی، رضمایت شمغ ی، تعهمد    
وجود دارد و به طور جنطقی جی توان گفت که ... سازجافی ، فیت ترک خدجت ، تعارض اخالقی و 

 ( .   2،2009هافت و ویتل)اخالقی بر رفتارهای کارکنان تاثیر گذار استروابط سازجافی در جحیط 
ارزش های اخالقی تعیین گر استافداردهایی است جبنی بر اینکمه از فظمر رفتمار و تصممیم     
گیری چه چیزی خوب و چه چیزی بد است و ارتباطمات سمازجافی فراگمردی اسمت کمه طمی آن       

اد و واحمدهای داخمل و خمارج سمازجان جمی پردازفمد       جدیران به تبادل اطالعات و جعافی بما افمر  
ارزشهای اخالقی وقتی که در درون یک سازجان توسعه جی یابد، رفتار . ( 421،  139 رضائیان، )

اعضای سازجان را هدایت جی کند و هر چه روابط بین افراد در شغل و فیز بیرون از شمغل قمویتر   
برای برقراری ارتباطمات اثمربخش   . یشتر خواهد بودباشد ، احتمال آفکه افراد اخالقی عمل کنند ب

احترام گذاشتن به افمراد، بما ادب سمخن    : عواجل زیادی دخیل هستند که بعضی از آفها عبارتند از
گفتن، فوع دوستی و افسان گرایی، راستی و درستی، اعتماد گرایی، همدلی، خودگشودگی، گموش  

این ویژگی هما جمز    (. 139 فرهنگی و دیگران،...)دادن، عادل بودن، جردم را بنده خدا دافستن و 

                                                
1 eurofedop.org 

2 Hunt & Vitell 
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ویژگی های اخالقی کارکنان است که جی توافد زجینه ارتباطات اثربخش در جحیط سازجان بموده  
لمذا همسمویی و همراسمتایی    . و بتوافد کارکرد خود را به عنوان بنیاد سازجان های جدرن ایفا کنمد 

هت افزایش اثربخشی جتقابمل ایمن دو پدیمده و    ارزش های اخالقی و الگوهای ارتباط سازجافی ج
به همین جنظور جقاله حاضر بر ان است که تعیین فماید،   .بهبود عم کرد سازجان اهمیت جی یابد

ارزشهای اخالقی جوجود در سازجافها جی توافد همسو با روابط سازجافی ، سمازجافها را بمه اهمداف    
ه بررسی و تعیین همسویی ارزش همای اخالقمی و   خود فزدیک تر فماید و در راستای این جساله ب

 .ارتباطات سازجافی پرداخته است

 چارچوب نظري پژوهش
با توجه به فقش و فعالیت افسافها در ارتباطات سازجافی خمال  همایی در جمورد ارزش هما و     
اخال  در سازجان احساس جی گردد که ارزش های اخالقی جی توافد بر ارتباطات سازجافی تماثیر  
قابل توجهی داشته و باعث عم کرد جناسي، تعهد و جسئولیت پذیری کارکنان شمود و سمازجان را   

 .به اهداف خود فزدیکتر فماید
به این فتییه رسیدفد که روابمط  ( 2001)در همین راستا ، در پژوهشی، سینگاپاکدی و ویتل 

فراد در جحمیط کماری جمی    همکارافه حاکم بر سازجان از عواجل جوثر بر جقاصد ارزشها و رفتاری ا
درحکمم  )اظهارداشمته افمد کمه هنیارهمای ذهنمی      ( 2009)همچنین دوبینسکی و اینگمرام  . باشد

رفتار عمدی افراد را تحت تاثیر قرار جی  دهند که ( زیربنای اص ی اخالقیات و ارزش های افسافی
 . در روابط سازجافی اهمیت بسزایی دارفد

د است کمه وجمود فضمای جم مو از ارزش همای اخالقمی       جعتق(  200)عالوه بر این شوابئر 
عالوه بر رفتارهای اخالقی، روابط جفید افراد در سازجان را فیز ارتقا  جی  بخشد اجما ارزش همای   
. اخالقی به جیزان قابل توجهی از طریق فوع ادراکات افراد در جحمیط کمار قابمل پیگیمری اسمت     

ل هر عمل عادالفه در ارتباطات سازجافی ، اخالقی بعبارت دیگر صرف فظر از افراد جتفاوت ، در ک
 (139 گل پرور ، . )و هر عمل اخالقی ، عادالفه و جنصفافه ت قی جی شود 

جطمرح اسمت کمه در آن    ( 993 )فظریات دیگری فظیر دیدگاه براس ، باترفی د و اسگاگ  
کمه بمرای تعیمین    ( تاین فظریه بعنوان فظریه پیوفد افتراقی فیز جطرح اس)تح یل شبکه اجتماعی 

بر اساس فظریه رابطه افتراقی ، افراد از طریمق اتکما   . رفتار اخالقی از غیر اخالقی جحوریت دارد 
( و در این روابط بطور طبیعی هنیارها و ارزش هایی حماکم اسمت  )به روابطی که با دیگران دارفد 

ارهمای اخالقمی و   یا از فظر جوقعیت خود در شبکه اجتمماعی فمرا جمی گیرفمد کمه دسمت بمه رفت       
هر چه روابط بین افراد در شغل و فیز بیمرون از شمغل   (. 2003، براس و دیگران)غیراخالقی بزفند

                                                
1 Brass, et al 
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قویتر باشد ، احتمال آفکه افراد اخالقی عمل کنند بیشتر خواهد بود ، بعنوان جثال بیشتر جحتممل  
جمثال  )ایمد  است که یک تعمیرکار خودرو با یک جشتری غریبمه بصمورت غیمر اخالقمی عممل فم     

در جقایسمه بما فمردی کمه جشمتری دائممی یما ب نمد جمدت          ( دستمزد را چند برابر جحاسبه فماید 
 ( . 2004، دوربین)اوست

فیز جعتقد است که اگر کارکنان بر این باور باشند کمه روابمط   ( 992 )در همین راستا دس ر 
( کماری )ته باشند کمه بمار   عادالفه و جنصفافه در سازجان جاری جی باشد شاید تمایل بیشتری داش

اشاره کمرده افمد کمه ارزش هما حم       ( 932 )دیل و کندی(. 2003دس ر،)بیشتری را تحمل کنند
هویت را به اعضای سازجان جنتقل جی کنند، ثبات اجتماعی آن را افزایش جی  دهند و تصمیمات 

دیریت ارزش فیز بر ایمن باورفمد کمه جم    ( 990 )جدیران را هدایت جی کنند و دوفالسون و دیوی 
های اخالقی در جحیط کار جوجي جشروعیت اقداجات جدیریتی شده و روابط سمازجافی را تقویمت   

بر همین اساس جی توان گفت ، جوضوع جطرح شده عنوافی است که در همه سمازجافها  . جی کند 
به کار برده جی شود و همیشه فرد برخوردار از دغدغه های اخالقمی در زفمدگی شمغ ی و روابمط     

ربوط به آن با جسائل فراوافی روبروست که اساسا با جسائل زفدگی شخصی تفماوت دارد و غالبما   ج
در جقام تصمیم گیری اخالقا خود را بال تک یف یافته و جی پرسد تک یمف اخالقمی جمن چیسمت؟     

سازجافهای اخالقی در ارتباطات خود به کارکنان بمه دیمده حرجمت جمی     ( 1 2،  191 قراج کی، )
تاکیمد   ،ر جنزلت افسافی آفان در هر شغ ی و با هر پیوفدی که با سازجان جمرتبط گردفمد   فگرفد و ب

 .جیکنند و پایبندی به حقو  همه آفان را وظیفه اخالقی خود جی دافند 
تدوین اصول اخالقی در سازجان همسو با ارتباطات سازجافی جی توافد به جنزله سند اخالقی 

 (221همان، ). قی در سازجان ت قی شودو فهرست اجمالی جسئولیتهای اخال
ابعماد اخالقمی در    "PUBSEC"با ارائه جدلی با عنموان جقیماس   ( 4 20) 2سوفسون و وود

ف سفه و فظریه ، جحمیط کماری ، جسمئولیت پمذیری     :  سازجافها را به هفت بعد تقسیم جی فمایند
م ، روابط بما تمماجی اقشمار    جدیران ، جسئولیت پذیری کارکنان ، جساوات و برابری ، روابط با جرد

که این جدل فشان جی دهد روابط درون و بیرون سازجافی ، تاثیر   ( .1 20اسوفسون و وود،)جاجعه
 .گذار بر اخال  سازجافی است

فوع ساختار سازجافی فیز که فوع ارتباطات سازجافی را به صورت ارگافیک ، جکافیکی یا تیمی 
وقتی ساختار سازجافی بمه گوفمه   . فمایش جی دهد، در جاری کردن اصول اخالقی دخیل جی باشد

ای طراحی شده باشد که جیزان جشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای جربوط به جسائل سمازجان  

                                                
1 Durbin 

2 Svensson & Wood 
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د ، زجینه های الزم برای جدیریت اخالقی فراهم جی شود زیرا جشارکت یک درگیمری  افزایش یاب
خمود درگیمری ، یماری دادن و پمذیرش     . ذهنی ، عاطفی و اخالقی افراد در کمار گروهمی اسمت    

جسئولیت از جولفه های اص ی جشارکت است  که جنبه اخالقی دارد ، بنابراین کارکنمان سمازجان   
قمند شوفد و ارزش های اخالقی را زفده کنند ، بیشمتر در کمار جشمارکت و    برای اینکه بیشتر اخال

بطور ک ی جدیریت اخالقی دارای ساختاری پویاسمت و  . جسئولیت پذیری بیشتری خواهند داشت 
 . از فظر بهبود ساختار دائما ارزش های اخالقی جدیدی تولید جی فماید

اظهار جی دارد ، اخال  و ارتباطات در فهاد فمرد و سمازجان بمه اجافمت     ( 2001)  جیمز وبر 
ها در سازجان است و روابط رسمی سازجان  ک ی ارزش سازجافی چارچوب فرهنگ.گذارده شده است

همچنمین  . بر ارزش ها اثمر جمی گمذارد    ( به توجه به سیستمهای پاداش و سیاست ک ی سازجان)
در برابر گروههمای جخمالف از خمود واکمنش     « خوب»و « بد»و تبیین  سازجافها از جیرای تعیین

آفها به گوفه ای عمل جی کنند که از دیدگاه دیگران دارای کرداری فیکو باشند . فشان جی  دهند 
تممام ایمن   . و فگران این جسأله هستند که جبادا یکی از کارهایشان اثراتی فاگوار در برداشته باشد 

 . ه سازجان به هنگام تصمیم گیری به اصول اخالقی پای بند باشدعواجل باعث جی شود ک
در این بین ضوابط اخالقی در طیفی قرار جی گیرد که یک سموی آن جمی توافمد بمر پایمه      

جعمموال سمازجافها در   . اطاعت و پذیرش و سوی دیگر طیف بر پایمه ارزش همای سمازجان باشمد     
یرفد که همسویی روابط سازجافی بما ارزشمهای   تنظیم ضوابط اخالقی بین این دو طیف قرار جی گ

 (. 2،2001ویری )اخالقی را جیسر جی سازد
پژوهش حاضر فیز بر این اجر استوار است که به بررسی و تعیین همسویی ارزشهای اخالقی 

 .و ارتباطات حاکم در سازجان بپردازد
ی باشمد کمه   جم ( 939 )چارچوب فظری این جقاله  بر اساس بررسیهای هافت و همکارافش 

جعتقد هستند ، ارزش های اخالقی سازجان ترکیبی از ارزش های اخالقی فرد، جمدیران و روابمط   
رسمی و غیر رسمی جی باشد و با بررسی ارزشهای فرد جی توان آفها را بمه ارزش همای اخالقمی    

ارزش همای اخالقمی اصم ی جبنما و اسماس      . اص ی و ارزش های اخالقی فرهنگی تقسمیم کمرد   
این ارزش ها صرف فظر از زجان، فرهنگ و دیمن ، ارزش همای پایمه    . ت اخالقی هستند تصمیما

جعموال این ارزش ها توسط ک ماتی جافند قابل اعتماد بودن ، احتمرام ، جسمئولیت   . ای جی باشند 
که در جدل طراحی شده . تعریف جی شوفد ... ،عدالت و افصاف، آداب اجتماعی، تعهد ، جشارکت و

فی ، عدالت ، جسئولیت پذیری و جشارکت به عنوان ارزشهای اخالقمی اصم ی در فظمر    تعهد سازجا

                                                
1 Weber 

2 Wihrich 
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 کمالرک، ) گرفته جی شوفد که جیتوافند بر روابط رسمی و غیر رسمی در سازجان تاثیر گذار باشمند 
و جدل جفهوجی طراحمی شمده جهمت تعیمین همسمویی ارزشمهای اخالقمی و ارتباطمات         (. 2003

 :است سازجافی در شکل زیر فمایان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چارچوب نظري پژوهش( : 1)شماره  شکل

 روش شناسي پژوهش
و از فظر جهت گیری، کار بردی و از فظر  ، توصیفیاز فظر هدف در این جقاله روش تحقیق

این تحقیق از فظر زجان جورد بررسی حال فگر و از فظر شیوه جمع  .جسیر اجرا، پیمایشی جی باشد
. جورد بررسی از فوع تحقیمق جقطعمی جمی باشمد     آوری داده ها از فوع کمی و از فظر جقطع زجافی

، جاجعه آجاری بر اساس تعیین همسویی ارزشهای اخالقی حاکم در سازجان و ارتباطات سمازجافی  
ففر کمه در   00  جدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در فظر گرفته شده افد که شاجل 

طبقه ای که از فظر صفات گروه بنمدی  ساختمان جرکزی فعالیت جی فمایند و روش فموفه گیری، 
 . ففر افتخاب شدفد  234شده افد و بر اساس فرجول کوکران 

 پرسشمناجه  ایمن . شد استفاده پرسشناجه از فیاز جورد های دادهی گردآور برای تحقیق این در

 : سطوح مختلف سازمان 

مدیران ، سرپرستان و 

 کارکنان

ارتباطات 

 سازماني

روابط غير 

 رسمي 

 روابط رسمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك 

ارزشهای 

اخالقي اصلي 

و پایه ای 

 سازمان

مسئوليت 

 پذیری 

 عدالت و انصاف 

 تعهد 

 مشارکت 
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که بمه شمرح ذیمل     پژوهش اتیفرض آزجون برای فیاز جورد اطالعات و تحقیق اهداف به توجه با
 :دیگرد میتنظ جی باشد،

 :فرضیه اص ی 
 بین ارزشهای اخالقی و ارتباطات سازجافی همسویی وجود دارد 

 :فرضیه های فرعی 
 ارزشهای اخالقی با روابط رسمی سازجان رابطه جستقیم دارد 
 ارزشهای اخالقی با روابط غیررسمی سازجان رابطه جستقیم دارد 
 جنظمور  بمه . شمد  استفاده جرتبطی ها اسیجق از جکنون یا فهفتهی ها صفت سنیشی برا 

 جتغیرها ،یاختصاص و ک ی اهداف به توجه بای جقدجات  پرسشناجه فخست پرسشناجه، میتنظ و هیته
، در دو بخش ارزشهای اخالقی شاجل جولفمه همای تعهدسمازجافی ، عمدالت ،      تحقیق اتیفرض و

سازجافی شماجل دو جولفمه روابمط رسممی و روابمط غیمر       جسئولیت پذیری و جشارکت و ارتباطات 
 در پرسشمناجه  لمذا . شمد  اسمتفاده ی صوریی روا از هیاول اعتبار نییتعی برا و دیگردی طراح رسمی
 اعممال  اصمالحات  و گرفمت  قمرار جدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرسماخت   جتخصصان و اریاخت
فتایج آلفای کروفبماخ   .شد استفاده کروفباخی آلفا آزجون از هیاولیی ایپا نییتع جهت سپ . دیگرد
(0829 =α )فشان داد که پرسشناجه از پایایی باالیی برخوردار است. 

کمه از آزجمون همای    .گردیمد  استفاده SPSSبرای تیزیه و تح یل داده ها فیز  از فرم افزار 
 –وگروف جیافگین و افحراف جعیار جهت آجار توصیفی و در آجار اسمتنباطی از آزجمون همای ک مم    

جهت رابطمه  ( اسپیرجن)اسمیرفوف جهت تعیین فرجال بودن توزیع داده ها و از آزجون همبستگی 
بین جتغیرها و از آزجون تح یل رگرسیون جهت پیش بینی و تعیین همسویی ارزشهای اخالقی بما  

 .ارتباطات سازجافی به جنظور تح یل فرضیه ها استفاده گردید

 تجزيه و تحلیل داده ها
اسمتفاده   به جنظور تیزیه و تح یل داده هاتوصیفی و آجار استنباطی  آجارپژوهش از این در 

از فموفه های تحقیمق زفمان و   % 3/41در تیزیه و تح یل آجار توصیفی در خصوص جنسیت . شد
تحصیالت فموفه های آجاری تحقیق فشمان   های تحقیق را جردان تشکیل دادفد، از فموفه%  2/11

بمود و کمتمرین فراوافمی    % 1181فراوافی جربوط به جقطع تحصمی ی لیسماف  بما     داد که بیشترین
فتمایج تحقیمق فشمان داد کمه     همچنمین  . جمی باشمد  %  83 جربوط به جقطع تحصی ی دکتری بما  

بود و کمترین جیزان سمابقة  % 2382سال با  9 -24بیشترین جیزان سابقة کار جربوط به جحدودة 
درصد جی باشد که فشان دهنده جیافسالی سازجان جی  183 با سال  2-2 کار جربوط به جحدودة 

 . باشد
(  131 )در تیزیه و تح یل جیافگین جولفه ها ، بر اساس فظر آقای بازرگمان و همکمارافش   
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که جعتقد هستند، با توجه به جیافگین های عددی به دست آجده از جقیاس پنج ارزشمی لیکمرت ،   
( جتوسط)، فسبتاً جط وب 2811تا   یافگین های عددی بین شاجل ج( پائین)در سه سطح فاجط وب 

شاجل جیافگین های عمددی بمین   ( باال)، و جط وب 1811تا  2811شاجل جیافگین های عددی بین 
، ( 1812)، طبقه بندی جی شوفد ، جیافگین به دست آجده در جؤلفمة ارزشمهای اخالقمی    1تا  1811

و ارتباطمات  ( 1822)جشمارکت   ،(4803)ئولیت پمذیری  جس، (  182)، عدالت ( 1830)تعهد سازجافی 
فشان داد که ارزشهای اخالقی ( 2839)و روابط غیر رسمی ( 1834)، روابط رسمی (  484)سازجافی 

درحد فسبتا جط وب و سایر جولفه هما در حمد جط موب در سمازجان      ، جشارکت و روابط غیر رسمی
 . جاری جی باشند

هما از   در بخش آجار استنباطی قبل از آزجون فرضیه ها برای بررسی فرجال بودن توزیع داده
فتایج این آزجون فشان داد که به جمز جتغیرهمای ارزش   . اسمیرفوف استفاده شد-آزجون ک موگرف

که توزیع داده ها در جورد این جتغیرها فرجال اسمت،  ( <01/0p)های اخالقی و ارتباطات سازجافی 
برای رسیدن به هدف اص ی ابتمدا فرضمیه    .های تحقیق توزیع داده ها فرجال فیست قیه جؤلفهدر ب

های فرعی این تحقیق جورد بررسی قرار گرفت و تک تک جولفه ها جورد آزجون قمرار گرفتنمد ،   
فرضیه اول که رابطه جستقیم ارزشهای اخالقی بر روابط رسمی سازجان را جورد بررسی قمرار داده  

جشارکت جهمت رابطمه بما روابمط     و  جسئولیت پذیری،  عدالتولفه های تعهد سازجافی ، است ، ج
رسمی جورد آزجون قرار گرفتنمد و چمون ایمن جولفمه هما توزیمع فاپاراجتریمک داشمتند از آزجمون          

 : همبستگی اسپیرجن استفاده گردید که در جدول ذیل جشاهده جی شود

سي رابطۀ بین مولفه هاي تعهاد  آزمون همبستگي اسپیرمن براي برر( 1)جدول  

 با  روابط رسمي مشارکت و  مسئولیت پذيري،  عدالتسازماني ، 

 روابط رسمی  

 تعهد سازجافی

 91 08 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

  0800 (دو طرفه)سطح جعنی داری 

 234 تعداد

 عدالت

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 (دو طرفه)سطح جعنی داری 

 تعداد

08 32 

0800  

234 



 123  │ ربرسی همسویی ارزش اهی اخالقی و ارتباط سازمانی                                                                                        

 جسئولیت پذیری

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 (دو طرفه)سطح جعنی داری 

 تعداد

08122 

0800  

234 

 جشارکت

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 (دو طرفه)سطح جعنی داری 

 تعداد

0822  

0800  

234 
 

، رابطمه جتغیرهما   ( = P 0/ 00)در جدول فو  فمایان است که سطح جعنی داری جولفه ها 
در جولفمه همای   . را با روابط رسمی فشان جی دهد اجا در شدت همبستگی با هم جتفاوت هسمتند  

جی باشد بنابراین شدت همبستگی این جولفمه هما    (r<21/0) تعهد سازجافی ، عدالت و جشارکت 
جی باشد بنابراین شمدت همبسمتگی آن    (<21/0r) در جولفه جسئولیت پذیری ضعیف است ، اجا 

پ  در ارتباط جستقیم بین ارزشهای اخالقی با روابط رسمی فقط جولفه جسمئولیت  . جط وب است
 .پذیری رابطه جستقیم و جعنی داری را فشان جی دهد

فرضیه دوم که رابطه جستقیم ارزشهای اخالقی بر روابط غیررسمی سازجان را جورد بررسی 
جشارکت جهت رابطمه بما   و  جسئولیت پذیری،  عدالتقرار جی دهد ، جولفه های تعهد سازجافی ، 

روابط غیر رسمی جورد آزجون قرار گرفتند و چون این جولفمه هما توزیمع فاپاراجتریمک داشمتند از      
 . ستگی اسپیرجن استفاده گردید که در جدول ذیل جشاهده جی شودآزجون همب

آزمون همبستگي اسپیرمن براي بررسي رابطۀ بین مولفه هاي تعهاد  ( 2)جدول  

 با  روابط غیررسمي مشارکت و  مسئولیت پذيري،  عدالتسازماني ، 

 روابط رسمي  

 تعهد سازجافی

 08239 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

  0800 (دو طرفه)داری سطح جعنی 

 234 تعداد

 عدالت

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 (دو طرفه)سطح جعنی داری 

 تعداد

08221 

0800  

234 
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 جسئولیت پذیری

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 (دو طرفه)سطح جعنی داری 

 تعداد

08112 

0800  

234 

 جشارکت

 همبستگی رتبه ای اسپیرجن

 (دو طرفه)سطح جعنی داری 

 تعداد

08231 

0800  

234 
 

، رابطمه جتغیرهما   ( = P 0/ 00)در جدول فو  فمایان است که سطح جعنی داری جولفه ها 
جمی باشمد کمه     (<21/0r) را با روابط غیررسمی فشان جی دهد و شدت همبستگی هممه جولفمه   

جشخص جی گردد در روابط غیر رسمی جولفه های ارزشهای اخالقی رابطه جستقیم و جعنی داری 
 .را اییاد جی کنند

سپ  برای پیش بینی همسویی ارزشهای اخالقی با ارتباطات سازجافی از روی جولفه همای  
و ( ارتباطمات سمازجافی  )ها در جورد جتغیمر جمالک    توزیع دادهارزشهای اخالقی بدلیل فرجال بودن 

از روش رگرسمیون خطمی   ( ارزش های اخالقی)های جتغیر پیش بین  عدم وجود رابطه بین جؤلفه
فتمایج  . چندگافه با روش ورود جتغیرهای پیش بین به صورت همزجان در جعادلمه اسمتفاده گردیمد   

سی جعنی دار بودن جعادلة رگرسیون فشمان  برای برر ANOVA (0 /0 P =)حاصل از آزجون 
جؤلفمة  .  جعادلة رگرسیون جعنی دار و قابمل تعممیم اسمت    01/0داری  جی دهد که در سطح جعنی

% 1 ، حدود = F  1 /10و با جقدار   α=  01/0داری  جسئولیت پذیری به تنهایی در سطح جعنی
ها به دلیل داشمتن ضمریي همبسمتگی     بقیة جولفه. از تغییرات ارتباطات سازجافی را تبیین جی کند

دست آجده در آزجون رگرسمیون از فظمر آجماری قاب یمت پمیش بینمی        داری به پایین و سطح جعنی
بنابراین از جعادلة رگرسیون حذف گردیدفد و جعادلة . تغییرات جربوط به ارتباطات سازجافی را فدارفد

 : رگرسیون به این شکل تدوین شد
 (جسئولیت پذیری) 4/0+  112/1= ارتباطات سازجافی 

در بخش بعدی پیش بینی همسویی ارتباطات سازجافی از طریق جؤلفة ارزش های اخالقمی  
در سمطح  فتایج فشان داد که . به صورت جداگافه با استفاده از رگرسیون خطی ساده صورت گرفت

اخالقمی در  جؤلفمة ارزش همای   .  جعادلة رگرسیون جعنی دار و قابل تعمیم است 01/0داری  جعنی
از ارتباطمات سمازجافی را تبیمین    % 2/2، حدود = F  13/21و با جقدار  α=01/0داری  سطح جعنی
ارزش های اخالقی به جیمزان    جقدار بتا فیز فشان جی دهد که با هر واحد تغییر در جؤلفه. جی کند
رگرسیون را به این فحمو  بنابراین جعادلة .  شود تغییر در جؤلفة ارتباطات سازجافی اییاد جی 223/0

 :جی توان فوشت
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 (ارزش های اخالقی) 223/0+  1/ 1= ارتباطات سازجافی 

با آزجون افیام شده جیتوان فتییمه گرفمت کمه همسمویی ارزشمهای اخالقمی و ارتباطمات        
 .سازجافی برقرار جی باشد

 . فتایج جربوط به این یافته ها در جدول های زیر فشان داده شده است

 bخالصه مدل رگرسیون( 3)جدول 

 افحراف جعیار تخمین جیذور R R جدل

  400/0a  10/0 13/0 

a.   تعهمد سمازجافی، عمدالت سمازجافی، جسمئولیت پمذیری و       :  جتغیرهای پیش بمین
 جشارکت

b.  ارتباطات سازجافی: جتغیر جالک  
 

 bآزمون ( 1)جدول ANOVAبراي بررسي معني دار بودن معادلۀ رگرسیون 

 سطح جعنی داری F درجة آزادی جیموع جیذورات جدل

  

 a 0800 1810  4 3800 رگرسیون

   229 891 4 باقیمافده

   231 49891 کل

a.  تعهد سازجافی، عدالت سازجافی، جسئولیت پذیری و جشارکت:  جتغیرهای پیش بین 

b.  ارتباطات سازجافی: جتغیر جالک 

 aجدول ضرايب( 5)جدول 

 جدل
 ضرایي استافدارد غیراستافداردضرایي 

t 
سطح 

 بتا افحراف جعیار B جعنی داری

  

  0800 3891   2 08 1812 (جقدارثابت)

 08411 0823 0801 0822  082 تعهد سازجافی

  0893 0824- 08002- 0801 - 0800 عدالت سازجافی

  0800 1811 0812 0804 08242 جسئولیت پذیری

 08311 08209 4 08 0802 08001 جشارکت
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 bآزمون ( 1)جدول ANOVAبراي بررسي معني دار بودن معادلۀ رگرسیون 

 سطح جعنی داری F درجة آزادی جیموع جیذورات جدل

  

 a 0800 1810  4 3800 رگرسیون

   229 891 4 باقیمافده

   231 49891 کل

 a.   ارتباطممات : جتغیممر وابسممته
 سازجافی

      

 نتیجه گیري
هدف این پژوهش بررسی و تعیین همسویی ارزشهای اخالقی و ارتباطمات سمازجافی اسمت    
که با تیزیه و تح یل افیام شده ، به این فتییه رسیدیم که در روابط رسممی حماکم در سمازجان    

رابطه جستقیم و جعنی داری را اییماد جمی کنمد بمه ایمن جعنمی کمه        تنها جولفه جسئولیت پذیری 
جسئولیت پذیری به عنوان ارزشهای اخالقی به رسمیت شمرده شده و با روابط رسممی حماکم در   
سازجان رابطه جستقیم و جعنی داری را دارد ، چنافچه در روابمط رسممی جسمئولیت پمذیری افمراد      

( 932 )این یافته با یافته دیل و کندی .   جی یابدو بالعک باالتر شود، ارزشهای اخالقی فیز ارتقا
که به بررسی پیاجدهای ارزش های اخالقی در سازجافها پرداخته است فزدیک جی باشمد ، ایشمان   
به این فتییه رسیدفد که ارزش ها ح  هویت را به اعضای سازجان جنتقل جی کنند و ثبات فظام 

کمه بمه ایمن فتییمه     ( 133 )طور با یافته لینگ و کی یل اجتماعی را افزایش جی دهند و همین 
رسیدفد ، جسئولیت پذیری پیاجدهای حاصل از عم کرد جی باشد که این عم کرد جنطبق با اصول 

 .اخالقی است
همچنین در روابط غیر رسمی همه جولفه همای ارزشمهای اخالقمی قابمل تعممیم و رابطمه       
جستقیم و جعنی داری را اییاد جی کنند ، چنافچه در روابط غیر رسمی تعهد ، عدالت ، جسمئولیت  

بنمابراین  . پذیری و جشارکت در افراد سازجان باال باشد ارزشهای اخالقی ارتقا  جی یابد و بالعک 
گفت که رابطه جستقیم و جعنی داری بین ارزشمهای اخالقمی و روابمط غیمر رسممی در       جی توان

فزدیک است کمه ایشمان بمه ایمن     ( 2000)این فتییه گیری با یافته شفریتز  . سازجان وجود دارد 
دعایی .فتییه رسیدفد، ارتباطات حاکم در سازجان جی توافد هدایت گر رفتارهای اخالقی فرد باشند

در پژوهش خود به این فتییه رسیدفد کمه جشمارکت کارکنمان در ارتباطمات     (  19 )و ج ک زاده 
اظهمار جمی دارفمد کمه ویژگیهمای      ( 194 )سازجافی اثربخش تر جی باشد و غضنفری و جزروعی 

فردی و فرهنگی افراد در روابط غیر رسمی ارزش هایی هستند کمه تماثیر بسمزایی در ارتباطمات     
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 .سازجافی دارد
برای پیش بینی همسویی ارزشهای اخالقی با ارتباطات سازجافی با تح یل رگرسمیون ایمن    

فتییه حاصل شد که همسویی بین ارزشهای اخالقی و ارتباطات سازجافی وجود دارد و جسمئولیت  
پذیری بیشتر کارکنان در سازجان جی توافد به همسمویی بیشمتر ارزشمهای اخالقمی و ارتباطمات      

، فزدیک است که ایشان اظهار جمی  (   20)این فتییه با یافته بوئن . ایی کندسازجافی کمک بسز
با توجه بمه اینکمه تما    .  دارد جوضوعات اخالقی با تعاجل افراد در ارتباطات سازجافی ارتقا  جی یابد

کنون هی  پژوهشی در جورد تعیین همسمویی ارتباطمات سمازجافی و ارزشمهای اخالقمی صمورت       
شود با تقویت جسئولیت پذیری بمه عنموان یکمی از جولفمه همای ارزشمهای       فگرفته پیشنهاد جی 

 .اخالقی جی توان روابط سازجافی را فیز ارتقا  و سازجان را در پیشبرد اهداف هدایت فمود

 پیشنهادها
بر اساس فتایج حاص ه از آزجون فرضیه ها، پیشنهاد جی گردد سمازجان تمرکمز خمود را بمر     

غیر رسمی، فقاط و افراد جرجع و ذینفوذ در این ارتباطمات و شمکل    شناسایی شبکه های ارتباطی
تاکید و تقویت ارزش هایی همچمون  . دهی و هدف گذاری روابط غیر رسمی در سازجان قرار دهد

تعهد، عدالت، جسئولیت و جشمارکت در گمروه همای غیررسممی و تمرویج ایمن شمعائر در روابمط         
اثربخشی بیشتری در این فرهنمگ سمازی بمرای     غیررسمی کارکنان در سطوح جخت ف جی توافد

ضمن آفکه از جسیر ابزارهای ارتباطی رسممی سمازجان جمی توافمد     . سازجان به همراه داشته باشد
 . برای تقویت ح  جسئولیت پذیری کارکنان بهره جوید
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