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کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،کردستان) در سال  1398-1397بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان  216نفر تعيين شد .در اين مطالعه براي تعيين شاخصهاي  CVRو  CVIاز نرم افزار Excel
و براي اجراي تحليل عاملي اکتشافي براي تعيين روايي سازه و پايايي ابزار پژوهش از نرم افزار Spss
22در سطح معناداري  0/05استفاده گرديد .براساس نتايج مقدار  CVIدر کل پرسشنامه  0/91بدست
آمده است و پايايي تمامي سازه ها و در نهايت کل پرسشنامه  0/94محقق ساخته ،مورد تأييد
قرارگرفت .نتايج حاصل از اين پرسشنامه نشان ميدهد که از اين پرسشنامه جهت ارتقاي مديريت
اخالقي در معاونت تربيت بدني و سالمت ادارات کل آموزش و پرورش استانهاي غرب کشور استفاده
کرد.
واژه های کلیدی :اخالق ،مديريت اخالقي ،اعتبارسنجي ،پرسشنامه ،معاونت تربيت بدني .
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Designing and Validation of Ethical Management Questionnaire in the
Deputy of Physical Education and Health in the general offices of the
Education of the western provinces of the country
Sajad Almasi1, Homayon Abasi2*, Hamid Foroghipour3
Abstract
Due to the valuable position of sports in Iranian society, as well as the administrator
of the sports community in sports organizations, ethics are expected to be
emphasized in these organizations. Thus, the purpose of this study was to design and
validate the ethical management questionnaire in the deputy of physical education
and health of the general offices of the Education in the western provinces of Iran.
This research was a kind of exploratory study with practical purposes. The targeted
population consisted of the 10 managers and experts in the Ministry of Education
and physical education deputies of the general offices in the west of the country.
Purposive and snowball sampling methods were used for determining content
validity (n=495) in 2017-2018. Using the Morgan table the size of the sample of 216
individuals was determined. In this study, Excel software for determining CVI and
CVR indexes and IBM SPSS Software V.22 were used. According to the results, the
value of the CVI in the questionnaire was 0.91, and the reliability of all structures
and eventually, all parts of the questionnaire were 0.94 and it was confirmed.
Considering that questionnaire obtained from effective variables on the ethical
management in the deputy of the physical education and health of Iran’s ministry of
education was confirmed. Accordingly, this questionnaire can be used in promoting
ethical management in the deputy of the physical education and health of the general
offices of the Education of the western provinces of the country.
Keywords: Ethics, Ethical Management, Validation, Questionnaire, Deputy of the
Physical Education.
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مقدمه
امروزه پيچيده تر شدن روزافزون سازمانها و افزايش ميزان کارهاي غيراخالقي ،غيرقانوني و
غيرمسؤوالنه در محيط کاري ،توجه مديران و صاحبنظران را به مباحث اخالقي در سازمان معطوف
ساخته است .بهويژه اينکه سازمانها به لحاظ تخصصي و زمينه فعاليت ،درگير مسائل و مشکالت
اخالقي متعدد و متنوعي هستند (کاپتاين .)306 ،2017 ،1از سوي ديگر رعايت موازين اخالقي از سوي
سازمانها در اقتصاد امروزي بسيار مهم و حياتي بوده و رفتار اخالقي سازمانها نقشي اساسي را در
شکلگيري و حفظ روابط بلندمدت ميان سازمان و مشتريانش بازي ميکند (گيدز.)425 ،2017 ،2
کونستانتيکو و کپتين )178 ،2019(3معتقدند سازمانهايي که در راستاي رعايت موازين اخالقي در
حرکت ميباشند موجب توانمندسازي مشتريان ،رضايت آنها و در نهايت کسب مزيت رقابتي براي
سازمان در آينده خواهند شد .به واقع التزام به اخالق در کسب و کار موجب نوعي اعتماد ميشود که
خود سرمايهاي اجتماعي و ارزشمند بوده و موفقيت بلندمدت سازمان را تضمين مي نمايد .در شرايط
کنوني رعايت نشدن برخي ارزشهاي اخالقي ،نگرانيهاي زيادي را در سازمانها بهوجود آورده است
(هويتال و فلت .)6 ،2016 4از اين رو ،يکي از عمدهترين چالشهاي مديران کارآمد در سطوح مختلف،
چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني است تا آنها رفتار اخالقي از خود بروز داده و اصول
اخالقي حاکم بر شغل و حرفه خود را رعايت کنند (کونستانتيکو و کپتين.)615 ،2019 ،
مديريت ،تنها مشتمل بر آگاهيهاي عمومي و ب رخورداري از تخصص و نيز توانايي در اجراي آموختهها
خالصه نمي شود ،بلکه الزمه يک مديريت کارآمد جهت توفيق در انجام ماموريتها و وظايف سازماني و
حصول به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازماني برخوداري از سه قابليت مهم از جمله دانش ،مهارت و
اخالق است .با بررسي اص ول اخالقي مديريت که گاها توسط انديشمندان غيرايراني در کتابها و مقاالت
علمي بيان مي شود مي توان دريافت اين اصول چندان بيگانه با فرهنگ بومي و سرزميني کشور ايران
5
نيست (ايماني لعل آبادي ،شاه صفي و تاج آبادي  .)162 ،2018چرا که براساس ديدگاه نيسور و قندور
( ،) 595 ،2019اخالق و اصول اخالقي ساختني بوده و قابل خريد و معامله در بازار نسيت؛ چون نامشهود
بوده و به شکلي پايدار در فرهنگ سازمان جاي گرفته ،قابل جايگزيني با ساير منابع نبوده و نيز ساختن
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و يا کپي برداري از آن در مقايسه با ساير منابع بسيار مشکل است .در تحقيقات انجام شده چندين کد
اخالقي بين المللي معرفي شدهاست که عبارتند از :اعتماد ،انصاف ،دروغ نگفتن ،درستکاري ،بيان شفاف
اطالعات مالي ،مسئوليتپذيري ،احترام به حاکميت ملي ،پشتيباني از اهداف سازمان ،احترام به
ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي ،احترام به حقوق بشر و آزادي افراد ،مسئوليتپذيري در قبال ديگران
(رودريگز و جوريسيس  .)444 ،2018کدهاي اخالقي همواره هم از سوي نظريهپردازان و هم از سوي
افراد اجرايي به عنوان ابزاري تأثيرگذار بر روي رفتار کارکنان در نظر گرفته شده است (سليمي ،سلطان
حسيني و موسوي  .)12 ،2013رعايت اخالق در سازمان ،امري الزم و ضروري است تا سازمان از يک سو
جامعه را دچار تعارض نکند و از سوي ديگر ،با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه منافع بلند مدت
خود را تضمين کند (فرگوسن ،تورنلي وگيب  .) 546 ،2016آن چيزي که در مواجهه با مفهوم اخالق
حرفه بايد مد نظر ما قرار گيرد ،اين است که نخست اخالق ،دربرگيرندة اخالق فردي و اخالق شغلي
است ،اما از هر دو فراتر رفته و به سازمان به مثابه يک مجموعه حقوقي ناظر است .دوم آنکه امروزه
رويکردي استراتژيک به اخالق پيدا شده است و به همين دليل مسئوليت معنوي سازمان به مديران
استراتژيست سپرده مي شود؛ نه به واحد پرسنلي و نه حتي به مديران اجرايي .سوم آنکه در حوزة اخالق
بايد دو نوع رويکرد «فضيلتگرايانه« و «مسئلهمحور« را از يکديگر تفکيک کرد (سايمون ،تورس و هاگر
.)121 ،2015
نگرش سنتي به معضالت اخالقي صرفاً فضيلتمحور است ،نه مسئلهمحور؛ در حالي که آنچه از معضالت
اخالقي سازماني گرهگشايي ميکند ،رويکرد مسئله محور است .چون معضل اخالقي ،يک مسئله است و
براي حل اثربخش آن ،نيازمند کسب تخصص و مهارت هستيم .نکتة اساسي اين است که بايد از
تلويحينگري دربارة اخالق پرهيز شود .چهارم آنکه اخالق سازماني نه لزوماً فرد ـ وابسته و نه حتي
سازمان ـ وابسته و نه محيط ـ وابسته است؛ بلکه عوامل فردي ،محيطي و سازماني در آن تأثير دارد.
بنابراين ،سازمان ها در پرداختن به اخالق ،نيازمند نگرش سيستمي هستند .غفلت از اين عوامل در مقام
تبيين و تحليل معضالت اخالقي ،تصميمگيري ما را از واقع بيني دور خواهد کرد (يانگ ،دينگ و لوو
.)347 ،2016
توجه به اخالق و اصول اخالقي که در هر جامعه با توجه به نوع فرهنگ آن جامعه تدوين گرديده است،
يکي از عوامل موفقيت جامعه است .نقش رعايت اخالق در تمام شئون سازمان و تأثير آن بر کارايي و
اثربخشي سازمان ،مورد توافق محققان قرار گرفته است و رفتار اخالقي تأثير چشمگيري بر روي
فعاليتها و نتايج سازمان دارد ،زيرا بهرهوري را افزايش داده ،ارتباطات را بهبود بخشيده و ميزان
خطرپذيري را کاهش ميدهد .تحقق اخالق در سطوح فردي و سازماني يکي از اصليترين آرمانهاي
جامعه و نيازمند رويکرد راهبردي ميباشد .با چنين نگرشي روابط سازمان با محيط ،فرصتهايي بالقوه و
حتمي براي سازمان خواهند بود که براساس اصول فراگير اخالقي ،تبديل به مزيت رقابتي براي سازمان
ميگردد در اين راستا مرادي ( )33 ،2019در بررسي پيامدهاي رهبري اخالقي و نقش آن در کاهش
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انحراف سازمان ي به اين نتايج دست يافت که بين متغيرهاي رهبري اخالقي با جو اخالقي رابطه
معناداري وجود دارد و بين جو اخالقي با تعهد عاطفي و تمايل به ترک خدمت رابطه معناداري وجود
دارد.
سليمي ( )10 ،2016در ارائه الگوي توسعه اخالق در سازمانهاي ورزشي مؤلفه مديريتي ،فردي ،مالي،
اخالقي و آموزشي را مورد تأييد قرار داد .تبرعي ،فخري نژاد و پورليم ( )2017نشان دادند که اخالق
حرفه ايي بر ويژگي هاي شخصيتي مسئوليت اجتماعي ،تعلق به اجتماع علمي ،خود کارايي و مسئوليت
سازماني کارکنان دانشکده پرستاري مامايي و پيراپزشکي حضرت زينب شهرستان لنگرود تأثير دارد.
خياط مقدم و طباطبايي نسب ( )137 ،2014در پژوهش خود رتبهبندي مؤلفههاي اخالق حرفهاي در
مديريت به ترتيب مسئوليتپذيري ،توکل به خدا ،صداقت ،امانتداري ،و عدالت دانست .محمودي ،کشگر
و سلطاني ( )2015مد نظر قراردادن منافع مشتري ،رعايت اصل انصاف و صداقت در جلب اعتماد
مشتريان از طريق ارائة محصوالت باکيفيت و متناسب با خواستهها و ساليق مشتريان را از اصول اخالقي
معرفي کردند .رودريگز و جوريسيس ( ،)2018کوکپراجک و سومرتفول  ،)2017(1فرگوسن ،تورنلي و
گيب ( ،)2016کئونانگ و چان چان ،)2015( 2ساندو و کاراس ،)2014( 3مهاجران و شهودي ( )2015و
چوکوجيکو و سامرتفول )2018( 4در پژوهشهاي خود نشان دادند که رهبري اخالقي ،مسئوليتپذيري
اجتماعي را به بار آورد .آنان دريافت اند که هر اندازه فعاليتهاي مختلف مرتبط با سازمان بر باورهاي
اخالقي مبتني باشند ،موجب مي شود تا منافع فردي ،سازماني و اجتماعي حاصل از رعايت اصول اخالق
حرفهاي بيش از پيش جلوهگر شود ،از اينرو تدوين و گسترش مجموعه اي از اخالقيات مشترک در
سازمان افراد را متعهد تر ،مشتريان را راضيتر و وفادارتر ،سازمان را کارا تر و اثربخشتر ،رفتارهاي
کارکنان را مثبت تر خواهد ساخت .فوچز و اسکالجو )2016( 5در بررسي اخالق حرفهاي غربي و به
چالش کشيدن دستاوردهاي خارجي نشان دادند الگوهاي تفسيري به طور دقيق ريشه در اخالق حرفهاي
مديران "غربي" دارد که در هنگام تجزيه و تحليل رفتار ،به وضوح ميتوان آنها را درک کرد.
لسکورات ،براون و پاسکوس )1 ،2015( 16در بررسي رابطه بين رفتارهاي مربي اخالقي با ميزان خشونت
در دانشجويان ورزشکار نشان دادند که رهبري اخالقي با ميزان رضايت دانشجويان ورزشکار و ادراکات
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آن ها ارتباط مثبت دارد .نتايج همچني ن نشان داد که رفتار مربيگري خشونت آميز با تمايل دانشجويان
ورزشکار به تقلب ارتباط دارد.
مبحث اخالق و مديريت اخالقي در تمامي مشاغل داراي اهميت زيادي است ،اما به نظر ميرسد که اين
اهميت در ورزش داراي ارزشي دو چندان باشد؛ چرا که انديشمندان بيان ميدارند ،به هر ميزان
جامعهاي از درستي يا فساد برخوردار باشد ،بازتاب آن را ميتوان در رفتارهاي ورزشي اخالقي يا
غيراخالقي ورزشکاران ،مربيان ،داوران ،مديران و بهطورکلي اهالي ورزش آن جامعه مشاهده نمود
(لسکروات ،براون و پاسکوس  .)12 ،2015در کشور ما از ديرباز به ورزش بهعنوان نمادي از مردانگي،
مردمداري و وجهه کاريزماتيک نگريسته شده است و چهرههايي همچون پورياي ولي در گذشته و جهان
پهلوان تختي در قرن حاضر را ميتوان به عنوان بارزترين اين جلوه در افکار عمومي مثال زد .لذا با توجه
به جايگاه واالي ورزش در جامعه ،انتظار ميرود که مبحث اخالق در ورزش بهويژه در حوزه سازمانهاي
متولي ورزش بسيار مورد تأکيد باشد.
امروزه بسياري از کشورها در جهان صنعتي به اين بلوغ رسيدهاند که بياعتنايي به مسائل اخالقي و فرار
از مسئوليتها و تعهدات اجتماعي ،به از بين رفتن بنگاه ميانجامد .جامعه ما نيازمند آن است تا
ويژگيهاي اخالق حرفهاي مانند دلبستگي بهکار ،روحيه مشارکت و اعتماد ،ايجاد تعامل با يکديگر
تعريف و براي تحقق آن فرهنگسازي شود .رفتار اخالقي تأثير چشمگيري بر روي فعاليت ها و نتايج
سازمان دارد ،زيرا بهره وري را افزايش داده ،ارتباطات را بهبود بخشيده و ميزان خطرپذيري را کاهش
مي دهد .به همين دليل ،با توجه به پيچيدگيهاي محيطي و تغييرات فزاينده در دنياي کسب و کار و از
سوي ديگر فاصله گرفتن سازمانها از تعهدات اخالقي ،صاحبنظران به اهميت اخالق حرفهاي براي
موفقيت بلند مدت سازمان تأکيد دارند (قنبري ،اردالن و سلطان زاده .)25 ،2015
اما با نگاهي به تحقيقات گذشته ميتوان دريافت که در زمان فعلي معاونت تربيتبدني و سالمت ادارات
کل آموزش و پروش غرب کشور به عنوان يکي از متوليان امر ورزش کشور ،خطر توسعه بي اخالقي در
ورزش را کامالً درک نمودهاند و از طريق تبليغات در زمينههاي مختلف سعي در جلوگيري از آن را دارند.
مديران ميتوانند با مديريت فضاي اخالقي ،بر رفتارهاي افراد سازمان اثر گذاشته و سبب کاهش
رفتارهاي غيراخالقي شوند ،رفتار کارکنان بازتاب رفتار مديران است و ميتوان بهجاي وضع قوانين و
دستورات انضباطي و کنترلهاي يکجانبه مديريتي و محدوديتها ،نسبت به مديريت فضاي اخالقي
سازمان همت گماشت که از اين طريق نوعي پايبندي از سرآگاهي ،نسبت به مديران و کارکنان بهوجود
خواهد آمد .بنابراين مديران ابتدا خود بايد از کدهاي اخالق حرفهاي برخوردار بوده تا بتوانند آن را در
ميان کارکنان و مشتريان کليدي سازمان ترويج دهند .براساس آنچه که در ارتباط با اخالق در سازمان و
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مديريت آن بيان شد ،ساخت ابزارهايي با روايي و پايايي مناسب ،براي سنجش و اندازهگيري آن نيز به
حوزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و به عنوان يک پيش شرط اساسي براي مطالعات در اين قلمرو
از ورزش تبديل شد .لذا هدف اصلي اين پژوهش ،طراحي و اعتباريابي پرسشنامه مديريت اخالقي
معاونت تربيت بدني و سالمت ادارات کل آموزش و پرورش استانهاي غرب کشور ميباشد.
روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از نوع مطالعات اکتشافي و با اهداف کاربردي است .اين مطالعه در سه قسمت تعيين الگوي
مفهومي و طراحي پرسشنامه ،تعيين روايي و تعيين روايي سازه و پايايي پرسشنامه محتوا با شاخص
نسبت روايي محتوا ( )CVRو شاخص روايي محتوا ( )CVIانجام گرفت .الف) شاخص نسبت روايي
محتوايي ( :)CVRاين شاخص توسط الوشه ( )1986طراحي شده است .جهت محاسبه اين شاخص از
نظرات کارشناسان متخصص در زمينه محتواي آزمون مورد نظر استفاده ميشود و با توضيح اهداف
آزمون براي آنها و ارائه تعاريف عملياتي مربوط به محتواي سؤاالت به آنها ،از آنها خواسته ميشود تا
هريک از سؤاالت را بر اساس طيف سه بخشي ليکرت «گويه ضروري است«« ،گويه مفيد است ولي
ضروري نيست« و «گويه ضرورتي ندارد« طبقه بندي کنند .سپس بر اساس فرمون زير ،نسبت روايي
محتوايي محاسبه ميشود (مرادي.)1395 ،

تعداد کل متخصصين
 تعداد متخصصيني که گزينه ضروري را انتخاب کردهاند2

=CVR
تعداد کل متخصصين
2

بر اساس تعداد متخصصيني که سؤاالت را مورد ارزيابي قرار داده اند ،حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر
اساس جدول زير بايستي باشد .سؤاالتي مقدار  CVRمحاسبه شده براي آنها کمتر از ميزان مورد نظر
با توجه به تعداد متخصصين ارزيابي کننده سؤال باشد ،بايستي از آزمون کنار گذاشته شوند.
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جدول .1حداقل مقدار  CVRقابل قبول
حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس تعداد متخصصین نمره گذار
تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

5

0/99

11

0/59

25

0/37

6

0/99

12

0/56

30

0/33

7

0/99

13

0/54

35

0/31

8

0/75

14

0/51

40

0/29

9

0/78

15

0/49

10

0/62

20

0/42

ب) شاخص روايي محتوايي ( :)CVIجهت بررسي شاخص روايي محتوا از روش والتز و باسل 1استفاده
شده است ..بدين صورت که متخصصان «مربوط بودن«« ،واضح بودن« و «ساده بودن« هر گويه را بر
اساس يک طيف ليکرتي  4قسمتي مشخص ميکنند .متخصصان مربوط بودن هر گويه را از نظر
خودشان از « 1مربوط نيست«« 2 ،نسبتاً مربوط است«« 3 ،مربوط است« ،تا « 4کامالً مربوط است«
مشخص ميکنند .ساده بودن گويه نيز به ترتيب از « 1ساده نيست«« 2 ،نسبتاً ساده است«« 3 ،ساده
است« ،تا « 4ساده مربوط است« و واضح بودن گويه نيز به ترتيب از « 1واضح نيست«« 2 ،نسبتاً واضح
است«« 3 ،واضح است« ،تا « 4واضح مربوط است« مشخص مي شود.
تعداد متخصصيني که به گويه نمره  3و  4داده اند

=CVI

تعداد کل متخصصين

حداقل مقدار قابل قبول براي شاخص  CVIبرابر با  0/79است و اگر شاخص  CVIگويه اي کمتر از
 0/79باشد آن گويه بايستي حذف شود (مرادي.)1395 ،
جامعه هدف اين مطالعه براي مصاحبه و ساخت پرسشنامه ،شامل مديران ،متخصصين ،معاونين ،رؤساي
واحدهاي مختلف در آموزش و پرورش ادارات کل غرب کشور بودند 11 .نفر طبق جدول ،2بهصورت
روش نمونهگيري هدفمند و به صورت گلوله برفي انتخاب گرديد.

Waltz & Bausell
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جدول .2مشخصات افراد مصاحبه شونده
آماره

تعداد

درصد فراوانی

زن

2

20

مرد

8

80

39-30

2

20

49-40

6

60

 50سال و به باال

4

40

کارشناسي ارشد

2

20

دانشجو دکترا

5

50

دکترا

3

30

کمتر از 15سال

1

10

کمتر از  25سال

3

30

 25سال و بيشتر

6

60

متغیر
جنسيت

سن

مدرک تحصيلي

سابقه خدمت

در بخش اول ،مستندات بهصورت خالصه و توضيحي توسط محقق در اختيار خبرگان قرار گرفت و
نظرات اوليه آنها براي طراحي يک الگوي مناسب بدست آمد .در بخش دوم ،الگويي که براساس
مطالعات تطبيقي و نظرات خبرگان در اختيار ايشان قرار گرفت .تمامي تغييرات موردنظر ايشان بر روي
الگو به صورت کامل بررسي و با اصالحاتي جزيي ،مدل الگوي مفهومي بصورت کامل بدست آمد .در
بخش سوم ،با توجه به نظرات و اصالحات در بخش قبل ،مدل الگوي نهايي به همراه هريک از گويه
مناسب در اختيار خبرگان قرار گرفت تا نظرات خود را در قالب دو پرسشنامه جهت تعيين روايي محتوا
اعالم نمايند .براي تعيين شاخص  CVRبراي هر گويه ،از خبرگان خواسته شد يکي از سه گزينه،
«مفيد و ضروري ،مفيد ولي غيرضروري ،و غير مفيد و غير ضروري« و براي تعيين شاخص  CVIبراي
هر گويه يکي از چهار گزينه « کامالً مرتبط ،مرتبط ،تا حدودي مرتبط ،و غير مرتبط« را انتخاب کنند.
جامعه هدف شامل  495نفر از کارکنان و کارشناسان معاونت تربيت بدني و سالمت ادارات کل آموزش و
پرورش غرب کشور (ايالم ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،کردستان) و مجموعه وابستهشان در شهرستانها،
شهرها و بخشهاي اين استانها در سال  1398-1397بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
و با روش نمونه گيري طبقه اي و به تناسب حجم هر طبقه (استان)  216نفر تعيين شد .در اين مطالعه
براي تعيين شاخصهاي  CVRو  CVIاز نرم افزار  Excelو براي اجراي تحليل عاملي اکتشافي براي
تعيين روايي سازه و پايايي ابزار پژوهش از نرم افزار Spss 22در سطح معناداري  0/05استفاده گرديد.
در اين پژوهش براي تعيين پايايي و اعتبار تک تک شاخصها و کل پرسشنامه در هر دو مرحله ضريب
آلفاي کرونباخ محاسبه شد .همچنين ضريب  KMOو سطح معناداري آزمون کرويت-بارتلت براي
تعيين کفايت نمونه بررسي شد .سپس تحليل عاملي تأييدي براي تک تک مؤلفهها با گويهها انجام
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گرفت و در انتها الگوي مديريت اخالقي در معاونت تربيت بدني و سالمت ادارات کل آموزش و پرورش
استانهاي غرب کشور طراحي گرديد.
یافته های پژوهش
در قسمت اول پژوهش با استفاده از مطالعات و ادبيات موجود در ايـن زمينـه و مصـاحبه بـا کارشناسـان
مدل مفهومي اوليه پژوهش به صورت زير طراحي شد.

شکل  .1مدل مدیریت اخالقی معاونت تربیت بدنی و سالمت ادارات کل آموزش و پرورش غرب کشور
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جدول .3تعیین روایی محتوا
متغیرها

مولفه ها

گویه ها

نيروي پيش
برنده

سيستم نظارت
راهبردها

مديريت تغيير

عدالت سازماني

نظام قانوني
حقوقي
شرايط
زمينهاي

نظام آموزشي و
فرهنگي

نتیجه
CVR CVI
CVR

اگر کارشناسان و کارکنان نفع شخصي حاصل نموده باشد به
آن اقرار ميکند.

0/8

1/0

تاييد
گويه

کارشناسان و کارکنان صادقانه کار ميکنند.

0/9

0/8

تاييد
گويه

کنترل و پايش از طريق ساختار رسمي در درون سازمان وجود
دارد

0/9

0/8

تاييد
گويه

کارشناسان و کارکنان صداقت را در گفتار و رفتار رعايت مي-
کنند.

1/0

0/8

تاييد
گويه

هر شخص صالحديد خود خوب و بد را در سازمان شناسايي
مينمايد.

1/0

0/8

تاييد
گويه

کنترل و پايش از بيرون نسبت به داخل سازمان تحميل مي-
گردد

1/0

0/8

تاييد
گويه

انتصاب بر اساس لياقت است.

1/0

0/8

تاييد
گويه

اعطاي پاداش عادالنه است.

1/0

0/8

تاييد
گويه

در توزيع فرصت شغلي بين کارکنان تبعيض قائل نميشود.

0/9

0/8

تاييد
گويه

تبعيض يا غرض ورزي در روابط اداري وجود ندارد.

1/0

0/8

تاييد
گويه

انضباط و مقررات اداري براي همه به طور يکسان به کار مي-
رود.

0/9

0/8

تاييد
گويه

در روابط و برخوردهاي خود با افراد تبعيض قائل نميشود.

1/0

0/9

تاييد
گويه

کارشناسان و کارکنان بر مبناي اعتماد متقابل با هم همکاري
مي کنند.

0/8

1/0

تاييد
گويه

روحيه همکاري بر مبناي اعتماد به جاي روحيه رقابت جويي،
بارزتر است.

0/9

0/8

تاييد
گويه
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آينده نگري

ويژگي هاي
درون فردي

توانمندي حرفه
اي
شرايط
عِلّي
ويژگي اخالق
درون سازماني

نيازمندي شغلي

شفافيت
سازماني

موانع محيطي
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نسبت به عقايد و نظرات کارکنان سازمان بياعتنا نيستند.

0/8

1/0

تاييد
گويه

براي کسب اعتماد همواره تعامل سازندهاي با اعضاي سازمان
وجود دارد.

0/9

0/8

تاييد
گويه

به مبادله ديدگاهها و ارزشها تأکيد ميشود.

1/0

0/8

تاييد
گويه

براي تمام کارکنان به عنوان عضوي از گروه کاري ارزش قائل
ميشود.

0/9

0/8

تاييد
گويه

افراد براي يکديگر احترام قائل هستند.

1/0

0/9

تاييد
گويه

افراد به حقوق ديگران تجاوز نميکنند.

0/8

1/0

تاييد
گويه

کارشناسان و کارکنان در اتخاذ تصميمات سازماني با کارکنان
مشورت مي کنند.

1/0

0/9

تاييد
گويه

کارشناسان و کارکنان براي نظرات و ايده هاي جديد احترام
قائلند.

0/9

0/8

تاييد
گويه

منزلت و شأن افراد رعايت ميشود.

0/8

1/0

تاييد
گويه

رعايت ادب ،احترام و نزاکت در برخورد با ارباب رجوع لحاظ
مي شود.

1/0

0/8

تاييد
گويه

رعايت عدالت به عنوان برترين شاخص اخالق انجام مي شود.

0/9

0/8

تاييد
گويه

حق مطلب حتي در مورد نزديکان نيز ادا ميشود

0/8

1/0

تاييد
گويه

در هنگام ارزيابي کارکنان سعي ميشود به همه نمره واقعي
داده شود.

1/0

0/9

تاييد
گويه

غالب ًا از کارکنان خواسته ميشود انصاف و عدالت را رعايت
کنند.

0/9

0/8

تاييد
گويه

تالش ميشود که با زير دستان بر اساس عدالت رفتار شود.

1/0

0/9

تاييد
گويه

برخورد کارشناسان و کارکنان صادقانه و شفاف است.

0/9

1/0

تاييد
گويه

کارکنان سازمان غالبا به فکر کارايي باال و منافع سازمان

0/8

1/0

تاييد

نشریه علمی -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش ،سال سیزدهم  ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400
ميباشند.

شرايط
مداخلهگر

موانع شغلي

رفتار ضد
اخالقي

پيامد فردي

پيامد

پيامد اجتماعي

گويه

کارکنان سازمان غالبا به فکر منافع خويش ميباشند

0/9

0/8

تاييد
گويه

فسادهاي افشا شده نقش زيادي در تغيير نگرش و رفتار
مديران مافوق سازمان داشته است

1/0

0/9

تاييد
گويه

عدم توجه يه قوانين و دستورالعمل سازماني ،در تصميات
سازماني اثرگذاراست

0/8

0/9

تاييد
گويه

ارزش هاي اخالقي ،مهمترين عامل در تعامالت و تصميمات
سازماني است.

1/0

0/9

تاييد
گويه

منافع افرادي که ذي نفع بوده ولي قدرت ندارند ،حفظ
ميشود

0/8

0/9

تاييد
گويه

کارکنان براي تبعيت از قوانين سازماني تحت فشار قرار
ميگيرند

0/8

1/0

تاييد
گويه

در اين سازمان از کارکنان اخالق مدار تقدير ميگردد

0/9

0/8

تاييد
گويه

باالترين آرمان سازمان دستيابي به بهترينها براي همه
کارکنان چندان برابر نيست

1/0

0/9

تاييد
گويه

کارکنان سازمان ،به ارزش هاي اخالقي به عنوان نماد بيروني
سازمان توجه دارند

0/8

0/9

تاييد
گويه

عدالت تصميم گيريها منافع سازمان بر ساير منافع ارجحيت
داده ميشود.

0/8

0/8

تاييد
گويه

عدالت در توزيع منافع و امکانات در سازمان وجود دارد.

1/0

0/9

تاييد
گويه

در سازمان جو حمايتي ميان کارکنان (نسبت به يکديگر)
وجود دارد.

0/8

0/9

تاييد
گويه

تصميمات اخذ شده در سازمان داراي تعارض با منافع جامعه
ميباشد

1/0

0/9

تاييد
گويه

عدالت در برخوردها و روابط موجود در سازمان وجود دارد

0/8

0/8

تاييد
گويه

معيارهاي اخالقي بودن براساس تقدم يک ارزش واحد که

1/0

0/9

تاييد
گويه
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شامل آزادي فردي است بنا مي شوند

پيامد سازماني

در سازمان چشم انداز مشترک و اهداف متعالي ما بين
کارکنان وجود دارد

0/8

0/9

تاييد
گويه

کارشناسان و کارکنان با يکديگر صادق هستند.

1/0

0/9

تاييد
گويه

کارشناسان و کارکنان به حل مناقشات بر اساس حق و
صادقانه اقدام مي¬کنند.

0/9

1/0

تاييد
گويه

فرآيندهاي اجراي امور در سازمان فرآيندي عادالنه ميباشد

0/8

0/8

تاييد
گويه

با توجه به جدول الوشه 1و براساس  10نفر خبره ،حـداقل مقـدار شـاخص بـراي  CVRمـورد پـذيرش،
مقدار  0/62مي باشد .با توجه به جدول  3مقدار CVRبراي تمامي گويهها بيش ازين مقدار شده اسـت.
همچنين حداقل مقدار  CVIقابل قبول  0/79بوده که براساس نتـايج جـدول بـاال مقـدار  CVIدر کـل
پرسشنامه  0/91بدست آمده است .بنابراين براساس دو شاخص  CVRو  CVIبراي تک تک گويـههـا
ميتوان گفت که روايي محتوايي پرسشنامه مورد تأييد است.

جدول .4نتایج آزمون  KOMOو آزمون بارتلت
شاخص KOMO

آزمون کرويت بارتلت

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
sampling adequancy

آماره کاي  -دو

درجه آزادي

معني داري P

0/905

8669/187

458

0/001

با توجه به جدول 4بودن شاخص  KOMOو آزمـون کرويـت بارتلـت ،کفايـت نمونـهگيـري تأييـد و
استفاده از تحليل عاملي اکتشافي براي شناسايي ساختار مدل عاملي(روايي سازه) مناسب است.
به منظور تعيين پايايي پرسشنامه نيز از دو معيار ضريب آلفاي کرونباخ و ضريب پايـايي مرکـب اسـتفاده
شد .در جداول زير نتايج پايايي و روايي همگرا ارائه شده است.

1. lawshe
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جدول .5ضرایب پایایی و روایی مدل
مولفه

متغیرها

راهبردها

شرايط زمينه اي

شرايط عِلّي

شرايط مداخله گر

پيامدها

بارهای

آلفای

پاپایی

روایی

عاملی

کرونباخ

ترکیبی

همگرا

نيروي پيش برنده

0/837

مديريت تغيير

0/782

سيستم نظارت

0/713

عدالت سازماني

0/621

نظان قانوني حقوقي

0/821

نظام آموزشي و فرهنگي

0/797

آينده نگري

0/751

ويژگي هاي درون فردي

0/720

توانمندي حرفه اي

0/719

ويژگي اخالق درون سازماني

0/819

نيازمندي شغلي

0/769

شفافيت سازماني

0/687

موانع محيطي

0/822

رفتار ضد اخالقي

0/539

موانغ شغلي

0/835

پيامد فردي

0/770

پيامد اجتماعي

0/816

پيامد سازماني

0/739

کل پرسشنامه -تعداد گويهها50 :

0/923

0/897

0/945

0/955

0/954
0/934

0/935

0/920

0/952

0/960

0/959
0/945

0/509

0/624

0/553

0/569

0/629
0/576

آلفاي کرونباخ معياري براي سنجش پايايي و سنجهاي مناسب براي ارزيابي پايداري دروني (سازگاري
دروني) محسوب ميگردد .پايداري دروني نشانگر ميزان همبستگي بين يک سازه و شاخصهاي مربوط
به آن است .پايايي ترکيبي توسط ورتس و همکاران )1974( 1معرفي شد و برتري آن نسبت به آلفاي
کرونباخ در اين است که پايايي سازه ها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگي سازه هايشان با
يکديگر محاسبه ميگردد (ورتس و همکاران .)1974 ،مقدار مالک براي مناسب بودن آلفاي کرونباخ
باالي  0/7و براي پايايي ترکيبي باالي  0/7است (داوري و رضازاده .)1397 ،ميزان آلفاي کرونباخ در
تمامي سازه ها بيشتر از  /70بدست آمده ،همچنين ميزان پايايي در کل پرسشنامه است .بنابراين پايايي
تمامي سازهها و در نهايت کل پرسشنامه  0/94محقق ساخته ،مورد تأييد قرار ميگيرد.
1. Verts & et al
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بحث و نتیجه گیری
اخالق ،معياري است که بر مبناي آن درست و غلطهاي رفتاري تشخيص داده ميشود چه بهصورت
فردي و چه در تصميمگيريهاي گروهي؛ رفتارهاي عادالنه؛ منصفانه و صادقانه را در بر ميگيرد .با
چالشهاي مستمر تصميمگيريهاي اخالقي براي مديران امري اجتنابناپذير است ،تصميمهايي که
سازمان ،کارکنان ،مشتريان و همه طرفها را تحت تأثير قرار ميدهند .ازاينرو هدايت و مديريت يک
سازمان به روشهاي اخالق مدارانه ،به داليل قانوني و کاري امري ناگزير و آگاهي از الزامات اخالقي براي
مديران سازمانها ضروري است .هدف اين پژوهش طراحي و اعتباريابي پرسشنامه مديريت اخالقي در
معاونت تربيت بدني و سالمت ادارات کل آموزش و پرورش استانهاي غرب کشور بود .با توجه به
مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه با خبرگان  6حيطه در خصوص مديريت اخالقي در معاونت تربيت بدني
و سالمت ادارات کل آموزش و پرورش غرب کشور شناسايي شد .براي هريک از ابعاد تعدادي متغير
تاثيرگذار براساس مطالعات و مصاحبه ها با  6سازه و  50گويه بدست آمد .در نهايت پرسشنامهاي
براساس الگوي مفهومي طراحي شد .پرسشنامه ساخته شده مورد محتوايي (روايي محتوا) توسط دو
شاخص  CVIو  CVRمورد سنجش قرار گرفت .شاخصهاي اندازه گيري شده نشان از تأييد روايي
محتوا براساس نظر خبرگان داد .همچنين پايايي پرسشنامه (ضريب آلفاي کرونباخ  )0/934نيز نشان از
قابليت تکرارپذيري مناسب پرسشنامه طراحي شده دارد.
نتايج پژوهش نشان داد که مؤلفههاي ويژگي هاي درون فردي ،توانمندي حرفه اي ،ويژگي اخالق درون
سازماني ،نيازمندي شغلي ،شفافيت سازماني به عنوان عوامل عِلّي مديريت اخالقي در معاونت تربيت
بدني و سالمت ادارات کل آموزش و پرورش استانهاي غرب کشور از اهميت زيادي برخوردار هستند.
اين نتايج همسو با پژوهشهاي مهاجران و شهودي ( ،)1394تبرعي و همکاران ( ،)1396خياط مقدم و
طباطبايي نسب ( )1395همسو ميباشد .در تبيين نتايج حاصل ميتوان گفت که تحقق اخالق در
سطوح فردي و سازماني يکي از اصليترين آرمانهاي جامعه و نيازمند رويکرد راهبردي ميباشد .با چنين
نگرشي روابط سازمان با محيط ،فرصتهايي بالقوه و حتمي براي سازمان خواهند بودکه براساس اصول
فراگير اخالقي ،تبديل به مزيت رقابتي براي سازمان ميگردد .با رعايت اين اصول در سازمانهاي
آموزشي و نهادينه سازي اصول اخالقي در ميان اعضاي سازمان ميتوان باعث ايجاد يک جامعه اخالق
مدار و مقيد به رعايت اصول اخالقي شد که اين به نوبه خود سبب يک مزيت رقابتي و برتري درعرصه
جهاني و بين المللي خواهد شد .توجه به اخالق و اصول اخالقي که در هر جامعه با توجه به نوع فرهنگ
آن جامعه تدوين گرديده است ،يکي از عوامل موفقيت جامعه است .نقش رعايت اخالق در تمام شئون
سازمان و تأثير آن بر کارايي و اثربخشي سازمان ،مورد توافق محققان قرارگرفته است و رفتار اخالقي
تأثير چشمگيري بر روي فعاليتها و نتايج سازمان دارد ،زيرا بهرهوري را افزايش داده ،ارتباطات را بهبود
بخشيده و ميزان خطرپذيري را کاهش ميدهد .شايستگي ها مجموعه ايي از علم و دانش ،توانمندي ها و
مهارت ها ،ويژگيهاي رفتاري و شخصيتي ،عالقمندي ها و تجربه هاي مرتبط با يک شغل ميباشند که
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باعث ميگردد تا فرد در يک سطح باالتر از حد متوسط ،به انجام وظايف و مسئوليت هاي کاري خود
اقدام نمايد و نهايتا به موفقيت برسد .در اين ميان استفاده از مناسبترين افراد در مناسب ترين سان
جايگاه در سازمان به عنوان مفهوم شايسته ساالري تعريف ميگردد .در همين راستا منطقي است که هر
سازماني در جهت بهرهمندي از فوايد شايسته ساالري ،نظام شايسته ساالري را نهادينه کند ،چرا که نظام
شايسته ساالري ،نظامي است که در آن مزيتها و موقعيتهاي کاري و شغلي صرفا بر پايه شايستگيها و
نه بر اساس جنسيت ،طبقه اجتماعي ،قوميت و يا ثروت به افراد داده ميشود .شايسته ساالري رويکردي
است که بر طبق آن ،افراد به کمک نظام آموزشي و از طريق تالش بسيار ،استعدادهاي شان را شکوفا
مينمايد و در نتيجه ،بدون در نظر گرفتن جنسيت ،طبقه اجتماعي ،قوميت و يا ثروت ،براي به دست
آوردن يک شغل مناسب ،تنها بر پايه شايستگي انتخاب ميشوند .در همين راستا رابطه بين شايسته
ساالري با اخالق حرفهاي نشان ميدهد که با باال رفتن ميزان شايسته ساالري در ميزان اخالق حرفهاي
نيز افزايش قابل توجهي مشاهده ميشود .در واقع زماني که کارکنان دريابند بدون اثبات تعهد و
شايستگي خويش نميتوانند به ردههاي باالتر ارتقاء يابند و اين مسئله را در محل کار خود نيز به وضوح
مشاهده نمايند ،در نتيجه بيشتر سعي خواهندکرد تا با تالش و دانش اندوزي به شايستگي الزم برسند تا
بتوانند موقعيت خود را بهبود ببخشند.
نتايج همچنين نشان داد که مؤلفه هاي نيروي پيش برنده ،مديريت تغيير ،سيستم نظارت ،عدالت
سازماني به عنوان راهبردهاي مديريت اخالقي در معاونت تربيت بدني و سالمت ادارات کل آموزش و
پرورش استانهاي غرب کشور مؤثر ميباشند .اين نتايج همسو با پژوهشهاي خياط مقدم و طباطبايي
نسب ( ،)1395شاهينمهر و همکاران ( ،)1394لسکورات و همکاران ( )2015مي باشد .نتايج را را اين
گونه ميتوان استنباط کرد که امروزه وجود عدالت درسازمان ها به عنوان اولين عامل سالمتي سازماني،
يک نياز اساسي و ضروري به شمار مي رود ،چرا که به شکلي مستقيم با انواع موقعيت هاي شغلي مرتبط
است .در مورد عدالت در سازمان بايد در نظر داشت که با چه روشهايي بايد با کارکنان يک سازمان
رفتار شود تا اين برداشت را داشته باشندکه با آنها به گونهاي عادالنه برخورد شده است .در همين راستا
وجود مکانيزم عادالنه ارتقاي کاري در سازمان ،وجود سيستم تشويق و تنبيه عادالنه در سازمان ،رعايت
انصاف در برخورد با افراد درون سازمان ،رعايت عدالت سازماني در محيط کار ،خودداري از تبعيض ميان
افراد درون سازمان ،توجه به بيطرفي و عدم جانبداري در محيط کار و جلوگيري از ايجاد تعارض در
منافع افراد درون سازمان ميتواند در رواج عدالت محوري در سازمان بسيار مثمر ثمر باشد .اين در حالي
است که حضور مستمر افراد در درون گروهها به چگونگي درک آنها از نحوه رعايت عدالت و انصاف
وابسته است ،به اين معني که هر اندازه افراد حاضر در گروه ،درک عدالت گونه اي از رفتار يک سيستم
داشته باشند ،احتماال براي مشارکت و توسعه آن ،تعهد بيشتري خواهند داشت ،چرا که درک عدالت در
سازمان ،يکي از اصول اساسي و ضروري در جهت عملکرد مؤثر سازمانها و رضايت خاطر افراد ميباشد.
از سوي ديگر،نظارت و کنترل يک فرايند برنامه ريزي شده است که در خالل آن دادههاي مرتبط با
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عملکرد يک سازمان گردآوري شده و مورد بحث و تفسير قرار ميگيرد تا مقدار تطابق و يا عدم تطابق
عملکرد با اهداف و برنامه هاي از پيش تعيين شده و همين طور قوانين و مقررات حاکم بر آن سازمان
تشخيص داده شود و از طريق اطالعات به دست آمده ،تالشها براي حذف عدم تطابقها و اصالح
عملکردها و يا برنامه ها در دستور کار قرار گيرد .اين در حالي است که در حال حاضر به دليل عدم وجود
سيستم جامع نظارت و کنترل بر اصول اخالق حرفهاي در سازمانها ،اصول ارائه شده فاقد پشتوانه
اجرايي قانوني به نظر ميرسد و اطالعي از ميزان رعايت اصول اخالق حرفهاي در سازمان در دست
نميباشد و از اين منظر ممکن است مشکالت جدي اخالقي در سازمانها به وجود آيد .به همين منظور
ايجاد کارگروههاي تخصصي در ارتباط با اصول اخالقي در سازمان ،تشکيل کارگروه انضباطي در سازمان
جهت بررسي مشکالت اخالقي ،کنترل عوامل بيروني و دروني سازمان در زمينه اصول اخالق حرفه اي،
هماهنگ نمودن عوامل بيرون و درون سازماني بر پايه اخالقيات و وجود دستگاه نظارتي در زمينه اخالق
ميتواند مشکالت موجود در اين زمينه را در تا حدي مرتفع سازد.
نتايج پژوهش نشان داد مؤلفههاي نظام قانوني حقوقي ،نظام آموزشي و فرهنگي ،آينده نگري به عنوان
شرايط زمينهاي در مديريت اخالقي موثر هستند .که با نتايج پژوهش هاي کاوه و همکاران (،)1393
ميرطاهري و همکاران ( ،)1394نياز آذري و عنايتي( ،)1393همسو ميباشد .بزرگان اخالق بيان
داشتهاند که اصالح نمودن مسائل اخالقي به اصالح کردن بسياري از موارد وابسته است ،چرا که افراد
گوناگون داراي خصوصيات اخالقي متفاوتي نيز هستند که اين موضوع جنبه اي علمي دارد ،به اين معني
که بدني که داراي مزاج ها و ترکيبات گوناگوني است ،بستر به وجود آمدن انواع خصوصيات اخالقي را
نيز فراهم مي سازد .اگر فردي به دنبال اصالح کامل خصوصيات اخالقي خود باشد ،ميبايست چندين راه
را طي طريق نمايد .ابتدا بايد مزاج او اصالح گردد ،زيرا به وجود آمدن اخالق نيکو و صالح در مزاج
ناهماهنگ کاري بس مشکل است .در محيط خانواده نيز بايد افراد صالح و شايسته اي باشند تا او بتواند
راه صالح اخالقي را به خوبي و آساني طي کند .همچنين محيط کار و زندگي ،جامعه و نظام حاکم بر او
نيز بايد مناسب و صالح باشد .موارد مذکور همگي شامل عوامل بيروني هستند که در صورت اصالح
شدن ،روح به راحتي اين امکان را دارد تا مسير سعادت را طي نمايد .از اين روي در محيط کار نيز توجه
به اصالح خطاهاي تأييد شده بر اساس اصول اخالق حرفه اي ،اصالح رفتارهاي ناشايست در برخورد با
ديگران ،تالش فرد جهت اصالح خود در زمينه اصول اخالق حرفه اي و تطبيق دادن خود با اصول اخالق
حرفه اي در محيط کار بايد در دستور کار مديران و کارکنان سازمان قرار گيرد .در هر نوع سازماني،
مديران همواره در مقابل اتخاذ تصميمات گوناگون و متفاوت قرار دارند و در خيلي از موارد بر مبناي
مشاهدات خود عمل کرده و قضاوت مي نمايند ،اما عوامل مختلفي باعث سوگيري و برداشت نادرست در
قضاوت آنها ميشود .در اين ميان نياز به خدمات مشاوره مديريت به دليل مواجهه مـديران بـا مـسائل
و مـشکالت پيچيـده و گونـاگون هر روز بيشتر از ديروز احساس ميشود که يکي از آن ها مسائل و
مشکالت اخالقي در درون سازمانها مي باشد .مشاوره مديريت خدمتي است تسهيلکننده فرآيند
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تصميمگيري مديريتي که توسط افراد مجرب و آمـوزش ديـده و در قالب قرارداد (مابين مشاور و مدير)
ارائه ميشود .به بيان ديگر مشاوران به عنوان افرادي متخصص با ارائه خدمات ارشادي با مديران سازمان
هم فکري کرده و نتيجه تصميمات خود را در اختيار آنان قرار ميدهند و در ادامه با نقش تسهيلگري با
ارائه آموزشها و مهارتهاي الزم و در قالب ارائه خدمات حرفهاي ،سازمان را قادر به حل ريشهاي
مشکالت خود مينمايد .بر اين اساس مشاوران به سازمان ها در شـناخت و تحليل مسائل سازماني و
پيشنهاد راهحل و در صورت درخواست اجراي راه کارهاي بهبود کمک ميکنند .الزم به ذکر است
تصميمسازي درست و بههنگام ،بهرهمندي از دانش روز ،تخصص و تجربه کافي ،برخورداري از ارتباطات
مؤثر و بهره مندي مشاوران از اخالق حرفهاي در ترغيب سازمانها به استخدام مشاور در حوزههاي
مختلف اثرگذار بوده و آنچه در نهايت براي مشاوران ارزشافزوده و مزيت رقابتي ايجاد خواهدکرد
بهرهگيري از نوآوري و خالقيت براي توسعه ،کاهش هزينه و توسعه فرهنگ سازمان با هدف ارائه راهحل
براي رفع مشکالت است.
نتايج پژوهش همچنين نشان داد مؤلفههاي موانع محيطي ،رفتار ضد اخالقي ،موانع شغلي به عنوان
شرايط مداخلهگر در مديريت اخالقي مؤثر هستند .که اين نتايج با پژوهش هاي محمودي و همکاران
( ،)1394محمدي و گلوردي ( ،)1392بوودن ( )2015همسو ميباشد .در تبيين نتايج ميتوان گفت که
بروز رفتارهاي غير اخالقي در سازمانها يکي از چالش برانگيزترين مشکالت عصر حاضر است که شيوع
آن اين امکان را به وجود ميآورد تا به کم شدن درآمد و خدشه دار شدن اعتبار سازمانها بيانجامد .از
طرف ديگر بروز رفتارهاي غير اخالقي در سطوح سازماني با در نظر گرفتن وسعت و اهميت آنها ،اين
امکان را فراهم مي آورد تا سازمانها را با بحران هاي جدي تري رو به رو سازد ،چرا که ترويج رفتارهاي
غير اخالقي باالخص در ارتباط با سازمانهايي که ميبايست مورد اعتماد عامه مردم باشند ،اعتماد
عمومي را دچار خدشه ميسازد و اين سازمانها را در مقابل عامه مردم قرار ميدهد .از اينروي و با توجه
به آن که چنين برخوردها و رفتارهايي هزينهها و آسيبهاي فراواني را براي سازمان به ارمغان ميآورد،
سازمانها بايد به جد در زمينه مقابله با بروز رفتارهاي غير اخالقي (مانند :سياسي کاري و باند بازي در
فرايند مديريت سازمان ،اشاعه دروغ و رشوه ،شايعه سازي ،تهمت ،غيبت و خبرچيني در محيط کار،
ايجاد تعارضات عميق و ريشه دار ميان افراد درون سازمان و حرکت سازمان به سمت فعاليتهاي
متقلبانه) و به طور خاص ناهنجارهاي موجود در محيط کاري و ضعيف شدن شخصيت و عملکرد
اخالقي حرکت نمايند تا بدين طريق از آسيب ها و هزينههاي منتج از انحراف و بکارگيري کارکنان
جديد ،تعمير و جايگزيني تجهيزات ،کاهش کارايي و بهره وري و کيفيت ،اختالل در عمليات کسب و کار
و کاهش شهرت و اعتبار سازمان جلوگيري به عمل آيد .در اغلب سازمان ها ،مشکالت و مسائل اخالقي
متنوعي وجود دارد که در صورتي که در قالب يک فرآيند به آن پرداخته نشود و علت اساسي وقوع
مسئله شناسايي و جهت رفع آن اقدام و اجرا نگردد ،به احتمال قوي مجددا و در چند مرحله مشکل
تشديد خواهد شد ،لذا به همين علت کليه سازمانها در شرايطي که سيستم مديريت بر فرآيندهاي
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اصلي و فعاليتهاي عملياتي سازمان حاکم باشد ،جهت حل مشکالت اخالقي از روش هاي مطالعه شده،
سيستماتيک و عقاليي استفاده مينمايند .در واقع امروزه با توجه به گسترش جريان دانش ،فناوري و
اطالعات ،سازمانها نيازمند مديراني هستند که انواع مشکالت موجود در سازمان به ويژه معضالت
اخالقي را به روشي عقاليي و روشمند و با انتخاب بهتربن روش ممکن مورد تجزيه و تحليل قرار دهند.
الزم به ذکر است که حل مشکالت اخالقي سازمان به روشي مناسب و عقالني صرفا به مفهوم حل
مشکالت امروز سازمان نبوده ،بلکه مشکالت امروز به طور طبيعي بر مديريت سازمان در آينده نيز
تحميل ميشود.
همچنين نتايج پژوهش بيانگر آن بود که مؤلفههاي مديريت اخالقي پيامد فردي ،پيامد اجتماعي ،پيامد
سازماني را به دنبال خواهد داشت که اين نتايج با پژوهشهاي کاوه و همکاران ( ،)1393ميرطاهري و
همکاران ( ،)1394نياز آذري و عنايتي( ،)1393همسو ميباشد .ازين روي ميتوان بيان داشت که در
دهههاي اخير سرمايه گذاريهاي مالي و معنوي مبتني بر اصول اخالقي به عنوان يکي از مهم ترين
موضوعات در سازمان ها مطرح شده است و در اين ميان مديران به هزينههاي انجام شده در اين زمينه
به چشم سرمايهگذاري مينگرند ،زيرا سرمايه گذاري بر روي ايجاد و توسعه اخالق حرفهاي در سازمانها
ميتواند از بروز بسياري از ناماليمات رفتاري پيشگيري نمايد ،بدين جهت تاکيد بر هزينه کرد سازمان
جهت حفظ اصول اخالق در محيط کار ،تخصيص وقت کافي در زمينه نهادينه سازي اخالق حرفه اي ،به
کارگيري تالش کافي در زمينه نهادينه سازي اخالق حرفه اي و تالش مديران در جهت افزايش
مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان ميبايست در سرلوحه برنامه ريزيهاي مديريتي قرار گيرد.
الگوبرداري يک روش سيستماتيک است که به کمک آن ،سازمان ها ميتوانند ،تالش هاي خود را با
توجه به بهترين نمونهها اندازهگيري و اصالح نمايند .روش مذکور از طريق آماده سازي يک چارچوب
مشخص براي سازمان ها به کمک مشخص نمودن وجه تمايز سازمان موجود با بهترين سازمان ها نشان
ميدهد که از چه طريقي اين امکان وجود دارد که خالء ها و شکافهاي موجود را پر نمود .به عبارت
ديگر الگوبرداري با هدف بهبود هميشگي و مستمر مي باشد و قاعدتا مي تواند به وسيله انواع سازمانها
در همه موارد به ويژه اصول اخالق حرفه اي مورد استفاده قرار گيرد .فرايند مستمر اندازهگيري و مقايسه
فرايندهاي کاري با آن چه در سازمانهاي پيشرو در حال وقوع مي باشد ،ارزيابي مقايسهاي ناميده
ميشود که به مديران سازمانها کمک ميکند تا در مسير اصالح امور و بهبود فرايندهاي کاري و اخالقي
اقدام نمايد .در همين راستا الگوبرداري از ساير سازمانهاي موفق در زمينه پياده سازي اصول اخالقي در
محيط کار ،الگو گرفتن از ساير کشورهاي پيش رو در زمينه اصول اخالقي در محيط کار و استفاده از
تجارب ديگران در زمينه نهادينه سازي اصول اخالقي هر يک مي توانند به مديران در دستيابي به بهترين
روش اجرايي نمودن اصول اخالقي در سازمان کمک نمايند .مکانيزم ساختاري که هر سازماني براي
برانگيختن يا قدرداني از کارکنانش ايجاد مينمايد ،سيستم تشويق و تنبيه ناميده ميشود که مي تواند
در مورد مسائل مرتبط با اصول اخالقي نيز قابل اجرا باشد .در اين سيستم که در اکثر سازمانهاي
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امروزي وجود دارد ،عملکرد هر فرد مشخص گرديده و مورد ارزيابي دقيق قرار ميگيرد و سپس در
صورت رشد و پيشرفت مورد تشويق و تقدير و در صورت ضعف و پس رفت مورد تنبيه قرار ميگيرد.
پاداش هاي متعارف در بسياري از سازمانها عبارتند از :جبران خدمات ،ترفيع ،ارتقاء ،مزايا ،پاداش مالي
و يا گرفتن پست و مقام و تنبيههاي عمده در بيشتر سازمانها عبارتند از :تعليق ،کاهش درجه ،اخراج
موقت و اخراج کامل که هر يک از اين پاداش ها و يا تنبيه ها بر روي نگرش ها ،رفتارها و انگيزههاي
افراد تاثير گذار ميباشند ،به ويژه اگر اين ارزيابي ها مشخصا در مورد رعايت و يا عدم رعايت اصول
اخالقي در سازمان باشد ،ميتوان زمينه ارتقاي عملکرد و اخالق کارکنان در محيط کار را مهيا نمايد،
زيرا در تشويق مدير با ايجاد الگوي مناسب سازمان را هدايت ميکند و در تنبيه عملکرد ضعيف را
متوقف ميسازد.
به طور کلي ،مقياس مديريت اخالقي به دليل داشتن روايي مطلوب و پايايي مناسب به عنوان ابزار،
پاسخگوي نيازهاي پژوهشگران در زمينههاي پژوهشي در ايران ميباشد .از جمله محدوديتهاي اين
پژوهش ،محدود بودن جامعه آماري به مديران و کارکنان حوزه ستادي معاونت تربيت بدني و سالمت
وزارت آموزش و پرورش بود که پيشنهاد ميشود پژوهشهاي آتي اين محدوديت را مدنظر قرار دهند و
به پژوهش گران پيشنهاد ميشود که با تکرار اين پژوهش در بين اقشار جامعه ،از نمونههاي آماري
مختلفي استفاده کنند و نتايج اين گونه پژوهشها جامعيت بيشتري پيدا کند.
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