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Abstract
The aim of this study was to investigate the role of
culture in promoting critical thinking to analyze the
relationship between these variables could be the right
model to promote critical thinking faculty members
presented. The method used in this study is a
combination of qualitative as well as quantitative
method is used, the type of descriptive data and data
gathered by Delphi / survey respectively. The current
population of 320 people comprised of experts in
universities and faculty members North West province,
took place. Based on the results using theoretical
foundations of research and expert opinions,
organizational culture to promote critical thinking 9, 42
components and 75 items is formed. The results show
that the planning culture in the promotion of critical
thinking is the opposite effect, The results also show
that scientific culture is the dominant culture but the
culture within the organization, the current situation has
an adverse effect on the promotion of critical thinking
The result of the above, taking into account the fact that
the critical thinking faculty is lower than the state
average, is a match.
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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای تفکر انتقادی است تا با
بررسی و تحلیل ارتباط بین این متغیرها بتوان مدل مناسب را در جهت ارتقای تفکر
 روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش.انتقادی اعضای هیئت علمی ارائه کرد
 از نظر نوع دادهها توصیفی و روش.ترکیبی از روش کیفی و کمی استفاده شده است
 پیمایشی میباشد که در جامعه آماری سینفره از خبرگان/گردآوری دادهها دلفی
 صورت، نفری اعضای هیئت علمی شمال غرب کشور923 دانشگاههای کشور و
 بر اساس نتایج بهدست آمده با استفاده از مبانی نظری تحقیق و نظرات.گرفته است
55  مؤلفه و42 ، بعد3  فرهنگ سازمانی مناسب جهت ارتقای تفکر انتقادی از،خبرگان
 نتایج تحقیق بیانگر آن است که بعد فرهنگ برنامهریزی تأثیر.گویه تشکیل میشود
 همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که،معکوس در ارتقای تفکر انتقادی دارد
فرهنگ غالب سازمانی در دانشگاهها فرهنگ علمی میباشد ولی فرهنگ فوق در
 این نتیجه با در نظر گرفتن.وضعیت فعلی اثر معکوس در ارتقای تفکر انتقادی دارد
این موضوع که نمره تفکر انتقادی اعضای هیئت علمی پایینتر از حالت متوسط
. دارای همخوانی میباشد،میباشد
کلید واژگان
 اعضاء هیئت علمی, تفکر انتقادی،فرهنگ سازمانی
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مقدمه
سازمان ها در دنیای معاصر ما ،پدیده هایی محوری و
فراگیرند که در همۀ شئون زندگی گسترده شده و برای حیات و
بقای خویش نیازمند توجه به انسان به عنوان اصلی ترین عنصر
هستند .انسان نیز در مسیر تعالی خود به دنبال حضور و فعالیت
در سازمانها و نهادهایی است که احترامش حفظ و کرامتش
مورد توجه کامل قرار گیرد .اندیشمندان مدیریت و سازمان از
نیمه اول قرن گذشته در قالب نظریات مکتب روابط انسانی در
آمریکا( )6323و سازمان دموکراتیک 6شمال اروپا قصد توجه به
حقوق انسانی را داشتند(مک کولی و همکاران.)6933 ،
اندیشمندانی نظیر وبر ،دورکیم ،اسمیت ،وبلن ،لوتز و سیر2
تصریح کرده اند که یکی از نتایج اصلی حقوق انسانی در کار،
این است که منجر به سازمان اخالق مدار ،متعادل و با ثبات
اجتماعی می شود؛ یعنی جایی که کارکنان و مدیران با یکدیگر
مبتنی بر شاخصهای حقوق انسانی رفتار می کنند ،رفاه ،کارایی
و وفاداری شکوفا می شود ،کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی
یا خدمات ارتقا پیدا می کند ،امنیت و ایمنی کارکنان و جامعه
بهبود می یابد ،قوانین و مقررات عادالنه و منصفانه اجرا می
شوند و اخالق در سازمان نهادینه می شود(نژادسلیم.)6933 ،
حتی این مفهوم گاه با عناوینی نظیر رفتار شهروندی ،رضایت،
روابط متقابل ،سربلندی و تفاخر در کار ،مسئولیت پذیری و
اطمینان از خود در متون معتبر مطرح می شود که اغلب بر
مشکالت مدیریتی نظیر ساعات کار طوالنی و محیط کاری
ضعیف متمرکز است(شارون )2335 ،9با این حال ،جامعۀ بشری
همواره از بی توجهی به حقوق انسانی شکایت داشته و معتقد
است هنوز سازمانی در خور و شأن انسان ایجاد نشده است؛
یعنی دانش مدیریت اگر چه در مسیر توسعۀ خود مشکالت
فراوانی را حل کرده و به کارامدسازی کسب و کارها کمک
کرده است ،ولی میلیونها نفر را در سازمانهای شبه فئودال و
دیکتاتورمآب به بندگی واداشته و شواهد اندکی وجود دارد که
آنها را اخالقی تر (همل و برین6935 ،؛ برنر ،)6933 ،و حقوق
انسانی ایشان را هم حفظ کرده باشد .به عبارت دیگر؛ پس از
سالها مطالعه و نظریه پردازی بشر در حوزة مدیریت و سازمان،
آنچه امروزه از سازمان می بینیم تشکیالتی با توان مشخص،
محدودیتهای خاص ،کاربردهای معین و متمایز از دیگر
سازمانهاست(دراکر .)6935 ،یعنی آنچه در چارچوب توجه به
انسان در قالب مکتب روابط انسانی و سازمان دموکراتیک
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توسط اندیشمندان مدیریت مطرح شده ،اگر چه منجر به بهبود
نگرش به انسان در سازمان شده ،ولی به ابزاری برای کارامدتر
شدن کارکنان تبدیل شده است(مک کولی و همکاران.)6933 ،
آثار این بی توجهی به حقوق انسانی در محیط کار را می توان
حتی در اغلب کشورهای توسعه یافته مشاهده کرد(شارون، ،
.)2335در واقع؛ چنین به نظر می رسد امروزه دانش مدیریت و
سازمان گرفتار پارادایمی است که پیگیری کارایی را بر هر
هدف دیگری اولویت می دهد؛ زیرا مدیریت امروز برای حل
مسئلۀ ناکارامدی به وجود آمده است .به بیانی دیگر؛ اگر چه
سالها از مرگ تیلور و وبر می گذرد ،ولی اکثر سازمانها همچنان
بر روی معماهایی از نوع تیلوری کار می کنند و افراد در
سازمانهای وبری روزگار می گذرانند و پیشرفت هایشان به
دلیل پارادایم مدیریتی کارایی محور و بوروکراسی مدار محدود
شده و نیازمند انقالب و پارادایم شیفت(بازپنداری) است .آیندة
مدیریت هم در گرو استقرار این پارادایم جدید است که بتواند
راه را برای زندگی مسالمت آمیز ،منظم و توأم با آزادی در کنار
هم فراهم سازد و برای این باید از ژن مدیریت رمزگشایی و آن
را غنی سازی کرد(همل و برین .)6935 ،بر این اساس ،پندار ما
این است که توجه به حقوق انسانی می تواند این پارادایم
شیفت را موجب شود و الگویی از رمزگشایی و غنی سازی ژن
مدیریت ارائه کند .چنان که گزارشهای قوم نگارانه تأیید می
کنند رعایت حقوق انسانی نقشی بنیادی در جامعۀ بشری و به
طور مشخص در اخالق و قانون اساسی کشورها دارد(جاکوبسن،
2366؛ مارتین.)2366 ،در حال حاضر توجه رشته های مختلف
علوم انسانی و طبیعی به موضوع صیانت از حقوق انسانی باعث
شده است تا حقوق انسانی به عنوان یک مفهوم نظری و عملی
از جذابیت پایداری برخوردار باشد .این موضوع در اصول
متعددی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سیاستهای
کلی نظام اداری کشور ،در سیاستهای برنامه ها ی سوم،
چهارم و پنجم توسعۀ کشور و در منشور حقوق شهروندی به
طور مستقیم و غیرمستقیم نیز مشاهده می شود .با این همه و
با وجود اهمیت قابل مالحظۀ حقوق انسانی در زندگی فردی،
اجتماعی ،حرفه ای و سازمانی ،متأسفانه برداشت صحیح و
واحدی از آن مشاهده نمی شود و مفهوم حقوق انسانی
همچنان پیچیده و تعریف آن بسیار دشوار است(افخمی روحانی
و همکاران.)6939 ،
نقش مدیران سازمان در صیانت از حقوق انسانی بسیار حائز
اهمیت است .مدیران می توانند با رعایت ارزشها و اخالقیات در
سطح سازمان زمیته را برای حفظ حقوق سرمایه انسانی فراهم
نمایند .اخالق حرفه ای در کار یکی از خصوصیاتی است که
امروز در جهت رویارویی و حل مشکالت مرتبط با منابع انسانی
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از سوی صاحبنظران مدیریت مطرح شده است .اخالق به طور
ساده و خالصه ،شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام
صحیح و ترک ناصحیح است .دانشمندان ،مربیان و مدیران
سازمانها به دلیل نتایج و کاربردهای فردی ،سازمانی و اجتماعی
مثبت اخالق ،توجه زیادی با این مبحث دارند .رویکردهای
دنیای امروز را می توان بازگشت به عقالنیت و اخالق دانست.
این رویکرد بیشتر ،رشته ها و حرفه هایی را تحت تاثیر قرار می
دهد که در ارایه خدمت به جامعه پیشتاز هستند(نیازآذری و
همکاران )6939 ،سازمانهای مختلف به دنبال تربیت انساهایی
هستند که بتوانند در جامعه جهانی به دور از تعصب و کوته
نگری ها زندگی کنند ،معتقد به اخالقیات و ارزشهای متعالی
باشند و به حقوق و آزادی دیگران احترام بگذارند (سرمدی و
شالباف.)6931 ،یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت هر
سازمان ،رعایت اخالق است .اخالق حرفه ای مجموعه ای از
اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و
گروهها را تعیین می کند .در حقیقت ،اخالق حرفه ای ،فرآیند
تفکر عقالنی است که هدف آن تعیین ارزشهای سازمان است.
بی توجهی سازمانها و مدیران به اخالق کار و ضعف در برخورد
با نیروی انسانی و ذی نفعان بیرونی ،می تواند مشکالتی را
برای سازمان و مدیران ایجاد کند و مشروعیت سازمان و مدیران
را و اقدامات آن را به زیر سوال ببرد(آراسته و جاهد،
.)6933اخالق حرفه ای به طور ذاتی از مسئولیت فرد در قبال
رفتار خود به عنوان فرد انسانی و حتی مسئولیت فرد در قبال
رفتار شغلی بحث نمی کند .بلکه از مسئولیت سازمان یا بنگاه
به عنوان یک واحد حقوقی در قبال همه عناصر محیط داخلی و
خارجی سازمان بحث می کند(نصیری ولیک بنی و نویدی،
 .)6934کارکنان سازمانها ترجیح می دهند در سازمانهای حرفه
ای فعالیت کنند زیرا یک محیط اخالقی ،ناشی از حرفه بودن،
باعث کاهش عوامل ناخوشایند در کارگروهی و افزایش رضایت
شغلی و روابط مناسب بین مدیران و کارکنان می شود(نیاز آذری
و همکاران.)6939 ،
موفقیت در سازمان مستلزم بکارگیری مدیریت مبتنی
براخالق در سازمان است .مدیریت مبتنی براخالق موجب
شکوفایی استعدادها می شود.در حقیقت مدیران با اخالق که در
رفتار و گفتار اخالق را رعایت می کند و به تعبیری اخالقی
هستند با صمیمت و مهربانی و دلسوزی روابط را تقویت و از
این طریق افراد را به خود جذب می کنند و در نگرش و ذهن
آنها نفوذ می کنند و از این طریق در آنها تعهد سازمانی و
مدیریتی باالیی ایجاد می کنند .اگر مدیران با کارکنان سازمان
رفتاری مبتنی بر اخالق و ارزشهای اسالمی انسانی داشته
باشند آنان تمایل بیشتری دارند که اخالق را در محیط کار
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رعایت و تالش و کوشش بیشتری به خرج دهند و در نهایت
عملکردی باالتری داشته باشند .پایبندی رهبران و مدیران
سازمانها به اصول اخالقی و رعایت اخالق حرفه ای(مدیریت
اخالقی) در محیط کار و اهمیت و التزام اخالقی مدیران و توجه
به اخالق در سازمان پیامدهای مثبت و متعددی را در بر خواهد
داشت(پرهیزگار و حسینی .)6934 ،امروزه در سطح دانشگاهها و
موسسات آموزشی ،همانند سازمانها توجه به اخالقیات و اخالق
حرفه ای بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گرفته است به
گونه ای که دانشگاههای سراسر جهان را به تکاپو برای ایجاد
و تدوین برنامه های آموزشی در راستای درک ،بهبود و توسعه
آن انداخته است(بیدنوق و همکاران .)2369 ،4اخالق دانشی
است که از اصول و ارزشها صحبت می کند ،ارزشهایی که ناظر
بر رفتارها و صفات ارادی انسان و تمایز آن از حیث خوبی و
بدی ،شایستگی و ناشایستگی ،نیکویی و زشتی هستند .رعایت
اصول اخالقی در دانشگاهها نه تنها در رعایت استانداردهای
کاری و برقراری عدالت به مدیران و اساتید کمک خواهد نمود
بلکه در شکل دادن به روابط دو طرفه و مؤثر بین دانشجویان و
مدیران و اعضای گروه نیز میتواند نقش ایفا کند(نصیری ولیک
بنی و نویدی.)6935 ،
مبانی نظری پژوهش
.5-5اخالق حرفه ای و اهمیت آن در سازمان:
اخالق به معنی«اقتدار رسوم و سنت» است(مقیمی.)6935 ،
تعریف های مختلفی از اخالق به عمل آمده است .کانوک و
جانز معتقدند که موضوع هایی همچون انصاف و تصمیم گیری
در خصوص این که چه چیزی درست یا غلط است ،در حوزه
اخالقیات قرار دارد .سالمون معتقد است که اخالقیات موضوعی
نگرشی است که مواردی همچون« گذاشتن هر فعالیت و هدف
در جای خود»«،دانستن این که چه کاری درست و چه کاری
نادرست است» را شامل می شود(والنتین و فلیشمن.)2335 ،
اصول اخالق حرفه ای آن اصولی است که بر آن حرفه حاکم
شده است و بایستی رعایت گردد(حمیدی زاده و نکویی زاده،
 .)6933اصول اخالق حرفه ای باید به مرور زمان در کارکنان(یا
اعضای حرفه ای) ،مسئولیت های اخالقی و اجتماعی را نهادینه
کند تا موجب تعهد فرد به رفتار اخالقی در حرفه اش
شود(جعفریانی و یازرلو .)6934 ،ویژگی های اخالق حرفه ای در
مفهوم امروزی آن عبار تند از :دارای هویت علم و دانش بودن،
داشتن نقشی کاربردی ،ارائۀ صبغه ای حرفه ای ،بومی و وابسته
. Biedenweg
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بودن به فرهنگ ،وابستگی به یک نظام اخالقی ،ارائه دانشی
انسانی دارای زبان روشن انگیزشی ،ارائه روی آوردی میان
رشته ای دربارة ویژگیهای افرادی که اخالق حرفه ای دارند
موارد زیر را بیان می کند«مسئولیت پذیری ،برتری جویی و
رقابت طلبی ،صادق بودن احترام به دیگران ،رعایت احترام
نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،عدالت و انصاف،
همدردی با دیگران و وفاداری و تعهد»(ایران نژادپاریزی،
 .)6939به دلیل رشد و توسعه سازمانها و افزایش نقش آنها در
اجتماع ،پیامدهای اجتماعی فعالیت های سازمانها و تاثیر آن بر
ذی نفعان مختلف ،اهمیتی روز افزون یافته است .به گونه ای
که عملکرد اخالقی و اجتماعی انسانها بر عملکرد سازمانها در
صیانت از حقوق انسانی تاثیرهای بزرگی دارد .امروزه جامعه
نسبت به اقدام های سازمان ها بسیار حساس تر از قبل شده
است(ابزری و یزدان شناس .)6931 ،اخالق حرفه ای زیر بنایی
اساسی برای کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کاری از
طریق آن میسر می گردد .از اینرو صیانت از حقوق انسانی نیز بر
اساس اخالق بنا می گردد و به پیشرفت نظری و علمی کسب و
کار منجر می شود(رئیری و پیترز .)2332 ،پترسون( )6354نیز
معتقد است که اخالق می تواند به پرورش یک فرهنگ مناسب
کمک نماید ،فرهنگی که در آن رعایت حقوق انسانی در اولویت
قرار داشته و کارکنان از این طریق تشویق می شوند نسبت به
همکاران احترام گذاشته و راجع به بهبود فرآیندهای کار فکر
کنند و نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت نمایند و با توسعه
کارهای گروهی منجر به بهبود عملکرد سازمانی شوند .همچنین
اهم دالیلی که موجب می شوند سازمانها اخالق را مورد تاکید
قرار دهند عبارتند از :نقش اخالق به عنوان بخشی از استراتژی
سازمانی و مدیریت سازمان ،تاثیر رعایت اخالق در ایجاد
تصویری مناسب از سازمان ،نقش اخالق به عنوان یک دانش
ویژه برای کاهش ناراحتی های اجتماعی ،مسئولیت قانونی
مدیران و سازمانها جهت رعایت اصول اخالقی ،استانداردها،
تاثیر تعهد به مسائل اخالقی بر روی حقوق کاری و انسانی،
فراگیر شدن بحث اخالق و فشار ذی نفعان مختلف(رحمانی و
رجب دری .)6935 ،در تحقیق حاضر نظریه کادیورز به عنوان
چارچوب نظری متغیر اخالق حرفه ای مدیران در نظر گرفته
شده است که بر اساس این نظریه ابعاد اخالق حرفه ای مدیران
در سطح سازمان عبارتند از :مسئولیت پذیری ،برتری جویی و
رقابت طلبی ،صادق بودن ،احترام به دیگران ،رعایت و احترام
نسبت به ارزشها ،عدالت و انصاف ،همدردی با دیگران،
وفاداری ،تعهد(امیریان زاده و محمدپور.)6935 ،
 مسئولیت پذیری :در این مورد فرد پاسخگوسیت ومسیئولیت تصیمیم هیا و پیامیدهای آن را می پذیرد؛ سرمشق

دیگران است؛ حساس و اخالقمند است؛ به درستکاری و
خوشینامی در کارش اهمیت میدهد؛ برای ادای تمام
مسئولیتهای خویش کوشاست و مسئولیتی را که به عهده
میگیرد ،با تمام توان و خلوص نیت انجام میدهد.
 برتری جویی و رقابت طلبی :در تمام موارد سعی میکند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت باالیی در
حرفه خود دست پیدا می کند؛ جدی و پرکار است؛ به موقعیت
فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته دنبال ارتقای خود
است؛ سعی نمی کنید به هر طریقی در رقابت برنده باشد.
 صادق بودن :مخالف ریاکاری و دورویی است؛ به ندایوجدان خود گوش فرا می دهد؛ در همه حال به شرافتمندی
توجه می کند؛ شجاع و با شهامت است.
 احترام به دیگران :به حقوق دیگران احترام می گذارد؛به نظر دیگران احترام می گذارد؛ خوشقول و وقت شناس
است؛ به دیگران حق تصمیم گیری می دهد؛ تنها منافع خود
رائمرجح نمیداند.
 رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهایاجتماعی :برای ارزشهای اجتماعی احترام قائل است؛ در
فعالیتهای اجتماعی مشارکت می کند؛ به قوانین اجتماعی
احترام می گذارد؛ در برخورد با فرهنگ های دیگر متعصبانه
عمل نمی کند.
 عدالت و انصاف :طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصبندارد؛ بین افراد از لحاظ فرهنگی ،طبقه اجتماعی و اقتصادی،
نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی شود.
 همدردی با دیگران  :دلسوز و رحیم است؛ در مصائبدیگران شریک می شود و از آنان حمایت می کند؛ به
احساسات دیگران توجه می کند؛ مشکالت دیگران را مشکل
خود می داند.
 وفاداری :به وظایف خود متعهد است؛ رازدار دیگراناست؛ معتمد دیگران است.
 تعهد :متعهد به انجام مسئولیتها ،پایبندی به ارزش ها،احترام به اخالق و ارزش های حرفه ای و رعایت همگی و
همیشگی آنها و درک و رعایت اصول و رموز انسانی و حرفه
ای(ایران نژاد پاریزی و همکاران.)6939 ،
 .5صیانت از حقوق انسانی در سازمان:
صاحب نظران مدیریت ،همچون :ماری پارکر فالت ،چستر
بارنارد ،التون مایو ،فردریک هرزبرگ و همۀ کسانی که در
جهت نهضت روابط انسانی و انسانی کردن کار و ایجاد
سازمانی انسانی تر تالش کرده اند ،از جمله کسانی اند که به
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طور غیر مستقیم به حقوق انسانی با واژه کرامت انسانی توجه
کرده اند (پیرسون و دیرکسمیر)2364 ،و مسئلۀ شناخت و
رعایت حقوق انسان را مقدم بر همۀ نظامهای مدیریتی می
دانند و بر ضرورت شناخت آن تأکید دارند(انصاری و همکاران،
 .)6935بررسی سیر تکوینی مدیریت و نگرش نسبت به انسان
در سازمان هم حکایت از آن دارد که در طول تاریخِ مدیریت و
سازمان ،در مفهوم نیروی انسانی تحول اتفاق افتاده و باعث
شده تا تعابیر کارگر ،نیروی کار و منابع انسانی به تدریج با
سرمایۀ انسانی جایگزین شوند و اصالت انسان در سازمان ،فراتر
از این ،به انسان متعالی و سرآمد تعبیر شود(ابیلی .)6933 ،البته
زندگی این انسان متعالی در بیرون و درون سازمان تحت تأثیر
عملکرد سازمان قرار دارد و این تأثیر گذاری بسیار فراتر از فرد
و گاه مخرّب است و حقوق افراد را پایمال می کند(فرامرز
قراملکی )6933 ،و موجب بروز آسیبهای اجتماعی فراوانی می
شود(قاسمی.)6933 ،با وجود اهمیت موضوع ،بررسی های این
پژوهش در عرصۀ بین الملل ،نظریاتی که به موضوع کرامت
انسانی در سازمان به طور مستقیم توجه کنند را مشاهده نکرد.
اگر چه در سایر گرایشهای علوم انسانی و به طور خاص حقوق،
نظریاتی در پاسخ به این سؤال رشد کرده اند که چرا و بر چه
مبنایی انسان دارای حقوق و کرامت ذاتی است و بر همین
اساس ،نظریه های حقوق فطری یا طبیعی ،نظریه فردگرایی
کرامت انسانی ،نظریه خودمختاری اخالقی کانت و نظریه
کرامت مبتنی بر وحی مطرح شده است(رحیمی نژاد.)6935 ،
کرامت انسانی در سازمان ،تنها با عنوان کرامت انسانی در کار
و با تأکید بر مبانی حقوقی مطرح شده است(شارون )2335 ،و
به نظر می رسد این موضوع هنوز در عرصۀ سازمان رشد نیافته
و زمینه های گسترده ای برای توجه به آن وجود دارد .در
بررسی پژوهشهای داخل کشور ،صانعی پور( 54 )6935گزارة
کلیدی مرتبط با حقوق کرامت انسانی در سازمان را شناسایی
کرده و شاخصهای ایمان ،تقوا ،عدالت خواهی ،احسان و
بخشش ،مسئولیت پذیری ،ایده پردازی ،آرمان خواهی،
خالقیت ،دانش پژوهی و تدبیر و تفکر را از معیارهای کرامت
انسانی برشمرده است .به اعتقاد وی ،رویکرد های موجود به
انسان در سازمان عبارتند از :افزایش کارایی ،روابط انسانی،
انگیزش ،خالقیت و رویکرد ارزش مداری که رویکرد حقوق
کرامت انسانی رویکردی جدید در منابع انسانی است.
نژادسلیم( )6931ضمن بیان  91گزارة کلیدی،حقوق مربوط به
کرامت انسانی را این گونه تعریف می کند حقوقی که باعث به
فعلیت در آوردن فضیلتها و معنا بخشیدن به آنها از طریق ایجاد
خودشناسی ،جهت به وجود آوردن راهبردهای عملی در سازمان
و اصالح آن» .وی معیار سازمان کرامت مدار را شناسایی و
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مورد بازخوانی قرار داده و در نهایت ،مدلی برای اندازه گیری و
بهبود شاخصهای کرامت انسانی در قالب چهار متغیر ذهنی و
روانی ،رفتاری ،عملکردی و جسمی ارائه کرده است .وی
شاخصهای امنیت و ایمنی کارکنان ،عدالت و امانت ،اخالق و
صداقت ،توانمندسازی کارکنان ،یادگیری و بهبود کارایی و
اثربخشی را از جمله شاخصهای مدل صیانت از کرامت انسانی
می داند .بر اساس پژوهش مجتمع فوالد مبارکه حقوق و اصول
مدیریت بر مبنای کرامت انسانی عبارتند از :احترام به انسان،
داشتن دیدگاه مثبت به انسان ،برقراری روابط انسانی قوی،
مشارکت عملی کارکنان در تصمیم گیری ،آموزش جامع و باال
بردن آگاهی کل کارکنان و به کارگیری ساز وکارهای خود
انگیزشی(افخمی روحانی و همکاران.)6939 ،
در سال های اخیر ،توجه زیادی به رابطه میان متغیرهای
مختلف با اخالق حرفه ای صورت گرفته است بوکلی( )2365در
پژوهش های خود در خصوص بررسی میزان تاثیر و رعایت
اخالقیات در اثربخشی مدیران عالی شرکتهای برتر تجاری به
این نتیجه دست یافت که رعایت اخالقیات موجب افزایش
تصویر مثبت در کارکنان و شهرت سازمانی شده و منبعی برای
افزایش مزیت رقابتی به شمار می آید و زمینه اثربخشی آنان را
فراهم می نماید .شولتز و تران )2365(5در پژوهشی به بررسی
ارتباط اخالق حرفه ای و صیانت از سرمایه فکری پرداخته اند.
جامعه مورد بررسی آنان  14نفر از حسابرسان کشور سوئد بود.
یافته ها نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین اخالق حرفه ای
مدیران و صیانت از سرمایه فکری است .نصیری ولیک بنی و
نویدی( )6935در تحقیقی به بررسی رابطه بین اخالق حرفه ای
و چابکی سازمانی :نقش میانجی توانمندسازی شناختی کارکنان
پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد رابطه بین اخالق حرفه ای و
چابکی سازمانی مثبت و معنادار بود رابطه بین اخالق حرفه ای
و توانمندسازی شناختی مثبت و معنادار بود و همچنین رابطه
بین توانمندسازی شناختی و چابکی سازمانی مثبت و معنادار
بوده و رابطه بین اخالق حرفه ای و چابکی سازمانی با نقش
میانجی توانمندسازی شناختی مثبت و معنادار بود رجمانی و
رجب دری( )6934در پژوهشی به بررسی تاثیر اخالق حرفه ای
بر عملکرد سازمانی در مدیران صنعتی استان فارس پرداختند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که اخالق حرفهای بر عملکرد
سازمانی اثرگذار است .همچنین عوامل توانایی ،وضوح ،مشوق،
ارزیابی ،اعتبار و محیط از اخالق حرفهای تاثیر میگیرند اما
تاثیرپذیری مولفه "کمک" از اخالق حرفهای تائید نشد.
اولویتبندی ابعاد عملکرد سازمانی در جامعه مورد بررسی توسط
.Schultz & Tran
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آزمون فریدمن نیز نشاندهنده آن است که در ابتدا مولفه
ارزیابی و سپس مولفههای مشوق ،وضوح ،توانایی ،اعتبار ،محیط
و کمک قرار دارند .نیاز آذری و همکارانش( )6939در تحقیقی
به بررسی رابطه اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان
مراقبتی و اداری بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که اخالق حرفه ای با تعهد
سازمانی و ابعاد سه گانه آن (عاطفی ،مستمر ،هنجاری)
همبستگی معنی دار و مثبت دارد .همچنین اخالق حرفه ای،
قدرت پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان را دارد)،(P<0.001
به گونه ای که با افزایش یک نمره در اخالق حرفهای ،میانگین
نمره تعهد سازمانی کارکنان  3/234نمره افزایش خواهد داشت.
اسدالهیان و همکارانش( )6931در تحقیقی به بررسی رابطه
اخالق حرفه ای مدیران با مسئولیت پذیری اجتماعی و بهره
وری کارکنان در اداره کل راه و شهرسازی اصفهان پرداختند.
یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین اخالق حرفه ای و
ابعاد آن با مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین بین اخالق
حرفه ای و ابعاد آن با بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ابعاد
اخالق حرفه ای در گام اول بعد رقابت طلبی و برتری جویی و
در گام دوم عدالت و انصاف بهترین پیش بینی کننده بهره وری
و مسئولیت پذیری اجتماعی بوده است .صلواتی و
همکارانش( )6935پژوهشی با عنوان اخالق حرفه ای و
مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتل داری انجام دادند.
جامعه ی آماری این پژوهش هتلها و مهمان پذیرهای
شهرستان سنندج می باشد و از این جامعه ی آماری  633نفر از
مدیران ارشد ،مدیران و سرپرستان این مراکز به طور تصادفی
مورد بررسی قرارگرفتند .نتایج شاخص های برازش نشان
دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج است.
بر این اساس نتایج دست آمده حاکی از آن است که میان
اخالق حرفه ای با مدیریت منابع انسانی ،مشارکت اجتماعی و
عملکرد محیطی رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد .این
ارتباط با مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نیز مشاهده شد.
قاسم زاده و همکارانش()6939پژوهشی با عنوان رابطه اخالق
حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی فردی
انجام دادند .این پژوهش از نوع همبستگی است .جامعه آماری
آن کلیه معلمان مرد و زن شاغل به تحصیل در شهر جوانرود
به تعداد  553نفر بودند .نتایج نشان داد که بین اخالق حرفه
ای با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد .همچنین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با
خدمتگزاری و کمک به دیگران و عدالت و انصاف معنی دار و
مثبت می باشد.

با بررسی ادبیات پژوهش و در روند مطالعه ی متغیرهای
پژوهش در منابع موجود ،مشخص شد که تاکنون تحقیقات
بسیار معدودی به بررسی صیانت از حقوق انسانی در سطح
سازمانها پرداخته اند و تحقیقی در رابطه با ارتباط اخالق حرفه
ای مدیران و صیانت از حقوق انسانی صورت نگرفته است و
پژوهشی که این مؤلفه ها را باهم مدنظر داشته باشد مشاهده
نشد .لذا در این راستا به قصد پر کردن این خأل و با عنایت به
اهمیت و نقش تأثیرگذار اخالق حرفه ای و صیانت از حقوق
انسانی در صدد انجام چنین پژوهش میان رشته ای بین مدیریت
و حقوق صورت گرفته است با توجه به مبانی نظری تحقیق
مدل تحلیلی پژوهش حاضر بصورت زیر می باشد:
وفاداری

مسئولیت پذیری
برتری جویی
رقابت طلبی

صیانت از
حقوق و
کرامت
انسانی

اخالق
حرفه ای

صادق بودن
احترام به دیگران

رعایت ارزشها
عدالت و انصاف
همدردی با دیگران

تعهد

نمودار شماره( :)1مدل تحلیلی تحقیق بر گرفته از مدل کادیورز

با توجه به مبانی نظری ارایه شده در زمینه تاثیر اخالق
حرفه ای مدیران بر صیانت از حقوق انسانی ،در راستای اهداف
اصلی پژوهش یک فرضیه اصلی در قالب بررسی تاثیر اخالق
حرفه ای مدیران بر صیانت از حقوق انسانی و ده فرضیه فرعی
در قالب بررسی تاثیر ابعاد ده گانه اخالق حرفه ای مدیران ارائه
شده توسط نظریه کادیورز( )2333بر صیانت از کرامت انسانی
مطرح شده است .الزم به ذکر است که با توجه به اینکه در
فرضیه اصلی تاثیر اخالق حرفه ای مدیران(شامل ترکیبی از ده
بعد ذکر شده) بر صیانت از حقوق انسانی به صورت مستقل و در
فرضیه های فرعی تاثیر اخالق حرفه ای مدیران و هریک از
ابعاد ده گانه بر صیانت از حقوق انسانی به صورت مجزا مورد
آزمون قرار گرفته اند ،لذا می توان انتظار داشت که اخالق حرفه
ای مدیران بصورت مستقل بر صیانت از کرامت انسانی تاثیر
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داشته یا نداشته باشد که این موضوع در رابطه با ابعاد ده گانه
نیز صادق است زیرا اخالق حرفه ای مدیران بصوت واحد
ترکیبی از ترکیب همه اجزای ده گانه است بدین ترتیب فرضیه
های تحقیق بصورت زیر است:
فرضیه اصلی  :اخالق حرفه ای مدیران بر صیانت از کرامت
انسانی در دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور موثر است.
 فرضیه فرعی اول :مسئولیت پذیری مدیران بر صیانت ازکرامت انسانی در دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور
موثر است.
 فرضیه فرعی دوم :برتری جویی مدیران بر صیانت از کرامتانسانی در دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور موثر است.
 فرضیه فرعی سوم :رقابت طلبی مدیران بر صیانت از کرامتانسانی در دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور موثر است.
 فرضیه فرعی چهارم :صادق بودن مدیران بر صیانت ازکرامت انسانی در دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور
موثر است.
 فرضیه فرعی پنجم :احترام به دیگران مدیران بر صیانت ازکرامت انسانی در دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور
موثر است.
 فرضیه فرعی ششم :رعایت ارزشها از سوی مدیران مدیرانبر صیانت از کرامت انسانی در دانشگاههای منطقه شمال
غرب کشور موثر است.
 فرضیه فرعی هفتم :رعایت عدالت و انصاف از سوی مدیرانبر صیانت از کرامت انسانی در دانشگاههای منطقه شمال
غرب کشور موثر است.
 فرضیه فرعی هشتم :تعهد مدیران بر صیانت از کرامتانسانی در دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور موثر است.
 فرضیه فرعی نهم :احساس همدردی با دیگران از سویمدیران بر صیانت از کرامت انسانی در دانشگاههای منطقه
شمال غرب کشور موثر است.
 فرضیه فرعی دهم :وفاداری مدیران بر صیانت از کرامتانسانی در دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور موثر است.
روش شناسی پژوهش:
این پژوهش از نظر هدف ،تحقیق کاربردی و از نظر جمع
آوری داده ها ،تحقیق پیمایشی از گروه تحقیقات
توصیفی(غیرآزمایشی) می باشد .روشهای گردآوری اطالعات
اولیه در این تحقیق ترکیبی از روشهای تحقیق کتابخانه ای و
میدانی است .در روش کتابخانه ای از طریق مطالعه ،ادبیات
موضوع و پیشینه پژوهش ،چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم
و در روش میدانی ،از طریق ابزار پرسشنامه اطالعات مورد نیاز
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برای بررسی موضوع گردآوری شد جامعه آماری این پژوهش
مدیران دانشگاههای دولتی زیر نظر وزارت علوم و وزارت
بهداشت و درمان منطقه شمال غرب کشور بوده که تعداد آنها
 962نفر بود حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 652
نفر به دست آمد .که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه
ای انتخاب شدند .برای سنجش اخالق حرفه ای از پرسشنامه
کادیورز( )2333که دارای  22سوال بوده و تاکنون توسط
پژوهشگران متعدد داخلی و خارجی بکارگیری شده ،همچنین از
پرسشنامه محقق ساخته صیانت از کرامت انسانی که دارای 62
سوال می باشد در این تحقیق استفاده شده است .پرسشنامه
های ذکر شده از طیف لیکرت و گزینه های کامال مخالف،
مخالف ،نه موافق و نه مخالف ،موافق و کامال موافق برای
پاسخگویی استفاده شده است .استفاده از پرسشنامه ها پس از
دریافت نطرهای کارشناساسی و تایید استادان دانشگاهی و
صاحب نظران مختلف بود .بدین معنا که اعتبار ظاهری و
محتوائی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت.پس از توزیع
پرسشنامه های تحقیق  615پرسشنامه جمع آوری شد .در
برآورد پایایی پرسشنامه های تحقیق حاضر نیز از روش آلفای
کرونباخ استفاده شده است .نتیجه بررسی ضریب آلفای کرونباخ
در نرم افزار  SPssنسخه  26در جدول ( )2نشان داده شده
است:
جدول شماره( :)2بررسی پایایی پرسشنامه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
اخالق حرفه ای
مدیران
صیانت از حقوق
انسانی

تعداد
سواالت
22

ضریب آلفای
کرونباخ
3/333

62

3/314

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ از سطح مناسب باالتر
است ،پایایی پرسشنامه های تحقیق تایید می گردد .کلیه پاسخ
دهندگان مرد بوده و مدرک تحصیلی آنها لیسانس تا دکتری
مشاهده شد.میانگین سنی پاسخ دهندگان نیز  43/46با انحراف
معیار  62 /93و میانگین سابقه کار آنها  69/25با انحراف معیار
 62/93و میانگین سابقه کار آنها  65/64با انراف معیار 5/52
است .برای توصیف نمونه از شاخصهای آمار توصیفی و برای
آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونهای استنباطی استفاده شد.
برای بررسی تاثیر اخالق حرفه ای مدیران بر صیانت از حقوق
انسانی از رگرسیون خطی ساده و برای بررسی اولویت بندی
ابعاد اخالق حرفه ای مدیران از آزمون فریدمن استفاده شد.
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رادمرد :نقش اخالق حرفه ای در صیانت از حقوق انسانی

یافته های پژوهش:
برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف –
اسمیرنوف استفاده شد .نتایج آزمون بررسی نرمال بودن
متغیرهای پژوهش در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول .2بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
اخالق حرفه
ای
9/451
3/5455
3/315
3/215

صیانت از
حقوق انسانی
9/451
3/5455
3/315
3/215

یافته ها
میانگین
انحراف استاندارد
کلموگروف
اسمیرنف Z
P

فرضیه اصلی تحقیق:
در ادامه نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی بین
متغیرهای اخالق حرفه ای مدیران و صیانت از حقوق انسانی
تحت فرضیه اصلی در جدول  9بیان شده است.
جدول :3بررسی پیش بینی تاثیر گذاری اخالق حرفه ای مدیران بر
صیانت از حقوق انسانی
منبع
تغییرات
رگرسیون
باقیمانده

مجموع
مجذورات
23/921
62/634

F
31/615

سطح
معناداری
3/33

جد.ل  -4ضرایب رگرسیون تاثیر گذاری اخالق حرفه ای مدیران
بر صیانت از حقوق انسانی
متغیر
مستقل
اخالق
حرفه
ای

متغیر
وابسته
صیانت
از حقوق
انسانی

R
3/544

ضریب
بتا
6/346

جدول -5بررسی پیش بینی تاثیر گذاری ابعاد اخالق حرفه ای
مدیران بر صیانت از حقوق انسانی
فرضیه

با توجه به یافته های جدول شماره  P ،2هر دو متغیر باالتر از
 3/35می باشد و بنابراین هر دو متغیر دارای توزیع نرمال
هستند ،که با توجه به نرمال بودن داده ها می توان از آزمونهای
پارامتریک برای بررسی موضوع استفاده کرد.

میانگین
مجذورات
23/921
3/654

یافته های حاصل از آزمون فرضیه های فرعی
در ابتدا یافته های حاصل از آزمون فرضیه های فرعی
پژوهش در قالب جدولهای شماره  5و  1ارائه شده و سپس نتایج
آن مورد بررسی قرار می گیرد.

t
4/562

سطح
معناداری
3/33

با توجه به جدول  ،9می توان بیان داشت که میزان  Fبه
دست آمده در سطح  3/33معنادار است ،لذا اخالق حرفه ای
مدیران بر صیانت از حقوق انسانی اثر گذار است .با توجه به R
جدول شماره  4نیز می توان میزان تاثیر را  54/4درصد بیان
نمود .در نتیجه می توان پیش بینی کرد که با افزایش سطح
اخالق حرفه ای ،صیانت از حقوق انسانی نیز ارتقا یافته و موجب
رعایت و حفظ حقوق انسانی در سطح دانشگاه خواهد شد.

فرضیه
فرعی
اول
فرضیه
فرعی
دوم
فرضیه
فرعی
سوم
فرضیه
فرعی
چهارم
فرضیه
فرعی
پنجم
فرضیه
فرعی
ششم
فرضیه
فرعی
هفتم
فرضیه
فرعی
هشتم
فرضیه
فرعی
نهم
فرضیه
فرعی
دهم

F
53/645

سطح
معناداری
3/33

منبع
تغییرات
رگرسیون
باقیمانده

مجموع
مجذورات
96/462
42/392

میانگین
مجذورات
96/462
3/546

3/33

رگرسیون
باقیمانده

91/664
25/316

91/664
3/446

15/299

رگرسیون
باقیمانده

2/264
25/634

2/264
3/654

2/615

3/635

رگرسیون
باقیمانده

23/446
21/235

23/446
3/465

93/462

3/33

رگرسیون
باقیمانده

91/554
93/135

91/554
3/453

46/555

3/33

رگرسیون
باقیمانده

91/662
23/643

91/662
3/935

13/913

3/33

رگرسیون
باقیمانده

43/621
93/663

43/621
3/433

51/646

3/33

رگرسیون
باقیمانده

43/519
92/355

43/519
3/536

95/546

3/33

رگرسیون
باقیمانده

59/533
92/133

59/533
3/454

42/919

3/33

43/135

43/135

رگرسیون

باقیمانده 23/454

3/433

31/615

3/33

با توجه به میزان  Fبدست آمده برای فرضیه های اول ،دوم،
چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم و دهم(بجز فرضیه
سوم)که در سطح  3/336معنادار است ،می توان بیان داشت که
اخالق حرفه ای و ابعاد آن:مسئولیت پذیری ،برتری جویی،
صادق بودن ،احترام به دیگران ،رعایت ارزشها ،رعایت عدالت و
انصاف ،تعهد ،احساس همدردی با دیگران و وفاداری بر صیانت
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از حقوق انسانی تاثیر گذار است در جدول شماره  1نیز ضرایب
رگرسیون آن بیان شده است.
جدول -6ضرایب رگرسیونی تاثیر گذاری ابعاد اخالق حرفه ای
مدیران بر صیانت از حقوق انسانی
فرضیه

متغیر
مستقل
مسئولیت
پذیری

فرضیه
دوم

برتری
جویی

فرضیه
چهارم

صادق
بودن

فرضیه
پنجم

احترام
به
دیگران

فرضیه
ششم

رعایت
ارزشها

فرضیه
هفتم

رعایت
عدالت و
انصاف

فرضیه
هشتم

تعهد

فرضیه
نهم

احساس
همدردی
با
دیگران
وفاداری

فرضیه
اول

فرضیه
دهم

متغیر
وابسته
صیانت
از
حقوق
انسانی
صیانت
از
حقوق
انسانی
صیانت
از
حقوق
انسانی
صیانت
از
حقوق
انسانی
صیانت
از
حقوق
انسانی
صیانت
از
حقوق
انسانی
صیانت
از
حقوق
انسانی
صیانت
از
حقوق
انسانی
صیانت
از
حقوق
انسانی

R

t

سطح
معناداری
3/33

3/545

ضریب
بتا
3/345

9/562

3/432

3/133

2/463

3/33

3/323

6/293

9/364

3/33

3/546

6/632

9/546

3/33

3/354

6/944

4/369

3/33

3/324

6/564

4/926

3/33

3/456

3/336

9/363

3/33

3/539

3/355

9/543

3/33

3/431

3/322

2/331

3/33

فرضیه فرعی اول:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره  ،5در بعد
مسئولیت پذیری F،بدست آمده در سطح  3/336معناداری
است ،لذا می توان بیان داشت مسئولیت پذیری مدیران بر
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صیانت از حقوق انسانی تاثیر می گذارد .با توجه به  Rبیان شده
در جدول شماره  1نیز می توان بیان نمود میزان تاثیرگذاری این
بعد  54/5درصد است در حالت کلی این فرضیه تایید می گردد.
در تبیین تاثیر گذاری این بعد در صیانت از حقوق انسانی می
توان گفت که مسئولیت پذیری باال مدیران را از کم کاری و
گریز از مسوولیت در قبال سازمان خود و کارکنان زیر مجموعه
بر حذر می دارد.لذا مدیران مسئولیت پذیر در تصمیم گیری
های سازمانی سعی می کنند که حقوق تمامی افراد ذینفع را در
نظر گرفته و با تصمیم های منطقی و عادالنه خود ،حس
مشارکت ،همکاری و اعتماد را در سطح سازمان زنده نمایند.
تصمیم گیری عادالنه مدیران مسئولیت پذیر زمینه را برای
صیانت از حقوق دیگران فراهم می سازد.

فرضیه فرعی دوم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد
برتری جویی F ،بدست آمده در سطح  3/336معناداری است،
لذا می توان بیان داشت برتری جویی مدیران بر صیانت از
حقوق انسانی تاثیر می گذارد .با توجه به  Rبیان شده در جدول
شماره  1نیز می توان بیان نمود میزان تاثیرگذاری این بعد 43/2
درصد است در نتیجه گیری کلی این فرضیه تایید می گردد .بعد
برتری جویی از اخالق حرفه ای ویژگی است که مدیران با
ویژگی برتری جویی و رقابت طلبی در تمام موارد سعی میکند
ممتاز باشند .اعتماد به نفس دارند ،به مهارت باالیی در حرفه
خود دست پیدا می کنند ،جدی و پرکار هستند ،به موقعیت فعلی
خود راضی نیستند و از طرق شایسته دنبال ارتقای خود هستند،
سعی نمی کنند به هر طریقی در رقابت برنده باشند .و این
ویژگی باعث عدم پایمال شدن حقوق دیگران در محیط کار می
شود.
فرضیه فرعی سوم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد
رقابت طلبی F ،بدست آمده در سطح  3/336معناداری است ،لذا
می توان بیان داشت رقابت طلبی مدیران بر صیانت از حقوق
انسانی تاثیر نمی باشد در نتیجه گیری کلی این فرضیه رد می
گردد.
فرضیه فرعی چهارم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد
صادق بودن F ،بدست آمده در سطح  3/336معناداری است ،لذا
می توان بیان داشت صادق بودن مدیران بر صیانت از حقوق
انسانی تاثیر می گذارد .با توجه به  Rبیان شده در جدول شماره
 1نیز می توان بیان نمود میزان تاثیرگذاری این بعد  32درصد
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است در نتیجه گیری کلی این فرضیه تایید می گردد.ادبیت
تحقیق نیز نشان میدهد که بعد صادق بودن ،ویژگی به معنی
یگانگی ،صمیمیت ،دوستی از روی راستی و درستی و انجام
دادن کار از روی راستی و درستی ،با امانتداری کاری را انجام
دادن و صحیح و سالم انجام دادن کارها است که باعث افزایش
اعتماد و برقراری عدالت و صیانت از حقوق انسانی می شود.
.رعایت صداقت در محیط کار و قرین بودن کارکنان و مدیران
به این صفت اخالقی موجب می شود که افراد اوال صداقت را در
مورد خود رعایت کرده  ،ثانیا در برابرهمکاران خود نیز درستی
و راستی را رعایت کرده ،کار را به نحو درست انجام دهند و این
همان ویژگی است که در صیانت از حقوق انسانی نهفته است .
بدین معنا که یگانگی و صمیمیت پیش نیاز صیانت از حقوق
انسانی است و بدون توسل به این ویژگی ها این عمل صورت
نخواهد گرفت.

فرضیه فرعی پنجم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد
احترام به دیگران از سوی مدیران F ،بدست آمده در سطح
 3/336معناداری است ،لذا می توان بیان داشت احترام به
دیگران از سوی مدیران بر صیانت از حقوق انسانی تاثیر می
گذارد .با توجه به  Rبیان شده در جدول شماره  1نیز می توان
بیان نمود میزان تاثیرگذاری این بعد  54/6درصد است در نتیجه
گیری کلی این فرضیه تایید می گردد .بعد احترام به دیگران از
اخالق حرفه ای ویژگی است که مدیران با این ویژگی به حقوق
و نظر دیگران احترام می گذارند .خوش قول و وقت شناس
هستند ،به دیگران حق تصمیم گیری می دهند ،تنها منافع
خود را مرجح نمی دانند و رعایت حقوق دیگران را سرلوحه کار
خود قرار می دهند.

فرضیه فرعی ششم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد
رعایت ارزشها F ،بدست آمده در سطح  3/336معناداری است،
لذا می توان بیان داشت رعایت ارزشهای سازمانی از سوی
مدیران بر صیانت از حقوق انسانی تاثیر می گذارد .با توجه به R
بیان شده در جدول شماره  1نیز می توان بیان نمود میزان
تاثیرگذاری این بعد  35/4درصد است در نتیجه گیری کلی این
فرضیه تایید می گردد .اخالقیات در سازمان به عنوان سامانه
ای از ارزشها و بایدها و نبایدهاست که براساس آن نقاط ضعف
و قدرت سازمان تعریف می شود و خوب و بدهای سازمان
مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود .که این عمل به

نوبه خود باعث رعایت ارزشهای انسانی و حفظ حقوق انسانی در
سطح سازمان یا دانشگاه می شود.

فرضیه فرعی هفتم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد
رعایت عدالت و انصاف از سوی مدیران F ،بدست آمده در
سطح  3/336معناداری است ،لذا می توان بیان داشت رعایت
عدالت و انصاف از سوی مدیران بر صیانت از حقوق انسانی تاثیر
می گذارد .با توجه به  Rبیان شده در جدول شماره  1نیز می
توان بیان نمود میزان تاثیرگذاری این بعد  32/4درصد است در
نتیجه گیری کلی این فرضیه تایید می گردد .بعد عدالت و
انصاف به مفهوم برابری هر چه بیشتر در توزیع هر آنچه برای
انسان ها مطلوب یا ضروری است می باشد .عدالت طرفداری از
حق ،عدم تعصب در قضاوت و رفتار منصفانه با دیگران است که
تمامی این موارد رکن اساسی در صیانت از حقوق انسانی
محسوب می شود.

فرضیه فرعی هشتم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد تعهد
مدیران F ،بدست آمده در سطح  3/336معناداری است ،لذا می
توان بیان داشت تعهد مدیران بر صیانت از حقوق انسانی تاثیر
می گذارد .با توجه به  Rبیان شده در جدول شماره  1نیز می
توان بیان نمود میزان تاثیرگذاری این بعد  45/6درصد است در
نتیجه گیری کلی این فرضیه تایید می گردد .در تبین این تاثیر
گذاری می توان بیان نمود که اخالق سازمانی از اعتماد آفرینی
شروع می شود .هرچه تعهد مدیران به سازمان بیشتر باشد توان
سازمانی در پاسخ دهی به نیازهای محیطی افزایش خواهد
یافت .زیرا تعهد و اعتماد آفرینی هم افزایی در توان سازمان
ایجاد خواهد کرد و به نوعی باعث افزایش تعهد کارکنان زیر
مجموعه خواهد شد که این عمل باعث ایجاد نوعی تعهد در
بین کارکنان و مدیران در جهت صیانت از حقوق همکاران
خواهد شد.

فرضیه فرعی نهم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد
احساس همدردی با دیگران از سوی مدیران F ،بدست آمده در
سطح  3/336معناداری است ،لذا می توان بیان داشت احساس
همدردی با دیگران از سوی مدیران ،بر صیانت از حقوق انسانی
تاثیر می گذارد .با توجه به  Rبیان شده در جدول شماره  1نیز
می توان بیان نمود میزان تاثیرگذاری این بعد  53/9درصد است
در نتیجه گیری کلی این فرضیه تایید می گردد .همدردی صفت
یا ویژگی متمایزی است که در قبال دیگران معنا و مفهوم می

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی ،دوره  ،5شماره  ،2بهار 6931
یابد .مدیرانی که از ویژگی همدردی بر خوردارند در قبال
رعایت حقوق دیگران خود را مسئول دانسته به مشکالت و
خواسته های آنان توجه می کنند زیرا بر این اعتقاد دارند که
همراهی با دیگران حتی اگر نتیجه عملی در پی نداشته باشد
میتواند برای طرف مقابل آسودگی روانی ایجاد کرده و از شدت
مشکالت بکاهد.

فرضیه فرعی دهم:
با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره ،5در بعد
وفاداری مدیران F ،بدست آمده در سطح  3/336معناداری
است ،لذا می توان بیان داشت وفاداری مدیران ،بر صیانت از
حقوق انسانی تاثیر می گذارد .با توجه به  Rبیان شده در جدول
شماره  1نیز می توان بیان نمود میزان تاثیرگذاری این بعد 43/1
درصد است .در نتیجه گیری کلی این فرضیه تایید می گردد.
وفاداری یک ویژگی مناسب و مفید است که مدیران را از تغییر
شغل یا جابجایی در سازمانهای رغیب به دلیل مزایای بهتر بر
حذر میدارد .لیکن افرادی که از وفاداری باالیی برخوردارند خود
را در قبال خدمات و تجاربی که از حضور در سازمان کنونی
کسب نموده اند مسوول می دانند و مسئولیت پذیر می باشند
.بعالوه این صفت نه تنها موجبات مسئولیت پذیری را برای آنان
به ارمغان می آورد بلکه آنان را در پذیرش مسئولیت اجتماعی
که سازمان یا موسسه آموزشی در قبال محیط  ،مشتریان
داخلی(کارکنان) و مشتریان خارجی(دانشجویان) خود داراست
توانمند می سازد و از این شرایط جهت صیانت از حقوق انسانی
در محیط کار محیا می شود
اولویت بندی ابعاد اخالق حرفه ای مدیران
برای اولویت بندی و تعیین تقدم و تاخر هریک از ابعاد
اخالق حرفه ای مدیران از آزمون فریدمن استفاده شد .نتایج
آزمون فریدمن در ادامه در جدول شماره  5و بررسی میانگین
ابعاد اخالق حرفه ای مدیران در جدول  3بیان شده است.
جدول -7نتایج آزمون فریدمن در رابطه با ابعاد اخالق حرفه ای
مدیران
تعداد
615

آماره
کای دو
52/123

درجه
آزادی
1

سطح
معناداری
3/33

جدول  -8بررسی میانگین ابعاد اخالق حرفه ای مدیران

ابعاد اخالق حرفه ای مدیران
رعایت عدالت و انصاف
رعایت ارزشها
صادق بودن
احترام به دیگران
مسئولیت پذیری
احساس همدردی با دیگران
تعهد
وفاداری
برتری جویی
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میانگین رتبه ها
4/93
4/26
4/65
4/39
9/33
9/55
9/19
9/53
9/23

یافته های جدول شماره  5نشان می دهد که سطح معناداری
آزمون  3/33است که نشان از رد شدن فرض صفر دارد .لذا می
توان نتیجه گرفت که ابعاد اخالق حرفه ای مدیران در جامعه
مورد بررسی دارای اولویت های متفاوت است .بر اساس یافته
های ارائه شده در جدول شماره  3در ابتدا بعد رعایت عدالت و
انصاف و سپس ابعاد رعایت ارزشها ،صادق بودن ،احترام به
دیگران ،مسئولیت پذیری ،احساس همدردی با دیگران ،تعهد،
وفاداری و برتری جویی جایگاههای دوم تا هشتم را به خود
اختصاص داده اند.
بحث و نتیجه گیری
هدف غایی از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر اخالق
حرفه ای مدیران بر صیانت از حقوق انسانی در سطح
دانشگاههای شمال غرب کشور است .در راستای هدف مذکور و
بر اساس نتایج به دست آمده نخست مشخص شد که اخالق
حرفه ای مدیران و ابعاد آن :مسئولیت پذیری ،برتری جویی،
صادق بودن ،احترام به دیگران ،رعایت ارزشها ،رعایت عدالت و
انصاف ،تعهد ،احساس همدردی با دیگران و وفاداری بر صیانت
از حقوق انسانی تاثیر گذار است .همچنین نتایج نشان داد که
بعد رقابت طلبی اخالق حرفه ای مدیران بر صیانت از حقوق
انسانی بی تاثیر است .این بخش از یافته ها با یافته ای
بوکلی( ،)2365شولتز و تران ،)2365(1نصیری ولیک بنی و
نویدی( ، )6935جمانی و رجب دری( )6934همسو می باشد.
بوکلی( )2365معتقد استرعایت اصول ارزشهای اخالقی در همه
ابعاد زندگی بشر یکی از مهمترین راههای حفظ و ارتقا سالمت
زندگی افراد اجتماع است .فعالیتهای بشری تنها در پرتو رعایت
مالحظات اخالقی در مسیر درست قرار خواهد گرفت .اخالق،
حافظ فعالیتهای بشر از میل و گرایش به هرگونه انحراف و
کجروی است و به این ترتیب مالحظات اخالقی مانند چتری
بر سر علوم سایه افکنده است تا از کجروی و آسیب رسانی هر
کدام از شاخه های علوم به جامعه بشری جلوگیری نماید(یوکلی،
.Schultz & Tran
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 .)2365مدیران دانشگاهها باید به این نکته وجه نمایند که
اخالق حرفه ای فراتر از آن است که آن را تنها مسئولیت قانون،
مقررات و آیین نامه ها نامید و یا آن را به موسسات آموزشی و
واحدهای حرفه ای تحویل داد و یا آن را فقط در قلمرو منابع
انسانی دید و یا با اکتفا به نوشتن یک منشور اخالقی ،دین خود
را به آن ادا کرد .اخالق حرفه ای ،نیازمند استمرار در آموزش،
مهارت ،تجربه و بصیرت بخشی و بسترسازی های فرهنگی
فراوان در هر زمینه ی کاری و تخصصی است از این رو اوال
باید با نگرش چند بعدی دیده شود و ثانیا چارچوب مفهومی و
نظری آن بایستی در مرحله ی عمل یافت شود .اخالق حرفه
ای ،سلسله واکنش ها و رفتارهای مقبول و پذیرفته شده است
که بخش های مهمی از آن ها در تخصص های مختلف از
سوی سازمان ها و مجامع تخصصی ،صنفی و حرفه ای برای
مطلوب بخشی به روابط اجتماعی ،به صورت آیین نامه و قانون
می آید اما اوال اخالق حرفه ای را نمی توان در قالب های
رسمی تعریف کرد و ثانیا نمی توان همه ابعاد اخالق سازمانی و
یا حرفه ای را از اخالق فردی ،شغلی و یا کار تفکیک نمود .به
طور عام ،مبانی اخالق حرفه ای و انتظارات اجتماعی برخاسته از
آن عبارتند از :صداقت ،عدالت ،امانت داری و وفاداری در جریان
کسب و کار .برنامه دانشگاهها برای ساختن انسانها بیش از هر
چیز بر مالحظات اخالقی و صیانت از حقوق انسانی استوار است.
با انسانهای اخالقی است که میتوان جهانی امن برای زندگی
کردن مهیا ساخت .در مقابل نیز چالشهای پیش روی دانشگاهها
باعث پیدایش این انگیزه در ذینفعان مختلف شده که به فکر
توجه به موضوعات اخالقی در مدیریت آموزش عالی باشند ،زیرا
شکل گیری اخالق در مؤسسات آموزشی ،سازمانها و آموزش
عالی باعث کاهش سودگرایی و نزدیکی با مخاطبین و ذینفعان
می شود ،مسائل مربوط به ارتباط با کارکنان ،ارتباط با
دانشجویان ،نگرانیهای ذینفعان ،ارتباط بین دانشگاههای مختلف
و مسئله تأمین منابع برای دانشگاه ،حفظ و صیانت از نیروی
انسانی ،رویه های مربوط به پذیرش دانشجو ،شرایط محیط،
بازار کار و موضوعات اخالقی پیش آمده در دانشگاه شامل
سرقت علمی و سایر فسادهای اخالقی باعث می شود قوانین

تدوین شده در آموزش عالی نتواند پاسخگوی مشکالت باشد .در
این حالت راهنمای اخالقی و اخالق حرفه ای مدیران در
دانشگاه راه گشای عمل در برابر این تنشها خواهد بود از طرفی
با توجه به اینکه نیروی انسانی و مدیران عامل بنیادی حرکت و
تحول در سطح دانشگاه می باشد و اخالق حرفه ای که در
محیط فعالیت آنان وجود دارد بقا و رشد دانشگاه را به دنبال
خواهد داشت ،باید رهبری باشد که بتواند فضای سالم در سطح
دانشگاه ایجاد کند تا کارکنان همراه روابط سالم و انسانی
درجوی مشارکت آمیز به فعالیت بپردازند بنابراین بررسی جایگاه
و وضعیت استانداردهای اخالق حرفه ای در نظام دانشگاهی
کشور میتواند به سیاستگذاران ،مدیران و برنامه ریزان آموزش
عالی در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش شکاف بین وضع
موجود و مطلوب در این زمینه و ارتقای وضعیت چنین
استانداردهایی مدد رساند ،همچنین میتواند تضمین کننده رعایت
حقوق انسانی در دانشگاه باشد و موجب افزایش توانمندی
مدیران و اعضای هیئت علمی شود .در نهایت می توان بیان
کرد که دانشگاه به عنوان عامل کلیدی توسعه اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جوامع بشری ،نقش حیاتی در
پیشبرد اهداف جامعه ایفا می کنند .برای اینکه بتوانند در راستای
وظایف که برعهده دارند موفق عمل کنند الزم است ساز و
کارهایی را برای رعایت اصول اخالق حرفه ای در میان مدیران
تدوین کنند .بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که
زمینه های توسعه اخالق حرفه ای در میان مدیران و سرپرستان
از طریق کارگاههای آموزشی و فعالیتهای دانشگاه افزایش یابد
همچنین پیشنهاد می شود که به منظور صیانت از حقوق
انسانی ،مدیران دانشگاه حتما در تصمیم گیری های سازمانی
خود ،منافع کارکنان زیر مجموعه را در نظر بگیرند و کارکنان را
در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت دهند .قضاوت عادالنه
در ارزیابی عملکرد کارکنان واحدهای تحت اختیار داشته باشند و
سعی نمایند با رعایت اخالق حرفه ای در سطح دانشگاه و
صداقت در رفتار و احترام به دیگران و احساس مسئولیت پذیری
باال در حفظ و رعایت حقوق دیگران ،جو مناسبی جهت صیانت
از حقوق انسانی را در سطح دانشگاه فراهم نمایند.
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