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 دااگشنه صنعتی شارهود

 shm.2019.7494.1817/10.22044 شناسه دیجیتال:

مدیریت منابع انسانی در ورزش هنشری  

 

 ای و فضیلت سازمانی کارکنانبررسی نقش میانجی سالمت سازمانی در ارتباط بین اخالق حرفه

 ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

 2و محسن اسمعیلی *1طهماسب شیروانی

 . دکتری مدیریت ورزشی، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری1

 و علوم ورزشی بدنیتربیتت ورزشی پژوهشگاه . استادیار مدیری2

 20/3/1398: تاریخ پذیرش                                                                                                                                                                                     6/10/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده 

ای و فضیلت سازمانی کارکنان بررسی نقش میانجی سالمت سازمانی در ارتباط بین اخالق حرفه هدف از تحقیق حاضر هدف: 

 بود. چهارمحال و بختیاریادارات ورزش و جوانان استان 

جامعه . بود یز نوع همبستگا و میدانیاطالعات،  یگردآور نحوه ازنظرو  یهدف، کاربرد ازنظرژوهش حاضر پ شناسی:روش

 آماری نمونهنفر( بوده است.  161آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری )

 ،و همکاران یهو) یپرسشنامه سالمت سازمانابزار تحقیق شامل  صورت کل شمار و برابر با جامعه آماری انتخاب شده است.هب

که روایی و پایایی آنها  ( بود2004)کامرون و همکاران، و فضیلت سازمانی  (2011، مکارانکرستن و ه)ای حرفهق اخال، (1996

 سازی معادالت ساختاری گردید.ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب مدلداده وتحلیلتجزیه. برای قرار گرفت دییتأمورد 

 6/54درصد و سالمت سازمانی  5/65ای تحقیق حاضر نشان داد که اخالق حرفهختاری نتایج حاصل از معادالت سا :هایافته

 طریق از ای بر فضیلت سازمانیدرصد از اثر اخالق حرفه 9/36همچنین  کند.بینی میدرصد از واریانس فضیلت سازمانی را پیش

 دهندهنشانتحقیق،  کلیازش مدل های برشاخص . با توجه بهشده است تبیین سازمانیسالمت  میانجی متغیر غیرمستقیم و توسط

 وضعیت مطلوب این مدل بود.

 از استفاده با ایاخالق حرفه میزان افزایش جهت در سازمان یریزبرنامه به توانمی پژوهش، یهایافته اساس بر گیری:نتیجه

 یفرد سطح در ایاخالق حرفه مهم اصول به توجه با تا کرد؛ کمک فضیلت سازمانی ایجاد بر مؤثر سالمت سازمانی یهاشاخص

 .گردد مهیا در سازمان فضیلت سازمانی بروز زمینه سازمانی و

 معادالت ساختاری، ورزش و جوانان. ، سالمت سازمانی، فضیلت سازمانی،ایاخالق حرفه ی کلیدی:هاواژه

 E - mail: tsh7tsh@yahoo.com 09139842973 * نویسنده مسئول: تلفن:
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 مقدمه
 ییرویقدرتمند قرار گرفته است؛ ن ییرویر نی، تحت تأثیو عمل یت و سازمان، به لحاظ تئوریریمد حوزهدر  یخیامروزه تکامل تار

 در تنها نه ها،یهمکار نیترمنجر شدن به ژرف یالزم برا ییرسد که تواناینظر مت و اداره شود، به یهدا درستیبهکه اگر 

افراد آن  یرگذار بوده که برخیت و سازمان تأثیریرو چنان بر اصول مدین نیا ت را دارا باشد.یانسان یبرا بلکه ،یاحرفه یهانهیزم

« ییگرالتیفض»این نیروی عظیم و ژرف چیزی جز . نداف کردهیت و سازمان توصیریمد حوزهدر  یاساس یشرفت و تحولیرا پ

 .(2011و همکاران،  1رگو) ت خواهد بودیرینده مدیآ یهاتین فعالیترت آن در سازمان، از مهمیاداره و هداکه  ایگونهبهست؛ ین

 چون اموری به توجه به ملزم را هاسازمان شدن، تجاری و رقابتی بازار رود.می پیش شدن صنعتی سوی به شدتبه امروز دنیای

 دنیای در ماندن شرط سازمان، معنوی و مادی هایدارایی به جانبههمه توجه است. ساخته سخگوییاپ و پذیریانعطاف وری،بهره

 و سازمانی روانشناسی حیطه پژوهشگران گذشته، سال پنجاه . در(1396)کیانی و همکاران،  است آورده به وجود را رقابتی

 هایراه و اندکرده یاد هاچالش رفع و موانع برداشتن میان از و سازمان تعالی برای راهی عنوانبه سازمان درون روابط از مدیریت،

 هایفروپاشی کهاست. چنان گرفته قرار سازمانی روانشناسان تأکید مورد رسمی، روابط از فراتر کارکنان، طریق از سازمان تعالی

 و فضایل زمینه در مطالعه سمت به را قانمحق توجه دنیا، سراسر در معروف هایسازمان برخی اخیرِ هایسال در اخالقی و مالی

 دیگر بار باید خود وجهه حفظ برای که اندگرفته قرار شرایطی در میان این در هاسازمان است. داده سوق اخالقی هایارزش

 مفاهیم لهازجم سازمانی، تلفضی مفهوم سازمانی، رفتار مفاهیم میان (. در2014، 2فلدنرکنند ) تعریف را نادرست و درست کارهای

 اخالقی هایشایستگی به سازمانی، تلفضی مفهوم درواقع است. گرفته قرار توجه مورد انسانی علوم زمینه در که است سازمانی مهم

 دیدگاه (. از2004و همکاران،  3کامرونشود )می اجتماعی اخالق بهبود به منجر انسانی هایفعالیت طریق از که دارد اشاره فطری

 متعادل میزان به و ای درستشیوه به درست، زمان در درست، دالیل به را درست عمل اجازه کارکنان به سازمانی فضیلت محققان

 و کمک راستای در آنها برانگیختن و کارکنان در مثبت احساسات ایجاد موجب سازمانی، فضیلت معرض در گرفتن دهد. قرارمی

 رفتارها، پرورش و تیحما ج،یترو جاد،یا یمعن به سازمان در لتیفض (.0082و همکاران،  4مانزیچشود )یکدیگر می به احترام

 در یجمع و یفرد سطح در( یوفادار و اعتماد بخشش، صداقت، ت،یانسان لیقب از) یمتعال و عیرف التیتما و اعمال ها،تعاد

 که یندیفرآ هر ای یفرهنگ یهایژگیو ،یجمع یهاتی، فعالین هرگونه اعمال فردیبنابرا؛ (2011رگو و همکاران، ) است سازمان

 به محور فضیلت یهاسازمان .شود یسازمان لتیفض به منجر تواندیم شود، سازمان کی در لتیفض تداوم و جیترو باعث

 فضایل اساس بر سازمانی وانفعاالتفعل و ارتباطات و گیرندمی شکل اخالقی یهافضیلت اساس بر که گرددمی اطالق هاییسازمان

 (.2014فلدنر، )گردد می تنظیم القیخا

 و بانشاط محیط تنها نه ها،سازمان در ایاخالق حرفه ترویج. است ای کارکنانها، اخالق حرفهسازمان در متغیرهای مهم از یکی

ی تعالی عنوان یکی از نمودهادستیابی به فضیلت سازمانی به مؤثری در نقش بلکه آفریند،می وریبهره افزایش برای مساعدی

 و مهم ،ارتباطات و برخوردها ها،انتخاب ها،گیریتصمیم رفتار، عملکرد، در اخالق امروزه نقش(. 2009سازمان دارد )قراملکی، 

 نیست ایحرفه یا نهاد هیچ است. هاحوزه تمام در مهم مباحث از یکی اخالقیات بحث امروزه دلیل همین به است، کنندهتعیین

 جامعه، هر اخالق دهد. ادامه خود مشروع حیات به است، بهنجار رفتار و سلوک مرزهای نشانگر که اخالق از فارغ باشد قادر که

 سعادت و فضیلت کمال، سمت به خود آینده زندگی مسیر در را اجتماعی انسان و کندمی تعیین آن را نبایدهای و بایدها معیار

 بین ،درواقع .است اجتماعی هایپدیده سایر و تاریخ فرهنگ، عرف، از متأثر هم و دارد دینی خاستگاه هم اخالق، کند.می هدایت

                                                           
1. Rego 

2. Feldner 

3. Cameron 

4. Manzich 
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 صیقل جامعه هنجارهای و هاارزش اصول، زمان، طول در شودمی باعث که دارد وجود دائمی تعامل اخالق، و اجتماعی هایپدیده

 از ایمجموعه ایحرفه (. اخالق2012اران، زاده و همکگیرد )بیگ لشک را جمعی و فردی رفتار مقبول و موجه الگوهای و بخورد

 را ممکن اجتماعی روابط ترینمطلوب تا شودمی مقرر هاسازمان سوی از که است یاشدهرفتهیپذ اخالقی هایواکنش و هاکنش

 و اقتدص از اندعبارت اجتماعی انتظارات و ایحرفه اخالق آورد. مبانی فراهم ایحرفه وظایف اجرای در خود اعضای برای

-)حجازی ها و هنجارهای اجتماعیاجتماعی و احترام به ارزش مسئولیت احساس وفاداری، داری،امانت برابری، و انصاف راستگویی،

 مسئولیت و وظیفه حرفه، نوع هر به نسبت یوجدان کار و اخالقی تعهد نوعی ایحرفه اخالق تعبیری به .(1396همکاران، فر و 

 و کار در مشارکت و جمعی روح کار، در جدیت و پشتکار کار، به عالقه و دلبستگی شامل ایحرفه قالاخ چهارگانه است. ابعاد

 این ای،حرفه است. اخالق مهارت و نگرش تمایل، حاصل آگاهی، حرفه در بودن اخالقیاست.  کار محل در انسانی سالم روابط

( بیان داشتند که یکی 2014بیگی و همکاران )نجف باشد. دگربوبه-خود و گرکنترل-خود که نمایدمی فراهم فرد برای را قدرت

 .همچنین ای در بین کارکنان و مدیران سازمان است.سازمانی، داشتن اخالق حرفه تهای مهم برای دستیابی به فضیلاز مؤلفه

ای حاکم بر سازمان رفه( در تحقیق خود از جو اخالقی و اخالق ح2015بهزادی و همکاران ) ،(2017) یدریپور و حمیابراه

( در پژوهش خود بیان داشت که در 8201) 1. داوسوناندت سازمانی یاد کردهبینی کننده قوی برای فضیلعنوان پیشبه

کنند، فضیلت سازمانی ای عمل میو در راستای بهبود اخالق حرفه های اخالقی اعتقاد دارندهایی که کارکنان به ارزشسازمان

 یابد.بیشتر ارتقاء می

میرکمالی و حاج خزیمه، ؛ 1396قالوندی و احمدیان افزایش دهد )را  یتواند سالمت سازمانای کارکنان میهمچنین اخالق حرفه

 است یسازمان سالم سازمان. (2018، و همکاران 2ایاویکلی ؛1395پور، زاده و محمد؛ امیریان1396فر و همکاران، ؛ حجازی1396

بقاء و سازش  ییسازش کرده و توانا یطور کافبه زین یطوالن یبرهه زمان کیآورد، بلکه در یوام مد دخو طیکه نه تنها در مح

 سالمت (.1390 ،پورکیانی و همکاراندهد )یتوسعه داده و گسترش م در بین کارکنان و محیط خود طور مداومبه راخود 

 کامالً رفتاری مدیر، سالم، سازمان یک در .است سازمانی اثربخشی هایشاخص پویاترین از یکی سازمانی،

 یاخالق متفاوت یرفتارها. (1393جو، پور و پارسااست )جوادی یگانگی دارای خود هایبرنامه در و دارد خود کارمندان با دوستانه

قرار  انیسازم فساد فیط گرید سر و در سازمانی سالمت آن سر کدر ی که یخط فیط کی در سازمان کارمندان عنوانبه افراد

 و اهبرنامه و راهبردها یاجرا ا،هتیمورمأ انجام در سازمان تیموفق زانیم در سازمانی سالمت زانیم و است لیتحل قابل ،دارد

 و اخالق مفهوم از حیصح درک اهداف نیا به یابیدست در گام نیاول .کندیم فایا را ییسزا به نقش اهداف به یابیدست تیدرنها

 اساس و شهیر ،سازمانی سالمت بودن نییپا ای و فقدان. است سازمان در کارکنان ایاخالق حرفه بر رگذاریتأث عوامل ییشناسا

اگر در سازمانی (. 1390نژاد، )مسعودی است یرمالیغ و یمال منابع اتالف و یسازمان ،یفرد یهایناکام و اهیگرفتار یاریبس

 تمایل به حفظ عضویت در سازمان خواهندهای سازمانی و وفادار به ارزش ی رعایت شود، نیروی انسانی سازمانالقهای اخارزش

. بهبود کیفیت، نماینددر چارچوب شرح شغل فعالیت می شدهنییتعوضعیت  ش و کوشش خود، فراتر ازالداشت و با تمام ت

 .(2018مکاران، )ایاویکلی و ه ای استحرفهالق ثار اخآ ترینمهم ازجملهجلوگیری از فساد سالمت سازمانی و 

افراد سبب  بین و اطالعات در باارزشم منابع ین آنها و تقسیب یقوبا مشارکت باالتر افراد و روابط  یسازمان دیگر سالمتاز طرفی 

 3و اکپوتو و دومکا (1394بخش و همکاران )(، فرح1396کیانی و همکاران ) (.2011شود )کامرون، یم یسازمان فضیلتش یافزا

 یسالمت سازماناند. بینی فضیلت سازمانی یاد کردهعنوان یک متغیر مهم در پیشاز سالمت سازمانی بهت خود حقیقادر ت (2013)

                                                           
1. Dawson 

2. Iavicoli 

3. Akpotu and Dumka 
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 1لزیو مای. ماتدانندمی دوامپر نسبتاً یسازمان صیخصا از یامجموعه عنوانهبو  مدت سازمانکوتاه یاتر از اثربخشفر یبه وضع را

، یدر مقاله مفصل 1965سازمان است. او در سال  یپرداز سالمت سازمانهین نظریدوم، رشوپروآموزشنظر شناس و صاحبروان

 یسازمان آن سالم، سازمان کی که سازدیمطرح م یف سالمت سازمانیپرداخته است و در تعر یح سالمت سازمانیف و توضیبه تعر

 سازش و بقا یهاییتوانا و کرده سازش یکاف اندازه هب زمان از برهه کی در بلکه آورد،یط خود دوام میاست که نه تنها در مح

ن یمدد گرفته است. ا یژگیو 10، از یع سالمت سازمانیف و توزیتعر یاو برا دهد.یم گسترش و توسعه مداوم طوربه را خود

 یریگاندازه یهارای، معیژگیو 10ن یز این یگر تعامل دارد. در سنجش سالمت سازمانیکدیستند و با یدر تضاد ن باهم هایژگیو

؛ ینه؛ کاربرد منابع؛ اتحاد و همبستگیع بهیت ارتباط؛ توزیتمرکز بر هدف؛ کفا :هستند این موارد شامل و گیرندیم قرار دهیپد نیا

 ییعبارت است از توانا یسالمت سازمان(. 1375 ت حل مشکل )زنگل،یکفا و طیبا مح یسازگار؛ یخودمختاره؛ نوآور بودن؛ یروح

 سازگار هم و نوآور هم ،سالم سازمان کی ،(1998) 2کالرک نظر به. هایین توانایط و بهبود ایو سازش با مح ر حفظ بقاسازمان د

 سالمت. است تیفعال دیجد سطوح به یشرویپ به قادر و دارد یرونیب و یدرون یهابحران تحمل یبرا ییباال تیظرف است،

 سازمان یاثربخش به منجر شود، واقع مؤثر سازمان اهداف به یابیدست در تواندیم که ردیپذیم ریتأث یاریبس عوامل از یسازمان

راد، فر و بهشتی)صادقی داشته باشد ییکارکنان کارا شغلی افزایش عملکرد و سازمان یبازده و یسودده در تیدرنها و شود

1393.) 

 و ورزش کل ادارات است. ورزشی هایسازمان عهده بر رسالت، این از اعظمی بخش و دارد رشد به رو روندی ورزش ما کشور در

 راستای در هستند، دخیل جامعه ورزش هدایت امر در مستقیم صورتبه که کشور هایاستان در ورزش متولی عنوانبه جوانان،

 سالم یمانساز محیط داشتن نیازمند ،هافرصت از بهینه استفاده و محیط پیچیده و سریع روزافزون، تغییرات به سریع واکنش

های سازمانی در سازمان فضیلترسد گام برداشتن در راستای افزایش رعایت به نظر می(. 1394پور و پارساجو، )جوادی هستند

سازمانی، بتوانند محیطی  فضیلتمندی از مزایای عالوه بر بهرهتا دهد ها را یاری میهایی است که این سازمانورزشی یکی از راه

 کی عنوانبه جوانان و ورزش ادارات هایفعالیت ازآنجاکهاوردهای مهمی در این خصوص دست یابد. ه و به دستفراهم آوردسالم 

 گرید طرف از و است تیاهم حائز کشور یبدنتیترب و ورزش هنیزم در اثربخش و مدکارآ یانسان یروین تیترب در یاتیح سازمان

 رونیازا باشد، دیمف فضیلت سازمانی یارتقا در تواندیم که کارکنان ایحرفهق اخالو  سالمت سازمانی مانند متغیرهایی به توجه با

و فضیلت سازمانی  ایاخالق حرفهدر رابطه بین  میانجیعنوان متغیری به سالمت سازمانی که خواهد شد یحاضر سع پژوهش در

شویم که این متوجه می شدهانجامتحقیقات  ررسیبا بشود.  یابیارز چهارمحال و بختیاری جوانان استان و ورزش کارکنان ادارات

ای، سالمت سازمانی موضوع کمتر مورد توجه محققان قبلی قرار گرفته است و بیشتر بر روابط دوگانه بین متغیرهای اخالق حرفه

ایگاه و منزلت خاصی ها از جدو متغیر مهم در سازمان عنوانبهای و سالمت سازمانی اند. اخالق حرفهزمانی پرداختهو فضیلت سا

شود و ای منجر به پرورش محیطی اخالقی در ادارات میتوجه به رشد اخالق حرفه بینانهخوشدر یک نگاه  ند وبرخوردار هست

پایبندی  منجر به ارتقای فضیلت سازمانی خواهد شد. درنهایتتواند فضای سالم سازمانی را تقویت کند و این محیط اخالقی می

شود و این تعادل، قلب در اعمال و احساسات می و تفریطافراط ت سازمان بوده و مانع از دهنده سالمخالقی، نشانهای ابه ارزش

ای درست و سالم درست را به دالیل درست، در زمان درست و به شیوه دهد عملمندی است و به کارکنان اجازه میفضیلمت

 نقش میانجی که هستند الگویی به این سؤپاسخ به دنبالدر این تحقیق  نامحققلذا  (.2013و همکاران،  3انجام دهند )مهتا

ورزش و جوانان استان چهارمحال و  کل هسازمانی کارکنان ادار و فضیلت ایاخالق حرفهدر بررسی رابطه بین  سالمت سازمانی

ای و اخالق حرفه رتباط بین متغیرهایدر بخش پیشینه تحقیق که حاکی از ا شدهارائهبا توجه به روابط  بختیاری چگونه است؟

                                                           
1. Mathew Miles 

2. Clark 
3. Mehta 



  2شماره  /6سال  /1398تابستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

301 

ط ارتبا (2018؛ داوسون، 2017، یدریپور و حمیابراه؛ 2015؛ بهزادی و همکاران، 2014بیگی و همکاران، نجففضیلت سازمانی )

فر و همکاران، ؛ حجازی1396میرکمالی و حاج خزیمه، ؛ 1396قالوندی و احمدیان ای و سالمت سازمانی )بین اخالق حرفه

کیانی و ( و ارتباط بین سالمت سازمانی و فضیلت سازمانی )2018، و همکاران ، ایاویکلی1395پور، زاده و محمدامیریان ؛1396

بوده است و سالمت سازمانی از یکسو بر فضیلت سازمانی ( 2013؛ اکپوتو و دومکا، 1394بخش و همکاران، ؛ فرح1396همکاران، 

در شکل  ارائه شده است کهاین روابط در الگوی مفهومی تحقیق لذا  پذیرد،می ریتأثای ق حرفهاست و از طرفی از اخال تأثیرگذار

 زیر قابل مشاهده است.

 

 مفهومی تحقیقالگوی  .1شکل 

 شناسیروش

ری تحقیق جامعه آما. است یو از نوع همبستگ میدانیاطالعات،  یگردآور نحوه ازنظرو  یهدف، کاربرد ازنظرژوهش حاضر پ

نفر بوده  161به تعداد  شهرستان( نه) استان چهارمحال و بختیاری هایشهرستان ورزش و جوانان ان اداراتل کلیه کارکنشام

از آنها  درصد 94 ،ها. بعد از توزیع پرسشنامهانتخاب شده است صورت کل شمار و برابر با جامعه آماریهآماری ب نمونه کهاست 

 ، فضیلتسازمانی سالمتابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه  .آوری شدجمع داشتند، تحلیلوتجزیه یتقابلکه پرسشنامه(  152)

و همکاران  یهوتوسط  یپرسشنامه سالمت سازمان بوده است.و متغیرهای جمعیت شناختی  کارکنان ایاخالق حرفهو  سازمانی

، منابع یبانیپشتی، دهساخت ،یگرظهحمال، رینفوذ مدی، نهاد یگانگمؤلفه ی هفتسؤال و  44شامل  که ساخته شد (1996)

تا کاماًل مخالفم کامالً ) کرتیل یادرجهپنج اسیپرسشنامه بر اساس مق نیدهد. ایرا مورد سنجش قرار می علم دیتأک و هیروح

شده  ( استفاده2004برای ارزیابی فضیلت سازمانی کارکنان از پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران ). است( موافقم

، بینیخوش بعد پنج. این پرسشنامه تاس( کامالً موافقمکامالً مخالفم تا )لیکرت  یادرجهپنجبا طیف  و سؤال 15 است که شامل

 16(، 2011ی کرستن و همکاران )اپرسشنامه اخالق حرفه. دهدرا مورد سنجش قرار می بخششو  انسجام، اعتماد، همدردی

جویی و وفاداری، برتریپذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، بعد مسئولیت هشتان را در ای کارکنالی که اخالق حرفهؤس

صورت طیف هها و هنجارهای اجتماعی ب، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزشطلبیرقابت

 شامل: نمونه افراد فردی متغیرهای همچنینقرار داده است.  گیریمورد اندازه( کامالً مخالفم تا کامالً موافقم)ارزشی لیکرت  پنج

های محتوایی، پرسشنامهو  صوری برای تعیین روایی بوده است. خدمت سابقه و ستخداما نوع تحصیالت، سطح جنسیت، سن،

 سطح یافتن نندپرسشنامه مواردی ما روایی صوریکیفی در بررسی نفر از اساتید مدیریت ورزشی توزیع گردید.  12تحقیق بین 
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 صورتبه متخصصان نظرات که گرفت انجام کلمات معانی در نارسایی وجود یا و عبارات، ابهام تناسب، عدم میزان دشواری،

 اهمیت مناسب، کلمات از استفاده زبان، دستوردر بخش روایی محتوایی مواردی مانند  .شد اعمال پرسشنامه در جزئی تغییراتی

شنهادهای یها، نظرات و پپس از عودت پرسشنامهخود مورد بررسی قرار گرفت.  مناسب جای در تسؤاال قرارگیری ،سؤاالت

استفاده  1اسالپی افزارها از نرمبررسی روایی همگرا و واگرا پرسشنامه منظوربههمچنین گردید.  نهایی تدوین، پرسشنامه اخذشده

میانگین واریانس  دهندهنشاناستفاده گردید که  2شدهاستخراجیانس میانگین وار شده است. برای بررسی روایی همگرا از شاخص

( 1981) 3همچنین برای بررسی روایی واگرا از شاخص فورنل و الرکر بین هر متغیر با سؤاالت خود است. شدهگذاشتهبه اشتراک 

نتایج مربوط به روایی همگرا و واگرا در  تغیرها است.طه آن متغیر با سایر مکه میزان رابطه یک متغیر با سؤاالتش در مقایسه راب

 .استفاده شد و پایایی ترکیبی کرونباخ یآلفا روش از نیز پرسشنامه پایایی تعیین منظوربه بخش نتایج تحقیق ارائه شده است.

 پایایی معیار 4مربعات جزئیحداقل  روش کهدرحالی است هاسازه پایایی تعیین یبرا سنتی معیار یک کرونباخ، یآلفا معیار

 توجه با بلکه مطلق صورتبه نه هاساز پایایی که است این در کرونباخ یآلفا به نسبت آن نسبی یبرتر و بردمی به کار را ترکیبی

های شود، مدل 7/0هر سازه باالی  5ترکیبی پایایی مقدار کهدرصورتی شوند.محاسبه می یکدیگر با هایشانزهاس همبستگی به

داوری و دهد )باشد، فقدان پایایی را نشان می 6/0کمتر از  مقدار این اگر و برخوردارند مناسب درونی یپایدار از ،گیریاندازه

 (.1395رضازاده، 

 ترکیبی متغیرهای تحقیق یضرایب آلفای کرونباخ و پایای .1جدول 

 پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر

ایاخالق حرفه  16 89/0 91/0 

 88/0 86/0 44 سالمت سازمانی

 .89/0 91/0 15 فضیلت سازمانی

که نشان از پایایی  است 7/0مشخص شده است، مقادیر مربوط به پایایی متغیرهای تحقیق بیشتر از  1ور که در جدول طهمان

 پژوهش حاضر دارد. هایمناسب پرسشنامه

 استفاده گردید. 6اسالاسمارت پی افزارنرم از یرساختا معادالت یسازمدل روش از پژوهش این مدل آزمون یبرا

 هایافته

 123مرد ) درصد 81 آماری، نمونه ازپرسشنامه برگشتی  152 از مجموع داد؛ نشان آماری نمونه شناختیجمعیت عوامل بررسی

 سطح بررسی . همچنیندرصد بود 46سال،  11 تا 5 طبقه در آنها شغلیسابقه  بیشترین نفر( بودند. 28) زن درصد 19و  نفر(

 نیروهای از بخش بیشترین درصد( و 35بودند ) کارشناسی مدرک دارای اکثریت کارکنان داد؛ نشان کنندگانشرکت تحصیلی

 هستند. کار به مشغول قراردادی استخدام طریق از درصد(، 51ادارات ) این

سبت اسالپی روش برتری دالیل مهم از هرچند ست،  شده ذکر غیرنرمال هایداده و های کوچکهنمون ها،روش سایر به ن ا

 شد. استفاده اسمیرنوف کولموگروف آزمون از هاداده توزیع بودن نرمال فرض بررسی برای ولی

                                                           
1. PLS 

2. Average Variance Extracted 

3. Fornell and Larker 

4. Partial Leat Squares 

5. Composite Reliability 
6. Smart PLS 
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 های متغیرهای تحقیقوضعیت توزیع داده. 2جدول 

استانداردانحراف  میانگین تعداد متغیرها رنوفیاسم -کلموگراف  یداریمعنسطح    

ایاخالق حرفه  152 44/3  002/1  049/1  222/0  

19/3 152 سالمت سازمانی  976/0  934/0  348/0  

23/3 152 فضیلت سازمانی  950/0  115/1  139/0  

 های آماری دارای توزیع طبیعی بوده است.دهد داده، نشان می2نتایج جدول 

 برازش( 3 و یساختار یهامدل برازش (2 ،یگیراندازه یهامدل ( برازش1: شده است انجام بخش سه در تحقیقمدل  برازش 

 اطمینان روایی و پایایی معیارهای از استفاده با گیریاندازه هایمدل در موجود روابط صحت از ابتدا، که بیترتنیابهکلی.  مدل

 پژوهش مدل کلی برازش نیز پایانی مرحله در و پرداخته ساختاری بخش در موجود روابط تفسیر و بررسی به سپس و کرده حاصل

 است. شده بررسی

 یبرا است. آن به مربوط سؤاالت همراه به متغیر یک رندهیدربرگ که شودمی کلی مدل از بخشی به مربوط ،یگیراندازه مدل

 .شده است استفاده واگرا روایی و همگرا روایی پایایی، معیار سه از یگیراندازه یهامدل برازش بررسی

شوند که اگر ز طریق محاسبه مقدار همبستگی سؤاالت یک متغیر با آن متغیر محاسبه میعاملی ابارهای سنجش بارهای عاملی: 

شود، مؤید این مطلب است که واریانس بین متغیر و سؤاالت آن از واریانس خطای  4/0این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار 

(. نتایج مربوط به بارهای 1999، 1هالندگیری قابل قبول است )ازهگیری آن متغیر بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل انداندازه

 قابل مشاهده است. 3مربوط به آنها، در جدول )ضریب تی( گیری و ضرایب معناداری های اندازهعاملی سؤاالت مدل

 پرسشنامه سؤاالتتی  و ضرایب بارهای عاملی. 3جدول

 گویه بار عاملی ضریب تی گویه بار عاملی ضریب تی گویه بار عاملی ضریب تی

55/23  80/0  q51 08/21  81/0  q26 08/27  855/0  q1 

49/29  84/0  q52 43/19  82/0  q27 46/19  814/0  q2 

85/31  84/0  q53 66/33  85/0  q28 04/26  84/0  q3 

73/20  81/0  q54 62/31  87/0  q29 98/36  85/0  q4 

99/63  87/0  q55 91/47  89/0  q30 7/27  82/0  q5 

53/31  87/0  q56 82/33  84/0  q31 44/27  85/0  q6 

25/36  86/0  q57 68/60  90/0  q32 82/25  82/0  q7 

88/29  87/0  q58 50/53  89/0  q33 69/41  89/0  q8 

20/48  88/0  q59 05/37  86/0  q34 82/37  86/0  q9 

83/47  89/0  q60 55/38  87/0  q35 85/39  87/0  q10 

65/33  86/0  q61 51/35  85/0  q36 69/53  90/0  q11 

20/41  88/0  q62 93/24  84/0  q37 97/24  81/0  q12 

33/45  88/0  q63 01/32  87/0  q38 94/36  88/0  q13 

17/45  88/0  q64 95/33  86/0  q39 2/37  85/0  q14 

28/38  88/0  q65 66/46  88/0  q40 4/25  82/0  q15 

14/27  87/0  q66 25/27  84/0  q41 33/30  82/0  q16 

81/23  90/0  q67 27/27  82/0  q42 32/30  86/0  q17 

83/7  41/0  q68 28/33  84/0  q43 77/29  84/0  q18 

65/66  912/0  q69 53/35  876/0  q44 23/46  883/0  q19 

                                                           
1. Hulland 
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82/27  836/0  q70 46/42  876/0  q45 20/46  886/0  q20 

47/58  907/0  q71 26/60  893/0  q46 93/29  876/0  q21 

57/47  879/0  q72 59/34  863/0  q47 03/74  867/0  q22 

28/37  870/0  q73 95/44  875/0  q48 72/37  853/0  q23 

44/33  849/0  q74 87/37  89/0  q49 46/29  874/0  q24 

39 885/0  q75 13/59  912/0  q50 52/30  852/0  q25 

که نشان از مناسب بودن  بیشتر است 4/0از  هاگویهضرایب بارهای عاملی  75مشخص است، تمامی  3طور که در جدول همان

توان بیان کرد که بارهای عاملی ، پس میاست 96/1سؤاالت که همه باالتر از  تی این معیار دارد. با توجه به ضرایب معناداری

 (.1395داوری و رضازاده، )کدام از سؤاالت نیست به حذف هیچ هستند و نیازیدرصد معنادار  95همه سؤاالت در سطح 

محاسبه و گزارش ضرایب  ،اساالپی گیری در روشهای اندازهمدل شدومین معیار برای براز :آلفای کرونباخ و پایایی مرکب 

روش تحقیق بیان شده  پایایی مرکب در بخش به آلفای کرونباخ و مربوطمقادیر است.  آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها

 است.

 به کار ااسالپی گیری در روشهای اندازهبعد از پایایی دومین معیاری است که برای برازش مدل اروایی همگر: روایی همگرا 

ر متغیر با سؤاالت ن هبی شدهگذاشتهمیانگین واریانس به اشتراک  دهندهنشان شدهاستخراجشود. معیار میانگین واریانس برده می

دهد که هرچه میزان همبستگی یک متغیر با سؤاالت خود را نشان می شدهاستخراجمیانگین واریانس  ترخود است. به بیان ساده

که برای سنجش روایی  شدهاستخراجمیانگین واریانس همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. مقدار بحرانی برای معیار 

روایی همگرای قابل قبول را نشان  5/0باالی  شدهاستخراجمیانگین واریانس . بدین معنی که مقدار است 5/0ده، ی شعرفهمگرا م

مشخص  4متغیرهای تحقیق در جدول  شدهاستخراجمیانگین واریانس . ضرایب مربوط به (1995و همکاران،  1بارکالیدهد )می

 .شده است

 متغیرهای تحقیق هشداجاستخرمیانگین واریانس ضرایب  .4جدول 

 شدهاستخراجمیانگین واریانس  متغیر

ایاخالق حرفه  69/0 

 51/0 سالمت سازمانی

 59/0 فضیلت سازمانی

بیان توان هستند، لذا می 5/0که باالی  4 جدول در شدهدادهنشان  شدهاستخراجمیانگین واریانس با توجه به باال بودن ضرایب 

 .یی همگرای مناسب برخوردار استکرد که مدل تحقیق از روا

 است. فورنل و الرکراس الپی گیری در روشهای اندازهروایی واگرا سومین شاخص سنجش برازش مدل درنهایت :روایی واگرا 

این روش میزان رابطه یک متغیر با دند. در گیری تعیین نموهای اندازهی مدل( روشی را برای تعیین میزان روایی واگرا1981)

که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که طوریها سایر متغیرها است؛ بؤاالتش در مقایسه رابطه آن متغیر بس

ان یک متغیر در مدل تعامل بیشتری با سؤاالت خود دارد تا با سؤاالت دیگر. روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میز

مربع مقدار ضرایب )هر متغیر بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر  ایبر شدهاستخراجمیانگین واریانس 

                                                           
1  . Barclay 
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گیری های اندازهماتریس مربوط به روایی واگرای مدل 5. جدول (1981)فورنل و الرکر،  همبستگی بین متغیرها( در مدل باشد

 دهد.را نشان می تحقیق

 گیریمدل اندازه ماتریس روایی واگرا .5جدول 

ایاخالق حرفه سالمت سازمانی فضیلت سازمانی متغیر  

83/0 - - ایاخالق حرفه  

714/0 - سالمت سازمانی  703/0  

768/0 فضیلت سازمانی  695/0  689/0  

متغیرها  شدهاستخراجمیانگین واریانس ، مقدار جذر است( مشخص 1981برگرفته از روش فورنل کورنر ) 5 گونه که از جدولهمان

های زیرین اند، از مقدار همبستگی میان آنها در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهکه در خانهپژوهش حاضر در 

تحقیق توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، متغیرها در مدل می ورنیازااند بیشتر است. شدهداده و چپ قطر اصلی ترتیب

 .، روایی واگرای مدل در حد مناسب استگریدانیببهارند تا با متغیرهای دیگر. تعامل بیشتری با سؤاالت خود د حاضر

. 1های ارزیابی زیر صورت گرفت: برازش مدل ساختاری، به ترتیب شاخص منظوربه: یهای ارزیابی برازش مدل ساختارشاخص 

. شاخص 4و 2Q (Geisser criterion-Stone ). شاخص 2R ،3یا  R Squares. شاخص 2(، values-t) تی اعداد معناداری

Redundancy. 

 متغیرها در مدل )بخش ساختاری(، اعداد معناداریترین شاخص برای سنجش رابطه بین ابتدایی :(t-values) تی معناداری اعداد

 2. شکل بین متغیرها است بیشتر شود، نشان از صحت رابطه 96/1درصد از  95مقدار این اعداد در سطح  کهدرصورتیاست. تی 

قابل مشاهده است، تمامی ضرایب  2گونه که در شکل دهد. همانتحقیق را نشان می برای ارزیابی بخش ساختاری مدل تی مقادیر

درصد و  95بیشتر بوده و این حاکی از معنادار بودن تمامی مسیرهای مشخص شده در سطح اطمینان  96/1از  تی معناداری

 .(1395وری و رضازاده، اد) مناسب بودن مدل ساختاری دارد

( سه 2009و همکاران ) 1شود. هنسلرتعیین می 2Rوسیله شاخص ه: برازش بخش ساختاری مدل ب2R یا R Squares شاخص

 2Rاند. ضرایب مربوط به معرفی نموده 2Rعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی را به 67/0و  33/0، 19/0مقدار 

توان بیان ، می6ذکر شده در جدول  2Rقابل مشاهده است. با توجه به مقادیر  6جدول  ی مدل ساختاری درزامتغیرهای درون

 کرد که مدل ساختاری پژوهش از برازش قوی برخوردار است.

بینی مدل ( معرفی شد، قدرت پیش1975) 2این شاخص که توسط استون و گیزر: 2Q (Geisser criterion-Stone) شاخص 

 بینی مدل در مورد متغیرهای( در مورد شدت قدرت پیش2009(. هنسلر و همکاران )1975گیزر،  سازد )استون ومیرا مشخص 

بینی ضعیف، متوسط و قوی متغیر و یا که به ترتیب نشان از قدرت پیش را تعیین نمودند 35/0 ؛ و15/0، 2/0زا سه مقدار درون

متغیرهای مدل تحقیق حاضر مشخص شده است. با  2Qبوط به قادیر مرم 6دارد. در جدول  آن رازای مربوط به متغیرهای برون

بینی قوی ، نشان از قدرت پیشاست 35/0زای مدل تحقیق حاضر بیشتر از برای تمامی متغیرهای درون 2Qتوجه به اینکه مقدار 

ری تحقیق مناسب و قوی بینی مدل ساختاکه قدرت پیشتوان بیان کرد می درنتیجهزای مربوط به آنها را دارد و متغیرهای برون

 .است

                                                           
1. Henseler 

2. Stone-Geisser 



 شیروانی و اسمعیلی جوانان و ورزش ادارات کارکنان سازمانی فضیلت و ایحرفه اخالق بین ارتباط در سازمانی سالمت میانجی نقش رسیبر

 

306 

 
* PE ( ایاخالق حرفه ) – RE ( پذیریمسئولیت ) – BH (صادق بودن) – JAF (عدالت و انصاف) LO (وفاداری) – EAC ( جویییبرتر ) – RFO (احترام به دیگران) – SWO 

) OVS – (همدردی با دیگران) هارعایت ارزش ) - OV ( نیفضیلت سازما ) – GO ( بینیخوش ) – TR (اعتماد) – SY (همدردی) – CO (انسجام) – FO (بخشش) - OH 
) CON – (نفوذ مدیر) AI – (یگانگی نهادی) IU – (سالمت سازمانی) گریمالحظه ) – CONS ( دهیساخت ) – RE (پشتیبانی منابع) – MO (روحیه) – SEM ( علمی تأکید ). 

 ساختاری مدل برای ارزیابی بخشتی  مقادیر .2شکل

زا است که از یک یا چند متغیر مقدار تغییرپذیری سؤاالت یک متغیر درون دهندهنشاناین شاخص  :Redundancyشاخص 

داوری عددی ذکر نشده و فقط مثبت بودن آن حائز اهمیت است ) Redundancyپذیرد. در مورد مقدار مالک می تأثیرزا برون

 دهد.متغیرهای مدل تحقیق حاضر را نشان می Redundancyط به ضرایب مربو شش(. جدول و رضازاده

 های ارزیابی برازش مدل ساختاریشاخصمقادیر مربوط به  .6جدول 

 R Squares Q2 Redundancy متغیر

ایاخالق حرفه  - 512/0  - 

486/0 سالمت سازمانی  488/0  461/0  

728/0 فضیلت سازمانی  602/0  509/0  

شود و با گیری و معادالت ساختاری میهای اندازهمدل کلی شامل هر دو بخش مدل :بخش مدل کلی ارزیابی برازش شاخص

شود. برای بررسی برازش مدل کلی تنها از یک شاخص به نام شاخص برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می تائید

و  1لتزو صورت کلی استفاده کرد.هب تحقیق کیفیت مدلرسی اعتبار یا توان برای برو از آن می شودنیکویی برازش استفاده می

معرفی  شاخص نیکویی برازش مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای عنوانبهرا  36/0، 25/0، 01/0( سه مقدار 2009همکاران )

 .(2009ولتز و همکاران، ) اندکرده

 گردد:محاسبه میصورت زیر هبرای مدل تحقیق ب شاخص نیکویی برازش مقدار

 

                                                           
1. Wetzels 
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√0/714 × 0/404 = 0/537 

معرفی شده شاخص نیکویی برازش عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای که به 36/0، 25/0، 01/0با توجه به سه مقدار  

 گردد.می تائیددر مورد مدل تحقیق، برازش بسیار مناسب مدل کلی آن شاخص نیکویی برازش برای  537/0است و حصول مقدار 

های گیری، مدل ساختاری و مدل کلی، اجازه بررسی و آزمودن فرضیههای اندازهپس از برازش مدل :ای تحقیقهآزمودن فرضیه 

مدل پژوهش در شکل  استانداردشدهروابط بین متغیرهای مدل و ضرایب  تی با توجه به مقادیر. آمده است به وجود تحقیق خود

 مشخص شده است. 7در جدول  هرکدامایب استاندارد مربوط به های تحقیق و همچنین ضرنتایج معناداری فرضیه، 3و  2

 های تحقیقبررسی فرضیه. 7جدول 

 نتیجه آزمون tآماره  ضریب مسیر مسیر )فرضیه( ردیف

 پذیرش فرضیه 655/0 849/40 (OVفضیلت سازمانی ) <----- (PEای )حرفهاخالق  1

 پذیرش فرضیه 698/0 469/10 (OHسازمانی ) سالمت <---- (PEای )اخالق حرفه 2

 پذیرش فرضیه 546/0 022/9 (OV)فضیلت سازمانی  <----(OHسازمانی ) سالمت 3

های تحقیق مورد پذیرش قرار ، کلیه فرضیهتی قابل مشاهده است، با توجه به ضریب مسیر و آماره 7طور که در جدول همان

 گرفتند.

 

 مدل پژوهش استانداردشدهضرایب . 3شکل 

 استفاده VAFنام  به یاآماره از میانجی، متغیر اثر شدت یعنی ،میرمستقیغ اثر شدت تعیین یبرا :میانجی تأثیر تشد تعیین 

د. میانجی دار متغیر تأثیر بودن تریقو از نشان باشد ترنزدیک یک به مقدار این هرچه .است یک و صفر بین یمقدار کهشود می

از فرمول زیر محاسبه  VAFمقدار (. 1395داوری و رضازاده، سنجد )می را کل اثر رب میرمستقیغ اثر نسبت مقدار این درواقع

 گردد:می

VAF =
a ×  b

(a × b) + c
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مقدار ضریب مسیر میان  bای( و میانجی )سالمت سازمانی(، مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل )اخالق حرفه aکه در آن 

 .استریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته ض cمتغیر میانجی و وابسته )فضیلت سازمانی( و 

VAF =
 0/698 × 0/546

(0/698 × 0/546) + 0/655
= 0/369 

 میانجی متغیر توسط و غیرمستقیم طریق از بر فضیلت سازمانی ایاخالق حرفه اثر از درصد 9/36 که است معنی بدان این

 شود.می تبیین سالمت سازمانی

 گیریبحث و نتیجه

 انجام یبرا مناسب یبستر جادیا نیهمچن و جامعه مختلف افراد به یرسانخدمت جوانان، و ورزش ادارات فیوظا از یکی ازآنجاکه

 یانسان منابع داشتن مستلزم فهیوظ نیا آنهاست، یروح و یجسم سالمت نیتأم منظوربه مختلف اقشار توسط یورزش یهاتیفعال

 یشغل یهایازمندین و خود یانسان یروین به دیبا خود مقاصد و اهداف قتحق نهیزم در آنها  باالست؛ ایتعهد و اخالق حرفه با

-بر فضیلت سازمانی با توجه به نقش واسطه ایاخالق حرفه تأثیریابی مدل حاضر قیتحق از هدف .دارند مبذول یخاص توجه آنان

 ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بود.کارکنان ادارات  سالمت سازمانیگری 

اثر ای کارکنان و فضیلت سازمانی (، بین اخالق حرفه655/0با توجه به ضریب مسیر در مدل تحقیق ) نتایج تحقیق نشان داد که

بیگی و همکاران ( و نجف2015بهزادی و همکاران )معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق در این فرضیه با نتایج تحقیق  مستقیم و

فضیلت  معرض در گرفتن قرار .شودمی مربوط سازمان یاعضا یرفتار ارتقاء و تعالی به زمانیسا فضیلتخوانی دارد. هم( 2014)

 هر یاجرا درنتیجه و به یکدیگر احترام و کمک یراستا در آنها برانگیختن و کارکنان در مثبت احساسات ایجاد موجب سازمانی،

 احساس و اعتماد افزایش، را خود سازمانی اعتبار و شهرت ازمان،س از مثبت ذهنیت با شود، زیرا افرادمی ایاخالق حرفه بیشتر چه

بیگی کنند )نجفتالش می سازمان یبرا بیشتر سود کسب و بهتر انجام و اعتبار این تقویت و حفظ یراستا در و توسعه را یوفادار

اقت، همدردی و احترام به یکدیگر ، وفاداری، صدپذیریمسئولیتای حاکم بر سازمان که شامل اخالق حرفه (.2014و همکاران، 

بیشتر افراد و روحیه باالی آنان و بالطبع  و انسجام اعتماد تواند باعث افزایششود، میها و هنجارها میرعایت ارزش همچنینو 

ای حرفهاخالق  با سازمانی فضیلت بین رابطه تائید به توجه با (.2015گردد )بهزادی و همکاران،  فضیلت سازمانیباعث افزایش 

توجه مدیران ادارات ورزش  مورد نیکو سیرت و سالم روابط یمبنا عنوانبه اخالقی یهاارزش ارتقاء گرددمی پیشنهاد کارکنان

 از تواندمی شد یاد آن از سازمانی فضیلت عنوان تحت که اخالقی یهاارزش ارتقاء .گیرد قرار جوانان استان چهارمحال و بختیاری

 پیشنهاد ادارات ورزشی مدیران به روازاین .یابد پرورش محیطی یهاحمایت و اجتماعی یهامهارت ،یدرک خودباور طریق

 طریق از تا شود گرفته نظر در آموزشی یهادوره سازمان کارکنان کلیه یبرا سازمانی، فضیلت سطح ارتقاء یراستا در شودمی

 بر کردن عمل یبرا خود توانایی به باور و ت درک مشکالت واقعیجه هاییفرصت سازمان افراد همه یبرا هادوره این برپایی

 .شود فراهم کار محیط در عمیق یهاکمک بحث به ،شدهتعیین یهاارزش اساس

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان  سالمت سازمانیو  ایاخالق حرفهنشان داد که بین  حاصل از تحلیل مدل پژوهشنتایج 

نتایج تحقیق در این  وجود دارد. معنادارمستقیم و  اثر (698/0با توجه به ضریب مسیر در مدل تحقیق )چهارمحال و بختیاری 

 که (1395)پور زاده و محمد( و امیریان1396فر و همکاران )(، حجازی1396میرکمالی و حاج خزیمه )فرضیه با نتایج تحقیق 

 .، در یک راستا قرار داردسازمانی ارتباط معنادار و مستقیم دارد سالمت ای بااخالق حرفههای خود بیان داشتند در پژوهش

 هر دو که است یاخالق زمیمکان یگرید و قانون زمیمکان یکی دارد: وجود زمیمکان دو سازمان طیمح یسازسالم یبرا یطورکلبه

 قیطر از درواقع د.ینما حاکم سازمان در ندیفرا کی صورتبه را یسازسالم تواندمی ینهاد و داریپا صورتبهو  اندقانون از فراتر
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 سالمتگردد. یم سالم سازمان و دهیرس یخودکنترل به اخالق ندنمو یدرون با کارکنان و اصالح یسازمان روابط زمیمکان نیا

المت ست. اس ارتباط در هاسازمان در ایاخالق حرفه و روانی بهداشت روانی، فشار مجموعه سه با که است کلی موضوعی سازمانی

ی الیانون طن مجموعه است که ورود قآن در کارکنا ایالق حرفهشدن اخ صول استقرار و نهادینهحای مسازمانی در هر مجموعه

. های بروز هرگونه فساد اداری را تا حدودی از بین بردتواند، زمینهن میآس فردی بر اسا هایگیریمیمدر زندگی افراد و تص

دستیابی به سالمت سازمانی،  اولین گام برای( بیان کردند که 1395زاده و محمدپور )امیریان (.1396، و حاج خزیمه )میرکمالی

( 2002نگل )یکل و دنیال. است سازمان در کارکنان ایاخالق حرفه بر رگذاریتأث عوامل ییشناسا و اخالق مفهوم ح ازیصح درک

 عمدتاً سالم سازمان کی در که یمعن نیبد ،است ایاخالق حرفه هاآن از یکی که اندنموده ارائه یسازمان سالمت یبرا مؤلفه ازدهی

 سازمان در استیس یبرا را ییو جا شوند قائل ارزش یباطن اخالق به شتریب دارند لیتما و کارکنان ندارد وجود یراخالقیغ رفتار

گذاشت  خواهد قدم یاثربخش ریمس در شتریب ازمانس باشند متعهدتر اتیاخالق به نسبت سازمان در کارکنان هرچه مسلماً نند.ینب

 یاکار حرفه انجام هنگام شخص عمل و رفتار، ادب به مربوط یاحرفه و بیشتر به سالمت سازمانی دست خواهد یافت. اخالق

ورزش و  رسد در اداراتپذیری است. به نظر میمسئولیت هم لحاظ گردیده،در این تحقیق  آنکههای مهم مؤلفهاست و یکی از 

 آن یامدهایپ و هامیتصم تیمسئول و گوستپاسخ سازمان در فرد ،یریپذتیمسئول بعد جوانان استان چهارمحال و بختیاری در

 یادا یبرا دهد؛یم تیاهم کارش در یو خوشنام یدرستکار به است؛ منداخالق و حساس است؛ گرانید سرمشق رد؛یپذیم را

دهد و این امر یانجام م تین و خلوص توان با تمام رد،یگیم عهده به که را یتیمسئول و کوشاست شیخو یهاتیمسئول تمام

 شود.تواند باعث افزایش و بهبود سالمت سازمانی می

بین سالمت سازمانی و فضیلت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان و معنادار مستقیم  اثرحاضر  پژوهشیکی دیگر از نتایج 

بخش و همکاران (، فرح1396)کیانی و همکاران  تحقیق با نتایج قسمتنتایج تحقیق در این  تیاری بوده است.چهارمحال و بخ

 یمتعدد عوامل نیازمند موفقیت به رسیدن و رشد جهت هاامروزه، سازمان. خوانی دارد( هم2013( و اکپوتو و دومکا )1394)

 مانندسالمت سازمانی  دهندهتشکیل است. توجه به ابعاد تأثیرگذار و مهم فاکتور یک سازمانی سالمت این میان در که هستند

 تواندها میعلمی در سازمان تأکیددهی، حمایت و پشتیبانی از منابع، روحیه و گری، ساختیگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه

یلت سازمانی است، گردد )کیانی و های فضاعتماد، انسجام، بخشش، همدردی و بخشش که همگی از مؤلفه افزایش روحیه باعث

مدیران از منابع انسانی پشتیبانی وقتی رسد در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، (. به نظر می1396همکاران، 

 دادن ،کاری حجم و بندی کارزمان طریق از کارکنان زندگی شرایط به دهد )مانند توجهف را انجام میهای مختلمناسب در زمینه

 در مشارکت کارکنان خصوص در شترییفرصت ب و اریمعنوی، دادن اخت و مادی ازهایین نیتأم برای کافی مزایای و حقوق

شود. گردد که این خود منجر به انسجام بیشتر در ادارات میسازمان( در وهله اول باعث جلب رضایت کارکنان می ماتیتصم

عنوان )به روحیه از طرف آنها به کارکنان در بین کارکنان و دادن رات ورزش و جوانانادا نفوذ مدیرانرسد به نظر میهمچنین 

هایی از عنوان مؤلفهو اعتماد بین کارکنان و مدیران )به بینیتواند باعث افزایش نگرش خوشمی هایی از سالمت سازمانی(مؤلفه

 .گرددفضیلت سازمانی( 

 طریق از ای بر فضیلت سازمانیدرصد از اثر اخالق حرفه 9/36 شان داد کهنتایج حاصل از تحلیل مدل پژوهش ن همچنین

نتایج تحقیق در این بخش با نتیجه تحقیق قالوندی و  شده است. تبیین سالمت سازمانی میانجی متغیر غیرمستقیم و توسط

محیط کاری ادارات ورزش  ی موجود درا( همخوانی دارد. در تبیین نتایج فوق نیز باید عنوان کرد که اخالق حرفه1396همکاران )

سالمت روحی و جسمی کارکنان رضایت خاطر آنان را افزایش داده و در جهت بهبود فضای کلی و همچنین  نیتأمو جوانان با 

 تر با شرایط آنها اقدام کرده تا فضیلت سازمانی ادارات ورزش و جوانان افزایش یافته و در حد مناسبی قراروضع قوانین مناسب

سالمت سازمان، موجبات شرایط کاری مناسب و فضای کاری مشارکتی همراه  تأمینای با تضمین و عبارتی اخالق حرفهگیرد. به 
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( در پژوهش خود بیان داشت که چنانچه مدیران سازمان نسبت به توسعه 1395ضامنی ) آورد.با اعتماد و انسجام را فراهم می

باشند، سازمان با تبعاتی چون افزایش غیبت، کاهش اعتماد، انسجام و بخشش  توجهبیان ای و تبع آن سالمت سازماخالق حرفه

در بین کارکنان، وجود سطوح پایینی از روحیه و انگیزش و نادیده انگاشتن اعتبار سازمان توسط کارکنان مواجه خواهد شد. 

اخالق  گرفتن توسعه هنادیددین ترتیب با نی است و بهای اصلی فضیلت سازمااعتماد، انسجام، بخشش و روحیه کارکنان از مؤلفه

یابد و از این طریق فضیلت سازمانی ضعیف خواهد شد. سالمت سازمانی سبب ایجاد محیطی کاهش می ای، سالمت سازمانیحرفه

و  تیمأمور، دلپذیر برای کار و کوشش، باال رفتن روحیه سازندگی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد. در سازمان سالم

های های اخالقی پذیرفته سازمان کدام هستند و این ارزشدانند که ارزشاهداف سازمان برای همه افراد روشن است. همه می

های بنابراین حرکت کارکنان در محدوده ارزش ؛کننداخالقی هستند که مرزهای رفتارها و درست و نادرست را مشخص می

های اخالقی ن سالم و تندرست است و جوی همراه با اعتماد و انسجام بر اساس ارزشیک سازما اخالقی سازمان، فضیلت سازمانی

 (.2013خواهد آورد )مهتا و همکاران،  به وجوددر سازمان 

ای کارکنان و سالمت سازمانی اخالق حرفه بهبود و جهت توسعه ادارات ورزش و جوانان، مدیران که گرددمی پیشنهاد درنهایت

و از آنها  تشویق کنند سازمان منافعبه درست انجام دادن کار در جهت  را کارکنان بایستمی سازمانی، ضیلتع بهبود فو بالطب

 کارکنان برای سازمان اهداف از واضح و دقیق تعریف مدیران بایستی همچنین. بخواهند که به تعهدات خود در سازمان عمل کنند

 این در. داشته باشند کند،می هدایت را هاواکنش که سازمان اهداف به نسبت عمیقی و ژرف کارکنان احساسات تا دهند ارائه

 هایچالش با سازمان زمانی که حتی سازمان، هایو مأموریت اهداف از دقیق تعریف داشتن علت به کارکنان که است حالت

 جهت در مدیران تالش مضاعف گرددمی هتوصی چنینهم. بینی()خوش هستند بینخوش خود به موفقیت باشد، مواجه ای،عمده

 مدیران. )همدردی و انسجام( باشند داشته وظایف، هنگام انجام به دیگران به اعتنا و توجه و کارکنان بین همدردی ابراز گسترش

 انیمهرب و درستی و راستی صداقت، شرافت، و عزت بودن رایج ادارات، در و یکپارچگی انسجام سطوح ارتقای جهت در بایستی

 بایستی مدیران سازمانی فضایل گسترش همچنین جهت. گردد رایج وزارتخانه اعتماد در طریق، این از تا کنند تالش در سازمان،

 در عذرخواهی با صادقانه اشتباهات، که صورتبدین. دهند گسترش کارکنان در بین را سازمان در اشتباهات بخشش روحیه

 شود نگریسته آن به فضیلت سازمانیباالی  استانداردهای زمینه در یادگیری برای هاییتفرص عنوانبه و شود سازمان پذیرفته

 خواهد برخوردار باالیی سطح همراه با فضیلت سازمانی از سازمانی سالمت ای وکه اخالق حرفه است حالت این در. )بخشش(

 شد.

 تواندیم پژوهش نیاایج تحقیقات پیشین وجود داشته، الزم به ذکر است که به دلیل محدود بودن و همچنین تناقضی که در نت

 ییهاتیمحدود ،وجودنیباا .دنینما رد ای و دییأت را آن جینتا ،گرید نقاط در گرید یهاپژوهش که باشد یمناسب ریمس کنندهشروع

ادارات ورزش و  کارکنان اضرح پژوهش یآمار جامعه نکته اشاره کرد که این به وانتیم هاآن نیترمهم از که داشتند وجود زین

 بنابراین ؛کرد توجه محیطی ،یساختار فرهنگی، ازلحاظ هاییتفاوت به بایستمی اند وبوده جوانان استان چهارمحال و بختیاری

 نهیشیپبا توجه شود که می پیشنهاد حوزه این در پژوهش ادامه ینیست. برا پذیرامکان یسادگبه نهادها سایر به آن تعمیم

عنوان متغیر به سازمانی( رفتار شهروندی اعتماد سازمانی و )مانند تعهد سازمانی، سازمانی سالمتمتغیرهایی غیر از هش، پژو

 قرار گیرد. مدنظرو فضیلت سازمانی  ایاخالق حرفهمیانجی در ارتباط بین 

 منابع

 کل اداره کارکنان یاثربخشبا  یسازمان متو سال یاحرفه اخالق (. رابطه1396پور، حسین. )زاده، مژگان و محمدامیریان

 .42 -15، (3)11، یآموزش تیریمد یهایفارس. نوآور وپرورشآموزش
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. سازمانی فضیلت با اخالقی یرهبر و اخالقی جو بودن، وجدانی رابطۀ(. 1394. )کیومرث بشلیده، عبدالزهرا و نعامی، الهام؛ بهزادی،

 .72-36 ،(1)10 فناوری، و علوم در اخالق فصلنامه

 انتشارات اول، کرمان: چاپ. شایعه و اداری فساد سازمانی، سالمت(. 1390) .مرتضی خادمی، افالطون و امیری، مسعود؛ پورکیانی،

 کرمان. واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 استان جوانان و ورزش کل اداره سازمانی سالمت با کارکنان توانمندسازی (. ارتباط1394پور، محمد؛ پارساجو، علی. )جوادی

 .25-34(، 1)3همدان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 

 استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان سازمانی سالمت با شغلی نگرش (. ارتباط1393پور، محمد؛ پارساجو، علی. )جوادی

 .137-146(، 2)1همدان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 

 اداری سالمت با سازمانی انضباط و ایحرفه اخالق (. ارتباط1396نیا، شهرام. )یرسوار، هادی و هاشمفر، حسن؛ رزقی شحجازی

 .32 -15(، 108)28ت، یریمد یپژوهندهیآ کارکنان. فصلنامه

 جهاد سوم، تهران: انتشارات چاپ. PLS افزارنرم با ساختاری معادالت سازیمدل(. 1395) آرش. رضازاده، علی و داوری،

 .انشگاهید

 تحصیلی هایدوره در یرانتفاعیغ و دولتی مدارس در سازمانی سالمت بعد از سازمانی جو مقایسه و بررسی(. 1375) ه.یمرض زنگل،

 .یبهشت دیشه دانشگاه ارشد،یکارشناس نامهانیپا. تهران متوسطه و راهنمایی

 یعلمئتیه یاعضا دگاهید از یسازمان سالمت و یسازمان نگفره نیب رابطه نییتب. (1393) ه.یرق راد،یبهشت د ویمج فر،یصادق

 .102ـ87 (،2)8 گرمسار، واحد یاسالم آزاد دانشگاه یآموزش تیریمد و یرهبر فصلنامه. هیاروم دانشگاه

 اکزمر: موردی مطالعه)سازمان  در اداری سالمت و ایحرفه اخالق هایمؤلفه رعایت رابطه (. بررسی1393خواه، محمد. )عرفانی

 تهران. دانشگاه مدیریت، دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان. (قم استان در دینی و فرهنگی

ت سازمانی لبررسی رابطه بین جو اخالقی سازمان و فضی(. 1394بخش، سعید؛ پورمحمدی، سیده مریم و مرادی، مرتضی. )فرح

 .المللی مدیریت آموزشیدومین کنفرانس بین. دنورآبابا سالمت سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهرستان 

ای، سالمت سازمانی، کیفیت زندگی کاری در نظام ابط اخالق حرفه(. الگوی علی رو1396قالوندی، حسن؛ احمدیان، ذکریا. )

 .158-143(، 4)11آموزش عالی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 

فضیلت سازمانی کارکنان  بر اساستدوین مدل سالمت سازمانی (. 1396صراهلل. )کیانی، مجید؛ شعبانی بهار، غالمرضا و عرفانی، ن

 .90-81، (15)4. وری اسالمی ایرانوزارت ورزش و جوانان جمه

. یمحور ت مدرسهیریمد استقرار با رازیش شهر متوسطه مدارس یسازمان سالمت نیب (. رابطه1390نژاد، فرحناز. )یمسعود

 راز.یش یاسالم دانشگاه آزاد ،ارشدیکارشناس نامهانیپا

ای معلمان ق حرفههای اخالنقش مؤلفه بر اساس یسازمان تالمن سییتب(. 1396میرکمالی، سید محمد و حاج خزیمه، مجتبی. )

 .255 -232(، 1)8، یت آموزشیرینو در مد یافتیره یپژوهش یفصلنامه علم. شهر تهران یپسرانه دولت ییمدارس ابتدا

 سازمانی فضیلت ارتقاء جهت مطلوب الگوی طراحی(. 1393. )علی دالور، اهلل وکرم دانشفرد، مرتضی؛ خانی،موسی رضا؛ بیگی،نجف

 .104-88 (،24)7 عمومی، مدیریت هایپژوهش ایران. دولتی هایسازمان در

Akpotu, C., & Dumka, L. E. (2013). Relational Virtues and Organizational Health in the 

Nigerian Aviation Sector. International Journal of Business and Management, 8(23,) 60-

66. 
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Abstract 

Objective: This work was conducted to investigate the mediator role of organizational health in the 

relationship between the professional ethics and organizational virtue of the employees of the sports and 

youth departments of the Chaharmahal and Bakhtiari Province. 

Methodology: In terms of purpose, this research work was an applied one. In terms of collecting 

information, it was a field and correlation one. The statistical population of the work included all the 

employees of sport and youth service departments of the Chaharmahal and Bakhtiari Province (161 

people). The statistical sample was selected as the total number, and was equal to the statistical 

population. The research instrument included the organizational health questionnaire (Hui et al., 1996), 

professional ethics (Kirsten et al., 2011), and organizational virtue (Cameron et al., 2004). The validity 

and reliability of the research instrument were confirmed. The descriptive statistics and structural 

equation modelings were used to analyze the data. 

Results: The results of the structural equations showed that the professional ethics and organizational 

health predicted 65.5% and 54.6% of the organizational virtue variance, respectively. It was also shown 

that the indirect effect of professional ethics on organizational virtue was 36.9%, which was determined 

by the organizational health mediator variable. The fitting indices of the overall research model 

confirmed the desirable fitness of this model. 

Conclusion: According to the outcomes of this research work, the organization planning can be applied 

to improve the professional ethics using the organizational health indicators that affect the organizational 

virtue. As a result, the organization virtue will be achieved based on the principals of professional ethics 

at the individual and organizational levels. 

Keywords: Professional Ethics, Organizational Health, Organizational Virtue, Structural Equations, 

Sports and Youth. 
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