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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توسعه حرفهای و اخالق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن
کارکنان کتابداری شهر تبریز انجام شد.
روش :این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش ،همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی
معادالت ساختاری) هست .جامعه آماری  063نفر از کارکنان کتابداری شهر تبریز بود که از میان آنان 033
نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبتی انتخاب شدند که برای تعیین حجم نمونه از
جدول کرجسی و مورگان استفاده شد .برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد.
دادهها با روش مدلیابی معادالتساختاری تحلیل گردید.
یافتهها :تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین توسعه حرفهای با تعهد و میل به ماندن رابطه مثبت و معنی

داری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که بین اخالق حرفهای با تعهد و میل به ماندن رابطه مثبت و معنی
دار وجود دارد .عالوه براین تحلیلها نشان داد که اخالق حرفهای نقش میانجی در رابطه بین توسعه حرفهای
با تعهد و میل به ماندن ایفا میکند.
اصالتاثر .:این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی اخالق حرفهای در بررسی رابطه علی توسعه
حرفهای با پیامدهای آن تاکید میکند.
واژههایکلیدی:توسعه حرفهای ،اخالق کار ،تعهد سازمانی ،میل به ماندن.
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مقدمه 
توسعه انسانی از طریق آموزش بهعنوان فرآیندی برای بهبود و اعتالی قابلیت و تواناییها،
افزایش دانش و آگاهی ،تغییر گرایش و نگرش انسانها اهمیتی اساسی یافته است .چون افراد با
یادگیری توانایی تغییر رفتار و پیشرفت را یافته و بهعنوان سرمایه سازمانی بر اعتبار خود و سازمان
میافزایند (سید جوادین)8011 ،
توسعه کارکنان ،مجموعهای از فعالیتها است که دانش ،مهارتها و نگرش کارکنان را با
هدف انجام موفقیت آمیز وظایف در شغل فعلی و کسب آمادگی جهت تقلیل مسئولیتهای آتی
بهبود میبخشند (ریموند ای.نوا ،8011 ،ص  .)1به عبارت دیگر توسعه حرفهای در یک مفهوم
وسیع به توسعه افراد در نقش حرفهای خود اشاره میکند (گلترون  ،8به نقل از حجازی و
همکاران.)8011 ،
آموزش و بهسازی منابع انسانی ،یکی از آسانترین راه حلهایی است که تأثیر بسیار مثبتی در
بهبود عملکرد افراد در سازمانها دارد .استفاده از این روش حتی در مشکلترین مسائل سازمانی نیز
مؤثر است .هر گاه در مورد اجرای برنامهای خاص تصمیم گیری شود ،باید با کارکنان مطرح
شود .دانش و اطالعات آنان در مورد درست انجام دادن کارها سنجیده شود ،بهترین روشهای
انجام کارها به آنان آموزش داده شود (حجازی و همکاران .)8011 ،پیشرفت و توسعه سازمانها و
مؤسسات در گرو ارتقای سطح دانش ،مهارت ،رفتار و بینش منابع انسانی است ،بر همین اساس
میتوان مشاهده کرد که اغلب مؤسسات و سازمانهای پیشرو بیش از پیش توجه خود را به
آموزش منابع انسانی معطوف داشته و تبیین جایگاه واقعی آموزش در مسیر توسعه سازمانها
رسالتی بزرگ بر دوش آنها نهاده است ،برای دستیابی به اهداف توسعه حرفهای باید راهبردهای
مناسبی در زمینه طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامهها ،با در نظر گرفتن مؤلفههای اساسی توسعه
حرفهای تدوین شود (همان منبع) .انسان محور بهره وری است و کلیه سازمانها با هر مأموریتی که
دارند ،باید بیشترین سرمایه ،وقت و برنامه خویش را به آموزش و توسعه منابع انسانی اختصاص
دهند ،به گونهای که تمامی کارکنان ،در ابعاد مختلف آمادگی ایجاد ،پرورش و کاربردی کردن
بهره وری فردی ،گروهی و سازمانی را دارا باشند .توسعه منابع انسانی در سازمان به نوعی تعهد و
انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدل شده است .در چارچوب این تعهد و انتظار
متقابل ،کارکنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایف سازمانی و رفتار در چارچوب
نظامنامه آن ،حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف کنند .از اهم این حقوق میتوان به بهره مندی
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از فرصت توسعه مستمر دانش و مهارت کاری و تکامل جنبههای مختلف شخصیتی کارکنان اشاره
کرد (ابیلی.)8010 ،
در همین راستا در طی دهههای گذشته موضوع توسعه حرفهای کارکنان توجه بسیاری از
محققان را به خود جلب کرده است .بنابراین توسعه حرفهای مداوم  0اولین بار توسط ریچارد
گاردنر  0مسئول توسعه حرفهای در دانشگاه یورک مورد استفاده قرار گرفت .اولین مفهوم را به
این دلیل انتخاب کرد که هیچ تفاوتی بین یادگیری از دورههای آموزشی و یادگیری حین کار
وجود نداشت.
توسعه حرفهای فرآیندی مداوم از بهبود در زمینه استانداردهای مطلوب آموزشی و شهروندی
برای تمامی کارکنان است که ظرفیت تمامی کارکنان را در راستای یادگیری و یادگیری مادام
العمر افزایش میدهد به همین خاطر وقتی که به توسعه حرفهای نظر میافکنیم بایستی محتوای
تجارب ،فرآیند و زمینهای که در آن توسعه حرفهای رخ خواهد داد را مورد توجه قرار دهیم
(گانسر  .)0333 ،1در توسعه حرفهای مداوم ،تمامی کارکنان موظفاند که شایستگیهای خود را
در محیط کاری بهعنوان یک موضوع تخصصی حفظ کنند و آن را توسعه دهند که توسعه
حرفهای مداوم روشی مطلوب برای انجام این کار توصیه شده است .اگر کارکنان میخواهند
حداکثر بهره وری را از ظرفیت شغلی خویش داشته باشند ،ضروری است که سطوح باالی
مهارتهای حرفهای را با به روز کردن دانش و مهارتهای خویش کسب و آن را حفظ کنند
(حجازی و همکاران.)8011 ،
توسعه حرفهای کارکنان دارای ابعاد و جنبههای مختلفی هست که محقق آنها را بر مبنای
پیشینه پژوهش و اظهارات ریموند ای .نوا  ،5پرداختچی و همچنین با استفاده از مدل نظری کاتنر 6
آنها را در پنج بعد یا جنبه شناسایی کرده که عبارتند از :آموزش ،نیاز سنجی ،مدیریت عملکرد،
مشارکت و ارزشیابی.
اگر چه فعالیتهای توسعه حرفهای در نظر گرفته شده میتواند تأثیر منفی بر سازمان ،در
مسائلی مانند افزایش فرصتهای شبکهای توسط کارکنان و شاید توانایی کارکنان برای ترک
سازمان داشته باشد .ولی در حالت کلی ،ثابت شده که تمام فعالیتهای توسعه حرفهای تأثیر مثبتی
بر سازمان میگذارد .و بهطور خاص ،استنباط شده که این چنین فعالیتهایی تأثیر مثبتی بر توانایی
کارکنان در مشارکت و همچنین موفقیت سازمانی میگذارد (دسیمونه  1و همکاران.)0330 ،
تعهد شغلی و میل به ماندن بهعنوان اثرات مثبت توسعه حرفهای در نظر گرفته شدهاند که با
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توسعه حرفهای رابطه مثبت معنی دار دارند (اخوان .)8038 ،اخوان ( )8038در پایان نامه کارشناسی
ارشد خود به این نتیجه رسید که توسعه حرفهای کارکنان بر تعهد شغلی آنها تأثیر مثبت میگذارد
بعبارتی بین توسعه حرفهای با تعهد شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .در مورد تعهد شغلی
میتوان گفت که تعهد شغلی بیانگر نیروی است که فرد را ملزم میکند تا در سازمان بماند و با
تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی کار کند .فردی که تعهد سازمانی باال دارد در سازمان
باقی مانده ،اهداف آن را میپذیرد و برای رسیدن به آن اهداف تالش زیاد و حتی ایثارگرانه ای از
خود نشان میدهد به عبارت دیگر تعهد سازمانی به میزان تعلق خاطر و تمایل به ماندگاری در
سازمان اشاره دارد (ویلیامز و اندرسون.)8338 ،
از نظر ماویدی  1و همکارانش ( )8310تعهد شغلی ،بعنوان انطباق و همانندسازی قوی فردی و
درگیری در یک سازمان ویژه تعریف میشود .بر اساس این تعریف ،تعهد شغلی دارای سه ویژگی
اساسی هست  :باور و اعتقاد قوی در پذیرش اهداف و ارزشهای سازمانی (انطباق)؛ تمایل در
بکارگیری همه تواناییها در جهت اهداف سازمان (درگیری)؛ قصد یا تمایل قوی برای ماندن در
سازمان (وفاداری) .این ویژگیها زمانی که مدیران یک سازمان رفتار مشارکت جویانه با اعضای
سازمان داشته و آنها را در تصمیمات سازمانی مشارکت میدهند ،نمود بیشتری خواهد داشت
(یوسف .)0333 ،در این مورد زمانی که رهبران سازمان بعنوان یک مشارکت دهنده از طرف
اعضای سازمان درک شوند ،کارکنان نسبت به سازمان تعهد بیشتری داشته و سطح باالیی از
رضایت شغلی و عملکرد کاری را خواهند داشت (اخوان.)8038 ،
میل به ماندن -بهعنوان یکی دیگر از پیامدهای توسعه حرفهای  -به آرزو و عالقه کارکنان به
این که عضوی از سازمان بمانند اشاره دارد این تمایل ممکن است در شرایط خاص و تحت عوامل
مختلف به میل برای ترک شغل بینجامد (بالفور و همکاران)8336 ،
لی و مؤدی و اورایلی  )8316( 3برای نخستین بحث نمودند که تمایل به ماندن را باید بعنوان
یکی از پیامدهای تعهد سازمانی نه جنبهای از تعهد در نظر گرفت .در همین راستا افراد هنگامی که
با اهداف و مأموریتهای سازمانی همانند سازی کرده باشند ،نسبت به سازمان تعهد بیشتری
احساس میکنند و در نتیجه میل به ماندن آنها در سازمان افزایش مییابد .بنابراین هنگامیکه آنان
رابطههای کاری را در سازمان پاداش دهنده بیابند و نیز وابستگی اجتماعی قوی نسبت به آن در
خود احساس کنند میل به ماندن آنها نیز افزایش خواهد یافت .بالفور و وکسلر نشان دادند که میل
به ماندن سلب کاهش ترک خدمت و احیاناً جستجو برای جایگزینهای شغلی میشود (عریضی
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سامانی)8016 ،
روی هم رفته مطالعات نشان دادهاند که بین توسعه حرفهای و اثرات مثبت آن یعنی تعهد شغلی
و میل به ماندن رابطه معنی داری وجود دارد (اخوان .)8038 ،در عین حال رابطه بین این متغیرها در
برخی مواقع ناهمخوان و ضعیف گزارش شده است (ولنتاین ،هولینگ ورس ،فرانسیس )0380 ،83
احتماالً یکی از دالیل وجود رابطه ضعیف ،این است که به نقش متغیرهای میانجی در رابطه بین
توسعه حرفهای با پیامدهای شغلی و سازمانی توجه نشده است (همان منبع) .این توصیفات ،شرح
وجود متغیرهای میانجی در روابط بین توسعه حرفهای با پیامدهای آن ضروری به نظر میرسد .در
پژوهش حاضر با توجه به مبانی پژوهشی موجود فرضیه ما به این صورت تدوین شده است که
اخالق کار نقش میانجی را در رابطه بین توسعه حرفهای و پیامدهای احتمالی آن ایفا میکند.
بنابراین ،با در نظر گرفتن این متغیر میانجی واکنشهای رفتاری توسعه حرفهای بهتر پیش بینی و
تبیین خواهند شد.
دنیای ما دنیای سازمانهاست و گرداننده اصلی این گردونه انسانها هستند که به کالبد
سازمانها جان میبخشند و تحقق هدفها را میسر میسازند .بدون انسان سازمان بی معنی و
مدیریت امری موهوم است .شاید این شبهه پیش آید که در دنیای آینده که آدم وارهها و ماشینها
جای انسانها را در سازمانها پر میکنند ،نقش انسان در سازمان کم رنگ خواهد شد ،اما به هیچ
وجه اینگونه نخواهد شد و با خودکاری و ماشینی شدن کارها ،نوع فعالیتهای انسانی در سازمان
تغییر شکل میدهد و به گفته دانشمند بنام پیتر دراکر کاردستی جای خود را به کاردانشی
میدهد .اما نقش به یقین تعیین کننده انسان ،بهعنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام
خواهد بود (مورهد و گریفین0335 ،؛ به نقل از الوانی و مهمارزاده)8011 ،
در این میان پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها ،توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث
اخالق کار معطوف ساخته است .اخالق یکی از مهمترین پارامترها در موفقیت سازمان هست.
اخالق موضوعی است که هرگز در قاموس زندگی فردی و اجتماعی انسانها فراموش نشده و
نخواهد شد( .غالمی .)8011 ،سؤال اساسی این است که چه عوامل یا مؤلفههایی اخالق کار را
تشکیل میدهند .در ادبیات موضوع به مواردی نظیر میزان آمادگی و توان کاری نیروی انسانی و
حرفهای شدن ،دلبستگی و عالقه به کار ،تسلط کارکنان بر ماهیت شغل و پشتکار و جدیت در
آن ،احساس مفید بودن سازمانی ،میزان انگیزه و تعهد کارکنان به سازمان و نگرش و روحیه کار
جمعی و مشارکت و  ...اشاره شده است .بدون شک برای تجزیه و تحلیل و ارتقاء اخالق کار
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در سازمانها شناخت عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ و اخالق کار و بررسی اخالق ،فرهنگ و
وجدان کار امری ضروری است (رجبی پور میبدی و دهقانی فیروزآبادی.)8038 ،
تقریباً این نگرش عمومی در میان صاحبنظران و مسئولین جامعه وجود دارد که در جامعه ما
اخالق کاری و یا فرهنگ کار ضعیفتر از کشورهای توسعه یافته است و درسطح پایینتری قرار
دارد .گریز از محل کار ،بی انگیزگی ،اتالف وقت در محل کار ،بهره وری پایین ،پایین بودن
ساعات مفید کار و سرگردانی ارباب رجوع در مراجعه به سازمانها و ادارات همه و همه نشان از
ضعف اخالق کار در جامعه ما هستند (معید فر .)8013 ،بررسی کارشناسان و مدیران نتایج
سمینارها و همایشها نیز نشان میدهد که اخالق و فرهنگ کار در ایران در مقایسه با کشورهای
توسعه یافته در سطح پایینتری قرار دارد .پیامهای رهبران و مدیران سیاسی و اجتماعی کشور نیز
حاکی از وجود این مسئله است .متاسفانه ضعف اخالق کار یک معضل بزرگ اجتماعی است
که آهنگ توسعه اقتصادی کشور را کند کرده است .چراکه نتایج تحقیقات کارشناسان نشان
میدهد وقتی فرهنگ کار ضعیف باشد ،ظرفیت کار نیز افت شدید کرده و حس مسئولیتپذیری
کمرنگ خواهد شد .بنابراین الزم است ضعف فرهنگ و اخالق کار مناسب در جامعه بهعنوان
یک مسئله اجتماعی و اقتصادی تلقی گردد و برای شناسایی بهتر وضع موجود ازنظر فرهنگ و
اخالق کار و عوامل مؤثر بر آن مطالعه و بررسی علمی صورت گیرد (اسدی ،راد و علیزاده اقدم،
.)8038
منظور از مفهوم اخالق کار این است که نیروهای کاری بر دودستهاند؛ بعضی تمایل فراوان به
فعالیت ،تالش و کوشش دارند ،سکون و آرامش را پسندیده نمیدانند و فضایل اخالقی آنان در
کارهایشان شکوفام گردد ،برعکس ،گروهی هم تمایل به کار و مجاهدت ندارند و تنها با
نیروهای جبری و فشارهای بیرونی باید آنان را به کار وادار کرد (رجبی پور میبدی و دهقانی
فیروزآبادی.)8038 ،
اخالق کار ،مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و
گروهها را تعیین میکند (فرامرز قراملکی.)8010 ،
در حقیقت ،اخالق کاری ،یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر
است که در سازمان چه ارزشهایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود .مجموعهای از کنشها و
واکنشهای اخالقی پذیرفتهشده که از سوی سازمانها و مجامع حرفهای مقرر میشود تا
مطلوبترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفهای فراهم آورد،
15
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اخالق کار گویند (آزاد8010 ،؛ به نقل از رجبی پور میبدی و دهقانی فیروزآبادی.)8038 ،
اخالقیات در سازمان بهعنوان سیستمی از ارزشها و بایدها و نبایدها تعریف میشود که بر
اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز میشود .بهطورکلی انسانها
در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاص اخالقی هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها
را شکل میدهد .ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار میگیرند
عواملی موجب شود که پندار ،گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای
انسانی بر روی میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر بگذارد .رفتارهای متفاوت اخالقی افراد
بهعنوان کارمندان سازمان در یک طیف خطی که یکسر آن سالمت اداری و سر دیگر طیف
فساد اداری هست ،قابل تحلیل هست و میزان سالمت اداری در میزان موفقیت سازمان در انجام
ماموریتها ،اجرای راهبردها و برنامهها و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نقش بسزایی را ایفا
میکند (رجبی پور میبدی و دهقانی فیروزآبادی.)8038 ،
طبق مبانی پژوهشی بین اخالق کار با تعهد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معنی دار
وجود دارد (اسدی ،راد و علیزاده اقدم .)8038 ،از طرفی نتایج تحقیقات نتایج نشان دادهاند که
افزایش توسعه حرفهای همراه با افزایش تعهد شغلی و میل به ماندن از طرف کارکنان خواهد شد
(اخوان .)8038 ،بعبارتی بین توسعه حرفهای و اثرات مثبت آن یعنی تعهد شغلی و میل به ماندن
رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (همان منبع).
عالوه براین تحقیقات نشان دادهاند که عواملی نظیر توان کار نیروی انسانی ،تسلط کارکنان بر
ماهیت شغل و پشتکار و جدیت در آن و حرفهای شدن در شغل بهعنوان عوامل مؤثر در اخالق
کار یاد میشوند (اسدی ،راد و علیزاده اقدم.)8038 ،
با بررسی ادبیات پژوهش مشخص شد که تاکنون نقش میانجی اخالق کار در روابط بین
توسعه حرفهای با تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان اداره کتابداری مورد بررسی قرار نگرفته
است .بنابراین با توجه به خأل پژوهشهای داخلی موجود در این زمینه و با عنایت به اینکه تاکنون
هیچ پژوهش تجربی در این زمینه در میان کارکنان ادراه کتابداری انجام نشده است ،رسالت این
پژوهش بررسی و تبیین نقش توسعه حرفهای با تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان با میانجی
گری اخالق کار هست .با توجه به اهمیت کارکردی هر یک از این متغیرها در افزایش و بهبود
عملکرد نیروی انسانی میتوان با اندازه گیری و تعیین میزان بروز و نیز نوع رابطه هر یک از
متغیرها با یکدیگر به اتخاذ راهبردهای کارکردی در جهت تقویت پیامدهای توسعه حرفهای
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اقدام کرد و از این طریق باعث هر چه بهتر شدن عملکرد کارکنان اداره کتابداری شد.
در مجموع بر اساس آنچه بیان گردید ،الگوی مفهومی و نظری ارتباط بین توسعه حرفهای با
پیامدهای میل به ماندن و تعهد سازمانی با نقش میانجی اخالق حرفهای به شرح زیر تنظیم شدهاند.

نگاره  .5مدل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش

مبتنی بر این مدل سؤال اصلی این بود که آیا اثر علی توسعه حرفهای بر میل به ماندن و تعهد
سازمانی از طریق اخالق حرفهای کارکنان میانجگیری میشود.
روشپژوهش 
از آنجائیکه هدف پژوهش حاضر تعیین روابط علی میان توسعه حرفهای و پیامدهای فردی
(میل به ماندن و تعهد سازمانی) در قالب مدل مفهومی بود ،لذا پژوهش حاضر از نظر هدف،
کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر
مدل یابی معاالت ساختاری  88بود .در مدل تحلیلی پژوهشی ،توسعه حرفهای متغیر مستقل ،اخالق
حرفهای متغیر میانجی و میل به ماندن و تعهد سازمانی متغیر وابسته بودند .جامعه آماری این
پژوهش کلیه کارکنان کتابداری شهر تبریز در سال  063( 8031نفر) بود .حجم نمونه با توجه به
جامعه آماری  033نفر در نظر گرفته شد که کفایت حجم نمونه بر اساس توان آماری باالتر از 3/1
و سطح معنی داری نزدیک به صفر در تجزیه و تحلیل فرضیهها مورد تائید قرار گرفت .روش
نمونه گیری ،نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبتی بود که بر اساس مرکز/واحد و نسبت محاسبه
شده از هر یک از طبقات متناسب با حجم جامعه آماری ،تعداد نمونه هر یک از مرکز/واحد معین
شد.
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برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامههای استاندارد به شرح زیر استفاده شد.
الف) پرسشنامه توسعه حرفهای کارکنان :توسعه حرفهای کارکنان با استفاده از مقیاس توسعه
حرفهای کارکنان که توسط صفاری رنجانی ( )8013برمبنای پیشینه پژوهش و اظهارات ریموند
ای .نوا ( ،)8330پرداختچی ( )8011و همچنین با استفاده از مدل نظری کاتنر ( )8310ساخته شده
است ،اندازه گیری شده است .این ابزار دارای  81گویه است که با مقیاس  5درجهای لیکرت با
گزینههای کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم به سنجش توسعه حرفهای
کارکنان میپردازد.
ب) پرسشنامه تعهد سازمانی :برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه بالفور و وکسلر ()8331
استفاده شد این ابزار دارای  3گویه است که با مقیاس  5درجهای با گزینههای کامالً مخالفم،
مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم ،کامالً موافقم ،به سنجش تعهد شغلی کارکنان میپردازد .به منظور
سنجش اعتبار این مقیاس از روشهای مختلفی مانند محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
است .حاجی زاده ( )8033در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ،ضریب اعتبار  3/30را برای این
پرسشنامه محاسبه کرد.
ج) پرسشنامه میل به ماندن :برای سنجش میل به ماندن از پرسشنامه حاجی زاده ( )8033استفاده
شده است .این متغیر در پرسشنامه دارای  0سؤال و شامل سؤاالت  01تا  03پرسشنامه هستند .این
سؤاالت نیز با مقیاس  5گزینهای لیکرت از کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،،موافقم ،کامالً
موافقم نمره گذاری شدند.
پرسشنامه  1سؤالی سنجیده شده است .این
ٔ
پرسشنامه اخالق حرفهای :اخالق حرفهای با
ٔ
د)
ابزار بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت (از کامالً مخالفم = 8تا کامالً موافقم= )5پاسخ داده
میشود .روایی و پایایی این ابزار در پژوهشهای قبلی مورد تأیید قرار گرفته است (قاسم زاده و
همکاران.)8030 ،
در پژوهش حاضر برای ارزیابی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .نمرات پایایی
برای مقیاسها باال بودند :پایایی پرسشنامه توسعه حرفهای ( ،)3/33تعهد سازمانی ( ،)3/11میل به
ماندن ( )3/15و اخالق حرفهای ( )3/10محاسبه شد.
گرچه همه گویههای پرسشنامهها از ابزارهای استاندارد هستند لیکن با توجه به این واقعیت که
پرسشنامهها متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی میباشند ،از رواسازی تحلیل عاملی استفاده شد.
این تحلیل به شیوه تحلیل اکتشافی به روش مولفههای اصلی ( )PCبا چرخش واریماکس انجام
11
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شده است .مقدار ضریب ( KMOضریب کفایت نمونه گیری) برابر با  3/16و مقدار خی آزمون
کرویت بارتلت  116/5بدست آمد که در سطح  3/38معنادار بود و نشانه کفایت نمونه و متغیرهای
نمونه برای انجام تحلیل عاملی است.
یافتههای تحقیق
در جدول  8شاخصهای توصیفی متغیرها جهت بررسی پراکندگی مناسب توزیع دادهها ارائه
شده است با توجه به این جدول مقادیر آمارههای میانگین و انحراف استاندارد نشانگر پراکندگی
مناسب دادهها میباشند.
جدول  .7میانگین و انحراف استاندارد نمرات کارکنان
شاخصها

توسعه حرفهای

اخالق حرفهای

اخالق میل به ماندن

تعهد سازمانی

میانگین

9/24

9/91

2/49

9/31

انحراف استاندارد

9/39

9/12

9/32

9/66

همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول ( )0ارائه شده است .چنانچه در جدول مشاهده
میشود  ،ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش معنی دار هستند .بیشترین میزان همبستگی معنی
دار به رابطه بین توسعه حرفهای با میل به ماندن شغلی و کمترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه
بین توسعه حرفهای و اخالق مربوط میشود .از تحلیل همبستگی میان متغیرهای برون زا و درون زا
میتوان نتیجه گیری کرد که هر گونه افزایش در نمرات احساس توسعه حرفهای کارکنان همراه با
افزایش در نمرات میل به ماندن شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان نمونه مورد پژوهش بود.
همچنین هر گونه افزایش در احساس اخالق حرفهای همراه با افزایش نمرات تعهد سازمانی بود.

جدول  .5ماتريس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
سازه

توسعه حرفهای

توسعه حرفهای

5

اخالق حرفهای

میل به ماندن

تعهد سازمانی
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اخالق حرفهای

**9/19

میل به ماندن

**

9/53

تعهد سازمانی

**

9/99

5
**

9/21

**

9/23

5
**

9/53

5

** >9 /95

نگاره  5الگوی تابع ساختاری پس از برازش دادهها با الگوی مفروض

به منظور شناخت هر چه بهتر روابط علی و نحوه تأثیر گذاری توسعه حرفهای بر پیامدهای
احتمالی شغلی ،تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادالت ساختاری صورت گرفت .همانطور که در
خروجی نرم افزار از تخمینهای استاندارد (شکل  )0و نیز اعداد معنی داری مربوط به تحلیل مسیر
در فرضیههای پژوهش (جدول  )0مشاهده میشود ،مقادیر شاخصهای تناسب حاکی از برازش
مناسب مدل است و مقدار نسبت کای دو بر درجه آزادی برابر با  0/03و کوچکتر از مقدار مجاز
 ،0مقدار  RMSEAبرابر با  3/361و کوچکتر از  3/31هست .بیشترین اثر مربوط به توسعه
حرفهای بر اخالق حرفهای با ضریب  3/66هست و بعد از آن اثر مربوط به اخالق حرفهای بر روی
میل به مانده با ضریب  3/01مشاهده میشود .همه ضرایب معنی دار هستند.
توسعه حرفهای دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنی دار بر اخالق حرفهای دارد با ضریب .3/66
مسیر اخالق حرفهای نیز دارای اثر علی مثبت معنی دار بر میل به ماندن با ضریب  3/01هست.
بنابراین نقش میانجی اخالق حرفهای در رابطه بین توسعه حرفهای و میل به ماندن در مدل تائید
میشود .با تائید نقش میانجی اخالق حرفهای ،توسعه حرفهای دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنی
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دار بر میل به ماندن شغلی با ضریب  3/05هست .در عین حال مشاهده میشود که مسیر مستقیم
توسعه حرفهای بر میل به ماندن معنی دار نیست.
توسعه حرفهای دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنی دار بر اخالق حرفهای دارد با ضریب .3/66
مسیر اخالق حرفهای نیز دارای اثر علی مثبت معنی دار بر تعهد سازمانی با ضریب  3/01هست.
همچنین مشاهده میشود که مسیر مستقیم توسعه حرفهای بر تعهد سازمانی هم معنی دار است.
بنابراین نقش میانجی اخالق حرفهای در رابطه بین توسعه حرفهای و تعهد سازمانی در مدل تائید
میشود .با تائید نقش میانجی اخالق حرفهای ،توسعه حرفهای دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنی
دار بر تعهد سازمانی با ضریب  3/86هست.
بطور خالصه طبق یافتههای پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد که نقش میانجی اخالق حرفهای
در رابطه توسعه حرفهای با میل به ماندن و تعهد سازمانی تائید میشود .یعنی طبق پژوهش حاضر
توسعه حرفهای در افراد با اخالق باال بیشتر منجر به میل به ماندن و تعهد سازمانی میشود به عبارتی
افراد با اخالق حرفهای و توسعه حرفهای باال دارای میل به ماندن و تعهد سازمانی باالیی خواهند
بود.
جدول ( )3ضرايب تأثیر مستقیم و غیر مستقیم توسعه حرفهای بر روی میل به ماندن و تعهد از طريق اخالق
حرفهای
مسیر فرضیهها

ضريب مسیر

t

نتیجه

استاندارد
توسعه حرفهای میل به ماندن

9/99

9/22

اثر مستقیم ندارد

توسعه حرفهای تعهد

9/22

2/59

اثر مستقیم دارد

توسعه حرفهای اخالق

9/66

1/13

اثر مستقیم دارد

اخالق میل به ماندن

9/93

2/31

اثر مستقیم دارد

اخالق تعهد

9/24

2/56

اثر مستقیم دارد

توسعهحرفهای میل به ماندن (از طریق اخالق حرفهای)

9/21

-

اثر غیرمستقیم دارد

توسعه حرفهای تعهد (از طریق اخالق حرفهای)

9/56

-

اثر غیرمستقیم دارد

X2 = 219352, df =554, X2/df =32393 RMSEA =.963, CFI =.31, GFI =.39, NFI =.35, NFI =.31

بحث و نتیجه گیری
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پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توسعه حرفهای و اخالق کار بر تعهد سازمانی و میل به
ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز انجام شد .تعدادی از محققان بطور جداگانه به مطالعه رابطه
بین متغیرهای مورد نظر پرداختهاند با این حال این اولین پژوهشی هست که رابطه بین متغیرهای
مورد نظر را با استفاده از مدل معادالت ساختاری بررسی میکند.
بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش حاضر بین توسعه حرفهای با میل به ماندن و تعهد سازمانی
رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج حاصل با پژوهش اخوان ( )8038همسو هست اخوان ()8038
ٔ
در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به این نتیجه رسید که توسعه حرفهای کارکنان بر رضایت
شغلی و تعهد شغلی آنها تأثیر مثبت میگذارد بعبارتی بین توسعه حرفهای با رضایت شغلی و تعهد
شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین نتایج حاصل با نتایج پژوهش وانگ و همکارن
( )0383همسو هست وانگ و همکاران ( )0383در تحقیق خود با عنوان رابطه بین رشد حرفهای و
تعهدسازمانی به این نتیجه رسیدند که بین رشد حرفهای و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد همچنین
آنها اشاره میکنند که رشد حرفهای را میتوان برای مدیریت تعهد سازمانی مورد استفاده قرار
گیرد .در این تحقق وانگ و همکاران ( )0383اشاره میکنند که رشد حرفهای به وسیله چهار
مفهوم پیشرفت هدف حرفهای ،توسعه تواناییهای حرفهای ،سرعت ارتقاء و رشد پاداش و دستمزد
درک میشود که تمامی این ابعاد با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارند .عالوه براین نتایج
این پژوهش با نتایج تحقیق گل پرور و همکاران ( )8030همسو هست .گل پرور و همکاران
( )8030در تحقیق خود با عنوان مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفهای ،حمایت سرپرست و
توانمندسازی با نگرشهای شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی به این نتیجه رسیدندکه رشد حرفهای
با نگرشهای شغلی (رضایت و تعهد) دارای رابطه معنادار است .بر پایه اصول مطرح در عرصه
تبادل اجتماعی ،وقتی سازمان و سرپرستان آن زمینه رشد حرفهای و توسعه آن را برای کارکنان
خود فراهم میسازند ،بطور کامالً منطقی ،باعث زمینه سازی تمایل کارکنان به مقابله به مثل
میشوند .این زمینه سازی همان تقویت تعهد در کارکنان است.
همچنین نتایج نشان داد که بین اخالق حرفهای با تعهد سازمانی و میل به ماندن رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد .یوسف ( )0338در مطالعاتی که در مورد تأثیر تعدیل کنندگی اخالق
اسالمی کار در روابط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی انجام داد به این نتیجه دست یافت که
اخالق اسالمی کار بهطور مستقیم هم تعهد سازمانی و هم رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار میدهد
و نیز اینکه نقش میانجی را در رابطه بین این دو متغیر ایفا میکند .وی در پژوهشهای خویش در
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سازمانهای امارات متحده عربی متوجه شد که اخالق اسالمی کار بهطور مستقیم و مثبت،
نگرشهای کارکنان را نسبت به تغییرات سازمانی و تعهد سازمانی ،تحت تأثیر قرار میدهد .همین
طور نتایج مطالعات ویک و همکاران ( )0331و نیز اسکاپر  )0338( 80را تأیید میکند مبنی بر
اینکه رفتار اخالقی در محیط کار بر تعهد سازمانی اثرگذار است .بر اساس نظریه دیدگاه اسالمی
میتوان اخالق کار و اصول اخالقی را در سازمان تقویت کرد که در صورت تحقق این امر
کاهش تبعیض ،بی عدالتی ،نارضایتی ،افزایش روحیه سازمانی ،کاهش ترک خدمت و ماندن در
سازمان و تعهد و رضایت را در کارکنان از یکسو ،رشد و تعالی انسانها ،بالندگی سازمانها و
پیشرفت جامعه را از سوی دیگر موجب خواهد شد (عباس زاده .)8015 ،نتایج حاصل از این
پژوهش با نتایج پژوهشهای انجام شده در این زمینه هماهنگ است (رجبی پور میبدی و دهقانی
فیروزآبادی .)8038 ،نتیجه این پژوهش و پژوهشهای دیگری که در مورد اخالق حرفهای انجام
شده است ،اهمیت و نقش آن را بهعنوان عاملی که باعث بهبود اثربخشی عملکرد شغلی افراد
در نهایت بهبود اثربخشی سازمان میشود نشان میدهد و جا دارد که مدیران مسئوالن سازما نها
آن را مدنظر قرار دهند.
نهایتاً نتایج نشان داد که اخالق حرفهای نقش میانجی در رابطه بین توسعه حرفهای با میل به
ماندن و تعهد سازمانی ایفا میکند .یافتههای پاربوته ،هوگل و استیبورسکی  ،)0335( 80کانگر و
کانانگو به نقل از عبدالهی و نوه ابراهیم ( ،)8015سندهولتز  ،)0330( 81فیش من ،مارکس ،بست و
تال  ،)0330( 85اسنایدر به نقل از شاه پسند ( ،)8016تیتل  86به نقل از شهرآرای ( )8010همسو با
این فرضیه هست .احمدی ( )0388در پژوهش خود به این نتجه رسید که رابطه معنی داری میان
اخالق حرفهای و ابعاد عاطفی ،هنجاری و مستمر تعهد سازمانی وجود دارد .پژوهش رهگذر و
همکاران ( )8030نیز دال بر وجود یک رابطه معنی دار و مثبت میان اخالق حرفهای و ابعاد مختلف
تعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز بود ،که با یافتههای
پژوهش حاضر همخوانی دارد (نیاز آذری و همکاران .)8030 ،برزگر ( )8033در در تحقیق خود
به رابطه بین اخالق حرفهای و میل به ماندن اشاره نموده است و به این نتیجه رسیده که بین اخالق
حرفهای و میل به ماندن رابطه معنی داری وجود دارد .حسینی ( )8038در تحقیق خود با عنوان
بررسی نقش میانجی گر اخالق حرفهای در تأثیرگذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهد
سازمانی و میل به ماندن کارکنان مدارس دولتی به این نتیجه رسیدند که رهبری توزیع شده از
طریق اخالق حرفهای دارای تأثیر غیرمستقیم معناداری بر دو متغیر تعهد و میل به ماندن است.
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آنها در تحقیق خود نشان دادند که سبک رهبری توزیع شده منجر به رشد و حرفهای شده
کارکنان شده که این منجر به تعهد و میل به ماندن کارکنان میشود .همچنین در این تحقیق
مشخص شد که تأثیر مستقیم رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی به واسطه احساس اخالق
حرفهای بیشتر از تأثیر غیرمستقیم رهبری توزیع شده بر میل به ماندن است .زیمرمن )0333( 81
در مطالعهای با عنوان آموزش پژوهشگران به این نتیجه دست یافت که توسعه حرفهای منجر به
تعهد سازمانی میشود از طرفی اشاره میکند که خودکارآمدی در بکارگیری دانش و مهارتهای
علمی و حرفهای نقش اساسی دارد .هالنبک  )8338( 81درپژوهش های خود این فرضیه را تائید
کرده و خاطر نشان میکند که شرکت کنندگان در برنامههای توسعه حرفهای گزارش کردهاند که
دانش و اطالعات با ارزشی از طریق حضور در این برنامه به دست آوردهاند ،همچنین بیان کردند
که این برنامهها دید آنها را نسبت به مسائل پیش روی سازمان گستردهتر کرده ،خودکارآمدی،
اعتماد به نفس ،عملکرد شغلی و تعهد آنها را افزایش داده و آنها را در یادگیری شیوههای جدید
تفکر و نگاه به مشکالت یاری کرده است .عالوه براین نتایج برخی تحقیقات بهطور غیر مستقیم با
این فرضیه همخوانی دارد .مانند نتایج تحقیقات داگالس  83و همکاران ( ،)0330گاسکی و هابرمن
به نقل از حجازی و همکاران ( ،)8011کینگ ( ،)0331گوارینو  03و همکاران ( ،)0333انجمن
تحقیق ملی  )8333( 08رولینز  ،)0330( 00شرر و مدوکس ( )8310و وودراف  00به نقل از شاه
پسند و همکاران ( )8016بطور غیر مستقیم همخوانی دارد .شاه پسند ( )8011در پژوهشی به تعیین
مؤلفههای زمینه توسعه حرفهای پرداخته است که خاطر نشان میکند که سطح مؤلفههای زمینه
توسعه حرفهای از دیدگاه مربیان در حد مطلوبی قرار دارد برای رسیدن به سطوح باالتر توسعه
حرفهای  ،کارکنان باید به این خودباوری برسند که به عوامل زمینه و گویه های مربوط به آن توجه
بیشتری داشته و در ایجاد زمینه و شرایط مطلوب این موارد را مدنظر داشته باشند تا بتوانند زمینه و
بستر مناسبی برای توسعه حرفهای در مراکز مهیا کنند.

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هست که با
حمایت مالی آن دانشگاه انجام گرفته است .بدینوسیله از همکاری و مساعدت آن دانشگاه تشکر
و قدردانی میشود .همچنین از کلیه کتابدار شهر تبریز که ما را در انجام پژوهش یاری دادند
قدردانی میشود.
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غالمی ،علیرضا ( )8011اخالق سازمانی :مشکالت ،موانع و راه کارها ،دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،
.15 -65 :)05(6
فرامرز قراملکی ،احد  )8010(.اخالق حرفهای ،چاپ دوم ،نشر مجنون ،قم

قاسم زاده ،ابوالفضل؛ ملکی ،شیوا؛ بروکی میالن ،شعبان ( )8030نقش میانجی هویت سازمانی در رابطهٔ
بین اخالق حرفهای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار ،مجله ایرانی اخالق و تاریخ
پژشکی.13-66 :)1(1 ،
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) مدل ساختاری پیوند میان8030(  محمدرضا، مائده؛ مصاحبی، زهرا؛ عابدینی، محسن؛ جوادیان،گل پرور
 حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرشهای شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در،رشد حرفهای
11-05 :)01(6 ، مدیریت بهره وری، یک مطالعه ملی:ایران
) رابطه اخالق حرفهای و تعهد8030(  زهرا، رضا؛ کهرودی، ترانه؛ بهنام فر، کیومرث؛ عنایتی،نیازآذری
 د،) مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (نشریه پرستاری ایران،سازمانی
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