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Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of professional ethics on 

job performance by the mediation of the ethical climate in university libraries in Ahvaz. 

Method: The present study was applied research in terms of purpose and a quantitative study 

in terms of method, which has been done by the descriptive-correlation method. The statistical 

population of the study was librarians of university libraries in Ahvaz, 87 of whom 

participated in the research by census method. In this study, questionnaires on ethical climate, 

job performance, and professional ethics have been used. Analyses of instrument reliability 

using Cronbach's alpha coefficient for the ethical atmosphere questionnaire (0.86); the job 

performance questionnaire (0.80), and the professional ethics questionnaire (0.95) were 

calculated. To analyze the data, tests such as frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and structural equation modeling (SEM) using the partial least squares method have been 

used. 

Results: The results showed that professional ethics has a significant effect on the job 

performance of librarians of university libraries in Ahvaz and the ethical atmosphere of 

libraries. On the other hand, the moral atmosphere has a significant effect on the professional 

performance of librarians in university libraries in Ahvaz. The results also indicated that 

professional ethics through the ethical atmosphere has a significant indirect effect on the job 

performance of librarians in academic libraries. According to the results, all four research 

hypotheses have been confirmed. 

Conclusions: The existence of ethical frameworks and guidelines in academic libraries can 

provide the basis for the emergence and consolidation of the ethical atmosphere in these 

libraries. A librarian can only perform well if he or she can demonstrate his or her moral and 

behavioral abilities in a favorable ethical environment and thus, can reach a wide range of 

clients tailored to their needs and characteristics.  
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   ها: واژهكليد

 ،ی ا اخالق حرفه

 ،ي اخالق جو

 ،ي عملکرد شغل

 ،ي دانشگاه یهاكتابخانه

 كتابداران

  های در كتابخانه   يجو اخالق  یگريانجيبا م  يبر عملکرد شغل  ایاخالق حرفه   تأثير  يهدف پژوهش حاضر بررس  هدف: 

  ت.شهر اهواز اس يدانشگاه

است كه به روش    يو از منظر روش از نوع مطالعات كم  یكاربرد  قاتي: پژوهش حاضر از منظر هدف در زمره تحقروش

  87شهر اهواز هستند كه   يدانشگاه  یها پژوهش كتابداران كتابخانه   یاست. جامعه آمار  انجام شده  يهمبستگ  يفيتوص
 ي عملکرد شغل  ،يجو اخالق  هایپژوهش از پرسشنامه   نیا  دردر پژوهش مشاركت داشتند.    یروش سرشمار  نفر از آنان به

درصد،    ،يفراوان  رينظ  هایيپژوهش از آزمون   نیا  های. برای تجزیه و تحليل داده ه استاستفاده شد  ایو اخالق حرفه 
 .استفاده شده است يبه روش حداقل مربعات جزئ یمعادالت ساختار  یسازدل ميانگين، انحراف معيار و م

  ي دانشگاه  هایكتابداران كتابخانه   يبر عملکرد شغل  داریامعن  تأثير  ایاخالق حرفه كه  پژوهش نشان داد    جی: نتاهاافتهي

 های كتابداران كتابخانه   يبر عملکرد شغل  داریا معن  تأثير  يجو اخالق،  گرید  سوی  از .  دارد  هاكتابخانه   يشهر اهواز و جو اخالق
همچن  يدانشگاه دارد.  اهواز  نتا يشهر  كه  پژوهش    جین  است  آن  حرفهبيانگر  طر  ایاخالق  اخالق  قیاز    تأثير   يجو 

پژوهش   هيهر چهار فرض ج،یدارد. بر اساس نتا  يدانشگاه هایكتابداران كتابخانه  يبر عملکرد شغل داریا معن ميمستقريغ
 .شدند دیيتأ

 تيظهور و تثب  یبرا  نهيزم  توانديم  يدانشگاه   ایهدر كتابخانه   ياخالق  رهنمودهای  و   ها: وجود چهارچوب یريگه جينت

جا بگذارد    از خود به  يعملکرد مطلوب  تواندي م  يكتابدار فقط در صورت  کی.  كند  فراهم  را  هاكتابخانه   نیدر ا  يجو اخالق

  های ف يبه ط  تواندي م  قیطر  ن یاخالقي و رفتاری خود را نشان دهد و از ا  یهایيمطلوب بتواند توانا  يجو اخالق  ک یكه در  

 مختلف از مراجعان خدماتي متناسب با نيازها و خصوصياتشان ارائه كند.
 

  يدانشگاه   هایدر كتابخانه  يجو اخالق  یگريانجيبا م  يبر عملکرد شغل  یا اخالق حرفه  تأثير(.  1401)  پروین،  دممقپورنجف  و  سعيد،  گيالني   ؛منصور  ، كوهي رستمي:  استناد

 . 1- 12(،  3) 56، رساني دانشگاهي تحقيقات كتابداری و اطالع.  شهر اهواز
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 مقدمه 

،  2گداح، اوبيدات و شروف یکي از مفاهيم برجسته و مهم سازمان و مدیریت است )آل  1ان عملکرد شغلي پژوهشگربه زعم اكثر  
تواند بر عملکرد سازمان عملکرد شغلي، یک سازه است كه بر چگونگي انجام وظایف متمركز شده است و این عملکرد مي(. 2020

توان ميزان  را ميعملکرد شغلي  (.  1391باشد )صفرزاده و همکاران،    گذارتأثيرهای اقتصادی، مالي، فرهنگي و اجتماعي  در زمينه
شعباني و همکاران،  : ، نقل در2008، 3تالش و كوشش افراد در سازمان تفسير كرد )رابينز  گذاری بر عملکرد سازماني از طریقتأثير

 زانيم  يعملکرد شغل ،  مقرر در شغل آنهاست. در واقع  يقانون  فیعبارت از بازده افراد طبق وظا  يعملکرد شغل ،  نیبنابرا(.  1398
در  (.  2016،  4)محمد و جایس كند  يم  انيمورد انتظار، ب  یِرفتار  فيو تکال  يشغل  فیوظا  یكار را در اجرا  تيتالش و حدود موفق

مستقيم بر رضایت جامعه از  تأثير غيرمستقيم بر تحقق اهداف سازمان و    تأثيربه دليل    ملکرد شغليعكه  توان گفت  مي  نتيجه،
توجه   دارد مورد  ابویساني،  هامدیران سازمانعملکرد سازمان  و  منتظری  )اندام،  است  اسميت 1394ی مختلف  گلد  و   5(. هرسي 

های عملکرد شغلي را شامل توانایي )دانش و توانایي كاركنان برای انجام وظایف(؛ درک نقش )درک نقش كاركنان مؤلفه(  1980)
اجبار(؛ در سازمان(؛ حمایت سازماني )ایجاد تسهيالت الزم برای انجام وظایف(؛ مشوق )تمایل كاركنان برای انجام وظایف بدون  

دانند. بررسي متون نشان  گيری مناسب(؛ محيط )عوامل محيطي مناسب( ميآموزش و بازخورد )ارزیابي عملکرد(؛ اعتبار )تصميم
ای و جو گذار هستند. در این پژوهش بر دو متغير اخالق حرفهتأثيرها  دهد كه عوامل زیادی بر عملکرد شغلي افراد در سازمانمي

 یم. ااخالقي متمركز شده
اخالق یکي از مسائلي اساسي در جوامع بشری است كه بر بایدها و نبایدهای ارزشي تأكيد دارد و مالكي برای سنجش صحت 

جدید اخالق است كه   هاییکي از حوزه  یااخالق حرفه(.  1394شود )سالجقه و صفری،  و درستي رفتار یک شخص شناخته مي
(.    2002،  6ینستندلي متصور است )هارتوگ و و  يگوناگون پاسخ داده و برای آن اصولي خاص   یهابه مسائل اخالقي حرفه  كوشديم

فرد   يتشغل به دست آمده و هم بر مسئول یا حرفه  يتكه در وهله اول از ماه ياخالق ين عبارتست از مجموعه قوان یا حرفه اخالق
استانداردهاى اخالق   يرىو به كارگ   ینتدو  يازمند و بقاى خود ن  یایيها برای پو. سازمانباشديدارد و هم برخاسته از شغل م  يدتأك

  ید را پد  ایحرفه  مشترک  هاىارزش   ینفعان،ذ  يشترمندى هر چه بو كاركنان بتواند براى بهره  یرانآن مد  ساس هستند تا بر ا  یاحرفه
 پردازديدر حرفه م  ياست كه به مباحث اخالق   یاز اخالق كاربرد  یا شاخه  یا (. اخالق حرفه1396  ی،درو رجب  يانآورند. )طالب

و حل اثربخش مسائل    يقدق   يصدر حرفه و تشخ  ياخالق  هایيتمند مسئولنظام  يانصاحبان حرفه از دانش اخالق دو توقع دارند؛ ب
عوامل اخالق فردی )استانداردهای  . 1شامل  توانيرا م ایاخالق حرفه مؤثر بر   عوامل(. 1390و همکاران،  یتيحرفه )هدا ياخالق 

وجدان(،   خودكنترلي،  قلبي،  اعتقاد  فردی،  در   .2اخالق  مشاركت  خيرخواهانه،  رفتار  مدیران،  الگویي  )نقش  مدیریتي  عوامل 
عوامل اخالق شغلي    .4فرهنگ سازماني( بود.    ق،راهبردی اخال  یهاكارگيری، برنامههعوامل سازماني )گزینش و ب  .3گيری(،  تصميم

ارتباطي(   اخالق  و  پژوهشي  اخالق  آموزشي،  سازمان  .5)اخالق  فرا  شرایط   يعوامل  عمومي،  اعتماد  سياسي،  شرایط  )فرهنگ، 
 یق سال  و  هابا فرهنگ  از جامعه  ایبرخورد با سطح گسترده   يلبه دلكتابداران    (.1392زاده،  و عباس   ياقتصادی( دانست )مصباح 

خود، الزم است از قواعد و ضوابط روشن   یانقش حرفه  یفایكتابداران برای اهستند.    ایاز اخالق حرفه  یبرخوردار  يازمندمختلف ن
  يين در تع  یشانا  يراخالقيو غ  يلدل  يهراس از تعرض ب  يزو ن  یگراند  يثيتكردن ناخواسته حقوق و ح  یمالكنند تا دغدغه پا  يرویپ

  يرخط  هایيتدر موقع  یاكتابداری برای رفتار فرد حرفه  ياصول اخالق   .خود نداشته باشند  يو توسعه نحوه خدمات رسان  هايمشخط
م پد  يانكه  تعارض  اخالق   تابداران. هرگاه ككنديم  يفتکل  يينتع  آورد،يم  یدمنافع مختلف  اصول   يتموقع  یکدر    يادیبن  يبر 
م   یستادگيا  یاحرفه ارزش   تواننديكنند  و  )  یشانهارسالت  بخشند  تداوم  افشار،    زارعرا  اسفند1394و  )  یاری(.  (  1389و حسنلو 

برابر همکاران، حرفه، استفاده    در   يتدر برابر خود، مسئول  يتچون مسئول  ی كتابداران را شامل عناصر  ایاخالق حرفه  يارهایمع
شدن اخالق در سازمان   یگفت جار   توانيتوجه به آنچه كه گذشت م. با  اندكنندگان، سازمان، جامعه، متخصصان عنوان كرده
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كتابداران خواهد    يو عملکرد شغل  یور بهره   یو ارتقا  ورمناسب شود كه منجر به انجام بهتر ام  ي جو اخالق  یجادمنجر به ا  توانديم
( 1397طاهری عطار، پوراحمدی، هراتي )(؛  1395دری )(؛ رحماني و رجب1394پور و همکاران )تحقيقات تجربي چون مؤمن   شد.

شوند از  در جامعه شناخته مي   مؤثرها به عنوان سازماني  است. كتابخانه  گذارتأثيرای بر عملکرد شغلي  نشان دادند كه اخالق حرفه
 گيرد.  تواند مورد توجه قراربر عملکرد آنها مي  مؤثرعوامل ، رواین

ارزش  بحث  در  در  موجود  اخالقي  ميكتابخانه های  گفتها  سوی ارزش   كه  توان  از  متفاوتي  بعضا  و  مختلف  اخالقي  های 
های ( در پژوهشي به این نتيجه رسيدند كه تفاوت محسوسي بين ارزش 2001)  1شود. برای نمونه ددول و هوریچ ها دنبال مي كتابخانه

اخالق   كه   اندنشان داده   هاپژوهششود.  ي مشاهده ميهای دانشگاهي كشورهای اروپایي و آمریکای شمال اخالقي جاری در كتابخانه 
(؛  1398گذار است )طالبي و سيفي،  تأثيرای بر عملکرد شغلي  د و اخالق حرفهوجود داری  معنادار  ای با عملکرد سازمان رابطهحرفه
هایي ها دغدغه اخالقي در سازمان  معيارهای  توجه اندک به  (.1393شاهي،  تواند موفقيت سازمان را تضمين كند )موسوی و عرب و مي

توجهي به اخالق كاری در سازمان مشکالت . بيه استآورد  وجود  به  دانشگاهي  هایكاری در كتابخانه  را در زمينه رعایت اخالق
)آراسته و جاهد، ببرد    سؤالتواند مشروعيت سازمان را زیر  كند و ميهای سازمان ایجاد مي موریتأاساسي را در رابطه با انجام م 

1390 .) 
سازماني شناخته  ي در سازمان به عنوان یک محرک ارتباط دروناخالق   جومتغير دوم مؤثر بر عملکرد شغلي جو اخالقي است.  

در سال   سازماني  اخالقيجو  (. با ظهور  2009،  2)اليک و الپکن  دهدقرار مي  تأثيروری سازماني را به شدت تحت  شود كه بهره مي
كار برده شد و ایجاد  این مفهوم به معنای درک مشترک كاركنان یک سازمان از موضوعات اخالقي به  در ادبيات سازماني  1987

، 3)كالين و ویکتور شود  تعریف ميها در كنار قوانين و مقررات و بروكراسي اداری مورد توجه قرار گرفت  فضای اخالقي در سازمان
گيری  يمكند و معياری برای تصمتعریف مي  و حل مسائل  يابی برای درک، ارز  ي اخالق  مالکسازمان یکسری    در  اخالقيجو  (.  1987

در نظر  روانشناختي  عنصری توان به عنواناخالقي را ميجو (. 2008، 4ها در سازمان است )شيلر ها و دوراهيشایسته در برابر شک 
، 5متمركز شده است )فيليپاو  اخالقي  اصول   و  راهبردهای پيش رو،  فرایندهای معمول سازماناز    كارمند  اک یک ادر  بر كه    گرفت
(؛ رحيم نيا و 2006)  8مور و بدیل  ( ؛2016)  7، كارلين و گروایس( 2013)  و همکاران  6تجربي مانند چانهای  پژوهش(. در  2007

كه  ه استای و عملکرد سازماني اشاره شدوضوع اخالق حرفه( بر اهميت م1392) ( و اخوان و یزدی مقدم1392) نيکخواه فرخاني
ای كه در صورت كم رنگ بودن اخالق حرفه  ه استاشاره شد  هاپژوهشگذار باشد. در این  تأثيرتواند بر این رابطه  جو اخالقي مي

با چالش جدی روبرو خواهد شد.   ای و جو  اخالق حرفه،  هاپژوهش  ایندر  در سازمان و نبود جو اخالقي مناسب عملکرد شغلي 
صورت مدلي و با روش به كار رفته در   اما به؛  بر عملکرد نيروی انساني بررسي شده است  عوامل مؤثر  عنوان  بهسازماني    اخالقي

انجام شده    گذشتههایي كه در  این، پژوهش حاضر، در راستای پژوهش  وجود  با   .نشده استاین پژوهش، پژوهش مستقلي انجام  
به  شهر اهواز    كتابداران دانشگاهي  هچنين پژوهشي در جامع  خألبه    توجهبا    با روشي متفاوت در جامعه فرهنگي متفاوتي و  است،

  بنابراین،   .های دانشگاهي شهر اهواز پرداخته استتابخانهای و جو اخالقي بر عملکرد شغلي كتابداران كاخالق حرفه  تأثيربررسي  
 های زیر است: پژوهش حاضر در پي آزمون فرضيه

 . دارد تأثيرهای دانشگاهي شهر اهواز ای بر عملکرد شغلي كتابداران كتابخانهاخالق حرفه. 1

  .دارد تأثير شهر اهواز يدانشگاهای بر جو اخالقي كتابداران اخالق حرفه. 2

  .دارد اهواز تأثير شهر يدانشگاه داری بر عملکرد شغلي كتابداران معناجو اخالقي . 3

 های دانشگاهي دارد. مستقيم بر عملکرد شغلي كتابداران كتابخانهتأثير غيرای از طریق جو اخالقي اخالق حرفه. 4

 
1. Dolec A Horych 
2. Elçi & Alpkan 
3. Cullen & Victor 
4. Sherill 
5. Filipova 
6. Chun 
7. Carlin & Gervais 
8. Moore & Beadle 
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 روش پژوهش

. این پژوهش به دليل تالش برای  ه استهمبستگي انجام شدپژوهش حاضر از نوع مطالعات كمي است كه به روش توصيفي  
های عملکرد  شد. در پژوهش حاضر، مؤلفهاستفاده   1سازی معادالت ساختاری بررسي روابط بين متغيرها و وجود متغير ميانجي از مدل

ستقيم و از طریق متغير ميانجي آن به صورت م  تأثيرای متغيری مستقل است كه  متغير وابسته و متغير اخالق حرفه  به عنوانشغلي  
. جامعه آماری پژوهش شامل كتابداران شاغل در ه استمستقيم بر متغير وابسته پژوهش بررسي شدغير  به صورتجو اخالقي  

نفر است كه با توجه به تعداد    115های شهيد چمران، جندی شاپور شهر اهواز، پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي به تعداد  كتابخانه
از پژوهش   كتابدار بودندنفر    کدارای یكه    یيهاكتابخانهابداران شاغل، از روش سرشماری استفاده شده است. در این پژوهش  كت

ها های پرسشنامه ال ؤنفر به عنوان نمونه به س  78تعداد  ،  در نهایت  .نداشت  امعن  رويدر كتابخانه تک ن  يچرا كه جو اخالق  شدندحذف  
  پاسخ دادند.
. ه است ای و پرسشنامه جو اخالقي استفاده شدانجام پژوهش حاضر از پرسشنامه عملکرد شغلي، پرسشنامه اخالق حرفهبرای 
پرسشنامه تک  و    سؤال  10دارای  پرسشنامهه است. این  شد  ساخته  2000در سال    2فينلي جو اخالقي در سازمان توسط    پرسشنامه

و   3فرناندز دل ریو  توسط  پرسشنامه عملکرد شغلي  ای ليکرت طراحي شده است.های آن در طيف پنج درجهكه گویه  ای استمؤلفه
 کرت يل  یاپنج درجه  فيبسته پاسخ بر اساس ط  ه یگو  17پرسشنامه شامل    ن یشده است، ا  يابی و اعتبار  يطراح   (2019همکاران )

ای، زیاد و خيلي زیاد(  كم، كم، تا اندازهای ليکرت شامل )خيليباشد، طيف مورد استفاده در پرسشنامه براساس طيف پنج گزینهمي
در  . دهدرا مورد سنجش قرار ميی و رفتارهای انحرافي  انهيزم عملکردي، فيعد عملکرد تکلبُ سه يباشد. پرسشنامه عملکرد شغلمي

 34استفاده شده است. این پرسشنامه    (1392)  مقدم و همکاران  یار یاسفند  ی كتابداراناپرسشنامه اخالق حرفهاین پژوهش از  
  ت يمسئول؛  در برابر حرفه  تيمسئول؛  در برابر كاربران  تيمسئول؛ در برابر جامعه  تيمسئولبعد    7ای را در  ي است كه اخالق حرفهسؤال

سنجد. این پرسشنامه بر  مي  در برابر متخصصان  تيمسئولو    در برابر خود  تيمسئول،  در برابر سازمان  تيسئول؛ مدر برابر همکاران
 . ه است گذاری شدموافقم( نمره  ای )كامل مخالفم تا كامالًگزینه 5اساس طيف ليکرت 

های پرسشنامه جو اخالقي در سازمان همبستگي مثبت و منفي مشاهده شد كه ( بين خرده مقياس 1391پژوهش سياوشي )در  
. ه استهای متعددی سنجيده شدو پایایي این پرسشنامه در پژوهش  استبيانگر روایي همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه  

 .ه استدست آمد  هب  78/0كرونباخ آن    یالفا  بیضر  ي وابیاعتبار   (2019توسط والگارسا و همکاران )  عملکرد شغلي  پرسشنامه
روایي سنجي شده است و در آن پژوهش ضریب آلفای  (  1392مقدم و همکاران )  یاریاسفندای كتابداران  پرسشنامه اخالق حرفه

ها از ضریب آلفای كرونباخ استفاده ش پایایي پرسشنامه در این پژوهش جهت سنج  محاسبه شده است.  85/0كرونباخ پرسشنامه  
 . ه استشده است كه نتایج آن در جدول زیر آورده شد

آمده    1ها از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شده است كه نتایج آن در جدول  در این پژوهش جهت سنجش پایایي پرسشنامه
 است.  

 جدول 1. پايايي ابزارهای پژوهش 

 ضريب آلفای كرونباخ  پرسشنامه 

 86/0 پرسشنامه جو اخالقي

 80/0 پرسشنامه عملکرد شغلي 

 95/0 ای  پرسشنامه اخالق حرفه

 
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. Finlay 
3. Fernández-del-Río 

https://porseshsanj.ir/product-category/questionnaire/
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سازی معادالت هایي نظير فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و مدل پژوهش از آزمون های این  برای تجزیه و تحليل داده 
ای اس.پي.اس.اس.  افزارههای حاصل از پژوهش با استفاده از نرم ساختاری به روش حداقل مربعات جزئي استفاده شده است. داده 

 تحليل شده است.  1اسمارت پي.ال.اس. و  26

 پژوهش یرهایمربوط به متغ یف یتوص هایيافته

 خطی بین متغیرها  هم 

. متغيرهای كه همبستگي باالیي دارند ه استهای اصلي پژوهش آورده شدنتایج تحليل ماتریس همبستگي بين سازه،  2در جدول  
بين متغيرها مشاهده خطي  دست آمده همه  توانند در مدل ارائه شوند. با توجه به نتایج بخطي هستند نميیا به اصالح دارای هم

 گيرند.   گيری مورد استفاده قرارتوان در یک مدل اندازه مي، بنابراین. شود و متغيرها دارای همبستگي باالیي نيستندنمي

 های اصلي پژوهش ماتريس همبستگي بين سازه. 2جدول 

 3 2 1 متغير 

    ای  اخالق حرفه

   0/ 703**  عملکرد شغلي  

  0/ 441**  0/ 428**  جو اخالقي 

 گیری مدل اندازه  برازش

شود تا مشخص شود كه آیا این مدل از مدل معتبری است یا گيری سنجيده ميدر گام نخست سطح روایي و پایایي مدل اندازه
واگرا سنجيده خير. در مدل معادالت ساختاری پنج شاخص آلفای كرونباخ، پایایي تركيبي، بارهای عاملي، روایي همگرا، و روایي  

شود حداقل بار عاملي  از بار عاملي، پایایي تركيبي و آلفای كرونباخ استفاده مي  افزار پي.ال.اس.نرمشود. جهت سنجش پایایي در  مي
هایي كه بار عاملي كمتری دارند باید از مدل تحليل حذف شود. در یک مدل خوب آلفا و و شاخص است  50/0مورد توجه در متون  

های پژوهش آورده روایي و پایایي برای شاخص،  3(. در جدول  1397باالتر باشد )رسولي و همکاران،    0/ 70از    دكيبي بایپایایي تر
 . ه استشد

 گيری روايي و پايايي مدل اندازه. 3جدول 

 متغير 
آلفای 

 كرونباخ 

پايايي 

 تركيبي 

روايي 

 همگرا 

 696/0 94/0 92/0 ای  اخالق حرفه

 592/0 89/0 84/0 عملکرد شغلي  

 506/0 94/0 88/0 جو اخالقي 
 

مدل  كه  توان گفت  و با استناد به نتایج آلفای كرونباخ، پایایي تركيبي و روایي همگرا مي  3با توجه به نتایج مندرج در جدول  
گيری دیگری است كه برای سنجش مدل اندازهمعيار  ،  های آن از برازش مطلوبي برخوردار هستند. روایي واگراگيری و سنجهاندازه

تر از مقادیر همبستگي هر سازه بزرگ  ( AVE)گيرد و در این معيار ریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده شده  مورد توجه قرار مي
 است.  نتایج مربوط به روایي واگرا برای متغيرهای مورد بررسي آورده شده، 4های دیگر است. در جدول آن سازه با سازه 

 

 

 
1. SMART PLS 3 
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 روايي واگرا. 4جدول 

 ی ا اخالق حرفه عملکرد شغلي   ي جو اخالق متغير 

   711/0 جواخالقي 

  769/0 704/0 عملکرد شغلي  

 834/0 707/0 524/0 ای  اخالق حرفه

 

ر است و این  تمقادیر موجود در قطر اصلي ماتریس از كل مقادیر موجود در سطر و ستون مربوطه بزرگ  ،4براساس نتایج جدول  
 ها با سازه وابسته به آن همبستگي مطلوبي دارند. دهد شاخصامر نشان مي

 ها  آزمون فرضیه

های پژوهش پرداخت. به آزمون فرضيهتوان  با توجه به نتایج حاصل از بررسي رابطه بين متغيرهای مستقل و وابسته در پژوهش مي
 ضرایب استاندارد ارائه شده است.  نتایج مدل ساختاری در حالت 1در شکل 

 
 

 استاندارد  بيدر حالت ضرا  یمدل ساختار جينتا. 1 شکل

 

 

 

اخالق 

 ایحرفه

 جو اخالقی

 همکار برابرمسئولیت در 

در برابر  تیمسئول

 متخصصان

 سازماندر برابر  تیمسئول

 حرفهدر برابر  تیمسئول

 خوددر برابر  تیمسئول

 جامعهدر برابر  تیمسئول

 کاربراندر برابر  تیمسئول

عملکرد 

 شغلی

 عملکرد تکلیفی

 ایعملکرد زمینه

 رفتارهای انحرافی

188/0  

932

/0  

934/

0 

459/

0 

524/0  

707/

0 

895/0  

764/0  

877/

0 
874/

0 

83

7/0  830/

0 
751/

0 



 

 

 
 ...یجو اخالق یگریانجیبا م یبر عملکرد شغل یااخالق حرفه تأثیر     

 

 

 

7 

 
 T-VALUEدر حالت   یمدل ساختار جينتا. 2 کلش

توان مي، به طور خالصه های پژوهش در نظر گرفت.زیر را برای آزمون فرضيهتوان نتایج با توجه به نتایج مدل ساختاری مي
 مشاهده كرد. 5های را در جدول نتایج آزمون فرضيه 

 هانتايج آزمون فرضيه. 5جدول 

 نتيجه  سطح معناداری  T.Value ضريب مسير  مسير فرضيه 

 تأیيد 001/0 114/6 707/0 ای           عملکرد شغلي اخالق حرفه

 تأیيد 001/0 795/7 524/0 ای           جو اخالقي اخالق حرفه

 تأیيد 001/0 774/6 459/0 جو اخالقي               عملکرد شغلي 

حرفه با اخالقي  شغلي  عملکرد  بر  ای 
 ميانجي جو اخالقي 

 تأیيد 001/0 519/5 241/0

 برازش ساختاری مدل 

  ن ييمستقل تب  یرهايمتغ  لهيوابسته مدل است كه به وس  یرهاياز متغ  کیهر    راتييتغ  زان يم  انگرياست كه ب  یاريمع  نييتع  بیضر
 مقدار   سهزا مقدار آن برابر صفر است.  برون  یهاو در مورد سازه  شودي مدل ارائه م  یزا درون  یرهايمتغ  یتنها برا  R2. مقدار  شوديم

 نيدوم  (.323:  1998  ن،يشده است )چ   يمعرف   نييتع  بیضر  یبرا  یمتوسط و قو  ،فيضع  ریبه عنوان مقاد  67/0و    33/0،    19/0
مدل در   ينيبشيشد، قدرت پ ي( معرف 1975)  سريكه توسط استون و گ  اريمع  نیاست. ا  2Qشاخص   ،یشاخص برازش مدل ساختار

 . كنديزا را مشخص مدرون یهاسازه
باشد  2Qمقدار شاخص    اگر پ  دهدينشان م،  مثبت  از قدرت  برازش مدل مطلوب است و مدل   يمناسب  يكنندگ ينيبشي كه 

در جدول زیر ضریب تعيين و ضریب تعيين تعدیل شده آورده شده است. با توجه   (.303:    2009و همکاران،    1برخوردار است )هنسلر 
 مدل از نظر ساختاری برازش مطلوبي دارد. ، 6به نتایج مندرج در جدول 

 

 
1. Hensler 

اخالق 

 حرفه ای

 جو اخالقی

مسئولیت در برابر 

 همکار

مسئولیت در برابر 

 متخصصان

مسئولیت در برابر 

 سازمان

 مسئولیت در برابر حرفه

 مسئولیت در برابر خود

 مسئولیت در برابر جامعه

 مسئولیت در برابر کاربران

عملکرد 

 شغلی

 عملکرد تکلیفی

 ایعملکرد زمینه

 رفتارهای انحرافی

7/47 

1/33 

831/4 

774/

6 

795/7 

114/6 

1/33 

19/12 

29/40 

15/2

8 
50/28 

50/19 

83/16 
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 نتايج حاصل از برازش ساختاری مدل  . 6جدول 

 متغير 
ضريب  

 تعيين 

ضريب تعيين  

 تعديل شده 
2Q 

 351/0 566/0 572/0 جو اخالقي 

 362/0 644/0 653/0 عملکرد شغلي  

 - - - ای  اخالق حرفه

 یریگجه ینتو  بحث

های اخالقي و اصول به مسائل و پرسش گویيتواند امکان پاسخ های دانشگاهي شهر اهواز ميای كتابداران كتابخانهاخالق حرفه
تواند ای به عنوان یک پشتوانه قوی معنوی ميسازد. اخالق حرفهكتابداری را فراهم مي  اینظام حرفه  را درهای اخالقي  و ارزش 

ر از عوامل مختلفي  توان متأثها و وظایف سازماني كتابداران ایفا كند. عملکرد شغلي كتابدار را مي نقش مهمي در انجام مأموریت 
مي را  كتابداری  حرفه  در  اخالقيات  رعایت  و  دانست.  دانست  عوامل  این  از  یکي  حرفهتوان  كتابخانه  یا اخالق  های  كتابداران 

نخست به بحث از تعهدات و    افتي. رهمورد توجه قرار داد  يو سازمان   يمنابع انسان  افت يدو ره  توان دردانشگاهي شهر اهواز را مي
دوم،   افتيكند و رهمي نیحرفه را تدو  نیدر ا يمنابع انسان يپردازد و مرام اخالق كتابداران و كارشناسان مي يهای اخالق مسئوليت

 يرسان العدر كتابخانه و مركز اط  يها و اصول اخالقآورد و ارزش مي  انيمسازمان را به   کیبه عنوان  های دانشگاهي  هاخالق كتابخان
توان با مسئوليت یک كتابدار یا كتابخانه در این بخش از اخالق را مي  كند.مي  نیرا تدو  آنها  ي و اجتماعيهای اخالق و مسئوليت

 قبال جامعه همسو دانست.  
داده  تحليل  داد كه اخالق حرفهنتایج  نشان  مسير  ها  به ضریب  توجه  با  بر  معنا  تأثيرآمده    به دستای  عملکرد شغلي داری 

.  ه استشد  تأیيددرصد    99فرضيه اول پژوهش در سطح اطمينان  ،  روهای دانشگاهي شهر اهواز دارد و از این كتابداران كتابخانه
 تأثير مبني بر    (1392)   يفرخان  کخواهيو ن  اينمي رح؛  ( 1389مقدم و حسنلو )  یار یاسفندنتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات  

ای بر اخالق حرفه  تأثيرمبني بر    (1396)  یدر و رجب  اينطالبای كاركنان، بخشي از نتایج  شغلي از اخالق حرفه  پذیری عملکرد
ای و تعهد سازماني؛ نتایج پژوهش صانعي و در رابطه اخالق حرفه(  1396همکاران )انگيزش شغلي و عملکرد فردی؛ نيازآذری و  

فر و همکاران  شجاعي  ای مدیران در عملکرد منابع انساني؛ نتایج مطالعهاصول اخالقي حرفه  هایمؤلفه  تأثير ( مبني بر  1396)  یاری
مبتني    (2018فاروک و همکاران )و   (2018مور )؛ بخشي از نتایج مطالعات  ای با درگيری شغليرابطه اخالق حرفه( مبني بر  1396)

 ای در عملکرد شغلي افراد همسو و هماهنگ است. بر نقش اخالق حرفه
تواند در ابعادی چون مسئوليت در برابر همکاران و سازمان هم  های دانشگاهي شهر اهواز ميای كتابداران كتابخانهاخالق حرفه

پذیری در قبال سازمان اتي بر روی عملکرد شغلي متصور شد. یک كتابدار با مسئوليتتأثيرتواند  خودنمایي كند و از این منظر هم مي
عملکرد شغلي مطلوبي  ،  تبع آنه  های دانشگاهي خواهد پرداخت و بانداز كتابخانهبه ایفای نقش مطلوب در راستای اهداف و چشم

راهنمایي افراد   یبرا  یاغلب به عنوان منشور  و ضوابط  ارهاي مع  ه عنوانای بكه اخالق حرفه  را نيز به ارمغان خواهد آورد. از آنجا
ای در تعهد سازماني و عملکرد تواند نقش ارزنده؛ بنابراین این متغير مي(1398فرد،    یو عابد   رمضاني)  گيردمورد استفاده قرار مي

 های دانشگاهي شهر اهواز داشته باشد. شغلي كتابداران كتابخانه
از سوی و    شود  كتابداران  باعث تقویت تعهد سازماني و اشتياق شغلي  تواندمي   های دانشگاهي شهر اهوازدر كتابخانه  جو اخالقي

های دانشگاهي شهر در كتابخانه  كار اخالق مدار  طيمحها را فراهم آورد.  در كتابخانه  موجبات تقویت رفتار شهروندی سازماني  دیگر
رفتار قابل قبول و   یهایي را براسازمان شود و ضابطه شغلي طيحاضر در مح حيصحناو  حيصح  فهم كار دربرگيرندهتواند مي اهواز

مندی های دانشگاهي شهر اهواز مستلزم بهره . خلق و نگهداری این جو در كتابخانهكند  یزیرهیپا  هاكتابخانهقابل قبول در داخل  ريغ
 تواندهای دانشگاهي شهر اهواز ميي در كتابخانهجو اخالقای است.  دانشگاهي شهر اهواز از اخالق حرفههای  كتابداران كتابخانه

مربوط به قدرت، اعتماد و تعامل   ل و شامل مسائ يگيری اخالق مرتبط با تصميم يهای سازمانادراكات مشترک از شيوه  ۀدهندنشان
 (. 1395)هاشمي و همکاران،  استدر سازمان  یبشر
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های دانشگاهي شهر اهواز با ضریب مسير  ای بر جو اخالقي كتابخانهاخالق حرفه،  دهدها همچنين نشان ميتایج تحليل داده ن
ای پذیری جو اخالقي از اخالق حرفهتأثيرگذشته نيز در خصوص    هایپژوهشمثبت و معناداری گذاشته است. در    تأثير  0/ 524

مبني    (1398)  يزه زاده، سابکصادق  ،یمراد توان با نتایج پژوهشاین بخش از پژوهش را ميهایي انجام شده است. نتایج  پژوهش
 ها همسو و هماهنگ دانست. ای بر جو اخالقي سازمانگذاری اخالق حرفهتأثيربر 

اخالقي مطلوب  تواند در ایجاد جو  های دانشگاهي شهر اهواز ميای كتابداران كتابخانهنتایج پژوهش نشان داد كه اخالق حرفه
كتابداران  مجموع ادراكات  اخالقي را در كتابخانه ایجاد كند كه از    ساختار  تواند یکای مياخالق حرفه،  روگذار باشد از این تأثير

است كه    سازماني و شغليیکي از انواع جوهای  های دانشگاهي  در كتابخانهجو اخالقي    توان گفتگيرد. با این تفاسير ميت ميئنش
نشانگر درک   توانها را ميدر كتابخانه  جو اخالقي  دهد.ها و عملکرد سازمان را با یک نتيجه اخالقي بازتاب ميها، سياسترویه

دانست. اخالق حرفهاز    كتابداران رفتار  تواند  ای ميكتابخانه  جوی اخالقي در ،  بگذارد و در مجموعتأثير    كتابدارانبر نگرش و 
سازمان   کی تيخصوص يجو اخالق كه  د كند كه داشتن فضيلت اخالقي را در انجام امور در اولویت قرار دهد. از آنجاكتابخانه ایجا

 ها، هیروتوان  ای كتابداران ميتوان گفت از طریق اخالق حرفهمي،  بنابراین.  ( 1394زاده،  و قاسم  حسني  پور،منؤدهد )ميرا ارائه م
 كتابخانه را از منظر اخالقي دید.  یهااستيعملکردها و س

  ی هاكتابداران كتابخانه  يبر عملکرد شغل  داریمعنا   تأثير   ي جو اخالق   459/0  ر يمس  بیبا توجه ضركه  نتایج پژوهش نشان داد  
های پيشين مانند  شده است. در پژوهش  تأیيددرصد    99  ناني در سطح اطم  این فرضيهتوان گفت  شهر اهواز دارد و مي  يدانشگاه

مورد توجه بوده است و در این    يعملکرد و عملکرد سازمان  يابیارز  ن يدر رابطه ب  يجو اخالق   يانجي( نقش م2019و همکاران )  ايساب
توان  ه است و از این منظر ميكرد  یگريانجيرا م  يو عملکرد سازمان  ملکرد ع  يابیارز  ن يرابطه ب  یبه طور معنادار  يجو اخالق  بين

و   يجو اخالق  مبني بر اهميت زیاد  (2018فاروک و همکاران )با بخشي از نتایج این پژوهش همسو قلمداد شود. نتایج پژوهش  
نتایج این پژوهش از منظر    .با نتایج حاصل از این تحقيق همسو و هماهنگ است  ياجتماع  تيو مسئول   يادغام عوامل مؤثر اخالق

   توان به عنوان نقطه اشتراک نتایج این دو پژوهش عنوان كرد.را مي يد سازمانبر عملکر يجو اخالق گذاری تأثير
ب معيارهای  سقوط و  جامعه  در  رفتاری  و  آنه  اخالقي  كتابخانهكم،  تبع  در  اخالقي  فضایل  اخالقي    تأثيرها  رنگ شدن  جو 

داده  كتابخانه بر عملکرد شغلي كتابداران دو چندان مورد توجه قرار  را  بينها  این  در   هاكتابخانه مدیران پژوهشگران،  است. در 
های سازماني كتابخانه  پست تمام در  شاغل كتابداران و كاركنان رشد فضایل اخالقي برای مناسب  بسترهای ایجاد چگونگي راستای  
 تعهد و  مسئوليت حس تواندميها های مهمي در ذهن دارند. توجه به این موضوعات و جاری شدن جو اخالقي در كتابخانهدغدغه

تواند از عهده وظایف كتابداران را به دنبال داشته باشد. یک كتابدار در یک جو اخالقي مناسب مي حرفه  و  جامعه در مسائل به كامل
 دادن مانجا برایآل  محوله به نحو احسنت برآید و عملکرد شغلي مطلوبي را از خود به جای بگذارد. یک كتابخانه دانشگاهي ایده

 در را آنان كه دارد  نياز ارزشي و اخالقي رهنمودهای  از ایمجموعه به قانوني،  و سازماني معيارهای بر عالوه خود، سازماني امور

ایجاد كند   را رویه وحدت و   هماهنگي تواندجو اخالقي ایجاد شده در یک كتابخانه مي ،  د. در واقعده یاری اداری اعمال و رفتارها 
ت ئ های دانشگاهي شهر اهواز را فراهم كند. رفتار و فضيلت اخالقي را به جرو از آن طریق زمينه عملکرد بهتر كتابداران كتابخانه

از ویژگيمي بارز و مطلوب كتابخانهتوان یکي  در دورههای  دانست كه  به كاركرد سازمانای كه بيها  ها  اعتمادی مردم نسبت 
 های دانشگاهي را به همراه داشته باشد. تواند عملکرد سازماني مطلوبي از كتابخانهیافته است ميافزایش 

اخالق ،  بنابراین  .است  05/0و ضریب معناداری كمتر از مقدار    241/0مستقيم  غير  ها نشان داد ضریب مسير نتایج تحليل داده 
و این فرضيه    دارد  يدانشگاه  یهاكتابداران كتابخانه  يبر عملکرد شغل  یدارمعنا   ميمستقتأثير غير  يجو اخالق   قیاز طر  یاحرفه
گذاری تأثيرمبني بر    (1397)  يهرات   ،یعطار، پوراحمد  یطاهرهای  شده است. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش  تأیيد

؛  (1398پور و همکاران )لي اسمعی  هاگری جواخالقي؛ بخشي از نتایج پژوهشای بر عملکرد شغلي از طریق ميانجياخالق حرفه
جو اخالقي   تأثيرو همچنين ای بر عملکرد شغلي اخالق حرفه تأثيرمبني بر  (2018و همکاران ) كوسوما( و 2011و وود ) سونسون

 بر عملکرد شغلي همسو و هماهنگ است.  
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 های پژوهش محدوديت
های دیگر بایستي با  به بافت آن  تعميم نتایج. بنابراین،  استه  پژوهش حاضر در بافت جامعه دانشگاهي شهر اهواز انجام شد  -

 احتياط صورت گيرد. 

و   ه استای و جو اخالقي به عنوان پيشایندهای عملکرد شغلي كتابداران متمركز بوداین پژوهش بر دو متغير اخالق حرفه  -
 باره صورت گيرد.   ستي در اینهای بيشتری بایپژوهش. در نتيجه، سایر عوامل احتمالي را در نظر نگرفته است

 سپاسگزاری
 ی پژوهش حاضر سپاسگزار  یدر اجرا یهمکارو  یمعنو تیبه خاطر حما شهید چمران اهوازدانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش

 . شودیم

 منابع

،  (2) 8 فناوری، و علوم در اخالق. سازماني عملکرد بر دانش مدیریت و اخالقي اصول نقش توأم بررسي(. 1392)  جعفر مقدم،یزدی  پيمان و اخوان،
39-54 . 

  . كتابداری ایحرفه اخالق اصول به نسبت ایران رسانياطالع  و كتابداری انجمن اعضای دیدگاه(. 1389)سکينه  حسنلو، عليرضا و مقدم،اسفندیاری 
 . 56-48 ،(2-1)،  فناوری و  علوم در اخالق

.  كتابداران  ایحرفه  اخالق  هایمؤلفه   دربارۀ  همدان  استان  عمومي  های  كتابخانه  كتابداران  دیدگاه(.  1392)  قاسم  عليرضا وگودرزی،  مقدم،اسفندیاری 
 . 447-462، (3)20عمومي،  های كتابخانه   و رسانياطالع  تحقيقات

رابطه1398)  اكبر   بيگلریان،  علي و  محمد  حسيني،  كيانوش،  عبدی؛   مسعود،  پور،اسمعيل    درماني اداری   كاركنان  شغلي  عملکرد  با  كاری  اخالق  (. 
 . 52-63، (1)20  ،توانبخشي. 1396 سال  در تابعه مراكز  و توانبخشي و  بهزیستي علوم دانشگاه

كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان    يو عملکرد شغل   يتعهد شغل  ، یاخالق كار  ني(. ارتباط ب1394)  هي، آسيسانیابو  و  ري، امیمنتظر؛  اندام، رضا
 .72-61(، 10)5، ي ورزش تیریمعاصر در مد یهاپژوهش. یخراسان رضو 

حسابداری ارزشي و  ای بر عملکرد سازماني در مدیران صنعتي استان فارس.  (. بررسي تاثير اخالق حرفه 1395دری، حسين )رحماني، حليمه و رجب
 . 76-53(، 1)1، رفتاری

اخالق در علوم  (. تاثير جو اخالقي سازمان بر هویت سازماني و تمایل به ترک خدمت فروشندگان.  1390نيا، فریبرز و نيک خواه فرخاني، زهرا )رحيم
 . 94-84(، 4)6، و فناوری

 . گرگان: نوروزی.فضيلت سازماني(. 1398فر، حسن ) رمضاني، ناصر علي و عابدی 
(،  4)10،  اخالق در علوم و فناوری های جمعيت شناختي در كتابداران.  ای و رابطه آن با ویژگي (. اخالق حرفه 1394زارع، مليحه و افشار، ابراهيم )

75-84  . 

 .  110-103(، 3) 10، اخالق در علوم و فناوریای با عملکرد استادان دانشگاه. (. رابطه اخالق حرفه1394سالجقه، آزیتا و صفری، ثنا )
 .  28-17(،  23)7،  اخالق زیستيای با مدیریت دانش و درگيری شغلي.  (. رابطه اخالق حرفه1396زایي، ناصر )فر، زینب، مرزیه افسانه، ناستي شجاعي 
  ، اسالمي  مالي   تحقيقات.  شتریانم  رفتار  و  نگرش  بر  هابانک   اجتماعي  مسئوليت   تأثير   بررسي(.  1398. )مصطفي  عليزاده،  رضا و  حبيبي،  احمد؛   شعباني،
9(1)، 111-144 . 
 9.  فناوری  و  علوم  در  اخالق.  انساني  منابع  مدیریت  حوزۀ  در  مدیران  ایحرفه  اخالق  اصول  هایمؤلفه   تحليل(.1396)  مریم  یاری،  و مهدی  صانعي،
(1.) 

  بهداشت،   طلوع.  سازماني  عملکرد  و  نوآوری  بر  دانش  مدیریت  های  استراتژی  تاثير  بررسي(.  1391)  مریم  تدین، اعظم، و حرمحمدی،  صفرزاده، حسين؛
11 (1) ،65-76 

 .  101-77(، 25)7 كاركنان. اخالق، زشيبر انگ یااخالق حرفه  ري تاث ي(. بررس1396)سين ح ،یو رجب در  درت اله ق ا،ينطالب 
  گری ميانجي   نقش  با  سازماني   عملکرد  و  اجتماعي  پذیری  مسئوليت  با  ایحرفه  اخالق  ارتباط(.  1398)  اصغر  سفلي،  كمار  سيفي  بهمن و  طالبي، 

 . 97-81 ،(18)2 ،مدیریت و حسابداری  انداز چشم. شرقي  آذربایجان دارایي و اموراقتصادی كل اداره در  محيطي عملکرد 
  جو   گریميانجي   با   سازماني   اعتماد  و  شغلي   عملکرد   بر   ایحرفه   اخالق  اثر  تحليل(.  1397)  مسعود   معين و هراتي،   پوراحمدی،   غزاله؛  عطار،   طاهری 

 . 56-27 ،(1)11  ،تحول مدیریت نامه پژوهش. اخالقي
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  شهرستان   مدارس  مدیران  عملکرد  با   اخالقي  هوش  و  ایحرفه   اخالق  رابطه(.  1398)  امين  محمد   زهي،   سابک  و  فریده  زاده،صادق   سعيد؛   مرادی، 
 .  1-11 ،10 پرورش، و آموزش  و  تربيتي علوم روانشناسي،  در نوین های  پيشرفت شهر؛  نيک

 . 34-11(، 10)3، اخالق زیستيای در آموزش عالي )تحقيق كيفي(. (. الگوی سيستمي اخالق حرفه 1392مریم و عباس زاده، عباس ) ي،مصباح
 .  90-65(،  17)5،  اخالق زیستي(. نقش جو اخالقي بر ابعاد درگيری شغلي كاركنان.  1394زاده، ابوالفضل )پور، نيشتمان؛ حسني، محمد و قاسم مومن 

 . 1-11(، 2) 9 اخالق در علوم و فناوری، (. رابطه اخالق با تعالي سازماني. 1393موسوی، محمد و عربشاهي، احمد )
 . 42-34(، 87)27، پرستاری ایران ای و تعهد سازماني، (. رابطه اخالق حرفه1393فر، رضا و كهرودی، زهرا )ایتي، ترانه؛ بهنام نيازآذری، كيومرث؛ عن

اخالق در علوم و  (. تحليل مدل پيامدهای جو اخالقي سازماني. 1395هاشمي ،سيد اسماعيل؛ مرضایي، زینب؛ بشليده كيومرث و نعامي، عبدالزهرا )
 . 49-58(، 3)11، اوریفن

 . 63-37 ،(8)3  پزشکي،   تاریخ. دیني هایآموزه  در ایحرفه اخالق(. 1390)ندا  بداشتي،اله راضيه و زاده، برجعلي اصغر؛هدایتي، علي 
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