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 چكیده                               

 یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار ینرابطه ب یینپژوهش حاضر  با هدف تبهدف کلی پژوهش حاضر، 

کارکنان  یهمتشکل از کل یانجام شد. و جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیبا روش توص یمارستانکار ب یطدر مح یشغل

با استفاده از روش  فرن 120بوده که تعداد 1395 -96نفر در سال  980تنکابن و رامسر به تعداد های¬یمارستانب

 یسازمان یوفادار هایداده ها، پرسشنامه یبه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آور یتصادف یرینمونه گ

 یستو الفکوا یویسد یشغل ی( و پرسشنامه سازگار1990) یگوریگر یپرسشنامه اخالق کار، (2004)یندگرینل

انجام شد.  یرهچندمتغ یونرگرس یلو تحل یرسونپ یهمبستگ یباز ضر فادهداده ها با است یلتحل یه( بود. تجز1984)

رابطه مثبت  کارکنان یشغل یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار یها یرنشان داد که بین متغ یقتحق یجنتا

 یرهایمتغ ینکنند. از ب یینرا تب یانسدرصد از وار 47توانسته اند  یکدیگر یبدر ترک یرهاغمت ینو ا و معنادار وجود دارد

  است. یترکننده قو ینیب یشپ یسازمان یوفادار ین،ب یشپ

 .یعاطف ی،تعهدشغل یسازگار ی،اخالق کار ی،سازمان یوفادار :یدیواژگان کل
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 153/یمارستانکار ب یطدر مح یشغل یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار ینرابطه ب

 

  مقدمه

 یبرا یشبردپ ینا یااست: آ یندارد، اما سؤال مهم راجع به ا یمثبت یامدهایافراد پ یشغل یتموفق یبرا یشغل هاییتاگرچه فعال

کارکنان داشته  یشغل یبر سازگار یشگرف یراتتأث تواندیم یذهن یشغل یتهم سودمند است؟ موفق یذهن یشغل یتموفق یهاجنبه

در تالش باشند  تا با  ایفزاینده طور¬به یدقرار دارند که با یطیمح شرایط در ها(. امروزه سازمان1400یکن یلیباشد)رجب پور و سه

 ایکننده یزاز تالش خود را به کوشش در جهت وجوه متما یمآن ها بخش عظم یجههمراه شوند در نت یطرخ داده در مح ییراتتغ

 یاستراتژ یکدر تمرکزشان به سمت کارکنان  ییراند که تغ یدهرس قعیتول ینسازمان ها به ا یکه برخ یبترت ینمتمرکز کنند. به ا

 اقتصاد به هاو تحول عصر حاضر و ورود سازمان ییر(. امروزه با توجه به تغ1397سازمان باشد. )مهاجران و همکاران،  یبخوب در ترک

 یگرسازمان نسبت به سازمان د یبرتر یبرا یعامل هانه تن ی،سازمان هاینسبت به ارزش ترییعرف یگاهبا جا یانسان نیروی محوردانش

 یفیتک فداکاری، هاسازمان یبرا یرقابت یتمز ی. منشا اصلشودیم تلقی هااز سازمان یاریبس یبرا یداریپا یرقابت یتاست، بلکه مز

و  یر باشند )رونقمتعهد و اخالق مدا ،کارکنان توانمند دارای که اندموفق هاییکار است. در واقع امروز سازمان یروین ییتعهد و توانا

سازمان از آن  یکاست به ادراکات مشترک افراد  ایسازمان اشاره یک ی( جو اخالق1988و کولن  ) یکتور(. به اعتقاد و1392 یضی،ف

 .ددر درون سازمان واکنش نشان دا یو ارزش ینسبت به مسائل اخالق یدکه چگونه با یناست و ا یحصح یچه از نظر اخالق

 یمشتمل بر موارد گنجدیمفهوم م ینا یرا که در حوزه یموارد ی،مرتبط با اخالق کار یمبر مفاه ی( با مرور2001)  یوسف

 یپول هاینگرش نسبت به پاداش ی،کار یریو درگ یتفعال یبرا یتمختلف کار، از جمله ارجع هاینگرش افراد نسبت به جنبه یرنظ

 یروین ین(. همچن1390 ی،برشمرده است )گل پرور و ناد یو ترق یشرفترو به پ یک شغلبه تحر یلحاصل از کار و تما یرپولیو غ

 یکند عامل مهم یتمقرر در شرح شغلش فعال یفکه حاضر باشد فراتر از وظا یسازمان هایوفادار و سازگار با اهداف و ارزش یانسان

 یتمام توان کارکنان برا یریبه سازمان، به کارگ ی(.  منظور از وفادار1392 یضی،و ف ی)رونق شودیسازمان محسوب م یدر اثربخش

است  یلقب یناز ا یو موارد ییراتکار، تالش مضاعف، هماهنگ با تغ یانجام مشتاقانه یری،پذ یتبه اهداف سازمان، مسئول یلن

از  هاییویژگی و اندتوجه قرار داده دمور یطبرابر محفرد را در  یروانشناسان، سازگار یگرد یی(. از سو1394مقدم و همکاران،  ی)اسد

در صلح  یگرانبا د یعنیسازگار سازد،  یشخو یرامونتا خود را با جهان پ کنندمی کمک فرد به که اندکرده یرا بهنجار تلق یتشخص

روزمره ما  ظیفهعبارت است از و ی( سازگار1989خود به دست آورد. به اعتقاد ورشل و گوتالز  ) یبرا یگاهیکند و جا یو صفا زندگ

ادامه  یبرا یشغل ی(. سازگار1394 ی،و صفر یان)دامغان یمکه با آنان در ارتباط هست یو کسان یشخو یطدر کنار آمدن با خود، مح

د و گرد یو سالمت و اعتبار و یموجب خشنود یانتظار دارد که کار و ی. هر فردرودیبه شمار م یعامل مهم آمیزیتاشتغال موفق

 یو سازگار یطیساختار مح ی،سازگار یهدر نظر یدی(. دو عنصر کل2009، را مرتفع سازد)کومچ  و همکاران اشیهاول یایازهحداقل ن

. اندهماهنگ کرده یکار هایرا با مهارت یشغل یازهاین یط،حالت است که فرد و مح یندر بهتر یزمان ی،شغل یاست. سازگار یشغل

 یطتنها مح کنندیکنش و واکنش. در حالت کنش، کارمندان تالش م شودیحاصل م یرز التاز دو ح یکیبه دنبال  سازگاری معموال

و همکاران  ،  ینهماهنگ شوند)ک یکار یطتالش دارند تا خودشان بهتر با مح یواکنش یتکه در وضع یدهند، در حال ییررا تغ یکار

از محققان  یاریگذشته مورد عالقه بس هایاست که در طول سال یسازمانو  ینگرش مهم شغل یک یسازمان ی(. وفادار2003

 هایاز مؤلفه یکی یسازمان ی(. وفادار1386نژاد،  یبوده است. )رکن یاجتماع یخصوصا روانشناس یو روانشناس یرفتار سازمان هایرشته

 یو سازمان یگروه ی،در هر سه بعد فرد یگراست. به عبارت د یتدر ارتباط با معنو یزاست و اخالق ن یسازمان هایاخالق و ارزش

 یگربا کارکنان د یابد،که فرد در کار خود معنا ب یفرد، گروه و سازمان شده و بدون شک زمان ییموجب شکوفا یتتداوم معنو یتمعنو

زمان وفادار بوده و خواهان حفظ داشته باشد، نسبت به سا ییسازمان همسو هایداشته باشند و نسبت به اهداف و ارزش یهمبستگ

( در 1394و همکاران) پوریراستا  حسنعقل ین(. در هم1390گل پرور،  ی،خواهد بود)ناد یرشد و تعال یموجود و حرکت به سو ایطشر
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در کارکنان  یمعادالت ساختار یبا استفاده از مدل ساز یسازمان یاخالق کار و رفتار شهروند ینرابطه ب یتحت عنوان بررس یپژوهش

وجود دارد،  یدار یرابطه معن یسازمان یو رفتار شهروند یاخالق کار یننشان داد که ب یساختار ادالتمع یجدانشگاه مازندران نتا

وجود  یدار یاطاعت رابطه معن ی،خود رشد ی،شرافت شهروند ی،وفادار ی،جوانمرد ی،کمک یو رفتارها یاخالق کار ینب ینهمچن

 ینبه ا «یشغل یتو رضا یکار بر تنش شغل یاخالق اسالم یرتأث یلتحل»تحت عنوان  یدر پژوهش یز( ن1394)ییدارد. عالمه و آقا

و معنادار بر تنش  یکارکنان و به صورت منف یشغل یتکار به صورت مثبت و معنادار بر رضا یاست که اخالق اسالم یدهرس یجهنت

 یبررس یزن یشغل یتکار و رضا سالمیدر رابطه اخالق ا یانجیم یربه عنوان متغ ینقش تنش شغل چنیندارد. هم یرتا آنها تأث یشغل

 اندیدهرس یجهنت ینبه ا «یسازمان یو وفادار ایاخالق حرفه ینرابطه ب یبررس»تحت عنوان  ی( در پژوهش1394)یو کوثر یشد. تابل

و  ایحرفه قاخال یننشان دادند وجود رابطه معکوس ب یجشد که نتا یبررس یرهر متغ هایو مؤلفه ایو اخالق حرفه یوفادار ینکه ب

بر  یجو سازمان یرتأث»تحت عنوان  ی( در پژوهش2016)فان  ییهر مؤلفه و ابعاد آن است. سو ینب داریوجود رابطه معن یزو ن یوفادار

نشان داد که  یجنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و نتا 227مطالعه  ینپرداخت در ا «یروانشناخت یهسرما ایبا واسطه یرفتار شهروند

و رفتار  یجو سازمان یانم ایواسطه یرابطه یشناخت یهدارد و سرما یسازمان یبا رفتار شهروند یرابطه مثبت و معنادار یجو سازمان

مورد توجه واقع  یروانشناخت یهسرما یستیبا سازمانی شهروند رفتار ارتقاء جهت به هاسازمان یو برا کندیم یجادا یسازمان یشهروند

مطالعه نشان داد که مدل  ینا «یبر تعهد سازمان یاثر اخالق اسالم»تحت عنوان  ی( در پژوهش2016) مکارانو هشود. شاهرول 

 یناستفاده شود. ا یردو متغ نیارتباط ب گیریاندازه یبرا تواندیم یجهقابل قبول است در نت یناناطم یتدر مدت اعتبار و قابل یساختار

و تعهد مستمر  یهنجار عاطفی، آن، گانهابعاد سه یقرار تعهد سازمان یررا تحت تأث ینشان داد که اخالق کار اسالم ینمطالعه همچن

در  یوفادار یفرهنگ سازمان یرو تأث یمنابع انسان یریتمد یوهش»تحت عنوان  ی( در پژوهش2016و همکاران ) یی. الجاباشدیم

مورد مطالعه قرار  یمورد اکتشاف یکبا استفاده از  یفیک یقتحق ینپرداختند. ا« در مراکش یژاپن یتیچند مل هایکارکنان شرکت

شرکت  یمنابع انسان یریتکارکنان مراکش که توسط هر دو اقدامات مد یاندر م یحضور وفادار یینشان داد که شناسا هایافتهگرفت. 

از جمله عوامل مؤثر در  یشغل ریکه سازگا ین. با توجه به اباشدیم یبانیو پشت یتمراکش مورد حما یطیمح یستو صفات ز یژاپن

 یکه رشد یافت توانیرا نم یسازمان هیچ و دارند هاو شکست سازمان یتکننده در موفق یینها است، رهبران نقش تعسازمان یشبردپ

مبنا  ینو اداره شده باشند. بر هم یتو کارآمد هدا یستهشا یرانرا تجربه کرده باشد، مگر آنکه توسط مد یدارپا یتیمستمر و موفق

اساس  همین بر. کند فراهم را هاسازمان یو تعال یرشد و بالندگ هایینهزم تواندیم یرانکارکنان توسط مد یتوانمند یبرا ریزیبرنامه

 یتوانمند تقویت جهت در هاسازمان یردر سالمت جامعه، همسو و همراه با سا یرگذارتأث هایناز سازما یکیبه عنوان  یدبا یمارستانب

و اعتقاد به ارائه خدمات مطلوب به  یانسان محور یمارستاندر ب ینکها یژهبردارد، به و یاساس یهاکارکنان خود گام هایایستگیو ش

. با توجه به موارد گفته شده کندیسازمان را چند برابر م یندر ا یرانمد یبوده که ضرورت توسعه و توانمند ییدمردم از اصول مورد تأ

 یاندر م یشغل یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار ینب یاموضوع بپردازد که آ یندر صدد است تا به ا شپژوه ینمحقق در ا

 ن و رامسر رابطه وجود دارد؟تنکاب یشهرستان ها یها یمارستانکارکنان ب

 روش

 یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیتوص یقاطالعات تحق یگردآور یوهو از نظر ش یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

تنکابن و رامسر  هاییمارستاندر ب 1395 -96نفر بوده که در سال 980تنکابن و رامسر به تعداد  هاییمارستانکارکنان ب یهشامل کل

نفر از  120پژوهش حجم نمونه شامل  یرهاینمونه در پژوهش حاضر با توجه به تعداد متغ انتخاب منظور به. اندمشغول به کار بوده

 .ساده  استفاده شد یتصادف گیریاز روش نمونه گیری،¬نمونه یتنکابن و رامسر در نظر گرفته شد. برا هاییمارستانکارکنان ب
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 ابزار

سوال  4و  یکرتل ایدرجه 4 یفسوال با ط 1 یپرسشنامه دارا ینا (:2004)  یندگرینل یسازمان یوفادار پرسشنامه

 .سنجدیکارکنان به سازمان را م یسطح وفادار یزاناست که م یکرتل ایدرجه 3 یفبا ط

 ایدرجه 5 یفبراساس ط یهگو 23پرسشنامه شامل  ینا(: 1990و همكاران ) یگوریگر یپرسشنامه اخالق کار 

در محل کار، روح  یدر کار، روابط سالم و انسان یتو عالقه به کار، پشتکار و جد یبوده که ابعاد چهارگانه اخالق کار ) دلبستگ یکرتل

 سنجد. یو مشارکت در کار( را م یجمع

 ای¬درجه 5 یفطسؤال با  36پرسشنامه شامل  ینا(: 1984) یستو الفكوا یویسد یشغل یسازگار پرسشنامه

 ی،ارزش نوع دوست یگاه،ارزش پا ی،ارزش راحت یشرفت،و عوامل آن )ارزش پ یشغل یسازگار یزانبوده و هدف آن سنجش م یکرتل

کرونباخ اعتبار ابزار پژوهش به  یآلفا یببا استفاده از ضر وهشپژ ین( است. در ایسبک سازگار ی،ارزش خودمختار یمنی،ارزش ا

برآورد شد. که  90/0یشغل یو پرسشنامه سازگار 96/0 ی، پرسشنامه اخالق کار 81/0 یسازمان یپرسشنامه وفادار یبرا یبترت

 یباز ضر یقتحق های¬ضیهآزمون فر یبرا یباشد. در بخش آمار استنباط یپرسشنامه ها م یایینشان دهنده اعتبار و پا یهمگ

 .شود¬یاستفاده م یرهچندمتغ یونرگرس یلو آزمون تحل یرسیونپ یهمبستگ

 ها یافته

 استفاده شد. ییجز یدو مجموعه منظم با روش همزمان و همبستگ یرهپژوهش حاضر از مدل رگرسیون چند متغ در

 یشغل یسازگار ینیب یشدر پ ینب یشپ یها یرچند گانه  متغ یچند گانه و مجذور همبستگ یهمبستگ یب:ضر 1جدول 
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 000/0 750/61 344/0 338/0 344/0 586/0 وفاداری سازمانی 1

2 
وفاداری سازمانی ، 

 اخالق کاری
686/0 471/0 462/0 127/0 189/28 000/0 

 یسازگار ییراتتغ یرو یدار یمعن یزانبا م یسازمان یوفادار یرگرفت که متغ یجهتوان نت یجدول فوق م یها یافتهبر اساس 

که   یدهد، افراد یداده ها نشان م ینا R2 change   ،750/61 =  (1،118) , f 000/0 = p= 344/0گذارد.  یاثر م یشغل

, یاخالق کار یرکه مقاد ینا یابیارز یبرا یلتحل ینبر خوردارند.دوم یباالتر یشغل سازگاریبرخوردار هستند ، از  یسازمان یاز وفادار

از  یدار ینسبت معن یاخالق کار یردهد که مقدار متغ یکرده است؟ نشان م ینیب یشپ یسازمان یرا فراتر از وفادار یشغل یسازگار

با اخالق  یدهد که افراد ینشان م یجنتا ینا کردند. ینیب یشپ ی،سازمان یوفادار یررا پس از کنترل متغ یشغل یسازگار یانسوار

شود که  یگرفته م یجهنت ینخواهند داشت. بنابرا یشغل یسازگار یشتریبا احتمال ب  یسازمان یمشابه در صورت داشتن وفادار یکار

 ینمالک را دارند. بنابرا یرمتغ ینیب یشقدرت پ  یمارستانب یطپرسنل در مح یو اخالق کار یسازمان یمستقل وفادار یرهایمتغ

 است. یبه کل جامعه آمار یمقابل تعم یونمعادله رگرس
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معادله  یممستقل و تنظ یرهایمتغ یمعنادار برا ینیب یشتوان پ یینو تع یونرگرس یلتحل یبضرا یینتع یحاصل برا یجنتا

 ستدر جدول ارائه شده ا یونرگرس

 یشغل یسازگار ینیب یشپ یاستاندارد برا یراستاندارد وغ یونرگرس یلتحل یب:ضرا2جدول 
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1 

  622/10  479/6 817/68 عددثابت

 000/0 858/7 586/0 518/0 068/4 سازمانیوفاداری 

 

2 

 

  855/2  701/9 692/27 عدد ثابت

 000/0 726/5 423/0 513/0 937/2 وفاداری سازمانی

 000/0 309/5 392/0 107/0 567/0 اخالق کاری

 در جدول  فوق  t( و  1) یانسوار یلدر جدول تحل F یجدول فوق و معنادار یجبا توجه به نتا

 1x1a+bاست.  یربه قرار ز 1مدل یبرا  یونرگرس معادله

 یربه قرار ز یسازمان یوفادار یرمتغ یرمقاد یاز رو یشغل یسازگار ینیب یشدر فرمول فوق، معادله پ یبضرا یگزینیبا جا بنابراین

 .یدآ یبدست م

 یشغل یسازگار ینیب یش= پ817/68+ 068/4( یسازمان ی)وفادار 

 کند  یم ینیب یشپ یشغل یسازگار یبرا یشتریباشد مقدار ب یشترب یسازمان یوفادار یرهر چه مقدار متغ یب،توجه به مقدار ش با

 2x2b +1x1a+bنوشت.  یررا به قرار ز 2مدل  یبرا یونتوان معادله رگرس می

 یو اخالق کار یسازمان یوفادار یرمتغ یاز رو یشغل یسازگار ینیب یشدر فرمول فوق، معادله پ یبضرا یگزینیبا جا بنابراین

 . یدآ یبدست م یرافراد اطالعات به قرار ز

 یشغل یسازگار ینیب یش= پ692/27+ 937/2(یسازمان ی+  )وفادار567/0( ی)اخالق کار   

 کند. یم ینیب یشپ یشغل یسازگار  یرا برا یشتریباشد مقدارب یشترب یاخالق کار یرهر چه مقدار متغ یب،توجه به مقدار ش با

 همبستگی های دو متغیره جزئی وپیش بینی کننده ها با سازگاری شغلی 3جدول 

 های جزئیهمبستگی همبستگی متغییرهای دوگانه متغیر

 **468/0 **586/0 وفاداری سازمانی

 **441/0 **568/0 اخالق کاری

 یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار یرهایمتغ یرمقاد ینماب یرهدو متغ یها یشود تمام همبستگ یهمانطور که مشاهده م

 یبا سازگار  یو اخالق کار یسازمان یوفادار یرهایمتغ یرتمام  مقاد یزن یجزئ یها یهمبستگ یرمقاد ینو در ب. دار است یمعن یشغل

 یرمتغ یرهامتغ یناز ب یدترکننده مف ینیب یشتوان گرفت که پ یرا م یجهنت ین، ا یهمبستگ یلتحل ین. براساس استدار ا یمعن یشغل

 .درصد است 13  یاخالق کار یرکند و سهم متغیم ینیب یشرا پ یشغل یسازگار ییراتدر صد از تغ 34 ییبه تنها  یسازمان یوفادار

 

 

 

  



 

 157/یمارستانکار ب یطدر مح یشغل یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار ینرابطه ب

 

 یریگ یجهو نت بحث

است.  یمارستانکار ب یطدر مح یشغل یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار ینرابطه ب یینپژوهش حاضر تب یاصل هدف

کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود  یشغل یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار یها یرنشان داد که بین متغ یقتحق یجنتا

 یوفادار ینکند: ب یم یانکه ب یاصل یهاست. در باره فرض یترکننده قو ینیب یشپ یسازمان ی، وفادارینب یشپ یرهایمتغ یندارد. و از ب

است که:  یدهرس یجهنت ینپژوهش به ا یها یافتهرابطه وجود دارد.  یمارستانب یطدر مح یشغل یبا سازگار یو اخالق کار یسازمان

 یکه از وفادار یافراد یگرگذارد. به عبارت د یاثر م یشغل یات سازگارییرتغ یرو یدار یمعن یزانبا م یسازمان یوفادار یرمتغ

نسبت  یاخالق کار یردهد که مقدار متغ یداده ها نشان م ینبرخوردارند. همچن یشتریب یشغل یر هستند، از سازگاربرخوردا یسازمان

با  یدهد که افراد ینشان م یجکردند. نتا ینیش بیپ ی،سازمان یوفادار یررا پس از کنترل متغ یشغل یسازگار یانساز وار یدار یمعن

پژوهش حاضر با  یجخواهند داشت. نتا یشغل یسازگار یشتریبا احتمال ب یسازمان یمشابه در صورت داشتن وفادار یاخالق کار

(، 2016)ول(، شاهر1392(، پورعزت)1393)یدیسع ی،(، عامر1394)ی(، قالوند1394)یی(، عالمه و آقا1394)یو کوثر یتابع یجنتا

 یشو افزا یاز عوامل حفظ و ماندگار یکیتوان گفت:  یباره م ینده است. در ا( همسو بو2010(، آلراوبده )2012و چن چانگ) یانگ

ها جهت توان آن یتمام یریدر به کارگ یها به سازمان است که عامل مهمآن یوفادار یزانرغبت کارکنان به کار در سازمان، م

 یتکه فرد هو یبه سازمان است به طور یعاطف یوابستگ یاست؛ و نوع یانسان یروین وریبهره یشو افزا نبه اهداف سازما یدنرس

در آن  یتاز عضو ارزش ها و اهداف سازمان داشته و یرشبه پذ یدر سازمان مشارکت دارد و اعتقاد قو گیرد،یخود را از سازمان م

سازمان  کی یاجتماع یتمسئول یفایاشاره دارد. ا یاصول اخالق چوبکسب و کار درچار یاتبه عمل ی. اخالق کاربردیلذت م

رشد  یرباشد که سازمان را در مس ایبه گونه یاتاخالق یناست. چنانچه نوع و شدت ا ایحرفه یاز اصول اخالق ایجنبه ییرندهدربرگ

در کارکنان،  یو اخالق کار یسازمان وفاداریخواهد شد. وجود  یبشر هایقرار دهد، قطعا باعث تحقق آرمان یو معنو یماد یو تعال

 ای. و شامل مجموعهرودیبه شمار م یعامل مهم آمیزیتادامه اشتغال موفق یبرا یشغل یرا به همراه دارد. سازگار یشغل یسازگار

مثبت نسبت به شغل،  یدد ی،شناس یفهوظ یرین،ارتباط متقابل با سا یرنظ یاست. به عنوان مثال عوامل یرروانیو غ یاز عوامل روان

در  یمانند سازگار یو اخالق کار یسازمان یوفادار یها یژگیبه کار. که و گذاریو ارزش یدرآمد کاف افراد، ییاز توانا یبهره بردار

 یسازگار یجادو برخورد دوستانه با همکاران و ارباب رجوع  باعث ا یو مشورت در کارها، خوش رفتار یکار، عالقه به کار جمع یطمح

گشته و حداقل  یو سالمت و اعتبار و یموجب خشنود یکه فرد با شغلش سازگار گردد و بدان ادامه دهد، کار و یطور شودیم یشغل

رابطه وجود  یشغل یبا سازگار یسازمان یوفادار ینکند: ب یم یانکه ب یکم یفرع یهرا مرتفع سازد. در باره فرض اشیهاول یازهاین

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت  یشغل یبا سازگار یسازمان یوفادار یناست ب یدهرس یجهنت ینا بهپژوهش  یها یافتهدارد. 

به  ی: منظور از وفادارتوان گفتیباره م ین. در ایابد یم یشافزا یزن یشغل یسازگار یابد یشافزا یسازمان یهر چقدر وفادار یگرد

 یانجام مشتاقانه کار، تالش مضاعف، هماهنگ یری،پذ یتبه اهداف سازمان، مسئول یلن یتمام توان کارکنان برا یریسازمان، به کارگ

 یشغل یهمان سازگار یا یطفرد و مح یندر کارکنان ارتباط ب یسازمان یاست. در زمان وجود وفادار یلقب یناز ا یو موارد ییراتبا تغ

فرد  یازهاین یپاسخگو یزن یطو مح یطمح یازهاین یپاسخگو فرد یعنی رودیبه شمار م یعامل مهم آمیزیتادامه اشتغال موفق یبرا

از  ی،شغل یسازگار ی. افراد وفادار به سازمان دارایدبا شغلش سازگار شود و از آن خوشش آ بایدیادامه اشتغال، فرد م یاست. برا

دارد.  دجوو یشانبرا فتنر باالتر حلامر بهو  ترقی یها فرصتدارند و  یخوب ریکا یتو امن یطاشربرند،  یانجام کارشان لذت م

 یاخالق کار ینکند: ب یم یاندوم که ب یفرع یههستند. در باره فرض ضیرا ندهدمیارائه  عجتماو ا دممر بهدر شغلشان  که خدماتیاز

رابطه مثبت  یشغل یبا سازگار یاخالق کار یناست که ب یدهرس یجهنت ینپژوهش به ا یها یافتهرابطه وجود دارد.  یشغل یبا سازگار

توان  یباره م ین. در ایابد یم یشافزا یزن یشغل یسازگار یابد یشافزا یهر چقدر اخالق کار یگرو معنادار وجود دارد. به عبارت د
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 یو اجتماع یسازمان ی،مثبت فرد آمدهاییجامعه سالم است و به علت کارکردها و پ یک ی¬ضرورت و الزمه یک: اخالق، گفت

 ها¬سازمان ینا یاتعمل یفیتحرکت و ک یرکارکنان سازمان است که مس ینحاکم بر روح و روان هم یاترد و اخالقدا یادیز یتآن اهم

و عالقه به کار داشته و تمام هوش و حواسشان را به کار   یشود که افراد دلبستگ یباعث م کاری اخالق وجود. زد خواهد رقم را

 یندارند. در ع یجمع یهکار روح یطهستند و در مح یخود اعتقاد داشته باشند. افراد سازگار رکنند و به کا یو صادقانه کار م یرندبگ

را مرتفع  اشیهاول یازهایو ن یدنما ینفرد تأم یو سالمت و اعتبار برا یانتظار دارد که اشتغال به کار مورد نظر، خشنود یحال هرفرد

 یازهایآورد و ن یافراد به ارمغان م یو سالمت و اعتبار برا یخشنود دنظر،راشتغال به کار مو یادامه یبرا یشغل یسازد. سازگار

داشته باشند که در شغلشان  یلشود که افراد تما یباعث م یشغل یدر کنار سازگار یسازد. اخالق کار یمرتفع م یزشان را ن یهاول

 1393)یری(، حر1394)یو کوثر یتابع هایپژوهش یجپژوهش حاضر با نتا یجکنند. نتا یشرفتمشغول باشند و احساس پ یشههم

 گردد:  یم یشنهادپژوهش پ یج( همسو بوده است. با توجه به نتا2012و چن چانگ) یانگ(، 1392( ، پورعزت )1393)یزادهعل

 جامعه و سازمان یاصول اخالق یتدر رعا یرانشدن مد پیشگام

 یفرد خاط یهمجازات و تنب یقاز طر یراخالقیرفتار غ یقتشوعدم  یادادن پاداش و  یقاز طر یاز رفتار اخالق یتو حما تشویق

 کارش  یطفرد با مح ینکار جهت کاهش عدم تطابق ب یطموجود در مح یپاداشها یاو  یطیو ملزومات مح یکار یطمح تغییر

 مختلف سازمان هایدر جنبه یعدالت سازمان یبه اجرا یرانمد توجه

 کارکنان  ینموثر ب یو روابط کار یکار هایگروه یجاددر جهت  ا تالش

 کارکنان  یتعهد سازمان یشدر جهت افزا تالش

 کارکنان هعقید رظهاا ایبر افیـک یاـتهـفرصفضا و  ایجاد

 منابع

،بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به وفاداری سازمانی،کنفرانس بین 1394اسدی مقدم، احمد و جاللیان مقدم، سمیه،

 ./513898https://civilica.com/docمدیریت و علوم اجتماعی، المللی

ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو (. تحلیل مقایسه1392پور عزت، علی اصغر؛ احسانی مقدم، ندا؛ یزدانی، حمیدرضا؛ فائزه، کوکب )

، صص 1،  5ت دانشگاه تهران. دورهسازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطالعات. دانشکده مدیری

88- 65 . 

المللی مدیریت، اقتصاد کنفرانس بین *-،ای و وفاداری سازمانی(. بررسی رابطه بین اخالق حرفه1394تابلی، حمید؛ کوثری، بنیامین. )

 . 1394خرداد  26و مهندسی صنایع 

اخالق کار و رفتار  ینرابطه ب ی(. بررس1394ر, فاطمه. )پو یپور, اکبر, عل یمی, معصومه, رحیحسن یسپور, طهمورث, تدر یحسنقل

 .25-54(, 30)9, یدر کارکنان دانشگاه مازندران. علوم اجتماع یمعادالت ساختار یبا استفاده از مدل ساز یسازمان یشهروند

استان  یاجتماع ینسازمان تام)مورد مطالعه: یبا تعهد سازمان یشغل یرابطه سازگار یبررس(. 1394دامغانیان، حسین؛ صفری سوگند.)

  .واحد شاهرود یدانشگاه آزاد اسالم یو علوم انسان یاتدانشکده ادبپایان نامه کارشناسی ارشد،  ،سمنان(

 نامه پژوهش. شغلی سازگاری و شغلی مسیر مدیریت بر ذهنی شغلی موفقیت تأثیر(. 1400. )مهنوش, نیک سهیلی, ابراهیم, پور رجب
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