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Abstract
Background and Aim: Given the changing needs of organizations and society, productivity and competition
require attention to professional ethics, teamwork and accountability. The purpose of this study was to
determine the impact of professional ethics on organizational accountability with mediating role of
teamwork.
Materials and Methods: In this descriptive-correlational study, the study population was the staff of
Ardabil University of Medical Sciences in 2018 According to Cochran formula, 170 people were selected
using simple random sampling. Qasemzadeh's Professional ethics (2014), Linchoni's Teamwork (2000) and
Bovens's (2005) Public accountability questionnaires were used for data collection. Data were analyzed
using SPSS24 and Amos22 statistical softwares.
Findings: Professional ethics had a direct and significant effect on teamwork (0.62) and staff accountability
(0.58). The direct effect of teamwork on staff accountability was significant (0.43). Also, mediathing role of
teamwork in the impact of professional ethics on accountability (0.26) was confirmed. Among the
components of professional ethics, empathy (0.95) had the highest and respect for others (0.43) had the
lowest factor load. Among the components of teamwork, commitment (0.85) had the highest and the
constructive approach (0.49) had the lowest factor load. Among the dimensions of accountability, the
dimension of professional accountability (0.90) had the highest and the dimension of legal accountability
(0.57) had the lowest factor load.
Conclusion: According to the findings, staff training for professional ethics and teamwork skills can provide
the ground for unity and teamwork that results in increased organizational accountability.
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مقاله پژوهشی

تأثیر اخالق حرفهای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطهای کار تیمی

مهدی معینیکیا ،1سلیم کاظمی ،2عظیم امیدوار ،3افشین دیوبند
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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به نیازهای متنوع و در حال تغییر سازمانها و جامعه ،بهرهوری و رقابت مستلزم توجه به اخالق حرفهای ،کار
تیمی و پاسخگویی است .در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اخالق حرفهای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطهای کار
تیمی انجام شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی ـ همبستگی ،جامعه مورد مطالعه را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1331
تشکیل میدادند .بر اساس فرمول کوکران  111نفر ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامههای اخالق حرفهای قاسمزاده ( 2114م ،).کار تیمی  2111( Linchoniم ).و پاسخگویی عمومی  2115( Bovensم).
استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSS 24و  Amos 22انجام گرفت.
یافتهها :اخالق حرفهای بر کار تیمی ( )1/22و پاسخگویی کارکنان ( )1/58اثر مستقیم و معناداری داشت .اثر مستقیم کار تیمی بر
پاسخگویی کارکنان ( )1/43معنادار بود .همچنین نقش واسطهای کار تیمی در تأثیر اخالق حرفهای بر پاسخگویی ( )1/22تأیید شد.
در میان مؤلفههای اخالق حرفهای ،همدلی ( )1/35دارای بیشترین بار عاملی و احترام به دیگران ( )1/43دارای کمترین بار عاملی بود.
در میان مؤلفههای کار تیمی ،مؤلفه تعهد ( )1/85دارای بیشترین بار عاملی و مؤلفه برخورد سازنده ( )1/43دارای کمترین بار عاملی
بود .از میان ابعاد پاسخگویی بعد پاسخگویی حرفهای ( )1/31بیشترین بار عاملی و بعد پاسخگویی قانونی ( )1/51دارای کمترین بار
عاملی بود.
نتیجهگیری :با توجه به یافته های پژوهش ،آراسته شدن به اخالق حرفه ای می تواند زیرساخت های الزم برای وحدت و یکپارچگی
کارکنان که نتیجه آن تشکیل تیم و کارهای تیمی است را فراهم کند و این دو به نوبه خود باعث افزایش حس پاسخگویی و مسئولیت
پذیری کارکنان سازمان می شود.
واژگان کلیدی :اخالق حرفهای؛ کار تیمی؛ پاسخگویی سازمانی؛ دانشگاه علوم پزشکی
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اداری و ،)...افزایش انسجام و مشروعیت نظام سیاسی میشود

با وجود کهنبودن واژه اخالق چه در نظر عموم و چه در

( .)1پاسخگویی به این معناست که افراد در قبال بخشی از کار

نظر خواص هر روز ابعاد جدیدی از این مفهوم شناسایی شده و

که در کنترل مستقیم و حیطه تخصصی آنها است ،مسؤول

تأثیر آن بر جنبههای مختلف زندگی فردی ،اجتماعی ،فرهنگی،

بوده و برای آن به ردههای باالتر سلسله مراتب سازمانی

اقتصادی و حتی سیاسی بارزتر میشود .در سالهای اخیر

جوابگو باشند .بنابراین پاسخگویی یک عنصر اصلی در محل

مفهوم اخالق حرفهای به عنوان یک پارادایم نوین اهمیت قابل

کار است ( )8که از یکسو با برآوردن خواستهها و ارزشهای

توجهی را در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی به خود جلب

اصیل پذیرفتهشده اجتماعی ،نیازهای درونی افراد را پوشش

کرده است؛ دانشمندان و محققان در هر حوزهای به اهمیت

میدهد و از سوی دیگر در ارزیابی عملکرد افراد مؤثر است،

اخالق حرفهای به عنوان یک سازه اثربخش اذعان نمودهاند.

بدون پاسخگویی حفظ یک نظام اجتماعی غیر ممکن است

اخالق حرفهای شامل استانداردهای رفتار شخصی ،سازمانی و

( .)3پاسخگویی مکانیسمی است که جوامع از طریق آن رفتار

گروهی است که انتظار میرود ،حرفهمندان به آن عمل نمایند

اعضای خود را کنترل میکنند ( )2و از طریق آن ،مسؤولیت

( .)1اخالق حرفهای به این معنا است که صاحبان حرفهها و

اقدامات افراد به رسمیت شناخته شده و در نتیجه نظم

مشاغل میبایست به ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی

اجتماعی حفظ میشود (.)11

سازمان احترام گذاشته و شؤونات اخالقی را رعایت نمایند.

در این دوران مدرن ،تمام داراییهای یک سازمان میتواند

تصمیمگیری اخالقی بخشی از زندگی هر فرد ( )2و هدف

توسط رقبا و یا سازمانهای دیگر به سرقت رفته ،خریداری

اخالق حرفهای ،ارتقای ظرفیتهای حرفهای است ( .)3افراد با

شده یا تکرار شود؛ تنها چیزی که نمیتواند تکرار شود سرمایه

رعایت اصول و ارزشهای اخالقی در سازمان در واقع به

فکری و انسانی یک سازمان است ( ،)11لذا سازمانها باید به

تعهدات حرفهای خود عمل میکنند .فرد در سازمان تالش

دنبال همافزایی کارکنان خود باشند .یکی از روشهای کارآمد

میکند که یک شخص خوب به لحاظ اخالقی و مسؤول

چنین تحولی ،ایجاد سازمانهایی است که ساختار آنها با

اقدامات اخالقی و غیر اخالقی خود باشد ( .)4تداوم حیات

اتکای به تیم به جای اتکای به افراد و با پیریزی کار تیمی

سازمانها از یکسو منوط به ارائه کیفیت خدمات بهتر و از

شکل میگیرد ( .)12کار گروهی در سالهای اخیر به عنوان

سوی دیگر کسب اعتماد و اعتباری است که در گروی پایبندی

یکی از مهمترین روشهایی است که در آن کارها از نو

کارکنان به اصول و موازین اخالقی است .حاکمیت اخالق

سازماندهی میشوند ( .)13با افزایش مهارت کار تیمی میتوان

حرفهای در سازمان ،قادر است به میزان بسیار چشمگیری

تعداد کمتری نیروی انسانی را به کار گرفته و نتایجی را عاید

سازمان را در جهت کاهش تنشها و موفقیت در تحقق

سازمان کرد که در صورت عدم استفاده از کار تیمی دستیابی

اثربخش اهداف یاری نماید و سازمان را پاسخگو سازد ( .)5به

به همان میزان بازدهی نیازمند تعداد بیشتر نیروی انسانی

عبارتی اخالق حرفهای اقتضای آن را دارد که افراد در قبال

است ( .)14به عبارتی کار تیمی با متمرکزکردن تمام تواناییها

وظایف حرفهای و تخصصی خود مسؤول و پاسخگو باشند (.)2

و استعدادهای افراد در یک جهت مشترک ،توفیق رسیدن به

پاسخگویی یک موضوع ظریف و حساسیتبرانگیز است.

مقاصد و آرمانهای مشترک سازمان را نزدیک میسازد.

تمامی سازمانها از کارکنان خود انتظار دارند که در قبال

کار تیمی با وحدتبخشیدن به مهارتهای کارکنان ،حس

تعهدات شغلی خود پاسخگو باشند .در عصر حاضر ،پاسخگویی

تعهد و مسؤولیتپذیری کارکنان را تقویت نموده و رسیدن به

یکی از الزامات قانون جدید است که منجر به تحقق و تقویت

اهداف مشترک سازمان را تسهیل مینماید .کار تیمی بیشتر

روابط واقعی بین شهروندان و وکال و کارگزاران ،افزایش

روی رفتارهای مشترک (اعضای تیم چه کاری انجام میدهند)،

اثربخشی و شفافیت در عملکرد سازمانی ،کاهش فساد (مالی،

نگرشها (اعضای تیم چیزی که احساس میکنند یا باور دارند)
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و شناخت (اعضای تیم درباره چه چیزی فکر میکنند یا

تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از سه

میدانند) تمرکز میکند ( .)15هر تیم دارای مکانیسمهای

پرسشنامه بسته پاسخ زیر استفاده گردید:

شناختی ،عاطفی و رفتاری است که اعضای تیم را قادر

برای سنجش اخالق حرفهای از پرسشنامه استاندارد

میسازد تا ظرفیتهای خود را ترکیب و محدودیتها را رفع

قاسمزاده ( 1333ش ).استفاده شد ( .)21این پرسشنامه شامل

کنند و به موفقیت دست یابند ( .)12کار تیمی هنگامی که

 12سؤال و در  8بعد مسؤولیتپذیری ( ،)1-2صداقت (،)3-4

پیچیدگی وظیفهها بیش از ظرفیت یک فرد است ،محیط

عدالت و انصاف ( ،)5-2وفاداری ( ،)1-8برتریجویی و

کاری نامطلوب ،مبهم و استرسزا است ،تصمیمات چندگانه و

رقابتطلبی ( ،)3-11احترام به دیگران ( ،)11-12همدلی

سریع مورد نیاز است ،اثربخش میباشد (.)11

( )13-14و رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای

کار گروهی به سادگی با قراردادن افراد در کنار یکدیگر

اجتماعی ( )15-12میباشد .مقیاس نمرهگذاری این پرسشنامه

حاصل نخواهد آمد ،بلکه کارکنان نیاز به انگیزه و آموزش دارند

در یک طیف پنج درجه لیکرتی از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً

تا یاد بگیرند چگونه با هم کار کنند و نقش و مسؤولیتهای

موافقم ( )5درجهبندی شده و پایایی آن توسط امیریانزاده و

خود را درک کنند ( .)18اثربخشی تیمی یک عامل چندوجهی

محمدپور ( 1335ش 1/11 ).گزارش شده است ( .)21پایایی

است که توسط درجه خروجی تولیدی تیم ،رضایت از نیازهای

پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ

اعضای تیم و تمایل اعضا به همکاری با یکدیگر تعریف میشود

 1/88به دست آمد.

( .)12دانشمندان بر این باورند که کاری که یک تیم میتواند

برای سنجش کار تیمی از پرسشنامه استاندارد کار تیمی

انجام دهد ،از عهده یک شخص به تنهایی برنمیآید ،چراکه در

 2111( Linchoniم ).استفاده شد ( .)22این پرسشنامه

همکاری افراد ،توان نیروها در هم ضرب میشود و حاصل کار

شامل  13گویه و دارای پنج بعد تعهد ( ،)1-4اعتماد ()5-8

از برآیند توان تک به تک افراد بیشتر است ( .)13این باور و

مسؤولیتپذیری ( ،)3-12برخورد سازنده ( )13-12و

نگرش ضرورت و اهمیت رویآوردن به کار تیمی را برای

هدفمندی ( )11-13است .مقیاس نمرهگذاری این پرسشنامه

سازمان محرز مینماید .تاکنون در خصوص اخالق حرفهای،

در یک طیف پنج درجه لیکرتی از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد

کار تیمی و پاسخگویی سازمانی تحقیقات متعددی به صورت

( )5درجهبندی شده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش

پراکنده روابط دو به دوی آنها را به صورت مجزا مورد بررسی

پیرمحمدی ( 1332ش ).برابر با  1/82گزارش شده است

قرار دادهاند ،اما سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا

( .)23پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش

کار تیمی میتواند به عنوان یک متغیر میانجی ،ارتباط بین

آلفای کرونباخ  1/31به دست آمد.

اخالق حرفهای و پاسخگویی کارکنان را تبیین نماید؟ به

برای سنجش متغیر پاسخگویی سازمانی کارکنان ،از

منظور نیل به هدف پژوهش ،چارچوب مفهومی پژوهش

پرسشنامه پاسخگویی سازمانی  2115( Bovensم ).استفاده

ترسیم و در شکل  1آورده شده است.

گردید ( .)24این پرسشنامه شامل  24گویه و مشتمل بر چهار
مؤلفه پاسخگویی سازمانی ( ،)1-1پاسخگویی قانونی (،)8-14

مواد و روشها

پاسخگویی حرفهای ( )15-21و پاسخگویی سیاسی ()21-24

پژوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس نوع

است .مقیاس نمرهگذاری این پرسشنامه در یک طیف پنج

روش ،توصیفی ـ همبستگی است .جامعه مورد مطالعه شامل

درجه لیکرتی از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )5درجهبندی

تمامی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال

شده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش گلی ( 1335ش).

 1331به تعداد  231نفر بودند .با استفاده از فرمول کوکران

 1/34گزارش گردیده است ( .)25پایایی این پرسشنامه در این

نمونهای به حجم  111نفر برآورد و به شیوه نمونهگیری

پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/31به دست آمد.
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تأثیر اخالق حرفهای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطهای کار تیمی
پرسشنامهها به روش خوداظهاری تکمیل گردیده و دادهها

نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیقتر

با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و

بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد تا

مدل معادالت ساختاری و نرمافزار  SPSS 24تحلیل گردید.

مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مورد
آزمون قرار دهد ( .)22مهمترین مزیتی که استفاده از روش

مالحظات اخالقی

تحلیل مسیر نسبت به روش تحلیل رگرسیون دارد ،این است

پس از توضیح درباره اهداف مطالعه و اطمینانبخشی به

که روش تحلیل رگرسیون ،تنها قادر به شناسایی تأثیر

شرکتکنندگان درباره محرمانگی اطالعات و کسب رضایت

مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است ،اما در روش

شفاهی آنان ،پرسشنامهها بین شرکتگنندگان توزیع گردید.

تحلیل مسیر ،عالوه بر تأثیر مستقیم ،امکان شناسایی تأثیرات
غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز

یافتهها
از میان پاسخدهندگان  23/2درصد مرد و  32/8زن بودند.

وجود دارد ( .)14در شکل  2الگوی آزمونشده پژوهش آورده
شده است.

بیشترین فراوانی تحصیلی مربوط به مقطع کارشناسی و

با توجه به الگوی آزمون شده پژوهش (شکل شماره  )2اثر

بیشترین فراوانی سنی مربوط به کارکنان گروه سنی  25-35و

مستقیم اخالق حرفهای بر کار تیمی ( )1/22مثبت و

کمترین فراوانی مربوط به کارکنان سنین  45-51سال بود.

پاسخگویی کارکنان ( )1/58مثبت و معنیدار بود .همچنین،

همچنین اکثریت کارکنان دارای سابقه کاری  11تا  15سال

کار تیمی بر پاسخگویی کارکنان ( )1/43اثر مستقیم مثبت و

بودند .میانگین و انحراف استاندارد اخالق حرفهای برابر با

معناداری داشت و اثر غیرمستقیم اخالق حرفهای بر

 ،1/83±4/48میانگین و انحراف استاندارد کار تیمی برابر

پاسخگویی کارکنان با نقش میانجی کار تیمی( )1/22در مدل

 1/85±4/15و میانگین و انحراف استاندارد پاسخگویی

تأیید شد .در میان مؤلفههای اخالق حرفهای همدلی با ضریب

کارکنان برابر با  1/21±3/58بود .با توجه به اینکه نرمالبودن

( )1/35دارای بیشترین بار عاملی و احترام به دیگران با ضریب

متغیرهای پژوهش از پیشفرضهای اساسی استفاده از

( )1/43دارای کمترین بار عاملی بود .در میان مؤلفههای کار

آزمونهای پارامتریک و به کارگیری مدلیابی معادالت

تیمی ،مؤلفه تعهد با ضریب ( )1/85دارای بیشترین بار عاملی

ساختاری است ،از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تأیید

و مؤلفه برخوردسازنده ( )1/43دارای کمترین بار عاملی بود .از

نرمالبودن توزیع دادهها استفاده گردید .نتایج آزمون

میان ابعاد پاسخگویی بعد پاسخگویی حرفهای با ضریب

کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که مقدار  Zبرای تمام

( )1/31بیشترین بار عاملی و بعد پاسخگویی قانونی با ضریب

متغیرهای پژوهش بزرگتر از  1/15و معنیدار نمیباشد.

( )1/51دارای کمترین بار عاملی بود (جدول .)1

نتایج آزمون همبستگی نشاندهنده این بود که اخالق

به منظور بررسی برازندگی مدل از شاخصهای برازندگی

حرفهای با کار تیمی و پاسخگویی کارکنان به ترتیب (،r=1/24

استفاده شد .مقادیر شاخصهای تناسب حاکی از برازش

 )p<1/11 ،r=1/11رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مناسب مدل پژوهش است(جدول شماره .)2

همچنین نشان رابطه کار تیمی با پاسخگویی کارکنان در
سطح ( )p<1/11 ،r=1/52مثبت و معنادار بود.

بحث

به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای

با توجه به اهمیت مفاهیم اخالق حرفهای ،کار تیمی و

اخالق حرفهای و کار تیمی بر پاسخگویی کارکنان از الگوی

پاسخگویی سازمانی در موفقیت سازمانها و شواهد ارائهشده

مدلیابی معادالت ساختاری استفاده گردید .مدلیابی معادالت

مبنی بر حساسیت مفاهیم مطرحشده ،پژوهش حاضر به

ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و

بررسی روابط علی بین این متغیرها در میان کارکنان دانشگاه

 /04مجله اخالق زیستی ،دوره نهم ،شماره سیویکم ،بهار 8631
علوم پزشکی اردبیل پرداخت .براساس الگوی آزمونشده

در این پژوهش نقش میانجی کار تیمی در تأثیر اخالق

پژوهش ،تأثیر اخالق حرفهای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان

حرفهای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل معنیدار بود .این نتیجه با

اردبیل تأیید گردید .این نتیجه با پژوهشهای طالبنیا و

یافتههای طالبنیا و همکاران ( 1338ش ،)21( ).آرغده

همکاران ( 1338ش ،)21( ).آرغده ( 1334ش،)28( ).

( 1334ش )28( ).و قاسمزاده و همکاران ( 1332ش)21( ).

قاسمزاده و همکاران ( 1332ش ،)21( ).کشمیری و همکاران

همخوانی دارد و با یافتههای حسنی و همکاران ( 1334ش).

( 1332ش ،)31( ).گنجی و همکاران ( 1335ش )31( ).و

( )23ناهمسو میباشد .در تبیین تأثیر اخالق حرفهای بر

علیزاده ( 1338ش )32( ).همخوانی دارد .در تبیین این یافته

پاسخگویی سازمانی میتوان گفت هرگونه بهبود در اخالق

میتوان گفت که دانشگاههای علوم پزشکی در حفظ و تأمین

حرفهای همراه با افزایش پاسخگویی سازمانی است و اخالق از

نیازهای ایمنی و بهداشتی افراد نقش مهمی را ایفا مینمایند.

آن جهت با پاسخگویی در ارتباط است که هر فرد نسبت به

وجود یک جو اخالقی در سازمان و پایبندی کارکنان و دست

رفتارهای خود احساس مسؤولیت میکند.

اندرکاران علوم پزشکی به موازین اخالقی و کارکردن قالب

تأثیر اخالق حرفهای بر کار تیمی نیز تأیید شد .این یافته

تیمهای کاری افزون بر حس باهمبودن و خوشایندکردن

در راستای نتایج پژوهشهای کشمیری و همکاران (1332

محیط شغلی ،باعث حس مسؤولیتپذیری و پاسخگویی در

ش،)31( ).گنجی و همکاران ( 1332ش )31( ).و علیزاده

قبال وظایف محوله و نسبت به همکاران میگردد .به عبارت

( 1338ش )32( ).میباشد .در تبیین تأثیر اخالق حرفهای بر

دیگر اخالق حرفهای با تأکید بر ارزشهای اصیل و انسان

کار تیمی میتوان گفت ایجاد نگرش مثبت به اخالق حرفهای

دوستانه و همچنین وجه تشابهات و مشترکات وظایف و

میتواند در بهبود کارکرد تیمی افراد تأثیر مثبتی داشته باشد.

مسؤولیتهای تخصصی و شغلی ،زمینه را برای تشکیل تیم و

همچنین تعهد به رعایت اصول اخالقی میتواند بر

کارهای تیمی فراهم کرده و باعث افزایش حس مسؤولیت

توانمندسازی افراد برای کار تیمی کمک کند و تعهد به این

پذیری و پاسخگویی افراد در قبال وظایف شخصی و سازمانی

اصول پیامدهای مفیدی از جمله اثربخشی و کارکرد بهتر تیم

میشود.

را به دنبال خواهد داشت .به عبارت دیگر توجه و بحث و

از محدودیتهای مطالعه میتوان به وجود عوامل و

گفتگوی مداوم درباره ارزشها باعث ارتقای روحیه کار گروهی،

متغیرهای مداخلهگر همچون ویژگیهای شخصیتی کارکنان

صداقت و صراحت در محیط کار میشود؛ کارکنان احساس

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دیدگاههای فرهنگی ،اجتماعی

میکنند بین ارزشهای آنان و ارزشهای سازمان همخوانی و

و سیاسی آنان که از کنترل محقق خارج بوده است و عدم

هماهنگی وجود دارد ،لذا با انگیزه بیشتر و عملکرد بهتر کار

انجام مصاحبههای تخصصی با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

میکنند (.)5

اشاره نمود.

از دیگر یافتههای پژوهش معنیداربودن مسیر بین کار
تیمی و پاسخگویی سازمانی بود .این نتیجه با نتایج رضایی و

نتیجهگیری

شریفیفر ( 1334ش ).همسو میباشد ( .)33در تببین تأثیر

یافتهها نشان داد که تمامی مسیرهای روابط علی بین

کار تیمی بر پاسخگویی سازمانی میتوان گفت زمانی که

متغیرهای اخالق حرفهای ،کار تیمی و پاسخگویی سازمانی

کارکنان به تشریک مساعی عالقه نشان میدهند ،با تالش

معنیدار است .همچنین نقش میانجی کار تیمی در تأثیر

بیشتری وظایف محوله را انجام داده و خود را نسبت به

اخالق حرفهای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم

سازمان مسؤول میدانند.

پزشکی اردبیل تأیید شد .افزون بر این شاخصهای برازندگی
مدل بیانگر مطلوبیت و برازش الگوی آزمونشده پژوهش بود.

تأثیر اخالق حرفهای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطهای کار تیمی
بنابراین توجه به اخالق حرفهای در انجام وظایف تخصصی و
تدبیر ساز و کارهایی همچون تشکیل تیمهای تخصصی در
انجام وظایف سازمانی ،بهادادن به کار تیمی ،نظرخواهی از
اعضا و قائلشدن حق انتخاب برای آنان در تشکیل تیم و در
نهایت قدردانی از تیمهای فعال و موفق حرفهای توصیه
میگردد .همچنین بر تسهیل فرآیند تصمیم گیری و کاهش
تعارض منافع ،از طریق آموزش و ترویج اخالق حرفهای،
همدلی ،احترام و برخورد سازنده ،کار تیمی و تفویض اختیار
به تیمهای تخصصی در حوزه فعالیت حرفهای ،با توجه به ابعاد
مختلف پاسخگویی در جنبههای سازمانی ،قانونی ،حرفهای و
سیاسی برای بقا و ماندگاری سازمان تأکید میگردد.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب ،دانشگاه محقق
اردبیلی میباشد .بدینوسیله نویسندگان از همکاری مسؤوالن
و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای هماهنگی و
جمعآوری اطالعات و نیز شرکتکنندگان در مطالعه قدردانی
میکنند.
تعارض منافع وجود ندارد.
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تأثیر اخالق حرفهای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطهای کار تیمی
جدول  :1ضرایب تأثیر متغیرهای مکنون با نقش میانجی کار تیمی
فرضیه

ضریب مسیر

آماره تی

سطح معنیداری

نتیجه

اخالق حرفهای ← کار تیمی

1/22

3/41

1/11

تأیید

اخالق حرفهای ← پاسخگویی سازمانی

1/58

3/11

1/11

تأیید

کار تیمی ← پاسخگویی سازمانی

1/43

2/13

1/11

تأیید

اخالق حرفهای ← کار تیمی ← پاسخگویی سازمانی

1/22

-

-

تأیید

جدول  :2شاخصهای نیکویی برازش مدل آزمونشده پژوهش
شاخصهای برازش مطلق
شاخص

GFI

AGFI

SRMR

مقدار به دستآمده

1/33

1/83

1/13

حد قابل پذیرش

بیشتر از 1/31

بیشتر از 1/81

کمتر از 1/15

شاخصهای برازش تطبیقی
شاخص

CFI

NFI

NNFI

مقدار به دستآمده

1/35

1/31

1/33

حد قابل پذیرش

بیشتر از 1/31

بیشتر از 1/31

بیشتر از 1/31

شاخصهای برازش تعدیلیافته
شاخص

X2/df

PNFI

RMSEA

مقدار به دستآمده

1/18

1/22

1/128

حد قابل پذیرش

کمتر از 3

بیشتر از 1/21

کمتر از 1/18

 :CFIشاخص برازش تطبیقی
 :GFIشاخص نیکویی برازش
 :AGFIشاخص تعدیل شده نیکویی برازش
 :RMSEAمجذور میانگین مربعات خطای تقریب

تأثیر اخالق حرفهای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطهای کار تیمی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

شکل  :2مدل پژوهش در حالت استاندارد
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