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چکیده
هدف :هدف اين پژوهش «بررسي تأثير مسئوليت پذيری و هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری با
رويکرد اسالمي» بوده است .روش :روش تحقيق مورد استفاده ،توصيفي و از نوع همبستگي -مدل معادالت
ساختاری بوده است .ج امعة آماری اين تحقيق شامل كلية كاركنان دانشگاه دولتي استان ايالم بود كه تعداد
 221نفر برای نمونة مورد نظر با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي ساده انتخاب شده است .ابزار
گردآوری اطالعات ،پرسشنامة استاندارد بوده كه پايايي آن با استفاده از آلفای كرونباخ  1/579به دست
آمده است .یافتهها :نتايج پژوهش هم در تحليل با ليزرل و هم تحليل با پيال اس نشان دادند كه هوش
اخالقي و مسئوليت پذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری دارای تأثير مثبت و معناداری هستند .همچنين ابعاد
هوش اخالقي(هوشياری ،همدردی ،توجه و احترام به ديگران ،خودكنترلي ،انصاف و مهرباني و صبر و
بردباری) نيز بر سالمت نظام اداری دارای تأثير مثبت و معناداری هستند .نتیجهگیری :برای برقراری
سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم بايد كاركناني با مسئوليتپذيری باال و برخورداری از هوش اخالقي و
ابعاد آن تربيت كرد .همچنين ،بايد مديران دانشگاه ،تالش جدّی و مضاعف در جهت فراهم ساختن
زمينههای مسئوليت پذيری برای مديران و كاركنان فراهم آورند.

واژگان کلیدی :هوش اخالقي ،مسئوليتپذيری ،سالمت نظام اداری ،رويکرد اسالمي ،دانشگاه ايالم.
 دريافت مقاله 21/55/13 :؛ تصويب نهايي27/80/82 :
 .5دكترای مديريت؛ استاديار دانشگاه ايالم(نويسنده مسئول) /آدرس :ايالم ،بلوار پژوهش ،دانشگاه ايالم  /نمابر/ 83171113805 :
.Email: M.taban@ilam.ac.ir
 .1دانشجوی دكترای مديريت بازرگاني دانشگاه سمنان.
 . 7استاديار گروه مديريت دانشگاه ايالم.
 .1استاديار گروه مديريت دانشگاه ايالم.
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الف) مقدمه
سازمانها امروزه تحت تأثير عواملي از قبيل افزايش رقابت جهاني ،دگرگونيهای ناگهاني ،نياز به كيفيت و
خدمات پس از فروش ،وجود منابع محدود و ،...زير فشارهای زيادی قرار دارند .بنابر اين ،اگر سازماني بخواهد در
امور كاری و اقتصاد خود پيشتاز باشد و در عرصة رقابت عقب نماند ،بايد از نيروی انساني متخصص ،خالق و
باانگيزه باال برخوردار باشد .از شاخصهای سنجش ميزان برتری سازمانها نسبت به هم ،كاركنان شاغل در آن سازمانها
هستند كه ميزان مسئوليتپذيری و تعهدشان باعث ميشود وظايف محوله را با كيفيت باالتری به انجام برسانند و
موجب افزايش عملکرد ،بهرهوری و اثربخشي سازمان شوند(.پورولي)7311 ،

انجام درست كارها از عهدۀ سازماني برميآيد كه مجهز به نظام اداری سالم باشد .سازمانهای دارای نظام اداری
سالم ،قادر به تصميمسازی و تصميمگيریهای درست ،بجا و مناسب هستند .سازمانهای سالم به عنوان موجودات زنده و
پويا در محيط ميتوانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات الزم وكافي رشد كنند و توسعه يابند و از طريق ارائة كاال
و خدمات سالم و ارزنده ،باعث تأمين نيازهای محيطي و تسهيلگر فرايند رشد و شکوفايي جامعه شوند.
نظام اداری به ويژه سرماية انسانيِ در آن ،نقش بسيار مهمي در توسعة كشور دارد و ميتواند فرايند آن را از نظر
عدالت تسريع كند و يک نظام سالم ،پاک و چاالک را ارائه دهد .به هر حال ،سالمت اداری ،آرماني در نظام اداری
است كه نقطة مطلوب آن ،يک نظام ارزشي را ميطلبد .بايد به نقطهای برسيم كه مردم كامالً نسبت به نظام اداری
اعتماد داشته باشند و نظام اداری هم در خدمت مردم باشد.
سالمت اداری ،صفتي كيفي در سازمان است كه ميزان همراستايي در تعريف و تحقق منافع فردی ،سازماني و
ملي را نشان ميدهد .يک نظام اداری سالم ،نظامي كارآفرين و شاد است كه به رفاه و آسايش فکری ،جسمي،
خشنودی و انگيزش مثبت نيروی انساني دركنار توليد كاال و ارائة خدمت بر اساس نياز واقعي مشتری و با توجه به
كيفيت و كمّيت آن و سودآوری منطقي توجه دارد .دستيابي به اين وضعيت در صورتي امکانپذير است كه كلية
عوامل سازمان در جهت اهداف سازمان حركت كنند(.آرام و آقايي)7311 ،

همزمان با توسعه و پيشرفت همهجانبة جوامع ،مفاهيم و شاخصهای جديدی نيز در حوزۀ علوم انساني مطرح
شدهاند كه در گذشته به آنها توجه چنداني نميشده است .از جملة اين مفاهيم ،بحث مسئوليتپذيری است .مفاهيم
مربوط به مسئوليتپذيری نه تنها در سطوح ملي ،بلکه در سطح جهاني نيز مهم ميباشند .به همين دليل،
مسئوليتپذيری دارای امتيازی ويژه در هردو سطح ملي و جهان است(گلوب و بارتلت .)2 :2111 ،امروزه مسئوليتپذيری
به جای نوعدوستي كه در گذشته رواج داشته است ،قرار داده ميشود(واسيلسکو و همکاران )171 :2171 ،و بدون ترديد،
امروز نيز نوعدوستي را ميتوان در قلب مسئوليتپذيری قرار داد .پس احساس مسئوليتپذيری پديدهای است كه
افراد را به سازمان و جامعه متصل ميكند(.آپايدين و اركان)951 :2171 ،

به تازگي پژوهشگران سازماني ،عالقهمند به واژۀ مصطلح هوش اخالقي شدهاند؛ زيرا اين واژه ميتواند مرز
بين نوعدوستي و خودپرستي را خوب توصيف كند .اين اصطالح اولين بار توسط بوربا در سال  2119وارد عرصة
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روانشناسي شد .او هوش اخالقي را ظرفيت و توانايي درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقي قوی و عمل
به آنها و رفتار در جهت صحيح و درست تعريف ميكند(.مختارپور و سيادت)7357 ،

نيروی انساني با اخالق يکي از شاخصهای عمدۀ برتری يک سازمان نسبت به سازمانهای ديگر است و به هر
ميزان سازمانهای يک جامعه از سطح باالتر اخالقيات برخوردار باشند ،توسعة جامعه با روند سريعتری همراه خواهد
بود .كاركناني كه با اخالقترند و تعهد و رضايت بيشتر و فشارهای شغلي كمتری دارند ،احتماالً همکاری و
مشاركت بيشتری هم دارند .هوش اخالقي شامل يادگيری ،كسب مهارتهای فکری ،جسمي و سازگاری با محيط
است(.بهشتيفر و اسماعيلي)2177 ،

با توجه به مطالب ذكر شده ،در اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به اين سؤال هستيم كه آيا هوش اخالقي و
مسئوليتپذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری در پتروشيمي ايالم تأثيرگذارند يا خير؟

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام اداری به ويژه سرماية انساني در آن ،نقش بسيار مهمي در توسعة كشور دارد و ميتواند فرايند توسعة
كشور را از نظر عدالت تسريع كند و يک نظام سالم ،پاک و چاالک را ارائه دهد .سالمت اداری ،آرماني در نظام
اداری است كه نقطة مطلوب آن ،يک نظام ارزشي را ميطلبد .اصالح نظام اداری يکي از اقدامات اساسي برای
تحول و توسعة كشورها به حساب ميآيد و بدون اين مهم ،ساير برنامهها و تالشها نيز به سرانجام نخواهد
رسيد(.شيخي)7351 ،

مسئوليتپذيری به عنوان رابطة بين فرد با ديگران و با سازمان و محيط اجتماعي بزرگتر ،به عنوان يکي از
مفاهيمي مطرح ميباشد كه امروزه در سطح ملي و بينالمللي اهميت فزايندهای را كسب كرده است .مسئوليتپذيری
يک تعهد و الزام دروني از سوی فرد برای انجام مطلوب كلية فعاليتهايي ميباشد كه بر عهدۀ وی گذاشته
ميشود(موسوی .)7351 ،با توجه به اهميت فزايندۀ مسئوليتپذيری در جهت حل مشکالت جوامع صنعتي كنوني،
سازمانها نيازمند كاركناني مسئوليتپذيرند(.باراكلو و همکاران)2172 ،

در عصر حاضر ،دغدغه و نگراني مديران امروزی ،بروز مشکالت و مسائل پچيدهای است كه از طريق رعايت
نشدن اصول اخالقي توسط زيردستان رخ ميدهد .در اين راستا ،مؤثرترين پديدهای كه ميتواند ياور مديران و
راهگشای مسائل و مشکالت باشد ،بنا بر شواهد بسيار موجود ،هوش اخالقي است .اين نوع هوش در محيط جهان
مدرن كنوني ،ميتواند به مثابة نوعي جهتياب برای اقدامات عمل كند .هوش اخالقي ،نه تنها چارچوبي قوی و قابل
دفاع برای فعاليت انسانها فراهم ميكند ،بلکه كاربردهای فراواني در دنيای حقيقي دارد .در واقع؛ اين نوع هوش تمام
انواع ديگر هوش انسان را در جهت انجام كارهای ارزشمند هدايت ميكند(.بهشتيفر و اسماعيلي)2177 ،
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ج) پیشینة تحقیق
اسکندری و همکاران( )7357در پژوهش خود با عنوان «بررسي رابطة بين هوش اخالقي و مهارتهای ارتباطي
مديران»  ،نشان دادند كه هوش اخالقي مديران و بعاد چهارگانة آن بر مهارتهای ارتباطي آنان در سازمان مورد
مطالعه ،تأثير مستقيم ،مثبت و معناداری دارد.
بهرامي و همکاران( )7357در پژوهش خود با عنوان «بررسي وضعيت هوش اخالقي و مسئوليتپذيری اعضای
هيئت علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز» دريافتند كه اعضای هيئت علمي و كاركنان در سه
مؤلفة خودكنترلي ،انصاف و درستکاری و هوشياری ،از هوش اخالقي و مسؤليتپذيری دارای وضعيت خيلي خوب
بودند .در مؤلفة همدردی و توجه به ديگران ،از هوش اخالقي نيز اعضای هيئت علمي و كاركنان دارای وضعيت
مطلوبي نبودند.
شيخي در سال  7351در پژوهشي با عنوان «عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقي در
آن» ،عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقي را با استفاده از آيات قرآن كريم و سيرۀ نظری و
عملي معصومان(ع) به روش توصيفي -تحليلي مورد بررسي قرار داد .با تحليل محتوای منابع اسالمي ميتوان نتيجه
گرفت كه سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقي در آن ،از يکسو تحت تأثير مباني هستيشناختي و
انسانشناختي حاكم بر باورهای افراد سازماني و از سوی ديگر تحت تأثير عوامل سهگانة ارزشي ،درونسازماني و
برونسازماني است .از اينرو ،اعمال سه نوع اصالحات بينشي و اعتقادی ،درونسازماني و برونسازماني ضروری است.
خلفخاني( )7352در تحقيقي با عنوان «مطالعه تأثيرگذاری مسئوليتپذيری اجتماعي كاركنان بر سالمت اداری
در سازمان تأمين اجتماعي شهرستان اراک» ،به اين نتيجه ميرسد كه مسئوليت اجتماعي كاركنان بر سالمت اداری
دارای تأثير مستقيم و معناداری است.
ويندلين و

هيلمن)2177(7

به مطالعة رابطة بين مسئوليتپذيری و سالمت اداری ميپردازد .وی با استفاده از

تحليلهای رگرسيوني به بررسي رابطة بين متغيّرهای فوق بين  23كشور آفريقايي ميپردازد .وی در اين مطالعه به اين
نتيجه ميرسد كه بين مسئوليتپذيری و سالمت اداری رابطة قوی و معناداری وجود دارد.
ديوان )2177(2در تحقيقي بع «بررسي عوامل مؤثر بر نظام سالمت اداری در مديران سازمانهای دولتي كشور
بنگالدش» ميپردازد .وی در مطالعة خود نتيجه ميگيرد كه يکي از شاخصهای تأثيرگذار بر سالمت اداری،
مسئوليتپذيری كاركنان است.

7. Vindelyn and Hillman
2. Dewan
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النگلويس و الپوينت( )2173در پژوهش خود با عنوان «بررسي نقش هوش اخالقي مديران بر عملکرد آنها»،
نشان دادند كه هوش اخالقي مديران و ابعاد آن بر روی عملکرد آنها تأثير مثبت و معناداری دارد.

د) مباني نظری
 .1هوش اخالقي
به تازگي پژوهشگران سازماني ،عالقهمند به واژۀ مصطلح هوش اخالقي شدهاند؛ زيرا اين واژه ميتواند مرز
بين نوعدوستي و خودپرستي را خوب توصيف كند .اين اصطالح برای اولين بار توسط بوربا در سال  2119وارد
عرصة روانشناسي شد .وی هوش اخالقي را ظرفيت و توانايي درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقي
قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحيح و درست تعريف ميكند(مختارپور و سيادت .)7357 ،هوش يعني اينکه بتوان
هر لحظه در برابر هر محركي واكنش صحيح نشان داد .در اين ميان ،هوش اخالقي عبارت است از توانايي ايجاد
تمايز بين درست و غلط بر اساس اصل جهانشمول تعريف شده .اين نوع هوش در محيط جهاني مدرن كنوني
ميتواند به مثابة نوعي جهتياب برای اقدامات عمل كند .هوش اخالقي ،نه تنها چارچوبي قوی و قابل دفاع برای
فعاليت انسانها فراهم ميكند ،بلکه كاربردهای فراواني در دنيای حقيقي دارد .در واقع؛ اين نوع هوش ،تمام انواع
ديگر هوش انسان را در جهت انجام كارهای ارزشمند هدايت ميكند(بهشتيفر و اسماعيلي .)2177 ،هوش اخالقي شامل
يادگيری ،كسب مهارتهای فکری ،جسمي و سازگاری با محيط است .در عصر حاضر ،دغدغه و نگراني مديران
امروزی بروز مشکالت و مسائل پچيدهای است كه از طريق رعايت نشدن اصول اخالقي توسط زيردستان ايجاد
ميشود .در اين راستا مؤثرترين پديدهای كه ميتواند ياور مديران و راهگشای مسائل و مشکالت باشد ،شواهد
بسياری وجود دارند كه هوش اخالقي است(گلزار و همکاران .)2177 ،مختارپور و سيادت در تحقيقات خود بيان داشتهاند
كه امروزه بايد يک بار ديگر كارهای خالف و كارهای درست را تعريف كرد؛ زيرا مرز بين كارهای درست و
خالف بيش از پيش از بين رفته است و بدين ترتيب اعضای سازمان شاهد افرادیاند كه در سازمان و اطراف آن
وجود دارند و دست به كارهای خالف ميزنند .در چنين شرايطي بايد از نظر اخالقي جوّی سالم برای كاركنان به
وجود آيد تا بتوانند با تمام توان و بهرهوری كار كنند .اين امر نيازمند وجود افرادی با هوش اخالقي باالست .افراد با
هوش اخالقي باال كارها را درست انجام ميدهند ،اعمال آنها پيوسته با ارزشها و عقايدشان هماهنگ است ،عملکرد
بااليي دارند و كارها را با اصول اخالقي پيوند ميزنند(اسکندری و همکاران.)7357 ،
 .2اصول هوش اخالقي در اسالم
ديدگاه اسالمي ،اصولي متفاوت در خصوص هوش اخالقي ارائه داده كه به شرح ذيل ميباشند:
یک) هوشیاری :قرآن همواره اولين توصيهای كه به مؤمنان ميكند اين است كه بايد آماده و هوشيار باشند.
در آية  17سورۀ نساء ميفرمايد« :ای كساني كه ايمان آوردهايد آمادگي و هوشياری خود را حفظ كنيد و سالح
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جنگي را برگيريد ،سپس دسته دسته و گروه گروه به صورت دستهجات پراكنده يا دسته جمعي به سوی دشمن
حركت كنيد» .امام علي(ع) نيز خطاب به مالک اشتر ميفرمايند« :كامالً هوشيار باش كه هنگام پيشنهاد صلح به
دشمن نزديک نشوی و بياحتياطي نکن».
دو) همدردی :توجه و احترام به دیگران :امام علي(ع) به مالک ميفرمايند« :پس بايد دوستداشتنيترين
اندوخته ها در نزد تو اندوختة كار نيک باشد كه مقصود از آن ،فراهم آوردن رعيت و رعايت آنهاست .پس همت
خود را از رسيدگي به نيازهايشان دريغ مدار ،سپس از حقوق آنان پاسداری كن و سهمي از غالت امالک خالصانة
اسالم را در هر شهری به آنان اختصاص ده .آنچه بر عهدۀ تو نهادهاند ،رعايت حق ايشان است .مبادا توجه به امور
ديگر از پرداختن به آنان بازت دارد»(نهجالبالغه ،نامه  .)93امام علي(ع) در سخناني ديگر ميفرمايند« :احسان و كمک به
بندگان توشة مناسبي برای آخرت است» .كمک به مردم بخش مهمي از ايمان است(مختارپور و سيادت .)7357 ،در قرآن به
احترام بسيار سفارش شده است؛ به خصوص در درجة اول ،احترام به شخص پيامبر اكرم(ص) و پس از آن در
برخورد با مردم ديگر« :صدايتان را باالی صدای پيامبر بلند نکنيد(يعني ادب و احترام بگذاريد)»(حجرات .)7 :در
حقيقت؛ مؤمنان برادر يکديگرند ،پس هميشه بين برادران ايماني خود صلح دهيد و خداترس و پرهيزگار باشيد .باشد
كه مورد لطف و رحمت الهي گرديد .بايد دورترين افراد رعيت از تو و منفورترين آنان در نزد تو كسي باشد كه
بيش از ديگران عيب مردم را ميجويد(.حجرات)71 :

سه) خودکنترلي :امام علي(ع) خطاب به مالک اشتر ،هنگامي كه او را به فرمانروايي مصر و توابع آن
گماشتند ،فرمودند« :تو را امر مينماييم به تقوای الهي و مقدم داشتن طاعت خدا بر ديگر كارها .نفس خود را در
برابر شهوتها فرونشان .بپرهيز از شتاب در كارهايي كه زمان انجام دادن آنها نرسيده .بر سر هر يک از كارهايت از
ميان آنان رئيسي برگمار ،كسي كه كارهای بزرگ را انجام دهد .باد دماغت را فرو نشان و هنگام تندخويي و
قدرتنمايي بر خود مسلّط باش و تيزی زبانت را در اختيار خود گير و از اين همه با خويشتنداری از خشم و به
تأخير افکندن اقدام خشونتآميز به دور باش و چون زمينة خشم و خشونت فراهم شد ،چشم به آسمان بردار تا
خشمت فرو نشيند و عنان اختيار به دستت آيد»(.نهجالبالغه ،نامه )17

چهار) انصاف و مهرباني :قبل از هر چيز از گنجينة غني و هدايتگر قرآن كريم بهرهمند ميشويم« :ای پيامبر!
مهرباني و نرمخويي تو نشانههايي از رحمت الهي ميباشد كه به اين وسيله ميتوانيد [در دعوت به حق موفق باشيد] و
بدان ای پيامبر! اگر تو خشن و سنگدل بودی ،هر آينه از اطراف تو متفرق ميشدند و تو ناموفق
 .)79پيامبر(ص) ميفرمايند :خوب پرسيدن ،نيمي از دانش و نرمرفتاری ،نيمي از زندگي خوش

ميشدی»(آل عمران،

است(مختارپور و سيادت،

 .)7357امام علي(ع)خطاب به مالک ميفرمايند« :مهرباني به مردم و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار
دل خود ساز»(نهجالبالغه .)211 ،پيامبر(ص) ميفرمايند« :ای علي! سرآمد اعمال سه خصلت است .7 :از جانب خود
دربارۀ ديگران انصاف دادن؛  .2مال را با برادران ايماني در ميان نهادن؛  .3هميشه در همه حال به ياد خدا
بودن(مختارپور و سيادت .)7357 ،امام علي(ع) به مالک ميفرمايند« :مبادا نسبت به مردم چونان حيوان درندهای باشي كه
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خوردنشان را غنيمت شماری؛ زيرا آنان دو دستهاند :يا به دين تو برادرند يا به آفرينش با تو برابرند»(نهجالبالغه.)215 ،
«مبادا افراد خوشكردار و بدكردار به نزد تو برابر باشند؛ كه اين باعث دلسردی خوشكردار از نيکوكاری و دلگرمي
بدكردار از بدكاری گردد»(همان« .)273 :حق مردم را از جانب خود و اطرافيان مخصوص و خويشاوندان نزديک و آن
كس را كه از رعيت خويش دوست ميداری ،به انصاف رعايت كن .بايد كه دوستداشتنيترين كارها در نزد تو
كارهايي باشد كه با ميانهروی سازگارتر و در دادگری دمسازتر است»(.همان)277 :

پنج) صبر و بردباری :واژۀ صبر در قرآن در بسياری از آيات مطرح شده و در مورد تبليغ دين بيشتر به صبر
سفارش شده است« :ای كساني كه ايمان آوردهايد ،در كار دين صبور باشيد و يکديگر را به صبر سفارش كنيد و
همواره مراقب دشمن باشيد و تقوای الهي پيشه كنيد»(آل عمران .)211 ،مؤمن در مقابل حوادث سخت و تکاندهنده،
ثابت و استوار و به هنگام ناخوشايندها محکم و پابرجاست .در برابر بالها صبور و پرتحمل ،در مقابل نعمتها شاكر و
به آنچه خداوند روزیاش ساخته ،قانع است .مؤمن به دشمنانش نيز تعدّی نميكند و بار خود را بر دوش دوستانش
نميگذارد .مردم از او در آرامش هستند ،هر چند جان و تنش در زحمت باشد (.ریشهری :7311 ،ح )7111

 .3مسئولیتپذیری
از نظر اميرمؤمنان(ع) ،شرط واگذاری كار به افراد ،ميزان مسئوليتپذيری و پاسخگو بودن آنان در قبال آن
مسئوليت است؛ يعني يک مدير عالي بايد نخست ،توان مدير سطح پايينتر را در پاسخگويي و حسن انجام كار در
نظر بگيرد و بر اساس اين توان به وی مسئوليت بسپارد؛ چه آنکه در غير اين صورت چه بسا كار انجام نگيرد و هر
كس مسئوليت عدم انجام آن را بر گردن ديگری بگذارد .حضرت امير(ع) پس از بازگشت از جنگ صفين در
نامهای خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمودند« :وَاجْعَلْ لِکُلِّ اِنسانٍ مِنْ خَدَمِکَ عَمَالً تَأخُذُهُ بِهِ فَاِنَّهُ اَحری اَالّ
يَتَواكَلُوا فِي خِدْمَتِکَ»؛ برای هر يک از كارگزاران و خدمتکارانت كاری ويژه تعيين كن كه او را در برابر آن كار
مسئول بداني و بتواني وی را بازخواست كني.
اين تدبير ،زمينة بيمسئوليتي و وانهادن كارها به اميد يکديگر را منتفي ميسازد .مسئلة پاسخگويي به ويژه
آنجا كه طرف آن مردم باشند و محتوای آن كاربرد عمومي داشته و به لحاظ اهميت موضوع از جاودانگي پيام
برخوردار باشد ،از همان اهميت و ارزشي برخوردار است كه خود مسئوليّت و پيام برخوردار است .شخصي به
حضور امام(ع) رسيد و از او دربارۀ ايمان سؤال كرد .حضرت پاسخ ندادند و فرمودند :فردا بيا تا در جمع مردم پاسخ
تو را بدهم تا در صورتي كه تو محتوای پاسخ را فراموش كني ،ديگران آن را ثبت كرده ،به خاطر بسپارند؛ چه آنکه
سخن ،چونان شتر رمندهای است كه يکي بدان دست مييابد و ديگری آن را از دست ميدهد.
 .4سالمت اداری
سالمت اداری يعني نظام اداری با رعايت اصول و مقررات اداری حاكم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحي
شده ،وظايف خود را به خوبي و برای نيل به بهرهوری سازماني اجرا ميكند .سالمت اداری يکي از خواستهها و
آرزوهای ديرينة جوامع مختلف بوده؛ به طوری كه نظام اداری يک ابزار توزيع عادالنه خدمت به عموم شهروندان
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باشد .از ابتدای تشکيل دولتها همواره دولت خوب و حکومت خوب كه حافظ منافع عموم باشد ،مورد بحث بوده و
نظريههای زيادی در اين رابطه ارائه شده كه حاكي از اهميت آن است .ايدۀ سالمت اداری با مفهوم دولت خوب و
حکومتداری خوب آميخته است .افالطون اخالق و فضيلت را بنيان دولت خوب و ارسطو خرد و قانون را بنيان
دولت خوب ميدانند .عدهای دولت مذهبي كه احکام را از وحي گرفته و به قوانين طبيعي جاری ميسازد و عدهای
نيز قدرت و اقتدار دولت در حاكميت داخلي و خارجي را به عنوان معيار دولت خوب ميدانند .بانک جهاني
مواردی چون :مشاركت ،حاكميت قانون ،شفافيت ،پاسخگويي و مسئوليتپذيری ،اجماع ،برابری ،اثربخشي و
كارايي را الزمة حکومت خوب ميداند .نايدو( )7555معتقد است تأكيد بر ضرورت توسعة پايدار و اعتقاد به اينکه
دستيابي به آن تنها از طريق دولت سالم امکانپذيراست ،ظرفيتسازی در جامعة مدني ،شهروندان آگاه ،مشاركت از
طريق سازمانهای داوطلبانه ،دموكراسي ،رعايت حقوق بشر ،قانونگذاری ،اثربخشي و كارايي و پاسخگويي از
ويژگيهای حکومتداری خوب هستند .بنابر اين ،برای داشتن نظام سالم اداری نياز به حکومت خوب و حکومت
خوب بر مشاركت و دموكراسي استوار است و تحقق آن با تمركززدايي و تفويض اختيار امور ،هم در سطح
سازماني و هم در سطح كالن ميتواند اتفاق بيفتد .تمركززدايي ،فاصلة قدرت را كم و كاهش فاصلة قدرت موجب
كاهش فساد نهادينهشدۀ اداری خواهد شد .در حالت سالمت مثبت ارگانيسم ضمن انجام وظيفه ،به رشد و
شکوفايياش ادامه ميدهد .سالمت اداری به وضعي فراتر از اثربخشي كوتاهمدت سازمان اشاره دارد .سالمت نظام
اداری مجموعهای است از خصايص نسبتاً پايدار كه انطباق با شرايط محيط ،روحية باالی نيروی كار،كفايت برای
حل مشکالت ،سرعت عمل و ...را به همراه دارد .به طور كلي ،سالمت نظام اداری بر برايند انجام كار اثربخش
تأكيد دارد(ربيعي .)7357 ،سالمت اداری خواه و ناخواه ريشه در دو عامل مديريت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام
دروني نظام اداری دارد .سالمت به معني عدم بيماری و نارسايي در يک ارگانيسم(موجود زنده) است .فارغ بودن از
بيماری نيز به معني بهينه عمل كردن ارگانيسم نيست؛ زيرا ارگانيسم ممکن است سالم باشد ،ولي به وظيفه و
كاركردهای خويش عمل نکند .حال سؤال اين است كه آيا ميتوان مفهوم سالمت را كه مربوط به موجودات زنده
است ،در مورد سازمانها به كار برد؟ دانشمندی معتقد است كه صرف نظر از مشکالتي كه ارگانيسمپنداری سازمان و
نوع آرماني بودن مفهوم سالمت كامل به بار ميآورند ،رويداد سالمت سازماني از لحاظ مفهوم پوياييهای سازمانها
و پژوهش و كوشش در جهت بهسازی آنها ،مزايای علمي قابل مالحظهای دارد.

هـ) روششناسي تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف ،جزء تحقيقات كاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری دادهها ،جزء تحقيقات پيمايشي
است .اين تحقيق بر مبنای روشهای توصيفي ،تحليلي انجام ميشود .جامعة آماری اين پژوهش ،شامل تمامي
كاركنان دانشگاه ايالم ميباشد كه تعداد آنها  911نفر است .با استفاده از جدول مورگان تعداد  221نفر برای نمونة
مورد نظر انتخاب شدهاند .روش نمونهگيری نيز تصادفي ساده است .برای گردآوری اطالعات از يک بستة
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پرسشنامه ،شامل سه پرسشنامة استاندارد اسفاده شده است .برای تجزيه و تحليل دادههای تحقيق ،از معادالت
ساختاريافته و از نرم افزارهای ليزرل و پيالاس استفاده شده است.
هدف پژوهش :بررسي تأثير مسئوليتپذيری و هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری با رويکرد
اسالمي در دانشگاه ايالم.
فرضیههای پژوهش:

 .7مسئوليتپذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم تأثير معناداری دارد.
 .2هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم تأثير معناداری دارد.
 .3هوشياری كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم تأثير معناداری دارد.
 .1همدردی ،توجه و احترام به ديگران بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم تأثير معناداری دارد.
 .9خودكنترلي كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم تأثير معناداری دارد.
 .5انصاف و مهرباني كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم تأثير معناداری دارد.
 .1صبر و بردباری كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم تأثير معناداری دارد.

و) بیان متغیّرهای تحقیق در قالب الگوی مفهومي

شکل  :1الگوی مفهومي تحقیق(منبع :محققساخته -بر اساس مباني نظری تحقيق)
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جدول  :1اطالعات تفصیلي پرسشنامههای تحقیق
متغیّر

سطح مقیاس

طیف

تعداد گویه

رفرنس
7

هوش اخالقي

ترتيبي

ليکرت  9امتيازی

وينست و همکاران ()2113

21

مسئوليتپذيری

ترتيبي

ليکرت  9امتيازی

آپايدين 2و همکاران ()2115

9

سالمت نظام اداری

ترتيبي

ليکرت  9امتيازی

دامير و پراكسا)2177(3

5

ز) پایایي و روایي پرسشنامه
برای سنجش روايي و بوميسازی پرسشنامهها از روش اعتبار محتوايي استفاده شده است كه پرسشنامههای
حاضر استاندارد بوده و برای بوميسازی آنها نيز به تأييد  71نفر از متخصصان رسيده است .به منظور سنجش پايايي
تحقيق نيز با استفاده از نرمافزار  ،spssضريب آلفای كرونباخ محاسبه شد كه معادل  579درصد است .همچنين
آلفای كرونباخ برای تک تک متغيّرهای تحقيق در جدول  2آمده است.
جدول  :2ضریب پایایي متغیّرهای تحقیق
ابعاد

تعداد گویهها

ضریب پایایي(درصد)

هوشياری

1

521

همدردی ،توجه و احترام به ديگران

1

513

خودكنترلي

1

571

انصاف و مهرباني

1

151

صبر و بردباری

1

535

مسئولیتپذیری

-----------

9

525

سالمت نظام اداری

-----------

5

157

کل پرسشنامه

-----------

37

579

متغیّرها

هوش اخالقي

 .1آزمون فرضیات اصلي و فرعي تحقیق توسط مدلسازی معادالت ساختاری
يکي از قویترين و مناسبترين روشهای تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاری ،تجزيه و تحليل چند
متغيّره است؛ زيرا ماهيت اينگونه موضوعات ،چند متغيّره بوده ،نميتوان آنها را با شيوۀ دو متغيّری(كه هر بار تنها
يک متغيّر مستقل با يک متغيّر وابسته در نظر گرفته ميشود) حل كرد .در اين پژوهش به بررسي اثرات متغيّرهای
مستقل تحقيق(هوش اخالقي و مسئوليتپذيری) بر متغيّر وابسته تحقيق(سالمت نظام اداری) پرداخته شده است .بنابر

7. Vinset
2. Apaydin
3. Damir & Praksd
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اين ،در تحقيق حاضر به دليل وجود متغيّرهای مستقل ،وابسته و مکنونهای مختلف و همچنين الگوی پيشنهادی چند
متغيّره ،استفاده از روش معادالت ساختای به عنوان روش آماری برگزيده شد.
برای اجرای الگوی معادالت ساختاری ،روشهای متنوعي وجود دارند .يکي از روشهای موجود ،روش الگوی
معادلة ساختاری كوواريانسمحور است كه برای متغيّرهای نرمال و حجم نمونههای باال مورد استفاده قرار ميگيرد و
يکي ديگر از جديدترين رويکردها در الگوی معادالت ساختاری ،روش حداقل مربعات جزيي است .اين روش
الگوی معادلة ساختاری كوواريانس محور ،زماني كه برای هر سازه تعداد متغيّر زياد يا حجم نمونة كم يا سازهای از
نوع  Formativeدر الگوی مفهومي وجود دارد ،بسيار مناسب است و نتايجي مشابه ليزرل برای تخمين الگو ايجاد
ميكند .از اين رو در تحقيق حاضر از هر دو روش ليزرل و روش حداقل مربعات جزيي برای حل الو استفاده شده است.
اجرای معادلة ساختاری با روشهای كوواريانسمحور ،نرمافزارهای خاص خود را دارد كه در اين بين نرمافزار
ليزرل بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد و اجرای معادلة ساختاری با روشهای واريانسمحور نيز نرمافزارهای خاص
خود را دارد كه در اين بين «پيالاس گراف» 7و «اسپيالاس» 2بيشتر مورد استفاده هستند .در تحقيق حاضر از
نرمافزار ليزرل و اسپيالاس برای تدوين الگوی معادله ساختاری استفاده شده است.
 .2آزمون الگوی اصلي تحقیق توسط روش الگوسازی معادلة ساختاری با روش لیزرل
همانطور كه پيشتر نيز ذكر شد ،برای آزمون فرضيههای مذكور ،الگوی ساختاری در حالت تخمين
استاندارد و ضرايب معناداری مورد بحث قرار خواهد گرفت .شکل  2و  ،3ميزان تأثير متغيّرهای مکنون
برونزا(هوش اخالقي و مسئوليتپذيری) را بر متغيّر مکنون دورنزا (سالمت نظام اداری) نشان ميدهد .همانطور
كه شکل  2و  3نشان ميدهد:
 ميزان تأثير هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/19و ميزان معناداری آن 1/91است(.تأييد فرضيه)
 ميزان تأثير مسئوليتپذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/17و ميزان معناداری آن 1/91است(.تأييد فرضيه)
فرض صفر و فرض يک برای تأييد يا رد فرضيات تحقيق به صورت ذيل است:
 :H1ارتباط معناداری ميان دو متغيّر وجود ندارد.
 :H7ارتباط معناداری ميان دو متغيّر وجود دارد.

7. PLS Graph
2. SPLS

بررسی تأثير مسئوليتپذيری و هوش اخالقی 115  ...
چنانچه عدد معناداری آزمون (ضرايب تي) در آزمون رگرسيون بيشتر از  7/55شده است ،فرض صفر رد و
فرض يک تأييد ميشود و برعکس .جدول  ،3تأييد يا رد روابط ميان متغيّرهای تحقيق را به طور خالصه نشان
ميدهد:
جدول  :3بررسي رد یا تأیید شدن فرضیات اصلي تحقیق توسط روش لیزرل
میزان تأثیر

معناداری

تأیید یا رد

میزان تأثیر

تأثير هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری

1 / 19

1 / 91

تأييد

تأثير مسئوليتپذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری

1 / 17

1 / 91

تأييد

(تخمين استاندارد)

شکل  :2الگو در حالت ضرایب تخمین استاندارد

شکل  :3الگو در حالت ضرایب معناداری
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(در شکلهای  2و ،3متغيّر هوش اخالقي با  ،HAمتغيّر مسئوليتپذيری با  MASو متغيّر سالمت نظام اداری با
 SALنشان داده شدهاند)
در آزمون فرضيههای تحقيق با استفاده از الگوی معادالت ساختاری ،خروجي نرمافزار نشاندهندۀ مناسب
بودن الگوی ساختاری برازشيافته برای آزمون فرضيههاست .نسبت  χ2به  dfكمتر از سه است .ميزان =1/192
 RMSEAنيز نشاندهندۀ مناسب بودن برازش الگوی ساختاری است .به عبارت ديگر؛ دادههای مشاهده شده تا ميزان
زيادی منطبق بر الگوی مفهومي تحقيق است .مقدار  AGFI ،GFIو  NFIبه ترتيب برابر با  1/55 ،1/51و 1/51
ميباشد كه نشاندهندۀ برازش نسبتاً مناسب الگوست .خالصة شاخصهای برازش الگو در ادامه مورد بحث قرار
گرفتهاند:
Normed Fit Index (NFI) = 1094
Goodness of Fit Index (GFI) = 1097
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 1096

 .3آزمون الگوی اصلي تحقیق توسط الگوسازی معادلة ساختاری با روش پيالاس
در ادامه ،الگوی ساختاری در حالت تخمين استاندارد و ضرايب معناداری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شکل  ،1ميزان تأثير متغيّر مستقل نظير را بر متغيّرهای وابسته نشان ميدهد .همانطور كه شکل  1نشان ميدهد ،ميزان
تأثير هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/13و ميزان معناداری آن  5/171است .ميزان
تأثير مسئوليت پذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/12و ميزان معناداری آن  5/193ميباشد.

شکل  :4آزمون الگوی ساختاری تحقیق توسط روش حداقل مربعات جزیي
(راهنما = HA :هوش اخالقي = MAS ،مسئوليتپذيری = SAL ،سالمت نظام اداری)

نتايج تأييد يا رد فرضيهها را در جدول  1ميتوان مشاهده كرد.

بررسی تأثير مسئوليتپذيری و هوش اخالقی 111  ...
جدول  :4بررسي رد یا تأیید فرضیههای اصلي تحقیق توسط روش حداقل مربعات جزئي (پيالاس)
فرضیههای اصلي تحقیق

میزان تأثیر

معناداری

تأیید یا رد

تأثير هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری

1/13

5/171

تأييد

تأثير مسئوليتپذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری

1/12

5/193

تأييد

همانطور كه از شکل  1مشخص ميشود ،مقدار  R2برای مدل ارائه شده برابر با  1/511است كه مقدار
مناسبي محسوب ميشود.
مقایسة نتایج لیزرل و پيالاس برای فرضیههای اصلي تحقیق:

همانطور كه جدول  9نشان ميدهد كلية روابط در هر دو روش مورد تأييد قرار گرفتند:
جدول  :5مقایسة نتایج الگوی تحقیق از طریق روش لیزرل و پيالاس
فرضیههای تحقیق

خروجي پي ال اس

خروجي لیزرل

میزان تأثیر

معناداری

میزان تأثیر

معناداری

تأثير هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری

1/13

5/171

1/19

1/91

تأثير مسئوليت پذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری

1/12

5/193

1/17

1/91

 .4آزمون الگوی فرعي توسط روش الگوسازی معادلة ساختاری با روش لیزرلشکل  9و 5
ميزان تأثير ابعاد متغيّر هوش اخالقي(هوشياری ،همدردی ،توجه و احترام به ديگران ،خودكنترلي ،انصاف و مهرباني و صبر
و بردباری) را بر متغيّر مکنون دورنزا (سالمت نظام اداری) نشان ميدهد .همانطور كه شکل  9و  5نشان ميدهد:
 ميزان تأثير هوشياری كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/11و ميزان معناداری آن 71/91است(.تأييد فرضيه)
 ميزان تأثير همدردی ،توجه و احترام به ديگران از سوی كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/11وميزان معناداری آن  5/13است(.تأييد فرضيه)
 ميزان تأثير خودكنترلي كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/12و ميزان معناداری آن  71/57است.(تأييد فرضيه)
 ميزان تأثير انصاف و مهرباني كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/15و ميزان معناداری آن 71/13است( .تأييد فرضيه)
 ميزان تأثير صبر و بردباری كاركنان بر سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم  1/17و ميزان معناداری آن  1/79است.(تأييد فرضيه)
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جدول  :6بررسي رد یا تأیید شدن فرضیههای فرعي تحقیق توسط روش لیزرل
میزان تأثیر

معناداری

تأیید یا رد

میزان تأثیر

1/11

71/91

تأييد

1/11

5/13

تأييد

تأثير خودكنترلي كاركنان بر سالمت نظام اداری

1/12

71/57

تأييد

تأثير انصاف و مهرباني كاركنان بر سالمت نظام اداری

1/15

71/13

تأييد

تأثير صبر و بردباری كاركنان بر سالمت نظام اداری

1/17

1/79

تأييد

(تخمين استاندارد)

تأثير هوشياری كاركنان بر سالمت نظام اداری
تأثير همدردی ،توجه و احترام به ديگران از سوی
كاركنان بر سالمت نظام اداری

شکل  :5مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد

شکل  :6مدل در حالت ضرایب معناداری
(راهنما = HO :هوشياری = HAM ،همدردی ،احترام و توجه به ديگران = KHOD ،خود كنترلي = ENS ،انصاف و مهرباني،
= SABصبر و بردباری = SAL ،سالمت نطام اداری)

بررسی تأثير مسئوليتپذيری و هوش اخالقی 111  ...
در شکلهای  9و  5نسبت  χ2به  dfكمتر از سه است .ميزان  RMSEA =1/151نيز نشاندهندۀ مناسب بودن
برازش الگوی ساختاری است .به عبارت ديگر؛ دادههای مشاهده شده تا ميزان زيادی منطبق بر الگوی مفهومي
تحقيق است .مقدار  AGFI ،GFIو  NFIبه ترتيب :با  1/51 ،1/55و  1/52است كه نشاندهندۀ برازش نسبتاً مناسب
الگوست .خالصة شاخصهای برازش الگو در ادامه مورد بحث قرار گرفتهاند:
Normed Fit Index (NFI) = 1092
Goodness of Fit Index (GFI) = 1096
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 1098

 .5آزمون الگوی فرعي توسط روش الگوسازی معادلة ساختاری با روش پيالاس
همانطور كه شکل  1نشان ميدهد ميزان تأثير ابعاد هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری نشان داده
شده است كه نتايج آن را در جدول  1نشان دادهايم.

شکل  :7آزمون مدل ساختاری تحقیق توسط روش حداقل مربعات جزئي
(راهنما = HO :هوشياری = HAM ،همدردی ،احترام و توجه به ديگران = KHOD ،خود كنترلي = ENS ،انصاف و مهرباني،
= SABصبر و بردباری = SAL ،سالمت نطام اداری)

نتايج تأييد يا رد فرضيات فرعي را در جدول  1ميتوان مشاهده كرد:
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جدول  :7بررسي رد یا تأیید فرضیههای اصلي تحقیق توسط روش حداقل مربعات جزئي(پي ال اس)
میزان تأثیر

میزان تأثیر

معناداری

تأیید یا رد

تأثير هوشياری كاركنان بر سالمت نظام اداری

16177

16511

تأييد

16577

56111

تأييد

تأثير خودكنترلي كاركنان بر سالمت نظام اداری

16115

16279

تأييد

تأثير انصاف و مهرباني كاركنان بر سالمت نظام اداری

16177

16121

تأييد

تأثير صبر و بردباری كاركنان بر سالمت نظام اداری

16111

56171

تأييد

تأثير همدردی ،توجه و احترام به ديگران از سوی
كاركنان بر سالمت نظام اداری

همانطور كه از شکل  1مشخص ميشود ،مقدار  R2برای الگوی ارائه شده برابر با  1/553است كه مقدار
نسبتاً مناسبي محسوب ميشود.
مقایسة نتایج لیزرل و پي ال اس برای فرضیههای فرعي تحقیق:

همانطور كه جدول  1نشان ميدهد ،كلية روابط فرعي نيز در هر دو روش مورد تأييد قرار گرفتند.

جدول  :8مقایسة نتایج الگوی تحقیق از طریق روش لیزرل و پي ال اس
فرضیههای تحقیق

خروجي پي ال اس

خروجي لیزرل

میزان تأثیر

معناداری

میزان تأثیر

معناداری

16177

16511

1611

71691

16577

56111

1611

5613

تأثير خودكنترلي كاركنان بر سالمت نظام اداری

16115

16279

1612

71657

تأثير انصاف و مهرباني كاركنان بر سالمت نظام اداری

16177

16121

1615

71613

تأثير صبر و بردباری كاركنان بر سالمت نظام اداری

16111

56171

1617

1679

تأثير هوشياری كاركنان بر سالمت نظام اداری
تأثير همدردی،توجه و احترام به ديگران از سوی
كاركنان بر سالمت نظام اداری

ح) نتیجهگیری و پیشنهادها
بيتوجهي به خواستههای عمومي و فساد در نظام اداری ،مشروعيت و كارامدی دولتها را در بلندمدت تهديد
ميكند؛ عامل شکست سازمانها در محيط است و ادامة حيات و بقای آنان را با مشکل مواجه ميسازد .اصالح نظام
اداری يکي از اقدامات اساسي برای تحول و توسعة كشورها به حساب ميآيد و بدون اين مهم ،ساير برنامهها و
تالشها نيز به سرانجام نخواهد رسيد .امروزه سالمت اداری به عنوان تنها رويکرد برخورد با فساد اداری مورد توجه
قرار گرفته است .به هر حال ،سالمت اداری ،آرماني در نظام اداری است كه نقطة مطلوب آن ،يک نظام ارزشي را
ميطلبد .بايد به نقطهای برسيم كه مردم كامالً نسبت به نظام اداری اعتماد داشته باشند و نظام اداری هم در خدمت

بررسی تأثير مسئوليتپذيری و هوش اخالقی 116  ...
مردم باشد .در اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرگذاری هوش اخالقي و مسئوليتپذيری كاركنان بر سالمت نظام
اداری در دانشگاه دولتي ايالم بودهايم كه دو فرضية اصلي و پنج فرضية فرعي مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج ذيل
حاصل شد:
هوش اخالقي كاركنان بر سالمت نظام اداری دارای تأثير مستقيم ،مثبت و معناداری است(فرضية اصلي اول).
اين نتيجهگيری با نتيجة تحقيق شيخي( )7351همخواني دارد .شيخي در تحقيق خود با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر
سالمت نظام اداری» به اين نتيجه رسيد كه يکي از عوامل تأثيرگذار بر سالمت نظام اداری ،برخورداری كاركنان از
هوش اخالقي و ابعاد آن است .نتايج اين فرضيه با نتيجة تحقيق ديوان( )2177نيز همخواني دارد .نتايج فرضية اصلي
دوم نيز نشان ميدهد كه مسئوليتپذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری دارای تأثير مستقيم ،مثبت و معناداری است.
اين نتيجهگيری با نتايج تحقيق

خلفخاني()7352

همخواني دارد .خلفخاني در تحقيق خود با عنوان «مطالعة

تأثيرگذاری مسئوليتپذيری اجتماعي كاركنان بر سالمت اداری در سازمان تأمين اجتماعي شهرستان اراک» به اين
نتيجه دست يافت كه مسئوليتپذيری كاركنان بر سالمت نظام اداری ،دارای تأثير معنادار و قوی است .نتايج فرضية
دوم اين تحقيق با تحقيق ويندلين و هيلمن( )2177نيز همخواني دارد .نتايج پنج فرضية فرعي نشان دادند كه ابعاد
هوش اخالقي؛ يعني هوشياری ،همدردی ،توجه و احترام به ديگران ،خودكنترلي ،انصاف و مهرباني و صبر و
بردباری ،بر سالمت نظام اداری دارای تأثير مثبت ،مستقيم و معناداری ميباشند .شناخت ابعاد اخالق اسالمي و
مسؤليتپذيری مبتني بر فرهنگ اسالمي -ايراني ،از ضرورتهای سالمت و بهبود سازماني است .همانطور كه در
ادبيات پژوهش اشاره شده است ،تمامي ابعاد مسؤليتپذيری و اخالق به صورت جدّی و با تأكيد بر خودسازی و
دگرسازی به آن پرداخته شده است؛ امام علي(ع) در نامه  17نهجالبالغه در راستای اهميت اصالح در امور اجتماعي و
فردی ميفرمايند« :هنگام تندخويي و قدرتنمايي بر خود مسلّط باش» و در خطبة  211ميفرمايند« :مهرباني با مردم و
دوست داشتن آنها را شعار دل خود ساز» و عالوه بر اين ،در نامهای خطاب به امام حسن(ع) ميفرمايند« :برای هر يک
از كارگزاران و خدمتکاران كاری ويژه تعيين كن كه او را در برابر كار مسئول بداني» .سازمانهای كشور ،به خصوص
دانشگاهها ،با تکيه بر مباني اسالمي و الگوهای آن ميتوانند با برنامهريزی كوتاهمدت و بلندمدت زمينههای تحول در
منابع انساني را برای آيندۀ روشن و تحقق اهداف تحول در نظام اداری مبتني بر برنامة چشمانداز  7111فراهم آورند.
با توجه به نتايج به دست آمده؛ برای برقراری سالمت نظام اداری در دانشگاه ايالم پيشنهاد ميشود برنامة
تحول بر اساس فرهنگ و آموزههای ديني را در همة سطوح دانشگاه در افق كوتاهمدت و بلندمدت تدوين
وكاركناني با مسئوليت پذيری باال و برخورداری از هوش اخالقي و ابعاد آن تربيت كنند و با اقداماتي اساسي نظير
افزايش خودآگاهي و شناختن نقاط قوّت و ضعف اعضای سازمان و ايجاد اعتماد و مسئوليتپذيری بين اعضای
سازمان ،زمينههای مسئوليتپذيری مديران و كاركنان را در راستای اهداف متعالي جامعه اسالمي فراهم آورند.
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