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  ) مسئوله نویسند( ایران زاهدان، زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی، مدیریت دکتراي استادیار، -2
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  زاهدان واحداسالمی  آزاد دانشگاه علمی هئیت عضو آموزشی مدیریت دکتراي، انشیارد -3
  

کارکنان  نیدر ب ياو رابطه آن با اخالق حرفه یفرهنگ سازمان یحاضر بررسپژوهش ز هدف ا -چکیده
 .است یاز  نوع همبستگ ی پیمایشیفیتوص قیتحق روش. باشدمی زیشهرستان زاهدان ن یلوم پزشکدانشگاه ع

-براساس فرمول نمونه ينمونه آمار. باشدمیزاهدان  یکارکنان دانشگاه علوم پزشک هیشامل کل يجامعه آمار

 ابزار پژوهش این در. شدانتخاب اي طبقه یتصادف يریگنفر به روش نمونه 202کوکران، شامل  يریگ
بررسی  منظور به .باشداي لیکرت محقق ساخته میگزینه 5اي با طیف گویه 76 پرسشنامه ها داده گردآوري

هاي پرسشنامه براي همه گویه CVIمقدار شاخص . شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل استفاده شد
ضریب آلفاي  SPSSافزار ها به نرم د دادهآوري پرسشنامه و وروپس از جمع همچنین. بدست آمد 79/0بیشتر 

ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدکه نتایج براي تجزیه و تحلیل داده. به دست آمد 85/0کرونباخ آن 
شهرستان  یکارکنان دانشگاه علوم پزشک يااخالق حرفه و رابطه آن با یفرهنگ سازمانبین  .دهدنشان می

  .وجود داردداري ن رابطه معنیزاهدا
   دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،يااخالق حرفه ،یفرهنگ سازمان :کلید واژه

  
  مقدمه -1

 به »فرهنگ« ،یبه طورکل. است تیریدرك فراگرد مد يالزم برا يکننده رفتار و ابزارهانییعامل تع 1فرهنگ
به . و رفتارهاست هاگاهدیفرهنگ معرف د. اشاره دارد، کندیم یآن زندگ که در یجهان روش درك انسان از

                                                             
1- Culture 
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 گریبه نسل د ینسل و عمل است که از یابیفرهنگ نشان دهنده داشتن روش مشترك در ارز گر،یعبارت د
 یگروه و یاجتماع یزندگ یاساس انیگروه است و بن کی يفرهنگ فصل مشترك همه اعضا. شودیمنتقل م

که پژوهشگران  یمسائل اساس از یکی. دگذاریم فرهنگ بر ساختار و طرح سازمان اثر. دیآیم به شمار
و همکاران،  يزاهد( فرهنگ بر رفتار کارکنان است ياثرگذار چگونگی اندبه آن توجه کرده تیریمد

1388.(  
. نامه آن حرفه استهر حرفه رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساساز طرفی دیگر 

کوشد به آل از خدمت به جامعه تعریف شده و میع و یک نمونه ایدهوسی اي نیز برحسب دانشحرفه اخالق
هاي اخالقی سازمان، مشتمل بر همه اي را مسئولیتهاي گوناگون پاسخ دهد اخالق حرفهمسائل اخالقی حرفه

محیط حق دارد و «کند و اعتقاد دارد تعریف می ابعاد سازمان و اخالقیات شغلی، مبتنی بر اصل حق مردم
. اي به منزله دانش و آرمان عمده آن، حل مسایل اخالقی سازمانهاسترسالت اخالق حرفه »هن وظیفسازما

وکار ها در شـناخت تعهدات اخالقی خود در قبال محیط و نیز تشخیص و حل مسایل اخالقی در کسبسـازمان
ترویج اخالق ). 1391انصاري، ( اي استاین دانش همان اخالق حرفه محتاج دانش تخصصی معینی هستند و

سازي اخالق دانشگاه براي نهادینه. اي در دانشگاه، در گرو تصور انسان از فرهنگ سازمانی دانشگاه استحرفه
استادان، مدیران، ( در فرهنگ سازمانی خود محتاج ترویج مستمر و اثربخش اخالق در همه کارکنان سازمان

ش راهبردي دانشگاه در ترویج اخالق قتوجه به ن. است) هانامهدانشجویان، کارکنان، شرح وظایف، آیین
 رحیمی و( دهدها، ضرورت اخالقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان میاي در مشاغل و سازمانحرفه

، نوعی احساس هاي آموزشیها و محیطباالخص در دانشگاه فرهنگ سازمانی همچنین). 1392آقابابایی، 
، تعهداتی فراتر از منافع و عالیق کارکنانشود که در  باعث می و کنداعطاء می هکارکنان دانشگاهویت را به 

وسیله  ، با قوانین نانوشته، به)قوي(توانند از طریق فرهنگ سازمانی ها میدانشگاهمدیران . وجود بیاید شخصی به
-یافته .را کنترل کنند هاي ناشی از آن، اعمال و رفتار شغلی و اجتماعی کارکنانهنجارهاي گروهی و مراقبت

افزارهایی مانند ساختار، راهبرد  ها در کنار سخت نظران، مؤید این مطلب است که موفقیت سازمانهاي صاحب
) فرهنگ سازمانی(هاي کارکنان  ها و ارزشها، سبک هارتافزارهایی مانند کارکنان، م ها مستلزم نرمو سیستم
، در گرو ایجاد تمهیدات هاي آموزشیو محیط ها دانشگاهآمیز راهبرد در  همچنین اجراي موفقیت. نیز هست

. توان تحولی در سازمان ایجاد کردفرهنگی الزم در آنها است و بدون موافقت و همراهی فرهنگ سازمانی نمی
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ها و  ها نیز میزان همخوانی و هماهنگی آن با مأموریت که مالك قضاوت درباره فرهنگ سازمانباید دانست 
  ).1389محسنی، ( رسالت سازمان است

  
  فرهنگ سازمانی -2
  تعاریف فرهنگ سازمانی - 2-1

هایی که در اوایل  را در تعدادي از کتاب» فرهنگ یک کارخانه«و » فرهنگ سازمانی«گرچه اصطالحاتی نظیر 
و کتاب  2، نوشته الیوت ژاك1توان یافت؛ مثل کتاب تغییر فرهنگ یک خانه نوشته شده است، می 1950هه د

تعداد کمی از محققان مدیریت و  1970؛ اما تا اواخر دهه 1956در سال  4نوشته ویلیام وایت ،3انسان سازمانی
 1970و اوایل دهه  1960 طی دهه .فرهنگ سازمانی کردند سازمان، توجه درخوري به ماهیت و محتواي

اي نیز  پذیري سازمانی و شغلی نوشته شدند و مورد توجه گسترده هاي بسیاري در زمینه فرایندهاي جامعه کتاب
که چگونه سازمان خدمات جنگل ایاالت متحده درباره این 1960در سال  5مطالعه هربرت کافمن. قرار گرفتند

ترین نقاط  را در میان همه جنگلبانان، حتی آنها که در دورافتاده» انهمرنگی با دیگر تمایل و پیروي و«آمریکا 
هاي مهمی  مشارکت در طول این دوره، ادگارشاین با نوشتن برخی مطالب، .کرد مستقر شده بودند، ایجاد می

ز پذیري شغلی ارائه کرد که برخی ا پذیري سازمانی و جامعه در این دانش، در هر دو زمینه فرایندهاي جامعه
پذیري سازمانی و حرفه  ، جامعه)1964( 6ها را داخل کنیم؟ التحصیالن دانشکده چگونه فارغ: آنها عبارتند از

کورت و به نقل از ( )1978( 8انطباق دادن اشخاص با نیازهاي سازمانی: و پویایی شغلی) 1968( 7مدیریت
  .)2012، 9چرمک

توجه محدودي را به خود جلب کرد و تا  1970ه ، در طول ده»فرهنگ سازمانی و مدیریت نمادین«نظریه 
به طور ناگهانی و یکباره فرهنگ سازمانی به  پس از آن تقریباً. به نقطه عطف خود نرسید 1980اویل دهه 

                                                             
1- The Changing Culture of a Factory 
2- Elliott Jaques 
3- The Organization Man 
4- William H. Whyte 
5- Herbert Kaufman 
6- How to break in the college graduate? 
7- Organizational socialization and the Profession of Management 
8- Matching Individual and Organizational Needs 
9- Korte and Chermack 
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توان  هاي مربوط به مدیریت تبدیل گردید که از جمله آنها می نامه ها و فصل ها، مجله موضوعی داغ در کتاب
 ترین کتاب ، که پرفروش2و رابرت واترمن 1در جستجوي کمال، نوشته توماس پیترز: دبه این موارد اشاره کر

 ؛ و هنر4، نوشته ویلیام اوچیZنظریه  24 و آلن کندي؛ 3ها، نوشته ترنس دیل بود؛ فرهنگ شرکت 1982سال 
بر پایه دو بعد ارائه مدلی از فرهنگ سازمانی به  1988در سال  کوئین ، 5نوشته ریچارد پاسکال مدیریت ژاپنی،

. پرداخت) درونی در مقابل بیرونی(گیري سازمانی  و جهت) ارگانیک در مقابل مکانیک(فرایندهاي سازمانی 
ها  این ویژگی. اند چهار ویژگی براي فرهنگ سازمانی قائل شده 1995دانیل دنیسون و انیل میشرا در سال 

) 2012( و همکاران 7رابینز )1392نژاد، نیو حس یفان(و مأموریت  6مشارکت، هماهنگی، انطباق: عبارتند از
 این »است سازمانی فرهنگ عصاره نمایانگر و معرف مجموع در« که دارد وجود ویژگی 10 مطرح کرد که

مدیریت، کنترل، هویت،  پذیري، رهبري، یکپارچگی، حمایت فردي، ریسک خالقیت: از عبارتند ها ویژگی
  .ارتباطی الگوهاي ض و تعار پدیده با پاداش، سازش سیستم

هاي مشترك بر رفتار و اندیشۀ اي از باورها و ارزش عنوان مجموعه بهرا فرهنگ سازمانی ) 2006( 8واتسون
توان نقطه شروعی براي حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار  گذارد و می اعضاي سازمان اثر می

  .آید
 
  هاي علوم پزشکیدر دانشگاهضرورت توجه به فرهنگ سازمانی  -2-2

ترین مرکز تربیت انسانی همچون ترین و کلیديهاي علوم پزشکی به عنوان اصلیدانشگاه خصوصها بهدانشگاه
تواند در تربیت افراد توانمند، متخصص و کارآفرین اثرات ها فرهنگ به خصوصی دارند که میدیگر سازمان

هاي کشور گروه موجود بودن فرهنگ سازمانی مناسب در دانشگاه بسزایی داشته باشند، که این امر مهم در
  ).1389احمدي و همکاران، ( است

                                                             
1- Tomas J. Peters 
2- Robert H. Waterman 
3 - Transe E. Deal 
4- William G. Ouchi 
5- Richard T. Pascal 
6- Adaptibility 
7- Robbins 
8- Watson 
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آیند این مراکز به لحاظ دارا بودن دانش و ها منابعی پر ارزش براي پیشرفت جوامع به حساب میدانشگاه
این . شوندوب میسز محو عامل مهمی در تحوالت اجتماعی نی دفن، در سطح جهان از اعتبار زیادي برخوردارن

بنابراین تنها توجه و تاکید بر . نمایندمراکز جوانان را براي تغییرات مداوم در جامعه و نیز جهان آماده می
گیرد بلکه دانشگاه به عنوان یک نهاد فرهنگی و ها مورد توجه قرار نمیصالحیت فنی و علمی در دانشگاه

ساز توانسته است در دانشگاه فرهنگ. نمایدحساس میاود ساز، رسالت فرهنگی عظیمی بر دوش خفرهنگ
ر خود را بر تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طرز یتاث هاي حساسی از حیات اجتماعی کشورها،برهه

  ).2009، 1دونل و بویل( موثري نشان دهند
د آموزش عالی را تواند نهاها یکی از مهمترین نیروهاي اساسی است که میفرهنگ سازمانی دانشگاه

بازسازي و توانمند سازد و از طریق فرهنگ سازمانی مناسب است که مدرسان و کارکنان شایسته و کارآمد در 
  ).2010، 2مکنل(دهند ها انگیزه پیدا کرده و وظایف خود را به نحو موثرتري انجام میدانشگاه

  
  دانشگاه علوم پزشکی راهکارهاي نهادینه کردن فرهنگ سازمانی در بین کارکنان -2-3

کند، دوم نوعی احساس می پردازان سازمانی بر این باورند که فرهنگ، نخست مرز سازمانی را تعییننظریه
آورد که در افراد نسبت به چیزي به وجود می هویت در وجود اعضاي سازمان تزریق کرده و سوم نوعی تعهد

آید که از طریق به عنوان یک عامل کنترل به حساب میدیگر فرهنگ  بیش از منافع شخصی فرد است و به بیان
شود که ها و رفتار کارکنان میسازمان موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرش ارائۀ معیارهاي مناسب

  ).1394، حسینی و همکاران( ممکن است سازمان را به جلو ببرد و یا از حرکت باز دارد
هاي دانشگاهی حسینی و همکاران سازمانی به خصوص در محیط بر این اساس با توجه به اهمیت فرهنگ

   :شمارندها را چنین بر میدر پژوهشی راهکارهایی را جهت نهادینه کردن فرهنگ سازمانی دردانشگاه) 1390(
 و عمل ها از طریق دادن آزاديفردي بین کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه ایجاد خالقیت 

  ، اساتید و دانشجویانبه کارکنان استقالل
 پذیري ریسک ها بهتشویق کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه  
 کنند  عمل هماهنگ روشی ها بهدانشگاه درون واحدهاي.  

                                                             
1- Donnell O, Boyle 
2- McNeal 
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 ها از کارکنان، اساتید و دانشجویان حمایت باالي مدیران دانشگاه  
 کارکنان عملکرد يها شاخص براساس) مقام ارتقاي و حقوق افزایش یعنی( پاداش تخصیص شیوة 

  .هاشاخص قبیل این از و بازي پارتی خدمت، سابقه براساس نه بگیرد و قرار
 ها پذیراي انتقاد کارکنان خود باشندمدیران دانشگاه.  
 تاکید شود شگاهندابا اهداف و نیازهاى  کنانبر یکپارچگى اهداف و نیازهاى کار.  

 
  اياخالق حرفه -3

گیري و بسط یک رشتۀ مطالعاتیِ  در شکل 1990ر قرن نوزدهم تا اوایل دهۀ از اواخاي حرفهضوع اخالق مو
از اخالق مدیریت بحث  مستقیماً) 1900( گودنا. اند آفرین بوده عیار در درون حوزة مدیریت دولتی نقش تمام
حت مصل«یا » منافع عمومی«، »اخالق«، »فلسفۀ اخالق«کند و در نمایۀ کتاب او هیچ مدخلی با عنوان  نمی

 شد از آن نوعی اخالق تنها مفهوم به کار رفته در کتاب او بود که می» مسئولیت«. خورد به چشم نمی» عمومی
هاي  با ارجاع ویژه به دولت: ویلوبی در درسنامۀ خود با عنوان اصول مدیریت دولتی. را استنتاج کرد ايحرفه

در این کتاب نیز تمرکز نویسنده بر بازدهی و . ایدپیم مسیر مشابهی را می) 1927( ایالتی و ملّی ایاالت متحده
اعتقاد بر این بود که نظام اداريِ . وجوي اصول علمی و کلی مدیریت به عنوان راه نیل به بازدهی است جست
اخالق، نوعی . ساالر، ساختاري اخالقی است که به مدیریت دولتیِ اخالقی تحقق خواهد بخشید شایسته

شد،  ها و فنونِ تحلیلی قلمداد نمی اي نامرتبط و از هم گسسته از دانش ل مجموعهاي فردي شام مهارت حرفه
ها و مقررات بود  اي تمهیدات، روال گرفت و حاصل پاره بلکه ذیل عنوان نظریۀ کارگزینی و سازمان قرار می

  ).1389امیري و همکاران، ( که بر پایۀ روش علمی استوار شده بودند
دولتی تا حد  کارکنانکند که  اظهار می »یمسئولیت مدیریت دولت«] فصل[در  1936در سال  1جان گاوس

کند که  کنند، و این پرسش را مطرح می اعمال می] در کار[گیري شخصی خود را  زیادي صالحدید و تصمیم
گاوس، در پاسخ به . گیري شخصی در برابر چه کسی یا چه چیزي مسئول هستند آنها در قبال این تصمیم

هاي جاري در نشریات ادبی  را مطرح کرد، اصطالحی که آن را از بحث» سنجۀ درونی«ود، اصطالح پرسش خ
شده از سوي  ـ که شامل تکلیف پذیرفته» سنجۀ درونی«هایی در دفاع از  او استدالل. روزگار خود وام گرفته بود

آورد و آن را شکلی  ن بود ـ میشا حرفه» هاي به واسطۀ معیارها و آرمان«هاي دولتی  تک کارکنان دستگاه تک

                                                             
1- Gaus 



    
  1396ماه اردیبهشت  و پنج،سیشماره                                                     هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١٤ 
 

پاسخگویی نسبت به مقامات منتخب، مناسبت بیشتري با دولت ] مفهوم[داند که در مقایسه با  از مسئولیت می
رسد تا رسیدن به تأمل اخالقی و داوري هنجاري تنها یک گام باقی  با چنین استداللی، به نظر می .مدرن دارد

  ).1392امینی و همکاران، ( است
دولتی مطرح کرد و به  کارکناننامۀ اخالقی براي  بحثی در دفاع از تدوین آیین 1953در سال  1پِنی نیما
در باب  1976در سال رر  .هاي سناي آمریکا در دست اقدام داشت هایی اشاره کرد که یکی از کمیته تالش

آر بود که یکسره به موضوع  اي یدولتی نخستین متن از این قبیل در مجلۀ پ کارکناناخالق در برنامۀ آموزشی 
اي بود دال بر اینکه مطالعۀ اخالق مدیریت به  آموزش اخالق مدیریت اختصاص یافته بود، و از این جهت نشانه

تکالیف : با عنوان وظایف دولتی» مور«و » لیبمن«، »فالیشمن«کتاب  .مرحلۀ جدیدي از تکامل رسیده است
اي دوساله از سوي گروه  هایی بود که طی دوره حصول کار همایشم 1981در سال  مرداناخالقی دولت

و با پشتیبانی مالی مؤسسۀ سیاست مدرسۀ کندي » تعهدات اخالقی مقامات دولتی«مطالعاتی دانشکده با موضوع 
با مرور مقاالتی که در ده نشریۀ اخالق  2000در سال» کارسون«و » منزِل«. برگزار شده بود» هاروارد«در 

بندي آنها به مقاالت تجربی و مقاالت مفهومی،  اند، و با تقسیم منتشر شده 1998-1970در بازة زمانی نان کارک
و  2به نقل از ناظریان( اند به دست داده کارکنان اي از این جریان در نشریات مربوط به اخالق انداز گسترده چشم

  ). 1395همکاران، 
ذاتی از مسئولیت فرد در قبال رفتار خود به عنوان فرد انسانی و اي را به طور اخالق حرفه) 2010( 3مکنال

کند، بلکه مسئولیت سازمان یا بنگاه به عنوان یک واحد حتی مسئولیت فرد در قبال رفتار شغلی بحث نمی
  .کندحقوقی در قبال همه عناصر محیط داخلی و خارجی سازمان بحث می

  
  هاي علوم پزشکیشگاهاي در دانضرورت توجه به اخالق حرفه -3-1

. هاست و پژوهشی ترویج اخالق در سازمان هاي آموزشی هاي مدیریت سازمان ترین مسئولیت یکی از مهم
دانشگاه به عنوان یک مرکز پژوهشی و آموزشی در تعامل با دانشجو، استاد، کارکنان و محیط بیرونی باید 

ها  اي در مشاغل و سازمان گاه در ترویج اخالق حرفهفراتر از این، توجه به نقش راهبردي دانش. اخالقی باشد
هاي کالن  پرداختن به اخالق دانشگاهی در برنامه .دهد ضرورت اخالقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می

                                                             
1- Mani pani 
2- Nazerian, 
3- McNeal 



    
  1396ماه اردیبهشت  و پنج،سیشماره                                                     هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١٥ 
 

این اصل اهمیت و تقدم . آورد جامعه داراي اولویت خاصی است و غفلت از آن آثار زیانبار فراوانی به بار می
  ).2011، 1دنیسون( دهد ها را نشان می مانی دانشگاه بر سایر سازمانسالمت ساز

رعایت اخالق . ها داردخصوص دانشگاهها بهاي نقش راهبردي را در سازمانبه عالوه امروزه اخالق حرفه
ي از بسیار. ها از سوي کارکنان بسیار مهم است زیرا تربیت نیروي انسانی را بر عهده دارنداي در دانشگاهحرفه

هاي اخالقی بوده و ریشه در ها متاثر از ارزشخصوص دانشگاهها بهرفتارها و اقدامات کارکنان در سازمان
ها در جوامعی مانند ایران که از توجهی به اخالق کار در دانشگاهبی. اي کارکنان دانشگاه دارداخالق حرفه

کشورهاي پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند،  هاي اخالقی غنی بوده و از سوي دیگر بایک سو داراي ارزش
اي ضعیف بر نگرش کارکنان نسبت به اخالق حرفه. تواند معضالتی بزرگ براي دانشگاه بوجود آوردمی

 تواند بر عملکرد فردي، گروهی، سازمانی کارکنان اثرگذار باشدشغل، دانشگاه و مدیران موثر بوده و می
  ).1392رحیمی و آقابابایی، (

  
  هاي علوم پزشکیاي در دانشگاهضرورت توجه به اخالق حرفه - 3-2

. هاست و پژوهشی ترویج اخالق در سازمان هاي آموزشی هاي مدیریت سازمان ترین مسئولیت یکی از مهم
دانشگاه به عنوان یک مرکز پژوهشی و آموزشی در تعامل با دانشجو، استاد، کارکنان و محیط بیرونی باید 

ها  اي در مشاغل و سازمان راتر از این، توجه به نقش راهبردي دانشگاه در ترویج اخالق حرفهف. اخالقی باشد
هاي کالن  پرداختن به اخالق دانشگاهی در برنامه .دهد ضرورت اخالقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می

این اصل اهمیت و تقدم . آورد جامعه داراي اولویت خاصی است و غفلت از آن آثار زیانبار فراوانی به بار می
  ).2011دنیسون، ( دهد ها را نشان می سالمت سازمانی دانشگاه بر سایر سازمان

رعایت اخالق . ها داردخصوص دانشگاهها بهاي نقش راهبردي را در سازمانبه عالوه امروزه اخالق حرفه
بسیاري از . نیروي انسانی را برعهده دارندها از سوي کارکنان بسیار مهم است زیرا تربیت اي در دانشگاهحرفه

هاي اخالقی بوده و ریشه در ها متاثر از ارزشخصوص دانشگاهها بهرفتارها و اقدامات کارکنان در سازمان
ها در جوامعی مانند ایران که از توجهی به اخالق کار در دانشگاهبی. اي کارکنان دانشگاه دارداخالق حرفه

اي اخالقی غنی بوده و از سوي دیگر با کشورهاي پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، هیک سو داراي ارزش
اي ضعیف بر نگرش کارکنان نسبت به اخالق حرفه. تواند معضالتی بزرگ براي دانشگاه بوجود آوردمی

 باشدتواند بر عملکرد فردي، گروهی، سازمانی کارکنان اثرگذار شغل، دانشگاه و مدیران موثر بوده و می
  ).1392رحیمی و آقابابایی، (

  
                                                             
1- Denison 
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  روش پژوهش -4
هاي مورد نیاز استفاده شده آوري دادهنامه براي جمعاز پرسش. همبستگی است -این تحقیق از نوع توصیفی 

جامعه آماري . اي و پیمایشی بهره گرفته شده استها از تلفیق روش کتابخانهآوري دادهاست؛ و به منظور جمع
نفر  600به حجم  1395یه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حال خدمت در سال پژوهش شامل کل

گیري کوکران، شامل نمونه آماري پژوهش اساس فرمول نمونه. نیز بوده است) نفر زن  340نفر مرد و  260(
 1395در سال از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حال خدمت )  نفر زن 102نفر مرد و  100(نفر  202

در پژوهش حاضر از پرسشنامه . اي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتندگیري تصادفی طبقهکه به روش نمونه
 مقیاس یک روي گویه هر پاسخ که. باشدمولفه می 3گویه و  124پرسشنامه داراي . محقق ساخته استفاده شد

 )1-3(هاي پرسشنامه به شرح جدول مولفه .شودمی مشخص) 5( خیلی زیاد تا) 1( کم بسیار از ايدرجه پنج
از  یفیاستفاده خواهد شد در آمار توص یو استنباط یفیها از دو آمار توصداده لیو تحل هیتجز يبرا .باشدمی

 یو در آمار استنباط انسیوار ار،ینمودارها، انحراف مع ،ینما، مد، جداول فراوان ن،یانگیهمچون م ییهاشاخص
  .ه استشد هاستفاد رسونیپ یهمبستگ بیها همچون آزمون ضرب با دادهدر آزمون متناس

  
  تجزیه و تحلیل اطالعات -5

  آمار توصیفی -الف
هاي هاي بدست آمده در دو بخش ابتدا دموگرافیک و سپس توصیف گویهدر این قسمت به توصیف داده

  .پرسشنامه پرداخته خواهد شد
  »سن«ها با توجه به زمودنیتوزیع فراوانی و درصد فراوانی آ 1 جدول
  درصد  فراوانی  سن

  3  6  سال و کمتر از آن 25
  9/55  113  سال 35تا  26
  2/25  51  سال 45تا  36
  9/13  28  سال 55تا  46
  2  4  سال و باالتر 56
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  »جنسیت«ها با توجه به توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی 2جدول 
  درصد  فراوانی  جنسیت

  5/49  100  مرد
  5/50  102  زن

  
درصد مرد و  5/49یعنی ) نفر 100(دهد که جنسیت اکثریت نمونه تحقیق نشان می 2نتایج جدول و نمودار 

  .درصد زن نیز می باشند 5/50یعنی ) نفر 102(
  

  »وضعیت تاهل«ها با توجه به توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی 3جدول 
  درصد  فراوانی  تاهل
  3/24  49  مجرد
  7/75  153  متاهل

  
متاهل و پس از  7/75یعنی ) نفر 153(حاکی از آن است که  اکثریت نمونه تحقیق  3نتایج جدول و نمودار 

  .باشنددرصد مجرد می 3/24یعنی ) نفر 49(آن 
 

  »میزان تحصیالت«توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها با توجه به  4جدول 
  درصد  فراوانی  تحصیالت

  9/8  18  و زیردیپلم دیپلم
  9/13  28  کاردانی

  5/51  104  کارشناسی
  8/24  50  کارشناسی ارشد

  1/1  2  دکتري
  

درصد کارشناسی  5/51یعنی ) نفر 104(بیانگر آن است که  اکثریت نمونه تحقیق  4نتایج جدول و نمودار 
درصد داراي مدرك  1/1عنی ی) نفر 2(درصد کارشناسی ارشد و کمترین آن  8/24یعنی ) نفر 50(و پس از آن 
  .باشنددکتري  می
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  »سابقه خدمت«ها با توجه به توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی 5جدول 
  درصد  فراوانی  تحصیالت

  7/26  54  سال و کمتر 5
  7/31  64  سال 10تا  6

  8/15  32  سال 15تا  11
  4/7  15  سال 20تا  16
  3/18  37  سال و باالتر 20

  
سال  10تا  6درصد بین  7/31یعنی ) نفر 64(دهد که اکثریت نمونه تحقیق نشان می 5ول و نمودار نتایج جد
 20تا  16درصد بین  4/7یعنی ) نفر 15(سال و کمتر و کمترین آن  5درصد  7/26یعنی ) نفر 54(و پس از آن 

  .باشندسال می
  

  یاستنباطآمار  -ب
از آزمون  لذا.  ها مورد بررسی قرار گیردست، نرمال بودن دادههاي آماري بایستی نخجهت تعیین مسیر تحلیل

نشان  6نتایج حاصل در جدول . ها استفاده شده استاسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن داده -کولموگروف
هاي بدست آمده در تحقیق نرمال توان گفت شاخصشود و میمی ها پذیرفتهدهد که فرض نرمال بودن دادهمی
  .باشندمی

 پذیريبررسی آزمون نرمال 6جدول 

 سطح معناداري اسمیرنوف -کلموگروف متغیر
 14/0 81/0 فرهنگ سازمانی

 15/0 77/0 اياخالق حرفه

 
 هاي آماري مرتبط با بررسی متغیر فرهنگ سازمانیبررسی شاخص  

یکپارچگی و  58/3ي فرهنگ سازمانی بیشترین میانگین را ها مؤلفهکه در  دهد یم نشان 7ارقام جدول 
 .مولفه ماموریت کسب کرده است 24/3کمترین میانگین را 
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 »فرهنگ سازمانی«هاي آماري مرتبط با بررسی متغیر شاخص -7جدول 
  هاشاخص
  هاگویه

تعداد 
انحراف   میانگین  پاسخگویان

 مد میانه دامنه واریانس  معیار

 00/4 0000/4 00/3 191/1  45/0  31/3  202  درگیرشدن

  00/3  5000/3 00/4  164/1  68/0  58/3  202  پارچگییک
 00/5 0000/4 00/4  063/1  63/0  51/3  202  سازگاري

 00/4 0000/4 00/4  133/1  66/0  24/3  202  ماموریت

 00/4 0000/4 00/3 191/1  33/0  41/3  202  فرهنگ سازمانی

  
 ايهاي آماري مرتبط با بررسی متغیر اخالق حرفهبررسی شاخص  

  »اياخالق حرفه«هاي آماري مرتبط با بررسی متغیر شاخص -8جدول 
  هاشاخص
  هاگویه

تعداد 
انحراف   میانگین  پاسخگویان

  مد  میانه  دامنه  واریانس  معیار

 00/4 0000/4 00/4  07/2  10/0  15/4  202  پذیريمسئولیت

 00/5 0000/4 00/3  55/2  11/0  29/4  202  صادق بودن

 00/5 0000/4 00/4  00/4  14/0  16/3  202  عدالت و انصاف

 00/5 0000/5 00/3  52/2  11/0  94/3  202  وفاداري

 جویی و برتري
  طلبیرقابت

202  73/3  14/0  97/3  00/4 0000/4 00/4 

 00/4 0000/4 00/3  33/2  11/0  59/4  202  احترام به دیگران

 00/5 0000/4 00/4  44/2  11/0  17/4  202  همدردي با دیگران

ها زشاحترام نسبت به ار
  و هنجارهاي اجتماعی

202  08/4  10/0  16/2  00/3 0000/4 00/5 

  

را احترام به دیگران و  59/4اي بیشترین میانگین ي اخالق حرفهها مؤلفهکه در  دهد یم نشان 8ارقام جدول 
  . را مولفه عدالت و انصاف کسب کرده است 16/3کمترین میانگین 
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اي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رابطه نی و اخالق حرفهچه ارتباطی بین فرهنگ سازما :سوال اول
  معناداري وجود دارد؟

ارائه شده  9سوال از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج آن در جدول  براي بررسی این
  .است

  ايضرایب همبستگی بین فرهنگ سازمانی با اخالق حرفه 9جدول 
  ايهاخالق حرف  کارآفرینی  فرهنگ    متغیر

  فرهنگ
  -  -  1  ضریب همبستگی
  -  -  -  سطح معناداري

  اياخالق حرفه
  1  41/0  38/0  ضریب همبستگی
  -  00/0  00/0  سطح معناداري

  
درصد رابطه  99در سطح ) r=38/0( ايدهد که بین فرهنگ سازمانی و اخالق حرفهنشان می 9نتایج جدول 

) 3( ب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق گزارش شده در جدولبنابراین ضرای). P >01/0( معناداري وجود دارد
  .باال و معناداري برخوردار هستند دهد که متغیرهاي تحقیق از همبستگی نسبتاًنشان می

  
اي سازمانی کارکنان دانشگاه علوم چه رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی با ابعاد اخالق حرفه :سوال دوم

  .دپزشکی رابطه معناداري وجود دار
 .ارائه گردید 10براي بررسی سوال فوق نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول 

اي رابطه معناداري دهد که بین درگیرشدن با هیچکدام از متغیرهاي اخالق حرفهنشان می 10نتایج جدول 
اما ) P >05/0(عنادار وجود دارد طلبی رابطه مجویی و رقابتبین یکپارچگی با برتري). P <05/0(وجود ندارد 

بین سازگاري با عدالت و انصاف، ). P <05/0(اي رابطه معناداري مشاهده نشد با سایر متغیرهاي اخالق حرفه
ها و هنجارهاي اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد طلبی و احترام نسبت به ارزشجویی و رقابتبرتري

)05/0<P (اي رابطه معناداري وجود ندارد حرفه اما با سایر متغیرهاي اخالق)05/0>P .( بین ماموریت با
ها و هنجارهاي اجتماعی رابطه طلبی و احترام نسبت به ارزشجویی و رقابتپذیري، وفاداري، برتريمسئولیت

اي رابطه معناداري مشاهده نگردید ، اما با سایر متغیرهاي اخالق حرفه)P >05/0(معنادار وجود دارد 
)05/0>P.(  
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  ايضرایب همبستگی بین متغیرها فرهنگ سازمانی با اخالق حرفه 10جدول 

  فرهنگ سازمانی

  اياخالق حرفه

-مسئولیت

 پذیري

صادق 
  بودن

عدالت و 
  انصاف

جویی و برتري  وفاداري
  طلبیرقابت

احترام به 
  دیگران

همدردي 
  با دیگران

احترام نسبت به 
ها و هنجارهاي ارزش

  اجتماعی

  R 079/0  055/0  101/0  100/0  129/0  034/0  034/0  072/0  درگیرشدن
Sig 260/0  440/0  152/0  156/0  068/0  630/0  633/0  311/0  

  R 137/0  092/0  104/0  137/0  140/0  025/0  111/0  096/0  یکپارچگی
Sig 052/0  195/0  141/0  052/0  047/0  732/0  117/0  174/0  

  R 136/0  081/0  168/0  105/0  190/0  058/0  110/0  157/0  سازگاري
Sig 054/0  250/0  017/0  136/0  007/0  415/0  121/0  025/0  

  R 160/0  053/0  057/0  142/0  165/0  088/0  112/0  139/0  ماموریت
Sig 023/0  453/0  423/0  044/0  019/0  212/0  113/0  048/0  

  
  گیري و پیشنهاداتنتیجه -6

بنابراین . اي رابطه معناداري مشاهده شدسازمانی و اخالق حرفهنتایج به دست آمده نشان داد که بین فرهنگ 
فرهنگ سازمانی شامل عناصر متعددي است که عناصر شناختی نهفته همچون  کهتوان گفت از آنجاییمی

ها عملیات و رفتارها را ها و باورها تا عناصر آشکارتر همچون مصنوعات و الگوها، ارزشمفروضات، ارزش
باشد که شالوده فرهنگ بر پایه آن اي جوهره فرهنگ سازمانی میاز طرف دیگر اخالق حرفه .گیرددربر می

اي افزایش اثربخشی در سازمان و ایجاد نوآوري همچنین فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه. بنیاد نهاده شده است
با هیچکدام از متغیرهاي همچنین مشاهده گردید که بین درگیرشدن . و کارآفرینی در سازمان را به همراه دارد

طلبی رابطه معنادار جویی و رقابتاي رابطه معناداري وجود ندارد و بین یکپارچگی با برترياخالق حرفه
اي رابطه معناداري وجود ندارد همچنین بین سازگاري مستقیمی وجود دارد، اما با سایر متغیرهاي اخالق حرفه

ها و هنجارهاي اجتماعی رابطه معنادار لبی و احترام نسبت به ارزشطجویی و رقابتبا عدالت و انصاف، برتري
-اي رابطه معناداري وجود ندارد و بین ماموریت با مسئولیتوجود دارد، اما با سایر متغیرهاي اخالق حرفه

 ها و هنجارهاي اجتماعی رابطه معنادارطلبی و احترام نسبت به ارزشجویی و رقابتپذیري، وفاداري، برتري
توان گفت با افزایش لذا می. اي رابطه معناداري وجود نداردوجود دارد، اما با سایر متغیرهاي اخالق حرفه

طلبی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیشتر خواهد شد و با بیشتر جویی و رقابتیکپارچگی، حس برتري
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طلبی و جویی و حس رقابتاف، برتريشدن سازگاري در بین کارکنان منجر به افزایش میزان عدالت و انص
-ها رابطه مستقیمی با مسئولیتها و هنجارهاي اجتماعی خواهد شد و ماموریتهمچنین احترام نسبت به ارزش

ها و هنجارهاي اجتماعی در بین کارکنان طلبی و احترام نسبت به ارزشجویی و رقابتپذیري، وفاداري، برتري
اي رابطه معناداري که بین فرهنگ سازمانی و اخالق حرفهاین پژوهش مبنی بر با توجه به نتیجه حاصله .دارد

  :شودموارد زیر پیشنهاد می. مشاهده شد
 شان باشدها اختیارات کارکنان در حیطه مسئولیتدر دانشگاه.  
 توجه به کاهش مدیریت متمرکز و افزایش تدوین برنامه استراتژیک  
 ز عملکرد کارکنان به منظور بازخورد مداوم و مستمرتاکید بر نظارت و ارزیابی مستمر ا  
 اي در محیط کار در بعد حفظ و کرامت انسانی ها به منظور رعایت اخالق حرفهمدیران دانشگاه

 .اظهارنظر دانشجویان و کارکنان را بشنوند

 نددر بعد برقراري عدالت مدیران دانشگاه عملکرد خود کارکنان را بدون جانبداري ارزشیابی کن.  
 هاي فردي خود پاسخگو و به شود که کارکنان در قبال اشتباهپذیري نیز تاکید میدر بعد مسئولیت

  .هاي سازمان پایبند باشندمشیاهداف و خط
 شده باشد و در آن به عملکرد  میافراد تنظ تیو قابل یستگیپاداش مناسب که براساس شا ستمیس جادیا

  .کارکنان توجه شود
 عجوالنه و  يهايریگمیدانشگاه از تصم رانیسطوح و مد یکارکنان در تمام نیب یبر هماهنگ دیتاک

  .زندیبپره يانفراد
 انعطاف باشند يدانشگاه در تعامالت با کارکنان دارا رانیمد. 

  
 تقدیر و تشکر

کارکنان از .  نجام شده است ا نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زاهداناین پژوهش از پایان
دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زاهدان که در پژوهش حاضر  شرکت کردند همچنین از استادانی که نویسنده 

  . را در انجام پژوهش یاري کردند متشکرم
  10921212941005نامه کدپایان-

  04/12/1394تاریخ تصویب
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