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چکیده
  

پژوهش حاضر ،با هدف بررسی الگوی علی روابط اخالق حرفهای ،سالمت سا د یراک یگدنز تیفیک و ینامز ر

نظام آموزش عالی انجام شده است .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبس ج .تسا یگت اا ااامع ک لماش یرامآ ه ل هی     
کارکنان دانشگاه ارومیه (غیر از کارکنان حراست و خدماتی) میباشد ک عومجم رد ه   

 490نف و دوب ر

 091نف هب ر   

روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند و به پرسشنامههای اخ فرح قال هه هههای رحیم تمالس ،ییاباباقآ و ی    
سازمانی هوی و فیلدمن و کیفیت زندگی کاری والتون ،پاسخ دادن  تهج .د ت ییاور نییع      پرسش مان هههها ا ،از تحلیل
عاملی تأییدی استفاده و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب  0/ 87 ،0/39و  0/ 88ب .دو
نتایج حاصله از اجرای مدلهای تحلیل مسیر خروجی نرم افزار ،نشان دهن  شزارب ندوب بسانم هد مممم م ممممممدل معا تالد
ساختاری است .نتايج آزمون فرضیات به روش معادالت ساختاري نشان داد كه اثر مستقيم اخالق حرفهههای ب يور ر
کیفیت زندگی کاری (  )0/ 30مثبت و معنادار است؛ اثر مستقیم سالمت سازمانی ب یگدنز تیفیک ر     کاررری ()0/12
مثبت و معنا دار است .اثر مستقیم اخالق حرفهای بر سالمت سازمانی (  )0/ 24مثبت و معنادار است .اث میقتسم ریغ ر    
اخالق حرفهای بر کیفیت زندگی کاری با میانجیگری سالمت سا امز ننی ( )0/41مثب لک رثا و تسا راد انعم و ت
اخالق حرفهای بر سرمایه اجتماعی (  )0/ 44مثبت و معنادار است.
کلید واژهها :اخالق حرفهای ،سالمت سازمانی ،کیفیت زندگی کاری ،آموزش عالی.
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 -2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی( ،نویسنده مسئول)

z.ahmadyan2015@gmail.com

   

44 1

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره چهارم /زمستان 6931
فص 

مقدمه
شها ای
آموزش عالی به واسطه نقشی که در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش ش
اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند ،از سهم و اهمیت قابل توجهی در توسعه اقتصادی ،اجتما و یع
فرهنگ بجوم دمآراک یلاع شزومآ .تسا رادروخرب روشک ی ک ککککککککککککککک ککارآم مه ید ه      نهاده اا و
سازمانهای جامعه شده و با توجه به محدودیت منابع ،موجب افزایش بهره وری و کارآیی اف دار

و سازمانها میشوددد (پی راکمه و و ا نن ننن)5102 ،1؛ ک هم لماوع ه م  نوچمه ی ا قالخ       حرفهههای و
سالمت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در کارکرد بهره وری این نهادها میتوانند نقش آفرینی
کنند .امروزه گرایش ب اونع هب تایقالخا ه ن رد ،ون یشیارگ         عرصهههها ای آموزش و یتیبرت ،ی
فرهنگی بیشتاز سایر عرصههای دیگر به چشم میخورد .حوزه تعلیم و تربیت موقعی تصرف و ت   
ًاًا کی     

را برای تبلور اخالق حرفهای در انسان فراهم م ممیکنددد و ل عوضوم تایقالخا عوضوم اذ

ل-
موضوع تربیتی است (نیکنامی .) 83 31 ،نقش با اهمیت آموزش در تعا اسنا یل نن نننها کش زین و  للل للل

گیری تمدنهای بشری ،بر هیچ ک رد .تسین هدیشوپ س یب نیا ن هب هعماج یشزومآ زکارم           ،
خصوص مراکز دانشگاهی با توجه به اینکه تربیت یافتهگان آنها خود مت شزومآ یلو   

و تربیت

نسلها م یدعب ی ییی ییییش ژیو شقن زا ،دنو ههه ههههای در جوام ادروخرب فلتخم ع ر     هس  دنت ((عزی و یز
همکاران .)0931 ،این جایگاه واال باعث میییش هلوقم هک دو     "اخ فرح قال هه هههای" بخص رد صو

معانی اخالق سازمان و اخالق کار در این سازمانها م ادنمشیدنا هجوت درو ن ارظن بحاص و  ن      
دینی ،فرهنگی و اخالقی جوامع مختلف قرار گیرد .در ایران نیز با  یرادوخرب هب هجوت  ا نید ز     
متعالی اسالم ،اخ فرح قال هه هههای و مباح خ تیانع دروم نآ نوماریپ ث ا رق یص ار هتفرگ

       است

(رحیمی و همکاران .)2931 ،امروزه بر نقش راهبردی اخالق حرفهای در سازمانها تأکی م د یی ییی-
طهای
شود .متخصصان مدیریت استراتژیک اصول اخالق یاش ی سس سسسته را در سا  شیپ زا نامز شر ططط ططط
مدیریت استراتژیک خوب دانستهاند (قراملکی .) 85 31 ،آموزش عالی نیز نظا فرح یم هه هههای است
که مجموعهههای از رفتارها آ نالغاش یناسنا ی ن رد

لده نآ یقالخا یاضف ی
کش لللل لللل

د شقن اردد دد ددددد

(فراستخواه .)59 13 ،اخالق حرفهای 2در آموزش عالی به مشخص کردن حدود و ثغور رفتارهای

.Puiu & Etal
professional ethics
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مناس ن ای با تیاده و بسانم رد اضعا ا رج ام ی سسسسسسسسسسسس سسسئولیتهافرح ی هههه های میییانجامددد (نعمت و ی
همکاران.)0931 ،
بنابراین یکی از مباحث مهم در نهادهای آموزشی ،موضوع اخالق حرفهای است که در دهههای
اخیر اهمیتی روزافزون یافته و موردتوجه سازمانها ا و م نآ نارید

قرارگرفتههه است

 .) 89 31اخالق حرفهای مجموعهای از ویژگیها هک تسا یراتفر ی

(میرکما ،یل

 هب رجنم ر تیاع قوقح   

     

مشترک همکاران و مشتریان میگردد و در موضوعاتی چون خیرخواهی ،رعایت حدود قا ،ینون
عدم سوءاستفاده از حرفه و قابلیت اعتماد تجلی پیدا میکند (میرکمالی .)2931 ،اخالق حرفهههای
به چگونگی رفتار ،ادب و عمل شخص هنگام انجام کار حرفهای میپردازد .ای م راک ن ییی ییییتواند
مشاوره ،پژوهش ،تدریس ،نویس ره ای تبابط ،یگدن لغش

شاب یرگید ددددددد دددددددد (اجیبکا مراکا و  ااااا،1

 .)3102درواقع اخالق حرفهای مجموعهای از اصول و هنجارهای سلوک بشری است ک راتفر ه   
افراد و گروهها را در یک ساختار حرفهای تعیین میکند و مفهوم آن از علم اخ قال

اتخا ذذذ شدهه

است .بهعبارتدیگر ،مجموعه قوانین اخالقی که از ماهیت حرفه یا شغل به دست آم قالخا ،هد   
حرفهای نام دارد (آراسته و جاهد .)0931 ،افزایش بهرهوری و کارآیی ،بهب تمالس ،تیفیک دو    
مترین آثار اخالق حرفهای میباشد (عرفانی .)39 13 ،با ا
سازمانی و جلوگیری از فساد ازجمله مه 
توجه به اهمیت اخالق حرفهای در توسعه سازمان ،الزم است میزان آموزش اخالق حرفهای در
ل ت م ریثأ یی یییگ دراذ
ش اف ار ددد بههه شغل ل
سازمانها مورد توجه قرار گیرد ،زیرا اخالق حرفهای بر نگرش ش
(صالح و عدالت.)59 13 ،

ی سا امز ننن است ، ،مفهوممم س تمال ی ی
ی
از طرف دیگر سالمت سازمانی 2برای مفهومسازی جووو عم مو ی ی
مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب میکند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده

یا موجب پویاییها در سازمان باشد .اص الط

ن باررر در ساللل ، 96 19
ت سا نامز ییی را نخس یت ن ن
ححح س مال ت ت

مایلز بهکاربرده است (کورماز .) 2007 ،3بنابراین سالمت سازمانی اشاره دارد بههه سا امز ننن سا مل ی ی
ی

ش در
که با نیروهای مانع بیرونی بهطور موفقیتآمیزی برخورد کرده ،نیروی آن را بهط رو اث خبر ش ش
جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند (هوی و میس ،لک

 .)2931چنانچههه م ارید ننن
1
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سازمان نسبت به توسعه رفتار اخالقی و به تبع آن سالمت سا امز ننن ب جوت ی هه ههه باش دن  ،،سا امز ننن با
ت بههه سا نامز  ،،وجوددد س وط ححح پایینییی از
تبعاتی چون افزایش غیبت و فقدان تعهد کارکناننن نسبت ت
ن کارکنان
روحیه و انگیزش و نادیده انگاشتن اعتبار سازمان توسط کارکنان ،فق اد ننن اعتماددد بین ن
سازمان مواجه و بهره وری سازمان کاهش مییابد سالمت سا ینامز نشانهههای از کا رش رد ر ا طی   
سالم و درباره به حداکثر رساندن سالمتی و رفاه کارکنان است .سالمت سازمانی کلنگر ،جا عم
و استراتژیک است (ضامنی .)59 13 ،اگر تخصصها و فنون از سالمت کام ،دنشاب رادروخرب ل    
افزایش مسئولیتپذیری کارکنان و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات سازمانها تأمین میشود؛
مسازززی خ زاغآ نامزاس دو    
بنابراین ،تالش برای بهبود سالمتی و رفاه نیروی کار باید از راه سالم م
شود و ادامه یابد .اصالح ،رشد و پیشرفت سالمت سازمانی بیان میکند که محدودهی محل کار
باید ارتقاء و بهبود یابد (قرونه .) 87 31 ،سالمت سازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر ب و راک یار
کوشش ،باال رفتن روحیه سازندگی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد .در سا ،ملاس نامز   

مأموریت و اهداف سازمان برای همه افراد روشن است (مهتا 1و همکاران .)3102 ،همه میییدانند
که ارزشهای پذیرفتهشده سازمان کدام هس زرا نیا و دنت شش شششها اتفر یاهزرم هک دنتسه  ر و اه    

شها ،نامزاس ی   
درست و نادرست را مشخص میکنند؛ بنابراین ،حرکت اف ودحم رد دار د زرا ه شش شش
فرهنگسازمانی یک سا نکراک درکلمع و تسا تسردنت نامز ا ر ن ا  رب  ا  نیا ساس ا زر شششششششش شششششششششها

ن سا امز نننها ای
ارزیابی میشود (هوسلی .) 2005 ،2همچنین الزمه رشد و توسعه هررر جامعههه داشتن ن
ش مهمممترررین
سالم ،پویا و اثربخش میباشد بر اساس پژوهشهای انجام شده سازمانها ای اث خبر ش ش
وسایل دستیابی به پیشرفت در یک جامعه محسوب م ممیگردنددد و در ایننن میاننن سا امز نننها ایی بههه
اثربخشی نائل میگردند که عالوه بر دیگر شرایط ضروری از سالمت برخوردار باشند.
امروزه در دانشگاهها نقش اعضا و کارکنان آن برجسته اس اگشناد هک اجنآ زا .ت هههه هههههها زکارم و 
آموزش عالی و وظیفه آنان انتقال دانش و تولید دانش نو برای جامعه است ،لزوم توجه به مح طی

کاری کارکنان آنان یکی از وظایف مسئوالن مراکز آموزش عالی است (نور و عبداهلل.)2102 ،3
با توجه به اهمیت نقش نی و یناسنا یور

ینچمه ن فادها دربشیپ رد بسانم طیحم  مزاس ا ،ین         
1
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کیفیت زندگی کاری متغیری است که میتواند با برقرار کردن محیط مناسب برای نیروی انسانی
خود به پیشبرد اهداف سازمان کمک کند (میرسپاسی .) 86 31 ،کیفیت زندگی کاری 1یعنی ن عو

نگرش افراد به شغل خود ،این که تا چه میزان اعتماد متقاب سانشردق ،هجوت ،ل ییی یییی ،کا و بلاج ر
فرصتهای مناسب برای سرمایهگذاری (مادی و معن ب ناریدم طسوت ،راک طیحم رد )یو رای      
کارکنان فراهم شده است .درج د یراک یگدنز تیفیک ه ر قیرط زا نامزاس نو دنا ا ززززززز ززززززززهگی یر
رضایت ،غیبت کم ،و انگیزه باال در کارکنان برآورد میشود (نور و عبداهلل .)2102 ،پ هوژ شششها ا
و مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت زندگی کاری نشا م ن یی یییده  هک د ه هچ ر سا امز ننننن ننننننها هب    
اقداماتی که کیفیت زندگی کاری کارکنان را ارتقا میبخشد بیشتر تأکید ورزند ،منافع حاصل از
آن به بهترین وجه عاید کارکنان و کارفرمایان میشود (احمد .)3102 ،همچن زورما نی  ،،، ،،کیفیتتت

ی ،2
زندگی کاری بهعنوان ضرورتی در ابعاد کیفیت زندگی مجسم م ممیشوددد (س روسیهم نانوار یی یی
 )4102عالوه بر این ،کیفیت زندگی کاری باال برای جذب و حف ظظظ کارکناننن در سا امز ننن بس ای ررر

مهم است (نورشاهی و سامی ..) 89 31 ،فواید و مزایای ناشی از اجرای برنامهههها ای بهبوددد کیفیتتت
ت ش یلغ  ، ،تعهددد
ش رضایت ت
زندگی کاری در قالب سه مقوله عمده زیررر ق ار ررر م ممیگی ییرد -1 :اف یاز ش ش
ل از طرففف کارکناننن و ایننن امررر مستقققیمترررین فایدههه آن استتت-2 .
سازمانی و کاهش ترک شغل ل
افزایش بهره وری -3 ،افزایش اثربخشی سازمانی که خود مرتبط با دو مورد مذکور است (ن و رو
عبداهلل2102 ،؛ میرسپاسی.) 86 31 ،
بررسی الگوی روابط اخالق حرفهای و سالمت سازمانی و شناسایی رابطه آنها با کیفیت زن یگد
کاری در نظام دانشگاهی کشور نیز میتواند به سیاس و ناریدم ،ناراذگت

مانرب ههه ههههری یشزومآ ناز   

عالی کشور در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش شکاف بین وضع موجود و مطلوب در این
زمینه و ارتقای وضعیت چنین استانداردهایی مدد رساند (عزیزی .) 89 31 ،در مجموع باید گفت،
اخالق حرفهای به طور عام و اخالق حرفهای آموزش به ط نیب رد صاخ رو     کارکنا گشناد ن ا هه ههه
منزلتی خاص دارد .و سالمت سازمانی دانشگاه به عنوان محل تربیت نیروهای سا امز نننها ای مهم

کشور از اهمیت خاصی برخوردار است (لی 3و همکاران .)4102 ،اگر خوشبینانه بنگریم توجه به
1
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3
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رشد اخالق حرفهای در آموزش و سالمت سازمانی دانشگاه منجر به پرورش محیطی اخالق رد ی
نظام آموزشی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان خواه .دش د    مشا ده هههی چن نی
رفتار و کارهایی محقق را بر آن داشت تا به مطالعه نقش اخالق حرفهههای و س رد ینامزاس تمال   
میزان کیفیت زندگی کارکنان دانشگاه ارومیه بپردازد .با رب  ر یقحت یس ق  تا ا جن ا هدش م

هجوتم       

شها ایی نظیررر
میشویم که این موضوع کمتر مورد توجه محققان فبلی قرار گرفته است .در پژوه 
(نور و عبداهلل2102 ،؛ نا ،یلامکریم و یجنر     ) 87 31نشاننن داده شددد کههه کیفیتتت زن گد ییی کاری ی
ی
کارکنان و سالمت سازمانی در سطح نسبت ًاًا نامطلوبی قرار دارد .تقوی ی ییزدی (  )59 13در پ شهوژ
خود نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین اخالق حرفهای ،س یدنورهش راتفر و ناور تمال    
وجود دارد .ضامنی (  )59 13نشان داد که رابطه مثب دانعم و ت ا  راتفر نیب یر ا و ناریدم یقالخ     
کیفیت زندگی کا جو نانآ یر و راد د د  .... ...پ  ویپ شهوژ و اوگارکا (( )5102نشا راتفر هک داد ن    
اخالقی بر کیفیت محیط کاری کارکنان اثر مثبت و معنادار دارد .پژوهش عرفانی خ  هاو ( ( )39 13
رسوللی

اثر مثبت و معنا قالخا راد    حرفهههای ب دا تمالس ر ا  .داد ناشن ار یر د و یتسورم ناقه    

(  )39 13در پژوهش خود اثر مثبت و معنادار جو اخالقی کار ب ناملعم یراک یگدنز تیفیک ر      
مدارس را نشان دادند .یافتههای پژوهش حسینی (  )39 13نیز نشان داد که اخالق حرفهای اعضای
هیات علمی بر کیفی م ریثأت نانآ یراک یگدنز ت ث تب د رادانعم و ارد و یدمحم        .

همکا نار

(  )39 13طی پژوهشی رابطه مثبت و معنادار هوش اخالقی با کیفیت زندگی کاری را نشان دادند.
اجبکا و اورکاما ( )3102رابطه مثبت و معنادار رهبری اخالقی بر رفتار کارکنا اد ناشن ار ن دند .... ...
نتایج پژوهش کونمی و همکاران )0102(1نشا ن هک تسا هداد ن ه  ندرک هنیدا ا قالخ ماظن رد

     

آموزش عالی باعث افزایش کیفیت زندگی کاری ،روحیه ،تعه نانکراک د    م ممیگ در ددد .کورماز
(  ) 2007در پژوهش خود نشان داد که رفتارهای اخالقی رهب زومآ ملاس طیحم داجیا رد ر شششش ش ششششششی
مؤثر هستند.
با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی الگوووی عل للی روابططط ب ببین اخ قال

حرفهههای،

ن
ی بی ن ن
ش بینییی روابططط احتمالی ی
سالمت سازمانی و کیفیت زن راک یگد یی ییی م ممیباشددد لذاا ب ار ییی پیش ش

Konmey & Etal

1
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متغیرهای پژوهش ،بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مذکور و برآورد ضر بي برازش،
الگوی مفهومی ذیل طراحی و مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
 -1اخالق حرفهای بر کیفیت زندگی کاری در نظام آموزش عالی اثر مستقیم دارد.
 -2سالمت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری در نظام آموزش عالی اثر مستقیم دارد.
 -3اخالق حرفهای بر سالمت سازمانی در نظام آموزش عالی اثر مستقیم دارد.
 -4اخالق حرفهای با میانجیگری سالمت سازمانی بر کیفی رد یراک یگدنز ت

شزومآ ماظن      

عالی اثر غیر مستقیم دارد.
روش پژوهش

طرح پژوهش در این مطالعه ،توصیفی –همبستگی از نوع م تخاس تالداعم یبای لد ا  یر اس تتتتت تتتتتت

است .جامعة آماری این پژوهش ،شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه غیر از کارکنان حراس و ت
خدماتی بود که در مجموع تعداد آنها در سال تحصیلی ( 490 ،) 96 -79نفر بودن نومن .د هه هههای به
حجم  091نفر با استفاده از جدول مورگا ا رد اذل ،دش داهنشیپ ن د رب هما ای ب نانیمطا ی هب رتش          
اعتباردادهها ،تعداد  200پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد ،افراد نمونه به روش نمونهگیری ی
ی
تصادفی طبقهای انتخاب شدند ،که در این میان  091پرسشنامه به طور کامل بازگردانده شد .ابزار
گردآوري دادهها ،سه پرسشنامه بود؛ پرسش فرح قالخا همان

ههه ههههای :در ای نشسرپ ن ا یارب هم    

گردآوری دادههای مربوط بههه اخ فرح قال هه هههای کارکنا گشناد ن ا م هب هجوت اب ،ه با و یرظن ین      
پژوهشهای انجام گرفت نوماریپ ه    مؤلفهههها ای پ نشسرپ زا ،شهوژ ام هه هههها و یمیحر ی

باقآ ابا یی    

( )2931و فرمهینی فراها  ین ((  )19 13ب دنا یار از هه هههگی فرح قالخا یر ههه ههههای کارکنا گشناد ن ا رد ه   
مقیاس پنج درجهای لیکرت استفاده شده است .پرسشنامه اخالق حرفهای حاضر که با هب هجوت     
بررسی مؤلفههای پژوهشهای مختلف انتخاب شده دارای هشت بع :د  )1ص ،تقاد

 )2ع ،تلاد
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 )3احترام )4 ،مسئولیتپذیری )5 ،قانونمداری )6 ،ارتباطات اجتماعی )7 ،حفظ کرام یناسنا ت   
و  )8همدردی که دارای  35سؤال میباش .د پرسشنامه کیفی نوتلاو یراک یگدنز ت ::::: ::::
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون که توس تسرپ ط ا  ر (( ((( )0931تعدددیلشدههه دارای  83گویه
است .پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/38توسط پرستار ( )0931محاس هب
شده است این پرسشنامه جزو پرسشنامههای استاندارد و میزان شده است و پایایی و روایی آن در
پژوهشهای بسیاری از مورد تائید قرار گرفت .تسا ه

شنام مزاس تمالس ه ا :ین     این
   پرسش ش
فیل مد ننن ( ) 996 1طراح و هدیدرگ ی

پرسشنامه جهت سنجش سالمت سازمانی و توس و یوه ط

مورد استفاده قرار گرفته است .این پرسشنامه ترجمهای از فهرست س نامزاس تمال یی ییی ( )OHIکه
یک وسیله استاندارد سنجش سالمت سازمانی میباشد و توسط تیمی از دانشگاه نیوجرس هئارا ی   
شده است .پرسشنامه دارای  44گویه است که در طول مقیا جرد راهچ س ههه ههههای (خیل :دایز ی    ،4
زیاد ،3:کم ،2:خیلی کم  )1تکمیلشده است .این پرسشنامه نخستین بار توسط هوی و همکا نار
تهیه گردیده و سه سطح (فنی ،اداری ،نهادی) و هفت بعد (یگانگی نهادی ،نفوذ م هظحالم ،رید   
گ خاس ،یر تتت تت ده بیتشپ ،یانی م  ن هیحور ،عبا دیکأت و  )یملع اند زا هههههههههههههه هگی م یر یییی یکن نیا رد .د     
پرسشنامه ،یگانگی نهادی ( 7گویه) ،نفوذ مدیر ( 5گوی  تیاعر )،ه

(( ((( 5گوی خاس )،ه تت تتت ده  ی ( (5

گویه) ،پشتیبانی منابع ( 5گویه) ،روحیه ( 9گویه) و تأکید علمی ( 8گویه) را به خ صاصتخا دو   
شنام رظن زا ،ه ا و ت
دادهاند .براي اطمينان از روا سرپ يي شش شش

هنشيپ ا تاد      6نف حاص زا ر ببببب نظ و نار

شنام هدافتسا ه   
مدیران در مورد سؤاالت پرسشنامه و نیز ترتیب ق رد تالاؤس نتفرگ رار پرس شششش شششش
گرديد .همچنین از روش تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه ابزارهای پ دش هدافتسا شهوژ    
که نتایج آن در جدول شماره  1آمده است .نتایج نشان داد که متغیرهای مشاهده شدههه بهههخ بو ی ی
ی
یتوانند متغیر مکنون را تبیین کنند.
م 
صهای برازش الگوی کیفیت زندگی کاری ،الگوی اخالق حرفهای و الگوی سالمت سازمانی
جدول  .1شاخ 
شاخص برازندگی
نسبت مجذور خي به درجه آزادي ()2/df

RMSEA
SRMR
NFI
CFI
IFI
RFI
GFI
AGFI

کیفیت زندگی کاری

اخالق حرفهای

سالمت سازمانی

1/ 34

1/ 82

2/ 24

0/ 034

0/ 048

0/ 065

0/ 019

0/ 013

0/ 025

1/ 00

0/79

0/ 99

1/ 00

0/ 98

0/ 99

1/ 00

0/ 98

0/ 99

0/ 98

0/ 96

0/ 98

0/ 99

0/ 94

0/ 98

0/ 96

0/ 89

0/39
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در سنجش پايا يي پرسشنامه از آزمون آلفايكرونباخ استفاده گرديد .بدینصورت كه پرسشنامه
طراحیشده در كي

مطالعه آزمايشي ب دعت ني اد ا ي زز ززز کارکنا گشناد ن ا ت و شخپ ه و آ طس نننن نننننها

تكميل شد و نتا افلآ جی ييييي كرونبا رب خ ا یی ییی(اخالق حرفهههای « ،»0/39س ینامزاس تمال    «  »0/ 87و
کیفیت زندگی کاری «  »0/ 88بود ،که بیا م همانشسرپ هسره یارب بولطم يياياپ رگن ییییییی ییییییییباشد..
دادههای تحقيق پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزارها يرامآ ي     LISREL, SPSSتحل لي
شدند.
یافتهها
ابتدا شاخصهای توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار ،كجي و كشيدگي) براي يسررب هنومن لك    
شده است.
صهای توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول  .2شاخ 
انحراف استاندارد

متغیرها

میانگین

اخالق حرفهای

3/22

0/ 68

کشیدگی

کجی

-0/ 18

-0/ 27

سالمت سازمانی

3/ 68

0/ 74

0/10

-0/ 25

کیفیت زندگی کاری

3/ 45

0/71

0/12

-0/10

ميانگين و انح  رايعم فار مم مممحاس لودج رد هدش هب     ش رام ه هی دو نشان م ممیدهددد هك نمرهههها ا از
پراكن نرادوخرب يبوخ يگد د   .نتا جي ود      

   آمار هه هی كج و ي

زين يگديشك يكاح تسا نآ زا

        

پراكندگي دادهها در هر متغيیر به صورت توزيع نرمال است .با توجه به مبنا بودن تج يز ه و تحل لي
الگوهاي علي ،ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد بررسي در جدول شمارهی  3ارائه شده است.
جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره

متغیر

1

1

اخالق حرفهای

1

2

سالمت سازمانی

**

0/ 70

3

کیفیت زندگی کاری

**

0/ 73

**p<0.01

2

*p<0.05

در جدول شمارهی  3مشاهده میشوددد هك اخ قال
داراي همبستگي باال با کیفیت زندگی کاری است.

3

1
**

0/ 68

1

حرفهههای (  )0/ 73و س  ینامزاس تمال (( ((( )0/ 68

52 1

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره چهارم /زمستان 6931
فص 

نمودار شماره  .1مدلسازی معادالت ساختاری (در حالت استاندارد)
جدول  .4مسیرهای آزمون شده در مدل معادالت ساختاری
ضریب مسیر

متغیرها

ا ثر ک ل

اثر غیر مستقیم

به روی کیفیت زندگی کاری از

واریانس تبین شده
0/ 58

اخالق حرفهای

0/ 30

سالمت سازمانی

0/12

-

0/12

0/ 44

0/41

0/ 24

-

0/ 24

0/ 52

به روی سالمت سازمانی از
اخالق حرفهای

اثرات مستقيم :طبق دادههای جدول اثر مستقيم اخالق حرفهای بر روي کیفیت زندگی کاری ی
ی
(  )0/ 30مثبت و معنادار است ،اثر مستقيم سالمت سازمانی بر روي کیفیت زندگی کاررری ()0/12
مثبت و معنادار است .اثر مستقيم اخالق حرفهای بر روي سالمت سازمانی (  )0/ 24مثبت و معنادار
است.

اثر غيرمستقيم و كل :اثر غير مستقيم اخالق حرفهای بر روي کیفیت زندگی کاری با ميا يجن
گري سالمت سازمانی ( )0/41مثبت و معنادار است و اثر لك

اخ قال

حرفهههای ب يور ر

ک یف یت

زندگی کاری (  )0/ 44مثبت و معنادار است.
شاخص

X2

پژوهش حاضر

925 /93

حداقل پذیرش

معنی دار نباشد

Df
208
-

جدول  .5مشخصههای برازندگي انطباق
X2/Df
2/97
کمتر از 3

CFI
0/ 91

بیشتر از 0/ 90

GFI
0/ 92

بیشتر از 0/ 90

AGFI
0/ 89
بیشتر از 0/ 80

RMSEA
0/ 07
کمتر از 0/ 08
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همان گونه كه دادههای جدول نشان میدهد ،جذر برآرورد واريانس خطا يرقت  ببببب )(RMSEA

به عنوان اندازهی تفاوت براي هر درجهی آزادي است ،براي مدلهای خوب برابر  05 /0يا كمتر
است .مقادير باالتر از آن تا حد  0/ 08نشان دهندهی خطاي معقول براي تقر بي

در جامع .تسا ه

شتر باشد ،برازش ضعيفي دارند .در اين پ شهوژ
مدلهایی كه  RMSEAآنها  0/01یا بی 
=RMSEAنشانهی برازش خ رد .تسا لدم بو    برنامهههی ل صخاش ،لرزي   

  

0/ 07

برازن  يگد ((،(GFI

شاخص برازندگي تطبيقي ( ،(CFIو شاخص تعديل شده برازندگی) (AGFIاست .س صخاش ه   
 GFI،CFI, AGFIنشان میدهد كه مدل تا حد نسبت به عدم وجود آن ،برازندگي بهتري دارن .د
بر پایهی قرارداد ،مقدار اين سه شاخص بايد برابر يا بزرگتررر از  0/ 09باش رظن دروم لدم ات د     
پذيرفته شود .همچنين اين شاسخص تحت تأثير حجم نمونه است و میتواند براي مدلها ایی هك
به گونهی ضعيفي فرمول بندي شدهاند بزرگ باشد .درباره هی كا دربر آنها ا تواف جو يلك ق ود    
ندارد .شاخص  X2/dfفاقد كي

   

معيار ثابت براي مدل قابل قبول اس ،نآ كچوك رادقم اما ؛ت

داللت بر برازش بهتر مدل دارد (اژهای.)0931 ،
بحث نتیجه گیری
آموزش عالی نقش مهمی در تغییرات پایدار جامع  دوجو اتسار نیا رد دراد ه ا قالخ       حرفهههای
موجود در محیط کاری نظام آموزش عالی که عاملی جه مزاس تمالس تیوقت ت ا ت هب و ن بع     
افزایش کیفیت زندگی کاری است ،میتواند به طور مؤثری نقش آفرینی کند .با توجه به مطالب
پیش گفته هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی علی روابط بین اخالق حرفهای ،سالمت سازمانی
و کیفیت زندگی کاری در نظام آموزش عالی بود .جهت دستیابی به هدف فوق فرضیههای طرح
و آزمون شد .از جمله مدل معادالت ساختاری از برازش مناسبی برخوردار بود و الگ طباور یو   
تأثیر و تأثری بین متغیرهای پژوهش را نشان داد .در ادامه نشان داد که اثر مستقیم اخالق حرفهای
بر کیفیت زندگی کاری مثبت و معنادار است .همچنین اثر مس قالخا میقت    حرفهههای ب تمالس ر   
سازمانی نیز مثبت و معنادار بود .یافتههای فوق همسو و همجه اب ت    یافتهههها ای پ شهوژ

ضامننی

(  ،)59 13تقوی یزدی ،)59 13 ( ،پیو و اوگارکا (( ،)5102حس سسینی (  ،)39 13محم و ید همکا نار
(  )39 13و کونمی ( )0102میباشد .در تبیین فرضیه فوق میتوان گف تایقالخا شرتسگ هک ت     
حاکم بر رفتار علمی و حرفهای کارکنان در همه س حوط

گشناد ا م یه ییی ییییتوان شیازفا بجوم د    

التزام اجتماعی آنان و افزایش کیفیت زندگی زندگی کاری در نظام آموزش ع ععالی گ در د نیدب    
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معنی که تقویت اخالق حرفهای در آم تمالس شیازفا بجوم ،روشک یلاع شزو

و یمسج      

روحی کارکنان ،ترویج و ارتقای دانش ،گسترش تحقیق و فراهم آوردن کیفیت زن یراک یگد   
را موجب میگردد ..بعبارتی اگر مؤلفهها ای اخ قال

حرفهههای در مح  هاگشناد یراک طی ا هیمور     

متبلور گردد میتوان انتظار داشت که سازمان از سالمت بهتری برخوردار گردی یاهرتماراپ و هد   
پرداخت منصفانه ،سیستم پاداش و تنبیه درست و صحیح ،ایجاد فرصتها ای بهتر ،،رش هرهب و د   
وری و مشارکت در محیط کار نیز جا باز کنند و موجبات افزایش کیفیت زندگی کاری در نظام
آموزش عالی فراهم گردد.
نتایج حاصل از فرضیه سوم پژوهش نیز نشان داد ک مزاس تمالس ه ا  ین نی رب ز یگدنز تیفیک

      

کاری تأثیر مستقیم و معنادار دارد .یافتههای حاصل از این فرضیه نیز با یافتههای حاصل از پژهش
الما و یکل همکا  نار (( ،)2102تقیو    ی ییزدی (  ،)59 13عرفاین    خ  هاو ((  )39 13و کورما ز (( ( ) 2007
همسو و همجهت میباشد چرا آنها نیز در پژوهش خود تأثیر مثبت و معنادار سالمت سازمانی بر
کیفیت زندگی کاری را به اثبات رساندهاند .در این راستا میتوان عنوان ک مزاس تمالس در ا ین    
مفهومی چند بعدی میباشد که به عنوان یکی از عناص یلاعت گنهرف رد یدیلک ر      سا امز نننها ا،
موجب همسویی میان کارکنان و سازمان میشود؛ به طوری که توجه به این مفهوم ب یاقترا یار   
رضایت مندی کارکنان ،جذب و نگهداشت آنان الزام ج نادب ات .تسا ی ا دوبهب هک  تیفیک

      

زندگی کاری کارکنان به طور قابل توجهی تحت تأثیر س ر و یحور ،یمسج تمال و نانآ ینا      
قرار میگیرد .افزون بر این سالمت سازمانی کاری فرآیندی است که ب تیعضو دربشیپ لابند ه     
انسانی کارکنان در محیط کار است تا از این رهگذر ،موقعیت کاری انسا فیک اب و ین یتی ایجاد     
نماید (المالکی و همکاران.)2102 ،
در ادامه نتایج نشان داد که اخالق حرفهای به واسطه سالمت سا فیک رب ینامز ی ز ت

ننن ن ننننندگی کار

شهای ضامننی ( ،)59 13
تأثیر غیر مستقیم و معنادار دارد .این نتایج نیز از جهاتی با یافتههای پژوه 
تق  یو ی یدز  ،)59 13 ( ، ،،،،دهقا و ن
محم و ید

رسو لل لی (  ،)39 13پی  و و اوگارکا (( ( ،)5102حس سس ینی ( ،)39 13

همکارا  ن (( (  ) 28و ک نو مم می (  ،) 29نورشا و یه

همکارا  ن (( ( ،) 89 31هوس لل لی (  ) 2008و

گوپتا و شارما ( )1102از جهاتی همسو و همجهت میباشد .چرا که آنان نیز در پژوهش خود به
نتایج مشابهی دست یافتند؛ در واقع نتایج حاصل از پژوهش حاضر مکمل یافتههای پژوهشها ای
مذکور میباشد .در تبیین نتایج فوق نیز باید عنوان کرد کههه اخ قال

حرفهههای موج طیحم رد دو   

الگوی علی روابط اخالق حرفهای /... ،قالوندی و همکار
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کاری نطام آموزش عالی با تأمین سالمت روحی و جسمی کارکنان رضایت خاطر آناننن در این
ابعاد را نیز افزایش داده و در جهت بهبود فضای کلی زندگی و همچنین وضع قوانین مناسبتر با
شرایط آنها اقدام کرده تا کیفیت زندگی کاری کارکنان اف و هتفای شیاز رارق یبسانم دح رد      
گیرد .به عبارتی اخالق حرفهای با تض مزاس تمالس نیمأت و نیم ا  ن م ظن شیازفا تابجو ا یتر        
صحیح ،شرایط کاری مناسب ،پرداخت و مزایای مطلوب و مهمت ک یاضف داجیا همه زا ر ا یر      
چالش گرانه ،مشارکتی و اقناع کننده را نیز فراهم میآورد.
سرانجام اثر کل اخالق حرفهای با میانجیگری سالمت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری مثب و ت
معنادار است .از این رو تالش برای ارتقای سطح شناخت ،باور و پایبن  هب نانکراک ید ا و لوص   
استانداردهای اخالق حرفهای در فراین جوت هک تسا یتلاسر ،یشزومآ یاهد ه پ زا شیب یش        
مسئوالن و مجریان نظام آموزش عالی را میطلبد.
در نهایت در مقام جمع بندی باید گفت که نظام آموزش عالی محل تعلیم و تربیت و تولی ملع د   
و دانش است و افزایش کیفیت در زندگی کاری کارکنان میتواند منجر به بهبود شرایط تعلیم و
تربیت و افزایش توان آنها در تولید و گسترش علم و دانش شود .اخالقیات و اصول اخالقی به
ت اث خبر ش ش
ش
عنوان مجموعهای از ارزشها ،بایدها و نبایدها میتوانند نق مهم ش یی ییی را در م یرید ت ت
ش اصوللل اخالقییی و انتخاببب کارکناننن با ا
سازمانها جهت ایجاد فضایی سالم ایفا ا کنن زومآ د شش شش
ظرفیت بالقوه اخالقی ،پایبندی مدیران به موازین اخالقی ،تقویت رفتار اخالقی و تدوین منشور
م است
ی سالم م
ن سا نامز ی ی
اخالقیات و عملی ساختن آن در سازمانها از ضرورتها و الزمههه داشتن ن
(  ..) 17منابع انسانی که بهعنوان عامل کار و فعالیت و همچنین عامل آن ش م هتخان یی یییش شقن دنو   
مهمی را در تحول سازمانی ایفا نموده و موفقی مزاس لوحت و ت ا زا ین    توانمندددیها ای نامح دود
فکری این عامل سرچشمه میگیرد .مفهوم کیفیت زندگی کاری نیز مربوط به فلسفهای است که
میخواهد شأن و منزلت کارکنان را افزایش دهد ،تغییراتی در فرهنگ سازمانی ایجاد کند ،رفاه
مادی و معنوی کارکنان را افزایش دهد و محیط سازمان را برای استفاده م ترثؤ ررر از منا یناسنا عب   
مهیا کند.
در دهههای اخیر پژوهش در زمینه اخالق ،اصول اخالقی و مشخص ک رد یقالخا یاهدک ندر

  

اکثر سازمانها و نهادها فراگیر شده است طوری که هر سازمان یا و تیهام هب هجوت اب یداهن      
رسالت خود مجموعهای از این کدها و اصول را طراحی میکند و در اختیار مسئولین و کارکنان
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خود قرار میدهد .دانشگاهها و آموزش عالی نیز بهعنوان سازمانی حرفهای در آموزش ک شقن ه   
  

برجستهای در تولید علم و دانش دارند از این ام م و هدوبن ینثتسم ر یییی یییییکوش  ات دن ا  نی ا ار لوص
سرلوحه کار خود قرار دهند .اهمیت رعایت این اصول و کدهای اخالقی توسط کارکنان از این

جهت است که باعث بهبود کیفیت آموزشها و پژوهشهای صورت گرفته شده و این ام م ر یی ییی-
تواند به ایجاد محیط سا لح هب تیاهن رد و مل

اب .دنک کمک زین هعماج تالکشم

فیرعت           

استانداردهای اخالق حرفهای در آموزش عالی وضع قوانین و ضوابط با توجه به آن اس ،اهدرادنات
تأثیرگذاری آن در ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان ،ایج ججاد بس رد یگنهرف و یملع بسانم رت

  

محیط دانشگاه و فراگیر نمودن آن استانداردها در س م روشک حط ییی ییییت هب هنیمز ناو ب  دو و ءاقترا      
استانداردهای اخالق حرفهای را در نظام آموزش عالی کشور فراهم کرد.
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