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 انفرهنگیدانشگاه  در اعضای هیئت علمی با کیفیت زندگی کاری ای و سلامت سازمانی و رابطه آن اخلاق حرفه ارزیابی

 4فتحی مستوره، 3بهمن غلامی، 2الدین ابراهیمیصلاح، 1حسین خنیفر

 چکیده:

 اعضای هیئت علمی کاری زندگی کیفیت با آن رابطه و سازمانی سلامت و ایحرفه اخلاق ارزیابی هدف باپژوهش حاضر، 

ها توصیفی از گردآوری داده وهیش نظر ازهدف کاربردی و  نظر ازصورت گرفته است. روش پژوهش فرهنگیان  دانشگاه

 201که از میان آنها تعداد بوده است فرهنگیان  دانشگاه اعضای هیئت علمینوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه 

ه سلامت سازمانی ، پرسشنامپرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتونانتخاب شدند و به تصادفی ساده گیری به روش نمونهنفر 

دست آمده بود، پاسخ دادند. های مختلف بی پژوهشهالفهومای که بر مبنای و پرسشنامه اخلاق حرفه فیلدمن و هوی

فای همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلجهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. 

ان داد که شنتایج نارزیابی شد. «( 81/0»و کیفیت زندگی کاری « 84/0، سلامت سازمانی «92/0»ای )اخلاق حرفه کرونباخ

غیراز مؤلفه عدالت که در حد متوسط میانگین فرضی پژوهش  ای بههای اخلاق حرفهای و کلیه مؤلفهضعیت اخلاق حرفهو

های انسجام نهادی و حمایت غیراز مؤلفهبه وضعیت سلامت سازمانی  همچنینقرار دارد در حد بالاتر از متوسط قرار دارد. 

قرار دارد.  ضی پژوهشاز میانگین فردر حد بالاتر منابع که تفاوت معناداری با میانگین فرضی پژوهش ندارد در ابعاد دیگر 

طحی در سفرهنگیان  دانشگاه اعضای هیئت علمی کاری  کیفیت زندگیوضعیت نتایج گویای این است که همچنین 

اری با دای رابطه مثبت و معنید که سلامت سازمانی و اخلاق حرفهنشان دا قرار دارد. نتایج ماتریس همبستگیمتوسط 

  دارد.فرهنگیان  دانشگاه اعضای هیئت علمیکیفیت زندگی کاری 

 ، دانشگاه فرهنگیان.کیفیت زندگی کاریسلامت سازمانی، ای، حرفه، اخلاق اخلاق واژگان کلیدی:

 مقدمه .1

ها و فرد آن به منزلة یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به

بالاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از نیروی انسانی مراتب ای سازمانی جایگاهی بهوردهآفر

ها نقش اعضا و (. و امروزه در دانشگاه2015، 5شود )پیو و اوگارکاترین منبع و دارایی برای سازمان یاد میبه مثابة مهم

ز آموزش عالی انتقال دانش و تولید دانش نو برای ها و مراکتر است. از آنجا که وظیفه دانشگاهکارکنان آن بسیار برجسته

)رحیمی و  جامعه است، لزوم توجه به محیط کاری کارکنان آنان یکی از وظایف مسئولان مراکز آموزش عالی است

 ترین منبعکه مهمتواند اهمیتی دوچندان داشته باشد و از آنجاییهای آموزشی، این عنصر می(. در سازمان1385همکاران، 

                                                             
 دانشگاه تهراناستاد  -1
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 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  - 3 
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کاری کارکنان در کسب اهداف سازمان و ایجاد زندگیازمانی، نیروی انسانی است، لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیتس

کاری نشان زندگیها و مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت(. پژوهش99: 1393اثربخشی آن نقش اساسی دارد )نیکنامی، 

ل بخشد بیشتر تأکید ورزند، منافع حاصکاری کارکنان را ارتقا میزندگییتها به اقداماتی که کیفدهد که هر چه سازمانمی

عنوان یکی از موضوعات کاری بهزندگی(. کیفیت1،2013شود )احمداز آن به بهترین وجه عاید کارکنان و کارفرمایان می

 ر دارد. سازمانی قراسازمانی و برونهای امروزی تحت تأثیر عوامل مختلف درونمطرح در سازمان

است که در  2ایکاری و مسئولیت اجتماعی در مدیریت، موضوع اخلاق حرفهزندگییکی از مباحث مرتبط با کیفیت

(. اخلاق 1392قرار گرفته است )میرکمالی،  ها و مدیران آنهای اخیر اهمیتی روزافزون یافته و مورد توجه سازماندهه

تواند مشاوره، پژوهش، پردازد. این کار میای میهنگام انجام کار حرفهچگونگی رفتار، ادب و عمل شخص ای به حرفه

، بهبود 5و کارآیی 4وریافزایش بهره. (2014، 3)ایگ بکا و اوکاراما تدریس، نویسندگی، طبابت یا هر شغل دیگری باشد

جایگاه والای آموزش (. 1393خواه، باشد )عرفانیای میترین آثار اخلاق حرفهکیفیت و جلوگیری از فساد ازجمله مهم

بخصوص در معانی اخلاق سازمان و اخلاق کار در این  "ایاخلاق حرفه"شود که مقوله ها باعث میعالی در تعالی انسان

نظران دینی، فرهنگی و اخلاقی جوامع مختلف قرار گیرد. در ایران با توجه به ها مورد توجه اندیشمندان و صاحبسازمان

 ،ای و مباحث پیرامون آن مورد عنایت خاصی قرار گرفته است )رحیمین متعالی اسلام، اخلاق حرفهداری از دیربرخو

دهی فضای ای از رفتارهای انسانی شاغلان آن در شکلای است که مجموعه(. آموزش عالی نظامی حرفه1392آقابابایی، 

های سازمانی اند از: ایجاد نقشای در سازمان عبارتحرفهبرخی از فواید اخلاق (. 1395فراستخواه، اخلاقی آن نقش دارد )

های های اخلاقی؛ هماهنگی رفتارهای سازمانی با ارزشبرای مدیریت اخلاق؛ تدوین برنامه برای ارزیابی جاری نیازمندی

 (. 1381ها )سرمدی و شالباف، گیریهای اخلاقی در تصمیمعملیاتی و وارد شدن دستورالعمل

تواند سلامت سازمانی باشد؛ مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان توجه کاری، میزندگیگر مؤثر بر کیفیتاز عوامل دی

(؛ 2011، 1در سازمان باشد )کورکماز کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده یا موجب پویاییرا به شرایطی جلب می

رین وسایل دستیابی به پیشرفت در یک جامعه محسوب تهای اثربخش مهم( سازمان2018) 4بر اساس دیدگاه آرمیچل

گردند که علاوه بر دیگر شرایط ضروری از سلامت برخوردار هایی به اثربخشی نائل میگردند و در این میان سازمانمی

ه ای از کار در شرایط سالم و درباره به حداکثر رساندن سلامتی و رفا(. سلامت سازمانی نشانه1394باشند )شکرکن، 

اگر سازمان از سلامت کامل  (.8،2013نگر، جامع و استراتژیک است )براتون و گولدکارکنان است. سلامت سازمانی کل

ود؛ بنابراین، شها تأمین میپذیری کارکنان و بهبود کیفیت محصولات و خدمات سازمانبرخوردار باشند، افزایش مسئولیت

سازی خود سازمان آغاز شود و ادامه یابد. اصلاح، رشد و اید از راه سالمتلاش برای بهبود سلامتی و رفاه نیروی کار ب

                                                             
1- Shoeb Ahmad 

2. professional ethics 
3-Igbeka, J. U., & Okoroma, F. N 
4. Efficiency 
5. Performance 
6. Korkmrz  
7. Armichl  
8. Bratton & Gold  



3 
 

سلامت (. 1،2014ی محل کار باید ارتقاء و بهبود یابد )دیجوی و ویلسونکند که محدودهپیشرفت سلامت سازمانی بیان می

ی خواهد ی به اهداف سازمانستیابسازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش، بالا رفتن روحیه سازندگی و د

شود موضوع هایی اداره میو آموزش عالی یک جامعه توسط چه افراد و گروهاینکه آموزش  (.1392)اکبری و همکاران، شد

اخلاقی مهمی است. اداره سازمان دانشگاه باید توسط افراد صالح، متخصص و مجرب و کسانی که صلاحیت آموزشی و 

 ی لازم، اخلاقی، علمی و تجربی راهاهای آموزشی توسط افرادی که صلاحیتسازماناداره پرورشی دارند انجام شود. 

ای که باید به آن توجه داشت این است که نکته(. 1391بار است )تدین، ندارند کار غیراخلاقی است و برای جامعه زیان

زش است. رسالت دانشگاه، وظایف و این مسئولیت دانشگاه نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و آمو

 ای مدیران بیشتر معطوفنظران را به بحث اخلاق حرفهپیچیدگی روزافزون عملکردهای سازمانی، توجه مدیران و صاحب

ه ها با ایجاد یک برنامای در محیط کار منافع بسیاری برای رهبران و مدیران دارد و دانشگاهسازد. توجه به اخلاق حرفهمی

 (.2،2014)ماکسیمقیات را در محیط کار هدایت کنند توانند اخلاریت اخلاق میمدی

 شود. علاوه بر این،مجسم میکاری زندگیکیفیتعنوان ضرورتی در ابعاد بهکاری زندگیکیفیتهمچنین امروز، 

فواید و مزایای ناشی از (. 2009بالا برای جذب و حفظ کارکنان در سازمان بسیار مهم است )بانرود، کاری زندگیکیفیت

افزایش رضایت شغلی، تعهد  -1گیرد: در قالب سه مقوله عمده زیر قرار میکاری زندگیکیفیتهای بهبود اجرای برنامه

افزایش اثربخشی  -3وری، افزایش بهره -2ترین فایده آن است. سازمانی و کاهش ترک شغل از طرف کارکنان و این مستقیم

 کاریزندگیبنابراین با توجه به اهمیت کیفیت(. 111: 1381بط با دو مورد مذکور است )میرسپاسی، سازمانی که خود مرت

 ای و سلامت سازمانی درای و سلامت سازمانی محقق بر آن شد تا به مطالعه نقش اخلاق حرفهو تاثیرات مهم اخلاق حرفه

ویم شردازد. با بررسی تحقیقات انجام شده متوجه میبپ اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیانکاری زندگیمیزان کیفیت

(، 1384هایی نظیر پژوهش میرکمالی و نارنجی )که این موضوع کمتر مورد توجه محققان فبلی قرار گرفته است. در پژوهش

و سلامت سازمانی در اعضای هیئت علمی کاری زندگینشان داده شد که کیفیت (1391عزیزی )و  (1394خزیمه )حاج

 ای و سلامت سازمانی و شناساییبررسی جایگاه و وضعیت استانداردهای اخلاق حرفه طح نسبتا نامطلوبی قرار دارد.س

آموزشی عالی  ریزانتواند به سیاستگذاران، مدیران و برنامهکاری در نظام دانشگاهی کشور نیز میزندگیرابطه آنها با کیفیت

هش شکاف بین وضع موجود و مطلوب در این زمینه و ارتقای وضعیت چنین کشور در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کا

باید گفت رعایت اخلاق آموزشی  دانشگاهطورکلی، در ارتباط با کارکرد آموزشی بهاستانداردهایی مدد رساند. 

کوشش،  و سلامت سازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کارو یادگیری است  -ی سلامت فرآیند یاددهیکنندهتضمین

شده لذا با توجه به مطالب مطرح( 1394خزیمه، بالا رفتن روحیه سازندگی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد )حاج

ماید، تواند ایفاء ندر آن می ای و سلامت سازمانیحرفهو نقشی که اخلاق اعضای هیئت علمی کاری زندگیکیفیت و اهمیت
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 ندر دانشگاه فرهنگیا ای و سلامت سازمانیاخلاق حرفهرسش پاسخ دهد که وضعیت این پژوهش بر آن شد تا به این پ

 ؟  دارد فرهنگیاندانشگاه  اعضای هیئت علمیکاری زندگیای با  کیفیتچگونه است و چه رابطه

 ادبیات موضوع .2

دا کرده است. پی طی چند دهه گذشته پنج تعریف متفاوت از کیفیت زندگی کاری تکامل و توسعه :کیفیت زندگی کاری

مورد ملاحظه  1عنوان یک متغیرظهور پیدا کرد که کیفیت زندگی کاری را به 1919-1942اولین تعریف در طی دوره بین 

عنوان کردند، کیفیت زندگی کاری را بهها و مطالعات اولیه اکثر کسانی که در این زمینه کار میقرار داد. در مباحث، کنفرانس

دادند. لذا بحث از کیفیت زندگی کاری یک کار یا پیامدهای فردی تجربه کار مورد ملاحظه قرار می واکنش فرد در برابر

  (.2012، 2نور و همکاران) فرد در برابر کار یا نحوه بهبود کیفیت زندگی کاری برای یک فرد، در میان بود

 (3،2011جانسون) های گذشتهتعریف کیفیت زندگی کاری در دهه :1جدول 

 تعاریف کیفیت زندگی کاری دوره

 تعریف اول: کیفیت زندگی کاری = متغیر 1942-1919

 تعریف دوم: کیفیت زندگی کاری = رویکرد 1945-1919

 هاتعریف سوم: کیفیت زندگی کاری = روش 1945-1942

 تعریف چهارم: کیفیت زندگی کاری = نهضت )جنبش( 1980-1940

 کاری = هر چیزی تعریف پنجم: کیفیت زندگی 1990-1980

 تعریف ششم: کیفیت زندگی کاری = موضوع اخلاقی حالتابه 1990

 
شده یفتعرارند گذیمها و خصوصیاتی که بر روی رفتار کارکنان تأثیر یژگیوی یلهوسبهسلامت سازمانی  :سلامت سازمانی

 یهامهارتهای سازمان، شایستگی کارکنان، توانائی نیروی کار، یمشخطها و یاستساست، همانند ارتباطات، ادراک 

های جمعیت شناختی یژگیومدیریت، روحیه کارکنان، محیط کار، آگاهی کارکنان از مأموریت و رسالت سازمان، همکاری، 

( بیان 2014ک )لکلرپیولین و  (.1384،«قرونه» ، 2003آدلر و همکاران،) یاحرفهنیروی کار و آموزش بهبود و توسعه 

ی دارای یک بینش طورکلبهخوبی برخوردارند و  از سلامت سازمانی اندشدهیی که خبره و مؤفق هاسازمانکنند که یم

باشند. یم یتباکفاخلاق و منسجم، قدرت و انرژی حیاتی صنعتی، کارمندان متخصص، کاردان و شایسته و مدیران کارآمد و 

د سلامت ، ابعاکاربردوتحلیل بهزیستی مدارس به یهتجزاولین کسی که مفهوم سلامت سازمانی را برای  عنوانبهمایلز 

 .کندیم( بیان 2جدول ) یلذسازمانی را در ده ویژگی به شرح 

 (41: 4،5120هاسلی) یسازمانپیشنهادی مایلز برای سنجش سلامت  گانهده(: فهرست ابعاد 2جدول )
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یازهای ن

 اییفهوظ

 یرش و قابل وصول است.پذقابل: اهداف برای اعضا روشن، 1تمرکز اهداف -1

 کند.یماحساس و درک فشار روانی را تولید  سرعتبه: تحریف آزادی ارتباطات 2شایستگی ارتباطات -2

انند بر تویمهم  هاآنتوانند بالادستان را تحت نفوذ قرار دهند و یم: توزیع نفوذ نسبتاً برابر است. زیردستان 3برابری قدرت -3

 بالادستان نفوذ کنند.

 

 

 یازهای بقان

ند. بیکار بمان و نهزیاد قرار گیرند  فشارتحتشوند، طوری که یماثربخش به کار گرفته  طوربه: کارکنان 4یری منابعکارگبه -4

 دیگر بین نیازهای کارکنان و انتظارت سازمان تناقضی وجود ندارد.یعبارتبه

 خواهند در آنجا بمانند و تحت نفوذ سازمان هستند.یمو  اندشده: اعضا جذب سازمان 5وحدت و انسجام -5

 گذارد.یم: یک احساس عمومی از رضایت، خوب بودن و موفقیت گروهی را به نمایش 1روحیه -1

یازهای رشد ن

 و توسعه

 ی اهداف تازه تمایل دارد.سوبه و حرکتهای جدید یهرو: سازمان به کشف 4نوآوری -4

 استقلال از محیط را به نمایش می گذارد.دهد و نوعی ینمی انفعالی هاپاسخی خارج و محیط هادرخواست: سازمان به 8استقلال -8

 : سازمان توانایی ایجاد تغییرات اصلاحی برای رشد و توسعه را دارد.9سازگاری و انطباق -9

 : مشکلات با حداقل انرژی و نیرو حل می گردد و مکانیزم حل مشکلات سست و ناکارا نیست.10شایستگی حل مسئله -10

هاست که به قضاوت افراد در مورد درست یا نادرست بودن، قانونی یا نظامی از ارزش دهندهخلاق نشانا: ایاخلاق حرفه

(. در اکثر موارد علم اخلاق 2009، 11کراو و همکاران)مک ی بودن، عادلانه یا ناعادلانه بودن چیزی بستگی داردرقانونیغ

، از نظر فنی، سازمانی و «حرفه»کلمه  (.2014، 12کومر) اشاره به استانداردهای تعیین سطح مناسب و مطلوبیت دارد

 . گرددیبرمهای آن به روزگار باستان ریشه اگرچههای میانی در اروپا شکل گرفت، ی، در پایان قرنشناختروان
 

 

 

 

 

 

 

 

 (.28: 1392مقدم، )اسفندیاری : دانش بشری از حکمت عملی تا قوانین اخلاقی1نمودار 

                                                             
2. Goal Focus 

3. Comunication Adequacy 

4. Power Equalization 

5. Resource Utilization 

6. Cohesiveness 

7. Morale 

8. Innovativeness 

9. Autonomy 

10. Adaptation 

11. Problem Solving Adequacy 
11- McCraw & et al 
12- Kumar, R. 

 دانش بشری

 حکمت نظری حکمت عملی

 علم اخلاق

 فرا اخلاق اخلاق هنجاری

 اخلاق کاربردی

 ایحرفهاخلاق  قوانین اخلاقی
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 کند:ای را به شرح زیر بیان میپنج ویژگی اخلاق حرفه 1ابوت

 های رسمی از قوانین اخلاق رسمی )مکتوب( برخوردارند.تمامی حرفه -1

 ای دارند.رسمی، ارتباط مستقیمی با شأن درون حرفهرسد باور و پذیرش قوانین اخلاقی بنظر می -2

 رسد.به نظر می رممکنیغای سطح پایین، های حرفهی اصول اخلاقی در میان گروهررسمیغاجرای  -3

 ای در نظر و عمل، مبتنی بر فردگرایی است.اخلاق حرفه -4

باشد، در مقابل، ورات میها و دستبندی خاص و تعادل بین خود فرمانای تقسیمآخرین ویژگی اخلاق حرفه -5

 (.212: 1392)خاکی،  تعهدات و الزامات برای صاحبان حرفه بسیار زیاد است

ای و سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه امیرکبیر ( در پژوهش خود نشان داد که وضعیت اخلاق حرفه1394تدین ): پیشینه

 مرجعیت قدرت منبع که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در( 1394) شایگان و در وضعیت متوسطی قرار دارد. قهفرخی

مدیر،  نفوذ هایمؤلفه بر تخصص قدرت منبع علمی، تأکید و روحیه منابع، پشتیبانی گری،ملاحظه مدیر، نفوذ هایمؤلفه بر

 قدرت منبع و اجبار قدرت منبع منابع، پشتیبانی و مدیر نفوذ هایمؤلفه بر پاداش قدرت منبع منابع، پشتیبانی و گریملاحظه

 منبع و نابعم پشتیبانی و مدیر نهادی، نفوذ یگانگی هایمؤلفه بر اطلاعات قدرت منبع دهی،ساخت مؤلفه بر تنها قانونی،

 مطالعه( در 1393همکاران )ی و آبادسلم .دارد تأثیر سازمانی سلامت از گریملاحظه و مدیر نفوذ هایمؤلفه بر رابطه قدرت

اران همکرجبی فرجاد و ؛ خود نشان دادند که بین اخلاق کار اسلامی و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

ی سلامت و تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات امور هامؤلفه( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین 1393)

 .مالیاتی همدان رابطه معناداری وجود دارد
نقش ارائه دهندگان ارتقاء سلامت سازمانی مدرسه در عمل و ( در پژوهشی با هدف بررسی 2018) 2تویچ و همکاران

 واحد ایهفعالیت اجرای بر عمدتا تئوری که با تعدادی از کارکنان مدرسهه مصاحبه کردند به این نتیجه رسیدند کارکنان

در پژوهش خود به  (2014) 3در تحقیقی که شیواپراگاسم و رایا .داشتند تأکید سازمانی تغییر ضرورت بر کمی و متمرکز

های سهالم برای دستیابی به برتری و تمرکز، یکپارچه هستند و اساساً بر ایجاد محیط این نتایج دسهت یافتند که سهازمان

ی نشان از یگانگ که ید دارندتأکهای بالقوه کارکنان و کمک به اهداف سهازمانی کاری مناسهب برای عملی کردن توانایی

( در پژوهش خود با عنوان اهمیت دانسههتن و اعمال قانون اخلاق 2011)4سههاربا و همکاران هاسههت.نهادی بین سههازمان

ای در مدیریت موسهسهات آموزشهی برای مبارزه با فساد که در کشور رومانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که حرفه

 دگیرد و معلمان و اساتیای زیاد مورد توجه قرار نمینظام آموزشهی اخلاق حرفهدر  اقتصهادی، منفی تحولات تاثیر تحت

( در 2015) 5پیو و اوگارکا .شود تررنگکم آموزش در فساد تا کنند رعایت را ایحرفه اخلاق باید آموزشهی سهیسهتم در

                                                             
1-Andrew Abbott 

Teutsch & et al. 1 
2. sivapragasam &  raya 
3. Sârbu & et al  

4. Puiu & Ogarca 



7 
 

 مفهوم اب آشنا همه رسیدند که مدیران، به این نتیجه ق در نظام آموزش رومانی پرداختندپژوهشی به بررسی مدیریت اخلا

  .نیستند اخلاق مدیریت

شده انجام ن در دانشگاه فرهنگیان ای و سهلامت سازمانی، و تأثیرات آنتاکنون تحقیقات زیادی در زمینه اخلاق حرفه

تاکنون بویژه در  اسهت که این خود گویای اهمیت موضهوع می باشهد و در زمینه موضوع این پژوهش، پژوهش جامعی

 . ایران صورت نگرفته است

 شناسی پژوهش روش .3

محقق  یقشود، زیرا در این تحقتفاده میاس بستگیمه -لات تحقیق، از روش توصیفیبا توجه به ماهیت سوا :روش پژوهش

قرار داده است. بنابراین پژوهش حاضر  زیابیرا شرایط موجود را مورد ایجاد نکرده و سنجش تغییری در متغیرهای مورد

 باشد.می همبستگی -ها از نوع توصیفیآوردن دادهبر مبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث روش به دست 

در سال تحصیلی  فرهنگیاندانشگاه  اعضای هیئت علمیجامعه آماری این پژوهش کلیه  جامعه آماری و حجم نمونه:

 بر اساس تصادفی ساده، حجم نمونه آماریگیری روش نمونه با استفاده ازدر این پژوهش باشند که می 1399 – 1400

 مضافا نهایت ( انتخاب شد، که در1391، )سرمد، بازرگان و حجازی و به روش تصادفی کوکران فرمول تعیین حجم نمونه

  اند.شده نظر تحقیق انتخاب عنوان نمونه مورد نفر به 201

ر د کاری زندگی کیفیت با آن رابطه و سازمانی سلامت و ایحرفه اخلاق وضعیتمیزان  سنجش منظور ابزار پژوهش: به

( 2( صداقت، 1( دارای هشت بعد: 1392ای رحیمی و آقابابایی )پرسشنامه اخلاق حرفه -1سه پرسشنامه:این پژوهش، از 

( همدردی که 8( حفظ کرامت انسانی و 4( ارتباطات اجتماعی، 1مداری، ( قانون5پذیری، ( مسئولیت4( احترام، 3عدالت، 

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون که توسط  20باشد؛ می سؤال 35دارای 

هوی و این پرسشنامه جهت سنجش سلامت سازمانی و توسط  -3و  استگویه  38دارای  شدهلیتعد( 1390پرستار )

گویه(، نفوذ  4در این پرسشنامه، یگانگی نهادی ) که  گرفته است استفاده قرار ( طراحی گردیده و مورد1984فیلدمن )

 8گویه( و تأکید علمی ) 9گویه(، روحیه ) 5گویه(، پشتیبانی منابع ) 5دهی )گویه(، ساخت 5گویه(، رعایت ) 5مدیر )

نظران نفر از صاحب  9نظرت و پیشنهادات  ، ازهانامهاطمینان از روایی پرسش برای  .اندگویه( را به خود اختصاص داده

روش  همچنین از نامه استفاده گردید.نامه و نیز ترتیب قرار گرفتن سؤالات در پرسشو مدیران در مورد سؤالات پرسش

 خوبی به شده مشاهده متغیرهای که نتایج نشان داد ؛روایی سازه ابزارهای پژوهش استفاده شدتحلیل عاملی تأییدی برای 

صورت که استفاده گردید. بدین 1کرونباخنامه از آزمون آلفایدر سنجش پایایی پرسش . کنند تبیین را پنهان متغیر توانندمی

کمیل ها تپخش و توسط آن دانشگاهاعضای هیئت علمی شده در یک مطالعه آزمایشی  بین تعدادی از  پرسشنامه طراحی

وتحلیل هروش تجزید. نباشمربوطه از پایایی مطلوب برخوردار می هاینامهپرسشنشان داد که کرونباخ  آلفاینتایج شد و 

های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، مقادیر ارزش ها از شاخصتحلیل داده و کلی در تجزیه طور ها: بهداده

                                                             
1. Cronbachs Alpha 
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ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  ای، آزموننمونهتک Tاستنباطی از آزمون  بهتر و ارزش بدتر، و نیز در سطح آمار

 استفاده شد.رگرسیون چندگانه 

 نتایج و پیشنهادها .4

های میانگین و انحراف استاندارد اند. شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شدهشاخص 5و  4، 3در جدول 

 . باشندگر نرمال بودن توزیع میهای چولگی و کشیدگی نشانشاخصها و گر پراکندگی مناسب دادهمتغیرها نشان

ای اخلاق حرفه های توصیفی متغیرشاخص: 3ل جدو  

 n کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

451/0 3.11 صداقت  91/0  41/0  201 

891/0 2.31 عدالت  248/0-  432/0  201 

153/0 3.31 احترام  484/0  414/0  201 

414/0 3.12 یریپذتیمسئول  132/0  231/0  201 

532/0 3.12 قانون مداری  834/0  111/0  201 

145/0 3.14 وفاداری  291/0  329/0  201 

434/0 3.21 حفظ کرامت انسانی  513/0  311/0  201 

139/0 3.22 یاحرفهاخلاق   131/0  242/0  201 

 سلامت سازمانی توصیفیهای : خلاصه شاخص4 جدول      

 n کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

81/0 0.44 2.50 انسجام نهادی  451/0  201 

254/0 0.55 1.94 نفوذ مدیر  521/0  201 

341/0 0.53 2.84 رعایت  432/0  201 

421/0 0.54 2.83 ساخت دهی  324/0  201 

415/0 0.48 2.51 حمایت منابع  594/0  201 

554/0 0.45 2.18 روحیه  351/0  201 

521/0 0.41 2.41 علمی دیتأک  298/0  201 

491/0 0.39 2.10 سلامت سازمانی  421/0  201 

 های توصیفی کیفیت زندگی کاری: خلاصه شاخص5 جدول

 n کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

138/0 0.52 2.51 کیفیت زندگی کاری  584/0  201 
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اسههت، بنههابراین بههرای  اسههمیرنوف معنههادار نبههوده-ههها در آزمههون کلموگههورفدادهکههه کجههی توزیههع بهها توجههه بههه آن

هههای مههورد نظههر از ارتبههاط ارزیههابیتههک متغیههره و بههرای  tوضههعیت متغیرهههای پههژوهش از آزمههون آمههاری  ارزیههابی

 است.  رگرسیون چندگانه استفاده شدهتحلیل  های ضریب همبستگی پیرسون وآزمون

 *(2.5)میانگین فرضی = اعضای هیئت علمیای وضعیت اخلاق حرفه ارزیابی: 1 جدول

 هاشاخص

 هامؤلفه

انحراف  میانگین

 استاندارد

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار 

 0.00 200 11.42 0.41 3.02 صداقت

 0.49 200 0.342 0.51 2.50 عدالت

 0.00 200 25.923 0.12 3.24 احترام

 0.00 200 19.132 0.12 3.08 یریپذتیمسئول

 0.00 200 20.911 0.59 3.14 قانون مداری

 0.00 200 18.981 0.41 3.11 وفاداری

 0.00 200 20.84 0.44 3.18 حفظ کرامت انسانی

 0.00 200 22.11 0.54 3.14 یاحرفهاخلاق 

تایج پژوهش دارد و این نای تفاوت معناداری با میانگین فرضی آمده، وضعیت اخلاق حرفهدسهتبا توجه به نتایج به

دهد که ای در حد بالاتر از متوسط قرار دارد. همچنین نتایج جدول نشان میگویای این اسهت که وضهعیت اخلاق حرفه

غیراز مؤلفه عدالت که در حد متوسهط میانگین فرضی پژوهش قرار دارد، در ای بههای اخلاق حرفهوضهعیت کلیه مؤلفه

 باشد.ین فرضی پژوهش میکلیه ابعاد بالاتر از میانگ
 *(5/2وضعیت سلامت سازمانی و ابعاد آن )میانگین فرضی = ارزیابی: 4 جدول

 هاشاخص

 مؤلفه

انحراف  میانگین

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

83.0 200 -0.348 0.59 2.11 انسجام نهادی  

 0.00 200 -18.13 0.43 1.98 نفوذ مدیر

 0.00 200 11.18 0.84 2.49 رعایت

 0.00 200 11.81 0.51 2.90 ساخت دهی

14.0 200 -0.44 0.45 2.51 حمایت منابع  

 0.00 200 4.84 0.14 2.39 روحیه

 0.00 200 8.38 0.48 2.14 علمی دیتأک

 0.00 200 4.21 0.83 2.13 سلامت سازمانی
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سازمانی در حد بالاتر از میانگین فرضی پژوهش قرار ، وضعیت سلامت (4در جدول ) آمدهدسهتبا توجه به نتایج به

های انسههجام نهادی و حمایت منابع که تفاوت معناداری با میانگین فرضههی پژوهش ندارد در ابعاد غیراز مؤلفه دارد و به

 باشد و در حد بالاتر از متوسط میانگین فرضی پژوهش قرار دارد.دار میدیگر این تفاوت معنی

 *(3ی)میانگین نظری =اهموننتک tیت کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی بر حسب آزمون وضعتعیین  : 8 جدول

 هاشاخص

 هامؤلفه

 داریسطح معنی درجه آزادی tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

 0.00 200 -8.58 0.44 2.11 کیفیت زندگی کاری

با توجه به نتایج به دسههت آمده، وضههعیت کیفیت زندگی کاری تفاوت معناداری با میانگین نظری دارد و این نتایج 

برای  .تر از متوسط قرار دارد( که در سطحی پایین2.11) دانشگاه اعضای هیئت علمیگویای این است که کیفیت زندگی 

 12ل همانطور که در جدوستگی پیرسون استفاده شده است. شناسایی رابطه بین متغیرهای حاضر در مدل از ضریب همب

 ای و کیفیت زندگی کاری وجود داردبین دو متغیر اخلاق حرفه داریمعنینشههان داده شههده اسههت، همبسههتگی مثبت و 

(59/0r= ،201 n= 01/0وP≤ ،)نیزاعضهههای هیئت علمی  ای، کیفیت زندگی کاریی که با افزایش اخلاق حرفهطور به 

ای و کیفیت زندگی کاری گویای رابطه مثبت و ی اخلاق حرفههامؤلفهنتایج رابطه بین  ارزیابی، نیهمچن .یابدافزایش می

دگی بالاترین رابطه را با کیفیت زن انسانی کرامت حفظ مؤلفهای، ی اخلاق حرفههامؤلفهباشد. از بین ها میمعنادار بین آن

 باشدهمبسهتگی را با کیفیت زندگی کاری دارا می نیترنییپا وفاداری مؤلفه ( و≥01/0Pو =52/0r= ،201 nکاری دارد)

(11/0r= ،200 n= 01/0وP≤.) 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :9جدول 

 11 9 8 7 6 5 3 2 1 متغیرها

         1 صداقت

        1 11/0** عدالت

       1 13/0** 12/0** احترام

      1 10/0** 51/0** 52/0** یریپذتیمسئول

     1 50/0** 54/0** 52/0** 54/0** قانون مداری

    1 55/0** 41/0** 45/0** 41/0** 49/0** وفاداری

   1 50/0** 54/0** 52/0** 44/0** 48/0** 41/0** انسانیحفظ کرامت 

  1 11/0** 12/0** 11/0** 15/0** 13/0** 11/0** 51/0** اخلاق حرفه ای
کیفیت زندگی 

 کاری

**39.0 **42.0 **42.0 **44.0 **44.0 *11.0 **52.0 **59.0 1 

 

ی و کیفیت زندگ سازمانی شهده است، نتایج ماتریس همبستگی بین سلامت(، نشهان داده10) طور که در جدولهمان

های فهباشد. از بین مؤلها میگویای رابطه مثبت و معنادار بین اکثر مؤلفه فرهنگیاندانشهگاه اعضهای هیئت علمی کاری 
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و  ،=55/0rوجود دارد ) کاری زندگی کیفیتو  دهی سههاختای و سههلامت سههازمانی بیشههترین رابطه بین اخلاق حرفه

01/0P≤54/0) شههد ای و سههلامت سههازمانی معلمان نیز رابطه مثبت و معناداری یافت( همچنین بین اخلاق حرفهr=  و

01/0P≤.) 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش10جدول 

 11 9 8 7 6 5 3 2 1 متغیرها

         1 انسجام نهادی

        1 11/0** نفوذ مدیر

       1 54/0** 55/0** رعایت

      1 13/0** 48/0** 50/0** دهیساخت

     1 51/0** 39/0** 34/0** 51/0** حمایت منابع

    1 10/0** 34/0** 35/0** 38/0** 40/0** روحیه

   1 0.55** 0.51** 0.59** 0.54** 38.0** 0.55** علمی دیتأک

  1 31/0** 0.43** 0.42** 0.44** 0.43** 0.25** 0.42** سلامت سازمانی

 1 0.54** 0.49** 0.48** 0.49** 0.55** 0.50** 0.29** 0.44** کیفیت زندگی کاری

انشگاه داعضهای هیئت علمی ای بر کیفیت زندگی کاری تعیین سههم تأثیرگذاری نسهبی ابعاد اخلاق حرفه منظور به

شههود، مشههاهده می 14همانطور که در جدول  اسههتفاده شههد. گامبه گام گانه از نوعاز تحلیل رگرسههیونی چند فرهنگیان

 و 11/0، 14/0، 11/0اند. ضهرایب همبستگی به ترتیب شهدهبین در چهار مرحله وارد معادله رگرسهیونی متغیرهای پیش

یین پذیری تبمسئولیت مؤلفهاز واریانس کیفیت زندگی کاری توسط  درصد 34/0به دسهت آمده است. در گام اول  14/0

ارتقاء یافت و در گام سوم نیز با اضافه  41/0عدالت معناداری این میزان به  مؤلفهبا اضهافه شدن  گردد و در گام دوممی

 مؤلفهافزایش یافته و در گام چهارم با اضهههافه شهههدن  44/0ارتباطات اجتماعی به این معناداری به میزان  مؤلفهشهههدن 

عدالت، ارتباطات اجتماعی و  پذیری،ارتقاء یافت؛ به عبارت دیگر، با وارد شههدن مؤلفه مسههئولیت 45/0مداری به قانون

 گردد.می فرهنگیاندانشگاه اعضای هیئت علمی از واریانس کیفیت زندگی کاری  45/0همزمان  طوربهمداری قانون
 بین بر کیفیت زندگی کارییشپمتغیرهای  1تحلیل واریانسخلاصه مدل و :  11جدول 

 گام
متغیرهای 

 نیبشیپ

همبستگی 

 Rچندگانه 

ضریب 

تعیین 

 چندگانه

2R 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

 اول
 کرامت حفظ

 انسانی
110/0 342/0 

 100/28 1 100/28 رگرسیون

 159/0 304 325/48 ماندهباقی *911/149

  305 925/41 مجموع

 414/0 144/0 احترام دوم

 939/15 2 848/31 رگرسیون

 149/0 303 044/45 ماندهباقی *211/104

  305 925/41 مجموع

                                                             
1- ANOVA 
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 441/0 114/0 عدالت سوم

 311/11 3 933/338 رگرسیون

 142/0 302 991/42 ماندهباقی *451/49

  305 925/41 مجموع

 450/0 140/0 مداریقانون چهارم

 145/8 4 581/34 رگرسیون

 141/0 301 343/42 ماندهباقی *455/11

  305 925/41 مجموع

05/0p<* 

 211/104 (05/0p< ،)451/49(، >05/0p)911/149به دسهههت آمده به ترتیب  Fدر هر چهار مرحله یا گام مقدار آماره 

(05/0p< و )455/11 (05/0p<می ).باشند؛ که حاکی از معناداری آماری هر مرحله است 
 *ضرایب رگرسیونی متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی :12جدول 

 متغیرهای وارد شده به مدل گام

ضرایب رگرسیون استاندارد 

 نشده

ضرایب رگرسیون 

 Tآزمون تی  استاندارد شده
سطح 

 داریمعنی
B انحراف معیار β 

 000/0 413/13 110/0 031/0 419/0 انسانی کرامت حفظ اول

 دوم
 000/0 012/11 524/0 033/0 310/0 انسانی کرامت حفظ

 000/0 191/4 223/0 058/0 240/0 احترام

 سوم

 000/0 185/1 390/0 040/0 218/0 انسانی کرامت حفظ

 000/0 453/4 221/0 051/0 218/0 احترام

 000/0 800/3 212/0 034/0 140/0 عدالت

 چهارم

 000/0 413/4 314/0 041/0 218/0 انسانی کرامت حفظ

 000/0 545/4 213/0 051/0 254/0 احترام

 000/0 123/2 159/0 040/0 105/0 عدالت

 000/0 141/2 149/0 044/0 095/0 مداریقانون

05/0p<متغیر ملاک: کیفیت زندگی کاری * 

 مداری قانونانسانی، احترام، عدالت و  کرامت حفظتوان عنوان کرد که سهم می 1بر اسهاس ضهریب استاندارد رگرسیون

یعنی با افزایش یک انحراف اسههتاندارد در  ؛رسههدمی 149/0و  159/0، 212/0، 314/0در تبیین کیفیت زندگی کاری به 

قدار به ترتیب به م دانشگاهاعضهای هیئت علمی  زندگی کاری میزان کیفیت عدالت احترام و انسهانی، کرامت یهامؤلفه

 مؤلفهکند و همچنین با افزایش یک انحراف اسهههتاندارد در انحراف اسهههتهانهدارد افزایش پیهدا می 15/0و  21/0، 31/0

 ؛کندانحراف اسهههتاندارد افزایش پیدا می 14/0به مقدار اعضهههای هیئت علمی مداری، میزان کیفیت زندگی کاری قهانون

مشههاهده  11که در جدول  طورهمانبنابراین هر چهار متغیر با متغیر کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت )مسههتقیم( دارند. 

گی اند. ضرایب همبستدر سه مرحله وارد معادله رگرسیونی شده های سلامت سازمانی()مؤلفه نیبشیپشود متغیرهای می

 مؤلفهدرصههد از واریانس سههلامت سههازمانی توسههط  30در گام اول اسههت.  آمدهدسههتبه 59/0و  58/0، 55/0به ترتیب 

                                                             
1-Beta 
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ارتقاء یافت و در گام  34/0معناداری این میزان به رعایت  مؤلفهگام دوم با اضهافه شدن  در گردد،تبیین میدهی سهاخت

 ارتقا یافت. 35/0ی این میزان به معنادار علمی تأکبد سوم با اضافه شدن

 کاری زندگی کیفیت بر بینپیش متغیرهای واریانس تحلیل و مدل خلاصه: 13جدول 

 نیبشیپمتغیرهای  گام
همبستگی 

 Rچندگانه 

ضریب 

تعیین 

 چندگانه

2R 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

 30/0 55/0 ساخت دهی اول

 25/15 1 23/15 رگرسیون

 09/0 199 41/31 ماندهباقی *48/110

  200 51/45 مجموع

 34/0 58/0 رعایت دوم

 12/9 2 19/14 رگرسیون

 09/0 198 40/31 ماندهباقی *08/98

  200 10/44 مجموع

 35/0 59/0  تأکبد علمی سوم

 10/1 3 19/14 رگرسیون

 09/0 194 89/30 ماندهباقی 31/18

  200 11/45 مجموع

 >p 05/0* سطح معناداری 

شهههود، آزمون تحلیل واریانس برای تعیین معناداری رگرسهههیون متغیرهای مشهههاهده می 14طور که در جدول همان

 05/0)80/159به ترتیب  آمدهدستبه Fاست. در هر سه مرحله یا گام مقدار آماره  شدهمشهخصبین بر متغیر ملاک پیش

p< ،)03/94 (05/0 p<)  29/14و (05/0 p<می ) حاکی از معناداری آماری هر مرحله است.باشند که  

 *به مدل رگرسیونی واردشده: ضرایب رگرسیونی متغیرهای 14جدول 

 به مدل واردشدهمتغیرهای  گام

ضررایب رگرسیون استاندارد 

 نشده

ضرایب رگرسیون 

 tآزمون تی  استانداردشده
سطح 

 داریمعنی
B انحراف معیار β 

 111/1 53/14 61/1 15/1 36/1 دهیساخت اول

 دوم
 111/1 49/9 39/1 17/1 27/1 دهیساخت

 111/1 86/5 25/1 16/1 16/1 رعایت

 111/1 72/5 29/1 18/1 21/1 دهیساخت 

 111/1 84/5 26/1 14/1 15/1 رعایت سوم

 111/1 67/3 15/1 12/1 11/1 تأکید علمی 

15/1 p< 

 کاریزندگی کیفیت* متغیر ملاک: 

اری ک زندگی کیفیتدر تبیین علمی  تأکیدو رعایت ، دهیساختتوان عنوان کرد که سههم می 14با توجه به جدول 

 ،علمی تأکید و رعایت دهی،ساخت یهامؤلفه با افزایش یک انحراف استاندارد دریعنی  ؛رسدمی 13/0و  24/0، 31/0به 
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 ؛کندانحراف استاندارد افزایش پیدا می 11/0و  11/0، 31/0 به ترتیب به مقداراعضای هیئت علمی کاری  زندگی کیفیت

 رابطه مثبت )مستقیم( دارند. کاری  زندگی کیفیتبا متغیر  مؤلفهبنابراین هر سه 

 دهی،ساخت ی رعایت،هامؤلفه نظر از فرهنگیانهای پژوهش گویای آن است که وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه یافته

ی، وضعیت سلامت سازمانی در حد بالاتر از میانگین فرضی کل طور بهاز حد متوسط بوده و  بالاترو تأکید علمی  هیروح

 (، سویی و چنگ1394) خزیمه(، حاج1394) ذوالقدر نسب های زاهد بابلانپژوهش قرار دارد. این یافته با نتایج پژوهش

ارد. امروزه سهههلامت سهههازمانی جزء ( همخوانی د2011) (، کورکماز2015) (، نیر2014) (، سهههویی و همکاران2008)

های دیگر است که اساساً در ایجاد محیط کار مناسب ها برای دستیابی به برتری و تمرکز بر سازمانناپذیر سازمانجدایی

اسههت  خوبی مؤثرسههازمانی بههای بالقوه کارکنانشههان و کمک به اهداف بهینهبرای کارکنان و به فعلیت درآوردن توانایی

باید عملکرد خود و  دانشگاه توسهعه و بالندگی داشهته باشند، مدیران (. اگر دانشهگاه بخواهد رشهد،1394مه، خزی)حاج

های سلامت سازمانی خواهند توانست در را دقیقاً بررسی کنند چراکه با شناخت شاخص کارکنان و اعضای هیئت علمی

 . بهتر سازمان گام بردارندجهت بهبود هر چه

ذیری، پهای صداقت، عدالت، مسئولیتمؤلفه نظر از اعضای هیئت علمیها گویای آن است که وضعیت همچنین یافته

ای در حد بالای متوسههط اسههت. ی متغیر اخلاق حرفهکل طور بهو  گرایی، حفظ کرامت انسههانی، وفاداریاحترام، قانون

ای اعضهههای اخلاق حرفه مؤلفهترین حد از احترام و پایین ؤلفهمای معلمان مربوط به اخلاق حرفه مؤلفهبهالاترین حد از 

 رد ایاخلاق حرفه نظر از مطالعه مورداعضههای هیئت علمی ی، طورکل به باشههد.عدالت می مؤلفهبه  مربوطهیئت علمی 

 وضهعیت مناسهبی داشهته و بالاتر از حد متوسهط و میانگین فرضی قرار دارد. این یافته پژوهش با نتایج پژوهش حسینی

گرایی، حفظ کرامت انسانی، ارتباطات اجتماعی، پذیری، احترام، قانونهای صداقت، عدالت، مسئولیتدر مؤلفه ،(1393)

حفظ کرامت انسهههانی، برقراری عدالت و وفاداری، بذرافکن و  های( در مؤلفه1391) همهدردی، رحیمی و آقهابهابهایی

پذیری و های احترام، مسهههئولیت( در مؤلفه1390) پذیری، عزیزیهای احترام و مسهههئولیت( در مؤلفه1391) همکاران

پیما ش کوههای عدالت، صداقت، احترام، وفاداری، همچنین با نتایج پژوه( در مؤلفه1391) پذیری، فرمهینی فراهانیقانون

 یکارو وجدان  مداری(قانون) یسهههازمانحفظ کرامت انسهههانی(، اطاعت ) یدوسهههتنوعی هامؤلفه( در رابطه با 1390)

ای نزدیک هستند با پژوهش حاضر مطابقت ی اخلاق حرفههامؤلفهی( از متغیر شهروندی سازمانی که به ریپذتیمسهئول)

دهای به اصول و استانداراعضای هیئت علمی باشند. تلاش برای ارتقای سطح شناخت، باور و پایبندی کرده و همسو می

عدد های متای در فرایندهای آموزشی، رسالتی است که نیازمند ایجاد شرایط و بستر مناسب و انجام پژوهشاخلاق حرفه

 . درباره آن است

گاه دانشههاعضههای هیئت علمی کاری زندگیبا کیفیتای رفهها گویای آن اسههت که بین شههاخص کلی اخلاق حیافته

( و سههاربا و 1394خزیمه )های پژوهش با نتایج پژوهش حاجهمبسههتگی متوسههط و بالایی وجود دارد.. یافته فرهنگیان
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( همسهههو و همخوان 2012( و جانگ و تک )2013) 3(، ایگ بکا و اوکاراما2015) 2(، تویچ و همکاران2011)1همکاران

ای به ای، دارای خود کنترلی و خود انضهباطی بالای است. مدیران دارای اخلاق حرفهباشهد. مدیر دارای اخلاق حرفهمی

ای حرکت کنند. اگر چنین شههخصههی مدیریت توانند خارج از اخلاق حرفهرسههند که دیگر نمیای از پختگی میمرحله

شود، در نتیجه عواید آن شامل وری بالاتری برخوردار میو بهرهسازمان آموزشی را بر عهده بگیرد، آن سازمان از کارایی 

شهود، چون توانسته افرادی اخلاقی تربیت نماید و اساتید و کارمندانی با کفایت و دارای صلاحیت افراد و جامعه نیز می

ش نوعی به سازمان آموز های دیگر )هر سازمانی بهای با فرهیختگی اخلاقی بالائی به کار گمارد و در پی آن سازمانحرفه

 شوند. مند میو پرورش وابسته است( نیز از فواید و عواید آن بهره

 رهنگیانفدانشگاه اعضای هیئت علمی کاری زندگیبا کیفیتهمچنین نتایج نشهان داد که رابطه بین سلامت سازمانی 

  نارایان و (، ناندا2014) 4اگاسهههم و رایاهای شهههیواپررابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش با پژوهش

و به تبع آن کارآیی و اعضای هیئت علمی باشهد. عملکرد همسهو و همخوان می (1394) شهایگان و و قهفرخی (2010)

اثربخشههی سههازمان بسههتگی کامل به چگونگی مرتفع کردن نیازهای انسههانی کارکنان از طریق حفظ انگیزه، روحیه بالا و 

سهاختار و تشهکیلات، محیط و شرایط کار،  چونبخشهی دارد. علاوه بر حقوق و دسهتمزد، عوامل مهم دیگری رضهایت

مسائل مدیریتی و بویژه ماهیت و طراحی شغل در راستای پاسخگویی به نیازهای مادی و روانی کارکنان و جلوگیری از 

های سلامت سازمانی، منجر به ایجاد حس خود مهو ایجاد بسهتر لازم برای موفقیت برنا کاهش عملکرد سهازمان موثرند.

 گردد.میاعضای هیئت علمی کیفیت زندگی  جهینت درو اعضای هیئت علمی ارزشی و احساس مسئولیت در 

ازمانی و زندگی کاری، سلامت سبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادهای کاربردی زیر در رابطه با بهبود کیفیت

منشهورهای اخلاقی مشهخصی تدوین گردد تا راهنمایی جهت رسیدن به  -1 شهود:شهگاه ارائه میای در داناخلاق حرفه

اعضای هیئت ای توسهط رعایت اخلاق حرفه-2 ی کارایی و اثربخشهی دانشهگاه را افزایش دهد.طورکلبه اهداف بوده و

محیط آموزشی در تولید و اشاعه  عنوانبهتواند مزیتی رقابتی محسهوب شهده و جایگاه دانشگاه را در دانشهگاه میعلمی 

که در ارزشهیابی سهالیانه دانشگاه، سلامت سازمانی در نظر گرفته شود و کارکنانی که در راستای  -3 دانش ارتقا بخشهد.

ای در های آموزشههی اخلاق حرفهبرگزاری کارگاه -4 قرار گیرند. ریتقد مورد، اندکردهتلاش  دانشههگاهی جو سههازسههالم

ی را پررنگتواند نقش دانشگاه می دردانشگاه و دعوت از اساتید دانشگاه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود شرایط اخلاقی 

  در بهبود شرایط اخلاقی در مدیران ایفا کند.

 منابع .5
 . ص1مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره پنجم، شماره  .در آموزش یااصهول اخلاق حرفه(. 1391) .پور، معصهومهایمانی

25-1. 

                                                             
1. Sârbu & et al  
2. Teutsch & et al 
3. Igbeka, J. U., & Okoroma, F. N 
4. sivapragasam &  raya 
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( بررسهی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شههروندی سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت 1390) .پرسهتار، هاشهم

 معلم تهران، پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران.

سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران.  و معلمان ایاخلاق حرفه رابطه بررسی(. 1394) .مه، مجتبیخزیحاج

 نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.پایان

 نامه. پایانانشگاه تهراند علمیهیئتو کیفیت زندگی کاری اعضهای  ایحرفهبررسهی رابطه اخلاق (. 1393) .سهید جواد حسهینی،

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.

 فوژان. انتشارات: تهران. جوانمردان شیوه به سازمان در ایحرفه اخلاق مدیریت(. 1392) .غلامرضا خاکی،

سازمانی با تعهد سازمانی (. بررسهی رابطه بین سلامت سازمانی و عدالت 1393) .علی طاهری؛ آمنه، مالمیر؛ حاجیه، رجبی فرجاد؛

-44 صص .31 شماره در بین کارکنان ادارات امور مالیاتی همدان. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. سال نهم.

23. 

ای راهبرده. دانشگاه کاشان علمییئت؛ اعضای هیاو اخلاق حرفه یسازمانرابطه فرهنگ (.1392) .یهآقابابایی، راض ید ورحیمی، حم

 .51-13 . ص2آموزش در علوم پزشکی، دوره ششم، شماره 

های کیفیت زندگی کاری با میزان رضههایت و اسههترس شههغلی در کتابداران (. بررسههی ارتباط میان مؤلفه1391) .رسههولی، بهروز

 هران.رسانی، دانشگاه تعکتابداری و اطلارشته نامه کارشناسی ارشد ای. پایانای مقایسههای عمومی شهر تهران: مطالعهکتابخانه

محیط پژوهش دانشههگاه آزاد اسههلامی ) پژوهشکاری اعضههای هیات علمی در آیینه زندگی(. ابعاد کیفیت1391) .نادر سههلیمانی،

 .141-192، صص 3واحدگرمسار(. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال چهارم، شماره 

های ای در آموزش عالی: تأملی بر راهبردهای بهبود اسهههتانداردهای اخلاقی در آموزش(. اخلاق حرفه1389) .عزیزی، نعمهت الهه

 .5 -14، ص 9و  8دانشگاهی. مجله راهبرد فرهنگ، شماره 

مین در تض« ای علمیاخلاقیات حرفه»اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی؛ جایگاه و سازوکارهای (. 1385) .فراستخواه، مقصود

 .1-15، ص 1فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره  .کیفیت آموزش عالی

ای آموزش در اعضههای هیأت علمی های اخلاق حرفهبررسههی رعایت مؤلفه (.1391) .بهنام جام، لیلا و فرمهینی فرهانی، محسههن

 .1-18ص  .1فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره . دانشگاه شاهد

 نشر مجنون. :قم. ایاخلاق حرفه(. 1385) .ملکی، احدفرامرزقرا

آموزش و پروش شهر تهران.  3 و 2 (. بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق1384) .قرونه، داود

 نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه تهران.پایان

(. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارکنان شرکت سایپا. پایانامه کارشاسی ارشد 1390) .پیما، رضهاکوه

 مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.

امه ن. پایانریرکبیام یکارکنان دانشهگاه صنعت یبا عملکرد شهغل یو جو سهازمان رانیمد یارابطه اخلاق حرفه(. 1394) .منیره، تدین

 ی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.کارشناس

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی در روابط کار. تهران: انتشارات میر.. (1391) .میرسپاسی، ناصر

نامه اخلاق در شپژوه .ها، الزامات، راهبردهااخلاق در آموزش عالی؛ مؤلفه(. 1390) .سههادات یمحسههنی، هدو  نعمتی، محمدعلی

 .10-11، ص 13آموزش عالی، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 



17 
 

های ایران و ارائه (. بررسههی کیفیت زندگی کاری اعضههای هیأت علمی دانشههگاه1390) .نورشههاهی، نسههرین و سههمیعی، حسههین

 .1-22، ص  59ریزی آموزش عالی، شماره راهکارهایی برای بهبود آن، فصلنامه پژوهش و برنامه
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