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در میان  ای حرفهاخالق بر مشکالت اقتصادی و تفویض اختیار بررسی 
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 چکیده

در  یا حرفهبررسی مشکالت اقتصادی و تفویض اختیار بر اخالق  هدف اصلی پژوهش حاضر،

هدف، یک تحقیق  ازنظرباشد. تحقیق حاضر  یمشهر شیراز  میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادالت ساختاری است. جامعه  ازلحاظکاربردی و 

 نفر 108فرمول کوکران با استفاده از که است شهر شیراز  پزشکیکارکنان دانشگاه علوم آماری کلیه 

یری قرار گ نمونهی در دسترس تحت احتمال یرغنمونه آماری انتخاب گردیده و به روش  عنوان به

های  کسب یافته منظور بهنیز  ها دادهوتحلیل  یهتجزاستاندارد بوده است.  پرسشنامه گرفتند. ابزار تحقیق،

انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون  Smart-PLSو  spssافزار  نرمتوصیفی و استنباطی با استفاده از 

 ؛ ومثبت و معناداری دارد ریتأث ای حرفهمشکالت اقتصادی بر اخالق های تحقیق نشان داد که  یهفرض

 شد. دیتائ ای حرفههمچنین رابطه مثبت و معنادار تفویض اختیار بر اخالق 

دانشجویان دانشگاه علوم ، ای حرفهاخالق ، تفویض اختیار، مشکالت اقتصادیکلمات کلیدی: 

 پزشکی

  

                                                           
 ( گرایش مدیریت منابع انسانی، شیراز، ایران.post dbaدکتری مدیریت کسب و کار )  1
 عالی ترجمان علوم آموزشرییس موسسه دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل،  2
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 مقدمه -1

ای را در انتقال فرهنگ،  نهاد متولی تولید علم، نقش عمده مثابه بهمحیط اجتماعی دانشگاه 

ایفا « مبادله اجتماعی»ای و توسعه مفهوم  حرفه -های دانشگاهی درونی کردن هنجارها و ارزش

(. دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای 1362کند )باربور،  می

آن زندگی اعضای دانشگاهی،  تبع بهگی دانشگاهی و شوند تا زند ، سبب میشمول جهاندرونی 

ای  اخالق حرفه های مؤلفهحوزه آموزش عالی از  نظران صاحب زعم بهاز ویژگی هنجاری یا 

 بااخالقدانشگاهی  گانه سه(. توسعه و ارتقاء کارکردهای 1382برخوردار گردد )نورشاهی، 

ای و  امروزه اخالق حرفه که طوری بهد. ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دار حرفه

مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع 

 علمی هیئتدر فعالیت شغلی اعضاء  ریانکارناپذعلمی، باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی 

آن در تولید و نشر  و نقش ظریف و حیاتی ماهیت نظام دانشگاهیاست.  شده یلتبددانشگاهی 

 و جمعی روابط های انسانی، متکی بر شبکه و فیزیکی سرمایه علم، به گونه ایست که بیش از

های دانشگاهی است. اهمیت حیاتی تولیدات علمی ناب و نشر  ای حرفه انسجام میان گروهی،

کنشگران با باندهای اخالقی  گسست ناهای انسانی در پیوندی  های علمی و آزمودنی اندیشه

در اثربخشی  ریانکارناپذاجتماعی را عوامل  گیرد. پوتنام عناصر سرمایه عرصه علم قرار می

 کند )اندیشمند، ای قلمداد می مزین شدن آن با اخالقیات حرفه ژهیو بههای علمی و  فعالیت

1388.) 

دی تقسیم است. علم رفتار به دو حوزه نظری و کاربر شده گرفتهای از علم رفتار  رفتار حرفه

رفتاری مانند  های نامه نظامترین بخش رفتار کاربردی است.  ای مهم شود. رفتار حرفه می

هایی که افراد  هستند و در موقعیت ها سازماندر سطوح مختلف  رندگانیگ میتصمراهنمایی برای 

کند تا بدانند چه واکنشی از خود بروز دهند )خیاط  کمک می ها آنشوند، به  با تضاد روبرو می

اند و  ای به داخل یک حرفه رفتاری مانند پنجره های نامه نظام(. 13۹۵مقدم و طباطبایی نسب، 

و استانداردهای سازمان  ها ارزشکتوب هستند که در راستای های م ای از دستورالعمل مجموعه

رفتار  های ارزشترین  باشند. مهم ها می شوند و اعضای سازمان ملزم به رعایت آن نوشته می

از: صداقت، انصاف، درستکاری، پاسخگویی، کارآمدی، تعهد،  اند عبارت ها سازمانای در  حرفه
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ر رفتار تیمی و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی ، مشارکت دیدار امانتوفاداری، رازداری، 

 (.13۹3دهستانی، : 2001کپیگین بریل، : 201۷و همکاران،  نتوز سا)

های عملیاتی سازمان،  اند از: انسان و نظام امروزه، دو عامل اساسی در اعمال مدیریت عبارت

ترین سرمایه  بنابراین مهم ندیآ یدرمها به اجرا  های عملیاتی توسط انسان نظام که ییازآنجا

در زمینه توسعه و  هرقدرکه  اند آگاهو اکنون مدیران هوشمند  سازمان منابع انسانی آن است

رقابتی سازمان خود را  یوبرترکنند، موفقیت، کارایی  گذاری سرمایهارتقای منابع انسانی 

از منابع، افراد  گیری هبهر هرگونهو  اند. محور هر استراتژی و سیاست سازمانی تضمین کرده

سازمان هستند. موفقیت یا شکست یک سازمان بستگی کاملی به چگونگی جذب و نگهداری 

بنابراین انسان موضوعی است که در کانون توجه نگرش روابط انسانی در ؛ منابع انسانی آن دارد

مانی و های مدیریت رفتار ساز اصلی به نام دوشاخهگیرد. این نگرش به  مدیریت قرار می

مرتبط بوده و مکمل یکدیگر نیز  باهماین دو  ؛ کهشود دیگری مدیریت منابع انسانی تقسیم می

باشند. شناخت و تغییر رفتار فردی، گروهی و سازمانی، در حوزه مدیریت رفتار سازمانی  می

ی بقا، یک عامل حیاتی و ممتاز برا عنوان به، انسان را 10گیرد که مدیریت منابع انسانی  قرار می

یکی از منابع سازمانی،  عنوان بهدهد. منابع انسانی  قرار می مدنظرسازمانی  یوبرتررشد، رقابت 

جهت طراحی و استقرار  ها آنکه از  روند یک سازمان به شمار می باارزشهای  در قالب دارایی

سازمان  یریپذ رقابترشد، قابلیت  تیدرنهاو کارایی و  یور بهرهافزایش  باهدفهایی  استراتژی

 (.13۹3گیرند )ابوالقاسمیان،  قرار می همورداستفاد

ها، تحت تأثیر  در سازمان شده مطرحیکی از موضوعات  عنوان بهای کارکنان  رفتار حرفه

تواند به ارتقای سطح رفتاری  این عوامل می درآوردنعواملی قرار دارد. شناسایی و به کنترل 

که در این پژوهش به دو عامل مشکالت اقتصادی و تفویض اختیار  کارکنان کمک نماید

بنابراین مسئله اصلی پژوهش این ؛ (1388)قربانی زاده و کریمان،  ردیگ یمقرار  یموردبررس

 کارکنان دارد؟ ای حرفهرفتار بر  یریتأثمشکالت اقتصادی و تفویض اختیار چه است که 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2
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کوشد به مسائل اخالقی  های جدید اخالق است که می ای یکی از شعبه حرفهاخالق 

وین )هارتوق و  های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاصی متصور شود حرفه

های  ای قادر خواهد بود به مسائل و پرسش بر این اساس اخالق حرفه (.2011، 1ایستانلی

ای بپردازد و ناظر بر اخالق در محیط  های اخالقی یک نظام حرفه اخالقی و اصول و ارزش

توان مجموعه قواعدی تلقی نمود که باید افراد  ای را همچنین می ای باشد. اخالق حرفه حرفه

ای رعایت کنند؛ بدون  و فطرت خویش در انجام کار حرفه داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان

های قانونی دچار شوند. در  الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات که آن

ت ای اس فرد در برابر رفتار فردی و رفتار حرفه یریپذ تیمسئولبعد فردی، اخالق فردی ناظر بر 

ای به مجموعه رفتاری متداول در میان  صه اخالق حرفهخال طور به (.1۹۹4 2)موبیرق و سابریق،

ای از  ای؛ و مجموعه اهل یک حرفه؛ مدیریت رفتار و کردار آدمی حین انجام وظایف حرفه

تعهد به  (.1382گردد )حسینیان،  گردد اطالق می قوانین که از ماهیت حرفه و شغل استنباط می

ها محسوب  دانشگاه ژهیو بههای اساسی در مؤسسات علمی  جنبه ازجملهای  اخالق حرفه

تجاری با  -مؤسسات تولیدی  ازجملهها و مؤسسات  شود. برخی از دالیل ارتباط سازمان می

از برقراری ارتباط  ها آنای است. هدف  های علمی با توجه به این بعد از اخالق حرفه محیط

 اتکاموسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با  ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن

از اساتید،  ژهیو بهها و چنین انتظاری  گردد. چنین رویکردی به دانشگاه ها حاصل می ای به حرفه

 دهد. قرار می یدتأکمورد  ازپیش یشبرا با محیط  ها آنای عمل کردن  حرفه
 پیشینه پژوهش

های  ای در شرکت اخالق حرفه»در تحقیقی که شیرمحمدی و اصغری زاده تحت عنوان 

با  دهندگان پاسخانجام گرفت، نشان داده شد که درصد باالی موافقت  138۹که در سال  «مشاور

در مراحل  ژهیو بههای مشاور فناوری اطالعات  ای توسط شرکت موارد نقض اخالق حرفه

میمات و رفتارهای باشد. نتایج نشان داد که مبنای اصلی تص ها می آغازین و پس از اجرای طرح

ها باشد، معطوف به تأمین منافع  های مشاور، بیش از آنکه مبتنی بر حل مشکل سازمان شرکت

                                                           
1 Hartog & Winstanley 
2 Moberg & Seabright, 1994 
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هایی است که  اقتصادی خودشان است. بیشترین موارد رفتارهای غیراخالقی مربوط به موقعیت

همراه دارد. شده و نتایج اقتصادی برای مشاوران به  درآمدها و یا افزایش  منجر به کاهش هزینه

ارتباط با مشتریان و  بلندمدتها را به منافع  حاصل از طرح مدت کوتاههای مشاور، منافع  شرکت

دهند )شیرمحمدی و اصغری  های مشاور و مشتریان ترجیح می حسن شهرت در میان شرکت

 (.138۹زاده، 

ای و پیامدهای آن در  اخالق حرفه»در تحقیق که نکویی زاده و حمیدی زاده تحت عنوان 

 138۹که در سال  «و سایپا خودرو ایراندر  یخودروسازکارکنان خدمات پس از فروش صنعت 

انجام گرفت نشان داده شد که سیستم پاداش و تنبیه، جو اخالقی سازمانی و ترک خدمت 

ای منجر به سطوح  رفتار حرفه عالوه بهای اخالقی هستند.  رفتار حرفهمهم  یها کننده نییتع

شود )نکویی زاده و حمیدی زاده،  تر تعارض نقش و سطوح باالتر رضایت شغلی می پایین

138۹.) 

مدل یابی نقش اخالق در موفقیت »در تحقیقی که رضاییان و قاضی نوری تحت عنوان 

 عناصر ترین اساسی از یکی نشان دادند گرفته انجام 13۹۹که در سال  «های مدیریت دانش سیستم

و  اجتماعی سرمایه که باشد فرهنگی می مسائل به دانش توجه مدیریت سیستم موفقیت

 از ای مجموعه اجتماعی، سرمایه .باشند مطرح توانند موضوع می این با ارتباط در اخالقیات

 کننده تسهیلکه  هاست شبکه و هنجارها اعتماد، مانند اجتماعی از سازمان مفاهیم و خصایص

 اجتماعی، سرمایه قوت های نشانه مشترک است. از منافع به رسیدن اعضاء برای همکاری

 دانش تسهیم پایین جابجایی، نرخ تعامالت، تر پایین های هزینه انسانی، نیروی یور بهره افزایش

سازمان،  در اجتماعی سرمایه ضعف های نشانه از و محصوالت است کیفیت بهبود نوآوری و

 داشتن باشد. بنابراین و اطالعات می دانش تسهیم و روز دانش یادگیری به کارکنان تمایل عدم

آید )رضاییان و  می حساب به انسانی های سرمایه و اجتماعی های از سرمایه خود اخالقی اصول

 (.13۹۹قاضی نوری، 

ای مدیران در  های اخالق حرفه برداشت»و داروئیان تحت عنوان  یریرکبیامدر تحقیقی که 

که این پژوهش  شده دادهنشان  گرفته انجام 13۹0که در سال  «کوچک و متوسط یوکارها کسب

پیشینه تحقیق و پرسشنامه به مرحله اجرا  یآور جمعای جهت  با استفاده از دو روش کتابخانه
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کوچک و متوسط در شهرک  یوکارها کسبمدیران درآمده است. جامعه آماری پژوهش را 

نفر تعیین گردید که با استفاده از  1۵0 ها آنکه تعداد  تهران تشکیل دادند آباد شمسصنعتی 

یک  مورداستفادهصورت پذیرفت. پرسشنامه  یریگ نمونهای، این  خوشه یریگ نمونهروش 

های  یق است. همچنین دادهپرسشنامه معیارین با حدود بیست سؤال در مورد متغیرهای تحق

قرار گرفت. از  لیوتحل هیتجزحاصل از پرسشنامه پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس مورد 

در این تحقیق جز یک فرضیه که تفاوت معناداری را بین ادراکات  موردسنجشهای  میان فرضیه

تفاوت ادراکات های سنی به دست داد؛ بقیه فرضیات یعنی  ای مدیران در گروه اخالقی حرفه

ای مدیران با سطح تحصیالت، تعداد کارکنان، سابقه کاری مدیران، سطوح  اخالقی حرفه

از سنجش  یریگ بهرهمورد تأیید قرار نگرفت. در پایان با  وکار کسبمدیریت و نوع فعالیت 

های مشابه و نظریات موجود در این زمینه،  فرضیات حاصل و تطابق با منشورهای سازمان

متخصصان و مدیران بیان گردید. به این  ازنظر یریگ بهرهادهایی برای بهبود این شرایط با پیشنه

موجب ارتقاء سطح ادراکات و رعایت اصول  از آنامید که این تحقیق و نتایج حاصل 

 (.13۹0و داروئیان،  یریرکبیامهای ایران باشد ) اخالقیات در سازمان

تولید دانش  یها لشچاعوامل، انگیزش و »در تحقیقی که قانعی راد و همکاران تحت عنوان 

اند که تولید دانش با  اند به این نتیجه رسیده انجام داده 138۵که در سال  «در بین نخبگان علمی

باشد، طوری که ارتباطات  اجتماعات علمی پایدار همراه می یریگ شکلچالش فقدان 

 (.138۷با میزان تولید علم همبستگی ضعیفی دارد )گدازگر و علی زاده اقدام،  سازمانی درون

نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد و »( با عنوان 2008در تحقیقی که میگولزو همکاران )

هایی چون اعتماد،  در اسپانیا انجام دادند به این نتیجه رسیدن که مقوله «ینیآفر دانشتقویت 

 درواقعهای فناورانه تأثیر به سزای دارد  های عمومی، در نوآوری سازمان همکاری بین افراد و با

و نوآوری  ینیآفر دانشدهد سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت با  های ایشان نشان می نتایج یافته

 (.201۹و همکاران،  1)میگویز دارد و تأثیر سرمایه اجتماعی در تولید دانش دارد

 سوتا، دانشگاه مینه آکادیا، پژوهشی مؤسسه در (2000انش )همکار و در تحقیقی که اندرسن

 مسائل و ای حرفه های ارزش بررسی» با عنوان را پژوهشی میتروف، یان و مرتن آراء از الهام با

                                                           
1 Miguelez 
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 دوره دانشجویان از نفر 2000 مشارکت با «مهندسی و دانشمندان تکمیلی در تحصیالت اخالقی

 آمریکا انجام های دانشگاه یشناس جامعه و عمران میکروبیولوژی،شیمی،  رشته چهار دکتری

 با چیزی هر از قبل تکمیلی تحصیالت های در دوره دانشگاهی یریپذ جامعه ،ها آن ازنظر دادند.

 تجربیات و آموزشی ساختار گروهآموزشی،  گروه جو همچون عواملی با یعنی گروه علمی زمینه

 تحصیالت دانشجویان میان ای در حرفه هنجارهای شرایطی، چنین است. در مرتبط دانشجویی

 گروهی، منتقل های بحث و مشاهده طریق از عمدتاً و شکل غیررسمی به عموماً تکمیلی،

 هنجارهای ضد از بیش علم به هنجارهای تمایل آمریکا های دانشگاه در ،ها آن نظر به شود. می

 (.13۹0است )علی زاده اقدام و همکاران،  علم

 پذیرش در ها فرهنگ بررسی تأثیر»تحت عنوان  (1۹۹۵روبرسون ) و تحقیقی اسچلجمیچ در

 ها آن تحقیق نتایج پرداختند. اروپایی و ییکایآمر بین دانشجویان در «ای حرفه اخالق رعایت و

 )ایسچلیقیلچ دارد کاری اخالق پذیرفتن مسائل برای زیادی تأثیر فردی فرهنگ که دهد می نشان

 .(1۹۹۵ 1و روبرسون،

 از داده یآور جمع به « دانشگاهی اخالق بررسی»تحت عنوان  (200۹در تحقیقی جبال هان )

 و هایبوتسوانا دانشگاه بازرگانی کارشناسی مدیریت دانشجوی 4۵0 بین در پرسشنامه طریق

 ناامیدی و رفتار، مداخله تقلب عامل سه که دهد می نشان وی مطالعه نتایج .پرداخت سوازیلند

 (.1388دارند )عباس زاده و مقتدایی،  زیادی تأثیر علمی و ای حرفه اخالق در

 است: بیان قابلزیر  صورت بهبنابراین فرضیه پژوهش 

:H1 مثبت و معناداری دارد. تأثیر کارکنان ای حرفهرفتار بر اقتصادی  مشکالت 

:H2  مثبت و معناداری دارد. تأثیر کارکنان ای حرفهرفتار بر تفویض اختیار 

 روش تحقیق -3

، مبتنی بر پارادایم تفسیری شود یممحسوب  یا توسعههدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش 

. در این برد یمو با رویکردی استقرایی است و از استراتژی پژوهش کیفی تحلیل مضمون بهره 

                                                           
1 Schlegemilch & Roberson 
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 ها آنو خصایص  ای حرفهبر رفتار  مؤثرپژوهش ابتدا از طریق مطالعات آرشیوی، عوامل 

پژوهش،  یها سؤالشناسایی خواهد شد. در ادامه، با توجه به ماهیت اکتشافی و خبره گرا بودن 

، استفاده خواهد برای کشف مفاهیم پایه، سازمان دهنده و فراگیر از استراتژی تحلیل مضمون

. برای گردآوری رود یمنیز ابزار بررسی اسناد و مصاحبه به کار  ها داده یآور جمعشد. برای 

ای از کتابخانه درروششود. ای و میدانی در کنار هم استفاده میهای کتابخانهاطالعات از روش

های میدانی از های روشهای بررسی و مدارک و مطالعه مقاالت و کتب و در مجموعهشیوه

شود. جهت بررسی روایی های نیم ساختاریافته و نظرسنجی از خبرگان استفاده میابزار مصاحبه

پژوهش با استفاده از مبانی نظری پژوهش و پیشینه مرتبط و عمیق درباره موضوعات رساله در 

 سؤاالتها و مقاالت متنوع جهت طراحی مرحله انتخاب موضوع، مطالعه و بررسی کتاب

و اقدام پژوهی تالش  ای چندمرحلهدر حین مصاحبه، مطالعه آوری دقیق مصاحبه کیفی جمع

 باز آزمونشود تا پژوهش معتبر بماند و همچنین جهت محاسبه پایایی پژوهش از روش می

حاضر، روش مصاحبه و همچنین  قیدر تحقآوری اطالعات شود. روش جمعاستفاده می

های اولیه باشد. مصاحبهمی موردمطالعهبا برخی از خبرگان سازمان  افتهیساختارمصاحبه نیم 

و  شونده مصاحبههای کالمی گیرد و با توجه به گزارهنیم ساختاریافته انجام می صورت به

 سؤاالتبعدی، شکل  سؤاالتهای بیشتر برای سرنخ کردن پیداهای اولیه و کدگذاری مصاحبه

به  بردن پیر چارچوب مرتبط با موضوع و د سؤاالتتا حدی تغییر خواهد کرد، هرچند تمام 

ها تا حد اشباع نظری ارائه خواهد یافت. مصاحبه نهایتاًاصلی تحقیق خواهد بود و  سؤاالت

برای بررسی روایی نتایج پژوهش در اختیار خبرگان و محققان جامعه آماری قرارگرفته و توسط 

فر از افراد برای اعتبارسنجی تحقیق، کدگذاری توسط دو ن حال نیدرعگردد. می تائید ها آن

های الزم فعالیت .گردند یممجزا انجام و نتایج مقایسه  طور به)استاد راهنما و یک محقق دیگر( 

برای پژوهش حاضر را در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات اصلی و اقدامات تکمیلی 

هش است بندی کرد. در مرحله مقدماتی تأکید بر مسئله پژوهش و بیان سؤال پژوتوان طبقهمی

 به دنبالهای پژوهشی و حوزه تخصصی و مطالعاتی خویش دغدغه بر اساسو پژوهشگر 

در قالب مسائل پژوهشی است. سؤال پژوهشگر با  ها آنکشف و انتخاب مشکالت و انتخاب 

که او را به بررسی رفتارهای شخص،  ترین راهنمای پژوهشگر استپذیری الزم، مهمانعطاف
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مصاحبه با  که یاسناددهد، اسناد، حوزه پژوهش و رخ می ها آنضمن شرایطی که حوادث در 

شوند و سپس ها کدگذاری میشود. در مرحله مطالعات اصلی دادهمفید است رهنمون می ها آن

باشد. در روند تا رسیدن به نقطه اشباع می و ادامههای کدگذاری شده دنبال تحلیل دادهبه 

بندی و اعتباربخشی به سیدن به نقطه اشباع، سعی در جمعمرحله اقدامات تکمیلی، بعد از ر

 گیرد.ارائه نظریه و مدل کاربردی توسط محقق صورت می صورت بهآمده دستنتایج به

است. تعداد این افراد  شیرازجامعه پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

نیمه ساختارمند استفاده  یریگ نمونهاز روش  شوندگان مصاحبهبرای انتخاب  .باشد یمنفر  1۵0

. در گزینش خبرگان سعی خواهد شد همگی حائز معیارهای الزم برای انتخاب، ازجمله شود یم

تجربه زیاد )برخورداری از سابقه اجرایی در سطوح عالی(، تناسب رشته تحصیلی، تحصیالت 

رفتار و مدیریت، باشند. جهت عالیه )کارشناسی ارشد یا دکتری( و آشنایی عمیق به حوزه 

که با توجه به حجم جامعه، اندازه نمونه  شود می استفادهحجم نمونه از فرمول کوکران  برآورد

 .شود مینفر محاسبه  108

گرایش مرکزی و در صورت  های و شاخصاز آمار توصیفی  ها داده وتحلیل تجزیهبرای 

در صورت نرمال ویا  گیری نمونهنیاز به  صورتدر و  شود میلزوم از آمار استنباطی استفاده 

از  یریکارگ بهنرمال نبودن از روش مناسب آماری و همچنین از معادالت ساختاری و 

 انجام خواهد شد. pls,SPSS یافزارها نرم

 ها یافته -4

 دهندگان پاسخ شناختی جمعیت های ویژگی -1-4

 .است شده داده نشان 1 جدول در دهندگان پاسخ شناختی جمعیت های ویژگی وتحلیل تجزیه

 دهندگان پاسخ شناختی جمعیت های ویژگی: 1 جدول

 درصد تعداد طبقات شناختی جمعیت های ویژگی

 جنسیت
 3/۷۵ 11۹ زن

 ۷/24 3۹ مرد
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 سن

 13 20 سال 40باالتر از 

 1۹ 30 سال 40تا  3۵

 32 51 سال 35تا  30

 36 57 سال 30تا  25

 تحصیالت

 82/15 27 پلمید فوق

 39/61 100 کارشناسی

 92/13 24 کارشناسی ارشد

 55/2 6 دکترا

 سابقه

 34.17 54 سال 5کمتر از 

 27.21 43 سال 10تا  5

 38.6 61 سال 15تا  10

 3/۷۵مرد و  دهندگان پاسخدرصد از  ۷/24است،  شده دادهنشان  1که در جدول  طور همان

بیشترین و همچنین افراد  درصد 36سال با  30تا  2۵. از طرفی افراد باشند یمزن  ها آندرصد از 

افراد با . اندرا تشکیل داده دهندگان پاسخدرصد کمترین بخش  13سال با  40باالتر از  باسن

 ۵۵/2با دکتری درصد بیشترین و افراد با مدرک تحصیلی  3۹/61با  کارشناسیمدرک تحصیلی 

سه  یکتابیشترین درآمد ماهانه افراد بین . اند دادهرا تشکیل  دهندگان پاسخ درصد کمترین بخش

سابقه بین  تاًینها. باشد یمدرصد  2میلیون با  ۵درصد و کمترین درآمد بیشتر از  1/۵4میلیون با 

بخش از کمترین درصد  21/2۷سال با  10 تا ۵درصد و بین  6/38سال با  1۵تا  10

 .اند دادهرا به خود اختصاص  دهندگان پاسخ

 آمار استنباطی -۵

 معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی یساز مدل استنباطی وتحلیل تجزیه -5 -1

باشد. برای این می بر سطح رفتار کارکنان ای حرفهرفتار بررسی در این تحقیق در تعیین 

اسمیرنف  -تحقیق، آزمون کولموگروف آوری اطالعات مربوط به متغیرهایمنظور پس از جمع

های )متغیرهای بیان شده( حاصله از پرسشنامه، دهیم که مشخص نماییم آیا دادهرا انجام می

های پارامتری جهت بررسی و آزمون ها از آزموناند یا خیر؟ در صورت نرمال بودن دادهنرمال
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ارامتری استفاده خواهیم کرد. نحوه از آمار ناپ صورت نیاکنیم، در غیر استفاده می ها فرضیه

باشد داده  0۵/0کمتر از  P-Valueاست که اگر میزان  صورت نیبددر این آزمون  گیری نتیجه

در  ها دادهکه نتیجه بررسی نرمال بودن  اند نرمال ها دادهباشد  0۵/0غیرنرمال و اگر بیشتر از 

 درج شده است. 2جدول شماره 
 شپژوه متغیرهای به مربوط بودن نرمال آزمون: 2جدول 

 نتیجه آزمون P-Value اسمیرنف-آماره کولموگروف  متغیرهای پژوهش

 نرمال نیست. 000۹/0 13/0 مشکالت اقتصادی

 نرمال نیست. 002/0 16/0 تفویض اختیار

باشند، شود، تمامی متغیرهای پژوهش غیرنرمال میمالحظه می 3که از جدول  طور همان

تحلیل استنباطی  انجام کنیم.آزمون برای این متغیرها از آزمون ناپارامتری استفاده می جهت جهیدرنت

PLS-SEMمعادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ) یساز مدلبه روش 
(، در دو 1

که در  ردیگ یمانجام « ی پژوهشها فرضیهآزمودن »و سپس « بررسی برازش مدل»مرحله اصلی 

 .میپرداز یم ها آنادامه به بررسی 

 تحقیق هایفرضیه آزمون -۵ -2

معادالت ساختاری یک ابزار پژوهشی رایج در علوم مدیریت، پزشکی و علوم  یساز مدل

با استفاده  اجتماعی در دو سه دهه اخیر بوده است. با توجه به مطالب مطروحه در این قسمت،

و در  شود میبه بررسی اثرگذاری یا عدم اثرگذاری عوامل یادشده پرداخته  SMART-PLSاز 

 .رندیگ یمقرار  یموردبررسسنجش عوامل و ضریب تعیین عوامل  های شاخص ادامه،

، ضرایب مسیر و اعداد معناداری مربوط به روابط متغیرهای مکنون مدل 4و  3در جداول 

 .اند شده دادهنشان 

 

                                                           
1 Partial Least Squares-Structural Equation Modeling  
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 مسیر مستقیم متغیرهای مکنون پژوهش(: ضرایب 3جدول )

 ضرایب مسیر مسیر میان متغیرها

 342/0 یا حرفهاخالق  <- مشکالت اقتصادی

 322/0 یا حرفهاخالق  <- تفویض اختیار

 (: اعداد معناداری مسیرهای مستقیم متغیرهای مکنون پژوهش4جدول ) 

 نتیجه t p-valueمقادیر  مسیر میان متغیرها

 دار است.معنی 000۹/0 ۵۷4/4 یا حرفهاخالق  <- اقتصادیمشکالت 

 دار است.معنی 000۹/0 ۵۵۹/4 ای حرفهاخالق  <- تفویض اختیار

. دهد میبودن اثر متغیرها را بر هم نشان  دار معنیt (t-value )است که آماره  ذکر قابل

باشد؛ یعنی  0۵/0کمتر از  p-valueمعادل مقدار  طور بهباشد یا  ۹6/1بیشتر از  tاگر مقدار 

باشد، بدین معناست که ارتباطی  6/0دار است. همچنین ضرایب مسیر اگر باالی اثر معنی

 3/0ارتباط متوسط و اگر زیر  باشد، 6/0تا  3/0قوی میان دو متغیر وجود دارد؛ اگر بین 

میدانی در  از تحقیق آمده دست بهی ها داده(. 2003باشد، ارتباط ضعیفی وجود دارد )چین، 

 اجرا گردید SMART-PLS افزار نرم

 گیری بحث و نتیجه -6

کارکنان دانشگاه  ای حرفهبر اخالق  مؤثر یها مؤلفهبه دنبال آن است که تأثیر  این پژوهش

نفر از کارکنان دانشگاه  260علوم پزشکی را بررسی و تبیین نماید. جامعه آماری این تحقیق 

. همچنین نفر برآورد شده است 1۵6با حجم  یا نمونهبوده که با استفاده از فرمول کوکران، 

ان نمونه به میز شده یلتکم یها پرسشنامهتعداد  یآور جمعمحقق برای حصول اطمینان از 

، به روش موردمطالعه یها شرکتبیشتر( در  12پرسشنامه را )% 1۷۵برآورد شده، تعداد 

 8که تعداد  شد یآور جمع پرسشنامه 166توزیع نمود که تعداد  یا طبقهتصادفی  گیری نمونه

پرسشنامه را برای  1۵8ناقص بود و محقق تعداد  شده یآور جمعهای عدد از پرسشنامه

انجام شد. با توجه به اینکه  ها داده یآور جمع. سپس قرارداد مدنظرآماری  لوتحلی تجزیه
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در تحقیق حاضر  رو نیازااست،  شده یمتنظها استاندارد بوده و توسط محققین خارجی پرسشنامه

تعیین روایی آن قرار گرفت.  منظور بهپس از ترجمه سؤاالت، پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما 

ها، سرانجام سؤاالت ازنظر اساتید روایی  ل اصالحات وارده و تدوین دوباره گویهپس از اعما

 ی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیدها دادهالزم را داشتند. برای تعیین پایایی 

توضیحات الزم در فصل سه ارائه  ؛ کهپایایی آن تأیید شد آمده دست بهکه با توجه به مقدار 

 وتحلیل تجزیهبه دو شیوه توصیفی و استنباطی مورد  شده یآور جمعهای ¬ت. دادهگردیده اس

ی تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی ها فرضیهو آزمون  ها دادهتحلیل  منظور بهقرار گرفت. 

 یها افتهی استفاده شد. Smart-PLS افزار نرمسازی معادالت ساختاری با استفاده از و مدل

ی وجود دار معنی یرتأثکارکنان  ای حرفهکه بین مشکالت اقتصادی و رفتار  پژوهش نشان داد

رابطه معناداری وجود دارد. یا توجه به  ای حرفهتفویض اختیار و اخالق  دارد و همچنین بین

 :گردد یمزیر بیان  صورت به ییها شنهادیپنتایج تحقیق 

به دلیل ارتباط  یآموزش ها سازمان یژهو به ها سازمان این پژوهش؛ یها افتهیبا توجه به  -1

کارکنان را در صدر امور منابع انسانی  ای حرفهبا نسل جوان و پرجوش کشور، اخالق 

سطح  ارتقاضمن خدمت، سعی در  آموزش عنوان به ییها دوره یبرگزارقرار داده و با 

 کارکنان داشته باشند. ای حرفهاخالق 

با کارکنان ویدیو کنفرانس، پرسش و پاسخ  یارتباطی جدید ها وهیشتسهیل و ایجاد  -2

Online ایجاد ،Chat room .سازمانی و.. 

رقابتی رعایت عدالت در  یوبرتریک مزیت  منظور به ای حرفهتوجه به تقویت اخالق  -3

ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت پاداش مادی و معنوی، از طریق معیارهای روشن 

 و مشخص.

 یها فرصتشی از مشکالت اقتصادی برای کارکنان ایجاد برای کاهش فشارهای نا -4

در  شانیها یتوانمندکاری باالتر از جانب باالدستان برای کارکنان در جهت نشان دادن 

 سازمان ایجاد گردد.

 منابع
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، ها سازمان در HRM انسانیمدیریت منابع  یها یزیر برنامه(، 13۹3ابوالقاسمیان، میالد، ) .1

 مدیریت و توسعه ،یپژوه ندهیآنخستین کنفرانس ملی 
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(، عوامل درون سازمانی موثر بر اخالق کاری 1388، )مریم. کریمان ؛وجه اهللزاده،  قربانی .4
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 آموزش عالی و توسعه پایدار، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
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 .6۵-۷۹پنجم، صص 
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