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فاطمه سادات یوسفی* ،1دکتر علی یزدخواستی ،2دکتر زهرا صادقی آرانی

چکیده
تصمیم گیری اخالقی و اخالق حرفه ای ،از مفاهیم نسبتا جدید در حوزه سازمان ها ،به ویژه
سازمان های آموزشی به حساب می آید .اهمیت این موضوع تا جایی است که در صورت عدم
پرداختن و بی توجهی به آن ،سازمان از جنبه های مختلف ،متضرر می شود و به جای قدم
گذاشتن در مسیر پیشرفت ،مسیری معکوس را طی خواهد کرد .بنابراین به دلیل اهمیت این
موضوع ،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر تصمیم گیری اخالقی در
سازمان های آموزشی به روش فراتحلیل است ،تا از این طریق بتواند به یک جمع بندی کلی
در این زمینه برسد .مکانیسم اجرای پژوهش حاضر فراتحلیل-کمی است .برای این منظور از
نرمافزار  Cma2استفادهشده است .هدف این روش ،انسجامبخشی ،مرور نظاممند و
یکدستسازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است .جامعه آماری از میان
 63پژوهش بود که  22نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب
شدند که پژوهشهای منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب
سنجههای پایا به انجام رسیدهاند .یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای فرهنگ
سازمانی( ،)0.359سبک رهبری تحول آفرین( ،)0.301سرمایه فکری( ،)0.446معنویت در
محیط کار( ،)0.571عدالت سازمانی( ،)0.428بلوغ سازمانی( ،)0.710سرمایه ساختاری(،)0.343
سرمایه رابطه ای( )0.333و نظام اخالقی رابطه معنی داری وجود دارد و هریک توانسته اند
بخشی از تغییرات اخالق حرفه ای را تبیین نمایند اما بین سرمایه انسانی با اخالق حرفه ای
رابطه معنی داری وجود ندارد.
کلید واژهها :تصمیم گیری اخالقی ،اخالق ،اخالق حرفه ای ،نهاد آموزش ،فراتحلیل
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مقدمه
رعایت اخالق درتصمیم گیری های سازمانی یکی از مسائل چالش برانگیزی ست که مدیران
و کارکنان هر روز در محیط سازمان با آن روبه رو هستند ،تصمیم هایی که سازمان ،سهامداران
و همهی طرف های درگیر را تحت تاثیر قرار می دهد .هدایت تصمیم گیری های سازمانی
و به عبارتی دیگر ،رفتارهای سازمانی کارکنان به روش اخالق مدارانه و گسترش اخالق حرفه
ای در سازمان امری مهم است که غفلت از آن می تواند سازمان ها را از جنبه های مختلف
متضرر سازد.
اخالق غالباً به یک مجموعه اصول اخالقی یا ارزش هایی اطالق می شود که رفتار را هدایت
می کند (نادریان جهرمی .)1390 ،هر حرفه و شغلی اصول و معیارهای اخالقی خاص خود را،
دارا است که آگاهی افراد از این اصول ،جهت انجام مسئولیّت خود در حرفهی مورد نظر به
نحو احسن ضروری است (آراسته و جاهد .)1390 ،در دایره المعارف بین المللی علوم اطالعات
و کتابداری ،اخالق حرفه ای مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخالقی پذیرفته شده
تعریف شده است که از سوی سازمان ها یا مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین
روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد (فاضلی و
همکاران .)1391 ،در واقع ،اخالق حرفه ای مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک
بشری است که رفتار افراد و گروه ها در یک ساختار حرفه ای را تعیین می کند و مفهوم آن
از علم اخالق اتخاذ شده است .به طورکلی ،مجموعه قوانین اخالقی که از ماهیت حرفه یا
شغل به دست آمده ،اخالق حرفه ای نام دارد ( اراسته و جاهد .)1390 ،مدیران و کارکنان
سازمان های دولتی برای انجام امور سازمانی خود ،عالوه برمعیارهای سازمانی و قانونی نیاز
به مجموعه ای از رهنمودهای اخالقی دارند که آنان را در رفتارها و اعمال سازمانی یاری دهد
و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی را برایشان
میسر کند (عظیمی ،علیدخت ،جلیلوند .)1391 ،به باور برخی از صاحب نظران ،اخالق حرفه
ای یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمانی بوده و وجود آن ،به عنوان یک مزیت
رقابتی در سازمان مطرح است (فرامرز قراملکی .)1382 ،حاکمیت اخالق حرفه ای در سازمان
ها می تواند پیامدهای متعددی به همراه داشته باشد چنان که پژوهش های مختلف نیز معیّد
تاثیر اخالق حرفه ای بر مواردی همچون بهره وری (مکوندی و نامور1398 ،؛ عزیزی نژاد،
 ،)1397تعهد سازمانی و عدالت سازمانی (عزیزی نژاد ،)1398 ،اشتیاق شغلی و تعالی سازمانی
(زاهدبابالن و همکاران ،)1395 ،عملکرد سازمانی (رحمانی و رجب دری ،)1395 ،انگیزش
کارکنان (طالب نیا و رجب دری ،)1396 ،رضایت شغلی (سلیمانی و همکاران )1391 ،و
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اثربخشی کارکنان (امیریان زاده )1395 ،است .بنابراین پرداختن به موضوع رفتارهای اخالقی
و تصمیم گیری های اخالقی در سازمان و به طور کلی اخالق حرفه ای و اخالق کاری بسیار
حائز اهمیت است .همچنین این ضرورت ،در سازمان ها و مراکز آموزشی که بستری برای
شکل گیری رفتارهای انسانی و ترویج اصول و ارزش های اخالقی ست بیشتر احساس می
شود .اخالق حرفه ای در مراکز آموزشی می تواند بر عواملی همچون باورهای خودکارآمدی
معلمان (اسدیان و همکاران ،)1396 ،تقویت انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (خاکپور،
 ،)1395عملکرد استادان (سالجقه و صفری )1394 ،و کیفیت آموزش عالی (قنبری و همکاران،
 ،)1394تاثیرگذار باشد .با توجه به اهمیت موضوع اخالق حرفه ای ،مطالعات و پژوهش های
گوناگونی در این حوزه صورت گرفته و پژوهشگران در بررسی های خود پیرامون عوامل موثر
بر اخالق حرفه ای ،موارد متعددی را شناسایی کرده اند .با توجه به حجم فزاینده ی این
پژوهش ها و عوامل موثر شناسایی شده و نیاز به تلخیص و ترکیب نتایج آن ها و همچنین
وجود تعارض و تناقضاتی بین نتایج پژوهش های انجام شده ،استفاده از روش فراتحلیل
ضرورت پیدا می کند.
گالس ( )1976فرا تحلیل را تحلیل آماری مجموعه بزرگی از یافته های پژوهشی به منظور
یکپارچه سازی این یافته ها تعریف کرده است (دالور .)1390 ،هنگامی که درباره یک موضوع
خاص ،پژوهش های متعددی صورت گرفته باشد می توان همه آن پژوهش ها را مجددا مورد
بررسی قرار داد و با بکدیگر مقایسه نمود و در واقع با استفاده از فنون آماری خاص ،نتایج همه
آن پژوهش ها را با یکدیگر تلفیق و ترکیب نموده و به یک نتیجه واحد رسید .چنین کاری،
خود یک پژوهش مستقل محسوب می شود (زاهدی و محمدی .)1384 ،هدف از انجام
فراتحلیل عبارت است از اوال اندازهگیری تغییرپذیری موجود در نتایج مطالعات و پژوهش های
انجام شده تا بر اساس اطالعات حاصله بتوان خالصه ای کلی و آماری از نتایج پژوهش ها را
ارا ئه داد ،ثانیا متغیرهای موجود در پژوهش را مشخص نمود وتغییرات موجود در بین یافته
های پژوهش های متعدد را تبیین کرد (دانشگاه یو.سی.ال.آ.)2000 ،1
در این مقاله سعی بر این است که با استفاده از روش فراتحلیل به ترکیب و یکپارچه سازی
پژوهش های مجزای انجام شده در زمینه اخالق حرفه ای در سازمان ها و مراکز آموزشی
بپردازیم و عوامل سازمانی موثر بر آن را شناسایی و اندازه اثر هریک از عوامل را مشخص
کنیم.

1- University of California, Los Angeles
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مبانی و دیدگاه نظری
در فرهنگ معین اخالق به معنی خلق وخوها ،طبیعت باطنی ،سرشت درونی و نیز به عنوان
یکی از شعب حکمت عملی خوانده شده و اخالق دانش بد و نیک خوی ها و تدبیر انسان است
برای نقش خود یا یک من خاص (معین.)174 :1364 ،
اخالق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان دانسته اند که به صورت اعمالی از
خلقیات درونی انسان ناشی می شود و بروز ظاهری پیدا می کند ،لذا گفته می شود اخالق را
از راه آثارش می توان تعریف کرد ( توالیی 2010 ،به نقل از نصیری و حسینی.)1392 ،
در فرهنگ لغت ،ethics ،مترادف با علم اخالق و واژه  moralبه معنای اخالقی و morality
به معنای اخالق به کار رفته است .شناخت و آگاهی از واژه شناسی و شکل گیری اخالق،
ارتباط تنگاتنگی با تحقیقات روان پزشکان و حقوق دانان و به ویژه روانشناسان دارد .خواجه
نصیر الدین طوسی می گوید :اخالق ،علمی است که هدفش ایجاد یک منش است که انسان
را از بد باز می دارد و سبب می شود که هرکاری از روی اراده سر می زند ،آن کار مطلوب
باشد ،به طورکلی اخالق با اعمال آزادی سر و کار دارد .اخالق عین حال که قواعد ثابتی دارد،
در سنتی ترین جوامع تحول آرامی را نیز می پیماید(محمدی زاویه.)1394،
تصمیم اخالقی
تصمیمی است که هم از نظر قانونی و هم اخالقی در یک اجتماع بزرگتر قابل پذیرش باشد
یا پیامدهایی که بر رفاه همکاران اثرگذار است ( مهدوی و موسوی نژاد.)1390 ،
تصمیم گیری اخالقی
عبارت است از فرایندی که افراد از مبنای اخالقی برای تعیین درستی یا غلط بودن یک
موضوع استفاده می کنند (کارلسون.)2002 ،1
رست 2یک توالی چهار مرحله ای برای تصمیم گیری اخالقی به منظور توصیف مراحل ادراکی
افراد هنگام مواجه شدن با معضالت اخالق پیشنهاد کرد:
 -1شناسایی موضوع اخالقی :توانایی شناسایی موقعیت به عنوان اخالقی یا غیر اخالقی؛
 -2داوری اخالقی :تصمیم گیری در مورد اینکه چه عملی از نظر اخالقی درست است؛
 -3قصد اخالقی :اولویت بندی راهکارهای اخالقی؛
 -4رفتار اخالقی :درگیرشدن در رفتارهای اخالقی؛
1 - Carlson
2 -Rest
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به بیان رست هر چهار مرحله از نظر مفهومی متفاوت است و موفقیت در یکی از مراحل به
معنی موفقیت در مراحل دیگر نیست (رست ،1986 ،به نقل از رحمان سرشت ،شاکری ،آذری
راد.)1397 ،
رفتار اخالقی
رفتار اخالقی ،انعکاس ارزش های فرد است .ارزش ها شامل دامنه ای از باورها و تمابالت
است که رفتار را برمی انگیزد (پیف 1و همکاران ،2012 ،به نقل از رحیمی.)1396 ،
برخی صاحب نظران با رویکرد ساختارگرایانه ،رفتار اخالقی را به عنوان آنچه سازمان تجویز
می کند ،تعریف می کنند .در این رویکرد ،سازمان به عنوان مبنایی برای تعیین رفتار اخالقی
درست و غلط است و هر گونه انحراف از هنجارهای سازمانی ،غیراخالقی تلقی می شود (بکر2
و همکاران.)2006 ،
الک و روسو 3در بحث اخالق به محیط اجتماعی و سازمانی ،نقش فعال داده اند .فروید
رفتارهای سال های اولیه زندگی را منشاء اخالق می شناسد .پیاژه رسیدن به بلوغ فکری،
یعنی تفکر انتزاعی را نشانه شناخت اخالق واقعی می داند که فرد پس از طی مراحل به یک
اخالق اجتماعی معتقد می شود که عدالت و صلح جهانی را در پی دارد .در هر دو دیدگاه،
اخالق منشاء روابط اجتماعی ،به ویژه روابطی که در سازمان های آموزشی جریان دارد به
شمار می رود(ثقه االسالم و همکاران.)1387،
اخالق حرفه ای
اخالق حرفه ای ،مجموعه از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه
ها را تعیین می کند .در حقیقت ،اخالق حرفه ای یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن
محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود.
اخالق حرفه ای را می توان مسئولیت های اخالقی سازمان تعریف کرد که شامل همه اضالع
و ابعاد سازمان می شود و اخالقیات شغلی را هم دربر می گیرد .به عبارت دیگر اخالق حرفه
ای مسئولیت های اخالقی سازمان در قبال محیط مستقیم و غیرمستقیم است و بر اصل حق
مردم استوار است و اعتقاد دارد «محیط حق دارد و سازمان ،وظیفه» .اخالق حرفه ای ،رفتار
ارتباطی سازمان با محیط بر اساس حقوق و تعهدات و وظایف است (قراملکی.)1382 ،

1 .Piff
2 . Baker
3 . Locke & Rousseau
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نقطه آغازین اخالق حرفه ای با نخستین نظریه های اصالح طلبانه ای درباره مفهوم حرفه
که توسط کسانی چون لوتر 1بیان شد ،شکل گرفت .حرفه در همان بدو پیدایش اش با ترویج
لزوم تعهد انسان به انجام تکالیفی اخالقی در قالب فعالیت های مادی و این جهانی اش عجین
گشت .از این رو پیشینه اخالق حرفه ای که گونه ای از اخالق کاربردی و ثمره ای از ثمرات
دوران اصالح طلبی دینی و بعد از انقالب کپرنیکی در اخالق است به دوران بعد از قرون
وسطی باز می گردد و ریشه در قرون باستان و وسطی ندارد .می توان گفت که بر خالف نظام
های اخالقی دیرپایی چون نظام ارسطویی که در آن ها اخالق امری درونی قلمداد شده،
امروزه مسئولیت های اخالقی به حیطه مناسبات بین شخصی و سازمانی و گروهی نیز کشیده
شده است :نتیجه چنین نظرگاه هایی پیدایش مفهوم اخالق کاربردی است که اخالق حرفه
ای یکی از اقسام آن است .بنابراین خواستگاه مفهوم اخالق حرفه ای دیدگاه هایی است که
اخالق را فراتر از مجموعه ای از مسئولیت های فردی و شخصی می بیند (محمدی
زاویه.)1394،
پیشینه تجربی
در جدول شماره  ، 1پیشینه تجربی پژوهش ارائهشده است.
جدول  -1پیشینه تجربی پژوهش
کد

عنوان

نویسنده و سال

1

8
9
10
11
12

تبیین نقش واسطه ای اخالق حرفه ای در رابطه بین سیستم اطالعات مدیریت و جانشین پروری در
سازمان ها
تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخالق حرفه ای معلمان
بررسی رابطه ی سبک رهبری تحولی با اخالق حرفه ای مدیران مدارس شهرستان طبس
نقش فرهنگ و سالمت سازمانی بر اخالق حرفه ای معلمان
اثر فرهنگ سازمانی بر اخالق حرفه ای و عملکرد شغلی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم
ورزشی
رابطه سرمایه فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی با رفتار اخالقی اعضای هیئت علمی
تاثیر سبک رهبری مربیان بر جو اخالقی و تصمیم گیری اخالقی ورزشکاران مرد باشگاه های ووشو
شهر اهواز
تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخالقی کارکنان دانشگاه
تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار اخالقی کارکنان دانشگاه کاشان
اثر میانجی اخالق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری ،یادگیری سازمانی و تسهیم دانش
شناسایی عوامل موثر در توسعه اخالق حرفه ای در میان مدیران مدارس متوسطه استان فارس
تحلیل رابطه وجدان کاری بر مسئولیت اجتماعی :نقش میانجی اخالق حرفه ای

بذرافشان و همکاران()1397

13

رابطه متغیرهای سازمانی با اخالق حرفه ای :نقش میانجی اعتماد سازمانی

2
3
4
5
6
7

مودب نیا ()1392
غالمی ()1395
غالم پور و همکاران()1396
سلیمی و خداپرست()1396
پیران ()1395
آبتین ()1395
ابراهیم پور و همکاران()1396
رحیمی ()1396
قاسم زاده و همکاران()1395
دریابگیان و همکاران()1395
رحیمی کلور و
همکاران()1397
کاظم پور و همکاران()1397

. Luther

1
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14

ارتباط اخالق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی در رسانه های ورزشی دبیران مرد تربیت بدنی استان
چهارمحال و بختیاری
رابطه استراتژی های منابع انسانی با اخالق حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بررسی رابطه ابعاد بلوغ سازمانی و اخالق حرفه ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
ارتباط سنجی نگرش حرفه ای با اخالق حرفه ای و عملکرد حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
کرمان
رابطه درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخالق حرفه ای و تمایل به ترک خدمت

19

تحلیل رابطه سرمایه فکری با اخالق حرفه ای ،تسهیم دانش و آموزش اثربخش اساتید

20
21

ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخالقی
بررسی نقش واسطه ای اخالق کاری با فرهنگ سازمانی و کیفیت تدریس دبیران مقطع متوسطه
شهرستان مرودشت
بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایه فکری با اخالق حرفه ای مدیران مدارس منظقه آذرشهر

15
16
17
18

22
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اسماعیل زاده و درزیانی
()1396
صالحی و همکاران()1396
بزرگی ()1395
صادقی ()1394
زبانی شادباد و
همکاران()1396
قاسم زاده علیشاهی و
همکاران)1397
عبدالهی و همکاران()1393
اقسامی ()1393
عباسپور قاضی جهانی و
حسین زاده (1398

روش شناسی
پژوهش حاضر از نوع فرا تحلیل (کمی) است .فراتحلیل ،ترکیب ،انسجامبخشی و
یکدستسازی مطالعات صورت گرفته در یک زمینه مشخص است .تکنیک آماری است که
برای مرور نظاممندی استفاده میشود که نتایج حاصل از تعداد زیادی از مطالعات را بهصورت
کمی ترکیب میکند تا متوسط اثر یک تکنیک خاص را تعیین کند که دارای  5مرحله .1
تنظیم سؤال .2 ،جستوجوی ادبیات .3 ،انتخاب تحقیقات واجد شرایط .4 ،استخراج دادهها و
ارزیابی کیفیت و اعتبار آن و  .5ترکیب ،تعبیر و تفسیر گزارش است .جامعه آماری پژوهش
حاضر ،کلیه پژوهشهای انجامشده در ایران با موضوع عوامل موثر بر اخالق حرفه ای در
سازمان های آموزشی است که در پایگاههای اطالعات علمی جهاد دانشگاهی  ،sidپایگاه
مجالت تخصصی نورمگز  ،Noormagsبانک اطالعات نشریات کشور  Magiranثبتشده
است .از میان از  63مطالعات پژوهشی در باب " اخالق حرفه ای در نظام آموزشی " شناسایی
و درنهایت  22سند پژوهشی متناسب با مالکهای فراتحلیل کمی (ضریب همبستگی ،حجم
نمونه ،سطح معنیداری ،کیفیت پژوهش ،اعتبار و ورایی پژوهش ،پیمایش) انتخاب شدند .بعد
از دستهبندی اولیه مطالعات ،سنخ شناسی و توصیف آن ،درنهایت متغیرهای پژوهش که بیش
از  2بار در مطالعات تکرار شدهاند ،برای تعیین اندازه اثر و ضریب همبستگی آن وارد 2CMA
شدند .هدف فراتحلیل ،که به عنوان روشی معتبر در حوزه مطالعاتی عصر نوین شناخته شده
است ،دستیابی به اندازه اثر است .شاخص اندازه اثر به نوعی ،نسبت آزمون معنی داری به
حجم نمونه هست و از طریق محاسبه اندازه اثر ،محقق در می یابد که متغیرهای مستقل تا
چه اندازه ای بر متغی ر وابسته اثر گذاشته است .در واقع ،اندازه اثر همان محاسبه نمره استاندارد
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است که وضعیت متغیر اثرگذار بر متغیر وابسته را نشان می دهد .برای اندازه اثر دو خانواده
عمده  dو  rوجود دارد در خانواده ( )dسه عنصر مهم و نسبتاً مشابه یعنی ( )dکوهن (،)1977
( )gهدگز ( )1987و دلتای گالس وجود دارد .در این پژوهش برای تحلیل اطالعات از
شاخص ، rکه در آن اندازه اثرهای بین  0.1تا  0.3کوچک 0.3 ،تا  0.5متوسط ،باالتر از 0.5
بزرگ ،تفسیر می شوند ،استفاده شده است.
یافته ها
روششناختیدر جدول شماره  2ویژگیهای روششناختی پژوهشهای موردبررسی ذکرشده است.
جدول  -2خالصه ویژگی های روش شناختی پژوهش های انتخابی
جامعه آماری
مدیران ،معاونان و معلمان
مدارس
مدیران مدارس

حجم جامعه
850

حجم نمونه
200

شیوه نمونهگیری
طبقه ای

کد

149

136

سرشماری

معلمان مدارس

608

175

4
5
6

معلمان مدارس
اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی
اعضای تیم ووشو

362
709
360
190

187
256
183
132

تصادفی طبقه ای متناسب با
حجم
خوشه ای چندمرحله ای
تصادفی طبقه ای
تصادفی طبقه ای
سرشماری

8

کارکنان دانشگاه

274

160

تصادفی ساده

9

کارکنان دانشگاه

512

158

طبقه ای متناسب با حجم

10

اعضا هیات علمی
مدیران مدارس

171
760

125
264

طبقه ای نسبتی
خوشه ای تک مرحله ای

12

کارکنان دانشگاه

380

190

تصادفی ساده

13

کارکنان اداره آ.پ

765

256

تصادفی ساده

14

دبیران مدارس

532

195

طبقه ای

15

کارکنان دانشگاه

1750

315

تصادفی ساده

16

کارکنان دانشگاه

1151

288

تصادفی ساده

17

کارکنان دانشگاه

1100

280

طبقه ای بر حسب جنس

18

کارکنان دانشگاه

3168

350

تصادفی طبقه ای نسبی

1
2
3

7

11
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اساتید دانشگاه

171

125

طبقه ای نسبی

20

کارکنان دانشگاه

700

250

تصادفی ساده

21

دبیران مدارس

280

162

تصادفی ساده

22

مدیران و معاونان مدارس

273

160

تصادفی طبقه ای
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اطالعات زمینهای پژوهشجدول  -3ویژگی های زمینهای پژوهش
متغیر
نوع پژوهش
روش پژوهش

موارد
مقاله
پایاننامه
کمی

فراوانی
15
7
21

درصد فراوانی
68.18
31.18
95.42

کیفی

0

0

ترکیبی

1

4.54

مطابق با یافته های جدول فوق 63.4 ،درصد پژوهش های منتخب مقاله بودند 36.6 ،درصد،
پایان نامه و همچنین  97.6درصد به روش کمی و  2.4درصد به روش ترکیبی انجام شده اند.
ضریب همبستگی پژوهشضریب همبستگی و سطح معنیداری متغیرهای پژوهش در جدول شماره  4آمده است.
جدول  -4بررسی ضریب و مقدار پیوستگی عوامل موثر بر اخالق حرفه ای در نظام آموزشی
سطح اثرگذاری
فروانی متغیر گزارش آماری
متغیر
sig
Z
Effect
size
متوسط
0.000
4.358
0.359
5
فرهنگ سازمانی
متوسط
0.005
2.808
0.301
سبک رهبری تحول آفرین 2
متوسط
0.000
11.557
0.446
4
سرمایه فکری
باال
0.000
7.400
0.571
5
معنویت در محیط کار
متوسط
0.012
2.508
0.428
3
عدالت سازمانی
باال
0.000
21.754
0.710
2
بلوغ سازمانی
عدم رابطه
0.133
1.501
0.724
2
سرمایه انسانی
متوسط
0.000
6.554
0.343
2
سرمایه ساختاری
متوسط
0.000
6.346
0.333
2
سرمایه رابطه ای
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نتایج حاصل از جدول فوق نشان میدهد که
 متغیر فرهنگ سازمانی در سطح  P-Value = 0/ 000دارای تأثیر معناداری بر اخالقحرفه ای بوده و توانسته  0.359درصد از تغییرات اخالق را تبیین نماید.
 متغیر سبک رهبری تحول آفرین در سطح  P-Value = 0/ 005دارای تأثیر معناداری براخالق حرفه ای بوده و توانسته  0.301درصد از تغییرات اخالق را تبیین نماید.
 متغیر سرمایه فکری در سطح  P-Value = 0/ 000دارای تأثیر معناداری بر اخالق حرفهای بوده و توانسته  0.446درصد از تغییرات اخالق را تبیین نماید.
 متغیر معنویت در محیط کار در سطح  P-Value = 0/ 000دارای تأثیر معناداری بر اخالقحرفه ای بوده و توانسته  0.571درصد از تغییرات اخالق را تبیین نماید.
 متغیر عدالت سازمانی در سطح  P-Value = 0/ 012دارای تأثیر معناداری بر اخالق حرفهای بوده و توانسته  0.428درصد از تغییرات اخالق را تبیین نماید.
 متغیر بلوغ سازمانی در سطح  P-Value = 0/ 000دارای تأثیر معناداری بر اخالق حرفهای بوده و توانسته  0.710درصد از تغییرات اخالق را تبیین نماید.
 بین متغیر سرمایه انسانی و اخالق حرفه ای رابطه معنی داری وجود ندارد. متغیر سرمایه ساختاری در سطح  P-Value = 0/ 000دارای تأثیر معناداری بر اخالقحرفه ای بوده و توانسته  0.343درصد از تغییرات اخالق را تبیین نماید.
 متغیر سرمایه رابطه ای در سطح  P-Value = 0/ 000دارای تأثیر معناداری بر اخالقحرفه ای بوده و توانسته  0.333درصد از تغییرات اخالق را تبیین نماید.
نتیجه گیری
موضوع اخالق حرفه ای و یا تصمیم گیری حرفه ای مدتی است در کشورها و گروه های
مختلف شغلی ،از جمله سازمان ها و نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و همچنین
تالش هایی نیز در جهت تدوین کدها و استانداردهای اخالقی صورت گرفته است .دانشگاه
ها و نهادهای آموزشی که به عنوان پیشتازان حرکت های فرهنگی -اجتماعی شناخته می
شود و اعتقادات و باورهای حاکم بر آن ها ،دیر یا زود به کل جامعه تسری یافته و عرصه های
تازه ای به سوی عموم مردم می گشاید ،ناچار هستند به اخالق حرفه ای توجه خاصی را
معطوف نمایند .به طور کلی ،در دنیای مدرن ،نظام های آموزش عالی به این نتیجه رسیده اند
که بی اعتنایی و بی توجهی به مسائل اخالقی و دوری کردن از مسئولیت ها و تعهدات
آموزشی ،باعث ازبین رفتن نظام می شود .در نتیجه به دنبال اهمیت چنین مسئله ای ،اکثر
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دانشگاه های موفق برای تدوین استراتژی اخالقی برنامه ریزی میکنند و به این باور دست
یافته اند که در چنین سازمانی ،باید فرهنگی مبتنی بر اخالق ایجاد کنند .به همین دلیل
محققان در تالش بوده اند تا تحقیقاتی را در حیطه اخالق حرفه ای انجام دهند ،زیرا انجام
چنین پژوهش هایی می تواند به نظام آموزش عالی در سیاستگزاری ،برنامه ریزی و اتخاذ
تدابیر مناسب کمک کند .پژوهش حاضر که به دنبال جمع بندی پژوهش های صورت گرفته
در حیطه اخالق حرفه ای در سازمان های آموزشی است ،مهمترین عوامل سازمانی اثرگذار بر
اخالق حرفه ای در چنین سازمان هایی را شناسایی کرده ،یافته های تحقیق حاکی از آن است
که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی( ،)0.359سبک رهبری تحول آفرین( ،)0.301سرمایه
فکری( ،)0.446معنویت( ،)0.571عدالت سازمانی( ،)0.428بلوغ سازمانی( ،)0.710سرمایه
ساختاری( ،)0.343گذشت( ،)0.312دلسوزی( ،)0.299سرمایه رابطه ای(،)0.333
همدلی( ،)0.325خودآگاهی( )0.405و نظام اخالقی رابطه معنی داری وجود دارد و هریک
توانسته اند بخشی از تغییرات اخالق حرفه ای را تبیین نمایند اما بین سرمایه انسانی با اخالق
حرفه ای رابطه معنی داری وجود ندارد.
منابع
ابراهیم پور ،حبیب؛ روشنندل اربطانی ،طاهر؛ سنخندان ،الناز .)1396( .تحلیل نقش معنویت در محیط
کار در رشد رفتار اخالقی کارکنان دانشگاه .مدیریت در دانشگاه اسالمی.177-192 :2 ،6 ،14
ابراهیمی ،زهرا .)1393( .بررسنی میزان رعایت اخالق حرفه ای مشناوران مدارس با توجه به ویژگی
های شخصیتی .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
آراسننته ،حمیدرضننا؛ جاهد ،حسننینعلی .)1390( .رعایت اخالق در دانشننگاه ها و مراکز آموزش عالی:
گزینه اى براى بهبود رفتارها .فصلنامه نشاء علم.31-40 :2 ،1 ،
اسندیان ،سنیروس؛ قاسنم زاده ،ابوالفضنل؛ قلی زاده ،حمزه .)1396( .نقش اخالق و صنالحیت های
حرفه ای بر باورهای خودکارآمدی معلمان .فصلنامه اخالق در علوم و فناوری.32-44 :3 ،12 ،
اسنننماعیل زاده ،روح اهلل؛ درزیانی ،معصنننومه .)1396( .ارتباط اخالق حرفه ای با رفتار شنننهروندی
سننازمانی در رسننانه های ورزشنن ی دبیران مرد تربیت بدنی اسننتان چهارمحال و بختیاری .مدیریت
ارتباطات در رسانه های ورزشی.37-42 :15 ،4 ،
افشننار ،معصننومه .)1393( .بررسنن ی نقش کیفیت هویت بر رفتار اخالقی به واسن طه ادراکات زیبایی
شناختی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز.
اقسامی ،مجتبی .)1393( .بررسی نقش واسطه ای اخالق کاری با فرهنگ سازمانی و کیفیت تدریس
دبیران مقطع متوسنطه شنهرسنتان مرودشنت .پایان نامه کارشنناسنی ارشند مدیریت آموزشنی ،دانشنگاه
آزاد اسالمی واحد مرودشت.
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امیریان زاده ،مژگان؛ محمندپور ،حسنننین .)1395( .رابطنه اخالق حرفه ای و سنننالمت سنننازمانی با
اثربخشی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس .نوآوری های مدیریت آموزشی.7-24 :3 ،11 ،
آبتین ،محمد .)1395( .تاثیر سنبک رهبری مربیان بر جو اخالقی و تصنمیم گیری اخالقی ورزشنکاران
ورزشی ،دانشنگاه شنهید
نناسی ارشند .دانشنکده علوم ن
مرد باشنگاه های ووشنو شنهر اهواز .پایان نامه کارش ن
چمران اهواز.
بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سبک های انضباطی با رفتار اخالقی.
بختیاری ،زبیده .)1393( .ن
پایان نامه کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی رشته مدیریت آموزشی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
بذرافشنننان ،عباس علی؛ شنننهامت ،نادر؛ اکبرپور ،مریم؛ علیمحمدی ،سنننعیده .)1397( .تبیین نقش
واسنطه ای اخالق حرفه ای در رابطه بین سنیسنتم اطالعات مدیریت و جانشنین پروری در سنازمان ها.
فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.91-114 : 3 ، 8 ،
بزرگی ،مجتبی .)1395( .بررسنننی رابطه ابعاد بلوغ سنننازمانی و اخالق حرفه ای کارکنان دانشنننگاه
فردوسنی مشنهد .پایان نامه کارشنناسنی ارشند رشنته مدیریت دولتی گرایش مالی ،دانشنگاه آزاد اسنالمی
واحد علوم تحقیقات شاهرود.
پیران ،منیره .)1395( .رابطه سننرمایه فکری و مسننئولیت پذیری اجتماعی با رفتار اخالقی اعضننای
هیئت علمی .پایان نامه کارشنناسنی ارشند،گروه علوم تربیتی رشنته مدیریت آموزشنی ،دانشنگاه سنیسنتان
و بلوچستان.
ثقه االسنالم ،طاهره؛ رضنایی ،امید ،خوشنکار ،علی و موسنوی ،مریم اسنادات( ،)1387رشند اخالق در
انسان از دیدگاه دانشمندان اسالمی و روانشناسی جدید.
جنس یت با اخالق حرفه ای در جامعه دانشنگاهی و
حجازی ،رضنوان .مسنافری ،جنت .)1391( .رابطه ن
حرفه حسابداری .فصلنامه اخالق در علوم و فناوری.1 ،7 ،
خاکپور ،عباس .)1395( .نقش اخالق حرفه ای معلمان در تقویت انگیزش پیشنرفت تحصنیلی دانش
آموزان .فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی.47-61 :3 ،4،
دریابگیان ،آرزو؛ کریم زاده ،صنمد؛ ناظم ،فتاح .)1395( .شنناسنایی عوامل موثر در توسنعه اخالق حرفه
ای در میان مدیران مدارس متوسننطه اسننتان فارس .فصننلنامه علمی -پژوهشننی تحقیقات مدیریت
آموزشی29-48 :2 ،8 ،
دالور ،علی .)1390( .احتمناالت و آمنار کناربردی در روانشن ننناسنننی و علوم تربیتی (بنا تجندیندنظر و
اضافات) .انتشارات رشد.
رحمان سننرشننت ،حسننین؛ شنناکری ،المیرا؛ آذری راد ،شننهرام .)1397( .اثر ویژگی های دموگرافیک
فردی ،متغیرهای سنازمانی و اخالقی در تصنمیم گیری های اخالقی .پژوهش های مدیریت در ایران،
.1-29 :2 ،22
رحمانی ،حلیمه؛ رجب دری ،حسنین .)1395( .بررسنی تاثیر اخالق حرفه ای بر عملکرد سنازمانی در
مدیران صنعتی استان فارس .فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری.76-53 :1 ،1 ،
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رحیمی ،حمید .)1396( .تحلیل رابطه فرهنگ سننازمانی و رفتار اخالقی کارکنان دانشننگاه کاشننان.
فصلنامه علمی-ترویجی در حوزه اخالق.115-91 :27 ،7 ،
تحلی ل رابطنه وجندان کناری بر
رحیمی کلور ،حسن ن ین؛ گنل زرد ،امین؛ غفناری مجلج ،هندی .)1397( .ن
مسنئولیت اجتماعی :نقش میانجی اخالق حرفه ای .فصنلنامه اخالق در علوم و فناوری-107 :1 ،13 ،
.101
زاهندبنابالن ،عنادل؛ غرینب زاده ،رامین؛ مرتضنننی زاده ،علی اکبر؛ دادجو ،آزاده .)1395( .نقش اخالق
حرفه ای مدیران در تعالی سازمانی؛ با میانجی گری اشتیاق شغلی .مجله اخالق زیستی-60 :22 ،6 ،
.70
زاهدی ،شنمس السنادات؛ محمدی ،ابوالفضنل .)1384( .فراتحلیل راهی به سنوی شنناسنایی ارزشنیابی
ترکیب و تلخیص پژوهش های گذشته .فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول.51-79 :47 ،12 ،
زبانی شننادباد ،محمدعلی؛ حسنننی ،محمد؛ قاسننم زاده ،ابوالفضننل .)1396( .رابطه درگیری شننغلی و
تناسنب شنغلی با اخالق حرفه ای و تمایل به ترک خدمت .فصنلنامه اخالق در علوم و فناوری:2 ،12 ،
.77-84
سنالجقه ،آزیتا؛ صنفری ،ثنا .)1394( .رابطه اخالق حرفه ای با عملکرد اسنتادان دانشنگاه .فصنلنامه
اخالق در علوم و فناوری.102-110 :3 ،10 ،
سننلیمی ،مهدی؛ خداپرسننت ،محبوبه .)1396( .اثر فرهنگ سننازمانی بر اخالق حرفه ای و عملکرد
شغلی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی .پژوهش در ورزش تربیتی.39-58 :13 ،
سننلیمانی ،نادر؛ عباس زاده ،ناصننر؛ نیازآذری ،بهروز .)1391( .رابطه اخالق کار با رضننایت شننغلی و
اسنترس شنغلی کارکنان در سنازمان آموزش فنی و حرفه ای شنهر تهران .فصنلنامه علمی پژوهشنی
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.21-38 :1 ،3 ،
صنادقی ،محمدحسنین .)1394( .ارتباط سننجی نگرش حرفه ای با اخالق حرفه ای و عملکرد حرفه
ای کارکنان دانشنگاه علوم پزشنکی کرمان .پایان نامه کارشنناسنی ارشند مدیریت آموزشنی ،دانشنگاه
شهید باهنر کرمان.
صننالحی ،محمد؛ حسن ینی درونکالیی ،سن یده زهرا؛ محمدی ،شننهربانو .رابطه اسننتراتژی های منابع
انسننانی با اخالق حرفه ای کارکنان دانشننگاه علوم پزشننکی مازندران .مجله اخالق زیسننتی:24 ،7 ،
.37-45
طالب نیا ،قدرت اهلل؛ رجب دری ،حسنین .)1396( .بررسنی تاثیر اخالق حرفه ای بر انگیزش کارکنان.
فصلنامه علمی ترویجی در حوزه اخالق.101-77 :25 ،7 ،
عباسنپور قاضنی جهانی ،زهرا و حسنین زاده ،امیدعلی .)1398( .بررسنی رابطه رهبری معنوی و سنرمایه
فکری با اخالق حرفه ای مدیران مدارس منظقه آذرشنهر .مطالعات جامعه شنناسنی-127 :)43(11 .
.109
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عبدالهی ،بیژن؛ کریمیان ،حیدر و نامداری پژمان ،مهدی .)1393( .ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در
محیط کار با رفتار اخالقی .فصلنامه اخالق در علوم و فناوری.1-10:)4(9 .
عزیزی نژاد ،بهناره .)1398( .تحلینل رابطنه یسنننن اخالق حرفنه ای و تعهند سنننازمنانی بنا توجنه بنه اثر
میانجی عدالت سازمانی .فصلنامه اخالق در علوم و فناوری.148-144 :2 ،14 ،
عزیزی نژاد ،بهاره .)1397( .تحلیل رابطه اخالق حرفه ای و بهره وری ،با خالقیت .فصننلنامه اخالق
در علوم و فناوری.84-78 :3 ،13 ،
غالم پور ،میثم؛ پورشنننافعی ،هنادی؛ واشن نقنانی فراهنانی ،احمند .)1396( .نقش فرهننگ و سنننالمت
سازمانی بر اخالق حرفه ای معلمان .فصلناهه اخالق در علوم و فنّاوری75-81 :1 ،14 ،
غالمی ،علی .)1395( .بررسنننی رابطه ی سنننبک رهبری تحولی با اخالق حرفه ای مدیران مدارس
شنهرسنتان طبس .پایان نامه کارشنناسنی ارشند ،دانشنکده علوم انسنانی گروه علوم تربیتی ،دانشنگاه
کاشان.
فاضنلی ،زینب ،فاضنلی باوند پور ،فاطمه سنادات ،رضنایی طاویرانی ،مصنطفی ،مظفری ،مصنیب ،حیدری
مقدم ،رشننید ( 0)1391اخالق حرفه ای و نقش آن در حرفه پژشننکی .مجله علمی دانشننگاه علوم
پزشکی ایالم.18-13 :4 ،20 ،
فتاح پور مرندی ،مرتضنن ی( ،)1391ارتباط فلسننفه اخالق فردی با فرایند تصننمیم گیری اخالقی در
ورزش ی ،دانشنکده تربیت بدنی
نناس ی ارشند ،گروه مدیریت ن
ورزش ی و ارائه الگو ،پایان نامه کارش ن
مربیان ن
و علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه.
فرامرز قراملکی ،احد .)1382( .اخالق حرفه ای .انشارات مجنون.
قاسننم زاده علیشنناهی ،ابوالفضننل؛ کاظم زاده بیطالی ،مهدی و شننریفی ،لیلی .)1397(.تحلیل رابطه
سنرمایه فکری با اخالق حرفه ای ،تسنهیم دانش و آموزش اثربخش اسناتید .فصنلنامه اخالق در علوم
و فناوری.108-118 :)2(13 .
قاسنم زاده ،ابوالفضنل؛ ملکی ،شنیوا؛ شنریفی ،لیلی .)1395( .اثر میانجی اخالق حرفه ای در رابطه بین
سنرمایه فکری ،یادگیری سنازمانی و تسنهیم دانش .مجله توسنعه آموزش در علوم پزشنکی:22 ،9 ،
86-76
قهرمانی ،جعفر .)1390( .بررسننی اخالق کاری معلمان مقاطع سننه گانه تحصننیلی اسننتان آذربایجان
شرقی به منظور ارائه یک مدل .فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی.71-92 :)2(3 .
کاظم پور ،مریم؛ چوپانی ،حیدر؛ رنجبر ،مجید؛ هاشنمی ،سنمیه .)1397( .رابطه متغیرهای سنازمانی با
اخالق حرفه ای :نقش میانجی اعتماد سننازمانی .فصننلنامه اخالق در علوم و فناوری-166 :1 ،13 ،
.159
محمدی زاویه ،سنن یده عزیزه( ،)1394شننناسننایی مولفه های اخالق حرفه ای تدریس بین اسنناتید
نناس ی ارشند ،رشنته علوم تربیتی ،دانشنکده علوم انسنانی و اجتماعی،
دانشنگاه مازندران ،پایان نامه کارش ن
دانشگاه مازندران.
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مقیمی ،سنن ید محمد( ،)1387اخالق سننازمانی ،جوهره فرهنگ سننازمانی کارآمد ،فرهنگ میدیریت،
سال ششم ،شماره هفدهم ،ص.63-87
مکوندی ،فؤاد؛ نامور ،احسنان .)1398( .تاثیر اخالق حرفه ای بر بهره وری سنازمانی با نقش واسنطه
ای تعارض شننغلی در فرماندهی انتظامی اسننتان خوزسننتان .فصننلنامه علمی پژوهش های مدیریت
انتظامی.340-321 :2 ،14 ،
مودب نینا ،مطهره .)1392( .تحلینل فرهننگ سنننازمنانی و رابطنه آن بنا اخالق حرفنه ای معلمنان .پناینان
نامه کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی  ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مهدوی ،غالمحسنین ،روح اهلل موسنوی نژاد .)1390( ،تاثیر میزان و شنرایط اخالقی بر تصنمیم گیری
مدیران مالی دستگاه های اجرایی دولتی استان فارس .اخالق در علوم و فناوری.41-53 :4 ،6 ،
میرکمالی ،سیدمحمد .)1389( .رهبری و مدیریت آموزشی .تهران :نشر یسطرون.
نادریان جهرمی ،مسعود .)1390( .اخالق در ورزش .تهران :پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
نصنیری ،عزت اله؛ حسنینی ،نجمه .) 1392 ( .ارزش های اخالقی موثر در سنالمت سنازمان ازمنظر
کالم معصومان .اسالم و پژوهش های مدیریتی.136-115 :1 ،3 ،
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