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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 9396 زمستان، 4، شماره 9دوره 

 
 

 
 

 

 

 
مقدمه

امکانات موفقیت های اقتصادی دهه ی اخیر سازمان هایی با حداقل 

از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی مالی از سوی 

دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت 

های آن ها بوده است که در این میان بعد فرهنگ اخالق سازمانی به 

 فرهنگ .[1] عنوان عامل موثر در عملکرد سازمان تلقی می شود

 قلمرو در و مدیریت دانش در تازگی به که است موضوعی سازمانی

 از گروهی توسط که بررسی با. است یافته راه سازمانی رفتار

 به عنوان سازمانی فرهنگ آمده عمل به مدیریت علم اندیشمندان

 شده شناخته کشورها توسعه و پیشرفت عوامل مؤثرترین از یکی

 موفقیت که باورند این بر پژوهشگران از بسیاری به طوری که .است

 .است سازمانی فرهنگ به آنها توجه مدیریت و صنعت در ژاپن کشور

 مشترك ارزش های و باورها از مجموعه ای به عنوان سازمانی فرهنگ

 نقطه می توان و می گذارد اثر سازمان اعضاء اندیشه و رفتار بر

 آید شمار به راه پیشرفت در مانعی یا و پویایی و حرکت برای شروعی

های مشترك ای از معانی و ارزش. فرهنگ سازمانی مجموعه[2]

 دهد، نظام ارزشیباشد که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند میمی

دهد و باعث تمایز یک سازمان از حاکم بر سازمان را تشکیل می

شود. در واقع همان عاملی است که شیوه انجام امور سازمانی دیگر می

را تعیین کرده و حال و هوایی است که هر تازه واردی در سازمان آن 

کند و آن قدر قوی است که ناخودآگاه در وجودش رخنه را حس می

دهد همچنین فتار سازمانی وی را تشکیل میکند و تفکر و رمی

داشتن فرهنگ سازمانی مناسب باعث هویت بخشیدن به کارکنان، 

تسهیل تعهد گروهی، ارتقاء ثبات نظام اجتماعی، کمک به شکل دادن 

 .[3] رفتار افراد و تاثیر بر وظایف و نحوه عملکرد مدیریت می گذارد
ترویج اخالق حرفه ای در دانشگاه، در گرو تصور انسان از فرهنگ 

ست. دانشگاه برای نهادینه سازی اخالق در فرهنگ سازمانی دانشگاه ا

 علمی هیات اعضاء دیدگاه از ای حرفه اخالق و سازمانی فرهنگ رابطه

 *،3 آبادی حکم رجبعلی، 3 کواکی زاده اسماعیل مرتضی ،2 لشکردوست حسین ،1 قوچانی توکلی حمید
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 واژگان کلیدی:

 ای حرفه اخالق

 سازمانی فرهنگ

 علمی هیات اعضاء

 چکیده
  از ایمجموعه سازمانی فرهنگ. است سازمانی فرهنگ تاثیر تحت ای حرفه اخالق ها، سازمان و ها دانشگاه در :مقدمه

  نبی رابطه بررسی مطالعه این هدف. دهدمی پیوند یکدیگر به را سازمان اعضای که باشدمی مشترك هایارزش و معانی

 .باشد می شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضاء دیدگاه از ای حرفه اخالق و سازمانی فرهنگ

  1394 سال در شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو 83 در تحلیلی – توصیفی مطالعه این: کار روش

.  شد استفاده ها داده آوری جمع برای ای حرفه اخالق و سازمانی فرهنگ پرسشنامه از. گرفت انجام سرشماری طریق از

 SPSS19 آماری افزار نرم از استفاده با همبستگی ضریب و واریانس آنالیز مستقل، t های آزمون اساس بر ها داده تحلیل

 .گرفت صورت

  می( 5/63 ± 2/5) ای حرفه اخالق های مولفه و( 1/162 ± 8/20) سازمانی فرهنگ های مولفه نمره میانگین ها:یافته

  یمعنادار همبستگی. داشت قرار خوب حد در ای حرفه اخالق و خوب نسبتا حد در سازمانی فرهنگ نمره میانگین که باشد

  های مولفه با کار سابقه و جنس سن، متغیرهای(. P > 05/0) نگردید مشاهده ای حرفه اخالق و سازمانی فرهنگ بین

  معنی ارتباط ای حرفه اخالق های مولفه با تحصیالت سطح  تنها. نداشتند ای رابطه ای حرفه اخالق و سازمانی فرهنگ

 (.P < 001/0) داشت آماری دار

  می رعایت خوب حد در ای حرفه اخالق شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضای نظر از نتیجه گیری:

  رد را اخالق اثربخش و مستمر ترویج سازمانی، فرهنگ در اخالق سازی نهادینه برای مسئولین گردد می پیشنهاد. شود

 .بدانند ضروری سازمان، ارکان همه

 مقاله پژوهشی

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/nkjmd-09042
http://dx.doi.org/10.29252/NKJMS-09042
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 و همکاران قوچانی توکلی                        ای حرفه اخالق و سازمانی فرهنگ رابطه                                                    

سازمانی خود مایحتاج ترویج مستمر و اثربخش اخالق در همه ارکان 

سازمان )استادان، مدیران، دانشجویان، کارکنان، شرح وظایف، آئین 

نامه ها، ساختار و ...( است و بر ارزش ها، عقاید، فرضیه ها، هنجارها 

در سازمان ها پذیرفته شده اند، موثر  می و اهدافی که به طور وسیع 

. فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت یا [4] باشد

 بوه مطالعاتشکست سازمان ها شناخته شده است. به گونه ای که ان

. [5]در حیطه فرهنگ سازمانی صورت گرفته است  1980در دهه 

هدف اصلی مطالعات سازمانی افزایش قدرت انطباق پذیری سازمانی، 

یادگیری و سازگارشدن با محیط رقابتی است تا هدف نهایی اثربخشی 

. اخالق بخش تفکیک ناپذیر زندگی انسان ها و زیر [6]شود حاصل 

مجموعه ای از فلسفه ی عملی است که در جستجوی درست و 

نادرست ها و تبیین خوب و بد در مجموعه ای از رفتارها در شرایطی 

معین می باشد به بیانی دیگر، اخالق شامل اصول و ارزش هایی است 

رست یا غلط، حاکمیت که بر رفتارهای فردی و جمعی، تحت عنوان د

. اخالق حرفه ای، متعهد شدن انرژی ذهنی، روانی و فیزیکی [7] دارد

فرد یا گروه به ایده جمعی، در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه 

ور ذاتی از مسئولیت . اخالق حرفه ای به ط[8] د برای توسعه استو فر

فرد در قبال رفتار خود به عنوان فرد انسانی و حتی مسئولیت فرد در 

قبال رفتار شغلی بحث نمی کند، بلکه از مسئولیت سازمان به عنوان 

یک واحد حقوقی در قبال همه عناصر محیط داخلی و خارجی سازمان 

. نتایج مطالعه حمید رحیمی و همکاران در مورد [9] بحث می کند

رابطه فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه ای در اعضاء هیات علمی 

لکرد عم دانشگاه کاشان نشان داد که فرهنگ سازمانی بر رفتار فردی،

سازمانی، انگیزش شغلی، خالقیت و نوآوری، تعهد و اخالق حرفه ای 

. برخی در دانشگاه بر این باور هستند احترام [10] تاثیر می گذارد

برابر دانستن دانشجویان، آموزش و نمره  گذاشتن به دانشجویان،

دادن، مسئولیت حرفه ای در برنامه ریزی دقیق دروس، بی غرضی و 

بی طرفی در آموزش و محرمانه نگهداشتن نمرات دانشجویان مجموعه 

ای از اصول اخالقی ریشه دار در ضوابط آموزشی است که مورد 

گزارش  Valentine. آقای [11] حمایت اعضاء هیات علمی است

کرد که بین استانداردهای اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری 

ماعی رابطه منفی وجود دارد نتایج وی پیشنهاد می کند که حرفه اجت

ای ها باید استانداردهای اخالق حرفه ای خود را برای رشد مسئولیت 

پذیری اجتماعی ارتقاء دهند زیرا این عمل با بهبود نگرش های 

. مطالعات نعیمی، مالکی، [12] اخالقی کارکنان ارتباط دارد

ازمانی بر رفتار خوارزمی، سهراب پور و نخعی نشان داد که فرهنگ س

فردی، عملکرد سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، خالقیت ونوآوری، 

میزان فداکاری و تعهد، سخت کوشی و امثال این ها موثر می باشد 

. از بررسی مطالعات قبلی این گونه استنباط می شود که [13-17]

اخالق حرفه ای در دانشگاه ها و سازمان ها تحت تاثیر فرهنگ 

سازمانی است. ذکر این نکته ضروری است که مطالعات انجام شده، 

کمتر در محیط های آموزشی به خصوص دانشگاه ها و در مورد اعضاء 

نظر گرفتن این نکات و با توجه به اهمیت این هیات علمی است با در 

موضوع به ویژه در دانشگاه ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه 

بین فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه ای از دیدگاه اعضاء هیات علمی 

 انجام گرفت. 1394دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 

 روش کار

عضو هیات علمی شاغل  83تحلیلی، تعداد  –در این مطالعه توصیفی 

در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از طریق سرشماری شرکت 

داشتند این افراد شامل اعضایی بود که در زمان انجام پژوهش مشغول 

به کار، مایل به همکاری و زمان کافی جهت تکمیل پرسشنامه داشته 

ازمانی و اخالق حرفه ای اند. برای تعیین میانگین مولفه های فرهنگ س

از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه ای استفاده شده 

مولفه  9سئوال در  56است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی در قالب 

خالقیت، خطرپذیری، توجه به جزئیات، توجه به ره آورد، توجه به اعضاء 

بی و اه طلسازمان، تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان، توجه به تیم، ج

تهورطلبی و سنجش پایداری بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت 

)خیلی کم، کم، تاحدی، زیاد، خیلی زیاد( می باشد. همچنین از 

مولفه  8سئوال که شامل  16پرسشنامه اخالق حرفه ای نیز که در قالب 

ی و جویپذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، برتریمسئولیت

، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت و احترام رقابت طلبی

ها و هنجارهای اجتماعی بود، استفاده گردید که روایی نسبت به ارزش

تایید شده  [10]و پایایی این دو پرسشنامه توسط رحیمی و آقابابایی 

است. پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه، پرسشنامه ها 

در اختیار اعضاء هیات علمی قرار گرفت و به ایشان اطمینان داده شد 

که پرسشنامه ها بدون نام و محرمانه هستند. دامنه نمرات اخذ شده 

را شامل می شد.  80تا  16برای هر فرد بر حسب این پرسشنامه از 

به عنوان اخالق حرفه ای ضعیف،  38نمره اخالق حرفه ای کمتر از 

 61به عنوان اخالق حرفه ای متوسط؛ و نمره باالتر از  60تا  39نمره 

به عنوان اخالق حرفه ای خوب دسته بندی شد. نمرات اخذ شده از 

را شامل می شد. نمره  280تا  56پرسشنامه فرهنگ سازمانی  بین 

 206تا  132به عنوان فرهنگ سازمانی پایین،  131زمانی کمتر از سا

به عنوان فرهنگ  207به عنوان فرهنگ سازمانی متوسط و نمره باالتر از 

سازمانی باال در نظر گرفته شد. نمرات حیطه های مختلف فرهنگ 

سازمانی نیز به همین شیوه طبقه بندی گردید. بعد از جمع آوری 

ل داده ها بر اساس آزمون های تی مستقل، ضریب پرسشنامه ها، تحلی

همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس و کروسکال والیس با استفاده از نرم 

 انجام گرفت. SPSS19افزار آماری 

 یافته ها

عضو هیات علمی در این مطالعه شرکت داشتند. که از این  83تعداد 

نفر در گروه  6د. ( بودن%42نفر خانم ) 35( و %58نفر آقا ) 48تعداد 

( و %69ساله ) 30-40نفر در گروه سنی  57(، %7ساله ) 20-30سنی 

نفر دارای  42( قرار داشتند.%24سال ) 40نفر در گروه سنی باالی  20

(بودند. %43نفر متخصص ) 36(، %6نفر دکترا ) 5(، %51مدرك ارشد )

بقه ( سا28سال )% 5نفر بیش از  23( و %72سال ) 5نفر کمتر از  60

امتیازهای بدست آمده از مولفه های فرهنگ  1جدول کار داشتند. در 

سازمانی و اخالق حرفه ای نشان داده شده است. میانگین و انحراف 

 و 5/63±  2/5نمره اخالق حرفه ای و فرهنگ سازمانی به ترتیب برابر 

 (.1جدول بود ) ±1/162  8/20
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 9396 زمستان ،4 شماره ،9 دوره                علوم پزشکی خراسان شمالی  مجله

 

 میانگین و انحراف معیار نمرات فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه ای :9جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر مورد بررسی

 8/20 1/162 فرهنگ سازمانی

 2/5 5/63 اخالق حرفه ای

 

 مقایسه نمره اخالق حرفه ای در بین افراد مورد بررسی بر اساس مدرك تحصیلی :2جدول 

 معیار انحراف ±میانگین  سطح تحصیالت ردیف

 7/0 ± 3/67 فوق لیسانس 9

 9/8 ± 4/59 دکترای تخصصی 2

 1/9 ± 4/59 متخصص 3

 9/6 ± 2/59 فوق تخصص 4

 < P 001/0مقدار 

 

 فراوانی)مطلق و نسبی( وضعیت فرهنگ سازمانی حاکم و رعایت اخالق حرفه ای :3جدول 

 * ضعیف * متوسط * خوب متغیر مورد بررسی

 (8/4) 4 (2/95) 79 0 فرهنگ سازمانی

 0 (6/38) 32 (4/61) 51 اخالق حرفه ای
 مقادیر به صورت فراوانی )درصد( بیان شده اند. *

 

 فراوانی )مطلق و نسبی( ریز مولفه های فرهنگ سازمانی :4جدول 
 * ضعیف * متوسط * خوب زیرگروه فرهنگ سازمانی

 (1/18) 15 (1/77) 64 (8/4) 4 خالقیت و نوآوری

 (2/42) 35 (8/57) 48 0 خطرپذیری

 (7/21) 18 (3/78) 65 0 توجه به جزئیات

 (6) 5 (2/89) 74 (8/4) 4 توجه به ره آورد

 (7/15) 13 (5/79) 66 (8/4) 4 به اعضای سازمانتوجه 

 (3/25) 21 (5/73) 61 (2/1) 1 تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان

 (2/7) 6 (88) 73 (8/4) 4 توجه به تیم

 (9/28) 24 (9/69) 58 (2/1) 1 جاه طلبی و تهورطلبی

 (12) 10 (88) 73 0 پایداری
 مقادیر به صورت فراوانی )درصد( بیان شده اند. *

 

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد متغیرهای سن، سابقه کار با و

مولفه های اخالق حرفه ای رابطه ای نداشته و آزمون ضریب همبستگی 

فه های مولاسپیرمن  نشان داد فقط متغیر سطح تحصیالت همبستگی با 

( به طوری که میزان P < 001/0) اخالق حرفه ای وجود داشته است

(، با مولفه جاه r=  -317/0همبستگی سطح تحصیالت با مولفه خالقیت )

(، r=  549/0(، با مولفه مسئولیت پذیری )r=  429/0طلبی و تهورطلبی )

مولفه برتری (، با r=  568/0(، با مولفه وفاداری)r=  461/0با مولفه صداقت )

(، با مولفه r=  479/0(، با مولفه احترام به دیگران )r=  -479/0جویی )

( و با مولفه رعایت و احترام به ارزش ها r=  -576/0همدردی با دیگران )

(506/0-  =r داشته است. ضمنا بین دوجنس تفاوت معناداری در  مولفه )

ی و اخالق حرفه ای های اخالق حرفه ای دیده نشد. بین نوع مدرك تحصیل

ارتباط معنادار دیده شد به طوری که در افراد با مدرك کارشناسی ارشد 

نسبت به سایرین، میانگین نمره اخالق حرفه ای تفاوت معناداری آماری 

 (.2جدول ( )P<001/0دیده شد )

بقه کاری ااز طرفی نتایج نشان داد که افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد، س

(. ولی فرهنگ سازمانی با نوع 5جدول بیشتری نسبت به دیگران داشته اند )

مدرك تحصیلی ارتباطی نداشت همچنین بین نمره اخالق حرفه ای و نمره 

اکثر افراد  (.P > 05/0)فرهنگ سازمانی همبستگی معناداری مشاهده نشد 

مورد بررسی فرهنگ سازمانی حاکم را متوسط قلمداد کرده و رعایت اخالق 

(. فراوانی مولفه های 3جدول حرفه ای خود را خوب ارزیابی کرده اند )

فرهنگ سازمانی، از نظر اعضای هیات علمی مورد بررسی و نتایج آن در 

شان داده شده است. همچنین نمره میانگین مولفه های مربوط ن 4جدول 

، توجه 58/2، خطرپذیری 81/2به فرهنگ سازمانی شامل مولفه خالقیت 

، تاثیر نتایج 89/2، توجه با اعضاء 44/3، توجه به نتیجه 96/2به جزئیات

و  71/2، جاه طلبی 02/3، توجه به کار گروهی 84/2تصمیمات بر کارکنان 

و همچنین نمره میانگین مولفه های مربوط به اخالق حرفه  96/2پایداری 

، 10/3، عدالت 27/4، صداقت 98/3ای شامل مولفه مسئولیت پذیری 

، همدردی با 26/4، احترام به دیگران 46/3، برتری جویی 02/4وفاداری 

بود  25/4و رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارها  34/4دیگران 

 (. 5جدول )
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 و همکاران قوچانی توکلی                        ای حرفه اخالق و سازمانی فرهنگ رابطه                                                    

 

 آمار توصیفی مولفه های فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه ای :5جدول 

 ماکزیمم مینیمم انحراف معیار میانگین مولفه های فرهنگ سازمانی

 22/4 1 56/0 81/2 خالقیت و نوآوری

 57/3 14/1 53/0 58/2 خطرپذیری

 4 25/1 54/0 96/2 توجه به جزئیات

 5 2 61/0 44/3 توجه به ره آورد

 67/4 1 54/0 89/2 توجه به اعضای سازمان

 2/4 2/1 55/0 84/2 تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان

 18/4 18/1 55/0 02/3 توجه به تیم

 4 67/1 5/0 71/2 جاه طلبی و تهورطلبی

 75/3 25/1 63/0 96/2 پایداری

 5 3 46/0 98/3 مسئولیت پذیری 

 5 4 43/0 27/4 صداقت 

 5 2 56/0 1/3 عدالت 

 5 3 57/0 02/4 وفاداری 

 5 1 75/0 46/3 برتری جویی

 5 3 49/0 26/4 احترام به دیگران

 5 3 49/0 34/4 همدردی با دیگران

 5 3 45/0 25/4 رعایت و احترام به ارزش ها

 

 بحث

( و مولفه 1/162±  8/20) سازمانی میانگین مولفه های فرهنگنمره 

( بدست آمد که میانگین نمره 5/63±  2/5های اخالق حرفه ای )

 خوب حد درو اخالق حرفه ای  خوب نسبتافرهنگ سازمانی در حد 

قرار داشت که میانگین نمره فرهنگ سازمانی با مطالعه رحیمی و 

میانگین نمره اخالق حرفه ای با این آقابابایی همخوانی نداشت ولی 

. بیشترین مقدار مولفه در فرهنگ [10] مطالعه همخوانی داشت

و کمترین  44/3با میزان  "سنجش توجه به نتیجه"سازمانی مربوط به 

می باشد و در  58/2با میزان  "سنجش خطرپذیری"مقدار مربوط به 

سنجش "مولفه های اخالق حرفه ای بیشترین مقدار مربوط به 

سنجش "و کمترین مربوط به  34/4با میزان  "همدردی با دیگران

می باشد. که با نتایج مطالعه رحیمی  1/3با میزان  "عدالت و انصاف

انی نداشت. این تفاوت را می توان به دلیل همخو [18] و معیدفر [10]

جوان تر بودن اعضاء هیات علمی و پایین بودن سابقه کار آن ها دانست 

به طوری که در شاغلین جوان و با سابقه کم، توجه به نتیجه بیشتر و 

یری کمتر می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در امکان خطرپذ

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با توجه به نوع فرهنگ سازمانی 

مولفه های اخالق حرفه ای از جمله مسئولیت پذیری، صداقت، وفاداری، 

احترام به دیگران، همدردی با دیگران و احترام به ارزش ها دارای 

شد که داشتن فرهنگ سازمانی مناسب باعث امتیازهای باالیی می با

افزایش تعهد کارکنان به سازمان، پذیرش مسئولیت های بیشتر، بروز 

افکار نو، ارائه پیشنهادات جدید و افزایش احترام بین افراد خواهد شد 

همخوانی داشت. بر اساس نتایج  [10]که با نتایج مطالعه رحیمی 

بدست آمده در مولفه های فرهنگ سازمانی، مولفه های خالقیت، 

ریسک پذیری، توجه به نتایج، توجه به کار تیمی و جاه طلبی با سطح 

تحصیالت اختالف معناداری دارد به طوری که از این مولفه ها بیشترین 

داشت. در بین مولفه های  "توجه به نتایج "اختالف معنادار را مولفه 

با سایر مولفه ها  "رعایت عدالت و انصاف"اخالق حرفه ای به جز مولفه 

 "همدردی با دیگران"اختالف معنادار بوده و از بین این مولفه ها مولفه 

بیشترین اختالف معناداری را داشت. همچنین بین فرهنگ سازمانی و 

اخالق حرفه ای رابطه معناداری وجود نداشت که با نتایج رحیمی 

همخوانی داشت  [14] لکیو ما [17] ، نخعی[18]سهراب پور  ،[10]

همسوئی نداشت. اختالف معناداری بین  [12]ولی با مطالعه والنتین 

مولفه های فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه ای با جنس، سن و سابقه 

همخوانی داشت به  [10]کار وجود نداشت که با نتایج مطالعه رحیمی 

عبارتی بین دیدگاه اعضاء هیات علمی در مورد فرهنگ سازمانی و 

اخالق حرفه ای نگرش یکسانی وجود داشت که با نتایج مطالعه رحیمی 

همخوانی داشت. داشتن تعامالت نزدیک  [19] اسمیر و پارکر، چ[10]

د فضایل اخالقی در طرفین، توجه به رفع با همکاران با هدف رش

مشکالت دیگران، ارج نهادن به شخصیت و اخالق دیگران و رعایت ادب 

در تعامالت با دیگران از نشانه های اخالق حرفه ای و کرامات انسانی را 

گسترش می دهد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد نمره 

مدرك کارشناسی ارشد نسبت اخالق حرفه ای در اعضاء هیات علمی با 

به سایر گروه ها به طور معناداری بیشتر بوده است با توجه به این که 

مطالعه مشابهی در این مورد یافت نگردید به نظر می رسد علت این 

تفاوت را می توان با توجه به نتایج این مطالعه، به تفاوت در سابقه کار 

ا ابقه کاری بیشتر در گروه بافراد نسبت داد؛ بدین معنی که افراد با س

تحصیالت کارشناسی ارشد قرار دارند و انتظار می رود با وظایف حرفه 

ای خود آشنایی بیشتری داشته باشند و موارد اخالق حرفه ای را نیز 

پیشنهاد می گردد اعضاء محترم هیات علمی با  بیشتر رعایت نمایند.
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ل نزدیک با سایر شنیدن اظهارنظرهای همکاران و دانشجویان، تعام

همکاران، توجه به مشکالت دانشجویان و داشتن نگاه یکسان به 

دانشجویان در بعد حفظ و کرامت انسانی اخالق حرفه ای را در محیط 

کار رعایت کنند همچنین در ارائه پیشنهادات جدید و نوآوری ها در 

ه انجام امور سازمانی تالش نموده و در قبال دانشجویان و اموری که ب

آن ها سپرده می شود مسئولیت پذیر باشند. مهمترین محدودیت 

مطالعه این می باشد که جامعه آماری صرفا محدود به اعضاء هیات 

علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد لذا تعمیم نتایج 

 حاصل به سایر جوامع بسیار محتاطانه باید صورت گیرد. 

 نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد اخالق حرفه ای در دانشگاه در حد خوب 

رعایت می شود. از آنجا که داشتن فرهنگ سازمانی مناسب باعث هویت 

بخشیدن به کارکنان، تسهیل تعهد گروهی، ارتقاء ثبات نظام اجتماعی، 

کمک به شکل دادن رفتار افراد و تاثیر بر وظایف و نحوه عملکرد 

ارد و از طرفی ترویج اخالق حرفه ای در دانشگاه، در مدیریت می گذ

گرو تصور انسان از فرهنگ سازمانی دانشگاه است، پیشنهاد می گردد 

مسئولین دانشگاه ها برای نهادینه سازی اخالق در فرهنگ سازمانی، 

ترویج مستمر و اثربخش اخالق را در همه ارکان سازمان، ضروری 

 دانسته و حمایت کنند.

 ریسپاسگزا

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در 

تصویب و تامین منابع مالی این پژوهش )کد طرح تحقیقاتی: 

( و کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه که 19/3/1393مورخه  93/پ/740

انی بعمل می آید.ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند تشکر و قدرد
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Abstract 

Introduction: In universities and organizations, professional ethics are under the 

influence of organizational culture. Organizational culture is a set of shared meanings 

and values, which connect members together. The present study aimed at investigating 

the relationship between organizational culture and professional ethics among the faculty 

members of North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran. 

Methods: The current descriptive, analytical research was conducted on 83 faculty 

members of North Khorasan University of Medical Sciences through census in 2015. 

Professional ethics and organizational culture questionnaires were used to collect data. 

Data were analyzed by one-sample t test, Pearson correlation coefficient, and ANOVA 

with SPSS version 19. 

Results: The mean scores of organizational culture and professional ethics subscales 

were 162.1 ± 20.8 and 63.5 ± 5.2, respectively. The mean score of organizational culture 

was at enough good level, while that of professional ethics good. There was no significant 

relationship between organizational culture and professional ethics in the current study 

(P > 0.05). There was also no significant relationship between organizational culture and 

professional ethics in terms of age, gender, and work experience; a significant 

relationship was only observed between the level of education and professional ethics in 

the studied population (P < 0.001). 

Conclusions: Based on the viewpoints of the studied faculty members, professional 

ethics is at good level in North Khorasan University of Medical Sciences. To 

institutionalize professional ethics in the university, the managers and officials are 

recommended to take continuous and effective actions in order to promote ethics at all 

organizational levels. 
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