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تاثیر کمال گرایی پیشرفت دهنده بر یادگیری سازمانی و اخالق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی)مطالعه 

موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران(

طاهره آقامیرزایی محلی1، مریم تقوایی یزدی*2، جمیله آقاتبار رودباری3

چکیده

  زمینه و هدف: یکی ازمولفه های شخصیتی که به درجات متفاوت در کارکنان وجود دارد و می  تواند در نوع و 
رابطه کمال  گرایی  بررسی  این پژوهش  از  باشد،کمال  گرایي است. هدف  تأثیرگذار  میزان پیشرفت و موفقیت کارکنان 

پیشرفت  دهنده با یادگیری سازمانی و اخالق سازمانی در دانشگاه   علوم پزشکی بوده است.
  روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بوده، جامعه آماري شامل کلیه کارکنان دانشگاه   علوم پزشکی مازندران 

به تعداد 2941 نفر، که بر اساس جدول مورگان به تعداد 341 نفر به روش تصادفی طبقه  ای بعنوان نمونه انتخاب شدند. 
سازمانی  یادگیری  و همکاران  )1397(،  اسدپور  پیشرفت  دهنده  کمال  گرایی  پرسشنامه  های:  ابزار جمع  آوری داده  ها شامل 
نیفه)2001( و اخالق سازمانی امیدی )1390( بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده  ها از آزمون  های کولموگروف-اسمیرنوف، 

مدل معادالت  ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss21  و LISREL8.5 انجام گرفت.
  یافته ها: کمال  گرایی پیشرفت  دهنده دارای میانگین 3/63 و از میان مولفه  های آن، میل به نظم و ترتیب دارای بیشترین 
میانگین و هدفمندی دارای کمترین میانگین مي  باشد. یادگیری سازمانی دارای میانگین 3/58 و از میان مولفه  های آن، 
چشم  انداز مشترک دارای بیشترین میانگین و تفکر سیستمی دارای کمترین میانگین می  باشد. اخالق سازمانی دارای میانگین 
3/6 و از میان مولفه  های آن، انصاف و برابری دارای بیشترین میانگین و صداقت و راستگویی دارای کمترین میانگین می  باشد. 
کمال  گرایی پیشرفت  دهنده با یادگیری سازمانی با ضریب استاندارد)0/65( و با اخالق  سازمانی با ضریب استاندارد)0/58( 

رابطه مثبت و معنا  داری دارد.
  نتیجه گیری: کمال گرایی پیشرفت دهنده بر یادگیری سازمانی و اخالق سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاثیر 
دارد. با توجه به ارتباط یادگیری و اخالق سازمانی با اثربخشی، بهره وری وبهبود عملکرد سازمان، انتظار می رود، مدیران و مسئوالن 
دانشگاهی با برنامه  ریزی  های علمی و منسجم نسبت به پرورش و ارتقای جنبه  های مثبت و پیشرفت  دهنده کمال  گرایی در 

کارکنان همت گمارند و پایین ترین ضریب استاندارد )0/548( مربوط به بعد تصمیم گیری است.
   كلمات كلیدی:کمال  گرایی پیشرفت  دهنده، یادگیری  سازمانی، اخالق  سازمانی
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مقدمه
امروزه سازمان  ها، بی  وقفه با تغییر مواجه  اند. برای توانمندسازی 
آن  ها جهت رقابت موثر در بازارهای رقابتی باید به آن  ها آموخت 
رشد  و  بقا  کنند.  تولید  دانایی جدید  و  بگیرند  یاد  چگونه  که 
سازمان  ها از جمله سازمان  های آموزشی در دنیای پرتغییر کنونی 
مستلزم توانایی برای واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییرهای 
پی در پی محیطی است. فقط سازمان  هایی می  توانند ضرورت  ها 
بقای خود  و  نمایند  به موقع پیش  بینی  را  تغییرات محیطی  و 
یادگیری سازمانی  بر  ادامه دهند که  را در محیط دائما متغیر 
تمرکز و تاکید کنند]1[. یادگیری سازمانی یک فرایند و مجموعه 
اقداماتی است که به یادگیری کارکنان می  انجامد و دربرگیرنده 
سازمانی مشخص است که در سازمان یادگیرنده اعمال  رفتار 
اخالق، الزمه جامعه سالم است و به  دیگر  از سوی  می  گردد. 
علت کارکردها و پیامدهاي مثبت فردي، سازماني و اجتماعي 
آن است که همواره توجه مدیران سازمان  ها را برانگیخته تا براي 
حفظ و ارتقاي سطح آن کوشش کنند]2[. یادگیری سازمانی، 
نیروی محرکه قدرت  مندی برای موفقیت بسیاری از سازمان  های 
یادگیری سازماني  آموزشی است.  سازمانهای  جمله  از  امروزی 
فرآیندی است که باعث توسعه دانش و بینش جدید در سازمان 
مي  شود و تأثیرات بالقوه  ای را بر رفتار کارکنان مي  گذارد و باعث 
می  دهند  نشان  بهبود فعالیت  های سازمان مي  شود. تحقیقات 
که یادگیری سازمانی می  تواند موجب بهبود یادگیری جمعی و 
همگانی در سازمان، بهبود فعالیت  های سازمانی، بهبود رفتارهای 
فردی و گروهی و در نهایت کارایی، اثربخشی و بهره  وری سازمان 
شود]3[. در دهه  های اخیر مدیران سازمان  ها به اهمیت تزریق 
اخالق حرفه  ای در شریان  های حیاتی سازمان  ها بیش از پیش پی 
برده  اند و اکنون خوب می  دانند که عنصر اخالق به عنوان یکی از 
عوامل ثبات سازمان و نیل به اهداف غایی آن است]4[. اخالق 
سازمانی نقش پراهمیتی را در جهان و حوزه سازمان یافته است. 
اخالق مانند عدالت، انصاف،  به گونه  ای که مباحث مربوط به 

تعهد و حقوق فردی و سازمانی نقش پررنگ و مهمی یافته است. 
بنابراین مدیران و کارکنان سازمان  ها برای ایفای امور سازمانی 
خود افزون بر معیارهای سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه  ای 
از رهنمودهای اخالقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتارها و 
اعمال سازمانی یاری دهند و نوعی هماهنگی و وحدت رویه 
در حرکت به سوی شیوه مطلوب در اخالق سازمانی را میسر 
سازد. زیرا امروزه یکی از مهم  ترین معیارهای ارزیابی سازمان  ها 
و یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان  ها مباحث و اصول اخالقی 
و  فعالیت  ها  بر  تأثیري چشمگیر  اخالق سازماني،  می  باشد]5[. 
نتایج سازمان دارد. اخالق سازماني، بهره  وري را افزایش مي  دهد؛ 
ارتباطات را بهبود مي  بخشد و درجه ریسک را کاهش مي  دهد؛ 
زیرا در صورت حاکمیت اخالق سازماني بر سازمان، اطالعات به 
آساني منتقل مي  شود و مدیر پیش از ایجاد حادثه، از آن مطلع 
مي  گردد. افزایش اخالق سازماني در هر سازماني با ارتقاء سالمت 
اداري و کاهش فساد اداري همراه است]6[. در نتیجه اخالق از 

ضروریات سازمانی است.
یکی از سازه  هاي شخصیتی که به درجات متفاوت در افراد 
وجود دارد و می  تواند در نوع و میزان پیشرفت و موفقیت افراد از 
جمله کارکنان تأثیرگذار باشد، کمال  گرایي است]7[.کمال  گرایی 
برآورده ساختن انتظارات خود و دیگران است با کیفیتی برتر 
و بهتر از آن چه موقعیت اقتضا می  کند. کمال  گرایی به صورت 
گرایش به سمت عملکرد بی  نقص، تعیین اهداف در سطح باال و 
ارزیابی سخت  گیرانه نسبت به خود شناخته می  شود]8[. و یک 
ویژگی شخصیتی است که نقش مهمی در سازش یافتگی افراد 
دارد]9[. کمال  گرایی به صورت مثبت و منفی است. کمال  گرایی 
منفی به واسطه تالش برای رفع محرک  های آزار دهنده مانند 
ترس از شکست، انتقاد، مورد تمسخر واقع شدن، تحقیر و 
منجر به تالش برای  نهایتا  و  برانگیخته می  شوند  شرمندگی 
اجتناب از شکست و تنظیم استاندارهای غیر واقع بینانه می  شود 
که تجربه احساسات منفی مانند اضطراب، افسردگی و رفتارهای 
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اجتنابی را به دنبال دارد]10[. از طرفی رفتارهای   کمال  گرایانه 
احساس رضایتمندی از  واسطه  پیشرفت  دهنده به  و  مثبت 
پیشرفت، تحسین و تمجید تقویت می  شود و به سمت دستیابی 
به موفقیت جهت  دهی می  شود]11[. در نتیجه در یادگیری نقش 

مهمی دارد.
و  میرشکار  همکاران)2012(،  و  خیاطان  پژوهش  نتایج   
خود  و  کمال  گرایی  بین  که  داد  نشان  سعادتمند)2014( 
به  قادر  کمال  گرایی  و  دارد  وجود  معناداری  رابطه  کارآمدی 
پیش بینی خود  کارامدی و عزت نفس می  باشد]13،12[. تزینر 
دادند که کمال  گرایی  نشان  پژوهش خود  تانامی)2013( در  و 
تطبیقی با درگیری شغلی مرتبط بود، در حالی که کمال  گرایی 
ناسازگار با سبک  های دلبستگی ایمن و غیر  ایمن همراه بود. عالوه 
بر این  ، تنها یک سبک دلبستگی )غیر  امن( و یک نوع کمال  گرایی 
)ناسازگار( با کارگرایی مرتبط بودند. مدیران باید به کارمندان 
توجه کنند]14[. نتایج پژوهش رزم  آرا )1395( حاکی از آن است 
که؛ کمال  گرایی و ابعاد آن و همچنین هویت سازمانی و ابعاد آن 
بر رفتار کاری کارکنان آموزش و پرورش تاثیر دارد]15[. نتایج 
پژوهش نژاد  ایرانی)1395( نشان داد که کمال  گرایی کارکنان بر 
اثربخشی سازمانی با مطالعه نقش میانجی عملکرد شغلی کارکنان 
تأثیر دارد]16[. براساس یافته  های این پژوهش، مدیران می توانند 
کارکنان،  شغلی  عملکرد  بهبود  و  سازمانی  اثربخشی  طریق  از 
زمینه کمال  گرایی کارکنان را فراهم آورند. نتایج تحقیق ساکی 
و همکاران)1395( نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین 
اخالق  سازمانی و عملکرد شغلی مدیران وجود دارد]17[. از بین 
مؤلفه های اخالق  سازمانی، مؤلفه خودمداری سازمانی با )72/2 
شغلی  عملکرد  پیش بینی  تبیین  در  را  بیشترین سهم  درصد( 
مدیران دارد. شواهد حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در 
باالی  خودمداری  تأثیر  مدیران،  بین  در  اخالق  سازمانی  حضور 
مدیران بر عملکرد شغلی آنان، از زمره موضوعاتی است که باید، 
به طور جدی مدنظر قرار گیرد. یافته های پژوهش صالحی  فرد و 

ذبیحی  حصاری)1397( نشان داد کمال گرایی مثبت و جو  سازمانی 
با رضایت  شغلی معلمان زن رابطه مثبت و معنی دار و کمال گرایی 
معنی دار  و  منفی  رابطه  زن  معلمان  رضایت  شغلی  با  منفی 
داشت]18[. نتایج پژوهش حسینی مهرآبادی )1397( نشان داد 
که بین کمال  گرایی و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود 
دارد]19[. پژوهش بشارت و فرهمند  )1397( نشان دادند که بعد 
کمال  گرایي خودمحور با اهمال  کاري رابطه منفي و غیر معنادار دارد 
و ابعاد دیگرمحور و جامعه محور کمال  گرایي با اهمال  کاري رابطه 
مثبت معنادار دارند]20[. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به 
گام نیز نشان داد که کمال  گرایي خودمحور را مي  توان به عنوان 
پیش بین منفي و کمال  گرایي دیگرمحور و جامعه محور را مي 
توان به عنوان پیش بین مثبت اهمال کاري قلمداد کرد.  یافته  های 
پژوهش محقق و همکاران)1398( نشان داد که بین تعهد سازمانی 
و کمال  گرایی با رهبری اخالقی جان  نثارانه رابطه مثبت و معناداری 
وجود دارد و خودکارآمدی، رابطه بین تعهد سازمانی و کمال  گرایی 
با رهبری اخالقی جان  نثارانه را میانجیگری می  کند، همچنین مدل 

ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار است]21[.
جمع  بندی پیشینه پژوهشی ارایه شده، نشان می  دهد که رابطه 
صورت  به  پژوهش،  این  در  مدنظر  متغیرهای  از  برخی  میان 
رابطه  که  تحقیقی  اما  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  جداگانه 
بین کمال  گرایی پیشرفت  دهنده با یادگیری سازمانی و اخالق را 
مورد بررسی قرار داده باشد، وجود ندارد. با عنایت به این امر در 
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه کمال  گرایی پیشرفت  دهنده 
با یادگیری سازمانی و اخالق سازمانی در دانشگاه  علوم پزشکی 
پژوهش  این  از  حاصل  یافته  های  بر  اساس  تا  هستیم.  مازندران 
بتوان، راهکارها و رهنمودهای الزم و سازنده  ای را در جهت ارتقاء 
کمال  گرایی پیشرفت  دهنده، یادگیری  سازمانی و اخالق  سازمانی به 
مدیران و مسئوالن دانشگاه   علوم پزشکی مازندران ارائه نمود تا 
از این طریق موجب بهبود عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد 

سازمان شد. 
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سوال  این  به  پاسخگویی  پی  در  حاضر  پژوهش  بنابراین  پس 
اساسی زیراست مدل ساختاری رابطه کمال  گرایی پیشرفت  دهنده 
مسئوالن  و  مدیران  در  اخالق  سازمانی  و  یادگیری  سازمانی  با 

دانشگاه   علوم پزشکی مازندران چگونه است؟

ابزار و روش 
پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه 
گردآوری داده  ها پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه 
آماري پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان دانشگاه   علوم پزشکی 
مازندران در سال تحصیلی 98-99 به تعداد 2941 نفر، که بر 
اساس جدول مورگان و به شیوه طبقه  ای بر حسب جنسیت، 341 
نفر انتخاب شدند. ابزار جمع  آوری داده  ها شامل پرسشنامه  های: 
کمال  گرایی پیشرفت  دهنده، یادگیری سازمانی و اخالق سازمانی 

بوده است. 
این  همکاران  )1397(:  و  اسدپور  کمال  گرایی  پرسش  نامه 
پرسش  نامه دارای 28 سوال و 4 مولفه )هدفمندی، تالش برای 
عالی  بودن، میل به نظم و ترتیب و معیارهای فردی مثبت( و در 
طیف پنج گزینه  ای لیکرت طراحی شده است]22[. پرسش  نامه 
یادگیری  سازمانی نیفه)2001(: این پرسش  نامه دارای 24 سوال و 
5 مولفه )مهارتهای فردی، مدل  های ذهنی، چشم  انداز مشترک، 
گزینه  ای  پنج  طیف  در  و  سیستمی(  تفکر  و  تیمی  یادگیری 

اخالق  سازمانی  پرسش  نامه  است]23[  .  شده  طراحی  لیکرت 
مولفه   4 و  سوال   21 دارای  پرسش  نامه  این   :)1390( امیدی 
و  وفاداری(  راستگویی،  و  صداقت  برابری،  و  انصاف  )امانتداری، 
در طیف پنج گزینه  ای طراحی شده است. روایی ابزارها به تأیید 
خبرگان و متخصصان موضوع رسید و پایایی ابزارها با استفاده از 
آلفای  کرونباخ محاسبه شد. میزان آلفای  کرونباخ برای پرسش  نامه 
یادگیری  سازمانی)0/88(،  پیشرفت  دهنده)0/95(،  کمال  گرایی 
آوری  جمع  از  پس  گردید.  محاسبه  سازمانی)0/96(  اخالق 
داده  ها جهت تجزیه و تحلیل داده  ها از آزمون  های کولموگروف-
  Spss21 اسمیرنوف، مدل معادالت  ساختاری با استفاده از نرم افزار

و LISREL8.5 انجام گردید. 

یافته  ها 
بر اساس یافته  های پژوهش 51 درصد از پاسخگویان را زنان و 49 
درصد را مردان ،11/4 درصد از در گروه سنی کمتر از 30 سال، 
35/2 درصد در گروه سنی 30 تا 40 سال، 36/7 درصد در گروه 
سنی 41 تا 50 سال و 16/7 درصد در گروه سنی باالی 50 سال، 
27/6 درصد از دارای سابقه کاری کمتر از 10 سال، 45/7 درصد 
10 تا 20 سال و 26/7 درصد باالی 20 سال سابقه کاری،35/7 
درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 31/7 درصد فوق لیسانس 

و 14/6 درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری بوده  اند.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
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کمال  گرایی  متغیر  که:  می  دهد  نشان   1 جدول  نتایج 
پیشرفت  دهنده دارای میانگین 3/63 و از میان مولفه  های آن، 
هدفمندی  و  میانگین  بیشترین  دارای  ترتیب  و  نظم  به  میل 
دارای کمترین میانگین مي  باشد. متغیر یادگیری سازمانی دارای 
مشترک  چشم  انداز  آن،  مولفه  های  میان  از  و   3/58 میانگین 
کمترین  دارای  سیستمی  تفکر  و  میانگین  بیشترین  دارای 
میانگین می  باشد. متغیر اخالق سازمانی دارای میانگین 3/6 و 
از میان مولفه  های آن، انصاف و برابری دارای بیشترین میانگین 

و صداقت و راستگویی دارای کمترین میانگین می  باشد.
آزمون  از  پژوهش  متغیرهای  بودن  نرمال  بررسی  برای 

با توجه به مقادیر سطح  کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. 
است،   0/05 از  بزرگتر  همگی  که  آمده  دست  به  معناداري 
فرض نرمال بودن توزیع نمونه  ها در سطح خطاي پنج درصد 
تأیید می  شود لذا همه متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال 

می  باشند)جدول2(.
با توجه به یافته  های شکل شماره 2و 3 و جدول شماره 3 مقادیر 
t که همگی بزرگتر از1/96می  باشد، کمال  گرایی پیشرفت  دهنده 
با یادگیری سازمانی با ضریب استاندارد)0/65( و کمال  گرایی 
استاندارد)0/58(  ضریب  با  اخالق  سازمانی  با  پیشرفت  دهنده 

رابطه مثبت و معنا  داری دارد.

جدول 1.  میانگین و انحراف  معیار متغیرهای پژوهش
 انحراف معیار / میانگین متغیرهای پژوهش 

 99 /63±0 /3 (KP)کمال گرایی پیشرفت دهنده 
 02 /41±1/3 (KP1هدفمندی )

 25 /61±1 /3 (KP2تالش برای عالی بودن )
 97 /78±0/3 (KP3نظم و ترتیب )میل به 

 07 /65±1 /3 (KP4)معیارهای فردی مثبت 
 86 /58±0 /3 ( YSیادگیری سازمانی ) 
 83 /54±0/3 (YS1مهارتهای فردی )

 97 /55±0/3 (YS2)های ذهنی مدل
 91 /69±0 /3 ( YS3) انداز مشترک چشم

 96 /65±0 /3 (YS4یادگیری تیمی )
 93 /50±0/3 (YS5)تفکر سیستمی 

 97 /60±0 /3 (AS)اخالق سازمانی 
 96 /60±0 /3 (AS1)امانتداری  

 1 /65±1/3 (AS2)انصاف و برابری 
 03 /55±1/3 (AS3)صداقت و راستگویی 

 02 /64±1 /3 (AS4)وفاداری 
 

جدول 2. تجزیه و تحلیل نرمال بودن توزیع داده  ها
 وضعیت  سطح معناداری  متغیر

 نرمال  0/ 054 دهندهگرایی پیشرفت کمال
 نرمال  0/ 069 سازمانی یادگیری
 نرمال  0/ 124 سازمانی اخالق
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شکل 2.  برآورد ضرایب استاندارد در مدل

 

شکل 3.  برآورد ضرایب آزمون t در مدل
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جدول 3.  نتایج حاصل از یافته  های مدل

 ضریب استاندارد  tآماره  متغیر ردیف 
 0/ 65 12/ 08   یسازمان یریادگیدهنده با شرفت یپ  ییگراکمال 1
 0/ 58 11/ 63  یسازمان اخالقدهنده با شرفت یپ  ییگراکمال 2

 

جدول 4.  شاخص  های برازش مدل
 حد مجاز  مقدار شاخص  نام شاخص  ردیف 

 3کمتر از  2/ 5 خی دو بر درجه آزادی 1
 0/ 1کمتر از  076 /0 ( RMSEA)ريشه ميانگين مربعات خطای برآورد  2
 0/ 9کمتر از 91 /0 (GFI)نيکويی برازش  3
 0/ 9کمتر از 95 /0 (CFI) شاخص برازش تطبيقی 4
 0/ 9کمتر از 94 /0 (NFI)مدل شاخص برازش  5
 0/ 9کمتر از 92 /0 (IFI)شاخص برازش افزايشی 6
 0/ 9کمتر از 93 /0 (RFI)شاخص برازش نسبی 7

 

شامل:  مدل  برازش  شاخص  های   ،4 شماره  جدول  اساس  بر 
 3 از  کمتر  مقدار   ، برابر2/5  که  آزادی  درجه  بر  دو  کای 
 )RMSEA(برآورد خطاي  مربعات  میانگین  ریشه  می  باشد. 
 ،)IFI(افزایشی برازش  شاخص  شاخص  های  0/076و  با  برابر 
 ،)NFI(مدل برازش  شاخص   ، )CFI(تطبیقي برازش  شاخص 
ترتیب  به   )RFI(نسبي برازش  برازش)CFI(، شاخص  شاخص 
می  باشد   0/93،  0/95  ،  0/94  ،0/91  ،0/95  ،0/92 با  برابر 
می  توان  بنابراین  است.  مدل  باالی  برازش  نشان  دهنده  که 
و  یادگیری  سازمانی  با  پیشرفت  دهنده  کمال  گرایی  که:  گفت 
اخالق  سازمانی در دانشگاه   علوم پزشکی مازندران رابطه مثبت 

و معناداری دارد.

بحث و نتیجه  گیری
دانشگاه علوم پزشکی  از جمله  و پیشرفت هر سازمانی  تعالی 
مازندران مستلزم داشتن کارکنان سالم و بانشاط است و روابط 
سالم با دیگران می  تواند موجب تکامل و رشد شخصیت شود. 
داشتن شخصیت سالم و برخورداری کارکنان از سالمت روانی 
نقش  و  شد  خواهد  آموزش  کمی  و  کیفی  ارتقاء سطح  باعث 

بسیار حیاتی در امر پرورش جامعه خواهد داشت. یکی ازمولفه 
های شخصیتی که به درجات متفاوت در کارکنان وجود دارد و 
می  تواند در نوع و میزان پیشرفت و موفقیت کارکنان تأثیرگذار 
ارتباط  پژوهش  این  در  بنابراین  است.  کمال  گرایي  باشد، 
اخالق  و  سازمانی  یادگیری  با  پیشرفت  دهنده  کمال  گرایی 
سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران مورد بررسی 
کمال  گرایی  متغیر  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  گرفت.  قرار 
تاحدودی  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پیشرفت  دهنده 
نظم  به  میل  آن،  مولفه  های  میان  از  و  است  متوسط  از  باالتر 
و ترتیب دارای بیشترین میانگین و هدفمندی دارای کمترین 
دهنده   پیشرفت  کمال  گرایی  همچنین،  مي  باشد.  میانگین 
تاثیر مثبت و  بر یادگیری سازمانی و هم اخالق سازمانی  هم 
معنادار دارد. اما با توجه به ضریب استاندارد 0/65، کمال  گرایی 
پیشرفت  دهنده در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر یادگیری 
سازمانی  نسبت به اخالق سازمانی تاثیر بیشتری داشته است.

میان  از  و  میانگین 3/58  دارای  نیز  یادگیری سازمانی  متغیر 
و  میانگین  بیشترین  دارای  مولفه  های آن، چشم  انداز مشترک 
تفکر سیستمی دارای کمترین میانگین می  باشد. از آنجایی که 
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یادگیری سازمانی، نیروی محرکه قدرت  مندی برای موفقیت 
آموزشی است باعث بهبود فعالیت  های سازمان  سازمان  های 
وجود  به  توجه  با  سازمان  این  در  طرفی  از  و  مي  شود]3[. 
تفکر  نهادینه  سازی  انداز مشترک،  از چشم  قبولی  قابل  سطح 
در  و  سازمانی   یادگیری  سطح  ارتقای  به  می  توان  سیستمی 
نتیجه بهبود یادگیری جمعی  ، بهبود عملکرد سازمانی، بهبود 
و  اثربخشی  کارایی،  نهایت  در  و  گروهی  و  فردی  رفتارهای 
اخالق  سازمانی  متغیر  گردید.  خواهد  منجر  سازمان  بهره  وری 
دارای میانگین 3/6 و از میان مولفه  های آن، انصاف و برابری 
دارای بیشترین میانگین و صداقت و راستگویی دارای کمترین 

میانگین می  باشد. اخالق از ضروریات مهم سازمانی است.
معیارهای  ترین  مهم  از  یکی  اخالقی  اصول  در عصر حاضر    
آن  ها  موفقیت  مهم  عوامل  از  یکی  و  سازمان  ها  ارزیابی 
می  باشد]5[. از سوی دیگر، سازمان  ها عالوه بر کسب منفعت، 
مسئولیت های اخالقی متعددی در قبال کارکنان و ذی نفعان 
رهبری  با  کمال  گرایی  و  سازمانی  تعهد  رابطه  دارند)مقاله 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  اساس  این  بر  جان  نثارانه(،  اخالقی 
مازندران ضروری به نظر می رسد، ضمن توجه بیشتر به انصاف 
از جمله  مولفه  های اخالق سازمانی  تقویت سایر  به  برابری،  و 
ویژه  به  و   سازمانی  و  فردی  حقوق  و  تعهد  انصاف،  عدالت، 

صداقت و راستگویی پرداخته شود. 
با  پیشرفت  دهنده  کمال  گرایی  داد،  نشان  پژوهش  این  نتایج 
یادگیری سازمانی و اخالق سازمانی در دانشگاه   علوم پزشکی 
به مدیران و  بنابراین  رابطه مثبت و معناداری دارد.  مازندران 
مسئوالن دانشگاه   علوم پزشکی مازندران پیشنهاد می  گردد، با 

ارتقای  و  پرورش  به  نسبت  منسجم  و  علمی  برنامه  ریزی  های 
جنبه  های مثبت و پیشرفت  دهنده کمال  گرایی در کارکنان همت 
گمارند. اتخاذ چنین راهبردی موجب بهبود یادگیری  سازمانی و 
اخالق  سازمانی و در نهایت عملکرد سازمان خواهد گردید. سایر 

پیشنهاد  ها در این راستا عبارتند از:
برای  مجازی  یا  حضوری  آموزشی  های  کارگاه  -برگزاری 

کارکنان به منظور ارتقای کمال  گرایی مثبت در آنان
باال  خصوص  در  کارکنان  توانمندسازی  های  دوره  -برگزاری 

بردن اعتماد به نفس و ایده  پردازی آن  ها
-ایجاد انگیزه کافي در کارکنان براي بهترشدن، در این راستا 

انتصابات درون سازماني، مي  تواند مفید واقع شود.
- تشویق کارکنان در سازمان  جهت صرف نیروي کافی خود 

براي رسیدن به نتایج مطلوب سازمانی
با  هم  سویی اهداف فردی  و  -اتخاذ هدف و آرمان مشترک 

اهداف جمعی و گروهی در سازمان
تشکر و قدردانی: از کارکنان دانشگاه   علوم پزشکی مازندران 
نموده  اند  همکاری  پژوهش  پرسشنامه  های  تکمیل  در  که 

قدردانی به عمل می  آید.
هماهنگی  با  پژوهش  این  پرسشنامه  های  اخالقی:  تاییدیه 
مسئولین دانشگاه   مربوطه توضیح و اجرا گردید این پرسشنامه  ها 
بدونه نام بوده و در تکمیل آن هیچ اجباری در میان نبوده است.

تعارض در منافع: بین نویسندگان هیچ تعارض منافعی وجود 
ندارد.

محققین  توسط  تماماً  پژوهش  این  مالی  منابع  مالی:  منابع 
پژوهش تهیه و مصرف شده است.
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The Impact of Progressive Perfectionism on Organizational 

Learning and Organizational Ethics in Medical University 

(Case Study of Mazandaran University of Medical Sciences)

Tahereh Aghamirzaee Mahali1, Maryam Taghvaee Yazd2*, Jamileh Aqatabar Roudbari3

Abstract
Background and objective: One of the personality components that exists in different degrees in employees and 

can affect the type and level of progress and success of employees is perfectionism. The aim of this study was to 
investigate the relationship between progressive perfectionism and organizational learning and organizational ethics 
in medical university.

Methods and Materials: The present study was descriptive-survey, the statistical population included all 
employees of Mazandaran University of Medical Sciences with 2941 people, which according to Morgan 
table 341 people were selected by stratified random sampling as a sample. Data collection tools included 
questionnaires: Asadpour et al.’s Advanced Perfectionism (1397), Neefe Organizational Learning (2001) 
and Omidi Organizational Ethics (2011). To analyze the data from Kolmogorov-Smirnov tests, structural 
equation modeling was performed using Spss21 and LISREL8.5 software.

Results: Progressive perfectionism has an average of 3.63, and among its components, the desire for order 
has the highest average and the target has the lowest average. Organizational learning has an average of 3.85, 
and among its components, the shared perspective has the highest average and systemic thinking has the lowest 
average. Organizational ethics has an average of 3.6 and among its components, fairness and equality have the 
highest average and honesty and truthfulness have the lowest average. Progressive perfectionism has a positive 
and significant relationship with organizational learning with standard coefficient (0.65) and with organizational-
ethics with standard coefficient (0.58).

Conclusion: Progressive perfectionism has an impact on organizational learning and organizational ethics of 
Mazandaran University of Medical Sciences staff. Due to the relationship between learning and organizational 
ethics with the effectiveness, efficiency and improvement of the organization’s performance, it is expected that 
university administrators and officials will work with scientific and coherent planning to nurture and promote the 
positive and progressive aspects of perfectionism in employees.

Keywords: Progressive perfectionism, organizational learning, organizational ethics
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