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زمستان 1396 ، دوره 26 ، شماره 4 ، صفحه 258 تا 271

كاركنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت،  رابطه بین اخالق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان 

درمان و آموزش پزشكی 

الهام طاهری1، امیرحسین محمد داودی2 *، پریوش جعفری3

کید بسیاری از محققین می باشد.  زمینه و هدف: نقش راهبردی اخالق حرفه ای در سازمان ها و ادارات دولتی مورد تا

استراتژیک خوب  از  پیش شرط های مدیریت  یکی  عنوان  به  را  اخالقی شایسته  اصول  استراتژیک،  متخصصان مدیریت 

کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و  دانسته اند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت اخالق حرفه ای در میان 

آموزش پزشکی و جامعه پذیر شدن آن می باشد.

گردآوری میدانی و به صورت توصیفی- همبستگی می باشد. حجم  کاربردی، به شیوه  روش بررسی: تحقیق با هدف 

نمونه با توجه به جدول مورگان 153 نفر تعیین و نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها؛ دو 

که روایی آن تایید شد  پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی Ralph cutz و پرسشنامه اخالق حرفه ای  Murray بود 

و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS صورت گرفت. این تحقیق گردآوری شده به کمك روش های 

کولموگروف- اسمیرنوف و  آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، آزمون 

گرفته است.  شایپرو- ویلك از طریق نرم آفزار آماری SPSS  و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار 

یافته ها: یافتــه ها حکایـــت از وجــود ارتبـــاط معنـــی دار بیــن جامعه پذیـــری سازمانی با مسئولیــت پذیــری )p <0/01  و 

r = 0/517( و صــداقت )p <0/01 و r = 0/526 ( داشت. بیشترین همبستگی جامعه پذیری با متغیــر عدالت و انصـــاف 

کمترین همبستگی با فروتنی )p <0/01  و r = 0/483 ( بود. p و r =0/538( و  <0/01(

کارکنان معاونت آموزشی وزارت  نتیجه گیری: وجود رابطه معنادار بین اخالق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی در میان 

کی از آن است که وجود ارتباط  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیانگر همبستگی نزدیک این دو متغیر با هم بود. نتایج حا

کیفیت عملکرد سازمان مؤثر و راهگشا باشد. معنی دار می تواند در ارتقاء 

كلیدی: اخالق حرفه ای، جامعه پذیری سازمانی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت كلمات 

کارشناس دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، تهران، ایران کارشناس ارشد مدیریت آموزشی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی،   .1
Email : adavoudi838@yahoo.com   گروه مدیریت آموزشی،  دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، ساوه، ایران نویسنده مسئول، دانشیار،   .2

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران دانشیار،   .3

چکیده
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الهام طاهری و همکاران

مقدمه: 

هنگام  در  ضروری  و  کلیدی  نکات  از  یکی  جامعه پذیری1 

گزینش نیروی انسانی در هر سازمان است، برای سازمان ها بسیار 

ضروری است که پس از گزینش، استخدام و ورود افراد جدید، برای 

کم  گردد تا آنان بتوانند خود را با فرهنگ حا آن ها تدابیری اتخاذ 

بر سازمان تطبیق دهند )1(. جامعه پذیری یا اجتماعی شدن به 

معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزش ها، هنجارها و نگرش های 

گروهی و اجتماعی است )2(.کارکنان جدید، ارزش ها و منش های 

در  و   می آورند  سازمان  داخل  به  خودشان  با  را  سازمان  بیرون 

مقابل، سازمان ها  تالش می کنند آن ها را با ارزش ها و منش های 

درونی آشنا و سازگار نمایند. جامعه پذیری فرایندی است که طبق 

آن افراد نگرش ها، رفتارها و دانش مورد نیاز برای مشارکت به عنوان 

یك عضو سازمانی را بدست می آورند )3(. جامعه پذیری سازمانی، 

هم برای افراد و هم برای سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

گیرد، احتمال  بروز و تکرار  کم توجهی یا بی توجهی قرار  گر مورد  ا

رفتارهای بیرون از چارچوب و هنجارهای سازمانی توسط تازه واردها 

بیشتر می شود. استمرار این وضعیت موجب شکل گیری، نگرش ها 

کار  کشمکش ها، جابجایی و ترك  و رفتارهای منفی، تعارضات و 

می گردد. همچنین باال بودن هزینه فرآیند استخدام و گزینش برای 

سازمان ها و نقش جامعه پذیری در موفقیت این فرآیند ؛ دلیلی 

دیگری بر اهمیت جامعه پذیری سازمانی است. برای سازمان ها، 

معیارهای  و  گروه  اعضای  با  تازه واردها  شدن(  )عجین  همراهی 

عملکرد سازمانی، بسیار مهم است. تاثیر سریع عوامل سازمانی بر 

افراد و همچنین تاثیر ماندگار و درازمدت بر آن ها است. تازه واردها 

و  می دهند  تطبیق  سازمان  شرایط  با  را  خود  اول،  ماه  چند  در 

کارکنان  بر رفتار و عملکرد   ، تاثیرات پذیرفته شده در این ماه ها 

ماندگار و عمیق خواهد بود )3(. 

منفی  تاثیر  جدید  کارمنــــد  بر  جامعه پذیری  به  توجه  عدم 

جامعــــه پذیـــــر  به خوبی  که  کارمنــــدانی  و  است  داشته  حیاتی 

1. Socialization

نشده اند، سطوح باالیی از انتظارات برآورده نشده را از خود بروز 

رفتارهای  و  ضعیف  نگرش های  با  خود  نوبه  به  این  و  داده اند 

منفی و باالی ترك خدمت همراه می شود.

که اخالق هیچ گاه  یکی از مشکالت جامعه امروزی این است 

کلی در حوزه اجتماعی و یا سیاسی  کار یا به طور  کسب و  در حوزه 

است.  بوده  شخصــــی  موضــــوعی  همواره  بلکه  نبوده،  مطرح 

اذعان  آنان است  و درستی، خواست  راستی  اینکه  به  انسان ها 

کثریت مردم  که ا دارند، اما در عین حال مطالعات نشان می دهد 

کارها را به همان درستی که از دیگران انتظار دارند، انجام  معمواًل 

نمی دهند )4(.

بی بدیلی  نقش  علیرغم  اجتماعی  نهادهای  و  سازمان ها 

کنونی  که در رشد و توسعه و پیشرفت جوامع دارند، در شرایط 

کامل معیارهای اخالقی، دچار مصائب  با توجه به عدم رعایت 

مداری،  رابطه  قانون گریزی،  که  شده اند  متعددی  مشکالت  و 

فقط  مسئولیت پذیری  عدم  و  دیگران  حقوق  به  بی توجهی 

بخشی از آن محسوب می گردد. در واقع هر یك از جوامع به ویژه 

نوعی درگیر مسائل  به  اجتماعی شان  نهادهای  و  در سازمان ها 

 .)5( هستند  اخالقی  ناهنجاری های  بروز  از  ناشی  مشکالت  و 

در مورد بررسی متغیر اخالق حرفه ای با جامعه پذیری سازمانی 

تحقیق و پژوهشی در منابع فارسی وجود ندارد.

از  برخی  در  دارد.  وجـــــود  نیز  ما  کشـــــور  در  وضعیـــت  این 

سازمان ها خواسته یا ناخواسته تبدیل به رفتارهای غیراخالقی 

کارمندان آن سازمان شده است. اما  کاری  شده و بخشی از رویه 

سازمان ها چگونه می توانند اخالق حرفه ای را به جامعه پذیری 

اخالق  می توانند  سازمان ها  چگونه  و  کنند؟  تبدیل  سازمانی 

سازمانی  فرهنگ  ملزومات  جزء  و  کرده  نهادینه  را  حرفه ای 

از  یکی  امروزه  سازمان ها  سطح  در  حرفه ای  اخالق  درآورند؟ 

موجب  حرفه ای  اخالق  رعایت  و  می باشد  روز  تاثیرگذار  مسائل 

کارمندان یك سازمان نسبت  افزایش تعهد و پاسخگویی درست 

به نیازهای آن سازمان می باشد )6(. ساده ترین انگاره در تعریف 
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رابطه بین اخالق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی ...

که آن را»مسئولیت پذیری در زندگی  اخالق حرفه ای این است 

شغلی« بدانیم )7(.

متناسب  اخالقی  کدهای  دارای  سازمانی  مجموعه ی  هر 

که اخالق حرفه ای نام دارد)7(.  با ساختار حرفه ای خود است 

آموزش  باید اخالق حرفه ای تدوین و سپس  اول  در سازمان ها 

نمایند.  اجرا  را  آن  بتوانند  سازمان  آن  کارکنان  تا  شود  داده 

که  است  سازمانی  فرایندهای  مهم ترین  از  یکی  جامعه پذیری 

که دارای  در صورت اجرای صحیح آن، به ویژه در سازمان هایی 

نتایج مثبتی  به  ماموریت ها و وظایف متنوع هستند، می توان 

دست یافت. در نتیجه جامعه پذیری سازمانی پدیده قدرتمندی 

کارکنان دارد )8(. عالوه بر این سازمان ها  است که آثار متعددی بر 

کارآمد و متعهد  کاردان،  کارکنان متخصص،  برای اداره خود به 

معضل های  از  وظایف  انجام  برای  کافی  دقت  عدم  دارند.  نیاز 

بزرگ دستگاه های اجرایی است )9(.

و  بیستم  قرن  آمریکایی  اخالق گرای  جوزفسون،  اعتقاد  به 

بیست و یکم، دلیل توجه به اخالق دو نشانه بارز است: اول نقش 

مهم و پر معنای رفتار اخالقی در حفظ و بقای یك جامعه مدنی و 

دوم وجود تعداد پرشمار از نمونه های ضد اخالقی )10(.

و  سازمانی  مختلف  حوزه های  در  می تواند  حرفه ای  اخالق 

کیفیت خدمت و افزایش  گردد و بر روی ارتقای  شغلی افراد وارد 

گذاشته و از طریق فرهنگ سازمانی  کارکنان تاثیر مثبت  رضایت 

آن را اشاعه داد.

در  مناسب  مستندات  وجود  عدم  به  توجه  با  مطالعه  این 

تعیین  هدف  با  حرفه ای   اخالق  و  جامعه پذیری  ارتباط  مورد 

کارکنان معاونت آموزشی وزارت  رابطه بین این دو متغیر، میان 

گرفت. نتایج حاصل  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام 

برنامه ریزان  و  مدیران  اختیار  در  را  فرصت  این  پژوهش  این  از 

وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و معاونت آموزشی این 

راهکارهایی  اتخاذ  به  نیاز  صورت  در  تا  می دهد  قرار  وزارتخانه 

برای ایجاد زیرساخت ها در جهت عملیاتی شدن موفق اخالق 

حرفه ای اهتمام ورزند.

روش بررسی

اجرا  لحاظ  از  و  میدانی  گردآوری  صورت  به  پژوهش  این 

که در نیمه اول سال 1396 انجام  توصیفی- همبستگی می باشد 

کارکنان معاونت آموزشی  کلیه  پذیرفت. جمعیت مورد مطالعه 

 248 تعداد  شامل  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

کارشناسان بود. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع  نفر از 

کلیه افرادی که  تصادفی ساده، در دسترس  بود. بدین ترتیب که 

دارای ویژگی های مورد نظر پژوهشگر بوده و حاضر به همکاری با 

پژوهشگر بودند، وارد مطالعه شدند. لذا براساس جدول مورگان 

تعداد 153 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

که از  ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد 

دو بخش استاندارد جامعه پذیری سازمانی و اخالق حرفه ای به 

عنوان مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است.

 Ralph Cutz که توسط الف( پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی 

می باشد.  گویه   16 دارای  و  گردیده  ابداع   1988 سال  در 

مقیاس  می باشد.  پایایی  و  روایی  دارای  پرسشنامه  این 

پاسخگویی این پرسشنامه 5 درجه ای است. 

که توسط Murray  در  ب( پرسشنامه استاندارد اخالق حرفه ای 

گردیده و دارای 22 سوال و دارای روایی  سال 1993 ابداع 

این پرسشنامه 5  پاسخگویی  پایایی می باشد. مقیاس  و 

درجه ای است. )11(

روایی و پایایی:

»اخالق  متغیر  برای  آمده  بدست  آلفای  ضریب  میزان 

که بیشتر از 0/70 است. این  حرفه ای« برابر 0/846 برآورد شده 

برای  متغیرها  بین  درونی  همبستگی  دهنده  نشان  موضوع 

سنجش مفهوم مورد نظر بوده و می توان گفت که گویه های مورد 

نظر همگی یك متغیر را اندازه گیری می کنند. بنابراین پرسشنامه 

اخالق حرفه ای از پایایی الزم برخوردار است.

آلفــــای بدســــت آمده برای متغیــر »اخــــالق  میزان ضـــریب 



4 
ره

ما
 ش

 -
 26

ره 
دو

 -
13

96
ن 

ستا
زم

4 
ره

ما
 ش

 -
 26

ره 
دو

 -
13

96
ن 

ستا
زم

261
الهام طاهری و همکاران

که بیشتر از 0/70 است. این  حرفه ای« برابر 0/846 برآورد شده 

برای  متغیرها  بین  درونی  همبستگی  دهنده  نشان  موضوع 

سنجش مفهوم مورد نظر بوده و می توان گفت که گویه های مورد 

نظر همگی یك متغیر را اندازه گیری می کنند. بنابراین پرسشنامه 

اخالق حرفه ای از پایایی الزم برخوردار است.

میزان ضریب آلفای بدست آمده برای متغیر »جامعه پذیری 

از 0/70است. این  که بیشتر  برآورد شده  برابر 0/870  سازمانی« 

برای  موضوع نشـــان دهنـــــده همبستگی درونی بین متغیــــرها 

گویـــه های  که  گفـــت  سنجش مفهوم مورد نظر بوده و می توان 

بنابراین  می کننـــد.  اندازه گیـــری  را  متغیر  یك  همگـــی  موردنظـــر 

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی از پایایی الزم برخوردار است.

ابتدا مدل یابی معادله ساختاری انجام شد و جامعه پذیری 

آن  در  اصالحاتی  و  نبوده  برخوردار  مناسبی  روایی  از  سازمانی 

گویه های شماره 26 ، 28 ،30 ، 31 ، 32 ، 33 ،  گرفته و  صورت 

34  و 35 حذف شدند. بدین منظور بررسی مدل از مدل سازی 

از  جزئی  مربعات  حداقل  رویکرد  با   )SEM( ساختاری  معادله 

طریق نرم افزار Smart-PLS نسخه 2 انجام شده است. )جداول 

2 و 3(

برای   AVE ج در جدول 2، مقادیر جذر  طبق مقادیر مندر

پذیری  جامعه  و   )0/794( حرفه ای  اخالق  پنهان  متغیرهای 

)0/707( از همبستگی بین آن متغیرها با یکدیگر )0/670( بیشتر 

گرای  وا روایی  بودن  قبول  قابل  از  کی  حا امر  این  که  می باشد 

متغیرهای اخالق حرفه ای و جامعه پذیری می باشد.

کرونباخ  برای بررسی پایایی ابزار اندازه گیری از ضریب آلفای 

در  آمده  بدست  نتایج  که  است  شده  استفاده  مرکب  پایایی  و 

جدول 4 ارائه شده است.

جامعه پذیری سازمانی اخالق حرفه ای

سازگاری فرد با افراد دیگر

تعامل

آموزش

مسئولیت پذیری اخالقی

گرایی فضیلت 

پایبندی به اصول معنوی

مهارت در وظیفه فردی

جدول1 : میزان آلفای بدست آمده برای هر یك از متغیر های تحقیق

اولویتاولویتراهكارها

250/846-1اخالق حرفه ای

400/870-26جامعه پذیری سازمانی
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جدول 2 : نتایج آزمون بارهای عرضی و شاخص AVE برای اخالق حرفه ای و جامعه پذیری

متغیرهای مشاهده شدهمتغیرهای پنهان

همبستگی بارهای عرضی
بین متغیرهای 

پنهان

میزان واریانس 
استخراج شده 

)AVE(

سطح
قابل قبول

نتیجه اخالق 
حرفه ای

جامعه پذیری

بار عاملی باالتر از AVE ،0/4  0/7920/5470/6760/63مسئولیت پذیریاخالق حرفه ای
باالتر از 0/5، بارهای عرضی 

حداقل 0/1 بیشتر

تایید روایی همگرا

0/8540/558صداقت

0/7520/480فروتنی

0/7790/560عدالت و انصاف

بار عاملی باالتر از AVE ،0/4  0/3390/5300/36گویه 26= آموزش فشرده و متمرکزجامعه پذیری
پایینتر از 0/5، بارهای عرضی 

حداقل 0/1 بیشتر

تایید  همگرا  روایی 
نمی شود کلیدی 0/5130/717گویه 27= رفتار حیاتی و 

0/3790/634گویه 28= چهار مصاحبه عمده

و  مثبت  نکات  ساختن  روشن  گویه 29= 
منفی

0/5450/698

انجام  و  فشرده  آموزش های   =30 گویه 
کارهای نسبتا سطح پایین

0/1930/487

0/4660/665گویه 31= میزان تجربه یکسان افراد

پست های  در  کارکنان  شرکت   =32 گویه 
هم سطح، در یک دوره خاص آموزشی 

0/2630/457

معیار  و  پاداش  های  سیستم   =33 گویه 
ترقی

0/2010/444

کارکنان  گویه 34= ثابت بودن مسیر ترقی 
حرفه ای در 6 تا 10 سال اولیه 

0/2530/392

سیستم های  بودن  همسو   =35 گویه 
معیارهای  سایر  و  ارتقاء   معیار  و  پاداش 

موفقیت با یکدیگر 

0/4040/553

ارزش های  بودن  مشخص   =36 گویه 
مشترک سازمان برای تمام کارکنان حرفه ای 

0/4730/614

گویه 37= به ندرت نادیده شدن ارزش های 
حمایت شده سازمان توسط مدیریت

0/4240/632

بلند  نتایج  به  ترجیح سازمان  گویه 38= 
کوتاه مدت  مدت نسبت به نتایج 

0/4110/620

39= بهبود رابطه بین مشاور امین با افراد 
تحت آموزش 

0/4640/703

در  مالحظه  قابل  شباهت  وجود   -40
کاندیداهای بالقوه برای برنامه های  بین 

آموزشی 

0/4430/672

در این بخش روایی و پایایی مدل اندازه گیری مورد بررسی قرار می گیرد.
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جدول 4 : پایایی ابزار اندازه گیری

پایایی مركبآلفای كرونباخمتغیر

0/8050/873اخالق حرفه ای

0/8330/874جامعه پذیری سازمانی

میزان ضریب آلفا و مقادیر پایایی مرکب برای هر دو متغیر باالتر 

همسانی  دهنده  نشان  موضوع  این  است.  شده  برآورد  از 0/70 

درونی بین متغیرهای مشاهده شده در هر مدل اندازه گیری است. 

یافته ها 

تحقیق حاضر به رابطه بین اخالق حرفه ای و جامعه پذیری 

کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان  سازمانی میان 

منظور،  این  برای  پرداخت.   1396 سال  در  ر  پزشکی  آموزش  و 

کلیه  متغیرهای مورد نظر با استفاده از پرسشنامه به دست آمد. 

 SPSS آماری  افزار  نرم  طریق  از  و  رایانه  از  استفاده  با  اطالعات 

مورد  استنباطی  و  توصیفی  آمار  بخش  دو  در   PLS و  نسخه 18 

تحلیل قرار گرفت.

یافته ها و نتایج پژوهش در قالب دو بخش ارائه شده است. 

که در این تحقیق در سطح نمودارها،  بخش اول، آمار توصیفی 

آمار  دوم،  بخش  می باشد.  آماری  خالصه های  و  جداول 

استنباطی شامل آماره ها، بیان و آزمون کردن فرض ها و در نهایت 

آمار استنباطی  باشد.  نتیجه گیری در مورد صحت فرض ها می 

این تحقیق شامل آزمون های پارامتری است. به منظور تعیین 

پایایی پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS، ضریب آلفای 

کرونباخ برای پرسشنامه اخالق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی  

که نشان دهنده پایایی  و خرده مقیاس های آن ها محاسبه شد، 

متغیرها می باشد.

کلیه داده ها به تحلیل و استنباط در مورد  از توصیف  پس 

روی  تحلیل  گونه  هر  از  قبل  می پردازیم.  پژوهش  فرضیات 

متغیرهای مطرح شده  از لحاظ نرمال بودن بررسی شد.

ابعاد آن )مسئولیت پذیری، عدالت  و  برای اخالق حرفه ای 

توجه  با  سازمانی  جامعه پذیری  و  فروتنی(  صداقت،  انصاف،  و 

آزمون  از  پژوهش  مورد  متغیرهای  نرمالیتی  عدم  و  نرمالیتی  به 

کولموگروف- اسمیرنوف و شایپرو- ویلك استفاده شد )نمودار 1(.

جدول 3 : نتایج نتایج آزمون بارهای عرضی و شاخص AVE برای اخالق حرفه ای و جامعه پذیری

متغیرهای مشاهده شدهمتغیرهای پنهان

همبستگی بارهای عرضی
بین متغیرهای 

پنهان

میزان واریانس 
استخراج شده 

)AVE(

سطح
قابل قبول

نتیجه اخالق 
حرفه ای

جامعه پذیری

بار عاملی باالتر از 0/4  باالتر 0/7930/5450/6700/63مسئولیت پذیریاخالق حرفه ای
از 0/5، بارهای AVE عرضی 

حداقل 0/1 بیشتر

تایید روایی همگرا

0/8540/548صداقت

0/7480/416فروتنی

0/7930/545عدالت و انصاف

کلیدیجامعه پذیری بار عاملی باالتر از 0/4  باالتر 0/5140/6990/50گویه 27= رفتار حیاتی و 
از AVE ،0/5 بارهای عرضی 

حداقل 0/1 بیشتر

تایید روایی همگرا
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با توجه به نرمال نبودن توزیع ابعاد متغیر اخالق حرفه ای، 

بین  رابطه  وجود  بررسی  برای  پیرسون  همبستگی  ماتریس 

متغیرهای تحقیق در جدول 5 ارائه می شود.

که شامل چهار  مدل مفهومی اولیه، متغیر اخالق حرفه ای 

و متغیر جامعه پذیری سازمانی شامل 15  متغیر مشاهده شده 

متغیر مشاهده شده می باشد. این مدل برای پاسخ به فرضیه 

 )n=153( نمودار1 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها

)n=153( جدول 5 : ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق

جامعه پذیری سازمانیاخالق حرفه ایعدالت و انصاففروتنیصداقتمسئولیت پذیریمتغیرها

1مسئولیت پذیری

1**0/685صداقت

1**0/493**0/409فروتنی

1**0/545**0/515**0/404عدالت و انصاف

1**0/781**0/758**0/852**0/788اخالق حرفه ای

1**0/650**0/538**0/483**0/526**0/517جامعه پذیری  سازمانی

**معنادار در سطح 0/01 )آزمون دو دامنه(

*معنادار در سطح 0/05 )آزمون دو دامنه(
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کارکنان  که بین اخالق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی  اصلی 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رابطه 

کار رفته است. وجود دارد، به 

شكل 1: مدل مفهومی برای رابطه بین اخالق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی
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شكل 2 : مدل عمومی تاثیر اخالق حرفه ای بر جامعه پذیری در حالت برآورد ضرایب مسیر و بارهای عاملی

شكل 3 : مدل عمومی تاثیر اخالق حرفه ای و مدیریت مشاركتی برجامعه پذیری در حالت برآورد ضرایب معناداری
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که آماره  t برای ضریب مسیر بین »  جدول 7 نشان می دهد 

که  اخالق حرفه ای« و »جامعه پذیری« برابر 10/523 برآورد شده 

از 1/96 بزرگتر و درنتیجه در سطح اطمینان 95% معنادار است. 

بنابراین »اخالق حرفه ای« با ضریب 0/670 بر »جامعه پذیری« 

کارکنان  تاثیر دارد. یعنی با تقویت اخالق حرفه ای، جامعه پذیری 

افزایش می یابد.

نتایج ارزیابی مدل عمومی: 

برازش  نیکویی  از شاخص  استفاده  با  ارزیابی مدل عمومی 

زیر  صورت  به   GOF محاسبه  فرمول  می گیرد.  صورت   )GOF(

 ) communality که در آن )R2 ( میانگین ضرایب تعدیل و ) است 

کی است: متوسط مقادیر اشترا

كی مربوط به متغیرهای اخالق حرفه ای و  جدول 5: مقادیر اشترا
جامعه پذیری

كیمتغیرها مقادیر اشترا

0/632اخالق حرفه ای

0/499جامعه پذیری سازماني

که  شاخص GOF این مدل تقریبًا برابر 0/53 به دست آمده 

از مطلوبیت قوی مدل عمومی حکایت دارد.

به اختصار نتایج حاصل از بررسی فرضیه های مطرح شده 

در این پژوهش عبارت بودند از :

بین مسئولیت پذیری و جامعه پذیری سازمانی کارکنان   -1

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت 

رابطه وجود دارد. همبستگی  متوسط، مثبت و معنی داری بین 

در  سازمانی«  »جامعه پذیری  و  »مسئولیت پذیری«  متغیرهای 

سطح 0/01 وجود دارد )p <0/01  و r= 0/517(. بنابراین فرض 

بین  گفت  می توان  درصد   99 اطمینان  با  و  می شود  رد  صفر 
»مسئولیت پذیری« و »جامعه پذیری سازمانی« کارکنان معاونت 
وجود  رابطه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی 
سازمان،  در  کارکنان  مسئولیت پذیری  افزایش  با  یعنی  دارد. 

جامعه پذیری سازمانی کارکنان افزایش می یابد.
کارکنان معاونت  بین فروتنی و جامعه پذیری سازمانی   -2

وجود  رابطه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی 

متغیرهای  بین  معنی داری  و  مثبت  متوسط،  همبستگی   دارد. 

»فروتنی« و »جامعه پذیری سازمانی« در سطح 0/01 وجود دارد 

با  و  می شود  رد  صفر  فرض  بنابراین   .)r=  0/483 و    p  <0/01(

گفت بین »فروتنی« و »جامعه پذیری  اطمینان 99 درصد می توان 

جدول 6 : نتایج بخش ساختاری مدل تاثیر اخالق حرفه ای بر جامعه پذیری

نتیجه آزمونجهت رابطهt بحرانیمقدار tضریب مسیرمتغیر مستقلمتغیر  وابسته
ضریب تعیین 

)R2(

جامعه پذیری
اخالق 

حرفه ای
0/488تاییدمستقیم0/67010/5231/96



4 
ره

ما
 ش

 -
 26

ره 
دو

 -
13

96
ن 

ستا
زم

4 
ره

ما
 ش

 -
 26

ره 
دو

 -
13

96
ن 

ستا
زم

268
رابطه بین اخالق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی ...

و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت  کارکنان  سازمانی« 
آموزش پزشکی رابطه وجود دارد. یعنی با افزایش فروتنی کارکنان 

در سازمان، جامعه پذیری سازمانی کارکنان افزایش می یابد. 
کارکنان  بین عدالت و انصاف و جامعه پذیری سازمانی   -3

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت 

رابطه وجود دارد. همبستگی  متوسط، مثبت و معنی داری بین 

متغیرهای »عدالت و انصاف« و »جامعه پذیری سازمانی« در سطح 

بنابراین فرض صفر   .)r=  0/538 و    p  <0/01( 0/01 وجود دارد 

گفت بین »عدالت و  رد می شود و با اطمینان 99 درصد می توان 

آموزشی  معاونت  کارکنان  سازمانی«  »جامعه پذیری  و  انصاف« 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رابطه وجود دارد. یعنی با 
افزایش عدالت و انصاف در سازمان، جامعه پذیری سازمانی کارکنان 

افزایش می یابد. 
کارکنان معاونت  بین صداقت و جامعه پذیری سازمانی   -4

وجود  رابطه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی 

متغیرهای  بین  معنی داری  و  مثبت  متوسط،  همبستگی   دارد. 

»صداقت« و »جامعه پذیری سازمانی« در سطح 0/01 وجود دارد 

با  و  بنابراین فرض صفر رد می شود   .)r=  0/526 و    p  <0/01(

اطمینان 99 درصد می توان گفت بین »صداقت« و »جامعه پذیری 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت  کارکنان  سازمانی« 
آموزش پزشکی رابطه وجود دارد. یعنی با افزایش صداقت کارکنان 

در سازمان، جامعه پذیری سازمانی کارکنان افزایش می یابد. 

بحث

کارکنان  که 41/8 درصد  کی از آن است  نتایج این پژوهش حا

بین 46 تا 55 ساله هستند و و بیشتر پاسخگویان زن هستند با 

52/9 درصد و 51/6 درصد آنان دارای سابقه بیشتر از 20 سال 

بوده و 29/4 درصد آنان دارای تحصیالت فوق لیسانس هستند.

با جامعه پذیری  ارتباط مسئولیت پذیری  به وجود  با توجه 

سازمانی مطالعه حاضر با نتایج بررسی هایی

 Robertson& Barking(2013)، Bowman& Sketta  

 )(2012)، Hokmolocyst(2009)، Takala& Paleab(2000

سازمانی  جامعه پذیری  بر  مهمی  عامل  را  مسئولیت پذیری  که 

عنوان می کنند، همسو بوده است. همچنین این نتایج همسو 

، سلیمیان )1392(،  و همکاران )1393(  آذری  نیاز  با مطالعات 

 )1387( خلیلی  و  اعتباریان   ،)1394( همکاران  و  سلطان زاده 

دادگر  و  صالحی  یافته های  با  پژوهش  این  داشت.  همخوانی 

که خالف ارتباط را بر حسب جنسیت و سنوات خدمت   )1395(

مشخص می نمود،  همسو نمی باشد. )12-18(

جامعه پذیری  با  صداقت  ارتباط  وجود  به  توجه  با 

 ،)2017( Jurissi & Rodigas سازمانی،پژوهش حاضر با مطالعات

همسو   )2009(  Taormina  ،  )2015(  Jozgarta & Gungormez

 ،)1395( نژاد  عزیزی  مطالعات  با  تحقیق  همچنین  است.  بوده 

 ،)1393( همکاران  و  آذری  نیاز   ،)1394( همکاران  و  اعتباریان 

حسینی و عباسی )1391(، رییسی و همکاران )1390( همخوانی 

دارد. اما پژوهش اعتباریان و همکاران )1394( در رابطه با الگوی 

پیاده سازی اخالق حرفه ای در سازمان های ایران که اختالف نظر 

معنی داری بین اعضاء جامعه آماری نسبت به عوامل مؤثر بر پیاده 

سازی اخالق حرفه ای در سازمان های ایرانی وجود داشت، همسو 

که به نظر می رسد می تواند به  با نتایج تحقیق حاضر نمی باشد 

عنوان دالیل اختالف نتایج این تحقیقات با تحقیق حاضر تلقی 

شود. )24-19 و14و 12(

جامعه پذیری سازمانی  با  فروتنی  ارتباط  به وجود  توجه  با 

  )2017(  Jurissi&Rodigas مطالعات  نتایج   با  حاضر  بررسی 

2015( Juzgarte & Gangormaz( ، Taormina )2009( همسو بوده 

است. نتایج مطالعات عزیزی نژاد )1395(، اعتباریان و همکاران 

)1394(، نیاز آذری و همکاران )1393(، حسینی و عباسی )1391(، 

این  یافته های  با  رییسی و همکاران )1390(، سلیمیان )1392( 

پژوهش همخوانی دارد. )24-19 و 15-14 و 12(

جامعه پذیری  با  انصاف  و  عدالت  ارتباط  وجود  همچنین 
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 Jurissi &  سازمانی در مطالعه حاضر در مقایسه با نتایج مطالعات

 Taormina ،  )2015( Juzgarte & Gangormaz،،)2017( Rodigas

)2009( ، Cardatas )2014( نشان دهنده همسویی این نتایج می 

باشد. نتایج تحقیقات عزیزی نژاد )1395(، اعتباریان و همکاران 

)1394(، نیاز آذری و همکاران )1393(، حسینی و عباسی )1391(، 

یافته های این پژوهش همخوانی  با  رییسی و همکاران )1390( 

دارد. )24-19 و 14 و 12(

نتیجه گیری 

با در نظر گرفتن وجود رابطه بین اخالق حرفه ای و جامعه پذیری 

گر اخالق  سازمانی که در این پژوهش به صورت رابطه خطی است، ا

حرفه ای را متغیر »پیش بین« بنامیم و جامعه پذیری سازمانی را به 

عنوان متغیر »مالك« در نظر بگیریم؛ متغیر پیش بین قادر است 

حرفه  اخالق  نقش  بنابراین  کند.  تبیین  را  مالك  متغیر  تغییرات 

به مسائل  زیرشاخه های اخالقی می کوشد  از  یکی  به عنوان  ای 

گون اخالق حرفه ای پاسخ دهد، در این بخش تثبیت می گردد  گونا

و قابلیت سازمان ها را در کسب و تحقق اهدافشان افزایش دهد.

ترویج  همچنین به مدیران توصیه می شود جهت بهبود و 

آیین نامه  آداب نامه،  به تدوین  کارکنان نسبت  اخالق حرفه ای 

و منشور در این زمینه اهتمام ورزند و جهت ایجاد انگیزه بیشتر 

که دارای ویژگی مثبتی در  کارکنانی را  کارکنان سازمان،  در بین 

خصوص ارتقاء اخالق حرفه ای در سازمان هستند، شناسایی و 

مورد تمجید و تشویق قرار گیرند. همچنین ارزش های مورد قبول 

کارشناسان و مدیران در هر سازمانی مشخص و معرفی  سازمان و 

گردند تا بتوان از آن ها برای افزایش اخالق حرفه ای بهره جست.

تشكر و قدردانی 

از پایان نامه با عنوان رابطه بین اخالق  این مقاله قسمتی 

آموزشی  معاونت  کارکنان  سازمانی  جامعه پذیری  و  حرفه ای 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 در مقطع 

که با حمایت واحد الکترونیکی دانشگاه  کارشناسی ارشد  است 

آزاد اجرا شده  است.

سلطان زاده، و، قالوندی، ح، سید عباس زاده، م م. روابط   .1

ساده و ترکیبی بین جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت پذیری 

کارکنــــان دانشگاه ارومیــــــه، فصلنــــــامه علمـــــی -  اجتماعی 

پژوهشی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، )1( 1393 .

عالقه بنــــــد، ع. جامعـــــه شناسی آموزش و پــــــرورش، چـــــاپ   .2

نوزدهم، تهران: انتشارات روان.1376.

3. Maanen JV, Schein EH. Toward a theory 
of organizational socialization. Research in 
Organizational Behavior 1979. 1(1): 209-64.

قناعتی، ر.  بررسی اخالق فردی و اجتماعی در سیره علوی،   .4

ارشد.  کارشناسی  پایان نامه  قزوین،  المللی  بین  دانشگاه 

.1388

رجبی، ح. ارزیابی اخالق حرفه ای مدیران مدارس با تکیه بر   .5

گلستان،  آموزه های اخالقی و مدیریتی سعدی در بوستان و 

کارشناسی ارشد. 1392. پایان نامه 

فرامرز قراملکی، ا. پژوهش نامه اخالق، )3( 1383.  .6

ایمانی پور، م. اصول اخالق حرفه ای در آموزش، مجله ایرانی   .7

و تاریخ پزشکی، 25-38 .)6( 1391.

منابع
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در  انسانی  نیروی  نگهداشت  و  جامعه پذیری  ف.  کریمی،   .8

فرهنگی،  علمی،  اقتصادی،  اجتماعی،  ماهنامه  سازمان. 

)107( و )106( 1388.

جامعه پذیری  بین  رابطه  ژ.  اصغری،  و  ع  برزکی،  شائمی   .9

کردستان، پژوهش  گاز  سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت 

نامه مدیریت تحول، 127-11. )3( 1389.

اطالع  و  کتابداران  حرفه ای  اخالق  ع.  مقدم،  اسفندیاری   .10

کتابدار. 1386. رسانان، تهران : انتشارات 

سرمد، ز، حجــــازی، ا و بازرگان، ع. روش تحقیــــق در علــــوم   .11

گاه، 1390. رفتاری، ویرایش تهران: انتشارات آ

مرتضوی، س، پور آزاد، ن، امیر رضوی، پ و صادقی مقدم،   .12

مسئولیت  اهمیت  متغیــــر  تعــــدیل گری  نقش  بررســــی  م. 

اجتماعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی 

شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد. مجله علوم اجتماعی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. 

.1389 .193-217

13. Takala, T. and Pallab, P. (2000): “Individual, 
Collective and Social Responsibility of the 
Firm”, Business Ethics: A European Review, 
Vol. 9, No.2, pp: 109-118.

کهرودی، ز . رابطه  نیاز آذری، ك، عنایتی، ت، بهنام فر، ر و   .14

تحقیقات  مرکز  کارکنان،  سازمانی  تعهد  و  حرفه ای  اخالق 

ایران، نشریه  مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

پرستاری ایران،  34-42 )87(.1390.

کاری و مسئولیت اجتماعی،  سلیمیان، م ع.  رابطه اخالق   .15

تحول.  مدیریت  گرایش  دولتـــــی  مدیریت  ارشد  پایان نامه 

.1392

تاثیرپذیــــــری  سلطان زاده، و، قنبــــری، س و بهشتی راد، ر.   .16

آموزش  خدمت؛  ضمن  آموزش  از  کار  محیط  روانشناختی 

کارکنـــــان. فصلنــــامه آموزش و  نقش میانجی جامعه پذیری 

توسعه منابع انسانی، 103-123 )6( 1394.

کـــــاری و  کیفیت زندگی  اعتباریان، ع ا و خلیلی، م. رابطــــه   .17

کارکنان  ابعاد آن با جامعه پذیری سازمانی : مطالعه موردی 
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The Relationship Between Professional Ethics And Organizational 

Socialization Staff Deputy of Education Ministry of Health And Medical 

Education

Elham Taheri1, Amir Hossein Mohammad Davodi2 *, Parivash Jafari3

Abstract:
Background and objective: The strategic role of professional ethics in government agencies and organizations has 
been emphasized by many scholars. Strategic management professionals consider good ethics to be a prerequisite 
for good strategic management.  The purpose of this study was to investigate the status of professional ethics 
among the staff of the Ministry of Health, Medical Education and Education, and its socialization.
Methods and Materials: The research is applied in a descriptive-correlative way. According to the Morgan table, 
the sample size was determined 153 people and samples were selected randomly. Data were collected by two 
questionnaires: Ralph Cutz standard socialization questionnaire and Murray’s professional ethics questionnaire, 
whose validity was confirmed and Their reliability was measured using Cronbach’s alpha coefficient and SPSS 
software. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods such as Pearson 
correlation test, simple linear regression, Kolmogorov-Smirnov test and Shyprov-Wilk test using SPSS and PLS 
software.
Results: Findings indicate a significant relationship between organizational socialization and accountability 
(r=0.517 , P<0.01) And honesty (r=0.526 , P<0.01). The most correlation of socialization was with the variable 
of justice and fairness (r=0.538 , P<0.01) And the least solidarity with modesty (r=0.538 , P<0.01).
Conclusion: There is a significant relationship between professional ethics and organizational socialization 
among employees of the Ministry of Health and Medical Education Expresses the close correlation of these two 
variables together. The results indicate that a meaningful relationship can be effective in promoting the quality 
of organization’s performance.

Keywords: Professional Ethics, Organizational Socialization, Medical Education, Ministry of health
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