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  چكیده

های پیام نور  کارکنان دانشگاهسالمت سازمانی ای با  تحقیق حاضر بررسی رابطه بین انضباط اداری و اخالق حرفه هدف:

 بود.همبستگی  ها از نوع گردآوری دادهاز نظر نحوه  وکاربردی  این پژوهش از نظر هدف استان البرز بوده است.

 کارکنان تمام وقت دانشگاه پیام نور استان البرزکلیه  شامل مورد مطالعه در این پژوهشجامعه آماری روش: 

با توجه به افت احتمالی نفر انتخاب و  090ر اساس جدول مورگان حجم نمونه ببود.نفر  061کارکنانباشدکهتعداد این  می

روش نمونه گیری عودت داده شدو از  پرسشنامه به محقق 013گردید که در نهایت پرسشنامه توزیع  031ها،  نمونه

 شد. استفاده  سادهتصادفی 

وضعیتمتغیر انضباط اداری ومتغیر سالمت ،داد% نشان 59در سطح اطمینان  tنتایج حاصل از اجرای آزمون ها:  يافته

ح اطمینان د. در ضمن نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون در سطدر سطح باالتر از متوسط قرار دارسازمانی 

ای و سالمت سازمانی کارکنان نمونه مورد  % نشان داد بین متغیرهای انضباط اداری و سالمت سازمانی و اخالق حرفه55

 داری وجود داشت.  پژوهش رابطه مثبت و معنی

مثبت  ای های انضباط اداری و اخالق حرفهضریب بتا مربوط به متغیر ،دادنشان رگرسیون نتایج حاصل از گیری:  نتیجه

باشد.  می 085/1ای برابر با  و اخالق حرفه 001/1برای انضباط اداری برابر با .که در این میان میزان بتای محاسبه شده بوده

 باشد: محاسبه شده در این پژوهش به شرح زیر میکلی در نهایت معادله رگرسیونی 

 
سازمانی= سالمت  008/06(+13001(+ )انضباط اداری*13030)اخالق حرفه ای*  

 

 .کارکنان دانشگاهسالمت سازمانی، ای،  اخالق حرفهانضباط اداری،  كلیدی: های هواژ
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 مقدمه -1

های  ای داشتن سازمان الزمه توسعه و رشد هر جامعه

هایی دارد که برای  سالم و پویاست. هر جامعه سازمان

اهداف باید باهم هماهنگ باشند و شرط به رسیدن 

های الزم  ها این است که از ویژگی هماهنگی این سازمان

و کافی یک سازمان سالم برخوردار باشند. در غیر این 

دهند  تنها وظایف خود را به خوبی انجام نمی صورت نه

های دیگر هم اختالل بوجود  بلکه در وظایف سیستم

نژاد،  ان، ترجمه ایرانهمکارو  0هورنمر آورند. )شر می

0386. ) 

بینی، رقابت شدید  تغییرات سریع و غیرقابل پیش

های امروزی  المللی و تکنولوژی در حال تغییر، سازمان بین

نموده است تا به منظور حفظ بقا، بیش از پیش را وادار 

شان را امری مهم قلمداد کنند. در  سالمت سازمانی

سازمان سالم، بسیاری از معایب و موانع موجود در 

های دیگر وجود ندارد و از اینرو کارمندان متعهد،  سازمان

شناس و کارآمد هستند و از روحیه و  مسئول، وظیفه

 (.0389، 0ند. )پاتریکعملکرد باالیی برخوردار

کند که  کورکماز سازمان سالم را سازمانی تعریف می

بازی و سردرگمی در آن کمتر راه دارد، روحیه  سیاست

وری در آن باالست، میزان جابجایی نامطلوب نیروی  بهره

کار در آن کمتر است و در مقایسه با سازمان بیمار، هزینه 

 (0110، 3شود. )کورکماز کمتری صرف گزینش می

انضباط در هر جامعه و سازمانی الزمه و شرط اولیه 

دهد  مطالعات نشان میرود.  ای به شمار می هر نوع توسعه

های سازمانی وجود انضباط  که برای فعالیت تمامی گروه

به عبارتی دیگر آنها باید خودشان را  امری ضروری است.

به نحوی منطقی با کدهای رفتاری تدوین شده توسط 

ت سازمان تطبیق دهند و از این طریق با اهداف مدیری

مهارت در ایجاد  در یک سازمان، سازمانی،سازگاری یابند.

های  ترین ویژگی یک فضای سالم انضباطی از مهم

 برخی از مسئوالن قادرند مسئوالن آن سازمان است.

میزان تمایل به تطبیق با قوانین و مقررات سازمان را در 

 (.0383)سیدجوادین،  ت بخشندبین کارکنان خود وسع

ها،  اخالق در سازمان به عنوان سیستمی از ارزش

شود که نیکو بد سازمان  بایدها و نبایدها تعریف می

(. 0386 رحمتی، و گردد )الوانی براساس آن مشخص می

مجموعه قوانین اخالقی که از ماهیت حرفه یا شغل به 

 جاهد، )آراسته و ای نام دارد دست آمده، اخالق حرفه

ساختار اخالقی در سازمان به فعالیت اخالقی  (0351

های دیگر  تواند برای سازمان سازمان قدرت بخشیده و می

رسانی سر و کار دارند،  که فراتر از آن چیزی که با خدمات

 (.0119، 0)بارگیمون هرناندس مفید باشد

هدف از تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال است که لذا 

ای با  اخالق حرفهای بین انضباط اداری و  چه رابطه

های پیام نور استان    کارکنان دانشگاهسالمت سازمانی 

 وجود دارد.  البرز

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

در یک سازمان، مهارت در ایجاد یک فضای سالم 

های مسئوالن آن سازمان  ترین ویژگی انضباطی از مهم

ل به تطبیق با است برخی از مسئوالن قادرند میزان تمای

قوانین و مقررات سازمان را در بین کارکنان خود وسعت 

انداز جمهوری  نهایی سند چشم  بخشند. بر اساس متن

فرد ایرانی باید ده ویژگی  0010اسالمی ایران در افق 

داشته باشد که یکی از آنها انضباط است، انضباطی که در 

ریزی  چون نظم در زندگی برنامه هایی هم آن بر مولفه

شخصی سلسله مراتب سازمانی و اطاعت از رهبری تاکید 

 شود. می

چیزی که در بررسی انضباط حائز اهمیت است ارتباط 

چنین با رفتارهای  ها با خالقیت و هم بین روشنی نقش

ساز است. امروزه این دیدگاه که انضباط باید تغییر  مسئله

شته باشد، و اصالح رفتار و عملکرد کارکنان را به دنبال دا

های انضباطی را  مبنای تنظیم مقررات و دستورالعمل

دهد. بنابراین تنبیه کارکنان هدف نیست. بلکه  تشکیل می

ای که موجب تغییرات رفتاری مطلوب  گیری از رویه بهره

 (. 0383شود. )سیدجوادین،  گردد، هدف تلقی می

ها و نتایج  گیری بر فعالیت ای تاثیر چشم اخالق حرفه

دهد، ارتباطات را  وری را افزایش می سازمان دارد. بهره

دهد؛  بخشد و درجه خطرپذیری را کاهش می بهبود می

ای در سازمان حاکم است  زیرا هنگامی که اخالق حرفه

گردد و مدیر قبل از  جریان اطالعات به راحتی تسهیل می

 .گردد ایجاد حادثه از آن مطلع می

به عنوان یک مزیت ای  امروزه داشتن اخالق حرفه
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باشد. فرد دیوید در مدیریت  رقابتی در سازمان مطرح می

استراتژیک بر آن است که در سازمان اصول اخالقی خوب 

های مدیریت استراتژیک خوب است. وی  از پیش شرط

معتقد است که روز به روز اعتقاد به این پایبندی به اخالق 

ان مدیران شود و در می موجب ایجاد مزیت استراتژیک می

 (.0388شود )قراملکی،  فراگیرتر می

در کتب فرهنگ لغت انضباط به معنی خوب نگاه 

داشته شدن، نظم داشتن، مرتب بودن، آراستگی آمده 

. در تفکر سنتی انضباط را قدرتی (0300)دهخدا، است 

توان فرد متخلف از  دانند که براساس آن می سازمانی می

انضباط را شرایط خاص در مقررات را تنبیه نمود. برخی 

کند،  اند که کارکنان را ملزم می سازمان تعریف کرده

رفتاری معقول و مقبول در چارچوب قوانین و مقررات 

 (.0383جوادین،  )سید سازمان در پیش گیرند

انضباط عملیاتی اصولی هستند که بایستی پرسنل 

های محوله به آنها در نظر  سازمان در وظایف و مسئولیت

 شانگیری عمل آنها، رفتار ها در شکل رند و این برنامهبگی

موثر است و در تعیین آنچه کارگران و کارکنان سازمان 

هایی که نباید انجام دهنددر  باید انجام دهند و یا فعالیت

و همکاران،  9)کلین طی دوره زمانی کمک کننده است

0100 .) 

 زمینه در سازمان که آنچه رغم به کارکنان بعضی

 معیارهای شغل، طراحی کردن، اجتماعی گزینش،

 مدیریت برای آورد، می عمل به پاداش یها هروی و عملکرد

 .(0118، 6و واگن آورند. )کلین می پدید مشکالتی سازمان

 کنند، می رعایت را انضباط کارکنان خود موارد اکثر در

 اعتقاد زیرا دهند، می تطبیق درست رفتار با را خود یعنی

 به کارکنان که هنگامی .است درست رفتار آن که دارند

 استانداردها این اگر و شوند آگاه رود می انتظار آنها از آنچه

 انتظارات برآورد صدد در بدانند، منطقی را مقررات و

  .آمد خواهند بر سازمان

در هر صورت اقدامات انضباطی باید بیشتر جنبه 

هرگز نباید ارشادی داشته باشند تا جزایی و کیفری و 

فراموش کرد که انضباط هدف نیست بلکه ابزاری است 

ضمن  "برای تغییر و اصالح رفتار فرد. میشل فوکو 

توصیه به اجرای نظام انضباطی مثبت به خود انضباطی و 

 (. 0388 )طوسی، خود کنترلی نیز اشاره دارد

 مفهوم اخالق

ها،  اخالق در سازمان به عنوان سیستمی از ارزش

شود که نیکو بد سازمان  و نبایدها تعریف می بایدها

 (0380الوانی، (گردد  براساس آن مشخص می

کنند،  دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی می

اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای 

یابد، به نوعی به  کند و شیوع می اجتماعی تسری پیدا می

 اش در فرهنگ که ریشهشود  اخالق جمعیت بدیل می

یابد که جامعه  دواند و خود نوعی وجه غالب می جامعه می

 (.0388قراملکی، (توان شناخت  را با آن می

ای نقش راهبردی در موسسات را  امروزه اخالق حرفه

داشته و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخالقی 

های مدیریت  شایسته در سازمان را از پیش شرط

ای  اند. در اخالق حرفه کارآ دانستهاستراتژیک 

های اخالقی سازمان در قبال محیط داخلی و  مسئولیت

خارجی است و این متمایز از حقوق کار است، در حالی که 

حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخالق شایسته و 

های مدیریت استراتژیک کارآست و این  کارآ از پیش شرط

موسسه یا سازمان کارا اصول موجب بوجود آمدن یک 

هایی  اخالق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش .شود می

که بر رفتار شخصی اگروه حاکم است، مبنی بر این که 

 (.0388، 0دفت(درست کدام است؟  درست چیست و نا

به طور کلی واژه اخالق با استاندارهای مربوط به 

، 8فیشر و بون( درست و غلط بودن رفتارها سروکار دارد

  تواند به عنوان مکانیزم از دیدی دیگر، اخالق می )0110

)اندرسون و ارتباطی بین اجتماع و امور شخصی باشد 

 (.0110، 5همکار

از بُعد سازمانی با اتکا به اصول اخالقی، مدیران قادر 

شوند تا تصمیم بگیرند که چه چیزی درست و چه  می

رست چیزی نادرست است؛ چه کسی در سازمان به راه د

بنابراین،  .پیماید رود و چه کسی راه نادرست را می می

گیری،  مدیر در انجام دادن وظایف خود نظیر تصمیم

ارزشیابی، نظارت، تشویق و تنبیه بدون وجود یک نظام 

تواند با قاطعیت عمل کند. نقش  اخالقی در سازمان نمی

ها و  گیری اخالق در عملکردها و رفتارها درتصمیم

کننده  و در برخوردها و ارتباطات، مهم و تعیین ها، انتخاب

 (0380است. )الوانی، 
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ای از اصول و استانداردهای  ای، مجموعه اخالق حرفه

ها را تعیین  سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه

ای، یک فرایند تفکر  کند در حقیقت، اخالق حرفه می

عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است که 

هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه  سازمان چه ارزش در

 (.0385 )قراملکی، نمود

های جدید اخالق است  ای یکی از شعبه اخالق حرفه

های گوناگون پاسخ  کوشد به مسائل اخالقی حرفه که می

، 01داده و برای آن اصولی خاص متصور است )هارتوگ

0110.) 

 ای عبارتند از:  حرفه اخالق های  ویژگی

ای به منزله دانش: دانش آن است که در  اخالق حرفه (0

مند  ای به نحو روش آن مسائل مسنجم و هم خانواده

 تحقیق شده و پاسخ یابند. 

کاربردی بودن دانش اخالقی در گرو  :نقش کاربردی (0

ارائه قواعد عملیاتی و اصول راهبردی است که در 

 شرایط عینی سازمان کارآیی داشته باشند.

ای: تأثیر عمیق مدیریت در نهادهای  صبغه حرفه (3

اجتماعی حکایت از این تحول دارد که باید ابزارها و 

 های شایسته جهت حل مسائل را پیدا نمود. روش

ای  فرهنگ وابسته(: مسائل عینی و حرفه (دانش بومی (0

 اند. اخالق به مسائل فرهنگ وابسته

ای محتاج یک نظام  اخالق حرفه :اخالق اسالمی (9

ای، مالک نهایی اخالق و  اخالق حرفه .اخالقی است

اصول راهبردی آن را از قرآن و روایات به دست 

 آورد می

دانش انسانی: اخالق دانش بشری است. یعنی برای  (6

انسان است. تعهدات اخالقی در واقع رعایت حقوق 

 .مردم است

ای تا حدود  های زبانی: کارآیی اخالق حرفه ویژگی (0

 زیادی مرهون زبان آن است. 

ای: مسائل اخالقی در کسب و کار،  رشته  دانش میان (8

اند و لذا پاسخ به آنها محتاج  مسائل چند تباری

 (.0388ای است )قراملکی،  رشته مطالعه میان 

 

 
 

 ای مزيت وجود اخالق حرفه

ای نقش راهبردی در موفقیت معطوف به  اخالق حرفه

سخت ها را  آینده سازمان دارد و دوری از آنها، سازمان

یابی سازمان به  پذیر و متضرر کرده است. دست آسیب

شود. بخشی  ای موجب مزیت استراتژیک می اخالق حرفه

سازی سازمان  های تبلیغاتی را صرف اخالقی از هزینه

کنید تا تاثیر ژرف آن را در موفقیت سازمان تجربه کنید. 

 (0385، قراملکی)

سازمان، ای در توسعة  با توجه به اهمیت اخالق حرفه

الزم است در تعیین اثربخشی )میزان تحقق اهداف 

سازمانی( و هدایت منابع )از جمله منابع انسانی( به میزان 

ای در سازمان توجه شود. البته در  آموزش اخالق حرفه

زمینه مذکور از جمله موانع تغییر رفتار اخالقی در هر 

سازمان، جهل و ناآشنایی کارکنان از اخالقیات شغل و 

وری را  ای بهره . اخالق حرفهسازمان بیان شده است

بخشد و درجه خطا  دهد، ارتباطات را بهبود می افزایش می

ای در  دهد، زیرا هنگامی که اخالق حرفه را کاهش می

سازمان حاکم است جریان گردش اطالعات به راحتی 

تسهیل گردیده و مدیر قبل از وقوع حادثه از آن مطلع 

 .) 0380و همکاران،  لو یقین (گردد می

ای در سازمان قادر  بنابراین حاکمیت اخالق حرفه

گیری سازمان را در جهت  است به میزان بسیار چشم

ها و موفقیت در تحقق اثر بخش اهداف یاری  کاهش تنش

گو سازد. امروزه داشتن اخالق  نماید و سازمان را پاسخ

 ای، به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح حرفه

باشد. فرد دیوید در مدیریت استراتژیک بر آن است که  می

های  شرط  در سازمان، اصول اخالقی خوب از پیش

مدیریت استراتژیک خوب است. اصول اخالقی خوب یعنی 

شرکت خوب و بر این باور است که روز به روز اعتقاد به 

این پایبندی به اخالق موجب ایجاد مزیت استراتژیک 

قراملکی، ( شود  ن مدیران فرا گیرتر میشود و در میا می

0388.) 

پذیری سازمان را  بینی تواند پیش ای می اخالق حرفه

افزایش دهد و آن نیز موجب اعتماد اصیل، راسخ نسبت 

به سازمان گردد و سازمان با اتکاء به اعتماد در جذب 

منابع مالی و اعتباری موفق گردد، انگیزش درونی و 

ان و مدیران ایجاد نماید، منابع پایداری را در کارکن
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انسانی متخصص را جذب کند، با افزایش مزیت رقابتی به 

جایگاه انحصاری در بازار دست یابد، با اصالح و تهذیب 

فرهنگ سازمانی انرژی منفی ناشی از معضالت اخالقی را 

های سازمانی را به نحو اثربخش مدیریت  مهار کند و تنش

هد که حاکمیت اخالق در د نماید. نمودار نشان می

فرهنگ سازمانی نقش مهمی در تبدیل تهدید به فرصت 

 (.0388قراملکی، (دارد 

های  ( معتقدند که ارزش0558) 00کلوین و کاژین

کاربردی یک حرفه در داخل سازمان مرتبط با اخالق 

ای و  باشد. کارکنان با داشتن اخالق حرفه ای می حرفه

ی به این باور خواهند ها و باورهای درست اخالق ارزش

شان مستلزم داشتن اخالق   رسید که رشد فکری و شغلی

 .باشد ای می حرفه

های فرهنگ سازمانی، جو اخالقی  در کنار سایر جنبه

نیز به طور کلی تاثیر مهمی بر رفتار افراد و سازمان 

خواهد داشت. وقتی که شرایط محیط اخالقی روشن و 

ر بروز بالتکلیفی داند که د مثبت است، هر کس می

ناپذیر، چه باید بکند. بنابراین افراد با  اخالقی اجتناب

کنند و کامالً مطمئن هستند که توسط  اطمینان عمل می

مدیریت عالی و تمام سازمان حمایت خواهند شد 

 ).0386)شرمرهورن و همکاران، 
 

 مفهوم سالمت

 ارگانیسم یک در نارسایی و بیماری فقدان معنی به

ی سالمت  واژه(. 0351، و همکار است )جاهد( زنده موجود)

کند؛  سازمانی مفاهیم گوناگونی را در ذهن مجسم می

( سالمت سازمانی را با بهداشت روانی در 0110ویلسون )

داند  محیط کار مترادف گرفته و سازمان سالم را سازمانی می

که بتواند میزان افسردگی، ناامیدی، نارضایتی و ... در 

 را به حداقل رساند. کارکنان

( در تعریف سالمت سازمانی موازین سه 0556) 00بنیس

 کند: گانه زیر را پیشنهاد می

پذیری: توانایی حل مساله و واکنش نسبت به  سازش (0

پذیری، ارتباط سالمت  ؛ سازش نیازهای متغیر محیط

های سازگاری را  سازمانی با نتیجه بخش بودن چرخه

 کند. مطرح می

حس تشخیص: توانایی سازمان در شناسایی اهداف و  (0

 ؛هایش فعالیت

ظرفیت آزمون واقعی: توانایی کشف،درک دقیق و  (3

  .های محیطی تفسیر صحیح ویژگی

وی معتقد است زمانی یک سازمان از سالمت برخوردار 

گانه برخوردار باشد  است که از این موازین سه

 (.0386 نژاد، میمیت)

( سالمت سازمانی ضمن 0556) 03به اعتقاد مایلز

داللت بر وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمانی، به 

ای از خصایص سازمان نسبتا پر دوام اشاره  مجموعه

کند. یک سازمان سالم در این معنا، نه فقط در محیط  می

ماند، بلکه ضمن سازگاری با محیط، توانایی  خود پایدار می

جهت  های خود را، تی قابلی ی پیوسته رشد و توسعه

سازمانی که پیوسته غیراثربخش  پایداری در محیط دارد.

 ،00است از سالمت برخوردار نیست. )هوی و میسکل

0115.) 

هر نظام اجتماعی یا سازمان دارای سه وضعیت 

ها بر روی  مختلف در محیط است. چنانچه این وضعیت

در یک انتها پریشانی یا   یک پیوست نشان داده شود،

ناخوشی، درمیان وضعیت عادی و در انتهای دیگر سالمت 

قرار دارد. وضعیت ناخوشی یا پریشانی عبارت است از 

مجموع شرایط فردی، سازمانی و محیطی که منجر 

شود افراد و سازمان کمتر از حد انتظار و استاندارد  می

تعیین شده باشند. وضعیت عادی شرایطی است که در آن 

مانی در سطوح مورد انتظار قرار دارد عملکرد فردی و ساز

 (0119، 09)هیل

ها لزوماً سالم یا ناسالم  مایلز معتقد است که سازمان

ها  بلکه پیوستاری وجود دارد که برخی از سازمان  نیستند،

در ابتدا و برخی دیگر در انتها و بسیاری از آنها در بین 

از سالمت ها   این دو انتها قرار دارند. در واقع اکثر سازمان

سازمانی در حد متوسط، برخوردارند. وی فرآیند ارزیابی 

 داند: سالمت سازمانی را شامل دو مرحله زیر می

بررسی: در این مرحله اطالعات از افراد درون سازمان،  (0

ی ادراک کارکنان از عملکرد  آوری و شامل نحوه جمع

 سازمان است.

ت جزئیات اطالعا بازخورد: در این مرحله مدیریت  (0

گذارد و از طریق این  آوری شده را به بحث می جمع

گردد  بازخورد داده شده، سعی می  اطالعات، به اعضاء
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فکری اعضای سازمان اصالحات الزم صورت   تا با هم

 .گیرد

 

 عوامل موثر بر سالمت سازمانی

( در مطالعات خود در زمینه سالمت 0110) 06کوهن

های نیروی انسانی،  سازمانی از عواملی چون ویژگی

کند که این  فرهنگ سازمانی و رفتارهای مدیریتی یاد می

 :خصوصیات در زیر به شرح آمده است

های نیروی انسانی شامل خالقیت و نوآوری،  ویژگی

پذیری،  مسئولیتوری و کارایی و اثربخشی،  باال بودن بهره

پذیری، روحیه باال، طالب موفقیت، انگیزه قوی  ریسک

 .جهت پیشرفت و انتقال تجربه در فرایندکار

های توجه به نظام  فرهنگ سازمانی با ویژگی

خودکنترلی، حمایت و نوآوری، تشویق کارایی گروهی و 

 .اهتمام به نقش منبع تجدیدناپذیر زمان

منجر به ایجاد محل  مؤثرترین رفتارهای مدیریتی که

شود عبارتند از حل مؤثر تعارضات و  کار سالم و خالق می

اختالفات در سازمان، فراهم آوردن آزادی برای کارکنان 

در انجام کار خود همراه با ارائه مسیرها ابزارها و اطالعات 

 روشن و فراهم نمودن بازخورد در مورد عملکرد.

دارد که  ر می( نیز در این زمینه اظها0100) 00هیکس

سالمت سازمانی یک سازه مهم مدیریتی است که 

 آورد. های مطلوبی برای کار کردن افراد فراهم می محیط

هایی که افراد در آن نسبت به مقاصد سازمان  یعنی مکان

شان برای عمل به وظیفه به عنوان یک  های و توانایی

کنند. مدیران  شخص احساس راحتی و رضایت می

که از سالمت سازمانی برخوردار هستند هایی  سازمان

دارای رفتاری باز دوستانه و حمایتی و همکارانه هستند و 

رفتاری حاکی از احترام اعتماد متقابل به همکاری و 

 (.0115شود )هوی و میکسل،  پشتیبانی در افراد دیده می

 

 پیشینه پژوهش

 پیشینه پژوهش در داخل

ی با عنوان ( در پژوهش0388و همکار ) فرد دانایی

به  «بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی»

این مبحث پرداخت. وی بر این بارو است که موضوع 

انضباط کارکنان یکی از مسایل اساسی در مدیریت منابع 

کنترل و یا پیشگیری از  انسانی است که به طور عمده بر

 رفتار نادرست کارکنان در سازمان تاکید دارد. 

ال انضباط تعالی بخشبر  نهایت این که گونه ایدهدر 

انضباط تبیین  اساس آیات قرآنی، برای ساخت مفهوم 

 شده است.

انضباط تعالی »در پژوهشی با عنوان  (0385) لطیفی

بخش کارکنان: رویکردی اسالمی به مفهوم انضباط در 

به این مبحث پرداخت. دریافت مفهومی دقیق و  «سازمان

های اسالمی از انضباط کارکنان بر اساس  هنزدیک به آموز

شناسی و کشف ابعاد و  شناسی و هستی مبانی معرفت

ای است که  اصول حاکم بر نظام انضباطی اسالمی، مساله

در این پژوهش بدان پرداخته شده است. در این مقاله با 

شناسی و روش  رویکردی کیفی و با استفاده از روش گونه

های نظری  م، ضمن احصا گونهتدبر در آیات قرآن کری

ای نو و مبتنی بر دیدگاه  موجود انضباط کارکنان، گونه

اسالمی با عنوان انضباط تعالی بخش کارکنان، از دل 

پردازی  مضمون مرتبط با آنها، مفهوم 0091آیه و  0091

 شده است. 

( در پژوهشی تحت 0350سرشت و حبیبی )رحمان 

ارتباط پایبندی سازمان به فضائل اخالقی و »عنوان 

با هدف شناخت رابطه میان پایبندی « سالمت سازمان

سازمان به فضائل اخالقی و سالمت سازمان، میزان 

پایبندی سازمان به فضائل اخالقی از طریق بررسی 

اده از روش با ها و راهکارهای سازمان، که با استف سیاست

تحلیل محتوا صورت گرفته است  »صمیمیت«سالمت 

کنند که تمامی ابعاد فضائل اخالقی جز فضیلت  بیان می

 ای مثبت دارند  سازمان، رابطه

( در پژوهشی تحت عنوان 0350و همکاران ) انصاری

ای کارکنان بر وفاداری  تأثیر رعایت اصول اخالق حرفه»

ه است. این تحقیق بر صورت گرفت« ها مشتریان بانک

آوری  اساس هدف، کاربردی است و از نظر روش جمع

ها یا سواالت(، از نوع توصیفی  ها برای آزمون )فرضیه داده

های مورد  باشد. داده تحلیلی و از شاخه همبستگی می

آوری  نفر از مشتریان شعب بانک جمع 091 استفاده از

استیودنت  t شده و الگوی ارائه شده با استفاده از آزمون

مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحلیل آماری نشان 

ای کارکنان بر وفاداری  دهد اخالق و رفتارحرفه می
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مشتریان تأثیرگذار است و بین عوامل اخالقی و 

 دار وجود دارد.  ای معنی ای رابطه رفتارحرفه

( در تحقیقی با عنوان 0386و شالیباف )سرمدی 

به این نتایج « مدیریت کیفیت فراگیرای در  حرفهاخالق  »

های مبتنی بر مدیریت کیفیت  دست یافتند که در سازمان

فراگیر توجه به مشتری یک توجه ابزارگرایانه تلقی 

شود و مدیران و کارکنان در عین توجه خاص به  نمی

اهداف سازمانی، نسبت به وظایف اخالقی نیز در سازمان 

توان از صداقت و  می متعهد هستند که به عنوان نمونه

صراحت، حفظ حریم شخصی، رازداری و امانت، پایبندی به 

 قراردادها و وفای به عهد نام برد.

( پژوهشی تحت عنوان 0351و داروییان )امیرکبیری 

های  ای مدیران در کسب و کار های اخالق حرفه برداشت»

با هدف بررسی ادراکات اخالق « کوچک و متوسط

ای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط را  حرفه

های مورد سنجش در این  اند. از میان فرضیه انجام داده

اری را بین تحقیق جز یک فرضیه که تفاوت معناد

های سنی به  ای مدیران در گروه ادراکات اخالقی حرفه

دست داد؛ بقیه فرضیات یعنی تفاوت ادراکات اخالقی 

ای مدیران با سطح تحصیالت، تعداد کارکنان، سابقه  حرفه

کاری مدیران، سطوح مدیریت و نوع فعالیت کسب و کار 

 مورد تایید قرار نگرفت. 

ژوهشی به بررسی ( در پ0385و آقاسی ) شریفی

پرداختند.  "رابطه عملکرد مدیران و سالمت سازمانی"

نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین هر 

های عملکرد مدیران و سالمت سازمانی وجود  یک از مؤلفه

ی وظایف ارتباطی و  دارد. عملکرد مدیران در زمینه

وظایف ی  گیری باالتر از متوسط بود و در زمینه تصمیم

 اطالعاتی در حد متوسط بود. 

( در تحقیق خود به بررسی 0385) محمدی و همکار

رابطه کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی در معلمان 

مدارس دوره متوسطه استان کردستان از دیدگاه دبیران 

نفر  001های پژوهشی این تحقیق بر نمونه  پرداخت. یافته

رسون نشان داد که میان و با استفاده از تحلیل آماری پی

کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی در مدارس دوره 

(رابطه p> 110/1و ) r=80/1متوسطه استان کردستان 

چنین نتایج حاصل از  داری وجود دارد. هم مثبت و معنی

تحلیل مسیر نشان داد که کیفیت زندگی کاری به میزان 

ن قرار % از تغییرات سالمتی سازمانی را مورد تبیی00

 دهد. می

رابطه با خالقیت بررسی به (، در 0386) جو حقیقت -

وری کارکنان انجام شده،  مدیران، سالمت سازمانی و بهره

وری رابطه وجود  نشان داد که بین سالمت سازمانی و بهره

دارد، یعنی باال رفتن میزان سالمت، منجر به افزایش 

دانشگاه و  گردد. بین میزان سالمت سازمانی وری می بهره

میزان خالقیت مدیران رابطه وجود دارد، اما معنادار 

نیست. چراکه با افزایش میزان سالمت سازمانی از میزان 

خالقیت مدیران کاسته شد و سرانجام این که با افزایش 

وری هم افزایش یافت )به نقل از سید  خالقیت، بهره

 (. 0388جوادین و همکاران، 

 

 پیشینه پژوهش در خارج

کد »( در پژوهشی تحت عنوان 0103) 08پمبرتون

دارند هدف  اظهار می« ای برای بازاریابی متعالی اخالق حرفه

تواند بدون  از این مقاله توسعه یک کد اخالقی واحد که می

ای بازاریابی استفاده  در نظر گرفتن محل و یا تخصص حرفه

 .باشد شود می

 ( در پژوهشی با هدف0101و همکاران ) 05کونمی

بررسی رابطه میان نهادینه شدن اخالق کار، کیفیت »

دریافتند که بین « زندگی کاری و پیامدهای شغلی

نهادینه کردن اخالق و کیفیت زندگی کاری با نتایج 

رضایت شغلی، تعهد سازمان و روح تیمی(  (حاصل از کار

ها با نهادینه  رابطه وجود دارد و توصیه کردند که سازمان

وری باال دست  توانند به تعهد و بهره میکردن اخالق 

 .یابند

( در تحقیقی خود به بررسی تأثیر 0110)کورکماز 

های رهبری بر روی سالمت سازمانی مدارس ترکیه  سبک

های  پرداخته است. او در این تحقیق بیشتر تأثیر سبک

رهبری تحولی و تبادلی همراه با رضایت معلمان در 

سی قرار داده است، هدف سالمت سازمانی را مورد برر

اصلی آن تحقیق در این رابطه است که تا چه میزان 

های رهبری و  تغییرات سالمت سازمانی مدارس با سبک

 باشد.  رضایت شغلی معلمان مرتبط می
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 اهداف پژوهش
 هدف كلی

 ای با و اخالق حرفه انضباط اداری بین بررسی رابطه

نوراستان  های پیام کارکنان دانشگاهسالمت سازمانی 

 . البرز

 

 اهداف فرعی

وضعیت متغیرهای انضباط اداری، اخالق تعیین  (0

 .ای و سالمت سازمانی حرفه

بین متغیرهای مستقل با متغیر سالمت تعیین رابطه  (0

 .سازمانی

 .ارائه مدل مناسب (3

 

 سؤاالت پژوهش

 ای و ، اخالق حرفهضباط اداریوضعیت ان سوال اصلی يک(

 نمونه مورد پژوهش چگونه است؟کارکنان سالمت سازمانی 

 وضعیت انضباط اداری چگونه است؟ -1سوال فرعی 

 ای چگونه است؟ وضعیت اخالق حرفه -2سوال فرعی 

وضعیت سالمت سازمانی چگونه  -3سوال فرعی 

 است؟

ای و  بین انضباط اداری،اخالق حرفه سوال اصلی دوم(

سالمت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش چه 

 ای وجود دارد؟ رابطه

بین انضباط اداری و سالمت سازمانی  -1سوال فرعی 

 ای وجود دارد؟ کارکنان نمونه مورد پژوهش چه رابطه

ای و سالمت  بین اخالق حرفه -2سوال فرعی 

ای  سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش چه رابطه

 وجود دارد؟

 توان سالمت سازمانی با چه مدلی می سوال اصلی سوم(

کارکنان را از طریق متغیرهای انضباط اداری واخالق 

 بینی نمود؟ ای پیش حرفه

 

 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف یک بررسی کاربردی است. 

از نظر کنترل شرایط، یک بررسی توصیفی است. از نظر 

هایانضباط اداری نحوه اجرا از آنجایی که رابطه بین متغیر

مورد مطالعه قرار  انیای و سالمت سازم و اخالق حرفه

از نظر وسعت پهنانگر،از نظر  ،گرفته همبستگی است

ی خرد و از نظر زمانی یک بررسی در  دامنه یک مطالعه

 زمان حال بصورت مقطعی است.

معه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه جا

باشدکهتعداد  می کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرز

بر اساس حجم نمونه  باشد. مینفر  061کارکناناین 

با توجه به افت نمونه انتخاب و  090جدول مورگان به 

گردید که در پرسشنامه توزیع  031ها،  احتمالی نمونه

پرسشنامه به صورت کامل به محقق عودت  013نهایت 

با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه از داده شد. در ضمن 

تشکیل شده است، لذا برای انتخاب  زن و مرددو گروه 

 شد. استفاده  سادهاز روش نمونه گیری تصادفی  کارکنان

 

 گردآوری اطالعات  روش

آوری اطالعات از طریق  با توجه به اینکه جمع

آوری  لذا برای جمع ،پرسشنامه امکان بیشتری داشت

بدین  گردید.اطالعات در این پژوهش از آن استفاده 

آوری اطالعات مورد  ه جهت جمعپرسشنام سهمنظور 

طیف مورد استفاده در گرفت خواهد استفاده قرار 

که باشد  ای لیکرت می پرسشنامه ها طیف پنج گزینه

(: 0555) لیوس انضباط اداری کورنپرسشنامه  عبارتند از:

شد استفاده  انضیاط اداریکارکنانگیری میزان  برای اندازه

 .استآمده  0شماره در جدول آن ابعاد و سواالت  که

 

 انضباط اداری نحوه توزيع سواالت -1جدول شماره 

 مطابق با ابعاد پژوهش

 ابعاد سواالت

 انضباط فردی 8، 0، 6، 9، 0، 3، 0، 0

 انضباط تیمی 09، 00، 03، 00، 00، 01، 5

 انضباط مدیریتی 00، 01، 05، 08، 00، 06

 

از  ای محقق ساخته برگرفته  اخالق حرفهپرسشنامه 

 00: این پرسشنامه دارای (0353خواه ) نامه عرفانی پایان

ای  اخالق حرفهبعد  8سوال بوده که برای سنجش 

 0شماره در جدول سواالت حلیل شده است. تطراحی 

 مشخص شده است.
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ای  اخالق حرفه نحوه توزيع سواالت -2جدول شماره 

 مطابق با ابعاد پژوهش

 سواالت ابعاد

 0 – 3 پذیری مسئولیت

 0 – 6 صادق بودن

 0 – 5 عدالت و انصاف

 01 – 00 وفاداری و تعهد

 03 – 09 احترام به دیگران

 06 – 08 جویی برتری

 05 – 00 همدردی با دیگران

 00 – 00 ها رعایت ارزش

 

سالمت سازمانی محقق ساخته برگرفتهه از  پرسشنامه 

 نههژاد تمیمههینامههه  ( و پایههان0350نامههه عههالمگیر ) پایههان

سوال بهوده کهه بهرای     00: این پرسشنامه دارای (0386)

طراحهی و تحلیهل شهده     سالمت سهازمانی بعد  3سنجش 

مشهخص   3شهماره  در جهدول  سواالت است. نحوه توزیع 

 .شده است
 

 سالمت سازمانی نحوه توزيع سواالت -3جدول شماره 

 مطابق با ابعاد پژوهش

 سواالت ابعاد

 0 – 0 وظایف سازمانی

 9 – 06 فرآیند درون سازمانی

 00 – 00 رشد و تغییر سازمانی

 

ی استاندارد انضباط اداری، اخالق ها روایی پرسشنامه

شیوه روایی صوری با استفاده از  ای و سالمت سازمانی حرفه

نظران ذیربط مورد تایید قرار گرفته  صاحبو بر اساس نظر 

 است. 

برای محاسبه اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده 

ی، میهزان  نفهر  31ها با اجهرا روی نمونهه    گردید. برای پرسشنامه

محاسبه گردید که به شرح جدول زیر  0/1اعتبار کرانباخ باالتر از 

 .باشد می

 ضريب آلفای كرنباخ-4جدول شماره 

 پايايی پرسشنامه

 50/1 انضباط اداری

 80/1 ای حرفه اخالق

 80/1 سالمت سازمانی

 

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطالعات از دو 

در  شود. روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می

 از نمودار رسمو  درصد و فراوانی آمار توصیفی از بخش

 آمار بخش درو  واریانس و معیار انحراف میانه، میانگین،

و رگرسیون  Tهمبستگی و آزمون  آزموناز  استنباطی

 شود. خطی استفاده می

 

 بخش الف( آمار توصیفی

%( 0/90نفهر)   019نفر نمونه ژوههش،   013جنسیت 

هههم چنهین از بعههد   .باشهند  زنمههی%(3/08نفهر )  58 ومهرد 

%فهوق دیهللم،    5/5تهر،   %دیهللم و پهایین  9تحصیالت افراد

لیسهههانس و بهههاالتر   %فهههوق3/05 و% لیسهههانس  0/01

%(زیهر  0/00نفر) 36گویان  توزیع سابقه کار پاسخ.دباشن می

 0/00نفهر )   99سال،  01تا  9%(  5/35نفر )  80سال،  9

سهال   09%(بیشهتر از  3/09نفهر )  30 وسهال   09تا  %01(

 05نفههر نمونههه مههورد پههژوهش،    013از  .بههوده اسههت  

%(متاهههل 6/61نفههر )معههادل  003%( مجههرد،0/38نفههر)

 نفهر  90ام پاسهخگویان ،  باشند از بعد وضعیت استخد می

 نفهر  88پیمهانی،   %( 8/00نفهر )   31رسهمی،   %(6/06)

 .باشند شرکتی می %(3/09) نفر 30 وقراردادی  %(3/03)

 

 بخش ب( آمار استنباطی

آزمون کولموگروف اسمیرنف مرتبط با متغیرهای سه گانه 

 .است 0پژوهش به شرح جدول شماره 

 

 برای اسمیرنف كولموگراف آزمون -4جدول شماره 

 ها داده توزيع بودن نرمال بررسی

 سالمت سازمانی

202 

58.2030 

1.155061 

.067 

.067 

-.049 

.951 

.327 

aتوزیع آزمون نرمال است : 

:bمحاسبه شده از داده 
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های نمونه  براساس جدول باال در خصوص توزیع نمره

های مختلف توصیفی آنها نشان    مورد پژوهش، شاخص

های گروه نمونه نرمال یا نزدیک به  دهد که توزیع نمره می

داری در سه متغیر  دار نرمال است. چرا که احتمال معنی

بزرگتر است،  19/1داری  شناسایی شده، از سطح معنی

شود.  ها پذیرفته می ل بودن توزیع دادهلذا فرض نرما

توان از  های تحقیق می بنابراین، به منظور آزمون فرضیه

 های پارامتریک استفاده کرد.   داده

 

 آزمون سواالت پژوهش

ای  وضعیت انضباط اداری، اخالق حرفه سوال اصلی اول(

و سالمت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش چگونه 

 است؟

در سهطح اطمینهان    tنتایج حاصل از اجهرای آزمهون   

و سهطح   محاسهبه شهده   tبا توجه به  دهد، % نشان می59

در وضعیت متغیهر انضهباط اداری   داری بدست آمده  معنی

 د.سطح باالتر از متوسط قرار دار

در سهطح اطمینهان    tنتایج حاصل از اجهرای آزمهون   

طح و سه  محاسهبه شهده   tبا توجه به  دهد، % نشان می55

در ای  وضعیت متغیر اخالق حرفهه داری بدست آمده  معنی

 .دسطح باالتر از متوسط قرار دار

در سطح اطمینان  tنتایج حاصل از اجرای آزمون 

و سطح  محاسبه شده tدهد،با توجه به  % نشان می59

وضعیت متغیر سالمت سازمانی داری بدست آمده  معنی

 د.در سطح باالتر از متوسط قرار دار

 

 غیر انضباط اداریدر مت tنتیجه آزمون  -5جدول شماره 

 معیار انحراف خطای معیار انحراف میانگین تعداد 

 73509. 10.47349 65.3202 203 انضباط اداری

 63 = میانگین نظری 

 t دار یمعنسطح  درجه آزادی(sig) تفاوت میانگین 
 %55ضريب اطمینان 

 حد پايین حد پايین

 3.7696 8708. 2.32020 002. 202 3.156 انضباط اداری

 

 ای غیر اخالق حرفهدر مت tنتیجه آزمون  -6جدول شماره 

 معیار انحراف خطای معیار انحراف میانگین تعداد 

 1.11419 15.87471 90.0591 203 ای اخالق حرفه

 

 72 = میانگین نظری

t سطح معنی  درجه آزادی(sig)تفاوت میانگین داری 
 %55ضريب اطمینان 

 حد پايین حد پايین

 20.2560 15.8622 18.05911 000. 202 16.208 ای اخالق حرفه

 

 در منغیر سالمت سازمانی tنتیجه آزمون  -7جدول شماره 

 معیار انحراف خطای معیار انحراف میانگین تعداد 

 81270. 11.55060 58.2030 202 سالمت سازمانی

 

 63 = میانگین نظری

t دار یمعنسطح  درجه آزادی(sig) تفاوت میانگین 
 %55ضريب اطمینان 

 حد پايین حد پايین

 3.1945- 6.3995- 4.79703- 000. 201 5.903- سالمت سازمانی
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ای و  بین انضباط اداری، اخالق حرفه سوال اصلی دوم(

سالمت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش چه 

 ای وجود دارد؟ رابطه

بهین انضهباط اداری و سهالمت سهازمانی      (1سوال فرعی 

 ای وجود دارد؟ کارکنان نمونه مورد پژوهش چه رابطه

نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون در 

دهد بین متغیرهای انضباط  % نشان می55سطح اطمینان 

اداری و سالمت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش 

داری وجود دارد. در ضمن ضریب  معنیرابطه مثبت و 

 باشد.  می 916/1همبستگی بدست آمده برابر با 

ای و سهالمت سهازمانی    بهین اخهالق حرفهه    (2سوال فرعی 

 ای وجود دارد؟ کارکنان نمونه مورد پژوهش چه رابطه

نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون در 

دهد بین متغیرهای اخالق  % نشان می55سطح اطمینان 

ای و سالمت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش  حرفه

داری وجود دارد. در ضمن ضریب  رابطه مثبت و معنی

 باشد.  می 358/1ستگی بدست آمده برابر با همب
 

 نتیجه آزمون ضريب همبستگی پیرسون  -8جدول شماره 

 سالمت سازمانی انضباط اداری  

 انضباط اداری
Pearson Correlation 1 .506** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 203 202 

سالمت 
 سازمانی

Pearson Correlation .506** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 202 202 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 نتیجه آزمون ضريب همبستگی پیرسون -5جدول شماره 

 ای اخالق حرفه سالمت سازمانی  

سالمت 
 سازمانی

Pearson Correlation 1 .398** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 202 202 

 ای اخالق حرفه
Pearson Correlation .398** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 202 203 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

توان سالمت سازمانی  با چه مدلی می سوال اصلی سوم(

کارکنان را از طریق متغیرهای انضباط اداری و اخالق 

 بینی نمود؟ ای پیش حرفه

بینی سالمت سازمانی کارکنان از  پیش( 1سوال فرعی 

 ؟طریق متغیر انضباط اداری

دهد که برای تحلیل  نشان می 01نتایج حاصل از جدول 

استفاده شده  ه شیوه اینتررگرسیون خطی و بها از روش  داده

 .است

دهههد، مقههدار  نشههان مههی 00همههانطور کههه جههدول  

(096/1=R
درصهد از   06( بدین معنی اسهت کهه تقریبها    2

سالمت سازمانی کارکنان از طریق متغیرانضهباط  واریانس 

 .شود تبیین می اداری

 868/68 بها اسهت   برابهر  F  00شهماره  مطابق جدول 

داری مشاهده شهده   معنی باشد. با توجه به اینکه سطح می

هههای سههالمت تههوان گفههت بههین متغیر اسههت مههی 111/1

یک رابطهه کهامالً خطهی وجهود      سازمانی و انضباط اداری

 .دارد

ضهریب بتها    دهد، نشان می 03 نتایج حاصل از جدول

باشهد.که در   مهی های انضباط اداری مثبت مربوط به متغیر

بهرای آن برابهر بها    این میان میهزان بتهای محاسهبه شهده     

در نهایهت معادلهه رگرسهیونی محاسهبه     باشد.  می 916/1

 باشد: شده در این پژوهش به شرح زیر می
 = سالمت سازمانی 831/00(+13916)انضباط اداری*

 



   ....  کارکنان یبا سالمت ادار يو انضباط سازمان یا ارتباط اخالق حرفه/    01

 نتیجه رگرسیون خطی -11جدول شماره 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

 a . Enterانضباط اداری 1

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: salamat 

 

 

 نتیجه آزمون ضريب تعیین  –11جدول شماره 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .506a .256 .252 9.98696 

a. Predictors: (Constant), enzebat 

 

 

 Fنتیجه آزمون  -12جدول شماره 
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6868.808 1 6868.808 68.868 .000a 

Residual 19947.870 200 99.739   

Total 26816.678 201    

 

 

 نتیجه محاسبه ضريب بتا -13جدول شماره 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 21.830 4.439  4.918 .000 

 000. 8.299 506. 067. 557. انضباط اداری

 

 

بینی سالمت سازمانی کارکنان از  پیش (2سوال فرعی 

 .ای طریق متغیر اخالق حرفه

دههد کهه بهرای     نشهان مهی   00نتایج حاصل از جهدول  

 رگرسیون خطهی و بهه شهیوه اینتهر    ها از روش  تحلیل داده

 است.استفاده شده 

 090/1دهد،مقهدار )  نشان مهی  09همانطور که جدول 

 =R
درصهد از واریهانس    09( بدین معنی است که تقریبا 2

 ای سالمت سازمانی کارکنان از طریق متغیر اخالق حرفهه 

 .شود تبیین می

با  605/30است  برابر F 06شماره مطابق جدول 

داری مشاهده شده  باشد. با توجه به اینکه سطح معنی می

های سالمت توان گفت بین متغیر است می 111/1

یک رابطه کامالً خطی وجود  ای سازمانی و اخالق حرفه

 دارد.

دهد،ضریب بتا مربوط  نشان می 00 نتایج حاصل از جدول

که در این میهان   باشد. میای مثبت  اخالق حرفه به متغیر

 358/1بههرای آن برابههر بهها میههزان بتههای محاسههبه شههده  

در نهایت معادله رگرسیونی محاسبه شده در این باشد.  می

 باشد: پژوهش به شرح زیر می

 
 = سالمت سازمانی 008/30(+13358ای* )اخالق حرفه
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 نتیجه آزمون روش رگرسیون -14جدول شماره 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 akhlagha . Enter 

a. All requested variables entered.  b. Dependent Variable: salamat 

 

 

 نتیجه ضريب تعیین -15جدول شماره 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .398a .259 .254 10.62202 

a. Predictors: (Constant), akhlagh  

 

 

 Fنتیجه آزمون -16جدول شماره 
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4251.237 1 4251.237 37.679 .000a 

Residual 22565.441 200 112.827   

Total 26816.678 201    

a. Predictors: (Constant), akhlagh  b. Dependent Variable: salamat 

 

 

 نتیجه ضريب بتا-17جدول شماره 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 32.178 4.305  7.475 .000 

akhlagh .289 .047 .398 6.138 .000 

a. Dependent Variable: salamat    

 

 

 نهايی رگرسیونیمدل 

جهت بررسی اثر تمهامی متغیرههای مهورد بررسهی از     

طریق شوه اینتر و بصورت یک جا همه متغرها وارد شد و 

 .نتایج به شرح زیر بدست آمده است

دهههد، مقههدار  نشههان مههی 08همههانطور کههه جههدول  

(380/1 =R
درصهد از   38( بدین معنی است کهه تقریبها   2

از طریهق متغیرههای   سالمت سهازمانی کارکنهان   واریانس 

 شود. تبیین می ای انضباط اداری واخالق حرفه

دهد،ضهریب بتها    نشان مهی  05 نتایج حاصل از جدول

ای  هههای انضهباط اداری و اخهالق حرفههه  مربهوط بهه متغیر  

که در این میان میزان بتای محاسبه شده  باشد. میمثبت 

ای برابهر   و اخالق حرفه 001/1برای انضباط اداری برابر با 

کلهی  در نهایهت معادلهه رگرسهیونی    باشهد.   مهی  085/1ا ب

 باشد: محاسبه شده در این پژوهش به شرح زیر می

 
 008/06(+13001(+ )انضباط اداری*13030)اخالق حرفه ای*

 = سالمت سازمانی

 



   ....  کارکنان یبا سالمت ادار يو انضباط سازمان یا ارتباط اخالق حرفه/    01

 نتیجه ضريب تعیین  -18جدول شماره 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .631a .382 .375 9.83334 

a. Predictors: (Constant), akhlagh, enzebat  

 

 نتیجه ضريب بتا  -15جدول شماره 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 16.428 4.806  3.418 .001 

enzebat .451 .077 .410 5.862 .000 

akhlagh .137 .051 .189 2.701 .007 

a. Dependent Variable: salamat    

 

 

 گیری بحث و نتیجه

 تحلیل سوال اصلی اول پژوهش:

ای و سالمت سازمانی  اخالق حرفهوضعیت انضباط اداری، 

 کارکنان نمونه مورد پژوهش چگونه است؟

 ( وضعیت انضباط اداری چگونه است؟0سوال فرعی 

می tآزمون  برای آزمون این سوالترین روش  مناسب

محاسبه بر اساس پرسشنامه  باشد که میانگین نظری آن

در سطح اطمینان این آزمون نتایج حاصل از اجرای  گردید.

محاسبه شدهو سطح  tدهد،با توجه به  % نشان می59

در وضعیت متغیر انضباط اداری داری بدست آمده  معنی

د که با نتایج پژوهش سطح باالتر از متوسط قرار دار

( در یک 0385( و لطیفی )0388فرد و همکار ) دانایی

 راستا بوده است.

 ای چگونه است؟ ( وضعیت اخالق حرفه0سوال فرعی 

آزمون  برای آزمون این سوال نیزترین روش  مناسب

tبر اساس پرسشنامه  باشد که میانگین نظری آن می

در این آزمون نتایج حاصل از اجرای  محاسبه گردید.

محاسبه  tدهد،با توجه به  % نشان می55سطح اطمینان 

وضعیت متغیر داری بدست آمده  و سطح معنی شده

د که با ط قرار داردر سطح باالتر از متوسای  اخالق حرفه

(، سرمدی و 0350نتایج پژوهش منوچهری و همکاران )

(، پاین و 0351(، امیرکبیری و داروییان )0386شالیباف )

( در یک 0115( و کونمی و همکاران )0103پرسلی )

 راستا بوده است.

 ( وضعیت سالمت سازمانی چگونه است؟3سوال فرعی 

آزمون  یزبرای آزمون این سوال نترین روش  مناسب

tبر اساس پرسشنامه  باشد که میانگین نظری آن می

در سطح این آزمون نتایج حاصل از اجرای  محاسبه گردید.

محاسبه شدهو  tدهد،با توجه به  % نشان می59اطمینان 

وضعیتمتغیر سالمت داری بدست آمده  سطح معنی

د که با نتایج در سطح باالتر از متوسط قرار دارسازمانی 

(، شریفی و آقاسی 0350سرشت و حبیبی )  رحمانپژوهش 

( و کورکماز 0386جو ) (، حقیقت0380(، محمدی )0385)

 ( در یک راستا بوده است.0110)

 

 تحلیل سوال اصلی دوم پژوهش:

ای و  سوال اصلی دوم( بین انضباط اداری، اخالق حرفه

ای  سالمت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش چه رابطه

 ؟وجود دارد

( بین انضباط اداری و سالمت سازمانی 0سوال فرعی 

 ای وجود دارد؟ کارکنان نمونه مورد پژوهش چه رابطه

برای آزمون این سوال آزمون مناسب ترین روش 

همبستگی پیرسونمی باشد.نتایج حاصل از اجرای این 

دهد بین  % نشان می55آزمون در سطح اطمینان 

زمانی کارکنان متغیرهای انضباط اداری و سالمت سا
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داری وجود دارد.  نمونه مورد پژوهش رابطه مثبت و معنی

 916/1در ضمن ضریب همبستگی بدست آمده برابر با 

 باشد.  می

ای و سالمت سازمانی  ( بین اخالق حرفه0سوال فرعی 

 ای وجود دارد؟ کارکنان نمونه مورد پژوهش چه رابطه

برای آزمون این سوال نیز آزمون مناسب ترین روش 

همبستگی پیرسون می باشد.نتایج حاصل از اجرای این 

دهد بین  % نشان می55آزمون در سطح اطمینان 

ای و سالمت سازمانی کارکنان  متغیرهای اخالق حرفه

داری وجود دارد.  نمونه مورد پژوهش رابطه مثبت و معنی

 358/1در ضمن ضریب همبستگی بدست آمده برابر با 

 باشد.  می

 

 تحلیل سوال اصلی سوم پژوهش:

توان سالمت سازمانی  سوال اصلی سوم( با چه مدلی می

کارکنان را از طریق متغیرهای انضباط اداری و اخالق 

 بینی نمود؟ ای پیش حرفه

بینی سالمت سازمانی کارکنان از  ( پیش0سوال فرعی 

 طریق متغیر انضباط اداری

روش مون این سوال برای آزمناسب ترین روش 

به Fباشد. با توجه به  رگرسیون خطی و به شیوه اینتر می

با توجه به اینکه سطح معنی  ( و868/68دست آمده )

توان گفت بین  است می 111/1داری مشاهده شده 

یک رابطه  های سالمت سازمانی و انضباط اداریمتغیر

 کامالً خطی وجود دارد.

زمانی کارکنان از بینی سالمت سا ( پیش0سوال فرعی 

 ای طریق متغیر اخالق حرفه

روش برای آزمون این سوال نیز مناسب ترین روش 

به Fباشد. با توجه به  رگرسیون خطی و به شیوه اینتر می

با توجه به اینکه سطح  ( و605/30دست آمده )

توان گفت بین  است می 111/1داری مشاهده شده  معنی

یک رابطه کامالً  ای ههای سالمتسازمانیواخالق حرفتغیرم

 خطی وجود دارد.

های پژوهش حاضر در راستای  با عنایت به یافته

های  تقویت انضباط اداری در جامعه پژوهش و سازمان

گیری مدیران، مسئولین و  مشابه موارد ذیل جهت بهره

 گردد:  اندرکاران پیشنهاد می دست


 های شدید بر عملکرد کارکنان. کاهش کنترل 


بهبود شرایط کاری و تقویت رضایت شغلی  

 کارکنان. 


تالش در جهت کاهش ابهام نقش کارکنان و  

 سازی وظایف.  شفاف


ایجاد سیستم ارزشیابی صحیح و عادالنه بر حسب  

 های ناروا.  عملکرد و عدم اعمال تبعیض


ههای   مشارکت دادن کارکنهان در تصهمیم گیهری    

 مربوط به حوزه فعالیت آنان


ی شههغلی بههرای کارکنههان بههر اسههاس ایجهاد ارتقهها  

 شایستگی و ضوابط یکسان. 


تقویت روحیهه خهودکنترلی و خهود انضهباطی در      

 .کارکنان

 

 فهرست منابع 

(، رعایت 0351آراسته رحمان و جاهد حسین ) (0

ها و مراکز آموزش عالی،  اخالق در دانشگاه

هایی برای بهبود رفتارها، فصلنامه نشاط  گزینه

 .30-01، صص 0شماره  ، دوره اول،0351علم،

(، ضرورت تدوین منشور 0380الوانی سیدمهدی ) (0

 .05اخالقیات سازمانی، تحول اداری، ش 

، 0386، محمدحسین، رحمتی سیدمهدیالوانی.  (3

فرایند تدوین منشور اخالقی برای سازمان، ماهنامه 

 .06فرهنگ مدیریت، ص: 

(، 0351امیرکبیری علیرضا و داروییان سهیال ) (0

ای مدیران در کسب و  اخالق حرفه های برداشت

کارهای کوچک و متوسط، اخالق در علوم و فناوری، 

 .80-53، صص 0، شماره 6، دوره 0351بهار 

تاثیر رعایت (، 0350انصاری منوچهر و همکاران ) (9

ای کارکنان بر وفاداری مشتریان  اصول اخالق حرفه

(، دوره 0350، اخالق در علوم و فناوری، پاییز ها بانک

 .0-00، صص 3، شماره 0

(، چهار دغدغه 0389پاتریک لنچیونی ) (6

ه امینی، لا مدیران)سالمت سازمانی(، ترجمه فضل

تهران: نشر فردا ) ناشر مدیریت فردا(، سازمان 

 فرهنگی فرا.
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(، ارزیابی سالمت سازمانی 0386نژاد ایمان ) تمیمی (0

دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 

ارشد، دانشگاه  نامه کارشناسی کارکنان. پایاندیدگاه 

 شیراز، چاپ نشده.

خالقیت  ،(0386جو زهرا، ناظم فتاح ) حقیقت (8

وری کارکنان  مدیران، سالمت سازمانی و بهره

های علوم پزشکیکشور،مدیریت اطالعات  دانشگاه

 . 003-090، صص 0سالمت، دوره چهارم، شماره 

اله  پورفر ولی نقی ،لطیفی میثم ،فرد حسن دانایی (5

(، بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: 0388)

های مدیریت در ایران  رویکردی قرآنی، پژوهش

، صص 3، شماره 00)مدرس علوم انسانی(، سال 

005-50 . 

تئوری و طراحی سازمان.  ،(0388دفت، ریچارد ) (01

ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد 

 فرهنگی، چاپ دهم. های اعرابی، تهران، دفتر پژوهش

(، 0350رحمان سرشت حسین و حبیبی محبوبه ) (00

ارتباط پایبندی سازمان به فضائل اخالقی و سالمت 

(، 0350سازمان، اخالق در علوم و فناوری، پاییز 

 .0-01، صص 3، شماره 0دوره 

(، اخالق 0386سرمدی محمدرضا و شالباف عذرا ) (00

علوم و  ای در مدیریت کیفیت فراگیر، اخالق در حرفه

و  3، شماره 0، دوره 0386فناوری، پاییز و زمستان 

 .55-001، صص 0

(، مدیریت منابع انسانی و 0383) سیدجوادین رضا (03

 امور کارکنان، تهران: نشر دانش. 

(، 0386آر و سایر همکاران ) شرمر هورن جان (00

نژاد  مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه مهدی ایران

چهارم، انتشارات پاریزی و سایر همکاران، چاپ 

 خورشید.

(، بررسی رابطه 0385شریفی اصغر، آقاسی صدیقه ) (09

بین عملکرد مدیران با سالمت سازمانی، رهیافتی نو 

در مدیریتآموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .005-068، صص 0مرودشت، سال اول، شماره 

فرهنگ سازمانی. تهران،  ،(0388طوسی محمدعلی ) (06

 مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ سوم.

(، اخالق سازمانی، چاپ 0388فرامرزقراملکی احد ) (00

 اول، تهران، انتشارات سرآمد.

(، درآمدی بر اخالق 0385فرامرزقراملکی احد ) (08

 ای، چاپ سوم، تهران، انتشارات سرآمد. حرفه

: (، انضباط تعالی بخش کارکنان0385لطیفی میثم ) (05

رویکردی اسالمی به مفهوم انضباط در سازمان، 

اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول، 

 . 00-81صص 

(، بررسی 0385محمدی بهرام و حمیدی فریده ) (01

رابطه کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی در 

معلمان مدارس دوره متوسطه استان کردستان از 

عوامل موثر بر  دیدگاه دبیران، اولین همایش کشوری

 سالمت. 

لو مهرانگیز، جواهردشتی فرانک، خلیلی عراقی  یقین (00

ای از تدوین تا  (، اصول اخالق حرفه0380مریم )

 .81-88، ص 039عمل، ماهنامه تدبیر، شماره 
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