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 چكيده

اي وسالمت سازماني با اثـر بخشـي كاركنـان اداره كـل آمـوزش وپـرورش        اخالق حرفههدف پژوهش حاضرتبيين رابطه 
نفركاركنـان اداره  300باشد كه به روش همبستگي به اجراگذاشته شده است جامعه آمـاري پـژوهش حاضرشـامل     فارس مي

نفر كاركنان بـه  169 مي باشد كه ازميان آنها نمونه آماري شامل93-94كل آموزش وپرورش فارس اعم اززن ومرد درسال 
ــه  ــادفي طبق ــده  روش تص ــاب ش ــرجيواني       اي انتخ ــي س ــتاندارد اثربخش ــنامه اس ــه پرسش ــكل از س ــژوهش متش ــزار پ ــد. اب ان

اي كادوزير مي باشد.جهت تجزيه و تحليل  وهمكاران،پرسشنامه سالمت سازماني هوي و همكاران و پرسشنامه اخالق حرفه
سيون همزمان استفاده شده اسـت. نتـايج مبتنـي بـر فرضـيه اصـلي پـژوهش نشـان         ها از آزمون همبستگي پيرسون و رگر داده
هاي پـژوهش مويـد    اي و سالمت سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.يافته دهدكه بين اخالق حرفه مي

معناداربين سالمت سـازماني بـا    اي با اثربخشي كاركنان وهمچنين رابطه مثبت و وجود رابطه مثبت ومعنادار بين اخالق حرفه
باشد. همچنين نتايج پژوهش نشان داد كـه اخـالق حرفـه اي بـه طـور معنـاداري قـادر بـه پـيش بينـي            اثربخشي كاركنان مي

اثربخشي كاركنان بوده و سالمت سازماني نيز به طور معناداري قادر به پيش بيني اثربخشي كاركنان مي باشد.در پيش بينـي  
اي؛ ابعادتاكيدعلمي،رعايت، نفوذمدير، يگانگي نهادي ازمتغيرسـالمت   ن ازسالمت سازماني و اخالق حرفهاثربخشي كاركنا

سازماني و ابعاد مسئوليت پذيري،برتري جويي و رقابت طلبي،همدردي با ديگران ،احترام،رعايت هنجارها،از متغيـر اخـالق   
 .حرفه اي پيش بيني كننده قوي تري براي اثربخشي بوده اند

 .اداره كل آموزش و پرورش فارس ،ي، اخالق حرفه اي، سالمت سازمانياثربخش اژگان كليدي:و
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 مقدمه
 امـروزه در اسـت.  آموزش و پرورش به عنوان اساس و زيربناي توسعه فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي وسياسـي هرجامعـه   

ور دفـاعي بـه خـود    جـه دولتـي را پـس از امـ    بيشـترين بود  صنعت رشد قلمداد مي شود و آموزش وپرورش؛ اغلب كشورها
هاسـت بـه نحـو احسـن انجـام       توانست وظيفه خطيري را كه بـه دوش آن  صورتي خواهند ها در سازماندهد.  اختصاص مي

جوسازماني سالم وحمايتگر باعث اعتمادبيشتر افراد و روحيه بـاالي آنـان و بـالبطع    باشند. هايي سالم و پويا  دهندكه سازمان
2Fافـزايش اثربخشـي   افزايش كارآيي كاركنان به نوبه خود عامل مهمي درشود. ايش كارايي كاركنان مي باعث افز

سـازمان   1
3Fمي شود. (ميچل

بنـدي عناصـر مـوثر بـر      هـا شناسـايي و اولويـت    هاي بزرگ امروزي اغلب سـازمان  يكي از چالش ).2،1376
ر سازمان نيازمند شرايطي مطلوب هستيم به عبارت ديگـر  براي دستيابي به اثربخشي دبدين معني كه  اثربخشي سازمان است.

هاي الزم و كافي يك  شرط همگام بودن و هماهنگ عمل كردن و اثربخش بودن سازمان يا سيستم اين است كه از ويژگي
مي يك جامعه محسوب  اثربخش مهمترين وسايل دستيابي به پيشرفت درخوردار باشد. بنابراين سازمان هاي سازمان سالم بر

اين ميان سازمان هايي به اثربخشي خواهند رسيدكه عالوه برداشتن ديگرشرايط ضروري از سالمت سازماني نيـز   در و شوند
4F(آرميچل باشند برخوردار

) معتقد است اثربخشي يعنـي انجـام دادن كارهـاي درسـت. از نگـاه      1909(5F4 دراكر پيتر .)3،2003
ب مي شود. به طور كلـي اثربخشـي در سـازمان دسـتيابي بـه اولويـت هـا و        دراكر اثربخشي كليد موفقيت سازمان محســــو

اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشي مشترك با فرهنگ سازماني است به گونه اي كه كسب اهداف از نظـر هزينـه و   
كـه   نتيجه اين نماييم.فراهم  زمان بهينه باشد و رضايت خاطر ذي نفع هايي را كه در جهت كسب اهداف تالش مي كنند را

نشان مي دهدكـه تاچـه حـدميزان ازتالشـهاي انجـام       اثر بخشي از درجه وميزان نيل به اهداف تعيين شده صحبت مي كند و
پرورش تنها وسيله دسترسي به تكنيك رشد و  امروزه آموزش و .)61:1391(رضايي، شده نتايج مورد نظر حاصل شده است

رسد چرا كه در تداوم و تسريع و توسعه جامعه در  كيفيت آن ضروري به نظر مي توسعه و پيشرفت است و توجه به كميت و
اجتماعي و فرهنگي و سياسي دخيل مي باشد. بالطبع بر عهده داشتن اين مسئوليت سنگين و هـدايت نمـودن    ابعاد اقتصادي،

است كه مي تواند تسهيل كننده امور انساني وحرفه اي رشد يافته اي  تربيت نيرويجامعه در مسير توسعه مطلوب نيازمند به 
پرورش از مهمتـرين نهادهـاي اجتمـاعي اسـت كـه در واقـع        ها باشد.درواقع آموزش و و پيش بيني كننده اثر بخشي فعاليت

 ).1390(مسـعودي نـژاد ،   كيفيت فعاليت ساير نهادهاي اجتماعي تا اندازه زيادي بستگي به چگونگي عملكرد اين نهـاد دارد 
6Fحائزاهميت است تاثيراخالق حرفه اي كه در كنار سالمت سازماني، موضوع ديگري

 كاركنان به عنوان عامل اصلي ايجـاد  5
اخالقيات در سازمان بـه عنـوان سيسـتمي از ارزش هـا و     است. ارتقاي سطح سالمت درسازمان و بالطبع افزايش اثربخشي  و

ازمان مشخص و عمل بد از خوب متمايز مي شود. به طور بايدها و نبايدها تعريف مي شود كه بر اساس آن نيك و بدهاي س
كلي انسان ها در بعد فردي و شخصيتي داراي ويژگي هاي خاص اخالقي هستند كه پندار، گفتار و رفتار آنها را شكل مـي  

ر و دهد. ممكن است همين افراد وقتي در يك جايگاه و پست سازماني قرار مي گيرند عواملي موجب شود كه پندار، گفتـا 
رفتار متفاوتي از بعد فردي سر بزند كه اين ويژگي هاي انساني بر روي ميزان كـارايي و اثـر بخشـي سـازمان تـاثير بگـذارد.       

                                                      
1.effectiveness 
2. Mechel 
3.Armichel 
4. Peter Drucker 
5. professional ethics 
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رفتارهاي متفاوت اخالقي افراد به عنوان كارمندان سازمان در يك طيف خطي كه يك سر آن سـالمت اداري و سـر ديگـر    
د و ميزان سالمت اداري در ميزان موفقيـت سـازمان در انجـام ماموريـت هـا،      طيف فساد اداري مي باشد قابل تحليل مي باش

اجراي راهبردها و برنامه ها و در نهايت دستيابي به اهداف سازماني نقش به سزايي را ايفا مي كند. اولين گام در دستيابي بـه  
ي كاركنان در سازمان مي باشد.فقدان اين اهداف درك صحيح از مفهوم اخالق و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخالق

هـاي فردي،سـازماني و اتـالف منـابع مـالي و غيرمـالي        هـا و ناكـامي   ويا پايين بودن سالمت،ريشه واساس بسياري گرفتـاري 
تـرين شاخصـهاي اثربخشـي سـازماني اسـت.       سالمت سازماني، يكي از گويـاترين و بـديهي   ).1390نژاد. باشد (مسعودي مي

دارد كه رشد وتوسعه وبالندگي يك سازمان را تسهيل مي كند و نيل به اهداف را مقدور  به شرايطياره سالمت سازماني اش
) زماني سازمان سالم اسـت كـه كاركنـان احسـاس كننـد كـاري       1985(7F1 ديويساز ديدگاه كيت  ).1378مي سازد (سليمي،

بيشتر كاري شوق انگيـز را كـه خشـنودي     پرورش شخصي دست مي يابند.آنان سودمند انجام مي دهند وبه احساس رشد و
. بسـياري از كاركنـان مسـئوليت وفرصـت پيشـرفت و كاميـابي شـغلي را        مي پذيرند و دروني فراهم مي آورد،دوست دارند

كاركنان مي خواهند كه به سخنان آنها گوش داده شود وبا آنان چنان رفتار شود كه گويي هر يك داراي  .كنند جستجو مي
دي هستند آنان مي خواهند كه اطمينان يابند سازمان به راستي براي نيازها ودشواري هاي آنـان دلسـوزي   ارزش وجودي فر

). سازماني كه پيوسته غير اثر بخش است،به يقين از سالمت برخوردار نيست. در مجموع سـالمت  117: 1385جاهد( كند مي
بـه حساسـيت و اهميـت نهـاد      باتوجـه . )74: 1387بنـد، سازماني، برحاصل جمع انجام كار اثر بخش داللت مي كند (عالقـه  

آموزش و پرورش و به منظور تحقق اهداف و اثربخشي، ما نيازمند منبع انساني مطلوب و كارآمد هستيم و اين مهـم جـز بـا    
مـه  داشتن سازمان سالم محقق نمي شود .داشتن كاركنان سالم نيز در گرو فراهم نمودن فضاي سازماني سـالم و مهمتـر از ه  

 تبيـين رابطـه ي بـين اخـالق حرفـه اي و      متخلق بودن كاركنان به اخالق حرفه اي مي باشد. بنابراين هدف پـژوهش حاضـر  
 پرورش فارس مي باشد. سالمت سازماني بااثربخشي كاركنان اداره كل آموزش و

 پيشينه پژوهش
8Fتيبوداكس و فاويال

ها به اين  ارهاي اثربخشي در سازمانها و معي مطالعات خود در خصوص بررسي مالك ر) د2014( 2
نتيجه دست يافت كه تركيبي از معيارهاي اثربخش شامل سالمت سـازماني و اخـالق حرفـه اي ميتوانـد مـديران را در رفـع       

 نمايد.نيازهاي سازماني خود ياري نموده و اثربخشي آنان را تضمين 
 هـاي كـاري جوسـازماني و    نشان دادكه درگـروه انگلستان  درمطالعات خود روي شركت هاي نفتي در )9F3)2014 وست

توانـد پـيش بينـي كننـده      و سالمت سـازماني مـي   بديع مي شود. جوكاري سالم موجب خلق ايده ها وارزش هاي جديد و
متـنج بـه نـواوري     بـراي جوكـاري و   مطالعات خـود يـك الگـوي چهارعـاملي را     اثربخشي سازماني باشد. وي همچنين در

جهت گيري وظيفـه اي   اجراي نوآوري، اهداف سازماني و مين مشاركت مقايسه اي ؛ حمايت ازبوجودآورد كه شامل تض
 است.

 كـه جـو سـازماني سـالم و     اثربخشـي نشـان داد   خصوص سـالمت سـازماني و   در هاي خود پژوهش )در10F4)2015 كاترين
توانمنـدي روان شـناختي    ي وافزايش اثربخشـ  حمايتگر نشان دهنده سالمت سازماني است كه اين امر خود عامل مهمي در

                                                      
1 .Kit Daves 
2. Thibodeaux, M.S. and Favilla 
3.west  
4.kathryn 
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بـه افـزايش انگيـزه انجـام فعاليـت فراتـر از        اين عامل باعث خودكارآمدي كاركنان مي شـود و  سازمان محسوب مي شود.
تعـالي مـي    نيل به اهداف سـازمان را  دستيابي به پيشرفت و اين رويكرد و سازمان منجر مي گردد وظايف وكاراثربخش در

 بخشد.
تبيين رابطه سالمت سازماني و اثربخشي نتيجه گرفت كه سـالمت   پيرامون در) در تحقيقات خود 11F1)2015 كيمكامرون ،

تاييد رابطه مثبت و معنادار سالمت  همچنين وي ضمنسازماني پيش بيني كننده مثبت و معنادار اثربخشي كاركنان مي باشد 
ه معيارهاي ارزيـابي اثربخشـي سـازماني براسـاس     سازماني با اثربخشي در بررسي مدلهاي اثربخشي سازماني نتيجه گرفت ك

 تواند متفاوت باشد. مدل اثربخشي مي
هاي خود در خصوص بررسي ميزان تاثير و  رعايت اخالقيات در اثربخشي مـديران عـالي    در پژوهش")12F2)2015 بوكلي

و شهرت سازماني شده و شركتهاي برتر تجاري به اين نتيجه دست يافت كه رعايت اخالقيات موجب افزايش تصوير مثبت 
 منبعي براي افزايش مزيت رقابتي به شمار مي آيدو زمينه اثربخشي آنان را فراهم مي نمايد. 

بـه  ) در پژوهش خود پيرامون بررسي رابطه بين سالمت سازماني و اثربخشي مدارس متوسطه پسرانه كرج 1393رزاقي (
شي مـدارس متوسـطه كـرج رابطـه معنـاداري وجـود دارد.سـالمت        سالمت سازماني و اثربخ : بينكردنتايج دست پيدا  اين

سازماني مدارس متوسطه كرج از حد متوسط پايين تر است. دبيران، اثربخشـي مـدارس را در تمـامي ابعـاد در حـد متوسـط       
 ارزيابي كرده اند. بين سالمت سازماني در سطح نهادي بـا اثربخشـي مـدارس رابطـه معنـاداري وجـود نـدارد. بـين سـالمت         

درصـد از   22سازماني در سطح اداري و فني با اثربخشي رابطه معناداري وجـود دارد. ابعـاد سـالمت سـازماني در مجمـوع،      
كنند؛ در ضمن سالمت سازماني مدرسه در سطح اداري واريانس بيشتري را نسبت  بيني مي واريانس اثربخشي مدرسه را پيش

كند. و نهايتاٌ نتايج نشان داد كـه اگـر مـديران مـدارس در بكـار بـردن        يبيني م به سالمت سازماني مدرسه در سطح فني پيش
 روش هاي ايجاد سالمت سازماني تالش كنند اثربخشي مدارس آنها بهبود خواهد يافت.

 براساس مقدمه ذكر شده و بررسي پيشينه پژوهش ،سوال هاي پژوهشي زير جهت انجام پژوهش در نظر گرفته شدند:
 ق حرفه اي با اثربخشي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد؟آيا بين ابعاد اخال -1

 آيابين ابعاد سالمت سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد؟ -2

 طور معناداري قادر به پيش بيني اثربخشي كاركنان مي باشد؟ اي بهآياابعاد اخالق حرفه  -3

 پيش بيني اثربخشي كاركنان مي باشد؟آيا ابعاد سالمت سازماني به طور معناداري قادر به  -4

  سازماني به طور معناداري قادر به پيش بيني اثربخشي كاركنان مي باشد؟ اي وسالمتآيااخالق حرفه  -5
 

   روش
 است. هدف كاربردي و از نظر روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي  با توجه به ماهيت از نظر اين پژوهش

 يجامعه، حجم نمونه وروش نمونه گير
اعم از زن و مـرد كـه تعـداد     تمامي كاركنان شاغل در اداره كل آموزش و پرورش فارس جامعه آماري اين پژوهش را

مي دهند. براي تعيين حجم نمونه از جامعه آماري از جدول مورگان استفاده  تشكيل 93-94نفر مي باشد؛ درسال  300ها  آن

                                                      
1. Kim cameron 
2.Buckly 
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نفـر آن  169تعـداد   اغل در اداره كـل آمـوزش و پـرورش فـارس ،    كاركنـان شـ  300شده است براساس اين جدول از تعـداد  
انتخاب شدند .چون كاركنان شامل دو جنس زن و مرد بودند و محقق قصد داشت به همان نسـبتي كـه از ايـن دو جـنس در     

ين تعـداد  بنابرااست. داشته باشد از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده  نيز وجودجامعه وجود داشت در نمونه 
اطالعات مربوط به جامعـه  شدند. نفر كاركنان مرد جهت پاسخگويي به پرسشنامه ها انتخاب 131نفر كاركنان زن و تعداد38

 و نمونه در جدول زير آمده است. 
 

 ابزارپژوهش
 اين پژوهش از سه پرسشنامه به شرح ذيل استفاده شده است: در

 اخالق حرفه اي ه) پرسشنام1
 مت سازماني) پرسشنامه سال2
 اثربخشي ه) پرسشنام3
پرسشنامه اثربخشي براي سنجش ابعـاد مختلـف اثربخشـي سـازماني براسـاس مـدل اثربخشـي        : اثربخشي ه) پرسشنامالف

) ترجمـه  1376سال (باشد و توسط ترك زاد در  ) استفاده شده است. اينپرسشنامه استاندارد مي1992سرجيواني و همكاران (
حفـظ   انطبـاق بـامحيط،   يكپارچگي دروني، ست كه چهار بعداثربخشي سازماني يعني كسب هدف،گويه ا22شده و داراي 

 الگوي فرهنگي را اندازه مي گيرد. 
براي سنجش ابعاد مختلف سالمت سازماني بر اساس نظريه پارسـونز اسـتوار اسـت كـه      سالمت سازماني: هب) پرسشنام

به فارسي ترجمه شـده اسـت.    )1378طراحي و توسط دكتر عالقه بند () 1991استاندارد مي باشد و توسط هوي و همكاران(
تـامين و   سـاخت دهـي،   مالحظه گـري،  گويه است و هفت بعد سالمت سازماني يعني يگانگي نهادي ،نفوذ مدير،44داراي 

 روحيه و تاكيد علمي را اندازه مي گيرد. پشتيباني منابع،
سوالي كادرزيراسـتفاده شـده اسـت     16نامهاي از پرسشري اخالق حرفهگيبراي اندازه : اخالق حرفه اي هج) پرسشنام

جويي و رقابت طلبي، وفاداري، برتري عدالت و انصاف، پذيري، صادق بودن،بعد مسئوليت 8اي را در شد كه اخالق حرفه
 كندگيري ميرا اندازهها و هنجارهاي اجتماعي همدردي با ديگران  و رعايت و احترام نسبت به ارزش احترام به ديگران،

اين پرسشنامه ها در پژوهش هاي زيادي مورد استفاده قرار گرفته اند و همگـي بـر پايـايي آن صـحه گذاشـته انـد و در       
به ترتيب براي هر   771/0و  832/0، 862/0پژوهش حاضر نيز پايايي آن ها از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد و مقدار 

فوق به دست آمده است.همچنين هر سه پرسشنامه از روايي محتـوايي برخـوردار هسـتند و نظـرات      كدام از پرسشنامه ها ي
اساتيد و صاحبنظران اين حوزه از جمله اساتيد محترم دانشگاه و صاحب نظران در رشته مديريت آموزشي جمع آوري شـد  

هـاي آمـاري توصـيفي (نمـودار توزيـع      جهت تجزيه و تحليل داده هـا از روش  ها وجود داشت. و توافق جمعي بر روي آن
 و آمـار اسـتنباطي (ضـريب همبسـتگي پيرسـون،      انحـراف اسـتاندارد،كجي و كشـيدگي)    تعـداد،  ميانگين، درصد، فراواني،

 . رگرسيون و رگرسون همزمان) استفاده شده است
 
 ها يافته
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استنباطي به روش همبستگي  از آمار اصلي ترين مرحله پژوهش تجزيه و تحليل اطالعات است كه با استفاده مهمترين و
مرتبط با هر متغير ،داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار  متغيرها ابعادو رگرسيون استفاده شده و جهت بررسي رابطه بين 

 گرفتند.
 
 

اي و سالمت سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه معناداري  فرضيه اصلي پژوهش: بين اخالق حرفه
 وجود دارد.

 
 اي و سالمت سازماني با اثربخشي كاركنان : ماتريس همبستگي اخالق حرفه1ماره ش جدول

 اثربخشي سالمت سازماني اي اخالق حرفه متغير
   1 اي اخالق حرفه

  1 68/0** سالمت سازماني

 1 77/0** 91/0** اثربخشي

 
ز ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد اي و سالمت سازماني با اثربخشي كاركنان ا براي بررسي رابطه بين اخالق حرفه

 ) آمده است. 1كه نتايج آن در جدول (
)، و p, 68/0=r=0001/0(ســـازماني اي بـــا ســـالمت  بـــين اخـــالق حرفـــه 1شـــماره جـــدول بـــر اســـاس اطالعـــات 

 ,p=0001/0(اثربخشي )، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين بين سالمت سازماني با p,91/0=r=0001/0اثربخشي(
77/0=r..رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ،( 

 
 فرضيه فرعي اول: بين ابعاد اخالق حرفه اي با اثربخشي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

براي بررسي رابطه بين ابعاد اخالق حرفه اي با اثربخشي سازماني كاركنان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شـدكه  
 .) آمده است2ره (نتايج آن درجدول شما
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 : ماتريس همبستگي ابعاد اخالق حرفه اي با اثربخشي كاركنان2 شماره جدول
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اخالق حرفه

ي
ا

 

            1 پذيريمسئوليت

           1 76/0** صادق بودن

          1 69/0** 56/0** عدالت و انصاف

         1 79/0** 71/0** 64/0** وفاداري

جويي و برتري
 رقابت طلبي

**75/0 **81/0 **78/0 **88/0 1        

       1 62/0** 55/0** 44/0** 49/0** 45/0** احترام به ديگران

      1 53/0** 82/0** 71/0** 65/0** 76/0** 69/0** همدردي با ديگران

رعايت و احترام 
ها و نسبت به ارزش

 هنجارهاي اجتماعي

**62/0 **76/0 **81/0 **81/0 **87/0 **54/0 **84/0 1     

اثربخ
ي

ي سازمان
ش

 

    1 90/0** 75/0** 59/0** 92/0** 83/0** 77/0** 75/0** 68/0** كسب هدف

   1 80/0** 76/0** 70/0** 49/0** 86/0** 77/0** 66/0** 69/0** 63/0** يكپارچگي دورني

  1 81/0** 83/0** 85/0** 82/0** 54/0** 91/0** 79/0** 74/0** 83/0** 72/0** انطباق با محيط

حفظ الگوي 
 فرهنگي

**72/0 **78/0 **74/0 **85/0 **96/0 **59/0 **78/0 **86/0 **91/0 **83/0 **89/0 1 

 
)، مي بينيم كه تمامي متغيرهاي اين پژوهش مربوط به بررسي رابطه ميان ابعاد اخالق حرفه اي با 2(جدول با توجه به 

 معنادار مي باشد. مثبت و  0001/0اثربخشي كاركنان از نظر آماري در سطح 
 

 فرضيه فرعي دوم: بين ابعاد سالمت سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.
براي بررسي رابطه بين ابعاد سالمت سازماني با اثربخشي كاركنان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن 

 آمده است.  3شماره در جدول 

0.05<0.01      *P<**P 
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 يس همبستگي ابعاد سالمت سازماني با اثربخشي كاركنان: ماتر3شماره  جدول
 ابعاد متغير

روحيه
 

ي
تاكيد علم

 

ت
رعاي

ي 
ساختارده

ت منابع 
حماي

 

نفوذ مدير
ي نهاد 

يگانگ
ف 

ب هد
كس

 

ي
ي دورن

يكپارچگ
ط 

انطباق با محي
 

ي
ي فرهنگ

ظ الگو
حف

 

ي
ت سازمان

سالم
 

           1 روحيه

تاكيد 
 علمي

**75/0 1          

         1 59/0** 56/0** رعايت

        1 66/0** 72/0** 71/0** ساختاردهي

حمايت 
 منابع

**65/0 **69/0 **46/0 **66/0 1       

      1 58/0** 71/0** 57/0** 67/0** 67/0** نفوذ مدير

يگانگي 
 نهاد

**71/0 **74/0 **58/0 **69/0 **71/0 **70/0 1     

ي
ي سازمان

اثربخش
 

كسب 
 هدف

**64/0 **70/0 **61/0 **65/0 **61/0 **67/0 **66/0 1    

يكپارچگي 
 دورني

**57/0 **66/0 **54/0 **57/0 **53/0 **63/0 **67/0 **68/0 1   

انطباق با 
 محيط

**55/0 **65/0 **54/0 **63/0 **59/0 **59/0 **62/0 **74/0 **66/0 1  

حفظ 
الگوي 
 فرهنگي

**60/0 **64/0 **62/0 **66/0 **59/0 **60/0 **63/0 **72/0 **64/0 **69/0 1 

 
)، مي بينيم كه تمامي متغيرهاي اين پژوهش مربوط به بررسي رابطه ميان ابعاد سالمت سازماني با 3(جدول با توجه به 

 مثبت و معنادار مي باشد.  0001/0اثربخشي كاركنان از نظر آماري در سطح 
 

 باشد. اي به طور معناداري قادر به پيش بيني اثربخشي كاركنان مي حرفه فرضيه فرعي سوم: ابعاد اخالق
 براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون به شيوه ي همزمان استفاده شده است. 

 ابعاد اخالق حرفه اي متغير پيش بين:
 اثربخشي كاركنان متغير مالك:

0.05<0.01      *P<**P  
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 بخشي كاركنانرگرسيون بين  اخالق حرفه اي و اثر :4 شماره جدول
 خطاي استاندارد برآورد اصالح شده R R² R² مدل

1 786/0 618/0 598/0 29231/0 

 
 

 : آزمون معناداري رگرسيون5 شماره جدول
سطح معنا  MS F درجه آزادي SS  مدل

 داري
 001/0 705/30 610/2 8 882/20 رگرسيون 1

 085/0 151 902/12 باقي مانده
  159 784/33 كل

 
 

 : ضرايب بتا و سطح معناداري  ابعاد اخالق حرفه اي براي پيش بيني اثربخشي مديران6شماره  جدول
ضريب استاندارد  ضريب استاندارد نشده مدل

 شده

t  سطح معني
 داري

B خطاي استاندارد Beta 

 002/0 181/3  213/0 679/0 مقدار ثابت 1

 039/0 081/2 139/0 051/0 107/0 پذيريمسئوليت

 043/0 037/2 148/0 055/0 113/0 صادق بودن

 177/0 355/1 097/0 048/0 065/0 عدالت و انصاف

 191/0 313/1 085/0 040/0 053/0 وفاداري

 040/0 077/2 150/0 048/0 099/0 جويي و رقابت طلبيبرتري
 072/0 813/1 136/0 055/0 100/0 احترام به ديگران

 001/0 239/3 222/0 061/0 197/0 همدردي با ديگران
رعايت و احترام نسبت به 

 ها و هنجارهاي اجتماعيارزش

102/0 042/0 141/0 414/2 017/0 

 
و ضـريب تعيـين بدسـت     R=786/0مي شود ضريب همبستگي چندگانه برابر بـا   فوق مشاهدهطور كه در جداول  همان

درصد از واريانس متغير  6اي جمعاً حدود  اين است كه ابعاد اخالق حرفه مي باشد. اين امر بيانگر R2 =598/0آمده برابر با 
،  139/0اي ،مسـئوليت پـذيري بـا ضـريب بتـاي       همچنين از بين ابعاد اخالق حرفه .اثربخشي كاركنان را پيش بيني مي كنند
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و رعايت و احترام نسبت بـه   222/0، همدردي با  ديگران با ضريب بتاي  150/0برتري جويي و رقابت طلبي با ضريب بتاي 
 از قدرت پيش بينـي معنـاداري بـراي اثربخشـي كاركنـان برخـوردار        141/0ها و هنجارهاي اجتماعي با ضريب بتاي  ارزش

 .مي باشند
فرضيه فرعي چهارم: ابعاد سالمت سازماني به طور معناداري قادر به پيش بيني اثربخشي كاركنان مي 

 باشد. 
 از آزمون تحليل رگرسيون به شيوه ي همزمان استفاده شده است. براي بررسي اين فرضيه 

 ابعاد سالمت سازماني متغير پيش بين:
 اثربخشي كاركنان متغير مالك:

 : رگرسيون بين  سالمت سازماني و اثربخشي كاركنان7 شماره جدول
 خطاي استاندارد برآورد اصالح شده R R² R² مدل

1 843/0 711/0 699/0 25518/0 

 
 :آزمون معناداري رگرسيون8شماره  دولج

درجه  SS  مدل
 آزادي

MS F  سطح معنا
 داري

 001/0 061/56 644/3 7 510/25 رگرسيون 1

 065/0 159 354/10 باقي مانده

  166 864/35 كل

 
 : ضرايب بتا و سطح معناداري ابعاد سالمت سازماني براي پيش بيني اثربخشي مديران9شماره  جدول

ضريب استاندارد  ضريب استاندارد نشده مدل
 شده

t  سطح معني
 داري

B  خطاي
 استاندارد

Beta 

 023/0 300/2  183/0 422/0 مقدار ثابت 1

 738/0 335/0 -025/0 071/0 -024/0 روحيه

 001/0 259/3 259/0 076/0 249/0 تاكيد علمي

 001/0 393/3 203/0 056/0 190/0 رعايت

 287/0 068/1 082/0 065/0 070/0 ساختاردهي

 082/0 750/1 118/0 058/0 102/0 حمايت منابع
 006/0 798/2 191/0 057/0 159/0 نفوذ مدير

 033/0 150/2 169/0 077/0 165/0 يگانگي نهاد



 رابطه اخالق حرفه اي وسالمت سازما ني بااثر بخشي كاركنان اداره كل آموزش وپرورش فارس             1395تابستان 

17 

و ضـريب تعيـين بدسـت     R=843/0طور كه در جداول فوق مشاهده مي شود ضريب همبستگي چندگانه برابر بـا   همان
درصد از واريـانس   9/69مي باشد. اين امر بيانگر اين است كه ابعاد سالمت سازماني جمعاً حدود  R2 =699/0ده برابر با آم

 كنند.متغير اثربخشي كاركنان را پيش بيني مي 
 ، رعايـت  259/0همچنين از بين ابعاد سالمت سازماني با توجه به ضرايب بتاي محاسبه شده، تأكيد علمي باضريب بتاي 

از قدرت پيش بيني معناداري  169/0و يگانگي نهاد با ضريب بتاي   191/0، نفوذ مدير با ضريب بتاي  203/0با ضريب بتاي 
 براي اثربخشي كاركنان برخوردار هستند.

 
فرضيه فرعي پنجم: اخالق حرفه اي و سالمت سازماني به طور معناداري قادر به پيش بيني اثربخشي 

 باشد. كاركنان مي
 اي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون به شيوه ي همزمان استفاده شده است. بر

 اخالق حرفه اي و سالمت سازماني متغير پيش بين:
 اثربخشي كاركنان متغير مالك:

 : رگرسيون بين  سالمت سازماني ، اخالق حرفه  اي و اثربخشي كاركنان10شماره  جدول
 خطاي استاندارد برآورد اصالح شده R R² R² مدل

1 834/0 696/0 692/0 2799/0 

 
 : آزمون معناداري رگرسيون11شماره  جدول

درجه  SS  مدل
 آزادي

MS F  سطح معنا
 داري

 001/0 179/186 474/12 2 949/24 رگرسيون 1

 067/0 164 915/10 باقي مانده

  166 864/35 كل

 
اي براي پيش بيني  اداري  سالمت سازماني و اخالق حرفه: ضرايب بتا و سطح معن12شماره  جدول

 اثربخشي مديران
 سطح معني داري t ضريب استاندارد شده ضريب استاندارد نشده مدل

B خطاي استاندارد Beta 

 0./010 623/2  177/0 494/0 مقدار ثابت 1
 001/0 970/6 771/0 119/0 833/0 سالمت سازماني

 539/0 616/0 068/0 111/0 068/0 اي اخالق حرفه
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و ضـريب تعيـين بدسـت     R=834/0مي شود ضريب همبستگي چندگانه برابر بـا   فوق مشاهدهطور كه در جداول  همان
درصـد   69مي باشد. اين امر بيانگر اين است كه اخالق حرفه اي و سالمت سازماني جمعاً حـدود   R2 =692/0آمده برابر با 

همچنين، با توجه به سطح معناداري و بتا مـي تـوان پـي بـرد كـه       .كاركنان را پيش بيني مي كنند از واريانس متغير اثربخشي
اي از  بطور مثبت قادر به پيش بينـي اثربخشـي كاركنـان مـي باشـد. امـا اخـالق حرفـه         P ≥001/0سالمت سازماني در سطح 

 .قدرت پيش بيني معناداري براي اثربخشي كاركنان برخوردار نيست
 
 

 گيري نتيجهبحث و 
اي و سالمت سازماني با اثربخشي كاركنـان از ضـريب همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده       براي بررسي رابطه بين اخالق حرفه

)، p,91/0=r=0001/0)، و اثربخشـي( p, 68/0=r=0001/0(سـازماني  اي باسـالمت   شده است. براساس يافته ها اخالق حرفـه 
)، رابطـه مثبـت و   p, 77/0=r=0001/0(اثربخشـي  ين سـالمت سـازماني بـا    رابطه مثبت و معنـاداري وجـود دارد. همچنـين بـ    

 معناداري وجود دارد. 
)، 2014( )، تيبوداكس و فاويال2015( بوكلي )،2015( نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه با نتايج تحقيقات كيم كامرون

 .همسو است و )1391(قرباني ، )،1391(احمدي ، )،2004براون( )،1999پاتل(
اخالقـي   ديگـري مكـانيزم  ه طور كلي براي سالم سازي محيط سازمان دو مكانيزم وجود دارد: يكـي مكـانيزم قـانون و    ب

است كه فراتر از قانون مي باشد وبه صورت پايدار و نهادي مي تواند سالم سازي را به صورت يك فرايند در سازمان حاكم 
 ي اصالح و كاركنان بـا درونـي نمـون اخـالق بـه خـود كنترلـي رسـيده و        نمايد. در واقع از طريق اين مكانيزم روابط سازمان

براين اساس براي دستيابي به اثربخشي در سازمان نيازمند شرايطي مطلـوب هسـتيم   . )1373(شيرازي، گردد ميسازمان سالم 
ز ويژگيهـاي  يا سيسـتم ايـن اسـت كـه ا     به عبارت ديگر شرط همگام بودن و هماهنگ عمل كردن و اثربخش بودن سازمان

الزم و كافي يك سازمان سالم برخوردار باشد.همچنين سازمانهاي اثربخش مهمترين وسـايل دسـتيابي بـه پيشـرفت دريـك      
اين ميان سازمان هايي به اثربخشي خواهند رسيدكه عالوه برداشتن ديگرشرايط ضـروري از   در و جامعه محسوب مي شوند

13Fآرميچل( سالمت سازماني نيز برخوردارباشند

هـا و نتـايج    اي، تـأثيري چشـمگير بـر فعاليـت     همچنين اخالق حرفـه  .)1،2003
دهد؛  بخشد و درجة ريسك را كاهش مي دهد؛ ارتباطات را بهبود مي وري را افزايش مي اي، بهره سازمان دارد. اخالق حرفه

پـيش از ايجـاد حادثـه، از آن     شود و مدير آساني منتقل مي اي بر سازمان، اطالعات به زيرا در صورت حاكميت اخالق حرفه
). متخلق بودن كارمندان در سازمان 1390(جاهد، گردد .مهم ترين متغير در موفقيت سازمان، اخالق حرفه اي است مطلع مي

و سالمت سازماني به عنوان معياري براي تعيين اثر بخشي سازمان نيـز   به اخالق حرفه اي ،موجب سالمت سازماني مي شود
از آزمـون ايـن    نتـايج حاصـل  براسـاس   .شـود  سالم سازي سازمان شرط اصلي اثربخشي محسوب مـي ابراين .بنبكار مي رود

در ايـن سـازمان سـالم    فرضيه ضمن تاييد آن نتيجه مي گيريم كه، جامعه مورد مطالعه از سالمت كامل برخوردار مي باشـد.  
بااليي برخوردارند. بـراي بررسـي رابطـه بـين ابعـاد      عملكرد  از روحيه و كارمندان متعهد و وظيفه شناس و سودمند هستند و

اخالق حرفه اي با اثربخشي سازماني كاركنان از ضريب همبستگي پيرسون اسـتفاده شـد يافتـه هـا، نشـان ميدهدكـه تمـامي        

                                                      
1.Armichel 
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متغيرهاي اين پژوهش مربوط به بررسي رابطه ميان ابعـاد اخـالق حرفـه اي بـا اثربخشـي كاركنـان از نظـر آمـاري در سـطح          
)،  2014)، تيبـوداكس و فـاويال (  2015مثبت و معنادار مي باشد.  نتايج پژوهش حاضربا يافته هاي تحقيقـي بـوكلي(   0001/0

 )همسو مي باشد . 1394) كريمي (1391( )و قرباني1394دهقانان( )،2004)، براون(1996پاتل (
انگـاره در تعريـف   تـرين  سـاده  به طور كلـي  به اين نكته كليدي ضروري به نظر مي رسد كه  ، اشارهدر تبيين اين نظريه

اي مربـوط بـه رفتـار،ادب و عمـل      پذيري در زندگي شغلي بدانيم. اخالق حرفه كه آن را مسئوليت اي اين است اخالق حرفه
اي مسئوايت پذيري اسـت. در بعـد مسـئوليت پـذيري،      اي است.مثالً يكي از ابعاد اخالق حرفه شخص هنگام انجام كارحرفه

منـد   پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخالق ها و پيامدهاي آن را مي گوست و مسئوليت تصميم ازمان پاسخفرد در س
مسـئوليتي را   هاي خويش كوشاسـت و  دهد؛ براي اداي تمام مسئوليت است؛ به درستكاري وخوشنامي در كارش اهميت مي

. ضعف در سيستم اخالقيات، به كـاهش  )38: 1384ملكي،قرا(دهد  گيرد، باتمام توان وخلوص نيت انجاممي كه به عهده مي
نگر تكيه خواهد كرد؛  انجامد و بر اثر آن، مديريت بيشتر بر روي كنترل گذشته ارتباطات و افزايش خسارات در سازمان مي

ر، توان سازمان ديگ  عبارت  شود. به رسانند و در اين صورت، انرژي سازمان منفي مي زيرا افراد اطالعات را به مديريت، نمي
نتيجه اينكه درجامعـه مـورد    .)1390جاهد،(شد كاري و... خواهد  جاي آنكه صرف هدف شود، صرف شايعه، غيبت، كم به

بـراي بررسـي رابطـه    مطالعه ،موفقيت و اثربخشي سازماني ناشي از ايجاد وبكارگيري مديريت اخالق در اين سازمان اسـت.  
ي كاركنان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شـده اسـت كـه باتوجـه بـه يافتـه هـاي        بين ابعاد سالمت سازماني با اثربخش

بدست آمده، مي بينيم كه تمامي متغيرهاي اين پژوهش مربوط به بررسي رابطـه ميـان ابعـاد سـالمت سـازماني بـا اثربخشـي        
يـن فرضـيه بانتيجـه ويافتـه هـاي      مثبت و معنادار مي باشد. نتايج حاصل ازآزمـون ا  0001/0كاركنان از نظر آماري در سطح 

شـريعتمداري   )،2001)، اشـنايدر ( 2007همكاران( روني و )،2014وست ( )،2015( كيم كامرون )،2015( پژوهشي كاترين
به طور كلي در تبيين اين فرضيه اشاره به چند نكته در مورد اهميت و نقـش سـالمت سـازماني بـر     )، همسويي دارد . 1389(

) در مورد سالمت سازماني مي گويد، سالمت سازماني مفهـوم  2002("اليدن وكلينگل  ي مي باشد.اثربخشي الزم و ضرور
تقريباً تازه اي است و تنها شامل توانايي سازمان براي انجام وظايف به طور موثر نيست بلكه شامل توانايي سازمان براي رشد 

طور موفقيت آميزي برخورد كـرده نيـروي آن را بـه طـور اثـر       وبهبود نيز مي گردد. سازمان سالم با نيروهاي مانع بيروني به
بخشي در جهت اهداف ومقاصد اصلي سازمان هدايت مي كند.التبه عملكرد سازمان در يك روز مشخص،ممكن است اثـر  

بـه  بخش يا غير اثر بخش باشد اما عالئم دراز مدت در سازمان هاي سالم،مساعد اثر بخشي است .همچنين سازمانها هنگامي 
). در مجمـوع سـالمت   1385بالندگي و رشد نزديك مي شوند كه به فضاي سالم ودلپـذير آن بسـيار توجـه شـود.. (لطيفـي،     

سازمان،به طور ضمن،برحاصل جمع انجام كار اثر بخش داللت مي كند. سازماني كه پيوسته غير اثر بخش است ،به احتمال 
نيروي انساني مهمترين عامل در بهبود اثربخشي است و كاركنـان بـا   ).70: 1378عالقه بند،(نيست قوي از سالمت برخوردار 

ركت در نظر گرفتن نكاتي شامل نگرش هاي مثبت كار نظير داشتن غرور در كار و ميل و شوق براي پيشـرفت مسـتمر مشـا   
از طريق  اي جديده ها و كسب مهارت مهارت ارتقاء اجراي درست كارها از همان بار اول، ،در برنامه هاي بهبود اثربخشي

 را اثربخشـي خـود   كمك به همكاران در مواقع لزوم و اجراي كارها به صورت گروهـي،  حفظ سالمتي جسماني، آموزش،
سازماني كه پيوسته غير اثر بخش است،به يقين از سالمت برخوردار نيست. در مجموع  ).1389(عسكرپور، بهبود مي بخشند

سازماني كه با پايين آوردن هزينه هـا يـا    ع انجام كار اثر بخش داللت مي كند،سالمت سازماني،به طور ضمني،برحاصل جم
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ممكن است به روحيه ورضايت كاركنان صدمه بزند. مثـال   در كوتاه مدت به طور اثر بخش عمل مي كند، با سرعت عمل،
 تـرك كـار منتهـي     كنـان و كالسيك آن نيل به كارايي از طريق كاستن هزينه مي باشد كه در دراز مدت بـه نارضـايتي كار  

14F(براتون و گولد مي شود

نشانه اي از كار در شرايط سالم ودرباره به حـداكثر رسـاندن    از اين رو سالمت سازماني،). 1،2003
 .ه كاركنان و اثربخشي سازماني استسالمتي ورفا

اين فرضيه متغير پيش بين ابعاد  براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون به شيوه ي همزمان استفاده شده است. در
دهد كـه ضـريب همبسـتگي چندگانـه برابـر بـا        اخالق حرفه اي و متغير مالك اثربخشي كاركنان مي باشد.يافته ها نشان مي

786/0=R  598/0و ضريب تعيين بدست آمده برابر با= R2 اي جمعاً  مي باشد. اين امر بيانگر اين است كه ابعاد اخالق حرفه
اي،مسـئوليت   صد از واريانس متغير اثربخشي كاركنان را پيش بيني مي كنند همچنين از بين ابعـاد اخـالق حرفـه   در 6حدود 

، همـدردي بـا  ديگـران بـا ضـريب بتـاي        150/0، برتري جويي و رقابت طلبي با ضريب بتاي  139/0پذيري با ضريب بتاي 
از قدرت پيش بيني معناداري بـراي   141/0ي با ضريب بتاي و رعايت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهاي اجتماع 222/0

)، 2014هاي پژوهشي تيبوداكس و فـاويال (  اثربخشي كاركنان برخوردار مي باشند.نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه با يافته
تبيـين ايـن   بـراي   همسـويي دارد.  )،1391رضـايي صـوفي (   )،1391قربـاني (  )،1391سلطاني ( )،1996پاتل ( )،2004( براون

فرضيه ابتدا به موانع موانع اثربخشي يك سازمان اشاره مي شـود كـه تـنش هـاي درون سـازماني ، ضـايعات، انـرژي نفـي و         
تهديدهاي محيط، از مهم ترين آنهاست. هر چه سازمان گرفتار تنش هـاي درونـي باشـد و رفتارهـاي ارتبـاطي در سـازمان،       

توجـه بـه اهميـت اخـالق      ماند.بنابراين باخواهد  اثربخشي بازنيل به موفقيت و  تنش آفرين گردد، به همان نسبت سازمان از
اي در توسعه و اثربخشي سازمان، الزم است در تعيين اثربخشي (ميـزان تحقـق اهـداف سـازماني) و هـدايت منـابع (از        حرفه

مينه مذكور از جمله موانع تغييـر رفتـار   اي در سازمان توجه شود. البته در ز جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخالق حرفه
با توجه به اينكه امروزه هـيچ   .اخالقي در هر سازمان، جهل و ناآشنايي كاركنان از اخالقيات شغل و سازمان بيان شده است

هاي مورد نياز  ها و مهارت ها افزون بر آموزش تخصص الزم است در سازمان سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد،
هـاي   جمعي و به ويژه اخـالق اداري و سـازماني جـزو برنامـه     هر شغل به كاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشترك و دسته

بر اين اساس حاكميت اخالق حرفه اي در سازمان مي تواند بـه ميـزان بسـيار     ).1381عاملي،( آموزش در سازمان قرار گيرد
سازمان را در جهت كاهش تنش هـا و كاسـتي هـا يـاري نمايـد (قراملكـي        چشمگيري بر اثر بخشي سازمان تاثير بگذارد. و

هـا اخالقيـات مـي باشـد       ) يازده مولفه براي سالمت سازماني ارائه نموده اند كه يكي از آن2002اليدن و كلينگل( ).1385،
رند بيشتر به اخـالق بـاطني   بدين معني كه در يك سازمان اثربخش عمدتاً رفتار غير اخالقي وجود ندارد وكاركنان تمايل دا

ارزش قائل شوند وجايي را براي سياست در سازمان نبينند مسلما هرچه كاركنان در سـازمان نسـبت بـه اخالقيـات متعهـدتر      
باشند سازمان بيشتر در مسير اثربخشي قدم خواهد گذاشت .بر اساس نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه ضمن تاييدآن نتيجه 

معنادار اثربخشـي  اخالق حرفه اي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش فارس، پيش بيني كننده مثبت و  مي گيريم كه ابعاد
 . سازماني مي باشد

براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون به شيوه ي همزمان استفاده شده است. متغير پيش بين درايـن فرضـيه   
يافته هانشان ميدهدكه ضريب همبستگي چندگانه برابـر بـا   .مي باشدكنان ابعاد سالمت سازماني و متغير مالك اثربخشي كار

                                                      
1. Bratton & Gold 
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843/0=R  699/0و ضريب تعيين بدست آمده برابر با= R2       مي باشد. اين امر بيانگر اين اسـت كـه ابعـاد سـالمت سـازماني
ن ابعاد سالمت سازماني با درصد از واريانس متغير اثربخشي كاركنان را پيش بيني مي كنند .همچنين از بي 9/69جمعاً حدود 

، نفوذ مدير با ضريب  203/0، رعايت با ضريب بتاي  259/0تاكيد علمي باضريب بتاي  شده ،توجه به ضرايب بتاي محاسبه 
 از قدرت پيش بيني معناداري براي اثربخشي كاركنان برخوردار هستند. 169/0يگانگي نهاد با ضريب بتاي  و 191/0بتاي 

رضايي  )،1999الندو( )،2001اشنايدر ( ،) 2015(كامرون ون اين فرضيه بايافته هاي پژوهشي كيم نتايج حاصل ازآزم
 ) همسويي دارد. 1391سلطاني ( )،1391صوفي (

هاي روانـي   در تبيين اين فرضيه به اين نكته مهم اشاره مي شود كه بهداشت رواني عبارت است از پيشگيري از پريشاني
اركنان سازمان وسالم سازي محيط وفضاي رواني كار به نحوي كه هر يك از كاركنان از اين كـه  هاي رواني در ك واختالل

در سازمان محل كار خود به فعاليت اشتغال دارد احساس رضايت كرده وقادر به ايجاد روابط مطلوب با محيط كار و عوامل 
ست كه سالمت جسمي و رواني كاركنان مورد عالقه موجود در آن باشند. با توجه به آنچه گفته شد سازمان سالم،سازماني ا

وتوجه مديريت قرار مي گيرد اما،بهداشت رواني متـرادف بـا سـالمت سـازمان نيسـت،منظور از سـالمت سـازماني توانـايي         
). افراد ناسالم نمـي تواننـد سـازماني سـالم را     1385سازمان در پايداري،سازش با محيط و رشد و توسعه آن است (ساعتچي،

يل دهند ويا عملكرد ممتاز و سرآمدي داشته باشند. فقدان ويا پايين بودن سالمت،ريشه واساس بسياري گرفتاري هـا و  تشك
15F). آرجـريس 1390بـه نقـل از مسـعودي نـژاد     (باشـد  ناكامي هاي فردي،سازماني واتالف منابع مالي وغير مالي مي 

1 )1975 (
ان در تحقق سه عملكرد نيل به اهداف نگهداري وانسجام داخلي،قابليت معتقد است اثر بخشي سازمان منوط به توانايي سازم

به هرحال ميتوان نتيجه گرفت كه سالمت سازماني به عنوان ). 280-283،ص 1373انطباق با محيط است. (به نقل از شيرازي،
از هر چيز بايستي بتوانـد در   معياري براي تعيين اثر بخشي سازمان بكار مي رود. هر سازماني براي اين كه اثربخش باشد قبل

بـا نيروهـاي    مورد بحراني ضمن انطباق وسازش با محيط متغير ومقابله با هر مشكلي بهترين منـابع خـود را بـه كـار گرفتـه و     
ها را در جهت هدف اصـلي سـازمان هـدايت كنـد      نيروي آن تهديد كننده خارجي به طور موفقيت آميزي برخورد كرده و

اييهاي بقاي خود آن را رشد وتوسعه دهد وبـه تعبيـري ديگـر از سـالمتي سـازمان برخـوردار باشـد.در        وهمواره با حفظ توان
هـا   سـوال  مواجهه با تغيير شرايط محيط خارجي وتالش در جهت تغيير برنامه هاي داخلي خود را با شرايط اصلي محـيط و 

اين است كه جامعـه مـورد مطالعـه ضـمن برنامـه       ). در مورد تاييد اين فرضيه آنچه مسلم است1385( منطبق مي سازد جاهد
ريزي موثر درزمينه سالم سازي سازمان عالوه بر موفقيت و اثربخش بودن موجبات ارتقاء ميزان اثربخشي را در آينده فراهم 

 نمود. نموده است و با برنامه ريزي و پيش بيني هاي موثر مسير ترقي و پيشرفت خود و كاركنان را هموارتر از قبل خواهد 
براي بررسي اين فرضيه از آزمون تحليل رگرسيون به شيوه ي همزمان استفاده شده است. متغير پيش بين: در اين فرضيه 

همبسـتگي   كـه ضـريب  يافته ها نشان ميدهد .اخالق حرفه اي و سالمت سازماني و متغير مالك: اثربخشي كاركنان مي باشد
مي باشد. اين امر بيانگر اين اسـت كـه اخـالق     R2 =692/0دست آمده برابر با و ضريب تعيين ب R=834/0چندگانه برابر با 

درصد از واريانس متغير اثربخشي كاركنان را پيش بيني مي كنند همچنـين، بـا    69حرفه اي و سالمت سازماني جمعاً حدود 
مثبـت قـادر بـه پـيش بينـي      بطـور   P ≥001/0توجه به سطح معناداري و بتا مي توان پي برد كه سـالمت سـازماني در سـطح    

اي از قدرت پيش بيني معناداري براي اثربخشي كاركنان برخوردار نيست.نتايج  اثربخشي كاركنان مي باشد. اما اخالق حرفه

                                                      
1. Argyris 
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 )،2004)، بـراون( 2014تيبـوداكس و فـاويال(   )،2015حاصل از آزمون اين فرضيه با نتايج و يافتـه هـاي پژوهشـي  بـوكلي (    
اين موضـوع اشـاره مـي شـود كـه       فرضيه بهدر تبيين اين ) همسويي دارد . 1391)، احمدي (1391ني (سلطا )،1391قرباني (

امروزه آموزش وپرورش تنها وسيله دسترسي به تكنيك رشد و توسـعه و پيشـرفت اسـت و توجـه بـه كميـت و كيفيـت آن        
دي ،اجتماعي و فرهنگي و سياسـي دخيـل   ضروري به نظر مي رسد چرا كه در تداوم و تسريع و توسعه جامعه در ابعاد اقتصا

 تربيت نيرويمي باشد. بالطبع بر عهده داشتن اين مسئوليت سنگين و هدايت نمودن جامعه در مسير توسعه مطلوب نيازمند به 
انساني وحرفه اي رشد يافته اي است كه مي تواند تسهيل كننده امور و پيش بينـي كننـده اثـر بخشـي فعاليتهـا باشـد.درواقع       

پرورش از مهمترين نهادهاي اجتماعي است كه در واقع كيفيت فعاليت ساير نهادهاي اجتماعي تـا انـدازه زيـادي     وزش وآم
 كشورهاي پيشـرفته كنوني، بسياري از ضرورتهاي جهان  ).1390مسعودي نژاد ،(دارد بستگي به چگونگي عملكرد اين نهاد 

سته بررسي تحليل ونقد كنند وراههاي نـا سـودمند كـار را رهـا سـازند      را بر آن داشته تا نظام آموزش و پرورش خود را پيو
هـاي جهـان كنـوني وآينـده نـه چنـدان دور را برپـا دارنـد وكارآمـد گردنـد (عالقـه             وشيوه هاي نو وسازگار بـا ضـرورت  

ر مـي دهـد بـه    ساسيت اين موضوع توجه بيشتر به سالم سازي بيشتر اين نهاد را بيش از پـيش موردتاكيـد قـرا   ).  ح1382بند،
، بـه حـداقل رسـاندن  غيبـت كاركنـان ،جلـوگيري از فقـدان تعهـد         كاهش سودمندي ومنفعت سـازمان  منظور پيشگيري از

كاركنان نسبت به سازمان و ريشه كن كردن رفتارهاي غير اخالقي و در نتيجه ارتقاي اثر بخشي در سـازمان ،مـا نيازمنـد بـه     
بـا عالقـه و رضـايت در آن كـار      كاركنان ضمن احساس تعلـق نسـبت بـه سـازمان     سازماني كه در آن سازماني سالم هستيم 

كنند.در سازمان سالم منابع و كاركنان به گونه اي اثر بخش مورد استفاده قرار مي گيردوهمـاهنگي كلـي در سـازمان چنـان      
اساس مطالب فـوق و آنچـه كـه از    بر ).1380است كه افراد نه بيشتر از حد كار مي كنند و نه بيكار و معطل مي مانند(زكي ،

شناسايي اسـتعدادهاي بـالقوه كاركنـان درجامعـه مـورد مطالعـه وهمچنـين         است خوشبختانهآزمون اين فرضيه بدست آمده 
به عبـارت ديگـر   است. فراهم كردن زمينه هاي رشد وشكوفايي آنان، زمينه ارتقاي سالمت و اثربخشي آنان را فراهم نموده 

ي كاركنان جهت بهبود عملكرد وافزايش اثربخشي سازمان بسيار مورد توجه قرار گرفته و اين مسـأله  شناخت مسائل انگيزش
موجب شده است تامحيط دروني و بيروني حاكم بر سازمان به گونه اي باشد تا اهداف مناسب براي ارضاي نياز كارمنـدان  

اطمينان،همدردي ،اعتمـاد   كه جو اينچنين با توجه به انتخاب شود تا براي ايجاد انگيزش در كاركنان خود موفق باشند .هم
واحساس انجام كار و حاكميت اخالقيات در سازمان استقرار يافته است كاركنان احساس خوبي به يكديگرداشـته ودرعـين   

ها يك واحد همبسته و منسجمي بوجودآورده اندو ضمن  آندهند. حال احساس مي كنندكه كارخود را به خوبي انجام مي 
هاي اخالقي در مسيرموفقيت واثربخش بودن سازمان خود قـدم برداشـته و خواهنـد برداشـت .بـر ايـن        پايبند بودن به ارزش

اساس مسلم است كه اگر سالم سازي سازمان با كمك حاكميت اخالقيات بدرستي در يك سازمان صورت گيرد اثربخشي 
 . آن سازمان صورت خواهد گرفت
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