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 چکیده
 رانیمهد رد تعهار  تیریمهد یهامؤلفهه و یاحرفهه اخالق نیب رابطه نییتع هدف با حاضر مطالعه

. شهد نجهاما یهمبسهت  -یفیتوصه روش بها پهووه  نیا. شد انجام مازندران استان غرب یهارستانیدب

 جهدو  از سهتفادها بها که بودند مازندران استان غرب یهارستانیدب رانیمد هیکل شامل آن یآمار جامعه

. شهدند انتخهاب ینسهب یاطبقهه یتصهادف یریگنمونه روش اساس بر نفر 152 حجم به یانمونه مورگان

 تعهار  تیریمهد کسهب پرسشهنامه و( 1390) ریبهاگ یاحرفه اخالق پرسشنامه هاداده یآورجمع ابزار

 نیب داد نشان رسونیپ ی همبست بیضر از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز. بود( 1982) لسونیو و پوتنام

(. P <05/0) اردد وجود یمعنادار و یمنف رابطه یاجتناب و ییجورقابت تعار  سبک با یاحرفه اخالق

 وجود یارمعناد و مثبت رابطه سازش و مصالحه ،یهمکار تعار  سبک با یاحرفه اخالق نیب نیهمچن

 تنهز  تهوانیم بهازده، کهم یهاسهازمان یبررسه در دههدیم نشان مطالعه نیا جهینت(. P <05/0) داشت

 .گرفت نظر در یوربهره کاه  و تعار  تیریمد سوء در مؤثر عوامل از یکی را یاحرفه اخالق
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 .یآموزش یهاسازمان رانیمد تعار ، تیریمد ،یاحرفه اخالق :هاکلیدواژه

 مقدمه
 1، تعار کندیارشد را به خود مشغو  م یراناز مد یاریکه افکار بس یاز موضوعات یکی

 ؛هستند یزاندارند و از آن هراسان و گر یمعموالً نسبت به تعار ، ن رش منف یراناست. مد

ها است که در سازمان یهیبد یکارکنان، امر یاننظر در موجود تعار  و اختالف کهیدرحال

افراد،  یفرهنگ و باورها یشه،ها و تفاوت در ادراک، اندسازمان نروزافزو یچیدگیبا توجه به پ

(. در Akhavan alaf, et al., 2016مطرح است ) یسازمان یزندگ یرناپذعنوان جزء اجتناببه

بر عملکرد  تواندیوجود دارد که م یه جدئلک مسیصورت ها تعار  بهاز سازمان یاریبس

و مؤثر  یحصح استفاده(. Khaledian & Esmaeilpour, 2018سازمان اثرات ناگوار ب ذارد )

مؤثر از  یرو استفاده غ گرددیسازمان م سالمتسطح  یر  موجب بهبود عملکرد و ارتقاااز تع

برخورد با  ییتوانا .شودیکشمک  و تشنج در سازمان م یجادآن موجب کاه  عملکرد و ا

ها سازنده دارد. اگر تعار  یاها نق  ارزندهسازمان یرانمد یتتعار  و اداره آن، در موفق

و تحو  سازنده را در  یو نوآور ییرتغ ینهو زم شوندیق مالباشند، موجب بروز افکار نو و خ

 ی خو یتا به اهداف سازمان کنندیکمک م یریتبه مد یتو درنها سازندیسازمان فراهم م

 یادو لبه یرتعار  شمش رسد،یبه نظر م ینابنابر؛ (Ghaderi & Mahdeyeh, 2016) یدنائل آ

 هتعار  ب یطر شرادبتواند  هک یریتیدم یعنیتعار   یریتدماست.  یریتمد یازمنداست که ن

 یجادکند و تعار  ا یجادل امتعا سازمانکارکنان و  بین و کرده ادارهرا  سازمانشکل،  ینبهتر

ها گروه بینناسب تعار  مص نق  یتشخ یندفرا ینتعار  همچن یریتدم. ببرد بین ازرا  هشد

 & ,Soleiman zadehاست ) زمانیسا یمنظور اثربخشبه مربوطهفنون  ازناسب مو استفاده 

Shaker doulagh, 2019یهاسبک یددارد و با یادیز یتاهم تعار  یریتمد ی(. راهبردها 

                                                 
1. conflicts 
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 ,R., & Kwantes, Kaushalانتخاب شوند ) فمختل هاییتدر موقع 1تعار  یریتمناسب مد

2006C. T., .) 

را  یمکارهمصالحه، سازش و  ی،اجتناب یی،جورقابت یکرد( پنج رو1982) ویلسون و پوتنام

 اند:نموده یمبه سه راهبرد تقس

 ریتیسازش در مد یااجتناب و تطابق  هاییوهکاربرد ش :مقابله عدم راهبرد( الف

سازش،  یوهکند و در ش یاز تعار  دور کندیم یاجتناب، فرد سع یوهتعار  است که در ش

 کند. یمقابل را راض طرف یلهوس یننظر کند تا به اازنظر خود صرف کندیم یفرد سع

تعار   یتیرو مصالحه در مد یهمکار هاییوهش کاربرد: ییحل گرا( راهبرد راهب

ل آن ت حو کوش  در جه کندیفرد برخورد آگاهانه با تعار  م ی،همکار یوهاست که در ش

 است. ینطرف یلحل مورد تماراه یافتنمصالحه، فرد درصدد  یوه. در شنمایدیم

 یلتعار  است که در آن فرد تما یریترقابت در مد یوهش کاربرد( راهبرد کنترل: ج

 شودیم ی ریامر موجب تعار  با فرد د ینا ینکهبه ا توجهبه برآوردن منافع خود دارد، بدون 

(Moghimi, 2011.) 

 ,.Khadivi, et alبهره جست ) یااز اخالق حرفه توانیم یکاه  تعار  سازمانجهت 

خود است که  یامتناسب با ساختار حرفه یقالاخ یکدها یدارا یهر مجموعة سازمان (.2014

رفتار و  یبه چ ون  یاحرفه اخالق (. ,2016Salageghe & Safariنام دارد ) 2یاق حرفهالاخ

 یسلوک بشر یاز استانداردها یاو مجموعه پردازدیم یاکار حرفهآداب شخص هن ام انجام 

-Lahav, T., & Roth) کندیم یینرا تع یاساختار حرفه یکها در است که رفتار افراد و گروه

Cohen, O., 2016.) یاخالق یهاها و واکن از کن  یامجموعه یااخالق حرفه همچنین 

روابط  ینترتا مطلوب شودیمقرر م یاها به مجامع حرفهسازمان یاست که از سو شدهیرفتهپذ

 & ,.Rodriguez, J. Vفراهم آورد ) یاحرفه یفوظا یخود در اجرا یاعضا یممکن را برا

                                                 
1. conflict management styles 

2. professional ethics 
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Juricic, Z., 2018بهبود  یهااز جنبه یسازمان از بعد داخل یبرا یادیمنافع ز یا(. اخالق حرفه

کارکنان و کاه   یشترب تعهد و ی تعارضات، افزا جو تفاهم و کاه  یروابط، ارتقا

 یتمشروع ی از راه افزا یزن یاجتماع یتمسئول یدگاهاز کنتر  دارد و از د یناش هایینههز

 یتو مز یسودآور ی افزا ینفعان،ذ یتدر توجه به اهم یسازمان و اقدامات آن التزام اخالق

 (.Chokprajakchat, S., & Sumretphol, N., 2017) دهدیقرار م یررا تحت تأث یرقابت

 یااخالق حرفه یهامؤلفه

برنده ی پ یهابه اصل توکل به خدا و ارزش یادر منشور اخالق حرفه: بودن صادق

ماننهد:  یهپا یهاارزش یزمشورت و همت و ن ی،احساس همدل ی،شناسیتاحترام، مسئول مانند

شده که او   یانها، پرداخته شده است و باعتماد، صداقت، مشارکت و استقرار ارزش ی،فروتن

 & Khayatmoghadam) استاجزا مورد توجه  یخود و دوم ارتقا یاصالح و ارتقا

Tabatabaeie nasab, 2016مختلف در حوزة صداقت  یهاف و پووه ی(. در مطالعه تعار

عنوان به صداقت؛ 1ق گفتار و اعما یعنوان تطبت به: صداقشودیان مینما یچهار جنبة رفتار

عنوان رفتار و صداقت به ؛3عنوان روراست بودن با خود؛ صداقت به2ماتیثبات در نامال

از صداقت است  یق گفتار و اعما ، جنبة مهمیعنوان مفهوم تطبصداقت به او ، جنبه. 4یاخالق

مات، نشان یعنوان ثبات در نامالدوم، صداقت بهدر مورد جنبه  توجه دارد. یکه به رفتار اجتماع

 شوندیا وسوسه و چال  روبرو میمات یبا نامال یصداقت وقت یداده شده است افراد دارا

عنوان روراست بودن صداقت به ،هستند. جنبة سوم یثبات رفتار یدارا یعنی، مانندیقدم مثابت

ان ینظران باست. محققان و صاحبخود فرد  یبا خود، مربوط به عمل کردن بر طبق آگاه

 یاصالت است که در آن افراد دارا یشناسن جنبه از صداقت مربوط به مفهوم روانیا کنندیم

، یعنوان رفتار اخالقصداقت به ،رماو عملکرد خاص خود هستند. جنبة چه یفرد یهاتجربه

                                                 
1. consistency of words and action 

2. consistency in adversity 

3. being true to oneself 

4. ethical behavior 
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مختلف مرتبط  یهانبهاز ج یاصو  اخالق یکل یسازسندگان صداقت را به مفهومیاز نو یاریبس

و  یات به لحاظ اجتماعیاخالق /یاخالق یهااصطالح – ن، در متون، صداقتیاند. همچنساخته

قبو  که مطابقِ رفتار قابل کندیاشاره م ییبه عملکردهها -یطورکلات بهی/ اخالق یاصو  اخالق

است  ییغا یعنوان هدف، بهیعمل بر طبق اصو  اخالق 1یهستند. صداقت اخالق

(Alizadehsani, et al., 2014.) 

ها اشاره آن یطافراد و مح ینارتباط ب ینوعاغلب به پذیرییتمسئول: پذیرییتمسئول 

داللت دارد؛  ییبه پاسخ و پذیرییتها، مسئولافراد و سازمان یندارد. در حهوزه ارتباطهات ب

 یها« روش کار ماست ینا»مانند  ییهااست، مثالً پاسخ یاز فرافکن ی به یهزیکهه چ یپاسخ

. در یستکار ن یهاز توج ی ب یزی؛ چ«گذارندینم یما باق یرا برا یانتخهاب یچعوامهل بهازار هه»

از پاسخ او را  یبخش یز، ندهدیکه انجام م ی، ن هرش فهرد نسبت به اقداماتپذیرییتمسئول

است  یام مسئوالنه مهستلزم پاسهخپاسخ ممکهن اسهت مورد سؤا  واقع شود. اقهد ینو ا سازدیم

 یکهه برا کندیادعا م 2ارائه گردد. باونز هایتاقدامات و فعال هاییزهکه بر اساس مقاصد و ان 

مسئوالنه عمل  یبرا یفرصت مسئوالنه عمل کردن وجود داشته باشد. آزاد یدپاسخ و بودن با

 توانیرا م یکل شرطی پ یناست. ا پذیرییتدر خصوص مسئول یکله شرطی پ یککردن 

 یهشی،و دوراند بینیی پ ییبه اقدام، توانها یلکرد ازجمله تما یمتقهس یمختلف یهابه جنبه

 ,Abzari & Yazdanshenasآگاهانه ) یابیارز یک یهاامکهان اقهدام کهردن و وجهود مهارت

2007.) 

عدالت که ف نق  یتوص یاست که برا یاصطالح یعدالت سازمان: انصاف و عدالت

. درک عدالت در سازمان، اصل رودیارتباط دارد، به کار م یشغل هاییتم با موقعیطور مستقبه

ها، ن عامل در سازمانیت افراد است. بدون درک ایها و رضاکارکرد مؤثر سازمان یبرا یاساس

 دهدی  میزاعادالنه با افراد، تعهد آنان را اف یران مشکل است. رفتارهایمد یزش افراد برایان 

                                                 
1. Ethical Integrity (EI) 

2 . Bovens 
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. در کل عدالت موجب کندیل به اهداف دوچندان مین یداوطلبانه آنان را برا یهاو تالش

ت، یریمد یف اصلیان افراد است. ازجمله وظایتفرقه م یبرا یعامل عدالتییو ب انسجام افراد

 ت عدالتیران و احساس عدالت در کارکنان است. رعایعادالنه در مد یحفظ و توسعه رفتارها

، ارتقاها و انتصابات( یها، روابط سرپرستع پاداشیت )توزیریمد یرفتارها یدر برخ یوهوبه

 یاز سو یقات بر ضرورت عدالت سازمانین راستا تحقیت است. در همیکارکنان حائز اهم یبرا

مطرح  یاز فطریک نیعنوان به یانسان یازهایر نیدارند؛ چراکه عدالت مانند سا یدران تأکیمد

 & Abbasiباشد ) ینید عیها بادر ابعاد گوناگون آن در سازمان یعدالت سازمان یاجرا است و

Khodayari Zarnagh, 2012.) 

و ثبات در روابط و صداقت در تعامالت و عمل  یداریپا توانیرا م یوفادار: وفاداری 

تمام توان کارکنان  یریکارگبه سازمان، به یمنظور از وفادار نمود. یفکردن به تعهدات تعر

با  ی، انجام مشتاقانه کار، تالش مضاعف، هماهن پذیرییتبه اهداف سازمان، مسئول یلن یبرا

داشته شوند تا است کارکنان به سازمان وفادار ن ه یازاست. ن یلقب یناز ا یو موارد ییراتتغ

ه سازمان و کارکنان ب یکنند. وفادار یداپ یشتریخود تسلط ب یروز بر حوزه کارروزبه

سازمان شده و  یانسان یرویبخ  ن یتها در سازمان، موجب تقوآن مدتیطوالن یماندگار

به سازمان موجب  یحساس وفاداراسازمان در بر خواهد داشت.  یرا برا یاتاز تجرب یمنابع

مراتب ها بهآن یخروج یجهبپردازند و درنت یتو مشتاقانه به فعال یشترب یزةکارکنان با ان  شودیم

 یدر کارکنان، موجب وفادار یزهوجود ان  ینباالتر خواهد بود. ا یانسان یروین یوربهتر و بهره

 (. ,2013Tahazadehخواهد شد ) 1یشغل یتبه سازمان، احساس تعهد، تعلق و رضا

ها همه ارزش یربنایز: یاجتماع یها و هنجارهااحترام نسبت به ارزش رعایت 

 شدهیفتعر یسازماناز فرهنگ اییرمجموعهعنوان زکه به است یاخالق یهارزشدر سازمان، ا

را نشان  یکنتر  رفتار یررسمیو غ یرسم هاییستمس یانم یمتقابل چندبعد یراست که تأث

است که در  یاز باورها، هنجارها و اقدامات یاشامل مجموعه یررسمیغ هاییستمس ین. ادهدیم
                                                 
1. job satisfaction 
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 یاخالق یها، ارزشیررسمیغ یهاجنبه ینسازمان مشترک است. عالوه بر ا یکافراد درون 

و  هایمشپاداش، خط یستمهایمانند س ترییرسم هاییستمس یقاز طر تواندیم ینسازمان همچن

 یرانتوسط مد هایهو رو هایمشکارکنان معتقد باشند که خط کهیهن ام نشان داده شود. هایهرو

در  یاخالق یهاآن اه ارزش شوندیم ی یریپ یاتزمان با توجه به اخالقافراد در سا ی رو د

 یوهها را با توجه به شارزش ینممکن است ا یرانطور نمونه مد. بهشودیم ینهسازمان نهاد

ها به ارزش یننشان دهند. ا یراخالقیرفتار غ یهو تنب یمانند پاداش دادن به رفتار اخالق یاخالق

که  یاقدامات یسوافراد به یتبر هدا توانندیکه م کنندیکمک م ییاستقرار و حفظ استانداردها

 (.Khodami & Osanlou, 2015ب ذارند ) یرسازمان مطلوب هستند تأث یبرا

 یقدر و منزلت یزاندراک از احترام عبارت است از ادراک فرد از ما: دیگران به احترام

 این به دهدیم نشان احترام، ٔ  ینهدرزم مطالعات بر یاو قائل هستند. مرور یبرا ی رانکه د

 نتایج .است شده توجه مدیریت، و سازمان ادبیات در ویوه، طوربه 2010 دهه در مفهوم

 آنان سازمانی تعهد در احترام از برخورداری از کارکنان ادراک تأثیر از حکایت مطالعات،

 سازمان در ماندن قصد با احترام، که داد ( نشان2007) 1المرس و بزمن تحقیق نتایج .دارد

 همچنین، .کندیم عمل رابطه این واسطه متغیر عنوانبه هنجاری سازمانیِ تعهد و دارد رابطه

 احترام اینکه نیز و دارد رابطه احترام باتجربه سازمانی حمایت از ادراک که دادند نشان

 کندیم عمل سازمانی تعهد و سازمانی حمایت از ادراک بین رابطه واسطه متغیر عنوانبه

(Hajikarimi, et al., 2012.) 

انسان  یتترب یهو پا یروبه هرگونه کج ی و گرا یلبشر از م هاییتاخالق حافظ فعال 

هم از منظر توسعه  ی،ااخالق حرفه یهابه اصو  و ارزش یکارکنان آموزش یبندیاست. پا

برجسته  هاییوگیو و یزهو هم از منظر انتقا  صفات مم یاتبر اخالق یمبتن یسازمانفرهنگ

 یااست. اخالق حرفه یتآن اشاعه آن در جامعه، حائز اهم یجهو درنت یرانبه فراگ یانسان

 شودیم یرانفراگ یازهایو مدرسان نسبت به ن یرانمد ییتعهد پاسخ و ی موجب افزا

                                                 
1. Boezeman & Ellemers 
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(Gholampou & Pourshafeie, 2020.) یهادر سازمان یااخالق حرفه کهیتدرصور 

 یفهها شده و وظها و تشنجتعار  موجب کاه  کشمک  یریتحاکم باشد، مد یآموزش

در  ین. از ارساندیاست را به منصه ظهور م یرانکه پرورش فراگ یآموزش یهاسازمان یاصل

 یرانمد تعار  در یریتبا مد یااخالق حرفه آیاپرس  مطرح است که  ینمطالعه حاضر ا

 غرب استان مازندران رابطه دارد؟ هاییرستاندب

 پژوهشی پیشینه

با  یسازمان یوربر بهره یااخالق حرفه یرتأث» عنوان با ایمطالعه در( 2019) نامور و مکوندی

 یااخالق حرفه دادند نشان «استان خوزستان یانتظام یدر فرمانده یتعار  شغل یانق  واسطه

 دارییمعن یرتأث یتعار  شغل یگرو با نق  واسطه یرمستقیمصورت غبه یسازمان یوربر بهره

 .(Makvandi, F., Namvar, E.2019)داشته است 

 ی،شغل تمندییرضا ینرابطه ب یبررس» عنوان با ایمطالعه در (2018) پور اسمعیل و خالدیان

 نیشان دادند بن «استان تهران یعموم یهاتعار  کتابداران کتابخانه یریتو مد یااخالق حرفه

 در یاق حرفهوجود دارد و اخال دارییو معن یرابطة منف یاتعار  و اخالق حرفه یریتمد

 .(Khaledian, M., & Esmaeilpour, E.2018تعار  مؤثر است. ) یریتمد بینیی پ

تعار  در  ریتیمد یبرا یکاربرد اخالق بودائ» عنوان با ایمطالعه در( 2018) لوکسانافاکین

ارتقاء  یبرا است یتعار  راه یریتبا اصو  مد ینشان دادند ادغام اخالق بودائ «دولت مدرن

 (.Luksanaphokin, N.2018) یمل دولت یجادو ا یدولت مدرن سازگار با اصالحات مل تلفیق

در  یل-انگی-مون یهعدم خشونت و اخالق متعال» عنوان با ایمطالعه در( 2015) پارک

، اما رسدیبه نظر م یدئا از خشونت اگرچه ا یزو پره یمتنشان دادند مال «تعار  یریتمد

 .(Park, H. M.2015کند )یتعار  فراهم م یریتمد یبرا یانهگراو واقع یعمل ییراهنما

 یریتمد هاییو استراتو یارابطه اخالق حرفه یبررس» عنوان با ایمطالعه در( 2015) دهقان

کنتر  رابطه مثبت و  یو استراتو ییحل گراراه یاخالق، استراتو یننشان دادند ب «تعار 
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 ینا یایگو هایافته ینندارد. ا دارییعدم مقابله رابطه معن یوجود دارد و با استراتو دارییمعن

 .Dehghan, Rو برطرف کرد ) یبررس راتعار  در سازمان  توانیم یابود که بااخالق حرفه

2015.) 

 هاییمارستانب یتعار  سازمان بینیی پ» عنوان با ایمطالعه در( 2014) همکاران و خدیوی

 یاابعاد اخالق حرفه یننشان دادند ب «پرستاران یابر اساس اخالق حرفه یزشهر تبر یدولت

مراقبت،  یفیتاحترام به همکاران، ک شناسی،یفهوظ ی،توانمند دان  و ی)اعتماد، انصاف، ارتقا

 نتایج. دارد وجود داریمعنی رابطه سازمانی تعار  و( یپرستار یثیتتعهد به حفظ ح

 درصد 7 میزان به پرستاران ایحرفه اخالق ابعاد درمجموع که داد نشان چندگانه رگرسیون

 ,.Khadivi, A.et al. )کنندمی تبیین را تبریز شهر دولتی هایبیمارستان سازمانی تعار 

2014). 

 پژوهشروش 
 -یفیتوص ،هاداده یو ازنظر نحوه گردآور یحاضر ازنظر هدف کاربرد پووه  روش

تعداد  بهغرب استان مازندران  هاییرستاندب یرانمد یهشامل کل ی. جامعه آماربود یهمبست 

آمده از دفتر آموزش دستکه بر اساس اطالعات به بودنفر زن(  109نفر مرد و  141نفر ) 250

نور، نوشهر، چالوس،  یوپرورش غرب استان مازندران )شهرهاضمن خدمت آموزش

از جدو   استفاده با که بودنفر  152تنکابن و رامسر( مشخص شدند. حجم نمونه  ،آبادعباس

 66نفر مرد و  86 تعداد، نای ازمحاسبه شد.  ینسب یاطبقه یتصادف یریگروش نمونه ومورگان 

( و پرسشنامه 2010) یربهاگ یاپرسشنامه اخالق حرفه ،هاداده یآورجمع ابزار. بودندنفر زن 

 .Putnam, L. L., & Wilson, C. )بود( 1982) یلسونتعار  پوتنام و و یریتسبک مد

E.1982; Bahagir, H.2010). 

(، 2010) یراز پرسشنامه بهاگ ی،اسنج  اخالق حرفه یبرا: یااخالق حرفه پرسشنامه

دگرخواهانه  ،6 تا 1جمالت  شامل خودخواهانهابعاد اخالق  پرسشنامه، ایناستفاده شد. در 

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1977-fa.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1977-fa.pdf
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 25 تا 19 جمالت محور عدالتاخالق  و 18 تا 13 جمالت مداریفهوظ اخالق، 12 تا 7 جمالت

ندارم،  یکامالً موافق، موافق، نظر هایینهشامل گز ایینهگز 5 یهادر قالب پرس  که بود

( 2010) یرمطالعه بهاگ درمورد سنج  قرار گرفت.  یکرتل یاسمخالف و کامالً مخالف، در مق

و اعتبار پرسشنامه  ارائه یداز اسات یکارکنان قبل از اجرا، به تعداد یاپرسشنامه اخالق حرفه

که نشان ر  آمد دست به 89/0 کرونباخ یآلفا آمارهکل با استفاده از  یاییشد. شاخص پا ییدتأ

 پرسشنامه است. یاییپا یعنی هایهگو یانسجام درون یزانباال بودن م

تعار  کارکنان از  یریتسبک مد یینتع یبراتعارض:  یریتسبک مد پرسشنامه

ل بر سه مشتم مقیاس این .شد استفاده( 1982) یلسونتعار  پوتنام و و یریتپرسشنامه سبک مد

و  همکاری)شامل  ییگرااجتناب و سازش(، راه حل هاییوهعدم مقابله )شامل ش راهبرد

سؤا  در  30دهندگان به پاسخ ،ابزار ین. در اشد طراحی( ییجوکنتر  )شامل رقابت ومصالحه( 

. دهندیپاسخ م یادرجهپنج لیکرت یفتعار  بر اساس ط یتدر موقع خودالعمل مورد عکس

لحه (، مصا13تا  8)جمالت  ی(، همکار7تا  1)جمالت  ییجوتعار  رقابت یریتسبک مد

 .شودیل م( را شام30تا  26( و سازش )جمالت 25تا  19)جمالت  ی(، اجتناب18تا  14)جمالت 

 یعضااپرسشنامه توسط ده نفر از  یمحتوا یی( روا2017) همکاران و مرادی بیک مطالعه در

رداستفاده مو ،تاحالم اصاو پس از انج یهمدان موردبررس یدانش اه علوم پزشک علمییئته

( 2015) وزینورمحاسبه شد. در مطالعه  84/0کرونباخ  یآلفا روشبا  ابزار یاییقرار گرفت. پا

 اجتنابی، جویی،رقابت همکاری، تعار  مدیریت سبک یهامؤلفه از هریک پایایی ضرایب

 دقت از نشان که گردید محاسبه 87/0 و 85/0 ،86/0، 83/0، 84/0 ترتیب، بهو مصالحه  سازش

 .(Nowruzi, M.2015; Bikmoradi, A.et al.2017. )داشت ابزار ینا باالی

 .انجام شد یرسونپ یهمبست  یبها با استفاده از ضرداده وتحلیلیهتجز
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 تحقیق هاییافته

 1 شماره جدو  قالب در یقتحق متغیرهای( یارو انحراف مع میان ین) یفیتوص هاییافته

 .است گرفته قرار یموردبررس

 تحقیق متغیرهای( معیار انحراف و میان ین) توصیفی هاییافته .1 جدول

 اریمع انحراف نیان یم ریمتغ

 08/1 34/3 خودخواهانه اخالق

 911/0 94/2 دگرخواهانه اخالق

 818/0 98/2 مدار فهیوظ اخالق

 692/0 55/2 محور عدالت اخالق

 591/0 95/2 یاحرفه اخالق

 05/1 63/2 ییجوتعار  رقابت تیریمد سبک

 524/0 24/2 یهمکار تعار  تیریمد سبک

 06/1 61/2 مصالحه تعار  تیریمد سبک

 924/0 50/2 یاجتناب تعار  تیریمد سبک

 585/0 46/2 سازش تعار  تیریمد سبک

 اخالق متغیر به مربوط( 34/3) میان ین بیشترین ،1 شماره جدو  نتایج اساس بر

 مدیریت سبک متغیر به مربوط( 24/2) میان ین کمترین و 08/1 معیار انحراف با خودخواهانه

 .است 524/0 معیار انحراف با همکاری تعار 

 از استفاده ابپووه   یرهایمتغ یفراوان یعپووه ، نرما  بودن توز فرضیهاز پرداختن به  قبل

 قرار گرفت. یموردبررس نفیراسم-برازش کالموگراف یکوییآزمون ن
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 هاداده بودن نرما  بر مبنی اسمیرنف -کالموگراف آزمون .2 جدول

 و 01/1 مقدار با اسمیرنوف-کالموگراف آزمون است، مشخص 2 شماره جدو  در چنانکه

 اخالق متغیر دهدمی نشان که شد گزارش ایحرفه اخالق متغیر برای 105/0 معناداری سطح

 برای اسمیرنوف-کالموگراف آزمون مقدار همچنین،. است برخوردار نرمالی توزیع از ایحرفه

 یرگزارش شد که نشان داد متغ 435/0 معناداری سطحبا  875/0تعار   یریتسبک مد متغیر

 توانیم یافاصله یاسدر مق یربرخوردار است و با فر  قرار داشتن متغ ینرمال یعاز توز مذکور

 به کاربرد. یلرا جهت تحل یکآمار پارامتر

 هایرستانیدب یرانمد درتعار   یریتمد یهامؤلفه و یاحرفه اخالق بین: تحقیق فرضیه

 غرب استان مازندران رابطه وجود دارد.

شده استفاده یرسونپ یهمبست  یاز آزمون آمار پووه  فرضیه بررسی برای بخ ، این در

 شده است.ارائه 3 شمارهآن در جدو   نتایج کهاست 

 استان غرب هایندبیرستا مدیران بین در تعار  مدیریت هایمؤلفه با ایحرفه اخالق بین همبست ی .3 جدول

 مازندران

تعار   سبک 

 ییجورقابت

 تعار  سبک

 یهمکار

 تعار  سبک

 مصالحه

 تعار  سبک

 یاجتناب

 تعار  سبک

 سازش

 467/0 -391/0 163/0 456/0 -238/0 یاحرفه اخالق

 000/0 000/0 023/0 000/0 002/0 یمعنادار

 هایمؤلفه با ایحرفه اخالق متغیر بین است، مشخص 3 شماره جدو  نتایج از چنانکه

 تعار  هایسبک) مازندران استان غرب هایدبیرستان مدیران بین در تعار  مدیریت

 اسیمق خرده تعداد رنوفیاسم کالموگراف آزمون یمعنادار سطح

 یاحرفه اخالق 152 01/1 105/0

 تعار  تیریسبک مد 152 785/0 435/0
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 05/0 آلفای سطح در معناداری رابطه( سازش و اجتنابی مصالحه، همکاری، جویی،رقابت

 و منفی اجتنابی و جوییرقابت تعار  سبک با ایحرفه اخالق بین رابطه جهت. دارد وجود

 اخالق همبست ی میزان. است مثبت سازش و مصالحه همکاری، تعار  سبک با و معکوس

 و اجتنابی مصالحه، همکاری، جویی،رقابت تعار  مدیریت سبک) ابعاد از هریک با ایحرفه

 .است 467/0 و -391/0 ،163/0 ،456/0 ،-238/0 با برابر ترتیب به( سازش

 یریگجهینتبحث و 
 در تعار  مدیریت هایمؤلفه و ایحرفه اخالق بین رابطه تعیین هدف با حاضر مطالعه

 اخالق بین داد نشان همطالع این هاییافته. شد انجام مازندران استان غرب هایدبیرستان مدیران

 یافته این. دارد وجود معناداری و منفی رابطه اجتنابی و جوییرقابت تعار  سبک با ایحرفه

 یریتمد ین( بود که نشان دادند ب & ,.2018Esmaeilpour, E.Khaledian, M) مطالعه با همسو

 بینیی پ در یاوجود دارد و اخالق حرفه دارییو معن یرابطة منف یاتعار  و اخالق حرفه

 در ایحرفه اخالق کهدرصورتی گفت توانمی یافته این تبیین درتعار  مؤثر است.  یریتمد

 درستیبه را تعارضات دشمنی و خصومت جایبه کنندمی سعی افراد باشد، حاکم سازمان

 بنابراین ؛کند دوری تعار  از کندمی سعی فرد اجتنابی تعار  سبک در. کنند وفصلحل

 یزانم و کنند اجتناب تعار  از مدیر شودمی موجب سازمان در اخالقی جو بودن حاکم

 کاه  را جوییرقابت سازمان در اخالقی جو دی ر، سویی از. برسانند حداقل به را تعار 

 این. گیردمی ظرن در نیز را کارکنان منافع بلکه نیست، خود منافع فکر به فقط مدیر و دهدمی

 ،تعار  از اجتناب ازآنجاکه. شودمی آموزشی سازمان در تعار  کاه  موجب مسئله

 سازمان در ایهحرف اخالق جو تقویت به و رساندمی حداقل به را هادشمنی و هااختالف

بر  یهمسو دانست مبن یز( ن.1520Park, H. M) مطالعه با را حاضر مطالعه یافته توانمی پردازد،می

 .کندیتعار  فراهم م یریتمد موجباز خشونت  یزو پره یمتمال ینکها
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 همکاری، تعار  سبک با ایحرفه اخالق بین داد نشان همچنین مطالعه این هاییافته

 ,Dehghan) مطالعه با همسو یافته این. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه سازش و مصالحه

R.2015تعار  در سازمان را برطرف کرد.  توانیم یا( است که نشان دادند با اخالق حرفه

بر  یااخالق حرفه ( نشان داد.2019Makvandi, F., Namvar, Eراستا، مطالعه ) یندر هم

اخالق  دهدینشان م ین. ادارد یرتأث یتعار  شغل یگربا نق  واسطه یسازمان یوربهره

. یابدیم ی افزا یسازمان یورتبع آن، بهرهشده و به یموجب کاه  تعارضات سازمان یاحرفه

 توانمی سازش و مصالحه همکاری، تعار  سبک با ایحرفه اخالق رابطه تبیین در همچنین

 سازگارانه هایروش سازش و مصالحه همکاری، تعار  مدیریت هایسبک از هرکدام گفت

 هاآن مدیران، در ایحرفه اخالق افزای  با. هستند سازمانی تعارضات حل برای طلبانهصلح و

 کافی حمایت و شودمی ایجاد مناسب فضای دارند، کارکنان با ارتباط برقراری به بیشتری تمایل

 عوامل از کارکنان نظر دادن دخالت و اخالقی رفتار به دادن پاداش و اخالقی رفتارهای از

 که شودمی محسوب سازش و همکاری مصالحه، تعار  مدیریت هایسبک از استفاده

 Khadivi, A.et) مطالعه با همسو نظر این از یافته این. انجامدمی تعارضات کاه  به درنهایت

2014al.رابطه  یو احترام به همکاران با تعار  سازمان شناسییفههست که نشان دادند وظ یز( ن

 یمحر یترعا ،هاحس احترام و حفظ حرمت یختنموجب بران  یادارد. درواقع، اخالق حرفه

کار  ی،آموزش یهااست. در سازمان یشغل یفبه انجام رساندن درست وظا یزو ن یخصوص

مصالحه و  ی،همکار یهروح یازمندن یزن یشغل شناسییفهو وظ شودیانجام م یمیصورت تبه

 سازش است.

همراه باشد. ازجمله  یشناختروش هاییتممکن است با محدود یامطالعه هر

 ،اندافراد بوده یشخص یهابر گزارش مبتنیبود که  ینا یزمطالعه حاضر ن هاییتمحدود

رها ین متغیرابطة بنة یرا در زم یعلّ یریجه گین امر نتیدارد و ا یریا عمداً سوگیسهواً  ینبنابرا

سالمت به یلمنظور نبه شودیم یشنهادپ یق،تحق هاییافتهبر اساس  ین. همچنکندیمحدود م

 یقمصاد یترا در دستور کار خود قرار دهند و رعا یاپرورش اخالق حرفه یرانمد یسازمان
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به  یزرا ن یسازمان یورو بهره یشغل یترضا یروند ینرا او  از خود شروع کنند. چن یاخالق

را  یاتنز  اخالق حرفه توانیکم بازده، م یهاسازمان یدر بررس ینبنابرا؛ همراه خواهد داشت

 .از عوامل مؤثر در نظر گرفت یکی
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