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 چکيده
تربیت  ةعلمی رشتهیئت  و عملکرد شغلی اعضایای هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه

ها، میدانی و به لحاظ نوع، آوری دادهجمع ةبه لحاظ نحو ،بدنی و علوم ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی

هیئت  اعضای همةآماری را  ة. جامعدشدر محیط لیزرل بنا معادلات ساختاری  سازیاس مدلی بود که مبنای آن بر اسعلّ

( تشکیل دادند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و =963N)و علوم ورزشی تربیت بدنی  ةعلمی کشور در رشت

( 1666استاندارد دنیسون ) امةنپرسشمتغیر فرهنگ سازمانی از  سنجش برای .نفر در نظر گرفته شد 181مورگان برابر با 

( 1631علیرضایی و همکاران )استاندارد  نامةپرسشبرای سنجش متغیر عملکرد شغلی از  ،الؤس 16لفه و ؤم 31شامل 

 و براون الی کادوزیرؤس31استاندارد  ةناماز پرسشای متغیر اخلاق حرفه سنجش برای و، الؤس 11لفه و ؤم دو شامل

استادان مدیریت ورزشی  ،به لحاظ صوری و محتواییها را نامهپرسشروایی  .استفاده شد لفهؤم هشت( شامل 1662)

ای و اخلاق حرفه نامةپرسشبرای  53/6 ،فرهنگ سازمانی نامةپرسشبرای  58/6آلفای کرونباخ معادل  و کردند تأیید

 ةشدارائهبا توجه به مدل ساختاری  عملکرد شغلی، نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت. نامةپرسشبرای  56/6

طور معنادار بهبر روی عملکرد شغلی  31/6و با ضریب ای بر روی اخلاق حرفه 31/3فرهنگ سازمانی با ضریب نهایی، 

تربیت  ةعلمی رشتهیئت  طور معنادار بر عملکرد شغلی اعضایبه 59/6با ضریب ای اثرگذار است. همچنین اخلاق حرفه

 در اعضایای فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه هایمتغیر یارتقابا توان می بنابراین است. زشی اثرگذاربدنی و علوم ور

  تربیت بدنی و علوم ورزشی، عملکرد شغلی آنها را بهبود بخشید. علمیِهیئت 
 

 رزشیعلمی، تربیت بدنی و علوم وهیئت  ای، عملکرد شغلی، اعضایفرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه واژگان کليدی:
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 مقدمه
مسئولیت ، هر جامعهترین نهادهای اجتماعی ترین و سازندهیکی از مهمعنوان بهها امروزه دانشگاه

را مختلف  مسائلدر ها آنروز دنیا و کاربرد های دانش دریافتتولید دانش جدید، ، هاپژوهش ةتوسع

از  ،استاد، دانشجو و محیط آموزشی. (84 :1931 ،ست)گشمرد، معتمدی و واحدپر به عهده دارند

ز این سه رکن، که بدیهی است اختلال در هر یک ا هستند آموزش در هر دانشگاه ارکان اساسی

 رکنترین ویژه استادان، مهمبه ،تردید منابع انسانیولی بی .زش خواهد شدسبب افت کیفیت آمو

عامل برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق ترین سیاسا عنوانبه و هستند هادر دانشگاه آموزش

توانند می و دنروان و احساسات فراگیران سروکار دار باآنها  زیرا ؛شوندمی شناخته آموزشیهای هدف

در  و متخصص باعث پروراندن نیروهای کارآمدو  رندگذاب تأثیرکه دارند بر هزاران نفر هایی با اندیشه

 د گذاشتنناپذیری بر جای خواهجبرانهای زیان ،دندرستی عمل نکنبه ردر مقابل، اگ .جامعه شوند

تنها  ،یند تدریسا، در فربه عبارتی .(222 :1943 ،پوش و سلطانی)مظلومی محمودآباد، رهائی، احرام

شود، بلکه کل شخصیت اوست که در می ثر واقعؤعلمی استاد نیست که مهای تجارب و دیدگاه

 .(29 :1932 ،فلاح و آبادیحکم) گذاردمی اثرو تغییر و تحول فراگیران  ایجاد شرایط یادگیری

، همچون عملکرد شغلی ،استادان رابطه بامهم و مورد توجه در  عوامل و بررسی مطالعهرو ازاین

بسزایی داشته  تأثیرتواند در تحقق اهداف نظام آموزش عالی می بر آنها مؤثرو عوامل ای اخلاق حرفه

 باشد. 

عنوان بخشی از نیز به تربیت بدنی ةرشتعلمی هیئت  اعضایمختلف تحصیلی، های میان رشته در

و از  زندپردامی علوم ورزشی ةحیط دربه تربیت نیروی انسانی متخصص ها آموزشی دانشگاه نظام

ر از دانشجویان دخت زیادیاز یک سو با آموزش تعداد  این رشته استادانند. یستاین مقوله مستثنی ن

های دار از استعدادها و تواناییصحیح و جهت ةو پسر با نیازهای متفاوت جسمی و روانی و استفاد

، که هماهنگی با رو هستندروبه ورزش ةسریع در حوزهای آنها و از سوی دیگر با تغییرات و پیشرفت

و ملکرد شغلی آنها بر ع گذارتأثیرعوامل نیازمند توجه به چه بهتر وظایفشان و انجام هراین تغییرات 

قهرمان تبریزی، تندنویس، ) باشدمی این مهم یشترهرچه ب بهبودمناسب برای  شرایطایجاد 

  .(181 :1948 ،امیرتاش و کدیور

چ، ای)احمد، وار آنها بازده افراد طبق وظایف قانونی مقرر در شغلعملکرد شغلی عبارت است از 

در اجرای  را شغلی میزان تلاش و حدود موفقیت کاردر واقع عملکرد . (111 :8211 ،1خوسو و احمد

ارتقای (. 272 :2112 ،2جایس و محمدکند )می بیان ،مورد انتظار غلی و تکالیف رفتاریِوظایف ش

                                                           
1. Ahmed, Warraich, Khoso, Ahmad 

2. Mohamad, Jais 
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اهدافی است که مدیران ترین وری در جامعه، یکی از مهمعملکرد شغلی به دلیل افزایش بهره

نیز ها دانشگاه ،که در این میان( 22 :1938 ،و ابویسانیند )اندام، منتظری هست در پی آنها سازمان

اقتصادی، اجتماعی و  ةدر توسعای کنندهنقش تعیینکه  ها،سازمانترین عنوان یکی از حیاتیبه

 وهای متخصص، متعهد، کارآمد و خلاقخطیر پرورش نیر ةو همچنین وظیف رندفرهنگی کشورها دا

 (111 :1931 ،زادگانزاده، مهداد و مهدی)یوسف دندار عهده ملی بر ةتوسعهای ر بخشدیگرا برای 

ویژه به ،منابع انسانیعملکرد شغلی بررسی با خود، های ای پیشبرد اهداف و رسالتدر راست دبای

 بهبود بخشند را آموزشدر بخش ویژه به ،مختلف خودهای کیفیت فعالیت ،علمیهیئت  اعضای

 (. 22 :1938 ،)اندام، منتظری و ابویسانی

عنوان بهای که شاید بتوان از اخلاق حرفه ندگذارمی تأثیر استادانر عملکرد شغلی عوامل مختلفی ب

اخلاق از ساختارها و مناسبات، فرهنگ، دین،  نام برد. ترین آنهاگذارتأثیرو ترین یکی از مهم

مردمان های و نگرش هنجاری و حقوقی، نظام خانواده، یادگیری اجتماعی، ایمان و تجارتهای نظام

اجتماعی یا اخلاق در سطح  توان از اخلاق در سطح کلان نظامِمی گونه کهپذیرد و همانمی تأثیر

زاده، سلطانو مشاغل مختلف نیز موضوعیت دارد )ها د، اخلاق در سطح زیرنظامکرفردی بحث 

 ةقواعدی است که بر نحومجموعه استانداردها و ای اخلاق حرفه(. 21 :1939 ،امراهی و اسم حسینی

منظور از اخلاق در واقع  و (129 :2111 ،1مریاکشود )می رفتار تمام اعضای یک حرفه اعمال

های حرفه. (1 :2118 ،2یپاتیاپراکش تر) استفرد از حیث شغل  مسئولیت اخلاقی ،ایحرفه

های اخلاق معیار ،که در خدمت به جامعه دارندای بر حسب میزان حساسیت و وظیفه گوناگون

ای حرفه، اخلاق مدیرانای حرفهپزشکان، اخلاق ای حرفه اخلاق مانند ؛ندنیز دار متفاوتیای حرفه

 استادان .(9 :1931 ،پورزاد، صادقی و ابراهیمبیک) استادان و غیرهای حرفه برنگاران، اخلاقخ

ر عهده دارند باید از اصول عنوان افرادی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را ببهها دانشگاه

بدین صورت که یک استاد در دو بعد باید  .معلمی آگاهی داشته و به آن پایبند باشندای اخلاق حرفه

که بر رفتار و افکار فراگیران دارد، باید  یتأثیر از نظرخود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی بداند؛ اول، 

که در قبال برآوردن نیازهای ای وظیفه فراخوربه  د و دوم،کنخود را آراسته به فضایل اخلاقی 

ای، باید با رعایت حداکثری اصول اخلاقی در انجام وظایف حرفه ،آموزشی دانشجویان دارد

. (118 :1938 ،آموزشی خود را به بهترین نحو به انجام رساند )سلاجقه و صفریهای مسئولیت

و  شود آنهاعملکرد شغلی  بهبود باعثتواند ای میرعایت اخلاق حرفهبه  التزام استادان ،بنابراین

                                                           
1. Meriac 

2. Prakash Tripathi 
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ق حقَمو اهداف اثربخش آن  یابدمیافزایش نظام آموزش عالی  هایدادیند و بروناکیفیت فر درنتیجه

 . (2 :1931 ،پورزاد، صادقی و ابراهیمبیک)د شومی

اعضای شغلی  عملکرد وای اخلاق حرفه عواملیک از هردهد که می نتایج تحقیقات مختلف نشان

عوامل مختلفی از  تأثیرتحت تواند ها میعلمی دانشگاههیئت  از جمله اعضای ،گوناگونهای سازمان

 ها،فرهنگ سازمانی بر ارزش (.22 :1932 ،گیرد )رحیمی و آقابابایی نی قرارجمله فرهنگ سازما

 ،1)حکیم دارداند دلالت شدهپذیرفته ها طور وسیع در سازمانعقاید، هنجارها، قوانین و اهدافی که به

 ،2کند )امالیا، الیانا و کونتورومی انجام امور و روش زندگی سازمانی را تعیین ة( و شیو99 :2111

بهبود  همچنینو ها در سازمانای برای رسیدن به تعالی و اثربخشی اخلاق حرفه (.229 :2111

زیرا فرهنگ به روش درک  ؛داشتای ژهباید به فرهنگ سازمانی توجه ویآنها، ضای عملکرد شغلی اع

. اگر قوانین و ستاوو رفتار ها کند اشاره دارد و معرف دیدگاهمی انسان از محیطی که در آن زندگی

د، فرهنگ سازمانی نیز رفتار ندهمی رفتار رسمی کارکنان را شکلها مقررات موجود در سازمان

تواند بر می و گرددمی آنان محسوبای حرفه کند و مبنای اخلاقمی غیررسمی کارکنان را دیکته

فرهنگ سازمانی (. بنابراین، 44 :1932 ،گذار باشد )نصرآبادی و سلیمانیتأثیرعملکرد شغلی آنها نیز 

و درنتیجه  وداعضای سازمان ش و عملکرد شغلیای تواند باعث تقویت اخلاق حرفهمی مطلوب

علمی هیئت  اعضای .(22 :1931 ،و طاهری عطار ریانسگ)ع سازمان را به اهداف خود نزدیک کند

 ؛(42 :1939 ،شوند )رضایی صوفیمی محسوبها بهترین منبع شناسایی فرهنگ سازمانی دانشگاه

یند اعمل، فرهای روش، ادارک، تفکر، احساس مختلف از جملههای فرهنگ سازمانی بر جنبه زیرا

و  خواهد داشت تأثیرها دانشگاه استادانوری ، انگیزه، روحیه و میزان خلاقیت و نوآگیریتصمیم

 بهبودآنها و ای باعث بهبود اخلاق حرفه ها،فرهنگ سازمانی دانشگاهبه  استادانتوجه  ،درنتیجه

در مقابل،  لیو. گرددمی پذیرو تحقق اهداف دانشگاه تا حد زیادی امکان شودمیشان عملکرد شغلی

به اهداف و منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن ی حت چهاگر ،توجهی به فرهنگ سازمانیبی

 حرکت کند و ضمن کندکردنِسازمان ایجاد  برای فراوانی شکالاتمتواند میاندازهای آن نشود، چشم

 ،)نصیری، قنبری، نیکنامی و آخوندی هدر دهد مشکلات آنانرژی زیادی را برای حل  سازمان،

و رسیدن به ها یک عامل اساسی در موفقیت سازماننوان عبهفرهنگ سازمانی  ،بنابراین .(2 :1931

که این موضوع در  (282 :2111 ،9زادهلیعشبانکاره، مدنی و شیر) شودمی در نظر گرفته هاآناهداف 

تحولات  برکه بیش از هر نهاد دیگری  ،ترین سطح آموزش در جامعهعالی مثابةبه ،نظام آموزش عالی

                                                           
1. Hakim 

2. Amaliyah, Eliyana, Kuntoro 
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 ،کندمی ایفا یمهم نقش جامعهمختلف های و در ارتقای بخش استر گذاتأثیراقتصادی و اجتماعی 

زادگان، )محب آن پرداخته شودمطالعه و بررسی  بهبیشتر  دبای و است بسیار حائز اهمیت

  .(2 :1932 ،قهرمانی و فراستخواهپرداختچی، 

دی در رابطه دهد که تحقیقات متعدمی تحقیقات در داخل و خارج از کشور نشان ةمروری بر پیشین

و عملکرد ای فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه تأثیربا متغیرهای پژوهش حاضر انجام شده، اما به 

در زمینة بررسی این از جمله پژوهش هایی که  توجه کمتری صورت گرفته است. استادانشغلی 

( با هدف 2111) 1ناظریان، رحیم، سلطانی و ناظریانتحقیق : نموداشاره  به آن هاتوان متغیرها می

در  یناست که محقق ورزشیهای کارمندان باشگاهای فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ةبررسی رابط

خود به نقش تاثیرگذار فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه ای اشاره کرده و بر اهمیت آن  پژوهشنتایج 

فرهنگ سازمانی  ةرابط با هدف بررسینیز در پژوهشی ( 1932رحیمی و آقابابایی )تاکید نموده اند. 

به نقش تاثیرگذار فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه ای و  علمیهیئت  اعضایای و اخلاق حرفه

اسکیلر، گری، دیگری که توسط  در تحقیقات .تاکید کرده انداعضای هیئت علمی عملکرد سازمانی 

انی و نوآوری در ( با هدف بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت سازم2112) 2سرتباس و کالیک

( با هدف بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و 2112) 9؛ و اسکیلر، اکیسی، سویر و سریتجارت ورزشی

را عامل بسیار  انجام شده است، محققین فرهنگ سازمانی رفتار کار نوآورانه در ارائة خدمات ورزشی

رضایی صوفی . نموده اندمعرفی نموده و بر نقش مهم آن تاکید بر خلاقیت و نوآوری سازمانی  مهمی

وری بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت و بهره نیز در پژوهش خود تحت عنوان( 1939)

، فرهنگ سازمانی را یک عامل موثر بر خلاقیت و بهره ورزی اعضای علمی تربیت بدنیهیئت  اعضای

( 1931فر و حجازی )کریمی گوغری، رضوانهمچنین  ؛هیئت علمی تربیت بدنی معرفی نموده است

( با 1938سلاجقه و صفری )و  ؛فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلیهای لفهؤبا هدف بررسی اثر م

نقش فرهنگ سازمانی بر عملکرد  ،با عملکرد استادان دانشگاهای اخلاق حرفه ةهدف بررسی رابط

 .کرد شغلی یاد کرده اندو از آن به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر عملشغلی را بسیار مهم دانسته 

و ای اخلاق حرفه ة( با هدف بررسی رابط2118) 8همتیان و بروجنیهمچون در تحقیقات دیگری 

 ( با هدف1938اندام، منتظری و ابویسانی )؛ در لیگ فوتبالای ان حرفهمربیان و بازیکن عملکرد

قنبری،  ؛ ورات ورزشعملکرد شغلی کارکنان اداارتباط بین اخلاق کاری، تعهد شغلی و  بررسی

                                                           
1. Nazerian, Rahim, Soltani, Nazerian 

2. Eskiler, Geri, Sertbas, Calik 

3. Eskiler, Ekici, Soyer, Sari 

4. Hematian, Boroujeni 
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 ةعلمی و رابطهیئت  اعضایای ( با هدف بررسی اخلاق حرفه1938زاده )راد و سلطاناردلان، بهشتی

که اخلاق حرفه ای بر  شده استتاکید بسیار این موضوع اهمیت الی، بر آن با کیفیت آموزش ع

 عملکرد شغلی کارکنان و کیفیت کاری آنها بسیار تاثیرگذار می باشد.

مختلف های جنبه بر که فرهنگ سازمانیاند این تحقیقات مبین این نکتهتعدادی از طور کلی  به

اثرگذار و غیره تعهد سازمانی ، خلاقیت و نوآوری، عملکرد شغلیای، ازجمله اخلاق حرفه ،سازمان

همچنین برخی از این  .کندمی نقش بسیار مهمی ایفا در تحقق اهداف سازمانی این عامل و است

مختلف های بر عملکرد شغلی کارکنان در سازمانای اخلاق حرفه گذارتأثیرنقش  تأییدتحقیقات به 

شده در گفتهموارد  با توجه به رو،ازاین اند.هیافتمثبت و معناداری را بین آنها  ةبطاپرداخته و ر

ه مراکز ازجمل ،مختلفهای سازمان وریبر اثربخشی و بهره فرهنگ سازمانی نقشاهمیت  خصوص

، و محدود بودن و عملکرد شغلیای اخلاق حرفهچون هایی لفهؤمبر  آن تأثیرآموزش عالی و 

این و نقش  ،خصوص آموزش عالیآموزشی و بههای در محیط زمینهدر این شده مطالعات انجام

این پژوهش با هدف بررسی اثر  جامعه،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  ةدر توسع نهادها

و علوم ورزشی تربیت بدنی  علمیِهیئت  اعضایو عملکرد شغلی ای رهنگ سازمانی بر اخلاق حرفهف

  .دشومی انجام

  د.شومی ارائه یکش بر اساس شکل مدل مفهومی پژوهبندی مبانی نظری، با توجه به جمع

 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش -3شکل 
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 پژوهش شناسیروش

 شدهاز پیش تعیین یان متغیرها بر اساس مدل مفهومیِی مپژوهش حاضر به بررسی روابط علّ

آوری جمع ةبه لحاظ نحو ،که این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی گفتتوان می روازاینپردازد، می

بنا  1سازی معادلات ساختاریی است که مبنای آن بر اساس مدلمیدانی و به لحاظ نوع، علّ  ها،داده

و ای عنوان متغیر مستقل و اخلاق حرفهفرهنگ سازمانی به، پژوهشمفهومی در مدل شده است. 

 همةآماری پژوهش را  ةاند. جامععنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهعملکرد شغلی به

تربیت بدنی و علوم ورزشی تشکیل دادند که بر اساس مطالعات  ةعلمی کشور در رشتهیئت  اعضای

 نفر 713این تعداد از تخمین زده شد که (، 1938ماه )بهمنپذیرفته در زمان انجام پژوهش صورت

نفر در نظر گرفته شد  212. حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با یستبیشتر ن

گزینش  هاآماری در استان ةجامع دگیو بر اساس پراکنای صورت تصادفی طبقهکه این تعداد به

  دند.ش

( 2111) 2استاندارد دنیسون ةنامپرسشیرامون متغیر فرهنگ سازمانی از پها آوری دادهبرای جمع

فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون، های ال استفاده شد. بر اساس ویژگیؤس 21لفه و ؤم 12شامل 

ویژگی  ،هاقابلیت ةتوسع و سازیتوانمندسازی، تیمة لفؤم سه از طریقویژگی درگیرشدن در کار 

ویژگی  ،انسجام و هماهنگینیز  و بنیادی، توافق هایارزش لفةؤمسه  از طریقسازگاری 

ویژگی رسالت  نیز سازمانی و یادگیری و مداریایجاد تغییر، مشتری ةلفؤسه م از طریقپذیری انطباق

سنجیده انداز چشم نیز و اهداف و مقاصد گیری استراتژیک،جهت و گرایش ةلفؤسه م از طریق

( 1932علیرضایی، مساح و اکرمی ) ةنامپرسشعملکرد شغلی از . برای سنجش متغیر شودمی

است ای و زمینهای ال در دو بعد عملکرد وظیفهؤس 29استاندارد شامل  ةنامپرسشاستفاده شد. این 

( و 2111و همکاران ) 9بیرن ةنامپرسشال با انطباق از ؤس 11از طریق ای که عملکرد وظیفه

ند. شومی یده( سنج1333) 8کونوی ةنامپرسشال با انطباق از ؤس 19از طریق ای عملکرد زمینه

الی ؤس12استاندارد  ةناماز پرسشای پیرامون متغیر اخلاق حرفهها آوری دادهجمع برایهمچنین 

 ه تشکیل شده است که عبارتند از:لفؤم هشت که از استفاده شد( 2112) 1کادوزیر و براون

                                                           
1. Structural Equation Modeling 

2. Denison 

3. Byrne 

4. Conway 

5. Cadozier & Brown 
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طلبی، احترام به جویی و رقابتت و انصاف، وفاداری، برتریبودن، عدالپذیری، صادقمسئولیت

  آنها.و احترام به و هنجارهای اجتماعی ها ارزشرعایت  در نهایت، دیگران، همدردی با دیگران و

در مطالعات ازاین پیشاعتبار آنها و  هستنددر پژوهش حاضر استاندارد  کاررفتهبه ةنامپرسشهر سه 

حال بااین .(1938؛ رضوی؛ 1931دهقان، ؛ 1944زاده، نیا و علیرحیم) ستشده ا تأییدمتعددی 

به لحاظ صوری و محتوایی ها نامهپرسشپژوهش حاضر، روایی  ةموضوع در حوزاین اطمینان از  برای

برای  41/1آلفای کرونباخ معادل  ،د. همچنینرسیمدیریت ورزشی  استادانده تن از  به تأییدِ 

عملکرد  ةنامپرسشبرای  41/1ای و اخلاق حرفه ةنامپرسشبرای  41/1 ،ازمانیفرهنگ س ةنامپرسش

روایی، پایایی،  تأییدپس از  هانامهپرسشاین شغلی، نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت. 

 آماری ارسال و نهایتاً ةالات، از طریق آدرس الکترونیکی برای نمونؤسازی و اصلاح صوری سبومی

 با استفاده ازنیز ها نامهپرسشآوری حاصل از جمعهای وتحلیل دادهتجزیه دند.ش آوریجمع

  .انجام پذیرفت 41/4 1افزار لیزرلنرم درسازی معادلات ساختاری مدل
 

 نتایج

های بررسی وضعیت توزیع داده برای ،بیانگر نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف یکجدول 

  متغیرهای اصلی پژوهش است.
 

 هابودن توزیع دادهنتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف پیرامون فرض نرمال -3دول ج

 سطح معناداری k-s-z متغیر

 194/1 418/1 فرهنگ سازمانی

 232/1 341/1 ایاخلاق حرفه
 127/1 918/1 عملکرد شغلی

 
 

بودن التوان فرض نرممی ،یک شماره نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و جدولطبق 

 ،ای، و عملکرد شغلیپیرامون هر سه متغیر فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه را پژوهشهای توزیع داده

مربوط به برازش مدل حاصل از تحلیل داده بر اساس مدل معادلات ساختاری های شاخص پذیرفت.

 . اندارائه شده شماره دوجدول در 

 

 

                                                           
1. LISREL 
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 برازش مدل اب تبطمرهای شاخص -1 جدول

 موردقبول ةدامن مقدار  شاخصعنوان 

/df2X 712/1 9تر از کوچک 

RMSEA 177/1 خطای مقبول 14/1تر از کوچک 

RMR 124/1 تر باشد مدل برازش بهتری داردهرچه به صفر نزدیک 

GFI 311/1  3/1بیشتر از  

AGFI 322/1  3/1بیشتر از 

NFI 397/1  3/1بیشتر از 

CFI 318/1  3/1بیشتر از 

 

ند. در این کنمی تأییدارزیابی، برازش مدل ایجادشده را های تمام شاخصشماره دو، ول در جد

 سهاز با توجه به اینکه عددی کمتر  است که 712/1آزادی برابر  ةنسبت مجذور کای به درججدول 

 1هاماندهدوم میانگین مجذور پس ةریشازآنجاکه ، بیانگر برازش مناسب مدل ارائه شده است. است

(RMR( )124/1 ) برآورد واریانس  ،دوم ةریش. شودنیز تأیید میبه صفر نزدیک است، برازش مدل

دهد که ازآنجاکه این عدد می را نشان 177/1( در این مدل نیز عدد RMSEA) 2خطای تقریب

مشاهدات با توجه به در نهایت دهد که مدل برازش ضعیفی ندارد. می است، نشان 14/1تر از کوچک

و تأیید خوبی الگو را حمایت آوری شده بههای جمعکه داده گفتتوان می یک،جدول  زحاصل ا

 . کنندمی

ور طهمان درآمده است. شینمابه  دودر شکل  T-Valueدر فرمت مدل مستخرج معادلات ساختاری 

 نمتغیرهای مکنون، و همچنیبینِ روابط  تواند وضعیت معناداریِمی شود، این مدلمی که مشاهده

  د.کنمتغیرهای مکنون و آشکار را مشخص  روابط بین

                                                           
1. Root Mean Square Residual 

2. Root Mean Square Error of Approximation 
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 T-Valueشده بر اساس فرمت مدل معادلات ساختاری ارائه -1ل شک

 

معنی که علاوه بر بدین است؛ تمام روابط موجود بین متغیرهای مکنون معنادار دو،شکل  با توجه به

. همچنین در این شوندمی عنادار گزارشم نیزاثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر، روابط موجود  تأیید

که تمام  دهدنشان میمدل روابط بین متغیرهای مکنون و آشکار نیز معنادار است، که این موضوع 

بیانگر مدل تحقیق بر  سهند. شکل شومی متغیرهای آشکار خود حمایت از طریقمتغیرهای مکنون 

  شده است.1اساس مدل ساختاری استاندارد

                                                           
1. Standandized Solution 
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 ساختاری استانداردشده مدل -1شکل 

 

آمده از ارتباط متغیرهای دستبیانگر ضرایب به سه، جدول سهشده در شکل بر اساس مدل ارائه

  آشکار و مکنون مورد مطالعه است.
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 ضرایب مستخرج از مدل ساختاری -1جدول 

 همبستگی متغیر دوم متغیر اول همبستگی متغیر دوم متغیر اول

 42/1 بنیادی هایارزش فرهنگ سازمانی 47/1 ایرد وظیفهعملک عملکرد شغلی

 39/1 توافق فرهنگ سازمانی 49/1 ایعملکرد زمینه عملکرد شغلی

 31/1 انسجام و هماهنگی فرهنگ سازمانی 31/1 پذیریمسئولیت ایاخلاق حرفه

 38/1 ایجاد تغییر فرهنگ سازمانی 31/1 بودنصادق ایاخلاق حرفه

 31/1 مداریمشتری فرهنگ سازمانی 37/1 عدالت و انصاف ایاخلاق حرفه

 31/1 سازمانی یادگیری فرهنگ سازمانی 32/1 وفاداری ایاخلاق حرفه

 ایاخلاق حرفه
جویی و برتری

 طلبیرقابت
 فرهنگ سازمانی 38/1

گیری جهت و گرایش

 استراتژیک
44/1 

 32/1 اهداف و مقاصد فرهنگ سازمانی 44/1 احترام به دیگران ایاخلاق حرفه

 31/1 اندازچشم فرهنگ سازمانی 43/1 همدردی با دیگران ایاخلاق حرفه

 تأثیر متغیر دوم متغیر اول 32/1 هااحترام به ارزش ایاخلاق حرفه

 47/1 عملکرد شغلی ایاخلاق حرفه 11/1  توانمندی سازی فرهنگ سازمانی

 32/1 عملکرد شغلی نیفرهنگ سازما 43/1 سازیتیم فرهنگ سازمانی

 19/1 ایاخلاق حرفه فرهنگ سازمانی 39/1 هاقابلیت ةتوسع فرهنگ سازمانی

 
متغیر ، شماره سهو اطلاعات مندرج در جدول  سهبا توجه به مدل ساختاری استانداردشده در شکل 

کرد عملبر روی  32/1و با ضریب ای اخلاق حرفهبر روی  19/1با ضریب  فرهنگ سازمانیمکنون 

 یطور معناداربه 47/1با ضریب ای اخلاق حرفهدهد که می اثرگذار است. همچنین مدل نشانشغلی 

 . است اثرگذار تربیت بدنی و علوم ورزشی ةعلمی رشتهیئت  اعضای عملکرد شغلیبر 
 

 گيریبحث و نتيجه

ه در پژوهش شدتأییدگیرد که طبق مدل مفهومی می عوامل مختلفی قرار تأثیرتحت  شغلی دعملکر

بر نگرش افراد ای اخلاق حرفه زیرا ؛این عوامل باشدترین تواند یکی از مهمای میحاضر، اخلاق حرفه

یک  دهدو نشان می( 91 :1939 ،فر و کهرودی)نیازآذری، عنایتی، بهنام گذاردمی تأثیربه شغل 

چه باورهایی  ،حرفه است های همانردر مورد اینکه چه چیزی درست و مرتبط با معیاای گروه حرفه

رعایت طلبی، جویی و رقابتبرتریاز جمله هایی ، ویژگیدارندای ی که اخلاق حرفهاستادان .دارند

گوبودن، مسئولیت پاسخ، با آنهاو همدردی و افراد ها به ارزشداشتن حس احترام ، عدالت و انصاف

مندبودن، به درستکاری و خوشنامی قآنها را پذیرفتن، حساس و اخلاهای خود و پیامدهای تصمیم
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خویش و انجام آنها با تمام توان و های دادن، کوشابودن برای ادای تمام مسئولیتدر کار خود اهمیت

 ،جوییبا حس برتری استادان .(2 :1932 ،زاده، زوار، مهدیون و رضاییخلوص نیت را دارند )قاسم

تری دارند، یشی که انتظارات باستاداندانشجویان از  ند وداربه موفقیت ی برای رسیدن زیادانتظارات 

تدریس و تعامل با های سطح انتظارات استادان بر شیوه زیرا ؛گیرندمی بیشتری یاد مطالب

 به نظر روازاین. خواهد داشت تأثیرگذارد و این نیز بر یادگیری دانشجویان می تأثیردانشجویان 

بر این زیرا  ارتباط مستقیم داشته باشد،دانشجویان  شرفتبا سطح پی استادانسطح انتظار  رسدمی

 و این باعث صرف کنندتا نهایت تلاش خود را  شوندمیبه چالش کشیده  اساس دانشجویان پیاپی

 ،ترتیبو آموزش مطالب نیز به آنها بهتر انتقال یابد و بدین وندتر تربیت شکوششود تا سختمی

های از دیگر ویژگی .را به سرانجام برسانندعلیم و تربیت دانشجویان ت ةوظیفتوانند میبهتر  استادان

. دانشجویان به اظهار نظر است رعایت عدالت و انصاف ،برخوردارندای ی که از اخلاق حرفهاستادان

موجب کینه و دشمنی و  ،ارزشیابی آنها منصفانه نباشد اگردهند و می در مورد خود اهمیت استادان

تواند هم در نقش تعلیم و می گردد که این موضوعمی زیدن دانشجویان از آنهاگدرنتیجه دوری

. کندو عملکرد شغلی آنها را تضعیف  ردگذابمنفی  تأثیرو هم در نقش تربیتی آنها  استادانآموزش 

 متقابلاً  ،ارندزگمی دهد که استادانی که به دانشجویان خود احتراممی نتایج تحقیق حاضر نشان

 ةصورت مشاهد ند. این استادان کسانی هستند که دربرای آنها قائل ن نیز احترام بیشتریدانشجویا

کنند، می طور خصوصی با وی صحبترفتار نامناسب دانشجو به جای توبیخ و سرزنش علنی، به

که دانشجو در هایی ره از موقعیتاهند و همودمی نسبت به احساسات دانشجویان حساسیت نشان

 امتحانی دانشجویان را محرمانه ةنمر و ورزندمی اجتناب ،دکنمی تپاچگیانی و دسآن احساس نگر

و  انگیزدمیبر به استادرا حس احترام و محبت دانشجویان که بدیهی است چنین رفتاری  ،دندانمی

در تربیت و تواند می و در نتیجهد دهمی افزایش بر دانشجویان را آنها و نفوذ گذاریتأثیرمیزان 

و  پیمان) دکنکمک شایانی  ، به آنهااستاداناصلی عنوان یکی از وظایف به ترپرورش افراد با اخلاق

اخلاق  مختلفِهای لفهؤمرعایت  هب خود را ، هنگامی که استادان،بنابراین ؛(1191 :1943 ،همکاران

تر، تربیت افراد بااخلاق ،درنتیجهو  بدیامیبهبود  ، سطح عملکرد شغلی آنهاملزم بدانندای حرفه

و بهبود روابط شایسته در سازمان تا حد زیادی صورت خواهد گرفت و ای حرفههای کاهش تنش

 :1938 ،زادهراد و سلطانفت )قنبری، اردلان، بهشتیتوجهی خواهد یاوری سازمانی افزایش قابلبهره

راد و قنبری، اردلان، بهشتید. کننمی تأییدپژوهش حاضر نیز این موضوع را های که یافته (87

و اندام،  (2118همتیان و نسترن بروجنی ) ؛(1938سلاجقه و صفری ) ؛(1938زاده )سلطان

اخلاق به متعهد  افراد اند کهدهه این نتیجه رسیبود ( نیز در تحقیقات خ1938منتظری و ابویسانی )

http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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سطح ترتیب و بدین آیندرمیبخود سازمان برای  یمفیدصدد انجام هر نوع خدمت  درای، حرفه

  .ندکن کمک شایانی شانازمانسبه موفقیت توانند می و یابدمیملکرد شغلی آنها بهبود ع

کند که می این موضوع را مطرح ،وهش حاضرشده در پژتأییدبخشی از مدل مفهومی  ،همچنین

در واقع  باشد. گذارتأثیرو عملکرد شغلی ای حرفهتواند بر هر دو عامل اخلاق می فرهنگ سازمانی

در گرو تصور اعضای این نهادها از فرهنگ سازمانی است و این  ها،در دانشگاهای ترویج اخلاق حرفه

 ،شود )رحیمی و آقاباباییمی شکست سازمانی شناختهعوامل پیشرفت یا ترین یکی از مهم ،عامل

جامعه، فناوری، بازار، محیط رقابت و دیگر همچون عوامل مختلفی  از(. فرهنگ سازمانی 22 :1932

فرهنگ سازمانی خاص خود را  ایگیرد؛ بنابراین هر سازمان و حتی واحد سازمانیمی عوامل شکل

ای تواند اخلاق حرفهمی با فرهنگ خود یو هر سازمان (2 :1931 ،دارد )امیدی، تندویس و مظفری

در یک سازمان نظامی، نظم و انضباط بخشی از فرهنگ  ایجاد کند؛ مثلاً شخاصی را در میان اعضای

ند )رحیمی و دانمی در کار خودای بودن را بخشی از اخلاق حرفهطبضسازمانی است و اعضای آن من

یافتگان آنها خود متولی نیز با توجه به اینکه تربیتها انشگاه(. در محیط د29 :1932 ،آقابابایی

در ای توانند در ترویج اخلاق حرفهمی و در صورت آموزش صحیح هستندبعدی های آموزش نسل

 ،قوی گوناگون نقش مهمی داشته باشند، ضرورت وجود فرهنگ سازمانیِهای مشاغل و سازمان

، دانشجویان، کارکنان استادانازجمله  ها ـسازمان این اعضای ةهم فراوانی دارد؛ فرهنگی کهاهمیت 

در  ی کهبه دلیل نقش، استادان در این میان .کندمیای به رعایت اخلاق حرفه ـ را وادار و مدیران

پژوهشی و علمی آنها بر درجه و های فعالیت تأثیرتربیت علمی و اخلاقی دانشجویان و همچنین 

 دارندای اخلاق حرفهدر رعایت  ،نسبت به دیگر اعضای این نهادتری نگینوظیفة ساعتبار دانشگاه، 

، در گرو دیگر منابع مالی و امکانات علاوه بر ها،تحقق اهداف دانشگاه ،در واقع .(9 :1938 ،)صدیق

فرهنگ  ،شد گفتهطور که و همان است علمیهیئت  ویژه اعضایعملکرد شغلی کارکنان و به

. زمانی که فرهنگ به شمار آیدبر عملکرد شغلی  مؤثرعوامل ترین ز جمله مهماتواند می سازمانی

 انجامد ومینیز  استادانعملکرد شغلی تضعیف به سازمانی ضعیفی بر دانشگاه حاکم باشد، 

های توان در حوزهمی راها یابد. این هزینهمی صورت آشکار و پنهان افزایشسازمان بههای هزینه

ریختگی همهبیا و  ،شفافیت فقدانسازمان، اندک وری، پویایی بهره کاهشانند مختلف سازمان م

حاضر نیز این  نتایج تحقیقکه  (21 :1939 ،ارتباطات سازمانی شناسایی کرد )مهاجران و شهودی

)با ای اخلاق حرفهی بر چشمگیر تأثیرکه فرهنگ سازمانی  دهدمی نشانو  کندمی تأییدموضوع را 

تربیت بدنی و علوم ورزشی  علمیِهیئت  اعضای (32/1)با ضریب  عملکرد شغلیو  (19/1 ضریب

 ،(2111ناظریان، رحیم، سلطانی و ناظریان ) ،(1932رحیمی و آقابابایی )تحقیق های یافته. دارد

رضایی صوفی  ،(2112اسکیلر، اکیسی، سویر و سری ) ،(2112اسکیلر، گری، سرتباس و کالیک )
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 تأییدرا  پژوهشنتایج این بخش نیز ( 1931فر و حجازی )غری، رضوان( و کریمی گو1939)

در کامیابی و یا شکست سازمان  مؤثرعنوان عامل مهم و که فرهنگ سازمانی به گویندمی و کنندمی

 ،گسترش یافته باشد انفرهنگ سازمانی مناسب و مطلوب بین کارکنان و مدیر اگرشود و می تلقی

با همچنین و  وداعضای سازمان متناسب با آن فرهنگ شای ری اخلاق حرفهگیتواند باعث شکلمی

  .(2 :1932 ،، موفقیت سازمانی را باعث شود )نصرآبادی و سلیمانیشغلی آنهابهبود عملکرد 

شده در این که مدل مفهومی مطرح گفتتوان می حاضر پژوهشبا توجه به نتایج کلی بنابراین 

علمی تربیت هیئت  و عملکرد شغلی اعضایای گ سازمانی بر اخلاق حرفهکه بیانگر اثر فرهنتحقیق، 

ویت فرهنگ تق برای پژوهشتوان از نتایج این می د وشومی تأیید ،استبدنی و علوم ورزشی 

عملکرد شغلی  بهبودعلمی و هیئت  اعضای در میانای اخلاق حرفه افزایش ها،سازمانی در دانشگاه

ه، بازیار و زاد)شریف دادافزایش ها دانشگاهرا در وری و بهرهاثربخشی  ،تیجهو در ن استفاده کردآنها 

  د:شومی ی به شرح زیر ارائهیاه( که در همین راستا پیشنهاد21 :1932 ،تیرجو

  هاعلمی دانشگاههیئت  برای اعضایای نامه و منشور اخلاق حرفهتدوین آیین. 1

علمی هیئت  اعضای یجذب، گزینش، پرورش و ارتقا درای گنجاندن معیارهای اخلاق حرفه. 2

  هادانشگاه

امروزه علاوه بر آموزش ) استادانای تقویت اخلاق حرفه برایآموزشی های کارگاهبرگزاری . 9

 ( .دکرتوجه نیز ای آموزش اخلاق حرفه به دبای مورد نیاز هر شغل،های و مهارتها تخصص

های در حوزهای اخلاق حرفههای به استانداردها دانشگاه اداناستبررسی میزان تبعیت و التزام . 8

از دیدگاه دانشجویان، کارکنان  ،مختلف آموزش، پژوهش، رفتار با دانشجویان و دیگر موارد

و برای تقویت یا  ودتا نقاط قوت و ضعف این زمینه مشخص ش) استادانمدیران و خود  ها،دانشگاه

 (.ه شودرفع آنها راهکارهای لازم ارائ

به منظور حفظ و تقویت عوامل مفید و ها فرهنگ سازمانی دانشگاههای بررسی هر یک از شاخص. 1

  نامطلوبهای بر آن و تغییر و اصلاح ارزش مؤثر

علمی هیئت  و عملکرد شغلی اعضایای بر اخلاق حرفه مؤثرر ابعاد و عوامل دیگتوجه به . 2

  و کاربردی بیشتر در این خصوصنظری های و انجام پژوهش ها،دانشگاه
 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها و همچنین  ةدر توسعها گذار دانشگاهتأثیربا توجه به نقش 

و ها سازمان، بررسی عملکرد نیروی انسانی دانشگاه ةسرمایترین عنوان مهمکید بر منابع انسانی بهأت

علم و  ةدلیل نقش مهم آنها در آموزش و اشاع علمی بههیئت  ویژه اعضایبه ،سسات آموزش عالیؤم
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عوامل مهم و مورد توجه در  دبای و است اهمیتبابسیار  ،دانش و همچنین تعلیم و تربیت دانشجویان

د که تحقیقات متعددی ندهمی جستجوها نشان ،د. از طرفیشومطالعه و بررسی بیشتر رابطه با آنها 

ای فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه تأثیرانجام شده اما به ا هعلمی دانشگاههیئت  در رابطه با اعضای

مطالعاتی در این زمینه را  که این موضوع خلأ و عملکرد شغلی آنها، توجه کمتری صورت گرفته است

  دهد.می نشان
 علمیِهیئت  و عملکرد شغلی اعضایای پژوهش حاضر به بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه

تربیت های ساختار دانشکده ةدهندعنوان یکی از ارکان مهم تشکیلعلوم ورزشی )به تربیت بدنی و

شده در این تحقیق که بیانگر مدل مفهومی ارائهبا  ،آمدهدستبههای . یافتهه استبدنی( پرداخت

 تأیید راستا بودند و رابطة یادشده راهم ،شده در پژوهش بودمطرحهای لفهؤوجود رابطه بین م

افزایش  ها،توان از نتایج این پژوهش برای تقویت فرهنگ سازمانی در دانشگاهمی د. درنتیجه،کردن

و درنتیجه  کردعلمی و بهبود عملکرد شغلی آنها استفاده هیئت  در میان اعضایای اخلاق حرفه

  ده است.شافزایش داد که در این زمینه رهنمودهای لازم ارائه ها وری را در دانشگاهاثربخشی و بهره
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Abstract 
The purpose of present study was to study the effect of organizational culture on 

professional ethics and job performance of physical education and sport sciences faculty 

members. This research according to the aim was applicable, according to the data 

collection was in field, and according to the kind was practical that was constructed 

based on structural equation modeling in Lisrel software. Society were all physical 

education and sport sciences faculty members (N=709) and sample number was 

determined by krejcie and morgan table equal to 256. For evaluation of organizational 

culture variable, Denison standard questionnaire (2000) including 12 elements and 60 

questions, for evaluation of job performance variable, the standard questionnaire by 

Alirezae et al, (2013) including 2 elements and 23 questions and for evaluating 

professional ethics variable, the standard questionnaire by Cadozier and Brown (2004) 

including 8 elements and 16 questions were used. Validity of questionnaires, face and 

content, were approved by sport management professors and Cronbach’s alpha equal to 

0.85 for organizational culture questionnaire, 0.81 for professional ethics questionnaire 

and 0.80 for job performance questionnaire show a desirable reliability of research 

instrument. Considering the final proposed structural model, organizational culture is 

significantly effective on professional ethics, coefficient of 1.13, and on job 

performance, coefficient of 0.96. Moreover, professional ethic has a significant effect on 

job performance of sport and physical training faculty members, coefficient of 0.87. 

Therefore, job performance of physical education and sport sciences faculty members 

can be improved by increasing organizational culture and professional ethics variables of 

them. 
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