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  مقاله پژوهشي 
  

 يعدالت سازمان يانجيبا نقش م يتعهد سازمان و ياحرفهاخالق  رابطه بين
  يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك يكاركنان حوزه معاونت آموزش

  
  *انيشا شهرام، الديم ميمر، يمحمد داود نيحسريام

  
 

  چكيده
خدمات در سازمان  تيفيتعهد و عدالت در ارائه كارتقاي و  رانيمد يهاگيريميدر تصمي احرفهكه اخالق  يتيبا توجه به اهممقدمه: 

 يكاركنان حوزه معاونت آموزش يعدالت سازمان يانجيبا نقش م يتعهد سازمان وي احرفهاخالق  رابطه بين ياين پژوهش با هدف بررس، دارد
  .انجام گرديد يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك

وزارت بهداشت درمان و آموزش  يكاركنان حوزه معاونت آموزش يجامعه مورد مطالعه تماموصيفي همبستگي ت در اين مطالعهها: روش
و با  عهجام ياستفاده شد كه با توجه به تعداد اعضا كيستماتيگيري تصادفي سانتخاب نمونه از روش نمونه يبرا. بودند تهران يپزشك

، )Cadozier( ريكادوزاي حرفهاخالق  يهاهپژوهش شامل پرسشنام يابزارها. بود نفر 260استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه حدود 
 ييايو پا ييروا ) بود كهNihof & mormenو مورمن ( هوفين ي) و عدالت سازمانAllen & Meyerير و آلن (مي يتعهد سازمان

الت ساختاري و مدل معاد رسونيپ يبا استفاده از روش همبستگ هاهداد. قرار گرفت تأييدكرونباخ مورد  يبا استفاده از روش آلفا هاهسشنامپر
  . قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز
رابطه مثبت و  يو عدالت سازمان ياحرفهاخالق  نيب، )=01/0P≤ ،69/0rرابطه مثبت و معنادار ( يو تعهد سازماناي حرفهاخالق  نيبنتايج: 
  . ) وجود دارد=01/0P≤ ،74/0r( رابطه مثبت و معنادار رابطه يو تعهد سازمان يعدالت سازمان ني) و ب=01/0P≤ ،81/0rمعنادار (
عدالت  با نقش ميانجي يو تعهد سازمان ياحرفهروابط بين اخالق  يمدل معادالت ساختار، هاهبر اساس تجزيه و تحليل دادگيري: نتيجه

بر همين اساس قابليت به كارگيري را در جامعه . برازش داراي برازش مناسب است يهادر جامعه مورد مطالعه با توجه به شاخص ارائه شده
  . ستا موردنظر دارا

  
  پذيريمسؤوليت، يوفادار عدالت سازماني، ،اياخالق حرفه، يتعهد سازماني كليدي: هاهواژ
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مقدمه  

به معناي دانستن و عمل كردن به اي اخالق حرفه
ي اخالقي است كه هر شخص حقيقي يا هامسؤوليت

                                                 
. دانشگاه يگروه آموزش پزشك ارياستاد ،انيشادكتر شهرام نويسنده مسؤول:  *

  shahram_shayan10@yahoo.com. رانياصفهان، اصفهان، ا يعلوم پزشك
دانشكده علوم  ي،آموزش تيري)، گروه مداري(دانش يمحمد داود نيحس ريام دكتر
. رانيواحد ساوه، تهران، ا يدانشگاه آزاد اسالم يانسان

و  انيمرب، دانشمندان. )1حقوقي نسبت به ديگران دارد(
، يفرد يكاربردها و جينتا ليبه دل هاسازمان رانيمد

 اينبه  ياديتوجه ز، مثبت اخالق يو اجتماع يسازمان
تحوالت در علم و فناوري قرن بيستم مازاد . مبحث دارند

adavoudi838@yahoo.com)(ارشد  يكارشناس ي. دانشجوالديم مي. مر
. رانيواحد ساوه، تهران، ا يدانشگاه آزاد اسالم ي. دانشكده علوم انسانيآموزش تيريمد

)maryam_milad@yahoo.com((  
   23/10/97پذيرش: ، تاريخ 12/9/97، تاريخ اصالحيه: 17/11/96مقاله:  تاريخ دريافت
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ي بهداشتي و پزشكي هابر اين كه موجب پيشرفت مراقبت
و معضالت اخالقي  هاحرف پزشكي را با پرسش، گرديده

 رويكرد بهنياز ها، بسياري مواجه نموده كه همين ويژگي
ر ناپذياخالق را در حرف مرتبط با پزشكي ضرورتي انكار

از اصول  يامجموعهاي حرفهاخالق . )3و2ساخته است(
است كه رفتار افراد و  يسلوك بشر يو استانداردها

، يحرفه ااخالق ، قتيدر حق. كنديم نييرا تع هاهگرو
 يهاارزش نيياست كه هدف آن تع يتفكر عقالن نديفرآ
به اخالق كار و  هاسازمان يتوجهبي. است مانساز

 يرويدر برخورد با ن ياصول اخالق تيضعف در رعا
را  يمشكالت توانديم، يرونيب نفعانيسازمان و ذ يانسان
سازمان و اقدامات  تيكند و مشروع جادايسازمان يبرا
  . )4سؤال ببرد( ريرا زآن

به  ياداراحساس وف، ها و اهداف سازماناعتقاد به ارزش
به  ازيو احساس ن يقلب ليتما، يالزام اخالق، سازمان

تعهد . )4نام دارد( يتعهد سازمان، ماندن در سازمان
به سازمان است به  يعاطف يوابستگ ينوع يسازمان
خود را از  تيهو، كه كاركنان به شدت متعد ياگونه

در سازمان مشاركت دارند و از ، رنديگيسازمان م
بر اساس مدل سه . )5(برنديلذت م ندر سازما تيعضو
 تيسه ذهن ،)Meyer & Allen(ريتعهد آلن و ما ييجز

ها مشخصه تعهد كاركنان وجود دارد كه هر كدام از آن
تعهد مستمر و تعهد ، يبه سازمان است: تعهد عاطف

 يعاطف يبه درك كاركنان از دلبستگ يعاطفتعهد . يهنجار
 ادراكتعهد متناوب به ، شناخته شدن با آن ايبه سازمان 

و  گريد يترك سازمان و رفتن به جا نهيكاركنان از هز
ها آن يعيطب فيبه ادراك كاركنان از وظا يتعهد هنجار
تعهد سازماني نگرشي است كه انعكاس . )6(اشاره دارد

دلبستگي و وفاداري نسبت به اهداف احساساتي همانند 
 ،جابجايي، سازمان است و كمبود آن باعث غيبت كاركنان

 سرقت و نارضايتي شغلي، ي كاريهاههزين دايجا
تعريف تعهد  يبرا كرديدو رو اتيدر ادب. )7شود(مي

تعهد به عنوان ، در تعريف اول. شودمي سازماني يافت
دومين . سازمان استهدف كارمندان براي كار مداوم در 

تعريف نيز آن را به عنوان دلبستگي كه بين افراد و 

  . )8كند(مي سازمان وجود دارد تعريف
) نشان داد Meyer & Allen( پژوهش ماير و آلن نتايج

 به كار گرفته هاسازمانكه اقدامات آموزشي كه توسط 
تواند اثر مستقيم يا غيرمستقيم بر روي مي شودمي

. )6كارمندان و تعهد سازماني آنها داشته باشد(انگيزش 
بندي ) در طبقهBalfour & Whechler( بالفور و وكسلر
تعهد ، يهارا با عنوان تعهد مبادل عهدخود سه نوع ت

عهد ت. نداهشده و تعهد پيوستگي معرفي كردسازي همانند
شده را تعهد پديدآمده بر مبناي عضويت در سازي همانند

در تعهد پيوستگي احساس نوعي . اندمعرفي كردهسازمان 
به داليل عقالني و عاطفي ، تعهد بر مبناي پيوند و رابطه

نوعي پيوند هيجاني و اي مبادله تعهد. شودمي مطرح
 رودن و. )9دلبستگي عاطفي كاركنان به سازمان است(

) پيشنهاد كردند كه Rowden & Conine( كونين
ابزاري براي افزايش آموزش سازماني به عنوان 

 عمر ديزانب و س. )10خشنودي شغلي قابل استفاده است(
)Zanb & seyd omarنيب يكه رابطه مثبت افتندي) در 

 جينتا. )11گانه تعهد وجود دارد(و ابعاد سه ياخالق اسالم
) نشان داد Klendauer & Dellerپژوهش كلنداور و دلر(

رابطه معناداري كه بين عدالت سازماني با تعهد سازماني 
همچنين بين ابعاد عدالت سازماني با ابعاد  ؛وجود دارد

نتايج . )12تعهد سازماني نيز رابطه معناداري وجود دارد(
نشان داد كه متعهد  و همكاران )Tsaiپژوهش تساي (

سطوح باالي خشنودي شغلي ، كردن كارمندان به يادگيري
 جينتا. )13دارد(به همراه اثر مثبت در عملكرد را به همراه 

) نشان داد كه اجراي Elovainio( پژوهش الوواينيو
عدالت در سازمان با سالمت كاركنان و كاهش غيبت از 

  . )14علت بيماري رابطه معناداري دارد( بهكار 
 كه به است پرسش اينبه پاسخ  به دنبالحاضر  تحقيق
با نقش  يو تعهد سازماناي حرفهاخالق  نيب زانيچه م

 يكاركنان حوزه معاونت آموزش يعدالت سازمان يانجيم
رابطه وجود  يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك

  دارد؟
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  )1996، و آلن و ماير 2002، مدل مفهومي پژوهش (كادوزير :1شكل 
  

  هاروش
نوع همبستگي و از نظر هدف اين تحقيق توصيفي از 

كاركنان  هيكلشامل  جامعه آماري پژوهش . كاربردي بود
وزارت بهداشت درمان و آموزش  يحوزه معاونت آموزش

تعداد ، بر اساس اطالعات كسب شده. بود، تهران يپزشك
 800سازمان در زمان انجام اين پژوهش حدود  ناي پرسنل

جامعه و با استفاده از  يبا توجه به تعداد اعضا. بود نفر
. بر آورد شد نفر 260جدول مورگان تعداد نمونه حدود 

انتخاب نمونه با توجه به محدود بودن و در دسترس  يبرا
گيري تصادفي از روش نمونه يبودن جامعه آمار

كه با مراجعه به سازمان مورد . استفاده شد كيستماتيس
و  نهنمو يو صحبت كردن با اعضا هيپس از توج، نظر

در اختيار  هپرسشنام 280تعداد ، كسب رضايت آنان

پرسشنامه  260 در نهايت. اعضاي نمونه قرار گرفت
   .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه عودت داده شد حيصح

اي حرفهاخالق  يهاهپژوهش شامل پرسشنام يابزارها
و عدالت  سؤال 24 يتعهد سازمانسؤال،  25شامل 
همه سؤاالت پرسشنامه بر اساس . بود سؤال 20 يسازمان

، كم، نظرمبي، اديز، اديز اري(بس كرتيل يانهيگز 5 فيط
 ،كه به گزينه كامالً موافقماي به گونه. شد يطراح كم) اريبس

كامالً مخالفم به ترتيب ، مخالفم، نظري ندارم، موافقم
ر د هاهپرسشنام نايييايپا. گرفت تعلق 1تا  5امتيازات بين 
 يمعاونت آموزشنفره از كاركنان حوزه  30يك جمعيت 

مورد بررسي  يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك
 أييدتكرونباخ مورد  يبا استفاده از روش آلفا قرار گرفت و
 ريز 9 يدارا يپرسشنامه اخالق سازمان. قرار گرفت

و  اسيمق ريز 3شامل  يپرسشنامه عدالت سازمان، اسيمق

 هارعايت ارزش

 همدردي با ديگران

 پذيريمسؤوليت

 صادق بودن

 عدالت و انصاف

 وفاداري

 برتري جويي

 ديگراناحترام به

 اياخالق حرفه

 تعهد سازماني:
 مستمر؛
 هنجاري؛
 عاطفي.  
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  . است اسيمق ريز 3 يدارا زين يازمانتعهد سپرسشنامه 
 كيبود كه اي حرفهپرسشنامه اخالق ، ابزار نياول

 ريشده است و توسط كادوز ليتعد يسؤال 25پرسشنامه 
)Cadozier)يپرسشنامه دارا ناي. )15) ساخته شده است 

، گرانيبا د يهمدرد، صادق بودنها، ارزش تيابعاد رعا
 ييجو يبرتر، يوفادار، انصاف عدالت و، پذيريمسؤوليت

ورد م پرسشنامه نايييايپا بيضر. گران بوديو احترام به د
ه كرونباخ محاسب يآلفا بررسي قرار گرفت و سپس مقادير 

پرسشنامه تعهد ، ابزار نيدوم. بود 914/0كه اين مقدار شد
شده  ليتعد يسؤال 24پرسشنامه  كيبود كه  يسازمان

) ساخته Allen & Meyerير و آلن (مي است و توسط
، ابعاد تعهد مستمر يپرسشنامه دارا ناي. )6شده است(
 نايييايپا بيضر. بود يعاطفو تعهد  يتعهد هنجار

. محاسبه شد 931/0كرونباخ  يپرسشنامه توسط آلفا
 كيبود كه  يپرسشنامه عدالت سازمان، ابزار نيسوم

شده است و به نقل از وان دن  ليتعد يسؤال 20پرسشنامه 
و همكاران  هوفي) توسط نvan den Hovenهون (

)Nihof & others)هپرسشنام ناي. )16) ساخته شده است 
و عدالت اي هيعدالت رو، ايابعاد عدالت مراوده يدارا
 يپرسشنامه توسط آلفا نايييايپا بيضر. بود يعيتوز

ي هاابزارروايي تمامي . محاسبه شد 891/0كرونباخ 
و خبرگان سازمان  يتيريان مدنظرصاحب تأييدپژوهش به 

حوزه  رانيسازي ابزارها از نظر مديبوم جهت. ديرس
وزارت بهداشت درمان و آموزش  يمعاونت آموزش

 يهاهصورت كه ابتدا پرسشنام نيبد. استفاده شد يپزشك
 اريمورد استفاده توسط افراد خبره ترجمه و سپس در اخت

مناسب  يرهاينظران قرار گرفت و متغو صاحب رانيمد
سازي شد يي پژوهش بومجامعهو متناسب با  ييشناسا
 يكه از اجرا ياطالعات. پژوهش به كار گرفته شد نايو در

 افزارنرم استفاده از اب، بود آمدهبه دست  هاهپرسشنام
SPSS-22  مورد  يو استنباط يفيدر دو بخش آمار توص

در بخش ، نايعالوه بر. قرار گرفت ليو تحل هيتجز
پژوهش با استفاده از  يهاهيآزمون فرض زين، ياستنباط

 ريمقاد يعني، Amos افزارنرمبا  يآزمون معادالت ساختار

t معادالت  دارداستان بيضرا ريمقاد نيو همچن يو معنادار)
  . ) انجام شديساختار

 يكه از اجرا ييهاهداد، اطالعات ليو تحل هيدر بخش تجز
 هايافزارنرم از استفاده با، آمدبه دست  هاهنامپرسش

SPSS-22  وSmart-Pls درصد يفيدر دو بخش توص) ،
 يسازمدل( يو استنباط )اريانحراف مع، نيانگيم، يفراوان

  . قرار گرفت ليو تحل هي) مورد تجزيمعادالت ساختار
  

  نتايج
بر  تحليل ،پرسشنامه ارسال شده 280پژوهش از  نايدر
 يدهگرفت و نرخ پاسخ صورت يآزمودن 260 يرو

 يشناخت تيجمع رياز نظر متغ. بود %92 هايآزمودن
) %12نفر ( 31) و %88( نفر كاركنان زن 229، تيجنس

) %5/18(نفر 48سن  رياز نظر متغ. نددمرد بو زيكارمندان ن
 نفر 118سال و  25از  تركمسن  يدارا انيگواز پاسخ

 45تا  35 ني) ب%7/30نفر ( 80 ،سال 35 -25ن ي) ب4/45%(
سال  45از  باالتر زين انيگو) از پاسخ%4/5(نفر 14و سال 
 )%8/48(نفر  127 يتجربه كار رياز نظر متغ. دشتنسن دا

نفر  42 ،از ده سال تركم يكارتجربه يدارا انيگواز پاسخ
تا  15 ني) ب%9/6(نفر  18 ،سال 15تا 10 نيب زي) ن2/16%(

نفر  42 و سال 20تا  15 نيب )%9/11(نفر 31، سال 20
براي  . دشتندا يكارسال تجربه 25تا  20 نيب) 2/16%(

تعهد ، اياخالق حرفه يرهايمتغ نيروابط ببررسي 
 هريچند متغ ليو تحل هيتجز از يو عدالت سازمان يسازمان
  . استفاده شد ريمس ليتحل يهاو مدل

با اي حرفهاخالق  نيب يمرحله رابطه علت و معلول نايدر
وزارت  يكاركنان حوزه معاونت آموزش يتعهد سازمان

در قالب بخش مدل  يبهداشت درمان و آموزش پزشك
 انينما رزي شكل در كه طور همان. شد دهيسنج يساختار

كاركنان  يبر تعهد سازماناي حرفهاخالق  تأثير، است
وزارت بهداشت درمان و آموزش  يحوزه معاونت آموزش

 ريمس بيضرا 2در شكل . و مثبت است معنادار يپزشك
  . آورده شده است
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  مدل پژوهش يعل تأثير بيضرا: 2شكل 
  

 بعد تأثيرمدل پژوهش و  يعل تأثير بيدر شكل فوق ضر
 يآن بر تعهد سازمان يهاهمؤلف) و اي(اخالق حرفه ياصل

وزارت بهداشت درمان و  يكاركنان حوزه معاونت آموزش
 كنندهتأييد PLS يخروج. دهدمي شيرا نما يآموزش پزشك

پژوهش است كه  يفرع يهاهيفرض نچني و هم يفرض اصل
 يباال t ريمقاد يتمام كه يياست؛ از آنجا انينما 1در جدول 

  . شونديم تأييد هاهيفرض يتمام، هستند 2/58

  
 ي اخالق حرفه ايها همؤلفبررسي ارتباط بين تعهد سازماني و  :1جدول

  هايهفرض
ضرايب 

استاندارد 
  شده

-tآماره 

value  

  03/17  60/0 و آموزش پزشكي كاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمانتعهد سازماني  ←يحرفه ااخالق 
  63/16  61/0 كاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيتعهد سازماني  ← هارعايت ارزش

  54/15  52/0  كاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيتعهد سازماني  ←دردي با ديگرانهم
  06/16  58/0  كاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيتعهد سازماني  ← پذيريمسؤوليت

  84/13  41/0  كاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيتعهد سازماني  ← صادق بودن
  01/14  43/0 درمان و آموزش پزشكيكاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت تعهد سازماني  ← عدالت و انصاف

  49/14  45/0  كاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيتعهد سازماني  ←وفاداري
  90/16  38/0  كاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيتعهد سازماني  ← برتري جويي

  84/15  54/0  كاركنان حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيتعهد سازماني  ← احترام به ديگران
  

هارعايت ارزش

همدردي با ديگران

مسئوليت پذيري

صادق بودن

عدالت و انصاف

وفاداري

برتري جويي

احترام به ديگران

 اخالق حرفه اي

 تعهد سازماني

 مستمر
 هنجاري
 عاطفي

61/

52/

58/

41/0

43/

45/

38/

54/

6/0
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 %5و سطح خطا  %95 نانياطم بيضر رهايتمام مس يبرا
اخالق  نيدهد رابطه بمي نتايج حاصل نشان. ديلحاظ گرد

عدالت  نيو همچن يو عدالت سازمان يبا تعهد سازماناي حرفه
  . است مياثر مستق يمعنادار و دارا يبا تعهد سازمان يسازمان

و تعهد اي حرفهاخالق  نيدهد رابطه بمي حاصل نشان جينتا
 اخالق نيرابطه ب. است مياثر مستق يمعنادار و دارا يسازمان

است  مياثر مستق يمعنادار و دارا يو عدالت سازماناي حرفه
 معنادار يو تعهد سازمان يعدالت سازمان نيرابطه ب نيو همچن
با  هاارتباط يمقدار مسيرها. است مياثر مستق يو دارا

 2ي ساختاري به دست آمده در جدول هااستفاده از مدل
  . آورده شده است

  
  يعدالت سازمان و يتعهد سازمان، ايحرفه اخالق يرهاينمونه مربوط به متغ كي نيانگيم آزمون: 2 جدول

(دو  معناداري سطح  ميانگين اختالف  %95 اطمينان با  متغير
  پايين حد  باال حد t آزمون  آزادي درجه  )دامنه

  451/20  259 0001/0 53894/0 4870/0 5908/0  يحرفه ااخالق
  687/28  259 0001/0 51731/0 4818/0 5528/0  سازمانيتعهد

  731/23  259 0001/0  5243/0  4808/0  5679/0  سازماني عدالت
  

در سطح  گردديمالحظه م 2 بر اساس آنچه كه در جدول
 اينبه داده شده  ياز نظر متوسط نمره ادراك %99 نانياطم

 يتعهد سازمان، يحرفه ااخالق  نيب يمعنادارعامل تفاوت 
 ناي. وجود دارد 3با نمره متوسط  يو عدالت سازمان

آمده و سطح به دست  نييموضوع از حدود باال و پا
  .مشخص است زين يعنادارم
  

  (مناسب بودن) مدل: برازش
طرق متعددي براي برآورد نيكويي ، پس از معين شدن مدل

. ي مشاهده شده وجود داردهاهبرازش كلي مدل با داد
پنچ شاخص برازش  Amosدر ، مدل تأييدمعموالً براي 

 كيصفر تا  نيها بآن ريكه مقاد شوديگزارش م يقيتطب
از  يباشد حاك ترنزديك كيها به است و هرچه مقدار آن

به  90/0باالتر از  ريمقاد. تر بودن مدل استقابل قبول
رو  ناياز. شونديم ريعنوان قابل قبول بودن مدل تفس

ش هنجار شاخص براز يهابا شاخص، برازش مدل حاضر
، )RFI( يشاخص برازش نسب، )NFI( بونت-شده بنتلر

شاخص برازش توكر ، )IFI( يشيشاخص برازش افزا
 يس) بررCFI( يقيشاخص برازش تطب، )TLI( سيلو

 يهاهيفرض يو سطح معنادار يبار عامل 3در جدول . شدند
  . پژوهش نشان داده شده است ياصل

  
  پژوهش ياصل هيفرض يو سطح معنادار يبار عامل :3جدول

 معناداري سطح بحراني نسبت معيار خطاي عاملي بار  مسير

 0/000 15/318 0/038 0/578 سازماني عدالت ≈ايحرفه اخالق

 0/000  4/471 0/040 0/178 سازماني تعهد ≈ايحرفه اخالق

 0/000  9/070 0/048 0/432 سازماني تعهد ≈سازماني عدالت

  
آزمون  جهينت توانينشان داده شده م جيبراساس نتا

 يكرد كه با توجه به سطح معنادار انيب گونهاين را هيفرض
از تربزرگكه  يو مقدار نسبت بحران 05/0از  تركوچك

پژوهش مورد  يهيادعا كرد كه فرض توانيم ،است 96/1

ي سازمدل آزمون جينتا 4در جدول . ردگيمي قرار تأييد
پژوهش نشان  ياصل يهاهيفرض يبرا يمعادالت ساختار
  . داده شده است
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  پژوهش ياصل هيفرض يبرا يمعادالت ساختاری سازمدلآزمون  جينتا :4جدول
 قبول قابل برازشمقدار شاخص

 %5 از تربزرگ x( 51(اسكور كاي پوشش تحت سطح

 %90 از تربزرگ CFI( 902/0(تطبيقي برازششاخص

 %90 از تربزرگ GFI( 90/0(برازش نيكويي

 %90 از تربزرگ IFI( 913/0(افزايشي برازش شاخص

 %10 از تركم021/0برآورد خطاي مربعاتميانگين

 5 تا1بين106/1 شده بهنجار اسكوركاي

  
گرفت ان است  جهينت توانمي آنچه از محاسبات انجام شده

 حد تا كه است شده باعث شده نيكه هر چند مدل تدو
ما ا رديمدل استقالل فاصله بگ اسكور ياز مقدار كا يادزي

) =0001/0p(مدل  دو يمعنادار شدن مقدار كا ليبه دل
   .شودمي يگرفت كه مدل قابل قبول تلق جهينت توانمي

  
  بحث

 و تعهداي حرفهروابط بين اخالق  يپژوهش به بررس نايدر
كاركنان حوزه  يبا نقش ميانجي عدالت سازمان يسازمان

وزارت بهداشت درمان و آموزش  يمعاونت آموزش
 نينتايج پژوهش نشان داد كه ب. تهران پرداخته شد يپزشك

رابطه معناداري وجود  يتعهد سازمانو اي حرفهاخالق 
 باالاي حرفهكه اخالق  يمعنا كه در سازمان اينبه . دارد

در  زيكاركنان آن سازمان ن يتعهد سازمان زانيم، ستا
همچنين نتايج اين پژوهش با نتايج . قرار دارد ييسطح باال
همچون وطن خواه و  يگريد يي سازمانهاپژوهش

حموله و  يمردان، )18(يميو كر يحسن، )17همكاران(
  . است ودهب سوهم) 19همكاران(

) Simola( مواليي سهاپژوهشاين پژوهش با نتايج  نتايج
از وجود  يكه حاك )Schweigert()21() و 20(و همكاران
مطابقت  ،بود يو عدالت سازماناي حرفهاخالق  نيارتباط ب

و  يعدالت سازمان نينتايج پژوهش نشان داد كه ب. دارد
معنا كه  ناي به. رابطه معناداري وجود دارد يتعهد سازمان

 زانيم، دهديم تياهم يعدالت سازمان به كه يشركت در
 رگينتايج د. قرار دارد ييدر سطح باال زين يتعهد سازمان

 & SiegerKlendauer( اين پژوهش با نتايج پژوهش

Deller()22عدالت  نياز وجود ارتباط ب يحاك كه )23و

  . بود مطابقت دارد يو تعهد سازمان يسازمان
ي ذكر هاپژوهشحاصل از اين پژوهش با نتايج هاي يافته

نتيجه اين پژوهش و . شده و پيشينه پژوهش هماهنگ است
ي ديگري كه در مورد اخالق كار انجام شده هاپژوهش

است، اهميت و نقش آن را به عنوان عاملي كه باعث بهبود 
 ياثربخشي عملكرد شغلي افراد در نهايت بهبود اثربخش

دهد و جا دارد كه مديران شود نشان ميسازمان مي
  . آن را مدنظر قرار دهند هاسازمانمسؤوالن 
شناخت نقاط قوت افراد و ابراز عالقه به آنان با مدير بايد 

از طريق دادن پاداش كه همچون قهرمانان در خود احساس 
به ند آنان عمل كنند را در كاركنان قهرماني كرده و همان

از سوي ديگر محيطي را فراهم كند كه افراد ، آورد وجود
به يكديگر احترام گذارند و متواضعانه برخورد نمايند مدير 

تالش كند كه عملكرد خوب كاركنان را منصفانه و با  ايدب
  . دهد پاداش انگيزشي يهاهاستفاده از انواع برنام
وجود دارد كه عمال از كنترل  ييهاردر هر پژوهش متغي

يي هامحقق خارج بوده و پژوهشگران را با محدوديت
پژوهش حاضر هم از اين قاعده مستثني ، كندمي روبرو
معموالً بين آن چه افراد  :نها عبارتند ازآدو مورد از ، نبود

يي وجود دارد هاكنند تفاوتمي باور دارند و آنچه كه ابراز
مواقع افراد به دليل محافظه كاري از اظهار نظر و در برخي 

تواند موجب مي مسألهكنند و اين مي واقعي خودداري
كاهش دقت نتايج پژوهش شود؛ به دليل زياد بودن تعداد 
سؤاالت پرسشنامه اين امكان وجود داشته است كه 

به دليل خستگي به طور دقيق به سؤاالت پاسخ  هاآزمودني
پيشين در ساير كشورها  يهاژوهشپدر . نداده باشند

مختلف  يهاسازمانبا تعهد در اي حرفهرابطه بين اخالق 
وجه برتري اين پژوهش نسبت به . بررسي شده بود
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ا ب يعدالت سازمان ريتحقيقات مشابه در نظر گرفتن متغ
نقش ميانجي در اين رابطه است كه پژوهشگر در تحقيقات 

 ريسه متغ مانهم ز پژوهشي كه به طور، داخلي و خارجي
وزارت بهداشت  يرا در كاركنان حوزه معاونت آموزش

  .سنجيده باشد را نيافت يدرمان و آموزش پزشك
ا ب، شودمي ي پژوهش حاضر پيشنهادهاهبا توجه به يافت

عوامل مؤثر بر كاهش ، متفاوت يهاهدر نظر گرفتن نمون
توسعه  يبرا المقدورحتيعدالت تحليل گردد و  تيرعا

 نيهمچن. تالش شود يآن تعهد سازمان جهيعدالت و در نت
  و اخالق يكه تعهد سازمان ياديز تيبا توجه به اهم

 هاهدور، شوديم شنهاديدارد پ يهر سازمان يبرا ياحرفه
و اخالق  يتعهد سازمان نهيدر زم يآموزش يهاكارگاهو 

  . دشوكارمندان برگزار  يبرااي حرفه
توان اخالق كار و اصول ديدگاه اسالمي ميبراساس نظريه 

اخالقي را در سازمان تقويت كرد كه در صورت تحقق اين 
افزايش روحيه ، نارضايتي، عدالتييب، امر كاهش تبعيض

رشد ، سويكسازماني و تعهد و رضايت را در كاركنان از 
و پيشرفت جامعه را  هاسازمانبالندگي ، هاانسانو تعالي 

  . سوي ديگر موجب خواهد شد از
 رهايمتغ گيريابزار اندازه هاي اين پژوهشتيمحدوداز جمله 

، و از مصاحبه دگردي استفاده نامهكه فقط از پرسش بود
 يبرخ. استفاده نشد گيرياندازه يهاروش ريمشاهده و سا

تند با پژوهشگر داش يدر همكار ينييپا اريبس زهيكاركنان انگ
 و ندل نبوديقا يكار پژوهش يبرا ياديو متأسفانه ارزش ز

  . دادندينم تيرضا يبه همكار يبرخ يحت

  گيرينتيجه
 يو تعهد سازماناي اخالق حرفه نيبها نشان داد يافته

و عدالت  يااخالق حرفه نيب ،رابطه مثبت و معنادار
و  يعدالت سازمان نيرابطه مثبت و معنادار  و ب يسازمان

با توجه وجود دارد.  رابطه مثبت و معنادار يتعهد سازمان
 رانيمد يهاگيريميدر تصمي احرفهكه اخالق  يتيبه اهم

 به وسيلهخدمات  تيفيتعهد و عدالت در ارائه ك يارتقا و
وجود ارتباط  يكند بررسمي فااي در سازمان هاهآموزشگا

عدالت  قياز طر يسازمانو تعهد اي حرفهاخالق  نيب
تبيين اهميت آموزش . كندمي دايپ تيكاركنان اهم يسازمان

وزارت  يضمن خدمت كاركنان حوزه معاونت آموزش
، تواند به مديرانمي يبهداشت درمان و آموزش پزشك

ان و مجريان آموزش در طراحي و اجراي ريزبرنامه
يابي و دست ايدآموزش ضمن خدمت اثربخش كمك نم

اهداف آموزش را كه بهبود و ارتقاي تر و سهلتر بيش
وزارت بهداشت  يآموزش نتكاركنان حوزه معاو عملكرد

  . فراهم آورد ،است يدرمان و آموزش پزشك
  

  قدرداني
دانند تا از كليه مسؤولين و مي پژوهشگران بر خود الزم

پرسنل محترم وزارت بهداشت كه در اجراي اين پژوهش 
صميمانه تشكر و ند، ا مبذول داشتي الزم رهامساعدت

  . قدرداني نمايند
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Commitment Mediated by Organizational Justice in Ministry of 

Health and Medical Education, Deputy of Education 
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Abstract 
 
Introduction: Considering the importance of professional ethics in managerial decision-making and 
promotion of organizational commitment and justice in providing high-quality services, the purpose of this 
study was to explore the relationship between professional ethics and organizational commitment mediated by 
organizational justice in Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Education. 
Methods: The research population of this descriptive, correlational study included all the staff of Ministry of 
Health and Medical Education, Deputy of Education in Tehran. A sample of 260 individuals was selected by 
means of systematic random sampling and Morgan’s table. Research instruments were Cadozier’s 
professional ethics questionnaire, Meyer and Allen’s organizational commitment scale, and Niehoff and 
Moorman’s organizational justice scale. Reliability and validity of the instruments were verified using 
Cronbach’s alpha. The data were analyzed by means of Pearson correlation coefficient and structural 
equation modeling 
Results: There were positive and significant relationships between professional ethics and organizational 
commitment (r=0.69, p≤0.01), professional ethics and organizational justice (r=0.81, p≤0.01), and 
organizational justice and organizational commitment (r=0.74, p≤0.01). 
Conclusion: The structural equation model for the relationships between professional ethics and 
organizational commitment mediated by organizational justice showed a good fit for the population in 
question. Accordingly, it is applicable to this selected population. 
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