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Abstract

Introduction: Professional ethics has become a common feature of human capital. It is the 

most significant variable in the success of organization. Professional ethics has a great impact 

on employee empowerment and it increases the productivity of human resources. The aim of 

this study was to investigate the effect of professional ethics in empowering the official staff of 

the Central Organization of Mashhad University of Medical Sciences.

Methods and Materials: This descriptive-survey study includes 150 official employees of 

the Central Organization of Mashhad University of Medical Sciences that were selected by 

simple random sampling technique. Data were collected using demographic characteristics 

tools, professional ethics and staff empowerment. Data were analyzed using descriptive-

inferential statistics.

Results: Professional ethics and employee empowerment are desirable whit the significant 

level of 0.061 and 0.072 respectively (T>0.05). The other findings indicate that there is a 

positive relationship among employee’s social responsibility (3.067), self-efficacy (3.217), and 

scientific responsibility to others (2.122). However, there is a negative significant relationship in 

belonging to scientific community.

Discussion and Conclusion: Since there is a positive relationship between professional 

ethics and the majority of areas of employee empowerment, managers should pay attention to 

employee empowerment that is affected by professional ethics.
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چكيد ه
مقدمه: اخالق حرفه ای به  عنوان یکی از ویژگی های سرمایه انسانی رایج شده است و مهم ترین متغیر در موفقیت سازمان می باشد. 

اخالق حرفه ای بر توانمندسازی کارکنان تأثیر به سزایی داشته و مایه افزایش بهره وری نیروی انسانی می باشد. پژوهش حاضر 
با هدف بررسی تأثیر اخالق حرفه ای بر توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام  شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - پیمایشی نمونه ها شامل 150 نفر کارکنان رسمی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب  شده است. داده ها با استفاده از ابزارهای مشخصات جمعیت شناسی و 
اخالق حرفه ای و توانمندسازی کارکنان گردآوری شدند و با استفاده از آمار توصیفی - استنباطی تحلیل گردیدند.

 )T> 0/05( يافته ها: اخالق حرفه ای با سطح معناداری 0/061 و توانمندسازی کارکنان با سطح معناداری 0/072 مطلوب می باشند

و دیگر یافته ها نشان داد بین مسئولیت اجتماعی کارکنان )3/067( وخودکارایی )3/217( مسئولیت علمی به دیگران )2/122( 
رابطه مثبت وجود دارد، اما در تعلق به اجتماع علمی )0/299( رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

بحث و نتيجه گيری: از آنجایی که بین اخالق حرفه ای و اکثریت حیطه های توانمندسازی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد. 

مدیران باید به توانمندسازی کارکنان که از اخالق حرفه ای اثر می پذیرد توجه کنند.
كلمات كليدی: اخالق حرفه ای، توانمندسازی، کارکنان علوم پزشکی
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مقدمه
يكی از مهم ترين چالش های سازمان ها عدم استفاده کافی و درست از 
توان و خالقیت های کارکنان می باشد. کارکنان مهم ترين دارايی های 
يك سازمان هستند. چرا که بیشترين هزينه های سازمان مربوط به 
اين حوزه می با شد و بدون آن ها دستیابی به اهداف سازمان امكان 
پذير نیست. در واقع دارايی هر سازمان نیروی انسانی بوده و کیفیت 
و توانمندسازی نیروی انسانی، مهم ترين عامل بقا و حیات سازمان 
است.کارمندان توانمند سازمان را توانمند می کنند. توانمندسازی 
يك حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزايش است 
چرا که اساس توسعه در کسب و کار امروز، همگام بودن با تغییرات 

اجتماعی، دستاوردهای فناوری و تقاضای محیط رقابتی است و 
سازمان ها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترين استفاده از فناوری 
پیشرفته را ارائه دهند، نوآوری های را بیابند و بتوانند محصوالت 
و خدمات خود را بهبود بخشند )1(. توانمندسازی فرايندی است 
که از طريق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و گروه ها به 
بهبود و بهسازی مستمر عملكرد کمك می شود به عبارت ديگر، 
توانمندسازی يك راهبرد توسعه و شكوفايی سازمانی است )۲(. 
باارزش ترين سرمايه های يك سازمان کارکنان آن است تحمل بقای 
هر سازمان بستگی به میزان توانا بودن منابع انسانی آن سازمان 
دارد، به همین دلیل در عصر حاضر سازمان هايی موفق هستند که 
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همه کارکنان برای باالبردن توانايی آن بكوشند )۷(. توانمندسازی 
در کارکنان باعث می شود که آنان زندگی کاری خود را در پرتو 
آن کنترل کنند و به رشد کافی برای پذيرش مسئولیت های بیشتر 
در آينده دسترسی داشته باشند )۳(. بالنچارد، کارلوس، رندولف 
کارکنان  به  اختیار تصمیم گیری  اعطای  را  توانمندسازی  و گرو 
به  منظور افزايش کارايی و ايفای نقش مفید در سازمان می دانند 
)۴(. توانمندسازی ايجاد ظرفیت های الزم در کارکنان برای قادر 
ساختن آن ها برای ايجاد ارزش افزوده در سازمان و ايفای نقش 
و مسئولیت در سازمان، عوام با کارايی و اثربخشی است )9(. که 
يكی از عواملی که در توانمندسازی کارکنان تاثیر به سزايی دارد 
و عملكرد آنان در سازمان را افزايش می دهد، اخالق سازمانی 
می باشد. اخالق سازمانی به عنوان مفهوم علمی، در غرب از نیمه 
دوم قرن ۲۰میالدی مطرح شده است. اخالق شاخه ای از فلسفه 
است که به رفتار انسان، درست و خطا بودن کارها نیكی و بدی، 
نیت و عواقب چنین اقدام هايی می پردازد )۸(. اخالق و ارزش های 
اخالقی چگونگی تعامل افراد با خود، يكديگر و محیطی که در آن 
زندگی می کنند را تنظیم می کند بديهی است که درتعامل بايكديگر 
می تواند از طرق مختلفی انجام شود.يكی از شیوه های آن از طرق 
مشاغل و حرفه های آن است )1۰(. اخالق حرفه ای مجموعه ای از 
اصول، استانداردها و کنش و واکنش های اخالقی پذيرفته شده ای 
است که از سوی سازمان ها به مجامع حرفه ای مقرر می شود تا 
مطلوب ترين روابط اجتماعی ممكن را در اجرای وظايف حرفه ای 
برای اعضای خود فراهم کنند )۵(. غريب زاده، شیما غريب زاده، 
محمد جاهدی، سلیم کاظمی، )1۳9۶( پژوهشی با عنوان بررسی 
نوآوری  توانمندسازی روان شناختی و  رابطه اخالق حرفه ای و 
سازمانی کارکنان )آموزش وپرورش اردبیل( مورد بررسی قراردادند 
که نتايج تحلیل های آماری تحقیق شان نشان داد که رابطه بین اخالق 
حرفه ای مديران با توانمندسازی روان شناختی و نوآوری سازمانی 
کارکنان مثبت و معنادار وجود دارد. پژوهش حاضر درپی اهمیت 
اخالق حرفه ای در سازمان وتاثیر آن برتوانمندسازی کارکنان سازمان 

مرکزی دانشگاه علوم پزشكی مشهد می باشد.

مواد و روش ها
اين پژوهش از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار 

دارد و روش پژوهش از نوع روش تحقیق توصیفی- پیمايشی 
می باشد. در اين مطالعه به  منظور دستیابی اطالعات موردنیاز تحقیق 
با استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع آوری اطالعات الزم جهت 
دستیابی به اهداف تحقیق اقدام الزم به عمل آمد. منظور از کارکنان، 
تمامی کارکنان رسمی و مدرک کارشناسی به باال بودن ابزارهای 
قابل استفاده در اين پژوهش جمعیت شناسی و ابعاد اخالق حرفه ای 
و توانمندسازی کارکنان بوده است. ابزار جمعیت شناسی شامل: سن، 
جنس و وضعیت تاهل بود از که پرسشنامه اخالق حرفه ای هیويد 
و همكاران )۲۰۰9( و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان، اسپريتزر و 
میشرا روايی و پايايی ابزار مذکورتوسط طراحان مذکور اخذ شده 
است و از شیوه روايی محتوا و ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده 
است.پايايی اخالق حرفه ای۰/۸۵۲ و توانمندسازی کارکنان ۰/۷۴۶ 
می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار 
SPSS استفاده  شده است که T value ازنظر آماری )کمتر۰/۰۵( اهداف 

تحقیق برای شرکت کنندگان شرح داده شد و به آن ها اجازه داد شد 
هرزمانی بخواهند انصراف از شرکت بدهند و اطمینان داده شد 
که اين اطالعات محرمانه می ماند، نیازی به ثبت نام در پاسخ گويی 
نیست. معیارهای ورود شرکت کنندگان به مطالعه داشتن تمايل و 
توانايی انتقال تجارب و داشتن قدرت بیان با حداکثر تنوع ازنظر 
)سن، جنس، تحصیالت )مدرک کارشناسی به باال( شغل، مجرد 

و متأهل بودن بود.

يافته ها
در اين مطالعه به تمامی کارکنان رسمی سازمان مرکزی دانشگاه علوم 
پزشكی مشهد )۲۰۰نفر( ذکر گرديد، پرسشنامه ها تحويل داده شد، 
اما به دلیل تكمیل نبودن و همچنین پرسشنامه ها به پژوهشگر تحويل 
داده نشده بود. ۴9عدد آن ها از مطالعه حذف شدن و تحلیل داده ها با 
تعداد 1۵1نفر صورت گرفت. برای شناخت بیشتر متغیرهای مورد 
يافته های توصیفی  داده های جمع آوری شده،  تلخیص  بررسی و 
حاصل از بررسی مانند جداول فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی، 

میانگین، انحراف معیار می باشد.
متغیرهای اصلی تحقیق، مشاهده طی جداول مربوطه ارائه می شود. 
نتايج مربوط به متغیرهای کارکنان رسمی سازمان مرکزی نشان داده 
اکثريت با فراوانی ۵۲/9، ۸۰%( و متأهل )1۲۰، ۷9/۴%( سن )۳۰ تا ۴۰ 
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سال ۸ , ۳۶/۲۳%(، )۴۰-۵۰ سال، ۷۰، ۴۶/۳%( آن ها )زن سن بیشتر 
از۵۰ سال، ۴9، ۲9/9%( بوده در اين مطالعه آماره اخالق حرفه ای1/9۷ 
و سطح معناداری ۰/۰۶1 می باشد و همچنین توانمندسازی کارکنان 
با آماره آزمون1/۴۴ و سطح معناداری ۰/۰۶۵می باشد بنابراين با 
توجه به اينكه سطح معناداری آزمون در تمام متغیرها بیشتر از 
۰/۰۵ می باشد فرضیه نرمال بودن مشاهدات )فرض ۰( رد می شود. 
درنتیجه از آزمون های پارامتريك به  منظور بررسی فرضیات استفاده 
می شود، بر اساس نتايج به دست آمده از جدول اخالق حرفه ای بر 
توانمندسازی کارکنان در سطح اطمینان 9۵ درصد تأثیر مستقیم 
دارد. )سطح معنی داری کمتر از ۰/۵ می باشد و مقدار آماره تی بیشتر 
از 1/9۶( و شدت اين تأثیر برابر با ۰/۳1۸ می باشد. اخالق حرفه ای 
بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد. )جدول 1( در میان ابعاد اخالق 
حرفه ای شاخص مسئولیت اجتماعی دارای میانگین۳/۴۸، شاخص 
تعلق به اجتماع علمی دارای میانگین ۳/۲۸، شاخص خود کارايی 
دارای میانگین۳/۴۶ و شاخص مسئولیت علمی دارای میانگین۳/۸1 
می باشد و شاخص مسئولیت علمی دارای باالترين میانگین در بین 
شاخصه های مربوطه می باشد، در میان ابعاد توانمندسازی کارکنان 
شاخص شايستگی دارای میانگین ۳/۷9، شاخص خود مختاری 
شاخص معنی دار بودن دارای میانگین۲/91 و شاخص اعتماد دارای دارای میانگین ۳/۶9، شاخص تأثیرگذاری دارای میانگین ۲/91، 

میانگین ۲/۷۸ می باشد و شاخص شايستگی دارای باالترين میانگین 
در بین شاخصه های مربوطه می باشدکه ازنظرآماری ازطريق آزمون 

تی معنادار می باشد.

بحث و نتيجه گيری
هدف کلی اين پژوهش بررسی تاثیر اخالق حرفه ای بر توانمندسازی 
کارکنان رسمی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشكی مشهد می باشد.
يافته های اين مطالعه نشان داد که بین اخالق حرفه ای و توانمندسازی 
کارکنان سطح معناداری وجود دارد. نتايج پردازش مدل معادالت 
ساختاری نشان داد که اخالق حرفه ای بر توانمندسازی کارکنان 
در سطح اطمینان 9۵ درصد تأثیر مستقیم دارد، شدت اين تأثیر 
برابر با ۰/۳1۸ می باشد. درنتیجه اخالق حرفه ای بر توانمندسازی 
کارکنان تأثیر دارد تحقیقات همسو با اين نتیجه از تحقیق عبارتند 
سلیم  جاهدی،  محمد  زاده،  غريب  شیما  زاده،  غريب  امین  از: 
حرفه ای  اخالق  بین  رابطه  کرده اند،  گزارش   )1۳9۶( کاظمی، 

 سطح معناداری  آزمون  ةآمار تعداد  نام متغیر 

 072/0 44/1 151 کارکنان توانمندسازی

 061/0 97/1 151 ی احرفه اخالق

 

جدول 1- نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنف

 میانگین  تعداد  
انحراف  

 معیار 
کمترین  

 مقدار 
بیشترین  

 مقدار 

  مسئولیت
 اجتماعی 

151 48/3 75/0 4/1 0/5 

تعلق به اجتماع 
 علمی

151 28/3 84/0 33/1 0/5 

 0/5 6/2 66/0 46/3 151 یی خود کارا 

 0/5 67/2 6/0 81/3 151 علمی  مسئولیت
 

جدول 2- آماره های توصيفی زير شاخص های متغير اخالق حرفه ای

 

 میانگین  تعداد  
انحراف  

 معیار 
کمترین  

 مقدار 
بیشترین  

 مقدار 

 0/4 33/2 41/0 79/3 151 شایستگی

 0/4 0/3 34/0 69/3 151 خودمختاری 

 0/4 0/1 84/0 91/2 151 ی رگذاریتأث

 داریمعن
 بودن

151 91/2 91/0 0/1 0/4 

جدول 3- آماره های توصيفی زير شاخص های متغير اثر توانمندسازی کارکنان

 فرضیه  دیتائ دارد  ریتأثای بر توانمندسازی کارکنان اخالق حرفه

  ریتأثبر توانمندسازی کارکنان  اجتماعیمسئولیت 
 دارد

 فرضیه  دیتائ

  ریتأثبر توانمندسازی کارکنان  تعلق به اجتماع علمی
 دارد

 رد فرضیه 

 فرضیه  دیتائ دارد ریتأثبر توانمندسازی کارکنان  ییکارا  خود

با دیگران بر توانمندسازی کارکنان   مسئولیت علمی
 ددار ریتأث

 فرضیه  دائیت

 

جدول 4- نتايج آزمون فرضيات
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مديران با توانمندسازی روان شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان 
مثبت و معنادار است. به عبارت ديگر، اخالق حرفه ای مديران تاثیر 
چشمگیری بر توانمندسازی و نوآوری سازمانی دارد. مسئولیت 
اجتماعی بر توانمندی سازی کارکنان در سطح اطمینان 9۵ درصد 
تاثیر مستقیم دارد، شدت اين تأثیر برابر با ۰/۳۵۰ می باشد. درنتیجه 
مسئولیت اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر دارد. درمطالعه 
رضوانی، حمیدرضا؛ منوريان، عباس؛ هاشمی، میترا )1۳9۷( گزارش 
کرده اند، بین توانمندسازی روان شناختی کارکنان با عملكرد سازمانی 
و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.تعلق به اجتماع 
علمی بر توانمندسازی کارکنان در سطح اطمینان 9۵ درصد تاثیر 
مستقیم ندارد، درنتیجه تعلق به اجتماع علمی بر توانمندسازی 
کارکنان تأثیر ندارد.؛ مسئولیت علمی با ديگران بر توانمندسازی 
دارد، شدت  تأثیر عكس  اطمینان 9۵ درصد  در سطح  کارکنان 
اين تأثیر برابر با ۰/1۴۶ - می باشد. مسئولیت علمی با ديگران 
بر توانمندسازی کارکنان تاثیردارد. تحقیقات همسو با اين نتیجه 
از تحقیق عبارتند از: قربانی، زهره )1۳9۲( گزارش کرده است، 
مسئولیت پذيری يعنی قابلیت پذيرش، پاسخ گويی و به عهده گرفتن 
کاری که از کسی درخواست می شود و شخص حق دارد که آن را 
بپذيرد يا رد کند.وقتی فردی می خواهد مسئولیت را بپذيرد، بايد 
برای او کاماًل مشخص شود که موضوع درخواست چیست و در 
برابر به عهده گرفتن چه چیزی به دست می آورد. درواقع مسئولیت 
انتخابی آگاهانه است، درست مثل قراردادی نانوشته که تمام اجزای 
آن برای فرد مشخص است. هنگامی که فردی احساس مسئولیت 
کند، ديگر لزومی ندارد که ديگران به او بگويند که در هر موقعیتی 
چگونه عمل نمايد. يكی از عمده ترين دغدغه های مديران کارآمد 
در سطوح مختلف، چگونگی ايجاد بسترهای مناسب برای عوامل 
انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا آن ها با حس مسئولیت و تعهد 
کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخالقی حاکم 
بر شغل و حرفه خود را رعايت کنند.آنچه که بايد در رويارويی 
مفهوم اخالق حرفه ای قرار گیرد اين است که اخالق حرفه ای يكی 
از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. در حال حاضر، متأسفانه 
در جامعه ما در محیط کار کمتر به اخالق حرفه ای توجه می شود. 
درحالی که در غرب سكوالر، در دانش های مربوط به مديريت و 
سازمان، شاخه ای با عنوان اخالق حرفه ای وجود دارد، ولی در جامعه 

دينی ما در مديريت، به اخالق توجه کافی نشده است. مهم ترين 
متغیر در موفقیت سازمان، اخالق حرفه ای و توانمندسازی کارکنان 
می باشد. )سونسون۲۰11( در پژوهشی باهدف چارچوبی مفهومی 
از سازمان و اخالق کسب وکار، طراحی کردند که راهی برای توسعه 
و پااليش ارتباط های اخالق در سازمان فراهم می آورد و می تواند 
باعث همكاری و اتحاد در ارتباط های اخالق شود. بنابراين، اجرای 
چارچوب مطرح شده، باعث اصالح ساختارها و فرايندهای سازمان 
شده و درنتیجه موجب می شود که توانايی ها افزايش يافته و عملكرد 
سازمانی نیز ارتقا يابد توانمندی منابع انسانی يك رويكرد انگیزشی 
به معنی آزاد کردن نیروی درونی کارکنان و فراهم کردن بستر برای 
کمك به توانمندسازی آنان و به وجود آوردن فرصت برای شكوفايی 
استعدادها و شايستگی افراد می باشد توانمندسازی درواقع درک و 
برداشت افراد از خود و نقش خود در شغلش و سازمان می باشد.

با توجه نتايج آماری پژوهش که مشخص شد اخالق حرفه ای بر 
توانمندسازی کارکنان تاثیر به سزايی دارد و مديران بايد زمینه های 
توسعه اخالق حرفه ای در میان مديران میانی از طريق کارگاه های 
آيین نامه  و  دهند  افزايش  را  دانشگاهی  فعالیت های  و  آموزشی 
و منشور اخالق حرفه ای برای مديران و کارکنان تدوين کنند. 
معیارهای اخالق حرفه ای در جذب، گزينش، پرورش و ارتقای 
علمی و فنی کارکنان درجهت افزايش توانمندی های آن ها در نظر 
بگیرند. به  منظور صیانت از حقوق انسانی، مديران به طور حتم در 
تصمیم گیری های سازمانی خود، منافع کارکنان زيرمجموعه را در 
نظر بگیرند و کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی شرکت دهند، تا 
زمینه افزايش مسئولیت اجتماعی کارکنان را فراهم گردد و همچنین 
کارگاه های آموزشی برای تقويت مسئولیت پذيری اجتماعی کارکنان 
برگزار کنند، قضاوت عادالنه در ارزيابی عملكرد کارکنان واحدهای 
تحت نظارت خويش داشته باشند و سعی کنند با رعايت اخالق 
حرفه ای در سطح سازمان و صداقت رفتار و احترام به ديگران و 
احساس مسئولیت پذيری باال در حفظ حقوق ديگران داشته باشند.

تشكر و قدردانی
بدين وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از کارکنان رسمی 
سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشكی مشهد که صمیمانه در انجام 

اين پژوهش همكاری نمودند، اعالم می نمايد.
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