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 Purpose: The aim of this study was to identify the dimensions and 

components of professional ethics based on Iranian-Islamic themes 

in the higher education system. 

Materials and Methods: The method of qualitative research was 

descriptive and content analysis with heuristic inductive approach. 

In this study, up to data saturation, 10 experts and professors in the 

fields of higher education management, educational, cultural and 

religious sciences were interviewed, and an interview was 

conducted. Purposeful non-random sampling method was also used 

to determine the experts. Data analysis was performed by open, axial 

and selective coding using MAXQDA 2018 software. 

Findings: In this study, 10 interviews were conducted, which 

include some of the statements of the interviewee, semantic codes, 

related categories and concepts, and also in addition to extracting 

the relevant components of the dimensions and components of 

professional ethics based on Iranian-Islamic themes in The higher 

education system has also been questioned by experts about the 

factors that affect the professional ethics based on Iranian-Islamic 

themes in the higher education system. 

Conclusion: The results obtained a total of 4 cultural, 

organizational, individual, social dimensions and 8 components 

including (Islamic approach, cultural values, organizational ethics, 

human resource management, moral characteristics, individual 

characteristics, social conditions, social values) and also 30 

indicators were identified. 
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 1400 ، زمستان4شماره ،  5دوره   سالمت فصلنامه سبک زندگی با محوریت

در  اسالمی – یرانیا نیبر مضام یمبتن یااخالق حرفه

 یفیک کردیمولفه ها با رو ی:واکاوینظام آموزش عال
 
 ، 1جمالزاده زدانی

، واحد چالوس، دانشگاه آزاد  یگروه رفتار سازمان ،یدکتر یدانشجو
 .رانیچالوس، ا ،یاسالم

 
 ،*2ییکال عیبا یمختار مهران
 ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد ار،یاستاد

 .مسئول( سندهی)نو رانیچالوس، ا
 

 ،3انیپور یجواد تق محمد
 ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد ار،یاستاد

 .رانیچالوس، ا
 

 ،4یاسالم دیسع
 ،یزاد اسالمآواحد چالوس، دانشگاه  ،یاسیگروه علوم س ار،یدانش

 .رانیچالوس، ا
 

  دهیچک
اخالق  یهاابعاد و مؤلفه یی: هدف پژوهش حاضر شناساهدف
 یدر نظام آموزش عال اسالمی – یرانیا نیبر مضام یمبتن یاحرفه

 .بود
 لیو تحل یفیاز نوع توص ،یفیروش پژوهش ک و روش ها: مواد

باع پژوهش تا اش نیبود . در ا یاکتشاف ییاستقرا کردیمضمون با رو
 تیریمد  یرشته ها  دیو اسات  ینفر از متخصصان 10ها از داده

ه صاحب نظر بودند،ک ینیو د یو فرهنگ یتی، علوم ترب یآموزش عال
خبرگان از روش  نییجهت تع نیمصاحبه  صورت گرفت. همچن

ها با ادهد لیوتحلهیهدفمند استفاده شد. تجز یرتصادفیغ یریگنمونه
 یافزارهابا استفاده از نرم یو انتخاب یباز، محور یکدگذار

MAXQDA 2018انجام گرفت  ،. 
مصاحبه صورت گرفته است که  10پژوهش تعداد  نیدر ا ها: افتهی

مقوله ها  ،ییمعنا یمصاحبه شونده، کدها یاز گفته ها یشامل بخش
 یعالوه بر استخراج مولفه ها نیمرتبط است و همچن میو مفاه

 یرانیا نیبرمضام یمبتن یااخالق حرفه  یمربوط ابعاد و مولفه ها
، از نظر خبرگان در خصوص  یالدر نظام آموزش ع اسالمی –

ر د اسالمی – یرانیا نیبرمضام یمبتن یاکه بر اخالق حرفه یعوامل
 سوال شده است زیاست ن رگذاریتاث ینظام آموزش عال

 ،یبعد فرهنگ 4به دست آمده در مجموع   جینتا :یریگ جهینت
 ،یاسالم کردیمولفه شامل )رو 8و  یاجتماع ،یفرد ،یسازمان
 یهایژگیو ،یمنابع انسان تیهدا ،یاخالق سازمان ،یفرهنگ یهاارزش
( و یاجتماع یهاارزش ،یاجتماع طیشرا ،یفرد یهایژگیو ،یاخالق
 .دیگرد ییشاخص شناسا 30 نیهمچن

 
 ینظام آموزش عال ،یرانیا نیمضام ،یا: اخالق حرفه یدیکل کلمات

 
 20/05/1400تاریخ دریافت: 
 12/07/1400 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولmokhtari@iauc.ac.ir  

_________________________________ 
1 Professional Ethics 

 مقدمه
 و ارتباطات اطالعات، از ناشی تحوالت به عنایت با حاضر عصر در

 از گیریبهره لزوم و سرعت و قدرت نیز و مجازی فضاهای
 و هاارزش به کردن توجه نیاز. رسدمی نظر به مهم بسیار هافرصت

 و انسانی ارتباطات و کار و کسب در اخالقی هایارزش ویژهبه
 ایحرفه اخالق. شودمی احساس دیگری زمان هر از بیش سازمانی

 ارتباطی اعتقادی، و ارزشی مبانی با که است هاییحوزه جمله از
 ارهاد/ سازمان در تحول و حرکت بنیادی عامل انسان. دارد تنگاتنگ

 تفعالی و کار محیط در استراتژیک و مهم عامل این به توجه و است
از این رو  اخالق . داشت خواهد دنبال به را ایمجموعه تعالی و رشد

 ارتباطات سازی سالم راهکارهای به توجه با 1ایحرفه اخالق و 
 طرفی از (.1)نمود  خواهد ایفا زمینه این در مهم نقش سازمانی درون

 اجتماع، مهم و اصلی بازیگران از یکی دین ایران، امروز جامعه در
 زندگی در حضور از ناشی هم اهمیت، این. است فرهنگ و سیاست

 اجتماعی، حیات بازی قواعد تنظیم در بودن مؤثر هم، و مردم توده
 سازماندهی از نه امروز ایران در دین (.2است ) فرهنگی و سیاسی

 لیشک به اما است برخوردار زیاد پوشش با دینی نهادهای از نه و باال
. شودمی احساس آن حضور چیز همه و جا همه در گرایانه عام

 صورت دین، در یافته تقلیل شکلی به ایران، دینی جامعه در نیز اخالق
   (.3) شودمی

 سوی از و رودمی پیش اداری عدالتیبی سمت به سو یک از جهان
. است دهش تبدیل تکنیکی و پیچیده فن به نیز مدیریتی نظام دیگر

 المس مدیریت یک از تصویری اسالمی، پویای فقه است الزم بنابراین
 نماید ؛ که در مدیریت کلمه  مدیریت ارائه اسالمی کانالیزه و

 ممفاهی از که است اسالمی نمود پیدا  کرده است  این کلمه مفهومی
 قرآنی هایآموزه پایه بر را خود اساس یعنی است؛ شده گرفته وحی

 به را مدیریت توانمی مبنا این بر. دریافت گردیده است  وحیانی و
 نشأت وحی از که آنچه یعنی کرد؛ تقسیم الهی غیر و الهی مدیریت

 رد آن با و بوده وحی از بیگانه را آنچه و اسالمی مدیریت گیرد،می
 امروزی دنیای (. در4نامید ) اسالمی غیر مدیریت است، تضاد

 باید که آنطور و است ناشناخته و مجهول واقعیت یک مدیریت
 علل امروزی جامعه در که گفته بتوان شاید. است نشده شناسانده

 و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، شئون در هاشکست عمده
 نیروی فقدان براساس لذا. است صحیح مدیریت فقدان معلول غیره

 میزان مدیریت کاربرد در عمیق آگاهی عدم و متخصص انسانی
 اخالق رعایت به توجهیبی و یابدمی فزونی جامعه در ضایعات
  (.5)افزاید می هاآسیب این حجم بر نیز مدیریتی

ای در مدیران آموزشی باعث رشد تعالی و بالندگی وجود اخالق حرفه
 توسعه برای ایحرفه اخالق لزوم به توجه با شود.آموزش کشور می

 موضوع این علمی و دانشگاهی  نهادهای در خودتنظیمی یا و ارزیابی خود
 طی ؛ و است گرفته قرار توجه مورد دانشگاهی مطالعات سطح ، در
 سطح در ایحرفه و علمی اخالق توسعه مراکز و هاانجمن اخیر هایسال

 (.1. )هستند فعالیت مشغول و اندازی راه ایران کشور جمله از و جهان
 است باید در جهت از آن جایی که آموزش زیر بنای توسعه پایدار انسانی
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 تواند بدون آموزشی نمی توسعه شخصیت انسانی باشد و تحقق اهداف
تخطی از هنجارهای  . وپذیرد صورت  های اخالقی توجه به جنبه

نش آموزان و دانشجویان در توانایی دا تواند به اخالقی در آموزش می
 علی (.5)فردی و اجتماعی آسیبهای جدی وارد سازد رفع چالشهای زندگی

 توسط بیشتری مطالعات هم که کندمی ایجاب ضرورت ایحال
دیگری  گذار اثر و مهم هایمؤلفه هم و بگیرد صورت کارشناسان

 علیرغم ما دینی جامعه در. گردد برای سازمان های آموزشی مطرح
 و اخالق به کمتر سازمانی مدیریت در آن، اسالمی و دینی حاکمیت

 دارای هم ای،حرفه است. اخالق شده توجه ایحرفه اخالق
 نارمغا به را سازمانی فرا نتایج و آثار هم و است سازمانی بسترهای

 و مکتب از را خود پایه بشری هایجامعه همه در اخالق. آوردمی
از این .گیردمی خود جامعه بر حاکم ارزشی نظام و ایدئولوژی

تحقیق که ابعاد و  اصلی مسئله رومحقق تالش دارد تا به این 
 در اسالمی – ایرانی بر مضامین مبتنی ایحرفه اخالق هایمؤلفه
 اند؟بپردازد .کدام عالی آموزش نظام

 
 پیشینه تحقیق

 هایمؤلفه تبیین» عنوان با خود تحقیق در پور و همکاران غالم
 یادینبن تحول سند در آن جایگاه تحلیل و فراگیران اخالقی تربیت

 هایمؤلفه نشان داد که  ها،یافته .پرداختند «پرورش و آموزش
 مشتمل) عام اخالقی مفاهیم طبقه دو در آموزاندانش اخالقی تربیت

 و اقتصادی فردی، اجتماعی، اخالق پایه، و عمومی اخالق ابعادِ بر
 هایمؤلفه ابعادِ بر مشتمل) خاص اخالقی مفاهیم و( سیاسی اخالق

 ایحرفه هایمهارت زندگی، هایمهارت با مرتبط اخالقی
 (.6یافت ) سازمان( زیباشناختی و هنری اخالق و آموزیدانش
 اخالق بررسی» عنوان با خود تحقیق همکاران در و رستم زاده مهدی
 رشد هایچالش و مشکالت بررسی و اسالم دیدگاه از ایحرفه
 پژوهش این هاییافته .پرداختند «هاسازمان در ایحرفه اخالق
 هب مقید و متعهد انسانی نیروی کارگیریبه که است آن از حاکی

 هایمؤلفه علمی آموزش ها،سازمان و ادارات در قانون و اخالقیات
 و ادارات در اخالقی منشور تدوین متعهد، کارکنان توسط اخالقی
 ردیگ بیانی به یا یادگیری به اخالقیات آموزش تبدیل ها،سازمان
 اخالق امور در بودن محور مسأله و اخالقی هایمؤلفه کردن نهادینه
 در ایحرفه اخالق توسعه و تقویت راهکارهای جمله از ایحرفه

 .(1اند )شده مطرح ادارات و هاسازمان
 ایحرفه اخالق رابطه» عنوان با خود تحقیق در مطلق آقایی

 مورد) خودکارآمدی باورهای و شغلی رضایت با دانشگاه اساتید
 بین داد نتایج نشان .پرداخت «(کرج دانشگاه اساتید مطالعه
 باورهای و شغلی رضایت با دانشگاه اساتید ایحرفه اخالق

 بین همچنین(. P <05/0) دارد وجود رابطه هاآن خودکارآمدی
 باورهای و شغلی رضایت با دانشگاه اساتید ایحرفه اخالق ابعاد

 این براساس (.P <05/0) دارد وجود رابطه هاآن خودکارآمدی
 هتج را خود هایتالش تا کرد توصیه اساتید به توانمی هایافته

 یقطر این از تا کارگیرند به مدارانهاخالق کاری فضای استقرار

_________________________________ 
1 Purposeful sampling 

 شغلی رضایت ارتقای به و رسانده ظهور به را خود هایتوانمندی
 .(7یابند ) دست

 در ایحرفه اخالق اصول بررسی» عنوان با پژوهشی در نریمانی
 هایافته. پرداخت موضوع بررسی به «اسالمی رویکرد با مدیریت
 ایحرفه اخالق اصول کارگیری به که بود آن از حاکی او پژوهش

 افزایش موجب سازمان، مدیران در اسالمی رویکرد با
 و دلع برپایی و تیمی و مشارکتی روحیه افرایش و پذیریمسئولیت

 حق رعایت و احترام و قوانین سازی شفاف و صداقت و انصاف
 .(4شود)می سازمان و مدیران و کارکنان بین در یکدیگر
 مدیران ایحرفه اخالق» عنوان با خود تحقیق در همکاران و موسوی

 ایحرفه اخالق بررسی حاضر پژوهش هدف .پرداختند «آموزشی
 یاحرفه اخالق که داد نشان آمده دستبه نتایج .بود آموزشی مدیران
 عدالت اخالق: اندازعبارت که باشدمی اساسی مؤلفه هشت دارای

 فایده اخالق فکری، اخالق محوری، حمایت اخالق محوری،
 وظیفه اخالق سازمانی، ارتقاء اخالق آموزشی، اخالق محوری،
 هایافته همچنین. است محوری حقوق اخالق نهایت در و محوری

 متوسط حد از باالتر کمی آموزشی مدیران ایحرفه اخالق داد نشان
 وضعیت با ایحرفه اخالق موجود وضعیت بین اما. شودمی ارزیابی
 (. 5دارد ) وجود فاصله آن مطلوب

 

 روش هامواد و 
 ابعاد و مولفه های  تا است صدد در پژوهش این اینکه به توجه با

 آموزش نظام در اسالمی – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه اخالق
 روش .است کاربردی هدف، نظر از تحقیق این دهد، ارائه عالی

 تقراییاس رویکرد با مضمون تحلیل و توصیفی نوع از کیفی، پژوهش
 از اساتید و نفر 10 از هاداده اشباع تا پژوهش این بود. در اکتشافی

تربیتی،  علوم ، عالی آموزش متتخصصان  رشته های  مدیریت
دینی صاحب نظر بودند،مصاحبه  صورت   و ومدیریت  فرهنگی

 تعیین و پژوهش این کنندگان مشارکت تعیین گرفت .همچنین  برای
 1هدفمند غیرتصادفی گیرینمونه روش از خبرگان از گروه این

مصاحبه شوندگان و ادبیات ابزار های گرد آوری پاسخ  .شد استفاده
ی انتخاب و محوری باز، ها با کدگذاریداده وتحلیلمتون  بود.تجزیه

 .انجام گرفت  ،MAXQDA 2018 افزارهاینرم از استفاده با
 

 یافته ها 
مصاحبه صورت گرفته است که در ادامه  10در این پژوهش تعداد 

مصاحبه جدول های کدگذاری شده که شامل بخشی از گفته های 
شونده، که به کد های معنایی، مقوله ها و مفاهیم مرتبط است آورده 

 مربوط های مولفه استخراج بر عالوه تحقیق این در شده است.

 میاسال – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه اخالق ابعاد و مولفه های 
بر  که عواملی در خصوص خبرگان نظر از عالی ، آموزش نظام در

 آموزش نظام در اسالمی – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه اخالق
 هاداده آوریجمع است .برای شده سوال نیز است عالی تاثیرگذار

 ساختار نیمه یمصاحبه و متون بررسی روش دو از کیفی بخش در
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 1400، زمستان 4شماره ،  5دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 معلوم ها، کدگذاری مصاحبه و تحلیل از پس .شد استفاده یافته

ابعاد و  .کرد خالصه زیر در توان می را مذکور عوامل که گردید
 در اسالمی – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه مولفه های  اخالق

 زیر در نظری اشباع عالی شناسایی  ونتایج در جدول آموزش نظام

 است. آمده

 
 عالی آموزش نظام در اسالمی – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه ها و شاخص های اخالق مولفه و ابعاد در خبرگان نظرات . 1 جدول

 فراوانی شاخص ها مولفه ها ابعاد ردیف
1 

 فرهنگی

 رویکرد اسالمی
 4 نیکواخالق 

 11 مفاهیم اسالمی 2

3 
 ارزشهای فرهنگی

 6 فرهنگ سازمانی

 8 مالحظات اخالقی 4

 9 اصول فرهنگی ایرانی 5

6 

 سازمانی

 اخالق سازمانی

صیانت از مفاهیم و مضامین 
 حرفه ای

10 

 12 همکاری با همکاران 7

 1 احترام به دیگران 8

 3 مسئولیت پذیری 9
10 

 منابع انسانیهدایت 

 1 شایسته ساالری

 2 تخصص 11

 2 ایجاد انگیزه در کارکنان 12

 4 اخالقی کردن عملکرد کارکنان 13

 7 نظر به اهداف سازمانی 14

 9 آموزش 15

 10 پژوهش 16

 2 تکلیف 17

18 

 فردی

 ویژگیهای اخالقی

 3 صداقت

 4 راستگویی 19

 5 نظر فردی 20

 6 ارزشهای اخالقی 21

 5 وظیفه شناسی 22

23 

 ویژگیهای فردی

 3 فراتر رفتن از مفهوم معیشتی

 3 عینیت گرایی 24

 2 خودفهمی 25

 1 وجدان کاری 26

27 

 اجتماعی

 شرایط اجتماعی
 1 تحوالت محیطی

 7 شرایط فرهنگی 28

29 
 ارزشهای اجتماعی

 7 تعهد

 9 رفتار اجتماعی 30
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Islamic Life Style Centeredon Health Volume 5, Issue 4, Winter 2021 

 
 عالی آموزش نظام در اسالمی – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه برای ابعاد اخالق نظری اشباع جدول. 3 جدول

 
 

 عالی آموزش نظام در اسالمی – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه برای مولفه های اخالق نظری اشباع جدول3جدول

 

 عالی آموزش نظام در اسالمی – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه اشباع نظری شاخصهای اخالق. 4جدول
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 1400، زمستان 4شماره ،  5دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 
 پایان به کدگذاری و مصاحبه نظری، اشباع به رسیدن از پس

 ها مصاحبه متنی تحلیل و کدگذاری فرآیند .رسید

 انجام MAXQDA 2018 کیفی هایداده تحلیل افزار نرم در

 است. زیر به شکل شده استخراج های مولفه نهایی خروجی .گردید

 
 عالی آموزش نظام در اسالمی – ایرانی برمضامین مبتنی ایحرفه ها و شاخص های اخالق مولفه و ابعاد برای خبرگان نظرات . خروج نهایی1شکل 
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 1400 ، زمستان4شماره ،  5دوره   سالمت فصلنامه سبک زندگی با محوریت

 سازمانی، فرهنگیبعد شامل بعد  4بر اساس خروجی تحلیل  
ارزشهای ، رویکرد اسالمیمورد ) 8و  مولفه شامل   اجتماعی،فردی،

 ویژگیهای اخالقی، هدایت منابع انسانی، اخالق سازمانی، فرهنگی
(  و همچنین  ارزشهای اجتماعی، شرایط اجتماعی، ویژگیهای فردی،

رویکرد دو مولفه  فرهنگی شاخص شناسایی گردید . در بعد 30
 سازمانیل پنج شاخص ؛.در بعد که شام ارزشهای فرهنگیو  اسالمی

که شامل دوازده  هدایت منابع انسانیو   اخالق سازمانی دو مولفه 
و    ویژگیهای اخالقیشامل مولفه های  فردیشاخص ؛در بعد 

شامل مولفه  اجتماعیکه شامل نه شاخص ؛ در بعد  ویژگیهای فردی
که شامل چهار شاخص   ارزشهای اجتماعیو  شرایط اجتماعیهای 

می باشند . ابعاد ، مولفه ها و شاخ های  شناسایی شده بر  پایه  تحلیل 
 کیفی  و  بر اساساس نظرات خبرگان  و ادبیات تحقیق  می باشد .

 
 نتیجه گیری

 ایحرفه ساختار با متناسب اخالقی کدهای دارای سازمانی مجموعه هر
 تعریف در انگاره ترینساده. دارد نام ایحرفه اخالق که است خود

 شغلی زندگی در پذیریمسئولیت را آن که است این ایحرفه اخالق
 و بایدها را هاآن توانمی که پاسخگویی و مسئولیت اخالق، .دانست

 تینادرس و درستی سنجش معیار و مالك و فلسفی -ارزشی نبایدهای
 از این رو اخالق کرد، تعریف جامعه و دیگران خود، به نسبت رفتار

 و دانشمندان موردتوجه اخیر دهة دو یکی در که است مباحثی از 
 تمام اصلی (. ریشه8است) قرارگرفته مدیریت علم نظرانصاحب
 راهبرد فقدان غربی کشورهای در هاسازمان معضالت و هابحران
 عدالتییب و نابرابری به منجر این که است انسانی منابع توسعه صحیح

. اخالق حرفه ای از جمله حوزه هایی است شده کاری هایمحیط در
 از  .(9)اعتقادی، ارتباطی تنگاتنگ دارد است که با مبانی ارزشی و

 توانمی راحتیبه السالم، علیهم معصومین گوهربار سـخنان میان
 رفتاری الگوهای .برشمرد را مشاوران و معاونین مدیران، هایویژگی

 دینی جامعه بخش وحدت اجتماعی هایسازمان و نهادها سطح در
. اخالق کاربردی و حرفه ای در رویکرد دینی به نحو معناداری است

 و متأثر از الگوها و روش های فقهی و اصولی است. گستره مسائل
موضوعات اخالق حرفه ای در رویکرد دینی بسیار وسیع تر از 

ن باشد میمحدوده ای است که مورد نظر مکاتب اخالقی مغرب ز
اخالق و مدیریت با دیدگاه های کاماًل  نارتباط بی لذا .(10)

چندگانه و گاهاً متعارض روبرو بوده است. عده ای از نظریه پردازان 
حت که ت نمفهوم اخالق و مدیریت تأکید دارند و ای نبی کارسازو بر

 حث کرد .اخالقی در سازمان ها ب ثهر شرایطی می توان از مباح
رعایت اخالق حرفه ای در سازمان، امری الزم و ضروری  نبنابرای

سوی  است تا سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از
دیگر، با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلند مدت خود 

آموزه هایی است  اسالم منبعی عظیم و سرشار از نکند. دی نرا تضمی
زمینه رشد اخالق افراد را فراهم که سازمان می تواند با کمک آن 

ازاین رو  .می باشد  زیربنایی کند چون اخالق مسئله ای درونی و
ای مبتنی بر های اخالق حرفهشناسایی ابعاد و مؤلفهپژوهش به 

(.  11عالی  پرداخته است ) آموزش نظام در اسالمی –مضامین ایرانی 
 سازمانی، فرهنگیبعد  4نتایج تحقیق بر اساس خروجی تحلیل شامل  

ارزشهای ، رویکرد اسالمیمولفه شامل ) 8و   اجتماعی،فردی،
 ویژگیهای اخالقی، هدایت منابع انسانی، اخالق سازمانی، فرهنگی

( و همچنین  ارزشهای اجتماعی، شرایط اجتماعی، ویژگیهای فردی،
یکی از شرایط الزم برای پدیدار شدن  شاخص شناسایی گردید. 30

سپرده  ود آرامش در محیط سازمان است. با افزایشافکار نو، وج
ری های اخالقی می توان شرایط را برای شکل گیری یک محیط ذاگ

شده نزدیک  نتعییف آرام در سازمان و جامعه فراهم کرد و به اهدا
 رویکرد اسالمی تر شد. عناصر تشکیل دهنده اخالق حرفه ای

ویژگیهای ، ع انسانیهدایت مناب، اخالق سازمانی، ارزشهای فرهنگی،
به  .. ارزشهای اجتماعی، شرایط اجتماعی، ویژگیهای فردی، اخالقی

دانش  سازمان کمک می کند تا رشد و پویایی الزم را در زمینه
انسانی و همکاری داخل سازمانی کسب نماید و کارکنان با احساس 

 نسبت به انجام تعلق و وفاداری و مشارکت جمعی در تصمیم گیری
شده سازمان گام  ناز پیش تعیی فحوله در راستای اهداامور م

 .نمایندسازمان عمل  برداشته و به عنوان بازوی مهم سطوح باالتر
 زاده ، مهدی(6)پور و همکاران  نتایج این تحقیق با تحقیقات غالم

 همسو می باشد . ( 5) همکاران و ، موسوی(1) همکاران و رستم
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 1400، زمستان 4شماره ،  5دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت
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