
  چکیده
هدف تدوين ارزش هاي اخالقي در سازمان بروز رفتار اخالقي كاركنان سازماني است؛ بروز رفتار اخالقي زماني 

 رد . اخالقياتموانع رفتار اخالقي در سازمان را از بين ببرندصورت مي پذيرد كه ارزش هاي اخالقي بتوانند 

 ازمانس بدهاي و نيک آن اساس بر كه شود مي تعريف نبايدها و بايدها و ها ارزش از سيستمي عنوان به سازمان

 ايه ويژگي داراي شخصيتي و فردي بعد در ها انسان كلي طور به. شود مي متمايز خوب از بد عمل و مشخص

 ايگاهج يک در وقتي افراد همين است ممکن. دهد مي شکل را آنها رفتار و گفتار پندار، كه هستند اخالقي خاص

 اين كه بزند رس فردي بعد از متفاوتي رفتار و گفتار پندار، كه شود موجب عواملي گيرندقرار مي سازماني پست و

 به فرادا اخالقي متفاوت رفتارهاي. بگذارد تاثير سازمان بخشي اثر و كارايي ميزان روي بر انساني هاي ويژگي

 باشد مي اداري فساد طيف ديگر سر و اداري سالمت آن سر يک كه خطي طيف يک در سازمان كارمندان عنوان

 و راهبردها اجراي ها، ماموريت انجام در سازمان موفقيت ميزان در اداري سالمت ميزان و باشد مي تحليل قابل

 .كند مي ايفا را سزايي به نقش سازماني اهداف به دستيابي نهايت در و ها برنامه

بر اين اساس و با توجه به اهميت بروز رفتار اخالقي در كاركنان سازمان ها و علي الخصوص شاغلين نظام 

را كاركنان سطوح كارشناسي و باالتر دانشگاه علوم پزشکي گيالن تشکيل  قيتحق نيا يجامعه آمار سالمت كشور،

مطابق اطالعات اخذ شده از معاونت  .شداستفاده  جدول كرجسي و مورگانحجم نمونه از  نييتع يبرادهند. مي

نفر تعيين  8075منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي گيالن، حجم جامعه آماري اين تحقيق دركل استان گيالن 

ر برآورد شد. براي تجزيه و تحليل نف 453گرديد. بر اين اساس، مطابق جدول كرجسي و مورگان، حجم نمونه، 

شامل  ميان ابعاد جو سازمانيدهد نتايج نشان مي .شداستفاده  ضريب همبستگي اسپيرمناز داده ها در اين تحقيق 

گري و تاكيد بر توليد با رفتار اخالقي كاركنان دانشگاه علوم پزشکي مزاحمت، صميميت، عالقمندي، مالحظه

شدت رابطه مستقيم ميان متغير تاكيد بر توليد و رفتار اخالقي كاركنان از ساير متغيرها رابطه معنادار وجود دارد. 
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