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Causal Model of Quantum Leadership Relationships and 
Quality of Work Life Mediated by Professional Ethics in 
Military Health (Case Study of Aja University of Medical 
Sciences)

Abstract

Introduction: The current idea of management and leadership considers using new 
skills and models as necessary to respond to the complexities of the quantum age.
Today, quantum theory is used in leadership and management, too.

Objective: The present study aimed to investigate causal model of quantum 
leadership relationships and quality of work-life mediated by professional ethics in 
military health (a case study of AJA University of Medical Sciences).

Material and Methods: The research method is descriptive-correlational (using 
structural equation technique). The statistical population included all the faculty 
members of AJA University of Medical Sciences (n= 200) Based on the Morgan 
Table, they included 123. Data collection tools were standardized questionnaires of 
quantum leadership, quality of life, and work ethic. Instrument validity was verified 
using content validity, face validity (qualitative method) and convergent validity 
(Fornell Larker test). Instrument reliability was measured through the internal 
consistency methodby calculating the Cronbach’s alpha coefficient and combined 
reliability coefficients. The structural equation model, SPSS 24 and LISREL 8 were 
used to analyze the data.

Results: The results showed thesignificance of the direct effect of quantum 
leadership on quality of work-life (0.22), and professional ethics (0.87), direct effect 
of professional ethics on work-life (0.77) and the significance of theindirect effect 
of quantum leadership on quality of work-life mediated by professional ethics (0.73)

Discussion and Conclusion: Results show that quantum leadership can increase 
prfessionalisim in faculty members and provide the basis for quality of work in AJA 
University of Medical Sciences.
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مقاله پژوهشی

الگوی علی روابط رهبری کوانتومی و کیفیت زندگی کاری با میانجیگری اخالق حرفه ای در 
سالمت نظامی )مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی آجا(

ذکریااحمدیان1،آرمینزارعیان2،محمدعزیزی3،پیمانجهانداری4،ساناززرگرباالیجمع5،حمیدرضاگنجیزاده6

چكيده
مقدمه:اندیشه کنونی مدیریت و رهبری، توسل به مهارت ها و مدل های جدید را الزامی برای پاسخ گویی به پیچیدگی های 
عصر کوانتوم می داند. امروزه نظریه کوانتوم عالوه بر کاربری در علم فیزیک در رهبری و مدیریت در سازمان ها نیز مورد 

استفاده قرار می گیرد.
هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین رهبری کوانتومی و کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی اخالق حرفه ای در 

بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا می باشد.
موادوروشها:روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی )با بهره گیری از تکنیک معادالت ساختاری( و جامعه آماری نیز 

کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا به تعداد 200 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری 
این پژوهش 132 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جمعیت هر یک از دانشکده ها انتخاب گردید ابزار 
گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد شده رهبری کوانتومی، کیفیت زندگی کاری و اخالق حرفه ای بود. روایی ابزارها 
با استفاده از روایی محتوا، روایی صوری به روش کیفی و روایی همگرا با بهره گیری از آزمون فورنل الرکر تأیید و پایایی 
ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و ضرایب پایایی ترکیبی اندازه گیری شد. جهت تحلیل 

داده ها از الگوی معادالت ساختاری و نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و LISREL نسخه 8 استفاده شد.
یافتهها:نتایج نشان داد که اثر مستقیم رهبری کوانتومی بر کیفیت زندگی کاری )0/22( و اخالق حرفه ای )0/87( مثبت و 
معنی دار است. اثر مستقیم اخالق حرفه ی بر کیفیت زندگی کاری )0/77( مثبت و معنی دار است و اثر غیرمستقیم رهبری 

کوانتومی بر کیفیت زندگی کاری با میانجیگری اخالق حرفه ای )0/73( مثبت و معنی دار است.
بحثونتيجهگيری:با توجه به نتایج می توان با بهره گیری از سبک رهبری کوانتومی اخالق حرفه ای را در اعضای هیئت 

علمی افزایش داد و بدین وسیله زمینه ارتقای کیفیت زندگی کاری در دانشگاه علوم پزشکی آجا را به فراهم نمود.
کلماتکليدی:اخالق حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی آجا، رهبری کوانتومی، کیفیت زندگی کاری

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، پژوهشکده علوم و فناوری طب نظامی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 1ـ 
دکترای تخصصی آموزش پرستاری، دانشیار، گروه بهداشت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران )*نویسنده مسئول(. 2ـ 

arminzj@yahoo.com :آدرس الکترونیکی  
دکترای دفاع راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران. 3ـ 

کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره، پژوهشکده علوم و فناوری طب نظامی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 4ـ 
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 5ـ 

کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره، پژوهشکده علوم و فناوری طب نظامی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 6ـ 

مقدمه
یکی از سازمان های موجود در جامعه که با محیط بیرونی خود 
ارتباط پیچیده و در عین حال پویایی دارد، دانشگاه علوم پزشکی 

و  علم  اشاعه  و  آموزش  علمی، مسئولیت  اعضای هیئت  و  است 
دانش در این دانشگاه های حساس را بر عهده دارند که کیفیت 
این امر تا اندازه ای به کیفیت محیط کار دانشگاه وابسته است. در 

1400/4/26مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هشتم  ■  شماره 3  ■  پاییز  1400  ■  شماره مسلسل 29   ■  صفحات  253-241 تاریخ دریافت:  
1400/7/17 تاریخ پذیرش:  
1400/10/19 تاریخ انتشار:  
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 )Quality of Work Life( این راستا بررسی کیفیت زندگی کاری
اعضای هیئت علمی به منظور افزایش کارایی آن ها از دیرباز مورد 
ارائه دهنده خدمات بهداشتی - درمانی قرار  توجه سازمان های 
داشته است و ارزش هایی را که باعث بهبود بهداشت، رفاه، امنیت 
شغلی، رضایت شغلی، توسعه مهارت ها و ایجاد تعادل بین زندگی 
کاری و غیرکاری می شود، توسعه می دهد )1(. در واقع تحقیق و 
بررسی کیفیت محیط کار اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم 
پزشکی از جمله مسائلی است که از یک سو به مدیران و مجریان 
این حوزه در زمینه تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و سیاست های 
بهبود مدیریت منابع انسانی در جهت پیشگیری و کاهش عوامل 
منفی روانشناختی مربوط به کار و ارتقا کیفیت زندگی کاری در 
دیگر  از سوی  و   )2( نماید  زیادی  نظام سالمت می تواند کمک 
دانشگاه از وضعیت محیط کار خویش آگاهی و در جهت بهبود 

آن اقدام می کنند )3(.
این مفهوم داللت بر یک مجموعه خاص از شرایط و شیوه های 
سازمانی دارد )4( به عبارتی نگرشی است که می کوشد تا کیفیت 
زندگی افراد شاغل را بهبود بخشد و به نیازهای شغلی به عنوان یک 
عامل تولید در کنار سایر عوامل توجه نماید )5(. کیفیت زندگی 
کاری را می توان از دو دید عینی و ذهنی تعریف نمود. تعریف عینی 
مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند حقوق و 
مزایا، امکانات رفاهی، بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، 
دموکراسی، سرپرستی، تنوع و غنی بودن مشاغل است )6( و تعریف 
ذهنی شامل تصور فرد از کیفیت زندگی کاری است )7(. کیفیت 
زندگی کاری اعضای هیئت علمی زمینه ساز آموزش و پژوهش 
بهتر و یا با کیفیت تر در دانشگاه ها خواهد شد )8(. عدم توجه به 
شرایط کاری مناسب اعضای هیئت علمی و وجود سطوح مختلف 
کیفیت زندگی کاری در دانشگاه ها ممکن است به بروز رفتارها و 
عملکردهای متفاوتی از سوی اعضای هیئت علمی منجر شود )9(.

یکی از عوامل اساسی تأثیرگذار بر بهبود و بهسازی محیط کار 
به  توجه  علمی  هیئت  اعضای  کاری  زندگی  کیفیت  ارتقای  و 
سبک رهبری مدیران دانشگاه )شامل مدیران گروه های آموزشی، 
ریاست دانشکده ها و رئیس دانشگاه( می باشد. در واقع موفقیت 
سازمان های امروزی در گرو رهبری صحیح و کارآمد است که بر 
نفوذ، راهنمایی، هدایت و به جریان انداختن فعالیت های سازمان، 

باور و اعتقاد کارکنان اتکا دارد )10(. امروزه نظریه کوانتوم عالوه 
بر کاربری در علم فیزیک در رهبری و مدیریت نیز مورد استفاده 
قرار می گیرد )11( و باعث به وجود آمدن مبحث میان رشته ای 
در   )Quantum Leadership( کوانتومی  رهبری  نام  به  جدیدی 
عرصه سازمان ها و مدیریت شده است. دیدگاه کوانتمی، جهان را 
به عنوان سامان های پیچیده، زنده و با ارتباطات زیاد، پویا، خود 
سازنده و غیرقابل پیش بینی توصیف می کند )12(. به طوری که در 
این دیدگاه، سازمان ها باید آرایشی یادگیرنده داشته باشند )13(.
بیشتر  انسانی،  توان  ایجاد  با  که  است  عملی  کوانتومی  رهبری 
بین رهبر و کارکنان )14( و همچنین  آزاد و مستمر  تعامل  بر 
تأثیر متقابل پویایی داخلی سازمان با کارکنان و بالعکس تأکید 
و سازمان را به سمت آینده مطلوب هدایت می کند )11، 15(. 
در چنین سازمان هایی ویژگی ها، مهارت ها و وظایف مدیران باید 
متفاوت از نوع سنتی آن باشد تا بتوانند محیط سازمان های شان 
را توسعه دهند و آن را در جهت موفقیت و سرآمد بودن هدایت 
و رهبری کنند )13(. در رهبری کوانتومی تکیه بر شبکه های غیر 
سلسله مراتبی بوده، نفوذ تابع ویژگی های فردی است و ارتباطات 
به صورت گسترده ای بین افراد در گروه وجود دارد )16(. رهبران 
کوانتومی در ایفای نقش خود، تالش می کنند در عرصه هایی چون 
مدیریت اطالعات، پویایی های انسانی، ارتباطات و شرایط بیرونی و 
زمین های، موازنه بین نظم و آشوب را حفظ نمایند )17(. به نظر 
می رسد رهبری کوانتومی از طریق ایجاد کیفیت روابط و کیفیت 
محیط کار بدون تردید می تواند زمینه رفتارهای اخالقی و ایجاد 

جو سالم و با نشاط در سازمان را فراهم نماید.
یکی دیگر از متغیرهای که می توان پیش بینی نمود در رابطه بین 
سبک رهبری کوانتومی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه علوم 
 Professional( حرفه ای  اخالق  نماید  ایفا  نقش  ارتش  پزشکی 
Ethics( اعضای هیئت علمی می باشد. در حقیقت دانشگاه علوم 

پزشکی یک سازمان حرفه ای می باشد که مجموعه ای از رفتارهای 
اعضای هیئت علمی آن در شکل دهی فضای اخالقی آن نقش دارد 
)18(. امروزه نظام سالمت صرفاً به دنبال تربیت فارغ التحصیالن 
مداری  ارزش  کادر سالمت  تربیت  دنبال  به  بلکه  نیست  علم  با 
اخالق   .)19( باشند  اخالقی  عالی  صفات  دارای  که  هستند 
حرفه ای مجموعه ای از اصول، استانداردها و کنش و واکنش های 
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به مجامع  از سوی سازمان ها  پذیرفته شده ای است که  اخالقی 
حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را 
در اجرای وظایف حرف های برای اعضای خود فراهم کنند )20(. 
نتایج مطالعات حاکی از این است که در کشور ما بحث اخالق 
سازمانی و حرفه ای نسبت به جامعه غربی و سکوالر کمتر رعایت 
می گردد )21(. لذا، می طلبد که این موضوع بیشتر مورد بررسی 
قرار گرفته و حساسیت موضوع توسط آحاد جامعه و سازمان ها 
درک گردد. کارکنان سازمان ها ترجیح می دهند در سازمان های 
حرفه ای فعالیت کنند، زیرا یک محیط اخالقی، ناشی از حرفه ای 
بودن، باعث کاهش عوامل ناخوشایند در کار و افزایش کیفیت و 

سالمت در محیط کاری می گردد )22(.
نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که اخالق هم می تواند به 
عنوان منبعی از کیفیت زندگی کاری کارکنان و هم به عنوان شرایط 
کاری مرتبط با کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته شود )23(. به نظر 
می رسد زمانی که نگرش اخالقی به کار وجود دارد، کارکنان درکی 
مثبت از محیط کاری داشته باشند و مدیرانی که نگرش اخالقی به 
حرفه خود دارند، سعی می کنند که در بهبود کیفیت زندگی کاری 
و سالمت سازمانی بیشترین بهبودی و تناسب را حاصل نمایند 
)22(. در سازمان هایی که کارکنان به ارزش های اخالقی اعتقاد 
دارند و در راستای بهبود اخالق حرفه ای عمل می کنند می توانند 
موجبات ارتقای سالمت سازمانی را نیز فراهم نمایند )24، 25(. 
رفتارهای متفاوت اخالقی افراد به عنوان کارمندان سازمان در یک 
طیف خطی که در یک سر آن سالمت سازمانی و در سر دیگر طیف 
فساد سازمانی قرار دارد )26-28(. نتایج پژوهش های مختلف بیانگر 
تأثیر سبک های رهبری بر کیفیت زندگی کاری )10-13( و اخالق 
حرفه ای )18-20( است. با توجه به ادبیات موضوعی و مطالبی که 
پیرامون نقش رهبری کوانتومی بر سایر متغیرهای سازمانی بیان 
گردید، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین رهبری کوانتومی و 
کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی اخالق حرفه ای در بین اعضای 

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا می باشد.

موادوروشها
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی با استفاده از روش 
مد ل  یابی معادالت ساختاری است. برای تعیین روابط احتمالی 

معادالت  علی  الگویابی  از  یکدیگر  بر  آن ها  تأثیرات  و  متغیرها 
ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 
تمامی اعضای هیئت علمی اصلی و داخلی دانشگاه علوم پزشکی 
از کارگزینی  ارائه شده  آجا می باشد که در مجموع مطابق آمار 
دانشگاه 200 نفر می باشند و از این تعداد 132 نفر در زمستان 
از روش  استفاده  با   )Morgan( اساس جدول مورگان  بر   1399
نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. از مالک های ورود 
افراد به مطالعه می توان به عضو هیئت علمی بودن در دانشگاه 
اندازه گیری  ابزار  به  پاسخگویی  به  رضایت  و  آجا  پزشکی  علوم 
پاسخگویی  نیز، عدم  از مالک های خروج  نمود. همچنین  اشاره 
صحیح، عدم دقت، صحت و صرف وقت کافی در پاسخگویی به 

ابزار اندازه گیری مد نظر قرار داده شد.
ابزار اصلی گردآوری داده ها سه پرسشنامه به شرح ذیل بود:

پرسشنامهرهبریکوانتومی:جهت سنجش رهبری کوانتومی از 
پرسشنامه رهبری کوانتومی مدل عظیمی ثانوی و رضوی )29( 
استفاده شده است که رهبری کوانتومی را در قالب 21 گویه و 
7 بعد، دیدن کوانتومی )گویه 1 تا 3(، تفکر کوانتومی )گویه 4 
تا 6(، احساس کوانتومی )گویه 7 تا 9(، شناخت کوانتومی )گویه 
10 تا 12(، عمل کوانتومی )گویه 13 تا 15(، اعتماد کوانتومی 
)گویه 16 تا 18( و وجود کوانتومی )گویه 19 تا 21( مورد بررسی 
قرار می دهد. این پرسشنامه با طیف لیکرت پنج قسمتی )خیلی 
مخالفم: 1، مخالفم: 2، نظری ندارم: 3، موافقم: 4 و خیلی موافقم: 
5( نمره گذاری شده است. با توجه به اینکه نمره این پرسشنامه از 
میانگین کل عبارت ها به دست می آید از این رو نمره کل پرسشنامه 
بین 1 تا 5 خواهد بود. نتیجه به دست آمده از این پرسشنامه هر 
چقدر به یک نزدیک تر باشد نشان از رهبری کوانتومی پایین و هر 
چقدر به پنج نزدیک تر باشد نشان از دارا بودن ویژگی های رهبری 
کوانتومی  باال در افراد می باشد. حد متوسط این پرسشنامه نیز 3 
می باشد. عظیمی ثانوی و رضوی )29( روایی صوری “پرسشنامه 
رهبری کوانتومی” را، بر اساس نگارش، جمله بندی و ظاهر منطقی 
سازمانی  رفتار  حوزه  در  مدیریت  متخصصان  از  تن   10 توسط 
مورد بررسی قرار داد. متخصصان اهمیت هر یک از عبارت ها در 
طیف پنج درجه ای لیکرت را مشخص نمودند. نتایج این قسمت 
نشان داد که تمام عبارت های پرسشنامه از نظر متخصصان تأثیر 
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بیشتر از 1/5 دارند و تأیید شدند. همچنین در این پژوهش پایایی 
در  کرونباخ  آلفا  ضریب  محاسبه  با  درونی  همبستگی  روش  به 
نمونه 59 نفری از مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان کشور 
گزارش   0/80 برابر  منتخب  ورزشی  فدراسیون های  رؤسـای  و 
نمودند. همچنین در پژوهش نوروز زاده و همکاران )30( پایایی 
به روش همبستگی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی 
از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  نفری  نمونه 347  ترکیبی در 
استان اردبیل برای پرسشنامه رهبری کوانتومی به ترتیب 0/908 
و 0/912 گزارش شد. همچنین روایی همگرا را در همین پژوهش 
با بهره گیری از آزمون فورنل الرکر )Fornell & Larcker( برابر 

0/758 گزارش شد.
پرسشنامهکيفيتزندگیکاری:جهت سنجش کیفیت زندگی 

 )31( )Walton( کاری از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
استفاده شد که کیفیت زندگی کاری را در قالب 8 مؤلفه )پرداخت 
منصفانه و کافی، محیط کاری سالم و امن، تأمین فرصت رشد و 
امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی 
کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه 
قابلیت های اجتماعی( و بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت مورد 
سنجش قرار می دهد. والتون )31( روایی صوری پرسشنامه اعتماد 
سازمانی را، توسط تعدادی از متخصصان مدیریت در حوزه رفتار 
این قسمت نشان داد که  نتایج  قرار داد.  بررسی  سازمانی مورد 
است.  قبول  قابل  روایی  دارای  متخصصان  نظر  از  پرسشنامه 
ضریب  محاسبه  با  درونی  همبستگی  روش  به  پایایی  همچنین 
آلفا کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش بر اساس یک مطالعه 

مقدماتی 0/85 محاسبه شد.
قالوندی و همکاران )18( نیز در پژوهش خود با نمونه 190 نفری 
از کارکنان دانشگاه ارومیه، شاخص روایی محتوا به روش کیفی 
این ابزار را مورد سنجش قرار دادند که مورد تأیید گزارش شد. به 
عالوه، پایایی ابزار به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای 
کرونباخ با نمونه فوق، محاسبه و 0/93 به دست آمد. همچنین در 
این پژوهش روایی سازه به روش تحلیل عاملی تأییدی با وجود 
هشت عامل مورد تأیید قرار گرفت و روایی همگرا در همین پژوهش 

با بهره گیری از آزمون فورنل الرکر برابر 0/570 گزارش شد.
از  حرفه ای  اخالق  سنجش  جهت  حرفهای:  اخالق پرسشنامه

استفاده   )31(  )Kirsten( کریستن  حرفه ای  اخالق  پرسشنامه 
مؤلفه   8 و  گویه   16 قالب  در  را  حرفه ای  اخالق  که  می گردید 
مسئولیت پذیری )عبارات 2-1(، صداقت )عبارات 4-3(، عدالت 
و انصاف )عبارات 6-5(، وفاداری )عبارات 8-7( و برتری جویی و 
رقابت طلبی )عبارات 10-9(، احترام به دیگران )عبارات 11-12(، 
همدردی با دیگران )عبارات 14-13(، رعایت ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی )عبارات 16-15( و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت 

مورد سنجش قرار می دهد.
در پژوهش کریستن )32( روایی محتوا این ابزار به روش کیفی، 
از نظر مدرسین و صاحب نظران رشته مدیریت )تعداد گزارش 
نشده( بررسی و مورد تائید گزارش نمود. همچنین روایی همگرا 
از آزمون فورنر و الرکر 0/524 گزارش نمودند.  با بهره گیری  را 
پایایی به روش همبستگی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ 
نیز در این پژوهش 0/87 محاسبه شد. در ایران نیز در پژوهش 
قالوندی و همکاران )18( که شامل 190 تن از کارکنان دانشگاه 
ارومیه بود، شاخص روایی محتوا به روش کیفی »پرسشنامه اخالق 
حرفه ای« سنجیده شد که مورد تأیید گزارش شد. بعالوه، پایایی 
آلفای کرونباخ  با محاسبه ضریب  ابزار به روش همسانی درونی 
این  به دست آمد. همچنین در  نمونه فوق، محاسبه و 0/84  با 
پژوهش روایی سازه به روش تحلیل عاملی تأییدی با وجود هشت 
عامل مورد تأیید قرار گرفت و روایی همگرا در همین پژوهش با 

بهره گیری از آزمون فورنل الرکر برابر 0/512 گزارش شد.
در مطالعه حاضر، روایی پرسشنامه ها به روش روایی محتوا و صوری 
به روش کیفی و همگرا و واگرا با بهره گیری از آزمون فورنل الرکر 
انجام شد. بدین صورت که روایی محتوایی ابزارها توسط 8 تن از 
متخصصین و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ارومیه )4 نفر از گروه 
مدیریت( و دانشگاه علوم پزشکی آجا )4 نفر از گروه روانشناسی 
و مدیریت بهداشت( بررسی و تأیید شد و روایی همگرا نیز برای 
پرسشنامه های رهبری کوانتومی، کیفیت زندگی کاری و اخالق 
حرفه ای به ترتیب 0/50، 0/50 و 0/53 محاسبه شد. بعالوه، پایایی 
ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 
و پایایی ترکیبی با نمونه فوق، محاسبه و برای پرسشنامه رهبری 
کوانتومی به ترتیب 0/82 و 0/71، برای پرسشنامه کیفیت زندگی 
کاری 0/81 و 0/70 و برای پرسشنامه اخالق حرفه ای به ترتیب 
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0/84 و 0/72 به دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب برای هر سه 
ابزار می باشد.

برای گردآوری داده ها، با توجه به جامعه آماری پژوهش و در نظر 
گرفتن پرسشنامه های مخدوش و یا ناقص تعداد 150 پرسشنامه 
علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  معرفی نامه  اخذ  از  پس  و  تهیه 
پزشکی آجا، به صورت حضوری اقدام به توزیع پرسشنامه ها در بین 
اساتید )به صورت فیزیکی و مجازی( شد و پس از تکمیل جمع آوری 
گردید. قبل از اجرای پژوهش در خصوص اهداف پژوهش و محفوظ 
ماندن نام و پاسخ ها به شرکت کنندگان اطمینان داده شد و رضایت 
آن ها برای شرکت در پژوهش حاصل گردید. جهت تحلیل داده ها 
SPSS نسخه 24 و  نرم افزارهای  الگوی معادالت ساختاری و  از 

LISREL نسخه 8 استفاده شد.

با کد اخالق IR.AJAUMS.REC.1400.009 در  مطالعه حاضر 
به  با کد 97001341  آجا  دانشگاه علوم پزشکی  کمیته اخالق 
تصویب رسیده است. در این مطالعه، نکات اخالقی بیانیه هلسینکی 
از جمله توضیح اهداف به نمونه پژوهش و کسب رضایت کتبی 
به  انتخاب  دادن حق  تحقیق،  در  آنان جهت شرکت  از  آگاهانه 
نمونه های پژوهش برای ورود به پژوهش و خروج از آن در هر زمان، 
محرمانه ماندن اطالعات، رعایت صداقت در انتخاب واحدهای مورد 
پژوهش و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، ارائه نتایج پژوهش 
به واحدهای مورد پژوهش و مسئولین محیط پژوهش در صورت 
کلیه  و  پژوهش  مورد  واحدهای  کلیه  از  قدردانی  و  درخواست 

مسئولین ذی ربط که همکاری داشته اند، رعایت شد.

یافتهها
نتایج حاصل از بررسی یافته های توصیفی نمونه آماری پژوهش 
نشان داد که 98 نفر )74 درصد( از نمونه آماری مرد و 34 نفر 

)26 درصد( زن می باشند. همچنین 82 نفر )62 درصد( از افراد 
مورد مطالعه دارای مدرک دکتری حرفه ای )پزشکی( و نیز 50 
بودند.   )PhD( تخصصی  دکتری  مدرک  دارای  درصد(   38( نفر 
میانگین سنی افراد مورد مطالعه نیز 47/15 و میانگین سنوات 

خدمت آنان 12/ 10 سال بود.
نرمال  بررسی  پژوهش،  فرضیه های  آزمون  به  پرداختن  از  قبل 
بودن تک متغیری و چند متغیری داده ها در مدل یابی ضروری 
است. بدین معنی که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به 
ترتیب نباید از 3 و 10 بیشتر باشد. جدول شماره 1 شاخص های 
توصیفی متغیرها جهت بررسی پراکندگی مناسب و نرمال بودن 
توزیع داده ها ارائه  شده اند و مقادیر مطرح شده را نشان می دهند 
و به عبارتی پیش فرض مدل یابی یعنی نرمال بودن تک متغیری 

داده ها برقرار است.
با توجه به اینکه نتایج تحلیل عاملی بخش اندازه گیری متغیرهای 
پایایی  و  روایی  از  سازه ها  تمام  که  داد  نشان  برون زا  و  درون زا 
الزم برخوردارند، لذا، در این قسمت، ساختار کلی مدل مفهومی 
پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد تا مشخص شود که آیا روابط 
مفهومی  چارچوب  تدوین  مرحله  در  متغیرها  بین  که  تئوریکی 

مدنظر محقق بوده است.
جدول  در  شده  نوشته  برازندگی  مشخصه های  که  طور  همان 
شماره 2 و در پایین مدل ها )شکل 1 و 2( نشان می دهد، داده های 
این پژوهش با ساختار عاملی و زیر بنای نظری پژوهش برازش 
مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازه های نظری 
است. با توجه به جدول فوق، »مجذور میانگین مربعات خطای 
 )Root Mean Square Error of Approximation( تقریب« 
برابر 0/08 نشانه ی برازش خوب مدل ساختاری است. همچنین 
 GFI: Goodness( »مطابق نتایج، مقدار »شاخص نیکویی برازش

 ی کار  یزندگکیفیت  ایاخالق حرفه  کوانتومی  رهبری شاخص 
 25/3 99/2 23/3 میانگین  مرکزی

 پراکندگی 
 69/0 79/0 86/0 انحراف معیار 

 48/0 63/0 75/0 واریانس 

 -01/0 09/0 -13/0 چولگی  توزیع  شکل
 -51/0 -40/0 -84/0 کشیدگی 

 

جدول1-شاخصهایمرکزی،پراکندگیوتوزیععوامل
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 Comparative( »و »شاخص برازندگی تطبیقی )of Fit Index

Fit Index: CFI( برابر یا بزرگ تر از 0/90 و »شاخص تعدیل شده 

برازندگی« )Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI( نیز باالتر 
از 0/80 می باشد که بیانگر برازش مدل هستند. همچنین مجذور 
خی بر درجه آزادی )χ2/df( با مقدار )2/84( )کمتر از 3( داللت 

بر برازش بهتر مدل ساختاری دارد.
فرضیه اصلی: رهبری کوانتومی بر کیفیت زندگی کاری با نقش 

میانجی اخالق حرفه ای در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی آجا تأثیر دارد.

برای بررسی معناداری اثر میانجی به نتایج آزمون سوبل استناد شد.

( )a b a b

a b

(b s ) (a s ) s s
Z value ×
− =

× + × + ×2 2 2 2 2 2

 
در این رابطه:

 نتيجه برازش  مقدار مدل  مقدار قابل قبول  شاخص برازش  

 های برازش مطلقشاخص
GFI 9/0< 92/0  مناسب 

RMR  مناسب  035/0 نزدیک به صفر 

 های برازش تطبیقیشاخص

NFI 9/0< 97/0  مناسب 
CFI 9/0< 99/0  مناسب 
RFI 9/0< 97/0  مناسب 
IFI 9/0< 99/0  مناسب 

 برازش مقتصد  های شاخص
RMSEA 08/0> 063/0  مناسب 

/DF2X  مناسب  86/1 5کمتر از 
 

جدول2-شاخصهایبرازشمدلساختاری

شكل1-مدلمعادالتساختاریدرحالتضریبمسيراستاندارد
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a: ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
B: ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

Sa: خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی

Sb: خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته

با توجه به اینکه مقادیر Z-value به دست آمده باالتر از 1/96 
می باشد، لذا، نقش میانجی اخالق حرفه ای در رابطه بین رهبری 
کوانتومی و کیفیت زندگی کاری در سطح اطمینان 95 درصد 

معنادار است.
واریانس  آماره  مقدار  میانجیگری  شدت  و  میزان  بررسی  برای 
محاسبه شده )VAF( محاسبه شد. اگر مقدار VAF کمتر از 0/20 
بود می توان نتیجه گرفت که میانجیگری صورت نگرفته است. در 
مقابل وقتی مقدار VAF خیلی بزرگ و باالتر از 0/80 باشد، می توان 
ادعای میانجیگری کامل کرد. وضعیتی که در آن VAF بین 0/20 
تا 0/80 باید، به عنوان میانجیگری جزئی تشریح می شود. با توجه 
به مقدار به دست آمده از آماره VAF که برابر با 0/82 است که 

می توان گفت که میانجیگری کامل صورت گرفته است.
بيناعضای برکيفيتزندگیکاریدر 1-1(رهبریکوانتومی

هيئتعلمیدانشگاهعلومپزشكیآجاتأثيردارد.

کار  مسیر  مقدار ضریب  که  داد  نشان  فرضیه  این  آزمون  نتایج 
رهبری کوانتومی بر کیفیت زندگی کاری برابر با 0/22 می باشد. 
آماره تی این ارتباط برابر با 3/12 می باشد که در سطح اطمینان 
95 درصد معنادار گزارش شد )P≤ 0/05(. بر این اساس فرضیه 
صفر پژوهش رد و فرضیه مقابل تأیید می شود. به این معنا که 
رهبری کوانتومی بر کیفیت زندگی کاری در بین اعضای هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
1-2(رهبریکوانتومیبراخالقحرفهایدربيناعضایهيئت

علمیدانشگاهعلومپزشكیآجاتأثيردارد.

کار  مسیر  مقدار ضریب  که  داد  نشان  فرضیه  این  آزمون  نتایج 
رهبری کوانتومی بر اخالق حرفه ای برابر با 0/87 می باشد. آماره  
تی این ارتباط برابر با 12/58 می باشد که در سطح اطمینان 95 
درصد معنادار گزارش شد )P≤ 0/05(. بر این اساس فرضیه صفر 
پژوهش رد و فرضیه مقابل تأیید می شود. به این معنا که رهبری 
کوانتومی بر اخالق حرفه ای در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی آجا تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

tشكل2-مدلمعادالتساختاریدرحالتآماره
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1-3(اخالقحرفهایبرکيفيتزندگیکاریدربيناعضایهيئت

علمیدانشگاهعلومپزشكیآجاتأثيردارد.

نتایج آزمون این فرضیه نشان داد که مقدار ضریب مسیر اخالق 
حرفه ای بر کیفیت زندگی کاری برابر با 0/77 می باشد. آماره تی 
این ارتباط برابر با 9/17 می باشد که در سطح اطمینان 95 درصد 
معنادار گزارش شد )P≤ 0/05(. بر این اساس فرضیه صفر پژوهش 
رد و فرضیه مقابل تأیید می شود. به این معنا که اخالق حرفه ای 
بر کیفیت زندگی کاری در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی آجا تأثیر مستقیم و معناداری دارد. )جدول 3(

بحثونتيجهگيری
اندیشه کنونی مدیریت و رهبری، توسل به مهارت ها و مدل های 
جدید را الزامی برای پاسخ گویی به پیچیدگی های عصر کوانتوم 
می داند. امروزه نظریه کوانتوم عالوه بر کاربری در علم فیزیک در 
رهبری و مدیریت در سازمان ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین رهبری کوانتومی 
و کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی اخالق حرفه ای در بین 

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا می باشد.
نتایج فرضیه های طرح شده برای دستیابی به هدف مذکور بیانگر 
این بود که رهبری کوانتومی بر کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا تأثیر مثبت و معنی داری )0/22( 
دارد. در تأیید این یافته ها زاهد باالن و همکاران بیان می دارند 
که رهبری معنوی بر اخالق کاری و کیفیت زندگی کار پرستاران 
 )Laschinger & Fida( السچینگر و فیدا .)تأثیرگذار است )33
در پژوهش خود نشان دادند که رهبران معنوی از طریق ایجاد 

محیط های کاری مناسب می توانند موجبات بهینه نمودن عملکرد 
کارکنان و کیفیت زندگی کاری را فراهم نمایند )34(. همچنین این 
نتایج با نتایج حاصل از پژوهش های نوروز زاده و همکاران )30(، 
حسنی و عباس خانی )35(، خورشید و قلیزاده )36(، الویکولی 
 )37( )Dierendonck( و دیریندوک )( و همکاران )25Iavicoli(
همسو و هم جهت می باشد. چرا که آنان نیز در پژوهش خود به 
نتایج مشابهی دست یافتند. در واقع می توان گفت نتایج حاصل از 

این پژوهش مکمل نتایج پژوهش های پیشین می باشد.
در تبیین این نتایج باید عنوان نمود که در محیط رقابتی و پرتالطم 
امروزی، با توجه به نقش رهبری در ایجاد تغییر، اکثر سازمان ها 
توجه خود را به رهبران سازمانی معطوف کرده و با جسارت خاصی 
به دنبال ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمان هستند؛ از این رو نیاز 
به رویکرد رهبری کوانتومی در سازمان که چهار عرصه ی اساسی 
ماهیت انسان یعنی جسم، ذهن، عواطف و احساسات و روح را 
در هم ادغام کند، نمود پیدا می کند. افراد در چنین سازمان هایی 
توانمند هستند و صالحیت دستیابی به چشم انداز روشن سازمانی را 
به طور نمایانی دارند؛ بنابراین وجود رهبری کوانتومی که می تواند 
سازمان  در  کاری  کیفیت  بهبود  باعث  انسانی  ابعاد  به  توجه  با 
شود، امری ضروری به نظر می رسد. به عبارتی از آنجا که رهبران 
کوانتومی معتقدند کنترل، پیش بینی و ثبات چیزی بی معنی و 
و  ارزش  فاقد  عبثی هستند که در مدیریت سازمان های کنونی 
اعتبار هستند و لذا، مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی آجا 
می توانند با حذف دیدگاه مکانیکی و ایستا نسبت به محیط کار 
سعی در بهره گیری از مزیت های پیچیدگی باشند و بدین وسیله 
با فراهم نمودن سازمانی پویا، فعال و در حال رشد زمینه افزایش 

 نتیجه Sobel (VAF) شمول واریانس تی آماره   ضریب مسیر  فرضیات 

1 

 تأیید 12/8 82/0   ای حرفه اخالق میانجی نقش با کاری   زندگی کیفیت بر کوانتومی رهبری 
    12/3 22/0 اثر مستقیم 

    - 73/0 اثر غیر مستقیم 
    - 95/0 اثرکل

 تأیید   12/3 22/0 کاری  زندگی کیفیت بر کوانتومی رهبری  1-1
 تأیید   58/12 87/0 ایحرفه  رهبری کوانتومی بر اخالق 1-2
 تأیید   17/9 77/0 کاری زندگی کیفیت بر ای حرفه  اخالق 1-3
 

جدول3-خالصهنتایجفرضيهها
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روحیه و نشاط و گسترش روابط غیررسمی و در نهایت ارتقای 
این دانشگاه  اعضای هیئت علمی  برای  را  کیفیت زندگی کاری 
فراهم نمایند. در این راستا حسنی و عباس خانی بیان می دارند 
بین متغیرهای رهبری معنوی و اخالق حرفه ای با عملکرد سازمانی 
و کیفیت زندگی کارکنان رابطه ای معنی دار وجود دارد )35(. در 
واقع مدیران دانشگاه علوم پزشکی آجا با بهره گیری از این سبک 
رهبری و با ایجاد روحی جدید در کالبد سازمان و انعطاف پذیری 
و استقرار پارادایم سازمان یادگیرنده موجب می گردند دانشگاه از 
حالت ایستایی و خمودگی رهایی یافته و محیط آن برای کادر 
علمی محیطی جذاب و نو و ابتکاری باشد که همین امر موجب 
کاری  زندگی  ارتقای کیفیت  نهایت  در  و  پیشرفت  موانع  حذف 

اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه می گردد.
همچنین نتایج حاکی از این بود که رهبری کوانتومی بر اخالق 
این  دارد. در  و معنی داری )0/87(  تأثیر مثبت  اساتید  حرفه ای 
راستا دیریندوک )Dierendonck( )37( بیان می دارد که شیوه های 
و  سبک  و  کارکنان  به  نسبت  رهبر  مثبت  توجه  مانند  رهبری، 
رویکرد رهبری اشتراکی بر ایجاد محیط سالم، معنوی و اخالقی 
کار تأثیر مثبت دارد )37(. این یافته ها با نتایج پژوهش های نوروز 
زاده و همکاران )30(، زاهد بابالن و همکاران )33(، خورشید و 
و  )Iavicoli( و همکاران )25( همسو  قلیزاده )36( و الویکولی 

همخوان می باشد.
که  نمود  عنوان  می توان  فوق  فرضیه  نتایج  توجیه  و  تبیین  در 
اهداف سازمان،  از  ارائه چشم اندازی روشن  با  رهبران کوانتومی 
رفع  آن ها در جهت  به  و کمک  کارکنان  به  احترام  دادن  نشان 
شدن  قائل  ارزش  افراد،  برانگیختن  کاری،  و  شخصی  مشکالت 
کارکنان،  به  موقع  به  و  محترمانه  بازخورد صریح،  و  آن ها  برای 
احساس اهمیت و تعلق خاطر آن ها به کار را ایجاد و بدین وسیله 
امر خود  این  نمایند که  زمینه جو اخالقی در سازمان را فراهم 
نیز موجب ارتقای اخالق حرفه ای در کارکنان می گردد؛ بنابراین 
مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی آجا باید درون خود را 
با تکنیک های خاصی بپاالیند تا محیط خود را بهتر درک کرده 
و روندهای به ظاهر پنهان آن ها را کشف کنند و با بهره گیری از 
توانایی تفکر به شیوه متناقض یا تفکر کوانتومی، برای برخورد با 
محیط متالطم سازمانی و همچنین حل مسائل سازمان خود به 

شیوه بدیع و تازه، از این مهارت رهبری کوانتومی استفاده کنند 
تا با کاهش تعارضات و مسائل سازمانی و استقرار پالتفرم سازمانی 
پویا، خالق، بانشاط و انعطاف پذیر زمینه افزایش اخالق حرفه ای 
در کادر علمی را فراهم نمایند. در واقع رهبری کوانتومی با کاهش 
بوروکراسی اداری، نقض ساختار سفت و سخت، سلسله مراتبی 
و دستوری، زمینه مشارکت و انعطاف پذیری در تصمیم گیری و 
تصمیم سازی را فراهم می نماید که همه این عوامل تأثیر مثبتی 
در ایجاد تعلق، تعهد، صداقت، صمیمیت و اخالق حرفه ای اساتید 

دانشگاه علوم پزشکی آجا می گردد.
بر کیفیت  اخالق حرفه ای  بود که  این  از  نتایج حاکی  ادامه  در 
زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا تأثیر 
و  جعفری  یافته ها  این  تأیید  در  دارد.   0/077 معنی دار  مثبت، 
همکاران بیان می دارند که اثر مستقیم متغیر اخالق حرفه ای بر 
کیفیت زندگی کاری مثبت و معنی دار است )22(. پیو و اگارکا 
(Puiu & Ogarca) )38( نشان دادند که رفتار اخالقی بر کیفیت 

زندگی کاری کارکنان مثبت و معنادار است )38(. همچنین این 
 ،)33( همکاران  و  بابالن  زاهد  پژوهش های  یافته های  با  نتایج 
قالوندی و احمدیان )18( و الوی کولی و همکاران )25( همخوانی 
دارد. چرا که آنان نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتند.

در تبیین فرضیه فوق می توان گفت که گسترش اخالقیات حاکم بر 
رفتار علمی و حرفه ای کارکنان در همه سطوح دانشگاهی می تواند 
موجب افزایش التزام اجتماعی آنان و افزایش کیفیت زندگی کاری 
در دانشگاه علوم پزشکی آجا گردد بدین معنی که تقویت اخالق 
افزایش سالمت  موجب  آجا،  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  حرفه ای 
گسترش  دانش،  ارتقای  و  ترویج  علمی،  کادر  روحی  و  جسمی 
تحقیق و فراهم آوردن کیفیت زندگی کاری را موجب می گردد. 
به عبارتی اگر مؤلفه های اخالق حرفه ای در محیط کاری دانشگاه 
علوم پزشکی آجا متبلور گردد می توان انتظار داشت که سازمان از 
سالمت بهتری برخوردار گردیده و پارامترهای پرداخت منصفانه، 
سیستم پاداش و تنبیه درست و صحیح، ایجاد فرصت های بهتر، 
رشد و بهره وری و مشارکت در محیط کار نیز جا باز کنند و موجبات 
افزایش کیفیت زندگی کاری در این دانشگاه نظامی فراهم گردد. 
در این راستا قالوندی و همکارش بیان می دارند اخالق حرفه ای بر 
سالمت سازمانی تأثیر دارد. اخالق حرفه ای بر کیفیت زندگی کاری 
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تأثیر دارد و تأثیر غیرمستقیم اخالق حرفه ای بر کیفیت زندگی 
کاری با نقش میانجی سالمت سازمانی مثبت و معنی است )18(. 
در واقع اخالق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری دو متغیر مرتبط 
در محیط های کاری هستند و نتایج پژوهش های گوناگون نشان 
می دهد اخالق هم می تواند به عنوان منبعی از کیفیت زندگی  کاری 
کارکنان و هم به عنوان شرایط کاری مرتبط با کیفیت زندگی کاری 
در نظر گرفته شود. پژوهشگران و صاحب نظران، محیطی را که 
کیفیت زندگی کاری در آن رعایت شده باشد، به عنوان محیط 
کاری مشارکتی، پویا و باز و غیررسمی می دانند. چنین محیطی 
را می توان اخالقی و مولد دانست. خورشید و همکاران نوع ضمنی 
نهادینه سازی فرهنگ اخالقی تأثیر قوی تری بر کیفیت زندگی 
کاری و پیامدهای مرتبط با کار نسبت به نوع آشکار نهادینه سازی 
فرهنگ اخالقی را نشان دادند )36(. بنابراین می توان گفت اخالق 
حرفه ای، به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی کاری، 
رده های  تمام  در  و مسئوالن  مدیران  ویژه  توجه  کانون  در  باید 
مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی آجا قرار گیرد؛ بنابراین هر اندازه 
اصول اخالق حرفه ای در داخل دانشگاه علوم پزشکی آجا رعایت 
شود به همان میزان کیفیت زندگی کارکنان بهبود خواهد یافت.

این  از  نتایج حاکی  تحلیل های صورت گرفته،  نهایت مطابق  در 
بود که رهبری کوانتومی با میانجیگری اخالق حرفه ای بر کیفیت 
زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا تأثیر 
مثبت و معنی داری F )0/73( دارد. در تأیید این یافته ها حسنی 
و همکارش بیان می دارد که رهبری معنوی بر اخالق حرفه ای و 
عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و اخالق حرفه ای 
رابطه بین رهبری معنوی و عملکرد سازمانی نقش مثبت و  در 
معنی داری ایفا می کند )35(. امیریان زاده و همکارش بیان می دارند 
که اخالق حرفه ای نقش واسطه گری معنی داری در تبیین رابطه 
فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری ایفا می کند )28(. همچنین 
این یافته ها نیز با نتایج پژوهش های نوروز زاده و همکاران )30(، 
جعفری و همکاران )22(، قالوندی و همکارش )18(، الوی کولی 
و همکاران )25( و پیو و اگارکا )38( از جهاتی همسو و هم جهت 
می باشد چرا آنان نیز در پژوهش های خود به نتایج مشابهی دست 
یافتند. در تبیین و توجیه نتایج این فرضیه می توان عنوان نمود که 
اخالق حرفه ای متأثر از رهبری کوانتومی بوده و بر کیفیت زندگی 

کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا نیز تأثیرگذار 
واقع متبلور شدن ویژگی های رهبری کوانتومی در  می باشد. در 
مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی آجا موجب ایجاد جوی 
غیررسمی، منعطف، پویا و ارتباطات شبکه ای در سازمان می گردد 
و همین امر موجب افزایش اعتماد، صداقت، نوع دوستی، توجه به 
ارزش های اخالقی در کادر علمی می گردد به گونه ای که اهداف 
سازمان را اهداف خود پنداشته و با صداقت، صمیمیت و روابط 
دوستانه نسبت به انجام وظایف محوله اقدام می کنند که همین 
عوامل موجب ایجاد جوی سرشار از اخالق حرفه ای در این دانشگاه 
نظامی می گردد. پیرو افزایش اخالق حرفه ای در اساتید این دانشگاه 
به نظر می رسد کارکنان درک مثبتی از محیط کار به دست آورند 
و با داشتن نگرش اخالقی و مثبت نسبت به سازمان از اشتیاق 
و رضایت شغلی باالتری نیز برخوردار گردند که این امر موجب 
افزایش کیفیت زندگی کاری آنان می گردد. به عبارتی کارکنان 
سازمان ها ترجیح می دهند در سازمان های حرفه ای فعالیت کنند، 
زیرا یک محیط اخالقی ناشی از حرفه ای بودن، باعث کاهش عوامل 
ناخوشایند در کار گروهی و افزایش رضایت شغلی و روابط مناسب 
بین همکاران می شود و این موضوع به نوبه خود منجر به بهبود 

کیفیت زندگی کاری در کارکنان می شود.
و  مدیران  می گردد  پیشنهاد  پژوهش  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
و  ظرفیت  از  بهره گیری  با  آجا  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن 
ویژگی ها و مهارت های رهبران کوانتومی و با پرداخت منصفانه، 
ایجاد محیط کاری ایمن، توسعه توانایی های فردی، رعایت انصاف 
و... زمینه ارتقای کیفیت زندگی کاری و با ایجاد ساختار انعطاف 
روابط غیررسمی،  اختیار،  تفویض  بر  رقابتی کنونی  و  پویا  پذیر، 
کاهش جو سنتی و سفت و سخت سلسله مراتبی زمینه افزایش 
حاضر  پژوهش  نمایند.  فراهم  را  علمی  کادر  در  حرفه ای  اخالق 
محدودیت های نیز برای محققان به همراه داشت از جمله داده های 
پژوهش از نمونه محدودی )132 نفر( از اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
آجا جمع آوری گردیده است لذا، در تعمیم نتایج به سایر سازمان ها 
و مؤسسات آموزش عالی بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود. در 
خصوص روابط علی بین متغیرها نیز باید احتیاط نمود چرا که مدل 
یابی معادالت ساختاری جهت بیان روابط علی بین متغیرها دارای 
تبیین های قوی نیستند. همچنین رهبری کوانتومی می تواند سایر 
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