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رابطه بین اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ 

 7سازمانی در مدارس

 0، اسماعیل توسلی2فاطمه مرادی

 چکیده

پرداختن به اخالق حرفه ای در تمام برنامه های مدارس دارای اولویت خاصی است و غفلت از 

س برای نهادینه سازی اخالق در فرهنگ مدار. آورد آن آثار زیان باار فراوانای باه باار مای

با . باشاد سازمانی خود محتاج ترویج مستمر و اثربخش اخالق حرفه ای در همۀ ارکان خود مای

های معلمان و ارتقای تعهد و فرهنگ در  توجه به اهمیتی که اخالق حرفه ای در تصمیم گیری

ی نقش اخالق حرفه ای بر ارائه کیفیت خدمات در مدارس دارد، لذا هدف این پژوهش بررس

شیوة انجام پژوهش . گر فرهنگ سازمانی شکل گرفت تعهد سازمانی با توجه به اثر میانجی

حجم . باشد توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری آن، معلمان مدارس استان اصفهان می

تصادفی  نفر است که به شیوة نمونه گیری 080نمونه با اساتفاده از جدول مورگان مشتمل بر 

برای . نامه استاندارد بوده است ابزار مورد استفاده پرسش. طبقه بندی انتخاب شده است

نظران و برای اطمینان از پایایی ابزار  اطمینان از کسب محتوای روایی از نظر اساتید و صاحب

آمار  ها از جهت توصیف داده. های آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد گیری، از روش اندازه

توصیفی و به منظور ارزیابی روابط، داده ها با استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد تجزیه و 

نتایج نشان داد که اخالق حرفه ای با تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی . تحلیل قرار گرفت

همچنین نتایج نشان داد که بر اساس تجزیه و تحلیل . دارای رابطۀ مثبت و معنی دار است

ها، مدل معادالت ساختاری روابط بین اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی با نقش میانجی  ادهد

های برازش دارای برازش  فرهنگ سازمانی ارائه شده در جامعه مورد مطالعه با توجه به شاخ 

 .لذا قابلیت به کارگیری را در جامعه موردنظر دارا است. مناسب است

 .تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانیاخالق حرفه ای، : واژگان کلیدی
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 مقدمه .7

تخطی از هنجارهای اخالقی در آماوزش مای تواناد باه تواناائی داناش آموزان در رفع چالش 

اماروزه رعایات اخاالق . های روزمرة زندگی فاردی و اجتماعی آسیب هاای جادی وارد ساازد

در دنیای . رس تعریف می شودآموزشی و علمی به عنوان یکی از اهداف متعالی آماوزش در مدا

معاصر انتظار مای رود علام، ماشکالت پایش رو و آینادة اناسان هاا و جواماع را حال و 

اجتماعات علمی با داوری در مورد هنجارهای حرفه ای و اخاالق علمی در بین .فاصل نمایاد

. تقویات نماینادکنناد تاا علام را در ماسیر خدمت رساانی باه باشریت  اعضای خود تالش می

لذا در محیط های علمی، اصول اخالقی زندگی علمی مورد توجه قارار گرفته و رعایت فضائل 

تهیه و تدوین . گیرد اخالقی به عنوان معیار کنش علمی بایش از پیش مورد تاکید قرار می

و و ایف اخالقای افراد در مدارس، از یک طرف با هادف تحقاق بخاشیدن باه اهداف مدارس 

های اخالقی دانش آموزان و معلمان  از طرف دیگر با هدف پاسخ دادن به ابهامات و رفع دغدغه

 (. 2337کریمی خوزانی، )شود  تهیه و تدوین می

در مدارس، صرفاً مجموعه ای از اعتقادات ذهنی و باورها و زندگی سازمانی  1اخالق حرفه ای

لت اخالق در مدارس، به باورها و به همین ع. ی معینی از زیستن است محدود و شیوه

ای،  منظور از اخالق حرفه. شود های موجود در منشور اخالقی سازمانی محدود نمی ارزش

مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام 

صورت تخلف، به مجازات کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند یا در 

دیدگاه اخالقی در شکل نظری آن، زیربنای باورها، مفروضات، اصول و . های قانونی دچار شوند

کند و سبب نوعی  ارزش هایی است که زندگی اخالقی را حمایت و اولویت ها را مشخ  می

ات است؛ پویایی منظقی برای فرد می شود، اما اخالقی عملی، اموری خارج از باورها و تعهد

 199استارات، )بیشتر مربوط به فعالیت ها و رفتارهایی است که فرد آن را انجام می دهد 

اخالق حرفه ای در مدارس به نوعی تعهد و انتظار متقابل و و یفه دو سویه بین فرد (. 2330:

در چارچوب این تعهد و انتظار متقابل، معلمان باید ضمن نشان . و سازمان مبدل شده است

ن التزام عملی به انجام و ایف سازمانی و رفتار در چارچوب نظامنامه آن، حقوق متقابلی را داد

اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، . نیز برای خود تعریف کنند

و آراسته )الزام اخالقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان، تعهد سازمانی نام دارد 
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ای که کارکنان  تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است به گونه(. 2311دیگران، 

به شدت متعهد، هویت خود را از سازمان می گیرند، در سازمان مشارکت دارند و از عضویت در 

، سه (1991)1بر اساس مدل سه جزیی تعهد آلن و مایر(. 2313عزیزی، )برند  سازمان لذت می

عهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری وجود دارد که هر کدام از آن ها مشخصه ذهنیت ت

تعهد عاطفی به درک کارکنان از دلبستگی عاطفی به . تعهد کارکنان به سازمان می باشد

سازمان یا شناخته شدن با آن، تعهد متناوب به ادراک کارکنان از هزینه ترک سازمان و رفتن 

 . اری به ادراک کارکنان از و ایف طبیعی آنها اشاره داردبه جای دیگر و تعهد هنج

ای در گام نخست باید برای نیروهای سازمان،  ها برای پیاده سازی اخالق حرفه در درون سازمان

طای دهاه هاا پژوهشگران تأیید کرده اند . گذاری کرد ها و فرهنگ مناسبی را در پایه آموزش

کنند تأثیرگاذار  ی شیوه هایی که کارکنان رفتار میکه فرهنگ و هنجارهاای غیررسامی رو

همچنین فرهنگ و هنجارهای غیر رسامی و انتظاارات، تحات بسیاری از شرایط . مای باشاد

محیط کار حتای بیشاتر از قاوانین و مقاررات رسمی، رفتارهای کارکنان را تحت تأثیر قرار 

نز فرهنگ سازمانی عبارت است از سیستمی از دیادگاه رابی(. 2313هال و فریس، )خواهند داد 

از استنباط مشترک کاه اعضاا نسابت باه ساازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو 

 (. 27: 1089کشاورزی و رمضانی، )شود  سازمان از یکدیگر می

در شرایط متحول امروزی بیشترین تأکید مدارس، بر تالش و کوششای اسات تا سازمان خود 

انجام تغییرات مناسب به منظور پاسخگویی به فعال و انفعااالت محیطای آمااده کند،  را برای

زیرا تداوم حیات مدارس در گرو هماهناگ کاردن اهاداف باا وضاعیت روز و اصاالح بهباود 

از آنجاا کاه مدارس باه طاور مستقیم و غیرمستقیم باید به . روشهای حصول این اهداف است

آموزان با فرهنگ های مختلف پاساخگو باشاند، اخالق حرفه ای و تعهد  انشطیف وسایعی از د

 .را بار عهادة خاود احسااس مای کنناد )2319رایی، )سازمانی 

 بیان مساله . 

از آنجا که محیط مدرسه چندوجهی است و معلمان با طیف های مختلفی از دانش آموزان 

ه انحراف کشاندن معلمان ایفای نقش کند، تواند در ب سروکار دارند و وجود عوامل مختلف می

لذا به دلیل اهمیات باه سزایی کاه مدارس و رعایات اخاالق حرفه ای در پیشرفت کشور 
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دارند، ضروری است که پژوهش هاایی در راستای این مهم صورت گیرد و به بررسی آن 

بسیار کمی در های  ای در مدارس، پژوهش متأسفانه در مورد اخالق حرفه. پرداختاه شاود

داخل ایران انجام گرفته است و این مسأله باه ویاژه در مورد موضوع اخالق حرفه ای مرتبط با 

در اکثار ماوارد، اخالق در ایران از منظر اخالق پژوهشی . تر می باشاد تعهد سازمانی صادق

دورة آموزشی، مورد بررسی قرار گرفته است که قدرت ارتباط، توجاه باه بیان اهداف در ابتدای 

توجه به یادگیری انفرادی وگروهی، ارتباط توأم با احترام، مدیریت کالس، رابطاۀ معلم باا 

هاای آموزشای، ویژگی های شخاصیتی،  داناش آموز، رواباط باین فاردی، رازداری، مهاارت

ن، فاراهم کاردن فرصات مناساب بارای اصااالح ابهاماات، مااسئولیت در قباال دانش آموزا

مااشاوره، روش های مناسب تدریس، انتقال مناسب مطالاب و ارزشایابی از عوامل مهم می 

لذا بر اساس بررسی های صورت گرفته و پژوهش های انجام شاده مای (. 2337رختی، )باشند 

تاوان گفت که آموزش اخاالق حرفاه ای یکای از مهم تارین نیازهاای آموزشی در حیطۀ 

ساال هاای اخیار باا افزایش موارد مشکل اخالقی؛ ترویج اخاالق حرفاه  مدارس اسات کاه در

ای در میاان معلمان و دانش آموزان اهمیت خاصای یافتاه اسات و شکی نیست که نیاز باه 

آماوزش اخالقای، با توجه به اهمیتی که اخالق حرفه ای در تصمیم گیری های معلمان و 

یت خدمات در مدارس دارد، در رشاد صاالحیت هاای ارتقای تعهد و فرهنگ در ارائه کیف

لذا بر اساس ایان . اخالقی معلمان و مجموعاۀ مدارس باه صاورت روزافزون احساس می شود

واقعیات و باا عنایت به اهمیت تربیت صحیح دانش آموزان و سوق دادن مدارس به سوی 

این مملکت می باشند، می سازان  مدارس مترقی و پیشرفته توسط دانش آموزانی که آینده

 . بایست ایان ماسألۀ مهام را ماورد بررسی قرار داد

 پیشینه پژوهش -9

ای  مشاخ  کردناد کاه بیان تعهاد ساازمانی و اخالق حرفاه( 2319)ضیایای و شااه بخاش

همچنیان نتایاج ایان مطالعاه نشاان داد که بیان . رابطاه مثبات و معنااداری وجاود دارد

زمانی و اخالق حرفه ای باا توجه به تخص  افاراد کتابدار و غیارکتابادار، تفااوت تعهاد ساا

مثبات و معنااداری وجاود دارد و بیان افراد از لحااظ سان، جنسایت و ساابقه کار تفااوت 

 .مثبت و معنااداری دیده می شاود

رفه ای و تعهد رابطه اخالق ح"در مطالعاه ی خاود با موضوع ( 2312)غالمشاهی و احمدی 

باه ایان نتیجاه رسایدند کاه اخالق حرفاه  "سازمانی کارکنان شرکت پترشیمی بوعلی سینا
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ای رابطاه ی مثبات و معناادار با تعهد ساازمانی و ساه ابعااد آن دارد؛ به گوناه ای کاه باا 

 . افزایش تعهد ساازمانی می تاوان اخالق حرفاه ای را بهبود بخشاید و افزایش داد

پژوهشی با هدف بررسی رابطۀ اخالق حرفه ای و تعهد ساازمانی ( 1090) نیازآذری و همکاران 

نفر از کارکنان مراقبتی و اداری بیمارستان امام  223نمونۀ آماری در این پژوهش . انجام دادند

ااد نتایج نشان داد که اخالق حرفه ای باا تعهاد ساازمانی و ابع. شهرستان آمل بود( ع)رضاا 

 . همبستگی مثبت و معناداری دارد( عاطفی، مستمر و هنجاری)ساه گاناۀ آن 

در پژوهش خود نقش فرهنگ سازمانی در تعالی اخالق حرفه ( 1092)نصرآبادی و سلیمانی 

نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کیفیات اخاالق . ای در سازمان ها را بررسی کردند

 . معناداری وجود دارد حرفاه ای همبستگی مثبت و

پژوهشی با هدف بررسای ارتبااط فرهناگ ساازمانی، تعهاد ( 1091)افخمی اردکانی و فرحی 

 179این پاژوهش باا نموناۀ . سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی انجام دادند

هناگ نتایج نشان داد کاه فر. نفار از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد

 .ساازمانی روی تعهد سازمانی اثر مثبت مستقیم و معناداری دارد

با جمع بندی پیشینۀ پژوهش می توان دریافت که اگرچه باه صاورت ارتبااط دوگاناه 

اناد، با این وجود هایچ گااه میازان  متغیرهاای اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی مطالعه شده

میانجی در هیچ یک از این ارتباطات دوگانه بررسی نشده  اثرگاذاری فرهنگ سازمانی به منزلۀ

از این رو بر اساس آنچه که بیان گردید، الگوی مفهومی و نظری ارتباط بین متغیرهای . اسات

 1اخالق حرفه ای با پیامد احتمالی تعهد سازمانی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شکل 

ن اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی با نقش هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بی. آمده است

 .می باشد میانجی فرهنگ سازمانی در مدارس

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

 فرهنگ سازمانی

 ای اخالق حرفه 

 

 تعهد سازمانی 
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 مبانی و چارچوب نظری -3

 اخالق حرفه ای -3-7         

اخاالق حرفاه ای مجموعه ای از کنشها و واکنشهای پذیرفته شده هستند که از سوی سازمانها 

تارین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضا در اجرای  شود تا مطلوب رر میو جوامع حرفه ای مق

و باه پاذیرفتن مسئولیت اخالقی ( 2013پرسلی و همکاران، )و اایف حرفاه ای فاراهم آورناد

اخالق حرفه ای قواعدی است که افراد در حرفه خود باید . شود فرد از حیث شغل ختم می

حرفاه ای چاارچوبی بر تدوین کدهای اخالقی ایجاد می کند رعایت کنند، بدین ترتیب اخالق 

که می تواناد راهنماایی جهاات پاسااخگویی بااه سااوال هااای مربااوط بااه اخااالق 

 (.2310سولتانا،)باشد

 تعهد سازمانی - -3      

تعهد ساازمانی یک نگرش مهم شاغلی و ساازمانی است که در طول ساال های گذشاته مورد 

قه ی بسایاری از محققان رشاته های رفتاار ساازمانی و روانشناسای باه خصاوص عال

ایان نگارش در طاول ساه ( 2339فراهانی و همکاران، )روانشناسای اجتماعای باوده اسات

دهاه گذشاته دساتخوش تغییراتای شاده اسات کاه شااید عماده تریان ایان تغییارات 

تعهد ساازمانی نوعای . باه ایان مفهاوم باوده اساتمرباوط باه نگارش چناد بعادی 

وابساتگی عاطفای و تعصب آمیز به یک ساازمان خاص اسات کاه باه وسایله عواملای چاون 

ساازی اهاداف و ارزش هاا؛ نقاش هاای ساازمانی و احسااس تعلاق باه ساازمان در  درونای

تعهد سازمانی از سه بعد تشکیل (. 2339اورلی و همکاران، )نگارش افراد مشاخ  می شاود 

 :شده است

به معنای دلبساتگی هیجانی و احسااس هویات و درگیاری کارمنادان : تعهاد عاطفای -الاف 

عباسی )در ساازمان اسات کاه در ایان شاکل از تعهاد، کارکناان در ساازمان باقی مای مانند

 (.2312و همکاران، 

هارتمن و همکاران، )ر ناشای از ترک ساازمان استهزینه های متصو: تعهاد مساتمر -ب 

2333) 
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احسااس تکلیاف باقای مانادن باه عنوان کسای کاه جزیای از ساازمان : تعهاد هنجااری -ج

مای باشاد، همچنیان ماندن فارد در ساازمان عمل درساتی است از ساوی دیگر، بعضی از 

آن هاا ایان دو بعد را تعهاد . بعاد دارد پژوهشگران اعتقااد دارناد کاه تعهاد ساازمانی دو

( تمایل باه تالش مضاعاف)و تعهاد ارزشای( میل باه مانادن در ساازمان)مساتمر

 (. آقایی وهمکاران)نامیدند

 فرهنگ سازمانی -3-9       

از جمله تعاریفی که توسط صاحب نظران مدیریت برای فرهنگ سازمانی عنوان شده است از 

(. 1،1991ریلی)های محوری قوی که مورد پذیرش گسترده قرار گرفته اند  ارزش: این قرار است

در یک جمع بندی کلی و با توجه به آنچه صاحبنظران و محققان مباحث رفتار سازمانی در 

این زمینه ابراز کرده اند، فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از باورها و ارزش های 

ت الگوهای غالب و جاری رفتاری، بر اندیشه و رفتار کارکنان، همگانی و مشترک که به صور

گذارد و به منزله  راهبردها، تاکتیک ها، فناوری، روش های جاری و هنجارهای سازمان اثر می

سرچشمه همه توانایی ها و ناتوانی های سازمان تلقی می شود و به عنوان راهی برای پی بردن 

 (.1080احمدی، )نشان می دهد به رفتار و زندگی سازمانی خود را

 روش شناسی پژوهش -3

 روش پژوهش -3-7

همبستگی  -ی گردآوری اطالعات توصیفی این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه

. های آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد گیری، از روش و برای اطمینان از پایایی ابزار اندازه

توصیفی و به منظور ارزیابی روابط، داده ها با استفاده از مدل ها از آمار  جهت توصیف داده

از سوی دیگر متغیرهای مورد بررسی در . معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

های مطرح شده، منبع استخراج وآلفای کرونباخ آن به  مدل مفهومی تحقیق از نظر تعداد سوال

 . آمده است 0تفکیک در جدول شماره 

 

 

                                                      
1
 Reilly 
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 جامعه آماری - -3

استان اصفهان  98-99جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مدارس سال تحصیلی 

 .آمده است 2ها در جدول شماره  دقیق آن تعداد دهندکه تشکیل می

 31-38تعداد کل معلمان استان اصفهان در سال تحصیلی :  جدول 

تعداد کالس  تعداد مدارس

 درس

کل دتعدا

 نآموزا دانش

تعداد کل 

 معلمان

7،029 03،979 803،189 29893 

 

 حجم نمونه -3-9

ی جامعه آنکه دلیل به پژوهش، این در کوکران  فرمول اساس بر نمونه حجم است، زیاد آماری 

.نفر محاسبه گردید 080  

  
           

                 
 

 

  
                     

                                 
 

 

 n=،     t=1.96  ،    p=0.5  ،     d=0.55حجم نمونه   ، =Nتعداد کل نمونه

باا توجاه باه اینکاه مدارس استان اصفهان پراکندگی مکاانی گساترده ای دارناد، بارای 

تفاده نموناه گیاری از روش تصادفی طبقه ای متناسب با پراکنش جغرافیای محل خدمت اس

نامه این پژوهش، از  در پرسش. نامه استاندارد بوده است ابزار مورد استفاده پرسش. شده است

ها، پاسخ الزم را درمورد فرضیات ارائه  ی آن سواالتی استفاده شده است که معلمان با مطالعه

 . دهد می
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 روایی و پایایی پژوهش -3-3

 پوشش را نظر اهداف مورد شده، مطرح ؤاالتس آیا اینکه و پرسشنامه روایی بررسی منظور به

اختیار استادان  پرسشنامه در ندارد، جمالت در ابهامات و نگارش نظر از مانعی دهد و می

دقیق، پرسش نامه به کارگرفته در این پژوهش  بررسی از پس .داده شد وصاحب نظران قرار

تند و یا دارای هم پوشانی بومی سازی شده وتعدادی از سواالت که با فرهنگ ما تناسب نداش

 .باهم بودند، حذف شدند

پرسش نامه  23همچنین به منظور سنجش پایایی سواالت پرسش نامه، نمونه اولیه ای شامل  

پیش آزمون شد و با استفاده از دو روش بازآزمایی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ مقدار 

ای استاندارد بوده و  پژوهش، پرسش نامهپرسش نامه به کار رفته در این . پایایی محاسبه شد

 .ذکر شده است 0منابع آن در جدول شماره 

 متغیرهای مورد بررسی در پژوهش: 0جدول
متغیرهای موجود 

 درمدل مفهومی

تعداد 

 گویه

شماره سواالت 

 در پرسشنامه
 منبع

پایایی 

 (کرونباخ)

 پایایی

 (بازآزمایی)

 8 اخالق حرفه ای
2و0و0و9و3و7و8

 1و
 درصد 8188 درصد 7880 (1991)پتی 

 8 فرهنگ سازمانی
و10و10و19و13

 9و13و11و12
 درصد 7380 درصد 70 (1999)کامران و کویین 

 درصد 7082 درصد 7381 (1993)آلن و مایر  17و18و19 0 تعهد سازمانی

-  19 کل متغیرها
،  (1993)، آلن و مایر (1991)پتی 

 (1999)کامران و کویین 

 درصد 8381

 
 رصدد  9381

 

 ابزار گردآوری داده ها -3-3

در این . است شده استفاده اطالعات آوری جمع برای پرسشنامه شیوه از پژوهش، این در

دلیل سهولت  همچنین، به. ای است نامه از نوع بسته و پنج گزینه های پرسش پژوهش، سوال

. شود سخ استفاده مینامه با سواالت بسته پا جویی در وقت، از پرسش های آماری و صرفه بررسی

. گیری نگرش است های اندازه های علوم انسانی، مقیاس ازجمله ابزار سنجش داده در پژوهش 

نامه در این پژوهش  پرسش. گیری نگرش این پژوهش، از نوع طیف لیکرت است مقیاس اندازه
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شناختی و بخش دوم،  های جممعیت بخش اول، حاوی داده. در دو بخش تدوین شده است

نامه پژوهش متناسب با ابعاد  پرسش. باشد ی سواالت تخصصی در ارتباط با ابعاد مدل میحاو

ترتیب مقیاس لیکرت در این . تدوین شد "ای، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی اخالق حرفه"

در این طیف، کامال موافقم، امتیاز پنج و . پژوهش، از کامال موافقم تا کامال مخالفم مرتب گردید

 منظم نوع از پژوهش، این ی پرسشنامه. دهد خالفم، امتیاز یک را به خود اختصاص میکامال م

 این در. شود می منجر پاسخ گویی در تسهیل و نتایج استخراج سهولت به که است بسته و

 اصلی متغیرهای سوال می باشد، 4سوال های اطالعات عمومی که شامل  بر عالوه پرسشنامه،

مورد  درجه ای، به صورت حضوری 9با استفاده از طیف لیکرت سوال،  27با  نیز پژوهش

شایان ذکر است که به دلیل مشکل پر نشدن برخی پرسش نامه ها،  .است گرفته قرار سنجش

در . پرسش نامه جمع آوری و قابلیت استفاده داشت 080پرسش نامه توزیع گردید که  083

اف معیار و شماره سواالت آن ها نشان داده متغیرها به همراه میانگین، واریانس، انحر 0جدول 

 . شده است

 متغیرها و شاخ  های آماری تحقیق -0جدول 

 شاخص آماری متغیر آماری
شماره 

 سوال
 واریانس میانگین

انحراف 

 معیار

 اخالق حرفه ای

 38889 38780 08793 1 مسئولیت پذیری

 18317 18300 08713 2 صداقت

 18270 1832 08000 0 فروتنی

 38903 38879 08133 0 عدالت و انصاف

 38777 38330 08202 9 یکسانی و انطباق

 38899 38708 08191 3 فاصله و رخنه

 38737 389 08331 7 تعارض و ناسازی

 18270 1832 08713 8 احترام به دیگران

 فرهنگ سازمانی

 38889 38780 08327 9 شایسته ساالری در سازمان

 38920 38891 08100 13 های عملکردارتقاء شاخ  

 38932 38923 08138 11 ارزش مداری

 1837 18103 08991 12 توجه به نیازهای کارکنان

 38999 38912 08320 10 تصمیم گیری مشارکتی
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 38899 38708 08191 10 روابط کاری سالم در سازمان

 38737 389 08331 19 تاکیر بر اجرای قوانین و مقررات

تصمیم گیری متمرکز و سلسله 

 مراتبی
13 08131 38392 38802 

 تعهد سازمانی

 38813 38399 08199 17 تمایل به ماندگاری در سازمان

 38700 38992 08872 18 عاطفی بودن محیط کار

 38883 38770 08900 19 های سازمانی قبول ارزش

 

 یافته های پژوهش -3

 :ستیافته های مهم پژوهش به شرح زیر ا

 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی -3-7

سن، سطح تحصیالت، وضعیت تاهل و میزان سنوات از : سوال عمومی شامل 0در این پژوهش، 

نتایج بدست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان . دهندگان پرسیده شده است پاسخ

 2280سال،  29-03ن درصد از پاسخ دهندگا 0888در زمینه رده سنی نشان می دهد که 

 09درصد سنین بیشتر از  781سال و  09-03درصد سنین  2187سال،  03-09درصد سنین 

درصد کارشناسی  2389درصد کارشناسی،  7388در زمینه سطح تحصیالت، . سال می باشند

 3388در زمینه وضیه تاهل پاسخ دهندگان، . دهد درصد باالی دکتری را تشکیل می 280ارشد، 

بر اساس . درصد سایر موارد می باشد 1288درصد مجرد و  2380اهل می باشند، درصد مت

 19-23درصد  2382سال،  13-19درصد  0980سال،  13درصد کمتر از  1083میزان سنوات، 

 .سال می باشد 23درصد برای باالتر از  2089سال و 

 

 آمار استنباطی پژوهش - -3

 افزار نرم و ساختاری معادالت الگوی ساختاری جزء از پژوهش فرضیه های آزمون به منظور

ها جهت تحلیل  همچنین برای بررسی مناسب داده. است شده استفاده 8.80 نسخه لیزرل

 .ارائه شد 9و آماره بارتلت استفاده شد که نتایج ان در جدول  KMOعاملی از ضریب 



 1097پاییز و زمستان ،9شماره ،چهارمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

02 

 

 و آزمون بارتلت KMOمقدار ضریب  -9جدول 

ضریب 
KMO 

 اداریمعن آماره بارتلت

8338 09928321 3331. 

 

 09928321و مقدار آماره بارتلت برابر با . 833برابر  KMO، ضریب 9براساس نتایج جدول 

 . ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند لذا داده. معنادار می باشد. 3331است که در سطح 

جدول  چنانچه در. ارائه شده است 3همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول شماره 

بیشترین . مشاهده می شود، همه ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش معنادار هستند

از . میزان همبستگی معنادار به رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی مربوط می شود

تحلیل همبستگی بین متغیرهای درون زا و برون زا می توان نتیجه گرفت که هر گونه افزایش 

الق حرفه ای، همراه با افزایش فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمان در نمرات اخ

همچنین هرگونه افزایش در نمرات فرهنگ سازمانی، همراه با افزایش . نمونه مورد پژوهش بود

 . تعهد سازمانی بود

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش -3جدول 
 تعهد سازمانی سازمانی فرهنگ ای اخالق حرفه سازه 

                     1 ای اخالق حرفه

   1/ 27 فرهنگ سازمانی           

  08 / 1/ 20 تعهد سازمانی

                                                                       <0/01    
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 الگوی تابع ساختاری پس از برازش داده ها با الگوی مفروض: 2شکل

شناخت هر چه بهتر رابطه اخالق حرفه ای بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی،  به منظور

یافته های حاصل از تحلیل مسیر در الگوی ساختاری مربوط . الگوی تحلیل مسیر صورت گرفت

های  همانطور که در خروجی نرم افزار از تخمین. به فرضیه های پژوهش را نشان می دهد

معنی داری مربوط به تحلیل مسیر در فرضیه های پژوهش  و نیز اعداد( 1شکل )معیارین 

مشاهده می شود، مقادیر شاخ  های تناسب حاکی از برازش مناسب الگویی است ( 7جدول )

، مقدار 0و کوچکتر از مقدار مجاز  92/1و مقدار نسبت کای دو بر درجه آزادی برابر با 

RMSEA  ه ضرایب بر تعهد سازمانی معنی هم. می باشد 38/3و کوچکتر از  338/3برابر با

داری بر فرهنگ سازمانی با ضریب  ای رابطه مثبت و معنی اخالق حرفه. دار دیده می شوند

 03/3اخالق حرفه ای دارای رابطه مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی با ضریب  . دارد 20/3

ه مثبت و معنی داری رابط 02/3همچنین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی با ضریب . می باشد

دار اخالق حرفه ای بر تعهد سازمانی، نقش میانجی  لذا عالوه بر رابطه مستقیم و معنی. دارند

مقدار . فرهنگ سازمانی در رابطه بین اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی در الگو تایید می شود

که باید مقداری ترین معیار برای بررسی روابط بین متغیرها در مدل است  معنی داری، اصلی

لذا با توجه به این آماره تمام فرضیه ها تایید می . باشد -1893یا کوچکتر از  1893بزرگتر از 

 . گردند
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 ای و تعهد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه اخالق حرفه: 7جدول 
 نتیجه t ضریب مسیر ها مسیر فرضیه

 رابطه مستقیم دارد 2827 208 فرهنگ سازمانی  ای        اخالق حرفه

 رابطه مستقیم دارد 2830 038 ای       تعهد سازمانی اخالق حرفه

 رابطه مستقیم دارد 0803 028 فرهنگ سازمانی       تعهد سازمانی

 

 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده -1

 در بعدی های پژوهش در زیر شرح به توانند می که دارند وجود مختلفی پژوهشی پیشنهادهای

 :شوند گرفته نظر

 شود می پیشنهاد .بود شده استفاده نامه، پرسش گیری اندازه ابزار از پژوهش این در -1

 برای حوزه این با متخصصان مصاحبه و دلفی روش از مشابه طی پژوهشی که

 .شود استفاده میزان یادگیری در عشق به مدرسه بررسی

 پژوهش مدل به توجه با تغیر میانجی،به عنوان م موجود متغیرهای دیگر بررسی به  -2

 .بپردازند حاضر

با توجه به این که این پژوهش صرفا برای معلمان استان اصفهان انجام شده است،  -0

 .ها نیز انجام شود پیشنهاد می شود این پژوهش برای سایر حوزه

 محدودیت های پژوهش -8

 بر و باشند می محقق لکنتر حیطه از خارج که دارند وجود عواملی پژوهشی، هر انجام در

 :نمود اشاره ذیل موارد به توان جمله می آن از. می گذارند تأثیر پژوهش یافته های

-98حاضر را کلیه معلمان سال تحصیلی  پژوهش نظر مورد جامعه اینکه به توجه با -1

  دیگر به پژوهش این یافته های تعمیم پذیری دهند، استان اصفهان تشکیل می 97

 .گیرد صورت احتیاط با قاطع بایدمدارس و سایر م

 .عقیده ابراز از ترس و پرسشنامه تکمیل و همکاری به معلمان از برخی تمایل عدم -2

 بحث و نتیجه گیری -3

ای بر تعهد سازمانی با در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی از جمله مفاهیم نوین  نقش اخالق حرفه

نون براساس جستجوهای محقق در با این وجود تاک. ی مباحث رفتار سازمانی است در عرصه
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در این پژوهش به بررسی رابطه . کشور، پژوهشی به بررسی رابطه  این مفاهیم نپرداخته است

همانگونه که در . این دو متغیر با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی پرداخته شد

لذا الگوی پیشنهادی بخش یافته ها بیان گردید، تمامی معیارهای برازش الگو مطلوبیت دارد، 

از سوی دیگر تحلیل مسیر الگوی پژوهش نشان دهنده معنی دار بودن . مورد تایید می باشد

 . تمامی مسیرهای الگو بوده و همبستگی بین متغیرها نیز معنی دار دیده شد

 بر معناداری و مثبت اثر ای، اخالق حرفه که نتیجه حاصل شده از فرضیه اول پژوهش نشان داد

بدین معنا که ترویج اخالق حرفه ای در مدارس، در گرو تصور اعضای . گ سازمانی داردفرهن

این نهادها از فرهنگ سازمانی است و این عامل، یکی از مهمترین عوامل پیشرفت یا شکست 

فرهنگ سازمانی از عوامل مختلفی (. 2310رحیمی و آقابابایی،)شود  سازمانی شناخته می

بازار، محیط رقابت و دیگر عوامل شکل می گیرد؛ بنابراین هر سازمان همچون جامعه، فناوری، 

 و تندویس امیدی،)و حتی واحد سازمانی، فرهنگ سازمانی خاص خود را دارد 

 تحقیقات شایان ذکر است که نتایج بدست آمده از فرضیه اول پژوهش، با(. 2012مظفری،

 و امیدی،( 2310)آقابابایی  ، رحیمی و(1092)شده توسط نصرآبادی و سلیمانی  انجام

 . نیز قابل تایید است( 2312)مظفری  و تندویس

 بر معناداری و مثبت اثر ای، اخالق حرفه که نتیجه حاصل شده از فرضیه دوم پژوهش نشان داد

ای باال است، میزان تعهد  بدین معنا که در مدارسی که اخالق حرفه. تعهد سازمانی دارد

اخالق حرفه ای در مدارس به نوعی . س نیز در سطح باالیی قرار داردسازمانی معلمان آن مدار

لذا در چارچوب . تعهد و انتظار متقابل و و یفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدل شده است

بایست ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام و ایف  این تعهد و انتظار متقابل، معلمان می

شایان ذکر است که . متقابلی را نیز برای خود تعریف کنندسازمانی و تعهد سازمانی، حقوق 

شده توسط ضیایای و شااه  انجام تحقیقات نتایج بدست آمده از فرضیه اول پژوهش، با

نیز قابل تایید  (1090)و نیازآذری و همکاران ( 2312)، غالمشاهی و احمدی (2319)بخاش

 . است

 و مثبت اثر دهد که فرهنگ سازمانینتیجه حاصل شده از فرضیه سوم پژوهش نشان می 

فرهنگ سازمانی، در حقیقت تصویر کلی و مشترک اعضای . تعهد سازمانی دارد بر معناداری

گذاران  سازمان است و منبع پیدایش آن اندیشه های مؤسسه ها، مراکز علمی و پژوهشی، بنیان

وخته می شود تا ضمن و مدیران سطوح باالی سازمانی است که به تدریج به اعضای سازمان آم
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در سازمان . ارائه تعاریف، مفاهیم و ویژگی های فرهنگ سازمان در عمل به آن پایبند باشند

هایی که دارای فرهنگ قوی هستند، ارزش ها و باورهای مشترک آفریننده محیطی هستند که 

این در آن محیط، افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به مأموریت ها احساس تعهد می کنند و 

تعهد می تواند موج افزایش بهره وری در سازمان شود؛ لذا مدیریت فرهنگ سازمانی برای 

شده  انجام تحقیقات نتایج بدست آمده از فرضیه دوم پژوهش، با. معلمان یک نیاز مبرم است

نیز قابل  (2339)و مانتجی و مارتینز ( 2312)، چن وهمکاران (1092)توسط راهی و همکاران 

اند که با داشتن سازمان هایی که از فرهنگ قوی  که هر یک به نوعی اشاره کرده تایید است

برخوردار هستند، این امر باعث می شود اعضای آن ها از رسالت ها و اهداف سازمان آگاهی 

کامل داشته و به آن ها تعهد داشته باشند و در نتیجه، تمایل به جدایی از سازمان کاهش می 

 . یابد
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