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بررسی اثر خودپنداره مدیران مدارس بر یادگیری  

 1ای گری اخالق حرفهسازمانی با میانجی

 3، زهرا قموشی2زهرا احتشام 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت اثر خودپنداره مردیران مردارس برر یرادگیری سرازمانی برا 

همبسرتگی و روش  -اسرت. روش پرژوهش توصریفیای انجرام شردهگری اخالق حرفرهمیانجی

اسرت.جامعه آمراری شرامل کلیره مردیران یابی معادالت ساختاری برودهتحلیل آن از نوع مدل

گیری کروکران و نفر بوده که با استفاده از فرمول نمونه  154شهرری به تعداد    1مدارس ناحیه  

ای انرد. بررنفر مورد مطالعره قررار گرفتره  111ای با اختصاص متناسب  گیری طبقهروش نمونه

(، 1990های تغییریافتره یرادگیری سرازمانی نیفره و همکراران)نامهها از پرسشآوری دادهجمع

اسرت. پایرایی شرده ( اسرتفاده1957( و خودپنداره کارل راجرز)1393ای حسینی)اخالق حرفه

باشرد. مری 86/0و  90/0، 92/0این ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 

ای نشران داد کره وضرعیت خودپنرداره مردیران مردارس، نمونرهنتایج حاصل از آزمون تی تک

چنرین نترایج ای آنان از سطح میانگین نظری باالتر است. هرمیادگیری سازمانی و اخالق حرفه

های بود که احترام به عنوان یکری از مولفره  یابی معادالت ساختاری حاکی از آنحاصل از مدل

یابی معررادالت مردل بینری یررادگیری سرازمانی را داشرته اسرت.ای قابلیرت پیشاخرالق حرفره

و یررادگیری سررازمانی  (γ=30/0)ای سرراختاری نیررز نشرران داد، خودپنررداره بررر اخررالق حرفرره

(26/0=γتأثیر داشته است )تأثیرگرذار نبروده اسرت.   ای بر یادگیری سرازمانی. اما اخالق حرفه

ای برر یرادگیری سرازمانی همچنین، خودپنداره به طور غیرمستقیم و از طریرق اخرالق حرفره

 تاثیرگذار نبوده است.

 ای، خودپنداره، مدیران مدارس. یادگیری سازمانی، اخالق حرفه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ناورانه شردت بسریار یافتره و در طول سالیان گذشته نیروهای متعدد اقتصادی، اجتماعی، و ف

چنران سرریع روی داده و رقابرت اند. تغییرات آنتغییرات چشمگیری در محیط کاری پدید آورده

شران های دایناسوری بزرگ که با هوشمندی ضرعیفاست که سازمانشدت افزایش یافتهچنان به

توانند به حیات خود ادامه دهنرد در قرن بیستم موفق بودند، در این دنیای قرن بیست و یکم نمی

های انسانی، در معررض ای از افراد و گروهها به عنوان مجموعهو سازمان    (13:  1388،  1)مارکوارد

هرای مرور زمران در زمینره اقردامات و فعالیرتتحوالت وسیع و پرشتاب محیطی قرار داشته  و به

-در کانون توجره نظریره 2گیری سازمانیرو موضوع یادکنند؛ از اینهایی را کسب میخود آموخته

. (1394نقل از میرکمرالی و همکراران،به  1380است )محمدی،های سازمان و مدیریت قرار گرفته

ای ارزشمند بنگرند و عنوان پدیدهاند که باید به یادگیری بهبر این اساس رهبران سازمانی دریافته

مسرتمر و اثرربخش در ا پرورش دهند که به طرورای بهتر، سازمانی ربرای موفقیت در ایجاد آینده

(، چراکه قطعا یادگیری سازمانی بر رشد و توسرعه 1390پی فراگیری باشد )میرکمالی و همکاران،

و سرطح  (2014، عملکرد آن )نوراشیکین و همکراران،  (2016، 3)نوراشیکین و همکارانسازمان 

 (.2015، 4)ساینار و ایرنادراک نوآوری کارکنان آن تاثیرگذار است 

تررین های مختلف، نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و گسرتردهدر این بین از میان سازمان

دلیرل های درون هر جامعه است کره سرنوشرت آن را در بلنرد مردت ترامین کررده و برهسسیتم

دارند در جوامرع از  نوعی با آن سروکارکه تمام شهروندان تقریبا بهگستردگی زمانی و مکانی و این

های آموزشی نیز از تغییرات سازمان  .(1392فرد،  )بیگی  جهات مختلف دارای اهمیت زیادی است

اند برای حفظ بقا و رشد و توسعه، خود را با تغییررات محیطری محیطی مصون نبوده و ناچار شده

الش مواجه ساخته های اخیر با چتطبیق دهند. این تغییرات مدیریت موسسات آموزشی را در دهه

رو ماننرد تقاضرا های پریشها و ابزارهای مدیریت خود برای مبارزه با چالشو سبب شده در روش

)عباسری و  دنبرال یرادگیری باشرندها، تغییراتی را ایجاد کرده و برهبرای اثربخشی بیشتر آموزش

فناوری کره سریمای مردارس در نتیجه امروزه در عصر پیشرفت شتابان دانش و .  (1389حجازی،  

کلی در حال تغییر است، برخرورداری مردیران و معلمران از دانرش، اطالعرات، فنرون، اصرول و به

هنگرام و بجرا کارگیری و استفاده بهتنهایی کافی نیست، بلکه ساماندهی، بهراهبردهای آموزشی به
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نقل از به 1386نجفی، )رحیمی و  های آموزشی امری ضروری و الزامی استاز اطالعات در محیط

چنین وجود یادگیری سرازمانی در مردارس موجرب ارتقراء رضرایت هم  .(1390امین و همکاران،  

و  1گرردد )کورلنردشغلی و تالش بیشتر معلمان و در نهایرت اثربخشری تردریس و یرادگیری مری

نشران  هرای آموزشری راموارد ضرورت توجه به یرادگیری در سرازمانهمه این  .(2015همکاران،  

 دهد.می

هایی مهیا گرردد؛ ازجملره ها ضروری است که زمینهبرای ایجاد محیطی یادگیرنده در سازمان

هرای شردید بره فضرای که تعارضات حل شده، محیطی سرشار از اعتماد به وجود آید وکنترلاین

راهکارهای موثر برای رسد یکی از  به نظر می.  (15:  2016،  2و گو و تفاهم بدل گردد )اسمیثگفت

ای منرافع بسریاری باشد؛ چراکه اخرالق حرفره  3ایهایی حاکمیت اخالق حرفهایجاد چنین زمینه

هرا، های بهبود روابط، افزایش جرو تفراهم و کراهش تعرارضبرای سازمان از بعد داخلی و از جنبه

از کنتررل دارد )بیرک های ناشری  پذیری بیشتر کارکنان و کاهش هزینهافزایش تعهد و مسئولیت

ای دارای برکرات فرراوان سرازمانی و فراسرازمانی هرم چرون (. اخالق حرفه1389زاد و همکاران،  

-ها می( که همه این87:  1382باشد )قراملکی،اعتمادآفرینی و ایجاد محیط مساعد و با نشاط می

ای کره الق حرفرهتواند به استقرار یادگیری سازمانی کمک نماید. از دیگرسو بسط و گسترش اخر

شناسری و چرون وظیفرهدرواقع یک چارچوب رفتاری است نیازمند توجه بره ارتقراء مرواردی هرم

)پاسردار و همکراران،   (، بلنردهمتی و قابلیرت اعتمراد2014)بهروزی و همکاران،  پذیریمسئولیت

د و رشرد تواند موجب بهبروباشد. در علم رفتار و روابط سازمانی یکی از مواردی که میمی  (2014

ها گردد، پنداشت افراد نسبت به خودشان است. چراکه پنداشت از خود تاثیر بسزایی بر این زمینه

باشرد؛ در مرحلره اول تواند دو فایده اساسری داشرتهرفتار و روابط افراد دارد و حالت مثبت آن می

توانمنردی، کند که حرالتی مثبرت همرراه برا احسراس  های مثبتی از درون دریافت میفرد انرژی

آورد و در مرحله دوم بر اساس این برداشرت مثبرت وجود مینفس را در او بهامیدواری و اعتماد به

(. نحروه نگررش فررد 276:  1393گرردد )میرکمرالی،احساس توانمندی و تالش بیشتر ایجاد مری

ی نسبت به خود در ایجاد شکست و موفقیت وی نقش مهمی دارد. عملکرد و نحوه تالش و پیگیر

دانند، بسیار متفاوت از کسانی است کره خرود را افرادی که خود را توانا و کارآمد و با استعداد می

 1خودپنداره  (.1391بخش و همکاران،  از فرحنقلبه  1999،  4دانند )تینکوراستعداد میضعیف و بی
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بهداشرت روان دارد. زیررا نفس دارد بلکه اهمیت زیادی هرم، در  ای بر عزتالعادهتنها نقش فوق نه

باشرد. اگرر تصرور از به محیطش مریکننده تصور او راجعخودپنداره فرد از شخصیت خود، تعیین

خود، مثبت و متعادل باشد شرخص دارای سرالمت روانری اسرت و اگرر تصرور از خرود، منفری و 

از لنقربره1382شرود )بیابرانگرد، نامتعرادل باشرد شرخص از لحراظ روانری، سرالم شرناخته نمری

 (.1385یارمحمدیان،  

که تحقیق درباره یادگیری سازمانی بیش از چهل سال است که شرروع شرده امرا با وجود این

 -تروان بره رویکردهرای اطالعراتطور مثال میاند. بهمحققان هنوز تعریف واحدی برای آن نیافته

-تراتژیک تاکیرد مریپردازش، نوآوری و نیز ابعاد سطح فردی اشاره کرد که همگی بر بازسازی اس

چره را کره های جدید را کشف کرده و هرآنها راهکنند و این بازسازی به این معناست که سازمان

گیرند در همان زمان ذخیره کنند. از سوی دیگر همین چندبعدی بودن مفهروم یرادگیری یاد می

طرور مثرال بهاست محققان برای توصیف آن به سطوح مختلفی اشاره نمایند؛  سازمانی سبب شده

-حلقره( ضمن اشاره به سطوح مختلف یادگیری سازمانی، یادگیری تک1978)  2آرجریس و شون

(. بنرابراین برا توجره بره 1385نرژاد و همکراران، نمایند)سربحانیرا مطرح مری  4ایو دوحلقه  3ای

میرکمررالی و مطرالبی کره مطرررح شرد تعرراریف متعرددی برررای یرادگیری سررازمانی وجرود دارد. 

به دسته بندی   (1400سینا و همکاران )و    (52:  1385نژادو همکاران)( و سبحانی1390همکاران)

 قابل مالحظه است. 1که در جدول شماره  انداین تعاریف پرداخته
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2 Argyris, c. & Schon, D. A 
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 : تعاریف یادگیری سازمانی 1جدول شماره

 تعریف زمان نظران صاحب

 1991 1سایمون 

  آمیزموفقیت بازنگری  و دهیساخت  تجدید و بینش  رشد سازمانی  یادگیری

  نتایج  و  ساختاری  عوامل در آن نتایج  که است افراد توسط  سازمانی   مشکالت

 .شودمی منعکس سازمان 

 1991 2هابر 
سازمانی   حافظه در دانش ذخیره هدف با اطالعات  یادگیری سازمانی پردازش

 . است

 1993 3داجسون 

  کنندمی دهیسازمان و تکمیل ایجاد، هاسازمان   که استیادگیری سازمانی روشی 

  کارایی   بهبود  چنینهم و هافعالیت با  دررابطه کار   عادی هایجریان و دانش تا

 .یابدمی توسعه  کار نیرو گسترده  های مهارت کارگیریبه طریق  از سازمان 

 1994 4مایو  اندرو .
  درون  در که داندفرآیندهایی می و سازوکارها  ها، روش  یادگیری سازمانی را تمامی

 .شوندمی گرفته کاربه یادگیری   تحقق منظوربه سازمان 

 1996 5گانز  باب
 هاینگرش  و عقاید ها،ارزش  ها،مهارت دانش، کاربرد و یادگیری سازمانی اکتساب

 .سازمان است  توسعه و رشد نگهداری،   جهت در  ثمربخش

  و آرجریس

 6شون 
 خطا  اصالح و کشف 1998

 2007 میرکمالی 

  و  توزیع بصیرت،  و دانش کسب طریق  از سازمانی  تجربیات از گیری بهره فرایند 

  و پذیریمسئولیت تعهد،  بردن باال برای  رفتار و نگرش  تغییر و اطالعات  تفسیر

 بهبود   و مشتریان نیازهای تامین  کارساز، راهکارهای  ارائه منظور به  اعضا  گوییپاسخ

 .سازمان

 2017 7دیکسون 

 معنی به یادگیری، این و گیرد می یاد  آن طریق از سازمان که است فرآیندی

 عملکرد حفظ یا بهبود به منجر که است سازمانی های مدل در تفسیر هرگونه

 شود.  می سازمان

و  وزیمت

 8همکاران 
2017 

 می اتفاق سازمان درون که ها فعالیت از مشخصی انواع برای که است مفهومی

 بهبود فرایند معنی به سازمانی یادگیری دیگر، عبارت به .رودمی کار به افتد،

 است. بهتر دانش و درک طریق از اقدامات
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سراز توانرد زمینرهرسرد یکری از متغیرهرایی کره مریطور که قبال اشاره شد به نظر مریهمان

مطالعره اخرالق کسرب و کرار در ای است. حرفهیادگیری سازمانی و موفقیت سازمان باشد اخالق 

های اخالقی نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه علوم انسانی قرار گرفت، چرا که رعایت اصول ارزش

 های حفظ و ارتقاء سالمت زندگی افراد اجتماع اسرتترین راهدر هر ابعاد زندگی بشر یکی از مهم

ای، از علرم اخرالق اتخراذ شرده اسرت. حرفه  (. مفهوم اخالق 1395)نصیری ولیک بنی و نویدی،  

ای عبارت است از مجموعه قوانین اخالقی که نخست از ماهیرت حرفره یرا شرغل بره اخالق حرفه

 (.1390)آراسته و جاهد،  دست آمده است

هرای رفتراری مترداول در ای آن را شریوهای یا اخالق کسب و کار عدهدر تعریف اخالق حرفه

(. برا توجره بره ایرن 1388به نقل از عاملی،   1373اند )صدری افشار،  دانستهمیان اهل یک حرفه  

های دیگرر اسرت، ای خاص خود را دارد که متفاوت از حرفهتعریف هر حرفه و شغلی اخالق حرفه

ای و ای، تکرالیف اخالقری و وظیفرهاند که اخالق حرفرهای نیز این علم را چنین تعریف کردهعده

  .(1381مان در قبرال محریط مسرتقیم و یرا غیرمسرتقیم دارد ) قراملکری،  سازمانی است که ساز

ای را در قالب دو بعد تعهد نسبت به حرفه و تعهد نسربت انجمن آموزش ملی آمریکا اخالق حرفه

ای مفهرومی (. اخالق حرفه1998،  1نماید )ترهارت و همکارانآموزان( تعریف میبه دیگران)دانش

انی اجتماعی به وجود آورد که هم با توجه بره مشرغولیت شخصری و هرم تواند کارکناست که می

( در تعریفی دیگرر از اخرالق حرفره 2005)3(. کاشر2013،  2مسئولیت اجتماعی عمل کنند )بنکز

 .و خدمات هماهنگ برای عمروم مرردم  4خودتنظیمییعنی  ای تصریح می نماید اخالق حرفه ای  

ای بودن نیست بلکه شامل خردمات اجتمراعی بررای عمروم درواقع خود مقرراتی به معنای حرفه  

 چنرینهرم .اخالق حرفه ای بایستی در راستای ارزش های اصیل جامعره باشرد .مردم می باشد

نماید که عبارتنرد از: تعهرد)یعنی ای بیان میسه عنصر برای اخالق در زندگی حرفه (2009بنکز)

ای و اجتماعی(، شخصریت ) شخصی، سیاسی، حرفههای  ای از ارزشتعهد داشتن نسبت به دامنه

شود مورد مالخظه قرار گیررد( های روحی افراد که منجر به اقدامات خاصی میشخصیت و ویژگی

هرا، حرفره، و زمینه و بافت ) به این معنا که کار انسان در یک زمینره خاصری مررتبط باسیاسرت

 گیرد(.ماموریت استخدام و ... صورت می

 
1 terhart & et 
2 Banks  
3 Kasher 
4 Self -Regulation 



 و همکاران احتشام  زهرا  ی...   گر یانجیبا م  یسازمان  یریادگی مدارس بر  رانیاثر خودپنداره مد  یبررس

151 

ای بر دو امرر متمرایز امرا مررتبط اطرالق کند که اخالق حرفه( عنوان می91:  1382قراملکی)

-وکار، مدیریت اجرایی و محیط عینی حرفه مطرح مریای را در کسبشود: گاهی اخالق حرفهمی

ای دهیم و گاهی مراد از آن شراخهکنیم و عملکرد اخالقی در کسب و کار را مورد بررسی قرار می

یابد. دانشی کره دار و روشمند در مراکز آموزشی و پژوهشی رشد میه نظاماز دانش بشری است ک

 پردازد.به صورت تخصصی به تحلیل مسائل اخالقی در حرفه کسب و کار می

ای، معتقد است که اخرالق ( در تعریفی جامع از اخالق حرفه348:  1392درنهایت میرکمالی)

ارزشی در رابطه برا مشراغل   -ل و الزامات اخالقیای از وظایف، استانداردها، اصوای مجموعهحرفه

هستند که عملکرد، رفتار و روابط شاغلین را از نظر میزان درستی یا نادرستی مورد ارزیرابی قررار 

 دهند.  می

طور که قبال نیز اشراره شرد دهد و همانای چارچوبی رفتاری را ارائه میبنابراین اخالق حرفه

هرای تواند بر روی نروع رفتارهرا، روابرط و ترالشپنداره مین خودچگونگی پنداشت ازخود یا هما

اسرت. انسان اثرگذار باشد. از دیدگاه علم روانشناسری تعراریف متنروعی از خودپنرداره ارائره شرده

عنوان تصویری که از خودمران داریرم تعریرف نمرود طورکلی خودپنداره را بهممکن است بتوان به

ه اخیرر دیردگاه روانشناسران دربراره ماهیرت خودپنرداره متحرول در چنددهر  .(1384نیا،  )دیباج

کردنرد. بعدی واحرد و ثابرت فررض مرینظران اولیه ماهیت حودپنداره را تکاست. صاحبگردیده

نظران معاصر بر این باورند که خودپنداره یک سازه پویا و جندبعدی اسرت. در درحالی که صاحب

نقرل بره  1996گردد )کامپل و همکاران،طرحواره شناختی تلقی میدیدگاه معاصر خودپنداره یک  

معنای دیرد جرامع فررد دربراره خرودش اسرت (. خودپنداره به1381االسالمی و لطیفیان،از شیخ

 (.1386آبادی نقل از دولتبه1382)گالور،  

ه های جدید روانشناختی، خودپنداره ازجمله موضوعاتی است که توجه زیادی را بردر پژوهش

سراختن است. از نظر راجرز و کلی، مفهروم خرود نقرش مهمری در یکپارچرهخود معطوف ساخته

است. خودپنداره محور نظریه راجرز است. راجرز معتقد برود وقتری برا مرردم عملکرد انسان داشته

کنریم. خودپنرداره برر پایره نظررات اطراف خود در تعامل هستیم شروع به ایجاد خودپنرداره مری

کننرد چه دیگران درباره ما فکر مریگیرد. ما خودمان را بر اساس آنت به ما شکل میدیگران نسب

نقرل از بره1382نمراییم )کردیور، چه کره احسراس و درک مریکنیم، نه براساس آنارزشیابی می
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-خودپنرداره را بره  (1385( به نقل از یارمحمدیان )1984)1آدامزمک (.1384کاوسیان و کدیور،

امل نام مشخص، نوع احساسات نسربت انردام و بردن خرود، تصرور از کرل بردن معنای نگرش، ش

گوید هسته مرکزی خودپنداره شامل خصوصیات دیگری نیرز اسرت داند. او میجنسیت و سن می

های فردی و یا هرر تر نمود دارند، مانند طبقه اجتماعی، اقتصادی،مذهب، پیشرفتکه غیرمستقیم

 سازد.ن جدا میعامل دیگری که او را از دیگرا

-نسبت جدید اسرت و مطالعرات محردودی دردر ایران مبحث یادگیری سازمانی موضوعی به 

)سرررلک و  اسررتهررای کشررور در ایررن خصرروص صررورت گرفتررهخصرروص ارزیررابی سررازمان

های انجام شده نیرز، چرون (. در بین پژوهش1395زاده و همکاران،  از قاسمنقلبه2011همکاران،

های غیرآموزشی اعرم از تولیردی، ورزشری و ... اسرت، دربردارنرده ها درباره سازمانبسیاری از آن

جوامع آماری و متغیرهای متفاوت از پژوهش حاضر مانند نرواوری سرازمانی، عملکررد سرازمانی و 

زاده و باشد. با این وجود در ادامه به برخی از تحقیقات مررتبط اشراره خواهدشرد.  قاسرمغیره می

ای در رابطه برین سررمایه اخالق حرفه  ( در پژوهش خود تحت عنوان اثر میانجی1395همکاران)

ای و یرادگیری فکری، یادگیری سازمانی و تسهیم دانش، رابطره معنراداری را برین اخرالق حرفره

نامره در پایران  (1393چنین بیوکانی)اند. همسازمانی در بین اعضای هیئت علمی به دست نیاورده

ود تحت عنوان بررسی وضعیت میزان یادگیری سازمانی در مدارس شهرسرتان کارشناسی ارشد خ

کنرد کره وضرعیت یرادگیری بهمئی و رابطه آن با اخالق کار و تعهد سازمانی کارکنان گزارش می

سازمانی در مدارس شهرستان بهمئی از نگاه دبیران، در سرطح مطلروبی نیسرت امرا اخرالق کرار 

هایش به نسبت بسریار ضرعیفی قرادر بره یری سازمانی و مولفهچنین یادگوضعیت خوبی دارد. هم

-باشند. برخی تحقیقات به بررسی وضعیت یادگیری سازمانی در محریطبینی اخالق کار میپیش

نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنروان در پایان (1391اند. الزامی)های آموزش و پرورش پرداخته

یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه شرهرری، سرطح های رهبری مدیران با  بررسی رابطه سبک

کنرد کره مولفره یادگیری سازمانی در این مدارس را براالتر از متوسرط گرزارش داده و بیران مری

در  (1390مررادی) نمایرد. درصد واریرانس یرادگیری سرازمانی را تبیرین مری 75یادگیری تیمی 

ری از سازوکارهای یادگیری سرازمانی در نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی میزان برخورداپایان

مدارس دولتی و غیردولتی شهر اردبیل پرداخته و به ایرن نتیجره دسرت یافتره کره تفراوتی برین 

طور یکسانی از سازوکارهای یرادگیری سرازمانی برخروردار هسرتند. مدارس دولتی و غیردولتی به

ش و یرادگیری سرازمانی در ( در پژوهشی به بررسی و مقایسره مردیریت دانر1386میراسماعیلی)

 
1 McAdams 
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مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران پرداخته است. نتایج این تحقیق حراکی از آن اسرت 

که سطح یادگیری سازمانی در مدارس عادی پایین تر از میانگین جامعه و یرادگیری سرازمانی در 

طرور کره در همران برر ایرن،باشد. عالوه مدارس هوشمند باالتر از میانگین و در سطح مطلوب می

هایی مانند صداقت، احترام، عردالت، ای از مولفهاست، اخالق حرفهمدل مفهومی پژوهش نیز آمده

های متعددی به مطالعه رابطه بین ایرن است. پژوهشپذیری و ... تشکیل شدههمدردی، مسئولیت

بینری ائه مدل علی  پیشبه ار (1395اند. رستگار و همکاران)ها با یادگیری سازمانی پرداختهمولفه

اند. نتایج پژوهش حراکی از یادگیری سازمانی بر اساس عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی پرداخته

درصد واریانس یادگیری سازمانی توسرط عردالت سرازمانی قابرل تبیرین اسرت و  32آن است که 

(  1394زاده و همکراران)طور معناداری بر یادگیری سازمانی اثر غیرمستقیم دارد. عبداهللعدالت به

به بررسی رابطه اعتماد سازمانی با یادگیری سازمانی در بین کارکنان آموزش وپرورش شرهر بابرل 

انرد. در ایرن ها را باالتر از حد متوسط گزارش گردهپرداخته و سطح یادگیری سازمانی در بین آن

اسرت. دسرت نیامردهداری بهپژوهش بین مولفه درستی و صداقت و یادگیری سازمانی ارتباط معنا

( به بررسی تراثیر سرازمان یادگیرنرده برر عملکررد سرازمانی برا واسرطه 1393شمس و همکاران)

اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رابطره معنراداری یرن همره یادگیری سازمانی برداخته

فرهنرگ و  دارد.ابعاد سازمان یادگیرنده با یرادگیری سرازمانی غیرر از بعرد تسرلط فرردی وجرود 

(  نیز در پژوهشی با عنوان بررسی سراختارعاملی اعتمادسرازمانی و رابطره مولفره 1389همکاران)

داری بین اعتماد، خیرخواهی اند که رابطه معنیهای آن با یادگیری سازمانی به این نتیجه رسیده

-بررسی نقرش مولفره( با  1388زاده و اسدپور)و صالحیت با یادگیری سازمانی برقرار است. قربان

انرد کره سیبرنتیک در فرآیند یادگیری سازمانی بره ایرن نتیجره رسریده  –های مدیریت کنکاش  

چنین در طور مستقیم بر فرآیند یادگیری سازمانی تاثیرگذار است. هممولفه عدالت در پرداخت به

زاده و هایی به بررسری رابطره برین خودپنرداره و یرادگیری پرداختره شرده اسرت. طالربپژوهش

در پژوهشی با عنوان بررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خرودتنظیمی   (1390همکاران)

تنظیم دارند که خودپنداره با یادگیری خودو موفقیت تحصیلی دانشجویان این نتیجه را عنوان می

یلی، ( نیز به بررسری رابطره برین خودپنرداره تحصر1391نیکدل و همکاران) رابطه معنادار دارد. 

کنرد کره رابطره های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان پرداخته و عنوان مریهیجان

 داری بین خودپنداره تحصیلی و یادگیری خودگردان وجود دارد.مثبت و معنی

ای و سررمایه اجتمراعی، ارتباطرات های مشرابه برین اخرالق حرفرهجا که یکی از مؤلفهاز آن

(  در پژوهشی تحت عنوان تراثیر سررمایه اجتمراعی و 2016و ستاری)  مرادیاجتماعی است، گل
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-های رهبری بر یادگیری سازمانی به اثر مثبت این مولفه بر یادگیری سازمانی اشاره نمرودهسبک

( تحرت عنروان بررسری رابطره برین توانمندسرازی 2011اند. نتایج پژوهش اللهیاری و همکراران)

دهد هر عنوان یک سازمان اموزشی نشان میدانشگاه تهران به  روانشناختی و یادگیری سازمانی در

دو گروه مدیران و کارمندان و هم زنان و مرردان از میرزان یرادگیری سرازمانی براالتر از میرانگین 

نیز به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و   (2008)1جامعه برخوردار هستند. هرناس و همکاران

اند. نتایج نشان از آن دارد که سطح یرادگیری های کرواسیایی پرداختهعملکرد سازمانی در شرکت

 ها باالتر از میانگین جامعه است.سازمانی در این شرکت

درنهایت بنابرآنچه مطرح شد پرژوهش حاضرر در پری بررسری نقرش خودپنرداره مردیران برر 

تررین و پرورش از مهمجا که آموزش  ای است. از آنگری اخالق حرفهیادگیری سازمانی با میانجی

های اجتماعی است که بخش اعظمی از افراد جامعه با آن درگیر بوده و مسئولیت تربیرت سیستم

و رشد نیروهای انسانی را به عهده دارد، این تحقیق با تمرکز بر مردارس و مردیران آن بره دنبرال 

برر یرادگیری ای  گرری اخرالق حرفرهروشن ساختن نقش خودپنداره مدیران مدارس برا میرانجی

 سازمانی است.

 سواالت پژوهش

ای و خودپنداره در بین مدیران مدارس ناحیه حرفهوضعیت یادگیری سازمانی، اخالق  .1

 شهرری چگونه است؟ 1

 بینی یادگیری سازمانی را دارد؟ای، قابلیت پیشآیا ابعاد اخالق حرفه .2

 آیا خودپنداره، بر اخالق حرفه ای تاثیرگذار است؟ .3

 خودپنداره بر یادگیری سازمانی تاثیرگذار است؟آیا   .4

 آیا اخالق حرفه ای بر یادگیری سازمانی تاثیرگذار است؟ .5

 آیا خودپنداره با میانجی گری اخالق حرفه ای بر یادگیری سازمانی تاثیرگذار است؟ .6

 روش پژوهش

 -هررا از نرروع توصرریفیپررژوهش حاضررر از حیررث هرردف، کرراربردی و از جهررت گررردآوری داده

 154ستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران مدارس ناحیه یک شهر ری بره تعرداد  همب

 
1 Hernaus & et 
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 111معادل   5/0باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با احتساب خطای  نفر می

آوری و وارد تحلیرل پرسشرنامه جمرع  109های توزیرع شرده، تعرداد  نفر است. از بین پرسشنامه

 است.ای متناسب استفاده شدهگیری طبقهچنین از روش نمونهآماری شد. هم

 ابزارپژوهش

های تغییریافتره یرادگیری سرازمانی ها از پرسشنامهآوری دادهدر این پژوهش به منظور جمع

( 1393)حسرینی،  ای( و اخرالق حرفره1957)2(، خودپنداره کارل راجرز1990)1نیفه و همکاران

روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط استاد تمام مدیریت آموزشی دانشرگاه است.  استفاده شده

 التحصیالن دکتری تخصصی مدیریت آموزشی این دانشگاه تأیید شده است.تهران و یکی از فارئ

(:  ایرن پرسشرنامه، 1990الف( پرسشنامه تغییریافته یرادگیری سرازمانی نیفره و همکراران )

است که دو بعد اشتراک دانش و تفکرر سیسرتمی   (1990تغییریافته نیفه و همکاران )پرسشنامه  

انرداز مولفره )چشرم  9اسرت. ایرن پرسشرنامه شرامل  ( به آن اضافه شرده  1391پور)توسط کاظم

مشترک، فرهنگ سرازمانی، کرار و یرادگیری تیمری، اشرتراک دانرش، تفکرر سیسرتمی، رهبرری 

ای گزینره 5سروال و طیرف  36، ساختارسازمانی، استراتژی( مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان

، 62/0،  83/0ترتیب    باشد که ضریب آلفای این ابعاد بهلیکرت از کامال موافقم تا کامال مخالفم می

بدست آمرد. همچنرین آلفرای کرل پرسشرنامه   53/0و     72/0،  44/0،  84/0،  72/0،  65/0،  67/0

 بدست آمده است. 92/0

مولفه)صرداقت،   8(: ایرن پرسشرنامه دارای  1393ای )حسرینی،  الق حرفرهب( پرسشنامه اخ

مرداری، ارتباطرات اجتمراعی، حفرظ کرامرت انسرانی و پرذیری، قرانونعدالت، احترام، مسرئولیت

، 52/0، 94/0، 89/0، 90/0ها بره ترتیرب باشد، ضریب پایایی این مولفهسوال می  34همدردی( و  

بدسرت آمرده 95/0د. همچنین ضریب آلفای کل پرسشنامه  بدست آم  93/0،  94/0،  87/0،  91/0

 است.

سروالی اسرت کره   25(: این پرسشنامه شامل دو فرم  1957ج( پرسشنامه خودپنداره راجرز )

نماید. در این پژوهش با توجه بره اهرداف و موضروع، گیری میخودپنداره واقعی و آرمانی را اندازه

اسرت. ضرریب ها از فرم خودپنداره واقعی اسرتفاده شردهخود آرمانی کاربرد نداشته و در نتیجه تن

محاسربه شرده  86/0های به دسرت آمرده از پرژوهش حاضرر، آلفای این پرسشنامه مطابق با داده

 است.

 
1 Nifa et al 
2 Rogers 
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 هایافته

یافته های پژوهش حاضر در دو بخش توصریفی و اسرتنباطی ارائره شرده اسرت. در بخرش 

رافیک آن پرداخته خواهد شد. در پرژوهش توصیفی، به توصیف نمونه پژوهش و اطالعات دموگ

درصرد   2/51دهد کره  دهندگان در خصوص جنس نشان میپاسخشناختی  حاضر، آمار جمعیت

باشرند. نترایج بررسری سرطح دهنردگان مررد مریدرصد از پاسرخ  6/48دهندگان زن و  از پاسخ

درصرد کارشناسری   9/38درصد کارشناسی،    0/50درصد فوق دیپلم،  4/7تحصیالت نشان داد: .

 باشند.  درصد دکتری می 1/2ارشد و  

گویی به سوال اول پرژوهش و بررسری وضرعیت متغیرهرای یرادگیری سرازمانی، برای پاسخ

ای نمونرهشهرری از آزمون تی ترک 1 ای و خودپنداره دربین مدیران مدارس ناحیهاخالق حرفه

و سطح معناداری گزارش   t، میانگین، انحراف معیار، مقدار2است. در جدول شمارهاستفاده شده

 است.  شده

ای و  ای برای متغیرهای یادگیری سازمانی، اخالق حرفهنمونهتک   t: نتایج آزمون2جدول شماره

 خودپنداره 

 .N M SD df t Sig متغیرها

 00/0 80/19 108 523/0 99/3 109 یادگیری سازمانی

 00/0 36/10 108 881/0 87/3 109 ای اخالق حرفه

 00/0 79/25 108 407/0 007/4 109 خودپنداره 

 01/0ترر از  برای هر سه متغیر کم  tشود، سطح معناداری آزمون  طور که مالحظه میهمان

جرا شود. از آن( رد می3میانگین متغیرها با میانگین نظری)عددبوده و بنابراین فرض برابر بودن 

هرا بررای همره آن  tکه میانگین تمام متغیرها از میانگین نظری باالتر بروده و بنرابراین مقردار 

ای و تروان نتیجره گرفرت، سرطح یرادگیری سرازمانی، اخرالق حرفرهمثبت است، در نتیجه می

شرهرری از سرطح میرانگین نظرری براالتر بروده و   1  خودپنداره در بین مدیران مدارس ناحیره

 شود.مطلوب ارزیابی می

طور که منظور بررسی سوال دوم پژوهش، از رگرسیون همزمان استفاده شده است. همانبه

یرادگیری برا    احترام،  اخالق حرفه ایهای  از میان مؤلفهگزارش شده است،    3در جدول شماره  

مقدار بتا نشران داد کره احتررام، قابلیرت .  داشته استداری  همبستگی چندگانه معنی  سازمانی

 درصد از تغییرات یادگیری سازمانی را داشته است. 33  بینیشپی
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 یادگیری سازمانی و    ایاخالق حرفههای  زمان بین مؤلفه نتایج تحلیل رگرسیون هم  :3شماره  جدول

 بینمتغیرپیش متغیرمالک 
مقداربتای 

 استاندارد 

مقدار 

 ثابت
2R مقدارt 

سطح 

 معناداری 

یادگیری       

 سازمانی 

 -09/0 صداقت 

37/140 047/0 

38/0- 704/0 

 972/0 -083/0 -006/0 عدالت 

 015/0 43/1 33/0 احترام 

 253/0 44/1 16/0 مسئولیت

 881/0 150/0 03/0 مداری قانون

 951/0 -06/0 -01/0 ارتباطات 

 669/0 -42/0 -10/0 کرامت انسانی 

 350/0 -94/0 -23/0 همدردی 

افرزار لیرزرل ، از روش الگویابی معرادالت سراختاری و نرمسؤاالت سه تا ششجهت بررسی  

 (.  2و   1  های، نمودار5و   4اول)جد استاستفاده شده  

برازندگی مانند نسبت مجرذور خری های  پس از حذف خطاهای کوواریانس، بررسی شاخص

، شراخص 3، جذر میانگین مجذورات خطای تقریب2، شاخص برازندگی افزایشی1به درجه آزادی

ساختاری خودپنداره، اخرالق   دهند که مدلنشان میها  و سایر شاخص    4برازندگی هنجار شده

و   4)جردول    هرا برخروردار اسرتاز برازش نسبتاً خروبی برا داده  حرفه ای و یادگیری سازمانی،

 (.1نمودار

 
 ل خودپنداره، اخالق حرفه ای و یادگیری سازمانی های برازش مدشاخص   :4شماره  جدول

 χ2/df RFI RMSEA NFI NNFI IFI شاخص برازندگی 

 1 - 0 0.9< 0.9< 0.08> 0.05< 5 -1 دامنه پذیرش 

 97/0 97/0 93/0 066/0 91/0 46/1 مقدار محاسبه شده 

 
1 χ2/df 
2 IFI 
3 RMSEA 
4 NFI 
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 )ضرایب مسیر( خودپنداره، اخالق حرفه ای و یادگیری سازمانیساختاری    . مدل 1نمودار

 

اسرتفاده  t-valueیا همران tجهت بررسی معنادار بودن روابط بین متغیرها از آماره آزمون 

بررسری شرده، بنرابراین اگرر میرزان مقرادیر  05/0 جا که معناداری در سطح خطرایشد. از آن

تر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست. مقدار آزمون کوچک ±1.96از t-value حاصله با آزمون 

t  دسرت ( به42/2)و یادگیری سازمانی  (15/3)ای  خودپنداره و اخالق حرفه  میان  محاسبه شده

ای و یرادگیری میزان تی محاسبه شده بین اخالق حرفره معنادار است. 05/0آمده که در سطح 

و رابطه غیرمستقیم خودپنداره  با یادگیری سازمانی از طریق اخالق حرفره ای   (60/1)سازمانی

 (.2)نمودارباشدمعنادار نمی 05/0در سطح ( بدست آمد که 43/1)
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 (مقادیر تی)ای و یادگیری سازمانیخودپنداره، اخالق حرفه   ساختاری  . مدل 2نمودار
 

مسیر بررسی شده در مدل پژوهش حاضر، دو   4دهد که از بین  نشان می  5نتایج جدول شماره  

ای و یادگیری سازمانی معنادار شده است. بر این اسراس، مسیر تاثیر خودپنداره بر اخالق حرفه

. امرا ( تأثیر داشرته اسرتγ=26/0)و یادگیری سازمانی   (γ=30/0)ای  خودپنداره بر اخالق حرفه

ای بر یادگیری سرازمانی تأثیرگرذار نبروده اسرت. همچنرین، خودپنرداره بره طرور اخالق حرفه

 ری سازمانی تاثیرگذار نبوده است.ای بر یادگیغیرمستقیم و از طریق اخالق حرفه
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 مسیرهای بررسی شده در مدل   :5شماره  جدول

 مسیر
مقدار آماره 

 آزمون 
 وضعیت  ضریب مسیر

 معنادار  30/0مستقیم **15/3 خودپنداره                          اخالق حرفه ای

 معنادار  26/0مستقیم **42/2 خودپنداره                         یادگیری سازمانی

 رد 17/0مستقیم 60/1              یادگیری سازمانی                   اخالق حرفه ای

 43/1               یادگیری سازمانی         ایخودپنداره           اخالق حرفه
غیرمستقیم  

03/0 
 رد

 ( p<0/05)05/0داری سطح  (      * معنی01/0p<0/01داری سطح ** معنی     

 گیریبحث و نتیجه

گرری پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش خودپنداره برر یرادگیری سرازمانی برا  میرانجی

طور که قبال نیز اشراره شرد، در ایرران مبحرث یرادگیری است. همانای انجام شدهاخالق حرفه

ارزیرابی سازمانی موضوعی به نسربت جدیرد اسرت  و مطالعرات نسربتا محردودی درخصروص  

هرای است. در این برین قاعردتا سرهم سرازمانهای کشور در این خصوص صورت گرفتهسازمان

-تر است. با این وجود تحقیقاتی چند به مطالعه این موضروع در سرازمانآموزشی به نسبت کم

زاده و هررایی از قبیررل قاسررمنررد. پررژوهشرا نشرران دادههررای آموزشرری پرداخترره و اهمیررت آن

(، 1394زاده و  همکرررراران)(، عبررررداهلل1395(، رسررررتگار و همکرررراران)1395همکرررراران)

( و هرنرراس و 2011( و اللهیرراری و همکرراران)2016مرررادی و سررتاری)(، گررل1393بیوکررانی)

ها نتیجه واحردی را دررابطره برا یرادگیری سرازمانی در (. مجموع این پژوهش2008همکاران)

کننده وضعیت خروب ایرن ها بیانبرخی از آنصورتی که  دهند، بههای آموزشی ارائه نمیمحیط

هرا دارد. ایرن مسرئله بره سازی آن در این محیطدهنده نیاز بیشتر به پیادهمتغیر و برخی نشان

رابطه یکدست نبوده و ثانیا نیراز بیشرتری بره های ما درایندهد که اوال سازمانخوبی نشان می

 تر در این حوزه وجود دارد.های گستردهپژوهش

ای ایچ پژوهش حاضر حاکی از آن بود که احترام بره عنروان یکری از ابعراد اخرالق حرفرهنت

است. پژوهشی که به صرورت مسرتقل بره بررسری بینی یادگیری سازمانی را داشتهقابلیت پیش

ای برا های اخالق حرفهاین موضوع بپردازد یافت نشد؛ اما برخی تحقیقات رابطه بین سایر مولفه

بره ایرن  ( 1395طور مثال رستگار و همکاران)دهند. بهسازمانی را مورد تایید قرار مییادگیری  

 طور معناداری بر یرادگیری سرازمانی اثرر غیرمسرتقیم دارد. امرااند که عدالت بهنتیجه رسیده

هرای درسرتی و صرداقت و یرادگیری ( رابطه معناداری بین مولفه1394زاده و همکاران)عبداهلل
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زاده و اسدپور تراثیر مسرتقیم عردالت برر یرادگیری چنین قرباناند. همدست نیاوردهسازمانی به

  (2016اسرمیث)  نظرران ماننردچنین بر اساس نظر برخی صاحباند. همسازمانی را تایید نموده

هرچه محیط سازمان آکنده از احترام، صداقت و اعتماد باشد، یرادگیری سرازمانی بهترر اتفراق 

زم است برای بهبود هرچه بیشتر یادگیری سازمانی، هرچه بیشتر بره دنبرال خواهدافتاد. پس ال

 نهادینه کردن این موارد بود.

اسرت. ای تاثیرگرذار برودهبراین نتایج پژوهش نشان داد که خودپنداره بر اخالق حرفهعالوه

ود های دیگری که به مطالعه این دو متغیر به صورت توامان بپردازد یافت نشرد کره خرپژوهش

باشد. اما با توجه به مبانی نظرری مویدی بر نیاز به تحقیقات گسترده و بیشتر در این زمینه می

-ای دربردارنده یکبینی بود؛ چرا که اخالق حرفهای قابل پیششده حصول چنین نتیجهمطرح

 هنجاری را در حیطهباشد که درواقع رفتارهای درست و بهها و قواعد رفتاری میسری چارچوب

نظران پنداشت مثبت افراد از خرود کند. ازسویی براساس نظر صاحبشغل هرفرد از او طلب می

ها دارد. مجموع های پیروزی و موفقیت آنها و حتی تجربهتاثیر قابل توجهی بر رفتار مثبت آن

 ای سازگار است.این موارد با نتیجه گزارش شده مبنی بر تاثیر خودپنداره بر اخالق حرفه

ادامه تاثیرگذاری خودپنداره بر یادگیری سازمانی نیز تایید شد. پژوهشی که دقیقا رابطه در  

بین این دو متغیر را مطالعه نماید یافت نشد، اما برخری تحقیقرات تراثیر خودپنرداره برر سرایر 

راسرتا نیکردل و انرد. درایرناشکال یادگیری مانند یادگیری خودگردان و خرودتنظیم پرداختره

داری را بین خودپنداره تحصیلی و یرادگیری خرودگردان ( رابطه مثبت و معنی1391همکاران)

کننرد کره ( این نتیجه را عنروان مری1390زاده و همکاران )چنین طالباست. همگزارش کرده

-جا که طبق نظر برخی صراحبداری با یادگیری خودتنظیم دارد. از آنخودپنداره رابطه معنی

هرای ای و خودیادگیری از مولفههای خودتوسعهفرصت  (1997)1کاراننظران همانند پدلر و هم

کنرد کره برا ارتقراء آینرد، نترایج ایرن تحقیقرات کمرک مریشمار میمهم یادگیری سازمانی به

خودپنداره افراد به گسترش یادگیری خودگردان و خودتنظیم پرداخته و قاعردتا بره دنبرال آن 

 شاهد ارتقاء یادگیری سازمانی باشیم.

ای برر کنرد کره اخرالق حرفرهدست آمده، عنوان مرینتیجه دیگری که از پژوهش حاضر به

( نیرز مویرد 1395زاده و همکراران)قاسم  است. نتایج پژوهشیادگیری سازمانی تاثیرگذار نبوده

بینی یادگیری سازمانی نسبت به اخالق کار طور بالعکس قابلیت پیشباشد. اما بهاین نتیجه می

است. نگاهی به مبانی نظرری پرژوهش و مقایسره ( تایید شده1393نامه ارشد بیوکانی)پایاندر  

 
1 Pedler et al 
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ای تاثیر مثبتی برر کند که گسترش اخالق حرفههای مورد مطالعه، این انتظار را ایجاد میمؤلفه

هرای چه در پرژوهشارتقاء فرآیندهای یادگیری و اشتراک دانش در سازمان داشته باشد، چنان

رسرد ( نیز به آن اذعان شده است؛ اما به نظر می1392چون اخوان و یزدی مقدم )مختلفی هم

ای، اخرالق را در سرطح فرردی ها و ابزارهرای اخرالق حرفرهاز آن جا که از یک سو غالب مؤلفه

دهنرد و از سروی دیگرر بررسی کرده و صرفاً وضعیت خود مخاطب را مرورد پرسرش قررار مری

ه فرآیندهای سازمانی اهتمام داشته و کلّیرت فرآینردهای سرازمان را مرورد یادگیری سازمانی ب

شرود. از دهد؛ درنتیجه انطباق مورد انتظار بین این دو متغیر، چندان حاصل نمیسوال قرار می

رسد که ضروری است در مطالعات اخالقی نیز نگاهی کامال فرآیندی بره ایرن این رو به نظر می

. عالوه براین، برخی شواهد میدانی حاکی از آن است که گاهراً برخری موضوع وجود داشته باشد

پذیری در شررایط موجرود مردارس، مداری و مسئولیتای همچون قانونهای اخالق حرفهمولفه

هرایی تر، برخی قوانین و مسرئولیتتواند در تعارض با یادگیری سازمانی باشد. به بیان روشنمی

هرا را بره روزمرگری و شرود، آنس بررای معلمرین وضرع مریکه در حال حاضر در برخی مردار

-یکنواختی هر چه بیشتر سوق داده و چه بسا اگر معلمی به دنبال یادگیری بیشتر باشرد، مری

های جاری خویش را کنار بگذارد، درنتیجه چه بسا در نهایرت ها و مسئولیتبایست برخی رویه

 اشته باشد.های مذکور همراستایی چندانی وجود ندبین مؤلفه

ای نیرز تاییرد گرری اخرالق حرفرهدرنهایت تاثیر خودپنداره بر یادگیری سازمانی با میانجی

است.  پژوهشی که که این سه متغیر را با یکدیگر مطالعه نمایند، یافت نشد؛ اما برا توجره نشده

ن شرد، ای بر یادگیری سازمانی و تحلیلی کره درایرن براره بیرابه عدم تأثیرگذاری اخالق حرفه

 تواند دور از انتظار نباشد.ای میچنین نتیجه

رسد که تاثیر پنداشت افراد نسبت به خود برر درمجموع مالحظه این نکته الزم به نظر می 

های رفتاری مانند اخالق و یادگیری تاثیرگذار است. درنتیجره قبرل از هرر بسیاری از چارچوب

مورد توجه قرار گیرد. کارکنرانی کره خرود را   بایست حوزه نگرش کارکنان و مدیراناقدامی می

توانند اخالق بهتری از خود دانند قاعدتا میتر میتر، معتبرتر، بااستعدادتر و خوبافرادی باارزش

بروز داده و یادگیری بیشتری داشته باشرند. ایرن مسرئله افرق جدیردی را در نهادینره کرردن 

جرا کره علرل مختلرف ماننرد تجربیرات از آن دهرد.یادگیری فراروی محققان و مدیران قرار می

هرای مرجرع، روابرط اجتمراعی، افرراد مهرم دیگرر و انتظرارات مردیران برر روی گذشته، گروه

 (.277:  1393خودپنداره تاثیرگذار هستند )میرکمالی:

شود، تالش شود مدیرانی گرزینش و انتخراب شروند کره دیرد مثبتری رو پیشنهاد میازاین 

ها اعتماد نماینرد؛ چراکره باعرث شرکل گیرری خودپنرداره همکارانشان داشته، به آننسبت به  
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ها شده و براخالق و یادگیریشان نیز موثر خواهدبود. در همرین راسرتا بره تفروی  مثبت در آن

شود. به تشرکیل ها پرداختهاختیار، واگذاری مسئولیت به مدیران و کارکنان و توانمندسازی آن

هایی اجرا شود تا کارکنان ی با تعامالت زیاد، در سازمان مبادرت شود. آموزشهای اجتماع گروه

هرا و باشرند. برنامرههای مثبت و مستمری نسربت بره همکراران خرود داشرتهیادبگیرند، تلقین

هرا صرورت آمیرز در سرازمانسازی و نهادینه کردن رفتارهای احترامهایی برای فرهنگسیاست

 گیرد.  

شرود اوال برا توجره بره اسرتفاده از های مررتبط پیشرنهاد مریپژوهشدرراستای گسترش   

هایی به بررسی این متغیرها با توجه به نظر ابزارهایی مبتنی بر خوداظهاری مدیران، در پژوهش

-شود. با توجه به نتایج متنراق  پرژوهشها پرداختهآموزان نسبت به آنسایر کارکنان و دانش

ترری در ایرن ها، تحقیقات جامع و گستردهسازمانی در سازمانهای مرتبط با وضعیت یادگیری  

چنین با توجه به فقدان تحقیقاتی دربراره مطالعره سره ای انجام گیرد. همصورت مقایسهباره به

هایی صورت توامان به گسترش پژوهشای بهمتغیر یادگیری سازمانی، خودپنداره واخالق حرفه

دهی خودپنداره کارکنان جه به نقش پررنگ مدیران در شکلدر این زمینه مبادرت گردد؛ وبا تو

 شود. شود درپژوهشی به مطالعه و بررسی آن پرداختهپیشنهاد می

 

 منابع و ماخذ

(. بررسی توأم نقش اصول اخالقی و مدیریت دانرش برر 1392اخوان، پیمان؛ یزدی مقدم، جعفر )

 .39-54(:  12) 8،  اخالق در علوم و فناوریعملکرد سازمانی.  

(. بررسری رابطره برین 1390اکبر؛ مکوند حسینی، شراهرخ و احسرانی، زهررا)امین بیدختی، علی

فصرلنامه مروزش و پررورش شهرسرتان سرمنان. فرهنگ سازمانی و مدیریت دانرش در سرازمان آ
 .191-216:  59، راهبرد

ها و مراکرز آمروزش عرالی: (. رعایت اخالق در دانشگاه1390آراسته، حمیدرضا؛ جاهد، حسینعلی)

 .40-31(: 2)1،  فصلنامه نشاء علمای برای بهبود رفتارها. گزینه

. کرار و ای(. اخرالق حرفره1389بیک زاد، جعفر؛ حسین پور سنبلی، علیرضرا و صرادقی، محمرد)
 .10  -4:  126-125،  جامعه

وری کارکنران اداره رابطه مردیریت دانرش و یرادگیری سرازمانی برا بهرره(.  1392فرد، الله)بیگی
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.. پایانشیراز 2آموزش و پرورش ناحیه 
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ان یادگیری سازمانی در مدارس شهرسرتان بمبئری و بررسی وضعیت میز(.  1393بیوکانی، جلیل)
نامه کارشناسری ارشرد مردیریت آموزشری، . پایانرابطه آن با اخالق کار و تعهد سازمانی کارکنان

 دانشگاه شهیدچمران اهواز.

(. بررسری رابطره هروش سرازمانی و 1388زاده، محمد؛ غالمی، یونس و سیف، محمدحسن)جمال

ارکنان و اعضا هیئت علمی منطقه یک دانشرگاه آزاد اسرالمی و ارائره یادگیری سازمانی در بین ک

 .63-86،  2، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشیالگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی.  

ای و کیفیت زندگی کاری اعضرای هیرأت بررسی رابطه اخالق حرفه(.  1393حسینی، سید جواد )
 ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.  نامه کارشناسیپایان علمی دانشگاه تهران.

اموزان با تکیه برر (. نقش خودپنداره در موفقیت تحصیلی دانش1386آبادی، فاطمه)دولتحسینی

 33-39، 330-331،  نشریه پیوندوظایف معلمان.  

ای خودپنداره دانشرجویان سرال اول و چهرارم دانشرکده (. بررسی مقایسه1384نیا، پروین)دیباج

 231-3،234،  مجله پژوهش در پزشکیتوانبخشی دانشگاه  شهید بهشتی.  

(. ارائه مدل علی 1395رستگار، احمد؛ صیف، محمدحسن، کامیاب کالنتری، رویا و طالبی، سعید)

داره ورزش و جوانران بینی یادگیری سازمانی بر اساس عدالت سرازمانی در میران کارکنران اپیش

 .29-40(:  11)6، های معاصر در مدیریت ورزشیپژوهشاستان فارس.  

های رهبری مدیران با یادگیری سرازمانی در مردارس بررسی رابطه سبک(.  1391الزامی، عصمت)
نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیرت دبیرر . پایانمقطع متوسطه شهرستان ری

 شهید رجائی.

. تهرران: سرازمان یادگیرنرده(.  1385نرژاد، مهردی؛ شرهابی، بهنرام و یوزباشری، علیرضرا)سبحانی

 انتشارات یسطرون.

(. رابطه بین سرازمان 1400سینا، فاطمه صغری؛ محمدی چلمردی، حسن؛ عمادیان، سیده علیا )

شررق یادگیرنده و یادگیری سازمانی با نقش میانجی توانمندسرازی کارکنران آمروزش و پررورش  

 .109-130(:  2) 11،  ها. مدیریت بر آموزش سازماناستان مازندران

(. بررسی تاثیر سازمان یادگیرنرده 1393شمس، غالمرضا؛ پرداختچی، محمدحسن و ملکی، حاتم)

، هرای نروین تربیتریمجله اندیشهبر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی.  

10(3  :)28-9. 

ومی و (. بررسی رابطه خودپنرداره برا سرالمت عمر1381االسالمی، راضیه؛ لطیفیان، مرتضی)شیخ

 .5-1:16،  های علوم شناختیتازههای آن در دانشجویان دانشگاه شیراز. مولفه
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نرررژاد، فاطمررره و موسررروی، زاده نوبریررران، محسرررن؛ ابوالقاسرررمی، محمرررود؛ عشررروریطالرررب

(. بررسرری روابررط سرراختاری خودپنررداره، یررادگیری خررودتنظیمی و موفقیررت 1390سیدحسرین)

 .65-80(:  4)1، های روانشناختیها و مدل. مجله روشتحصیلی دانشجویان

 نامره پرژوهش پژوهشری  فصلنامه.  ای  حرفه  اخالق   دانش  به  نظری  رویکرد(.  1388)  منیژه  عاملی،
 113-148  ،4شماره  ،1 سال  ،اخالق 

(. نقش رهبری، فرهنرگ و یرادگیری سرازمانی در ارتقرای 1389عباسی، عنایت؛ حجازی، یوسف)

فصرلنامه پرژوهش و های کشاورزی ایران)ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنرده(.  عملکرد دانشکده
 .61-79:  56،  ریزی در آموزش عالیببرنامه

(. بررسی رابطه اعتماد سرازمانی برا یرادگیری 1394زاده دالوری، نرجس؛ ضامنی، فرشیده)عبداهلل

، مردیریت آموزشریهرای مجلره نروآوریسازمانی در بین کارکنان آموزش و پررورش شرهر بابرل. 

10(2  :)58-49. 

گررا در (. نقرش رهبرری تحرول1393اهلل و رزاقی، رویرا)پور نصیرآبادی، فضلعسگری، ناصر؛ زارع

 .99-177(:  7)6،  های مدیریت منابع انسانی. فصلنامه پژوهشتوسعه یادگیری سازمانی

اده با خودپنرداره و (. رابطه ساختار قدرت در خانو1391بخش، معین، الدن و سهامی، سوسن)فرح

 .49-63،  16،  زن و مطالعات خانوادهروانی زنان معلم مقطع ابتدایی شهر داراب. سالمت

(. بررسی سراختارعاملی 1389فرهنگ، ابوالقاسم؛ سیادت، سیدعلی، مولوی، حسین و هویدا، رضا)

هرای دولتری جنروب شررق های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاهاعتمادسازمانی و رابطه مولفه

 .111-130(:  55، )ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهکشور. 

ای دررابطه بین (. اثر میانجی اخالق حرفه1395زاده، ابوالفضل؛ ملکی، شیوا و شریفی، لیلی)قاسم

-86، 22، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکیسرمایه فکری، یادگیری سازمانی و تسهیم دانش.  

76. 

 .78  -63،  33و32 اندیشه حوزه،(. اخالق حرفه ای در مدیریت علوی. 1381قراملکی، فرامرز )

 . تهران: انتشارات قراملکی.ایاخالق حرفه(. 1382قراملکی، فرامرز)

سریبرنتیک در فرآینرد   -(. نقرش مردیریت کنکراش1389اهلل و اسردپور، امرین)زاده، وجرهقربانی

 .125-166(:  16)6العات مدیریت،  فصلنامه مطیادگیری سازمانی.  

بررسی مدیریت رابطه یادگیری سازمانی با گرایش به نروآوری سرازمانی (.  1391پور، مریم )کاظم
 نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.. پایاندر شرکت سهامی بیمه آسیا

خرانوادگی در خودپنرداره خرانوادگی (. نقش برخری عوامرل 1384کاوسیان، جواد؛ کدیور، پروین)

 91-111،  19،  فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعیآموزان دبیرستانی. دانش
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نژاد پراریزی(، تهرران: نشرر .)ترجمه مهدی ایرانمبانی سازمان یادگیرنده(.  1388مارکواد، مایکل)

 مدیران.

و غیردولتی شهر اردبیل از مقایسه مدارس متوسطه دخترانه دولتی (.  1390مرادی پریخانی، زهرا)
نامره کارشناسری ارشرد مردیریت . پایانلحاظ میران برخورداری از سازوکارهای یادگیری سازمانی

 آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی.

(. بررسی و مقایسه مردیریت دانرش و یرادگیری سرازمانی در مردارس 1386میراسماعیلی، الهام)

 .149-169(:  2)2،  های تازه در علوم تربیتیامه اندیشهفصلنهوشمند و مدارس عادی شهر تهران. 

 . تهران: انتشارات یسطرون.فلسفه مدیریت(. 1392همکاران)  و  سیدمحمد  میرکمالی،

 تهران: انتشارات یسطرون.  رفتار و روابط در سازمان و مدیریت.(.  1393میرکمالی، سیدمحمد)

های (. بررسی رابطه سبک1394، عصمت)میرکمالی، سیدمحمد؛ دماوندی، مجید ابراهیم و الزامی

 .47-68: 3  های نوین تربیتی،اندیشهرهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس.  

(. بررسری رابطره رهبرری 1390ثرانی، فاطمره و اعالمری، فرنروش)میرکمالی، سیدمحمد؛ نارنجی

 1-27:  6، نامه مدیریت تحولپژوهشآفرین با یادگیری سازمانی)موردمطالعه:شرکت سایپا(.  تحول

ای و چرابکی (. رابطره برین اخرالق حرفره1395نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ نویردی، پرویرز)

. شماره 15. سال فصلنامه اخالق در علوم و فناوریسازمانی: نقش میانجی توانمندسازی شناختی.  

2  .61-68. 

(. رابطره 1391اهلل؛ عربزاده، مهدی و کاووسریان، جرواد)نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی
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