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گری اخالق  پذیری اجتماعی با میانجیرابطه کانون کنترل و مسئولیت

 1در بین معلمان ابتدایی شهرری  ایحرفه
 4، زهرا احتشام3، سید محمد میرکمالی2قموشیزهرا 

 چکیده 
گررری اخررالق  پذیری اجتماعی  با میانجیپژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه کانون کنترل و مسئولیت  

یابی معادالت ساختاری بوده  همبستگی و  از نوع مدل  -است. روش پژوهش توصیفیشده ای انجامحرفه

نفر( بوده است. حجم   1160کلیه معلمان ابتدایی ناحیه یک و دو شهرری )است. جامعه پژوهش شامل  

باشد. برررای  ای متناسب میگیری طبقهنفر تعیین شد. روش نمونه  218نمونه از طریق فرمول کوکران،  

( و  α=96/0ای با پایایی)(، اخالق حرفهα=84/0کانون کنترل با پایایی )  نامهها از پرسشآوری دادهجمع

(  اسررتفاده شررد کرره روایرری محترروایی آنهررا بررا اسررتفاده از نظرررات  α=91/0پذیری اجتماعی)لیتمسئو

ها نیز بررا اسررتفاده از تحلیررل عرراملی  متخصصان بررسی و تایید گردید. همچنین روایی سازه پرسشنامه

دالت و  ای، مولفرره عرر های اخررالق حرفررهها نشان داد، از میان مؤلفهیافته تأییدی بررسی و تأیید گردید.

یابی معررادالت  است. مرردلپذیری اجتماعی را داشته  بینی مسئولیتپذیری قابلیت پیشمولفه مسئولیت

پذیری  ( و مسررئولیتγ=50/0ای)تررأثیر کررانون کنترررل بررر اخررالق حرفررهسرراختاری نیررز حرراکی از  

پررذیری  طور مسررتقیم بررر مسررئولیتای بررهچنررین اخررالق حرفررهبرروده اسررت. هم  (β=0/ 14)اجتمرراعی

ای بررر  گری اخررالق حرفرره( تأثیرگذار بوده است. نهایترراً، کررانون کنترررل، بررا میررانجیβ=54/0اجتماعی)

پررذیری اجتمرراعی  ( تأثیرگذار بوده است. نتایج نشان داد، مسررئولیتγ=06/0پذیری اجتماعی)مسئولیت

از وضررعیت  ای بر بینش، منش و کررنش آنرران  کرره خررود ناشرری  معلمان ریشه در حاکمیت اخالق حرفه

کانون کنترل )درونی یا بیرونی( افراد دارد. بنابراین اگررر معلمرران مسررئولیت اعمررال خررود را بپذیرنررد و  

ای حرکت کرده و نه تنها  ها را به عوامل درونی نسبت دهند، در مسیر اخالق حرفهها و شکستموفقیت

ن و محیط پیرامون خود احساس  ملبس به اخالق در بعد الهی و فردی خواهند بود، بلکه نسبت به دیگرا

 مسئولیت خواهند کرد.
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The relationship between the Locus of control and social 

responsibility with the mediation of professional ethics among 

elementary school teachers in Shahr-e-Rey 

Zahra Ghamooshi1, Seyed Mohammad Mirkamali 2, Zahra Ehtesham3 

The present study aims to investigate the relationship between the locus of control 

and social responsibility with the mediation of professional ethics among 

elementary school teachers in Shahr-e-Rey. The research method was descriptive-

correlation and structural equation modeling. The research population included all 

elementary school teachers of the first and second districts of Shahr-e-Rey (1160 

people). The sample size was determined by Cochran's formula, 218 people. The 

stratified sampling method is proportional. To collect data, the control locus 

questionnaire with reliability (α = 0.84), professional ethics with reliability (α = 

0.96) and social responsibility (α = 0.91) was used, whose content validity was 

checked using experts' opinions. And it was confirmed. Also, the construct validity 

of the questionnaires was checked and verified using confirmatory factor analysis. 

The findings showed that among the components of professional ethics, the 

component of justice and the component of responsibility had the ability to predict 

social responsibility. Structural equation modeling has also indicated the effect of 

locus of control on professional ethics (γ=0.50) and social responsibility (β=0.14). 

Also, professional ethics have directly influenced social responsibility (β=0.54). 

Finally, locus of control has been influential on social responsibility (γ=0.06) 

through the mediation of professional ethics. The results showed that the social 

responsibility of teachers is rooted in the rule of professional ethics on their vision, 

behavior and action, which itself is caused by the situation of the locus of control 

(internal or external) of people. Therefore, if teachers accept responsibility for their 

actions and attribute successes and failures to internal factors, they will move in the 

direction of professional ethics and will not only be clothed with ethics in the divine 

and personal dimension, but also towards others and They will feel responsible for 

their surroundings. 

Keywords: professional ethics, education, locus of control, social responsibility, 

teachers. 
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 مقدمه 

انسان در برابر خدای خویش و جامعه، افراد خانواده، اطرافیان و حتی در مقابل خویش مسرئول 

است. تأکید فراوان متون دینی و روایات معصومین علیهم السالم بر محاسبه اعمال و رفتارها از 

تنها موظف به ساختن همین رو انسان نهگیرد. از  داری انسان نشأت میهمین ویژگی مسئولیت

ای کره گونره( بره1390و تهذیب خود است بلکه در برابر جامعه نیرز مسرئول اسرت )کریمری، 

فرمایند: از خدا بترسید، و تقوا پیشه کنید، زیرا شما در می  167در خطبه    )ع(امیرالمؤمنین علی

البالغره )نهرج 1حیوانرات هسرتید  هرا وپیشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا، و شرهرها، و خانره

 (.  1386دشتی،  

شود که در کشور مرا از مفاهیم جدید عصر حاضر شناخته می  2پذیری اجتماعیمسئولیت

عنروان اهرداف توسرعه نیز چند سالی است به این مفهوم البته در قالب مفهوم توسعه پایدار بره

عنروان یری در تعلیم و تربیت بهپذ(. مسئولیت1392هزاره توجه شده است )شافعی و احمدی،  

جای پیروی از فشارهای بیرونی از الزامات شده و فرد در قبال شرایط بهیک اصل تربیتی معرفی

کند، این پیروی از الزامات درونی را احساس مسرئولیت یرا احسراس تکلیرف درونی تبعیت می

(. نظام جمهوری اسالمی 1392؛ به نقل از احمدی آخورمه و همکاران،  1387دانند )باقری،  می

انرداز، سرند تحرول بنیرادین ایران برای دستیابی به اهداف اسناد باالدستی همچون افق چشرم

های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و سرایر اسرناد، نیازمنرد کشور، سیاست

اجتمراعی پرذیری  به موضوع مسئولیتموارد، توجه    الزامات و مقدمات خاصی است. یکی از این

های آموزشی معلمان، به عنوان کارگزاران اصرلی در بره ثمرر رسریدن اهرداف است. در سازمان

هرای (. بدون شرک معلرم در تمرام نظرام1393نظام تاثیر به سزایی دارند )نوربخش و راشدی،  

آموزشی دارای نقش کلیدی و اثرگذار است و انتظار جامعه از مدرسره و معلرم ایرن اسرت کره 

های زنران و ا برای زندگی واقعی در جامعه فردا آماده کند. لذا دانش، مهارت و تواناییجوانانی ر

مردان آینده به دانرایی، صرالحیت، ترالش و احسراس مسرئولیت معلمران امرروز بسرتگی دارد 

تررین افرراد کره دارای حرس ( بنابراین بسیار مهم و حیاتی است که شایسرته1383)قهرمانی،  

(. 1391منش،  نژاد و زمانیرای حرفه معلمی به کار گمارده شوند )سبحانیاند بپذیریمسئولیت

وپررورش هسرتند و پذیری اجتماعی در آمروزشرو معلمان نقطه آغاز تحول در مسئولیتاز این

آمروزی دارد )نیکرزاد، پذیری معلم نیز ترأثیر شرگرف برر جامعره دانرشرفتار معلم و مسئولیت

 
 . الْبَهَائ م وَ الْب قَاع   عَن حَتَّىمَسْئُولُونَ فَإ نَّکُمْ  اتَّقُوا اهللَ ف ی ع بَاد ه  وَ ب لَاد ه .  1

2 . Social Responsibility 
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ها قبل، یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت بروده پذیر، از مدتت(. تربیت شهروند مسئولی1393

انرد )ریچرارد هرای شرهروندی کوتراهی نمرودهاست، ولی معلمان و مدارس در توسرعه مهرارت

(. براساس مطالعاتی که پیرامون این مسئله در داخل کشور 2009،  1راتستاین و ربکا جاکوسبن

های آماری متفراوت در کشرور مرا در پذیری جوانان در جامعهشده است، میزان مسئولیتانجام

؛ طالبی و 1388؛ ناظری،  1388و عابدی،  تر از متوسط است )خدابخشی  حد متوسط و یا پایین

(. همین حد پرایین 1393نوری و همکاران، ؛ به نقل از خواجه1391؛ سروش،  1391خوشبین،  

توان بره ها میجمله آندامن زده است که از پذیری در جامعه ما به مشکالت متعددیمسئولیت

تفراوتی اجتمراعی، و محیطری، بریتفاوتی زیستتفاوتی سیاسی، بیکاهش اعتماد اجتماعی، بی

ستیز و جدال در بین نوجوانان و جوانان و همچنین رابطه ستیزآمیز آنان با والدین اشاره کررد. 

-گیرنرد )خواجرهپذیری را یاد مریمسئولیت که نوجوانان و جوانان در خانواده و مدرسهدرحالی

عنروان تواند حاکی از آن باشردکه احتماالمعلمران بره(. این مسائل می1393نوری و همکاران،  

 اند.پذیری نبودهآموزان دارای حس مسئولیتالگوی دانش

هرای تربیتری معلرم نیازمنرد بخشی از حرفه معلمی جنبه اخالقی دارد و تحقق مسئولیت

(. 1395معلمی است )صفایی مقردم و همکراران،    2ایاو به اصول و قواعد اخالق حرفهپایبندی  

جمله نظام آموزشی با رعایت کردن و مبنا قرار دادن استانداردها و اصرول اخرالق ها منسازمان

مهرر و نمایند )شراهیناجتماعی، بسترهای الزم را فراهم میای در جهت ارتقای مسئولیتحرفه

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بررای 1393زاده و همکاران ). قاسم(1394حسنی،  

ای بایست متمرکز بر اخالق حرفهافزایش احساس پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی معلمان می

پذیری، های فائق آمدن بر چالش مسئولیترسد یکی از راهو سازمانی باشند. بنابراین به نظر می

هرای تررین چرالش(. البته یکی از اساسری1394مهر و حسنی،  باشد )شاهینای میحرفهاخالق 

مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسرانی شراغل 

ها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفره خرود هاست تا آندر تمام حرفه

-هرا ایرناکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. به باور آنبه کار بپردازند و اصول اخالقی ح

هاسرت. افرراد در محریط کرار برخری های افراد و محیط کراری آنگونه رفتارها ناشی از ویژگی

عنروان یرک ویژگری ها برر کرانون کنتررل برهدهند. پژوهشتمایالت رفتاری را از خود بروز می

(. کرانون 1393اره دارند )نوربخش و راشدی،  شخصیتی مؤثر بر موفقیت و شکست کارکنان اش

 
1 . Richard Ratstayn and Rebecca Jakvsbn 
2 . Professional Ethics 
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هرای یکری از مفراهیم ویرژه و مهرم در نظریره یرادگیری اجتمراعی و یکری از ویژگری  1کنترل

گرذارد. شرواهد پژوهشری نشران شخصیتی است که تأثیر مهمی بر شیوه تفکر و رفتار افراد می

هرا ناشری از کرانون کنتررل بروده اسرت )عمیردی دهد بسیاری از مسائل و مشکالت انسانمی

 (.  1392مظاهری،  

عنوان عاملی مهم برای ارضای نیازهرای اجتماعی منجر به انسجام اجتماعی و بهمسئولیت

عنوان یکی از متغیرهرای تأثیرگرذار مهرم برر سرازمان باشد به همین دلیل بهاعضای جامعه می

خصروص در نظرام آموزشری و معلمران کره پژوهش آن ضروری گردید و خأل پژوهشی آن  بره

در نظام آموزشری   .شودوظیفه خطیر تربیت نیروی انسانی جامعه را به عهده دارند احساس می

ما و نقش بسیار مهم معلم در راستای تربیت افراد جامعه، داشتن تعهد و مسرئولیت اجتمراعی 

پرذیری جه کرد زیرا مسرئولیتآید. لذا باید به آن بیشتر تومعلمان ضروری و حیاتی به نظر می

آموزان و تمامی کسانی کره در ایرن معلمان منجر به انسجام بین نظام آموزشی با جامعه، دانش

اجتماعی منجر به تعهردات اخالقری معلمران بررای بره شود، مسئولیتمیان درگیر هستند، می

(. از همرین 1395  یسار،شود )قنبری و بهرامیانجام رسانیدن درست و دلسوزانه وظایفشان می

-پذیری اجتماعی معلمان با میانجیرو پژوهش حاضر درصدد بررسی کانون کنترل و مسئولیت

 باشد.  ای میحرفهگری اخالق  

-ترین مفهوم در حوزه پرژوهشحال مبهمترین و درعیناجتماعی شرکتی جامعمسئولیت

 2هرا توسرط مرک ویلیرامز و سریگلاجتماعی شررکتکار و جامعه است. مسئولیت  وهای کسب

رسد برای پیشبرد اهداف اجتماعی، اقداماتی که به نظر می"عنوان  شده است به( تعریف2001)

، 3)مرک کرارتی و همکراران "واسطه قرانون تقاضرا شرده اسرتفراتر از منافع شرکت و اینکه به

پایردار وجرود ها در توسرعهپذیری اجتماعی شرکتنقش مسئولیت  (. دو دیدگاه در مورد2017

تواننرد ها در قالب بازار رقابتی و چارچوب قانون مریدارد که دیدگاه اول معتقد است که شرکت

هرا از طریرق تحمیرل که دیدگاه دوم اعتقاد دارد که شرکتپایدار منجر شوند درحالیبه توسعه

کاهنرد. ایرن تناقضرات آلرودگی هروا(  از توسرعه پایردار مری  هایی به جامعه )مثل ایجادهزینه

همچنان ادامه دارد و از همین رو پژوهشرگران مردیریت و علروم اجتمراعی در حرال تحقیرق و 

اجتمراعی گویرد، مسرئولیت( مری2013) 1.  سرایهم4(2009بررسی هستند )لدوی و لیل فیلو،  

 
1 . Locus of Control 
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4 . Idowu & Leal Filho 
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شرود ترا درخرور کل جامعره منتقرل مریموجب آن بهپرورش یک فرایندی است که بهوآموزش

ها و هنجارهای فرهنگی نسل آینده باشرد. خردمات یرادگیری عمرل ها و مهارتها، سنتارزش

گونره اهرداف خرود را ایرن 2های ای اس آرنماید. سازمانخوب و موفقیت تحصیلی را ترویج می

موسسه خصوصری فعالیرت عنوان یک  پذیری اجتماعی معلمان بهاند که مسئولیتتدوین نموده

دهند و اهداف آنان توسعه منابع آموزشری کنند که رهبری در اصالحات مدرسه را انجام میمی

گیررد و سرعی در کراهش ای برای همه از بزرگساالن تا مهردکودک را دربرمریو مشاوره حرفه

بررای   هرایی برابررهای آموزشی و تسهیل دسترسی برابر به آموزش باکیفیت و فرصرتنابرابری

آموزان را دارند. ای اس آر، حمایت منظمی از ساخت مردارس بررای ایجراد یرک محریط دانش

کنرد در آموزان به موفقیرت تحصریلی را رهبرری مرییابی همه دانشیادگیری مطلوب و دست

های عاطفی و اجتماعی و پرورش مسرئولیت اجتمراعی آموزان در توسعه مهارتضمن به دانش

هرای (. بیان این نکته حائز اهمیت است که » اغلب نظریره1393)نیکزاد،  نماید  آنان کمک می

هرا تمرکرز مربوط به مسئولیت اجتماعی بنگاهی و رویکردهای مرتبط، برر یکری از ایرن جنبره

؛ بره نقرل از 2004،  3اند: اقتصاد، سیاست، یکپارچگی اجتماعی و اخالق« )گاریگرا و ملرهنموده

 (.1395شفایی،    ؛2013، 4وارکوییز و همکاران

وکار در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه علروم انسرانی قررار گرفرت، مطالعه اخالق کسب

های حفظ ترین راههای اخالقی در هر یک از ابعاد زندگی بشر یکی از مهمچرا که رعایت ارزش

(. قراملکری 1395و ارتقاء سالمت زندگی افراد اجتماع اسرت )نصریری ولیرک بنری و نویردی،  

شرود: گراهی ای بر دو امر تمایز امرا مررتبط اطرالق مریحرفهکند که اخالق ( عنوان می1382)

کنریم و وکار، مدیریت اجرایری و محریط عینری حرفره مطررح مریای را در کسباخالق حرفه

ای از دهریم و گراهی مرراد از آن شراخهکار را مورد بررسی قرار مریوعملکرد اخالقی در کسب

یابد. دانشی کره دار و روشمند در مراکز آموزشی و پژوهشی رشد مینظام  دانش بشری است که

پردازد. درنهایت میرکمرالی وکار میصورت تخصصی به تحلیل مسائل اخالقی در حرفه کسببه

ای از ای مجموعرهای، معتقد است کره اخرالق حرفره( در تعریفی جامع از اخالق حرفه1392)

ارزشی در رابطه با مشاغل هستند کره عملکررد،   -استانداردها، اصول و الزامات اخالقیوظایف،  

 دهند.رفتار و روابط شاغلین را از نظر میزان درستی یا نادرستی مورد ارزیابی قرار می
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که آیا برسرنوشت خود تسلط دارند یرا خیرر کانون کنترل به نگرش یا اعتقاد افراد در این

 1ای شخصیتی است که ابتدا توسط راترر(. کانون کنترل، خصیصه1393الی،  گردد )میرکمبرمی

( در راستای تئوری یادگیری اجتماعی مطرح شد. راتر کانون کنترل را عبارت از انتظرار 1966)

کند که یا در درون و یا در فراسوی )بیررون( کنتررل و کلی فرد از نتایج یک رویداد تعریف می

( بره 1390؛ بره نقرل از قهرمرانی و همکراران،1386)مسرعودنیا،    فهم شخصی وی وجرود دارد

ای دارد که افرراد عوامرل درونری یرا بیرونری را برر پیامردهای عبارتی کانون کنترل اشاره حوزه

ها و توانرایی خرود در کنتررل عنوان باور به مهارتدانند. عوامل درونی بهموردنظر خود مؤثر می

هرای عنوان باور بر بدیهی بودن محدودیته عوامل بیرونی بهکشده است. درحالیزندگی تعریف

 (. 2017،  2دانند )رن و همکارانمحیطی و قدرت دیگران در کنترل زندگی خود می

پرذیری اجتمراعی )مطالعره مسرئولیت"( پژوهشی با عنوان  1395قنبری و بهرامی یسار )

ی انجام دادنرد. نترایج نشران و به روش همبستگ  "موردی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان(

هرای آن در مردارس ابتردایی شرهر همردان پذیری اجتماعی و مؤلفهداد که میانگین مسئولیت

رابطه سررمایه "( پژوهشی با عنوان  1395زایی )باشد. پیران و ناستیباالتر از سطح متوسط می

وش همبستگی در به ر  "پذیری اجتماعی با رفتار اخالقی اعضای هیأت علمیفکری و مسئولیت

بین اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجرام دادنرد. نترایج تحلیرل رگرسریون 

کنرد. درصد از واریانس رفتار اخالقی را تبیین می 25.9پذیری اجتماعی نشان داد که مسئولیت

هبرود توان انتظرار بپذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی میبا ارتقای سرمایه فکری و مسئولیت

یرابی روابرط مدل"( پژوهشی با عنوان 1394مهر و حسنی )رفتار اخالقی آنان را داشت. شاهین

به روش همبسرتگی و در برین  "اجتماعی با پاسخگویی سازمانیای و مسئولیتحرفهبین اخالق 

-کلیه کارکنان سازمان توزیع برق شهرستان ارومیه انجام دادند. نتایج نشان داد که بین اخالق 

اجتماعی و پاسخگویی رابطره مثبرت و اجتماعی و همچنین بین مسئولیتای و مسئولیترفهح

ها با افزایش توجه به مباحث اخالقی داری وجود داشت. با توجه به نتایج پژوهش، سازمانمعنی

اجتمراعی را بره دنبرال خواهرد داشرت، گرامی در ایجراد، حفرظ و بهبرود که ارتقای مسئولیت

بررسی رابطه   "( پژوهشی تحت عنوان1394خزیمه )پاسخگویی سازمانی خواهند برداشت. حاج

بره   "سازمانی در مدارس ابتدائی پسرانه دولتی شهر تهرانای معلمان و سالمتحرفهبین اخالق 

غیراز ای بهحرفههای اخالق ها نشان داد که وضعیت کلیه مؤلفهروش همبستگی انجام داد. یافته

هرا براالتر از میرانگین فرضری ه عدالت که در حد متوسط میانگین فرضی بود بقیره مؤلفرهمؤلف
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رابطه برین منبرع کنتررل و "( پژوهشی با عنوان 1394بودند. همچنین برزگر بفرویی و اربابی )

-بره روش توصریفی "تنیدگی شغلی با رضایت شغلی در معلمان و کارکنان مردارس اسرتثنایی

شهر انجام دادند. ه معلمان و کارکنان مدارس استثنایی شهرستان ایرانهمبستگی و در بین کلی

درصرد دارای کنتررل   48.8درصرد معلمران دارای کنتررل درونری و    51.2نتایج نشان داد که  

بررسری رابطره برین منبرع کنتررل "( پژوهشی با عنروان 1394بیرونی بودند. ملکی و کریمی )

به روش توصیفی و از نروع   "ان شهرستان محمودآباد)بیرونی و درونی( و فرسودگی شغلی معلم

 tهای حاصل از آزمرون  همبستگی در بین کلیه معلمان شهرستان محمودآباد انجام دادند. داده

زاده و بین میانگین نمرات منبع کنترل درونی و بیرونی تفاوت معناداری را نشان دادنرد. قاسرم

ای با مسئولیت اجتماعی و پاسرخگویی حرفهق رابطه اخال"( پژوهشی با عنوان  1393همکاران )

در برین معلمران شرهر جروانرود و بره روش  "گرر فرهنرگ خردمتگزاریفردی: نقرش میرانجی

اجتمراعی، دارای رابطره ای با مسرئولیتحرفههمبستگی انجام دادند. نتایج نشان داد که اخالق 

طور مسرتقیم ای بهحرفهق دار است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اخالمثبت و معنی

شرود. نرودهی و اجتمراعی و پاسرخگویی فرردی در معلمران مریباعث افزایش سطح مسئولیت

رابطه خرودکنترلی و منبرع کنتررل برا تعهدسرازمانی در "( پژوهشی با عنوان  1393همکاران )

برا روش همبسرتگی پیرسرون و در برین کارمنردان   "وپررورش سربزوارکارمندان اداره آموزش

زش و پرورش شهر سبزوار انجام دادند. نتایج نشان داد منبع کنتررل و خرودکنترلی برا هرر آمو

( 1393گانه تعهدسازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار برود. نروربخش و راشردی )یک از ابعاد سه

بره   "روابط کانون کنترل درونی و بیرونی و رفتار اخالقی با رضرایت شرغلی"پژوهشی با عنوان  

همبستگی در بین کلیه معلمان تربیت بدنی اسرتان البررز انجرام دادنرد. نترایج -روش توصیفی

پژوهش نشان داد که کانون کنترل بیرونی بااخالق سازمانی رابطه معنادار و معکروس و کرانون 

کنترل درونی بااخالق سازمانی، رابطه معنادار و مستقیم دارند. بین اخالق سرازمانی و رضرایت 

بینری کننرده و مثبت وجود داشت و متغیر اخالق سازمانی بهتررین پریش  شغلی رابطه معنادار

رضایت شغلی بود. هنگامی که بینش کارکنان نسبت به فضای سازمان یرک بیرنش مبتنری برر 

عدالت و اخالق باشد و افراد دارای مرکز کنترل درونی باشند این امر موجب باال رفتن رضرایت 

توانرد نتیجره کار مشغولند، می شود. رضرایت شرغلی مریافراد از شغل و محیطی که در آن به  

وری را در سازمان به همراه خواهد داشت. کیم هرفتار اخالقی در محل کار باشد که افزایش بهر

پذیری اجتماعی سازمانی بررسی ارتباط بین مسئولیت"( پژوهشی با عنوان  2017)  1و همکاران
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پرذیری اجتمراعی   ایج نشان داد که ادراک مسرئولیترا انجام دادند. نت  "و پیامدهای درونی آن

شرکت تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی کاری، تعهد، و رفتار شرهروند سرازمانی دارد و در نهایرت 

 .  عملکرد شغلی کارکنان را افزایش می دهد

اسرار الحرق ها، های خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفتند که ازجمله آنهمچنین پژوهش

پذیری شرکت، رضرایت شرغلی و ارتباط بین مسئولیت"( پژوهشی با عنوان 2017)  1همکارانو  

پرذیری نتایج نشان داد کره مسرئولیت  انجام دادند.  "تعهدسازمانی: مورد آموزش عالی پاکستان

شرکت ارتباط قابل توجهی با رضایت شغلی و تعهدسازمانی داشته است. با این حال بین بعضی 

پذیری اجتماعی با برخی از ابعاد رضایت شغلی  ارتباط نراچیزی داشرت. یتلمسئوهای  لفهؤاز م

هرا ها باید ترغیب کنند تا با جامعه تعامل داشته باشند و دولتمرردان و شررکتبنابراین دانشگاه

مرزاری علمری و   های عالی و پایداری انجام دهنرد.پذیری اجتماعی  فعالیتواسطه مسئولیتبه

و مسرئولیت  دوستانه، همدالنه حس،رابطه رفتار نوع"( پژوهشی با عنوان 0162)  2دشت بزرگی

-انجام دادند. نتایج نشان داد که ارتباط معنری "اجتماعی با شادی در میان دانشجویان دانشگاه

عالوه برر ایرن، افرراد .  دوستانه حس همدالنه، و مسئولیت اجتماعیداری بین شادی، رفتار نوع

گلرو    .ا همکراری بیشرتر و برا محرل اقامرت خرود رضرایت بیشرتری دارنردشاد دارای رفتار ب

-سری وظایفی برای معلمران برمریی معلمی یکدر باب اهمیت اخالق در حرفه (2015)3مانوا

هرا، موقرع کرالسها، شروع شدن برهسنجش و ارزیابی، اعالم زمان کالس شمارد که عبارتند از:

ت لزوم، رشد دادن دانش آمروزان از نظرر شرناختی، دادن کمک  و نصیحت به معلمان در صور

جا و وضع قوانین مناسب برا در نظرر گررفتن نیراز دانرش عقالنی و اخالقی، انجام تقدیرهای به

( پژوهشی با 2014)  بهروزی و همکارانها از جانب معلمان.  آموزان و اطمینان از عدم تغییر آن

ای: کارکنان اداره گمررک بوشرهر:  انجرام حرفهثر بر اخالق ؤعوامل فردی و سازمانی م  "عنوان  

شتغال و تجربره اای کارکنان و نوع  دادند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین اخالق حرفه

شناسری، انصراف و پذیری، وظیفرهداری بین مسئولیتها وجود دارد. همچنین، تفاوت معنیآن

  ای وجود دارد.بااخالق حرفه هاه ارزشجویی، احترام به دیگران، احترام بعدالت، برتری

انجام داد. نتایج   "ی معلمیاهمیت اخالق در حرفه  "( پژوهشی با عنوان2015)مانوا  گلو 

عنوان یرک فررد نشان داد که هر معلمی باید سطح یکسانی از مقام و منزلت را به هر شخص به

طریرق انجرام دادن بره تعهردات آمروز بایرد از  ترام به مقام دانشحا  در شروع درس نشان دهد.
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آموزان را از جزئیات مطالعه، معیار ارزیابی، مدت ای آشکار گردد؛ یکی اینکه در آغاز دانشحرفه

آموزان دوره تحصیلی و غیره ، روشن نماید. هر درس یا سمیناری به موقع شروع شود.، و دانش

د در همه سطوح آموزش نسبت بره د لزوم آماده نماید. معلمان بایررا با کمک یا نصیحت در موا

هرا نشران آموزانشان مطمرئن شروند و نسربت بره آنپیشرفت شناختی، فکری و اخالقی دانش

آمروزان و آموزان در راستای قوانین و درخواست انجرام  تعهردات دانرشداشتن دانشدهند. نگه

رانه معلرم اطمینان دادن به عدم تغییر در دوره سال تحصیلی فقط از طریق تصرمیمات خودسر

بینی کانون کنتررل ( پژوهشی با موضوع پیش2012زاده جلودار و لطفی گودرزی )یحیی  است.

هرای ایرن مطالعره معلمان و عملکرد شغلی در بین معلمان مدارس متوسطه انجام دادند. یافتره

ارتبراط نشان داد که عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معنادار با منبرع کنتررل )داخلری(و  

ها، منبع کنترل درونی، عاملی است که نقش منفی با منبع کنترل )بیرونی( بود. باتوجه به یافته

 قابل توجهی در عملکرد شغلی افراد دارد. 

توانرد رفترار کره نمری برر ایرنی یکی از معلمان مبنی( در پاسخ به دغدغه2011)  1بلوگ

والردین و همکراران از منظرر اخالقری تشرخیص درست و اشتباه را در ارتباط با دانش آموزان،  

ای کره حرفرهفردی، هنجارهای بریننماید: هنجارهای میاندهد، پنج هنجار اخالقی معرفی می

-پرورش کودکران مریوناشی از وظایف هستند )این هنجارها وابسته به اهداف و اصول آموزش

کننرد چره تعیرین مری  باشند(، هنجارهای آموزشگاهی، هنجارهرای اجتمراعی و فرهنگری کره

ی کراری مهرم و مناسرب هسرتند، ماننرد وفراداری نسربت بره همکراران و چیزهایی در زمینه

-شوند. عالوه  بر این، محقق از تحلیل تعرارضهنجارهای خودحمایتی که موجب رشد فرد می

نماید، که عبارتند از: حفاظت دانش آمروزان در های معلمان پنج ارزش اخالقی را استخراج می

داری، احتررام بره اسرتقالل فرردی، انصراف و های جسمی و روحی، احترام به امانتبرابر آسیب

ای دانشرجویان گرایش اخرالق حرفره  "( پژوهشی با عنوان1990)  2صداقت و راستگویی. تلمن

آمروزان از گیری اخالقری دانرشانجام داد. نتایج نشان داد که جهت  "مهندسی عمران در تعاون

ها از طریرق کند به خاطر اینکه آنبر قانون به گرایش مبتنی بر عمل تغییر می  گرایش  مبتنی

های اخالقی متفاوتی را برای مفاهیم اصلی ها گرایشکنند و آنهای تعاونی ترقی پیدا میبرنامه

 کنند.  اخالقی ابراز می

 
1 . bulloug 

2. Tolman  
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 : مدل مفهومی پژوهش 1شکل

هایی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت این سوال  ها و پژوهشبا توجه به تعاریف، مولفه 

  پذیری اجتماعی را دارد؟ بینی مسئولیتای، قابلیت پیشمطرح می شود که ابعاد اخالق حرفه

حرفه  اخالق  بر  کنترل  مسئولیتکانون  بر  کنترل  کانون  است؟  تأثیرگذار  اجتماعی  پذیری  ای 

بر مسئولیتحرفهتأثیرگذار است؟ اخالق  با  ای  تأثیرگذار است؟ کانون کنترل  اجتماعی  پذیری 

 ای بر مسئولیت اجتماعی تأثیرگذار است؟گری اخالق حرفهمیانجی

 پژوهشروش

یرابی معرادالت هرا ز نروع همبسرتگی )مردلپژوهش حاضر با توجره بره نحروه گرردآوری داده

به هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان   ساختاری(، و با توجه

گیرری باشد. در پژوهش حاضر از روش نمونرهنفر( می1160زن و مرد ناحیه یک و دو شهرری )

گیرری کروکران و برا ای متناسب  استفاده شد  حجم آماری با اسرتفاده از فرمرول نمونرهطبقه

 نفر محاسبه شد.  218،  0.06خطای 
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شرده اسرت: الرف( ها از سه پرسشنامه استفادهآوری دادهمنظور جمعدر پژوهش حاضر، به

 اخالقری و  ( با چهار بعد: قانونی، اقتصادی،  1999اجتماعی کارول )پذیری  پرسشنامه مسئولیت

دسرت بره  50/0، 68/0، 66/0، 77/0دهنرده بره ترتیرب، پایایی ابعاد تشکیل دوستانه است.نوع

ای ب( پرسشرنامه اخرالق حرفره. بدست آمده است  91/0پایایی کل پرسشنامه نیز    آمده است.

مرداری، پرذیری، قرانونمؤلفه شامل: صداقت، عدالت، احترام، مسرئولیت  8( با  1393حسینی )

باشد که در تحلیل مدل مؤلفره صرداقت انسانی و همدردی میارتباطات اجتماعی، حفظ کرامت

، 94/0،  86/0،  85/0،  93/0،  90/0،  50/0،  72/0های آن بره ترتیرب،  مؤلفرهحذف شد. پایرایی  

بدسرت آمرده اسرت. ج(   96/0چنین ضریب پایایی کل پرسشنامه  بدست آمده است. هم  90/0

گیری کرانون کنتررل نیرز از مقیراس کرانون کنتررل راترر پرسشنامه کانون کنترل: برای اندازه

بدسرت آمرده اسرت. روایری  84/0ایرن پرسشرنامه   ( استفاده شده است. ضریب پایرایی1966)

یرابی محتوایی ابزارها با استفاده از نظر تخصصی استاد محترم، و روایی سازه برا اسرتفاده مردل

 معادالت ساختای تایید شد.

 هایافته

-درصرد از پاسرخ9/73دهندگان مولفره جرنس:  شناختی پاسخدر پژوهش حاضر، آمار جمعیت

درصرد فروق   2/9دهندگان مرد؛ مولفه سرطح تحصریالت: .از پاسخدرصد  4/23دهندگان زن و  

درصد دکتری؛ مولفه ناحیه   5/5درصد کارشناسی ارشد و    7/36درصد کارشناسی،    6/43دیپلم،

دهندگان از ناحیره درصرد از پاسرخ 4/51دهندگان از ناحیره دو و درصد از پاسخ 6/48مدارس:  

 باشند.پرورش شهرری میویک آموزش

نرمرال  یجهرت بررسر رنوف،یاسرم -از آزمون کولمروگروف  یاستنباط  های¬لیاول تحلدر گام  

 از  ادامره  در  لرذا  و  برود  هرا¬نرمرال برودن داده  انگریب  جنتای  و  شد  استفاده  ها¬داده  عیبودن توز

بره سرؤال اول پرژوهش از   گرویی¬جهرت پاسرخ  استفاده شرده اسرت.  کیپارامتر  های¬آزمون

 ،ای¬اخرالق حرفره  یهامؤلفره  انیرنشان داد از م  جیهمزمان استفاده شده است. نتا  ونیرگرس

دارنرد.   یداریچندگانره معنر  یهمبستگ  یاجتماع   یریپذتیبا مسئول  یریپذتیعدالت و مسئول

رصرد از د  42  ینبی¬شیپ   تیقابل  ،یریپذ  تیدرصد و مسئول  50مقدار بتا نشان داد که عدالت،  

 را داشته است.  یاجتماع  یریپذ تیمسئول
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پذیری  مسئولیت و    ایاخالق حرفههای  بین مؤلفه زمان  همنتایج تحلیل رگرسیون    :1شماره  جدول

 اجتماعی 

 بینمتغیرپیش متغیرمالک 
مقداربتای 

 استاندارد 

مقدار 

 ثابت
2R مقدارt 

سطح 

 معناداری 
ت

سئولی
م

ی 
ی اجتماع

پذیر
 50/0 عدالت  

53/58 64/0 

47/5 000/0 

 312/0 02/1 17/0 احترام 

 010/0 65/2 42/0 مسئولیت

 213/0 -26/1 -21/0 مداری قانون

 296/0 -05/1 -07/0 ارتباطات 

 393/0 -86/0 -12/0 کرامت انسانی 

 613/0 50/0 03/0 همدردی 

 423/0 80/0 09/0 صداقت 

افرزار لیرزرل ، از روش الگویابی معرادالت سراختاری و نرمپنجسؤاالت دو تا  جهت بررسی  

های (. پس از حذف خطاهای کوواریانس، بررسی شاخص1، نمودار  2)جدول  استاستفاده شده  

 .دهند که مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار استبرازندگی نشان می
 پذیری اجتماعی ای و مسئولیت حرفه ل کانون کنترل، اخالق  های برازش مدشاخص   :2شماره  جدول

 χ2/df SRMR RFI GFI RMSEA NFI NNFI IFI شاخص برازندگی 

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

 98/0 98/0 97/0 079/0 92/0 96/0 049/0 36/2 مقدار محاسبه شده 

 )ضرایب مسیر( پذیری اجتماعیای و مسئولیت کانون کنترل، اخالق حرفه   ساختاری  . مدل 1نمودار
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اسرتفاده  t-valueیا همان tجهت بررسی معنادار بودن روابط بین متغیرها از آماره آزمون 

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

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

t    ای و اخرالق حرفره  (11/2)پذیری اجتمراعی  کرانون کنتررل و مسرئولیتمحاسبه شده میان

محاسربه شرده برین   tهمچنین میرزان    معنادار است.  05/0دست آمده که در سطح  ( به87/3)

مستقیم کرانون کنتررل برا مسرئولیت و رابطه غیر  (8/13)ای و مسئولیت اجتماعیاخالق حرفه

 (.2)نمودار( بدست آمد  03/6ای )اجتماعی از طریق اخالق حرفه

ای اخرالق حرفره(،  γ=14/0)کانون کنترل بر مسئولیت پذیری اجتمراعی  بر این اساس،    

(50/0=γ   )ای برر مسرئولیت پرذیری اجتمراعی و به طور غیرمستقیم از طریرق اخرالق حرفره

(06/0=γتأثیر داشته است )پذیری ای نیز به طور مستقیم بر مسرئولیت. همچنین اخالق حرفه

 (.3( تأثیرگذار بوده است )جدولβ=54/0اجتماعی ) 

 (مقادیر تی)ایق حرفه پذیری اجتماعی و اخالکانون کنترل، مسئولیت   ساختاری  . مدل 1مودارن
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 مسیرهای بررسی شده در مدل   :3شماره  جدول

مقدار آماره   مسیر

 آزمون 

 ضریب مسیر 

 14/0مستقیم **11/2 ایاخالق حرفه                کانون کنترل  

 50/0مستقیم **87/3 پذیری اجتماعی مسئولیت                 کانون کنترل  

 54/0مستقیم **8/13 پذیری اجتماعی مسئولیت                   ایاخالق حرفه

 06/0غیرمستقیم  **03/6 پذیری اجتماعی مسئولیت          ایاخالق حرفه کانون کنترل        

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

 گیری بحث و نتیجه

  عدالت قابلیت  و  پذیریمسئولیت  ای،حرفهاخالق   ابعاد  میان  که ازهای پژوهش نشان داد  یافته

است  را  اجتماعی  پذیریمسئولیت  بینیپیش پیش  .داشته  نقش  تبیین  مولفه بیندر  کنندگی 

مسئولیتمسئولیت روی  بر  همانپذیری  اجتماعی  همکارانشپذیری  و  جاکلین  که    1طور 

مسئولیت2007) که  فردی  نمودند،  مطرح  که   پذیری(  گرفت  خواهد  نظر  در  احتماال  دارد، 

(  نیز اذعان  1391گذارند، سروش )چطور انتخاب و تصمیماتش بر دیگران در جامعه تأثیر می

مسئولیت چه  هر  نوعداشت   رفتار  باشد،  بیشتر  فرد  داد.    دوستانهپذیری  خواهد  انجام  بیشتر 

با افزایش توجه به مباحث اخالقی   هااند، سازمان( نیز عنوان نموده1394مهر و حسنی )شاهین

مسئولیت سازمانارتقای  دیگر  عبارتی  به  داشت،  خواهند  دنبال  به  را  مناجتماعی  جمله ها 

-پرورش و معلمان با رعایت کردن و مبنا قرار دادن استانداردها و اصول اخالق وسازمان آموزش

-فراهم نمایند. همچنین قاسم اجتماعی، بسترهای الزم را  ای در جهت ارتقای مسئولیتحرفه

پذیری ای در نگاه راهبردی، مسئولیتاند که اخالق حرفه( بر این عقیده1393زاده و همکاران )

از داخلی و خارجی است و پیشنهاد می کند  سازمان در قبال حقوق همه عناصر محیطی اعم 

ای باشند. حرفهالق بایست متمرکز بر اخپذیری اجتماعی معلمان میکه برای افزایش مسئولیت

پذیری اجتماعی بدین معناست که فرد نسبت به شرایط محیطی خود با اخالق و با  مسئولیت

پذیری اجتماعی است )کشمی  نیاز مسئولیتپذیری فردی پیشحساسیت رفتار کند. مسئولیت

 (.  1394کمر، 

 
1 . Jackling  & et al 
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پیش  نقش  چرایی  و  تبیین  مسئولیتبینیدر  روی  بر  عدالت  مولفه  ری پذیکنندگی 

پذیری ای، عدالت نقش مهمی در مسئولیتهای اخالق حرفهاجتماعی، اینکه چرا از بین مولفه

مولفه از  عدالت  گفت  بتوان  شاید  دارد،  محسوب معلمان  جهانی  شعارهای  جز  که  است  هایی 

توان برای آن طول عمر و های الهی بوده و نمیهای اولیه همه بعثتشود و در صدر هدف می

فرض کرد؛ زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است و همه جا و همه   تاریخ مصرف

عنوان فرضیه به  اسالمی،  وقت  انقالب  دوم  )بیانیه گام  است  بوده  ای مهم در جوامع گوناگون 

عباسی )1397 نیز  عدالت  باب  در  به خطبه2008(.  اشاره می(،  امیر  از حضرت  نمایند که  ای 

ای اجتماعی را بیانگر است: »گشایش کارهای اجتماعی در عدالت  نقش پرواضح عدالت در کاره

-است ... «. راولز نیز در کتاب نظریه عدالت خود بحث مفصلی در رابطه با اخالق و مسئولیت

دارد:   اعتقاد  اصل  سه  به  اجتماعی  عدالت  با  رابطه  در  وی  دارد.  اجتماعی  .هر شخص  1های 

هر نوع نابرابری اجتماعی و اقتصادی باید  2ارد؛  نسبت به کل سیستم اجتماعی حقوق مساوی د

.هر اداره، شغل، یا موقعیتی باید به عنوان یک 3ریزی شود؛  ترین طبقات برنامه به نفع محروم

(.  از  1382؛ به نقل از میرکمالی، 1971فرصت برابر عادالنه بر روی همگان گشوده شود )راولز، 

اجتماعی هستند که مقید به رعایت  ن دارای مسئولیتتوان ادعا کرد که معلمااین رو زمانی می

کننده در  بینیپیش ای نقش  حرفهای باشند، به عبارتی دیگر از آن جایی که اخالق حرفهاخالق 

فعالیتمسئولیت  جهت  معلمان  ترغیب  برای  دارد،  حس اجتماعی  تحریک  و  اجتماعی  های 

افراد توجه نموده و پذیری آنها نسبت به جامعه بایستی در  مسئولیت درجه اول به بعد فردی 

را در درونحس مسئولیت عدالت  نمود. الزمه مسئولیتپذیری و احساس  ارزیابی  پذیری  شان 

بودن معلمان در سطح اجتماعی این است که آنها در برابر اقدامات و تصمیمات خود مسئول و  

   پاسخگو بوده و همواره از روی انصاف و عدالت قضاوت نماید.

می  حاضر  پژوهش  نتایج  دیگر  حرفهاز  اخالق  بر  کنترل  کانون  تأثیرگذاری  به   ای  توان 

( به این مسئله نیز اذعان دارند که یکی  1393اشاره نمود. در همین راستا نوربخش و راشدی )

های شخصیتی  تواند بر روی اخالق کارکنان یک سازمان  اثرگذار باشد، ویژگیاز مواردی که می

اس کمتر افراد  بیرونی  کنترل  با  افراد  است.  توجه  قابل  نیز  کنترل  کانون  نقش  میان  از  که  ت 

های درونی رفتار خوب و کنندهپذیرند و کمتر بر کنترلمسئولیت پیامدهای کارهای خود را می

بد تکیه دارند و افرادی که کانون کنترل درونی دارند، بیشتر به برهان اخالقی پایبندند و از کار  

( بر این باور است که درونی بودن 1392یشتر رضایت دارند. همچنین عمیدی مظاهری )خود ب

کند.  ای را در افراد زنده می پذیری را به عنوان یک مؤلفه مهم در اخالق حرفهکانون، مسئولیت



ره  لوم تربیتی و مشاو ر آموزش ع  فصلنامه پویش د

 و همکاران  ی قموش زهرا ر...    د ای  اخالق حرفه   گری ی انجیبا م یاجتماع ی رپذی تیرابطه کانون کنترل و مسئول

85 

را به حرفهرعایت اخالق  اینکه مسائل  افراد در  اعتقاد  تأثیر نوع نگرش و  افراد تحت  ای توسط 

خو دقیقدرون  بیان  به  است،  خود  از  بیرون  عوامل  به  یا  دهند  نسبت  به  د  موفق  افرادی  تر 

شوند که تفسیر آنها از عوامل به وجودآورنده  ای نسبت به خود و دیگران میحرفهاخالق رعایت

های اخالقی، به درون خود فرد بازگردد. افرادی با کانون کنترل درونی، بیشتر مسائل و موقعیت

ملز را  اخالق میخود  رعایت  به  مقصر  م  را  دیگری  که  آن  جای  به  اتفاقات  توجیه  در  و  دانند 

 گیرند.  می  بدانند، خود را نشانه

اخالق  تأثیر  حاضر  پژوهش  نتایج  دیگر  مسئولیتحرفهاز  بر  است.  ای  اجتماعی  پذیری 

اس اجتماعی  زندگی  نیازمند  کمال،  به  دستیابی  برای  نیز  و  خود  نوع  بقای  برای  و  انسان  ت 

براساس پیوستگی منطقی، هر آنچه مسئولیت نسبت به خود دارد، ضرورتا به تعهد او نسبت به 

می منجر  نیز  جامعه  و  برهمن،  زندگی  و  )پورکریمی  معادالت  1398شود  مدل  خروجی   .)

( همسو با نتیجه پژوهش محقق بوده است. به  1393ساختاری در پژوهش مهاجران و شهودی )

اجتماعی، نتایج نشان دادند که  ای بر مسئولیته با تأثیرگذاری اخالق حرفهای که در رابطگونه

اثر مستقیم، مثبت و معنیاخالق حرفه اجتماعی می ای دارای  بر مسئولیت  باشد. محققان  دار 

می  بیان  حرفهمذکور  اخالق  که  زمانی  رعایت  دارند  این  نمایند،  رعایت  کارشان  در  را  ای 

م  باعث  نوعی  به  افراد  یاخالقیات  تمام  به طور کلی  و  مراجعان  قبال  را در  آنها خود  که  شود 

جامعه مسئول بدانند و انجام وظایف خود را صرفا منوط به داخل سازمان درنظر نگیرند. نتایج  

( شالباف  و  اخالق 1386پژوهش سرمدی  ارتباط  مؤید  نیز  مسئولیتحرفه(  با  است. ای  پذیری 

اشاره شد الزمه مسئولیت در قبال دیگران و احساس پاسخگویی زمانی  گونه که قبال نیز  همان

شود که افراد از درون این حس را در خود پرورش داده و در بعد فردی تمرین نماید  حاصل می

-پذیر بود. افردی که در برابر جامعه مسئولیتتا اینکه به طور کلی نسبت به جامعه مسئولیت

تفاوت نیستند، فردی هستند که خود را ملزم به فیان خود بیاجتماعی دارند و نسبت به اطرا

( در پژوهش خود نشان دادند که  1398نمایند. قموشی و همکاران )ای می رعایت اخالق حرفه

مولفه میان  درواقع  از  که  دیگران،  به  نسبت  اخالقی  شایستگی  مولفه  اخالقی،  شایستگی  های 

بینی فضیلت سازمانی دارد. به بیان دیگر،  لیت پیش دهد، قابفردی را شکل میاساس ارتباط بین

پذیری اجتماعی  توان گفت شایستگی اخالقی نسبت به دیگران، به نوعی اشاره به مسئولیتمی

 افراد دارد که در پژوهش مذکور نشان داده شد از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

  و  مستقیم  صورت  به  کنترل  و در نهایت آخرین یافته پژوهش اشاره به تأثیرگذاری کانون

های  طبق بررسی  .است  اجتماعی  پذیریمسئولیت  بر  ایحرفه  اخالق  گریمیانجی  با  همچنین
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به عمل آمده پژوهشی که این سه متغیر را با هم بررسی نماید یافت نشد. نظر به نتایج مذکور  

مسئولیتمی بر  مستقیما  کنترل  کانون  اوالً  کرد  بیان  متوان  اجتماعی  میپذیری  اثر  -علمان 

آمده نسبت  گویی از اقدامات پیشپذیری اجتماعی، به نوعی پاسخگذارد. از آن جا که مسئولیت

به  به دیگران و جامعه هست، درجه مسئولیت تأثیر کانون کنترل فرد است  پذیری فرد تحت 

می  خود  به  مربوط  را  رویداد  علل  فرد  اینکه  که  معنا  تجراین  یا  موفقیت  در کسب  و  به  داند 

می مسئول  را  خود  میشکست  خالی  شانه  وقایع  مسئولیت  بار  زیر  از  اینکه  یا  در  داند  و  کند 

کند که  (، نیز استدالل می1384شود. بیرهوف )توجیه آنها به بخت و اقبال و شانس متوسل می

)کوهی،  در مسئولیت است  فرد حاکم گشته  بر  کنترل درونی  نوعی  اجتماعی  (.  1395پذیری 

( نیز مدعی است که افراد با کانون کنترل درونی برای اعمال خود قبول مسئولیت  1993)پاف  

کنند که این قبول مسئولیت خود به خود موجب پذیرش مشکل و در نتیجه نهایی موجب می

کند که افراد دارای کانون کنترل درونی  ( نیز مطرح می 1378حل مشکل خواهد شد. فراهانی ) 

(. به بیان  1385اند و هم برای دیگران )به نقل از ولیوند زمانی،  قائل  هم برای خود مسئولیت

-پذیری یک تعهد و الزام درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب تمامی فعالیتدیگر مسئولیت

می گذاشته  وی  عهده  بر  که  است  )موسوی،  هایی  همکاران،  1390شود  و  کرمی  از  نقل  به  ؛ 

های پژوهش خود مطرح کرد که معلمانی  ز در تبیین یافته( نی1397(. رضایی کالنتری )1396

می درونی  نیروهای  تاثیر  تحت  را  خود  رفتار  درونی  کنترل  اخالقی  دارای  مسئولیت  و  دانند 

را می  اعمال خویش  اعمال خود  پیامدهای  به  نسبت  پذیرش مسئولیت  و  پذیرند. سبب درک 

-ای میبین منبع کنترل و اخالق حرفه  تعهد اخالقی باالیی برخوردارند. از سوی دیگر رابطه

تواند به این مسئله مربوط باشد که معلمانی که دارای منبع کنترل درونی هستند موفقیت در  

دهند. در مرحله دوم این توانایی را به تمام آموزش را در مرحله اول به توانایی خود نسبت می

شود افراد دارای منبع کنترل ث میدهند و این مسئله باع ای خود تعمیم میعملکردهای حرفه

ها و  گیرند، برای مهارتای بهتری دارند و کمتر تحت نفوذ دیگران قرار میدرونی عملکرد حرفه

توانند  های محیطی که میاند و نسبت به قرینهای خود ارزش واالتری قائلهای حرفهپیشرفت

کنند. این مطلب موید این  تر عمل می برای هدایت رفتار خود از آنها استفاده کنند، هوشیارانه

حرفه اخالق  به  درونی  کنترل  منبع  که  است  موضع نکته  دیگر  طرف  از  شود  منجر  باالتر  ای 

تواند بر توانایی ادراک در سازش و احتماال تغییر محیط تاثیر بگذارد. افراد با  کنترل بیرونی می

می  را  خود  کارهای  پیامدهای  مسئولیت  کمتر  بیرونی  از  کنترل  استفاده  به  بیشتر  و  پذیرند 

شان های خود پایبندند. معلمانی که امتیاز منبع کنترل بیرونیگیریبرهان اخالقی در تصمیم
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سازمان   در  کارشان  از  دارند،  باالیی  درونی  کنترل  منبع  که  افرادی  با  مقایسه  در  باالست، 

 .  آموزشی رضایت چندانی نداشته و با محیط کار چندان سرسازش ندارند

-ای نیز بر مسئولیتحرفهگری اخالق دوماً، کانون کنترل به طور غیر مستقیم و با میانجی 

پذیری ارتباط مثبت و  ای و مسئولیتحرفهاجتماعی تأثیر گذار است. نتایج نشان داد بین اخالق 

معلمان را پذیری اجتماعی  تواند مسئولیتای میحرفهداری وجود دارد و به نوعی اخالق معنی

-ای در رابطه بین کانون کنترل و مسئولیتحرفهپیش بینی نماید. تأیید نقش میانجی اخالق 

-پذیری اجتماعی میپذیری اجتماعی، منجر به پیدایش افقی تازه در کانون کنترل و مسئولیت

د و در  باشنای میحرفهگردد؛ به عبارتی، معلمان با کانون کنترل )درونی(، مقید به اصول اخالق 

 شان دارند.   پذیر اجتماعی بیشتری در حرفهنتیجه مسئولیت

وپرورش و در میان  با توجه به نتایج پژوهش و نظر به اهمیت مسئله به ویژه در آموزش

می مسئولیتمعلمان،  جهت  در  اقداماتی  گرفتن  بایست  نظر  در  با  معلمان  اجتماعی  پذیری 

اخالق  و  )درونی(  برحرفهکانون کنترل  به  ای  اخالق  بودن مکارم  دارا  و  اخالق  به  تخلق  دارند. 

از این گیری کانون کنترل درونی و مسئولیتعنوان شاکله اصلی شکل پذیری اجتماعی است، 

می پیشنهاد  سیاسترو  و  شود  تدوین  طریق  از  آموزشی  نظام  ارشد  و  عالی  مدیران  و  گذاران 

از طریق برنامهگذاری، ساختارسازی، مدیران  ها، قانونابالغ سیاست هایی در  ها و طرحاجرایی 

اخالق  مسئولیتجهت  احساس  تحریک  معلمان،  نمودن  بر  مدار  تمرکز  با  و  اجتماعی  پذیری 

 کانون کنترل درونی اقدامات الزم را به عمل آورند. 

 و ماخذ  منابع

(. سراخت و 1392احمدی آخورمه، محمد؛ سهامی، سوسن؛ رفراهی، ژالره؛ شمشریری، بابرک ) −

های ها و مدلروشاجتماعی چندبعدی بر مبنای متون اسالمی.  اریابی پرسشنامه مسئولیتاعتب

 .99-111(,  13) 3 , شناختیروان

(. رابطره برین منبرع کنتررل و تنردیگی شرغلی برا 1394برزگر بفرویی، کاظم؛ اربابی، یونس )   −

-24(, 15) 1 , تعلیم و تربیت اسرتثناییرضایت شغلی در معلمان و کارکنان مدارس استثنایی.  

15. 

(. رابطره سربک زنردگی و 1393نروری، بیرژن؛ مسراوات، سریدابراهیم؛ ریراحی، زهررا )خواجه   −

مجلره جامعره ی فردی و اجتماعی )مطالعه موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز(.  پذیرمسئولیت
 .19-36(,  4)  5,پژوهی فرهنگی
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 )ع(. تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمرومنینالبالغهترجمه نهج(.  1386دشتی، محمد )   −

. 

اعتبار سرنجی (. شناسایی ابعاد معلم اثربخش و 1391نژاد، مهدی؛ زمانی منش،حامد )سبحانی   −

(, 2)  9,  ریزی درسریپژوهش در برنامههای آن توسط دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج.  مؤلفه

81-69. 

-پذیری اجتماعی سازمانی )مفاهیم، نظریرهمسئولیت(.  1392شافعی، رضا؛ احمدی، کیومرث )   −

 تهران: سمت.  .(ها، الگوها و کاربردها

-ای و مسرئولیتحرفرهیابی روابط برین اخرالق مدل(.  1394مهر، بهار؛ حسنی، محمد )شاهین   −

 .27-37(,  1) 10,  اخالق در علوم و فناوریاجتماعی با پاسخگویی سازمانی.  

(. مبرانی و اصرول اخرالق اسرالمی: ارتبراط معلرم برا 1395صفایی مقدم، مسعود و همکاران )   −

 .23-45(,  1)  6 , . مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیتآموزاندانش

ای با حرفه(. رابطه اخالق 1393اله؛ رضائی، ادیبه )زاده، ابوالفضل؛ زوار، تقی؛ مهدیون، روحقاسم   −

فصرلنامه اخرالق   گر فرهنگ خدمتگزاری.پاسخگویی فردی: نقش میانجیمسئولیت اجتماعی و  
 .1-8(,  2)  9,درعلوم و فناوری

 تهران: انتشارات قراملکی. ای.اخالق حرفه(. 1382قراملکی، احد فرامرز )  −

پرذیری اجتمراعی )مطالعره مروردی (. مسئولیت1395قنبری، سیروس؛ بهرامی یسار، عاطفه )   −

 . تهران، ایران.المللی مدیریت و حسابداریکنفرانس بین  ی شهر همدان(.معلمان مدارس ابتدای

(. بررسی ترأثیر منبرع کنتررل در 1390نظر، زهرا؛ معمار، محمدعلی ) قهرمانی، محمد؛ آراسته   −

 3  , مشاوره شرغلی و سرازمانیفرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران.  
(8  ,)84-69. 

هرای . پرژوهشپذیری اجتمراعی در دعرای مکرارم االخرالق (. مسئولیت1390کریمی، احمد )   −

 .47-66(,  4)  1, اخالقی

 . تهران: یسطرون.فلسفه مدیریت(.  1392میرکمالی، سید محمد )   −

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

هرای انسران دانشرگاهی متعهرد )اسرتاد (. شاخصره1398)پورکریمی، جواد و بررهمن، مرریم.   −

-186(،  44)27،  پژوهش در مسائل تعلریم و تربیرت اسرالمیدانشگاه( از منظر تربیت اسالمی.  

165. 

پرذیری اجتمراعی برا (. رابطه سرمایه فکری و مسئولیت1395زایی، ناصر )پیران، منیره؛ ناستی −

 .454-464(,  5) 16,  در علوم پزشکیمجله آموزش رفتار اخالقی اعضای هیأت علمی.  
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 در سرازمانی سرالمت و معلمران  ای  حرفره  اخرالق   رابطره  بررسی(. 1394خزیمه، مجتبی)حاج −
 تهران.  دانشگاه ارشد  کارشناسی  نامه  پایان .تهران شهر دولتی پسرانه  ابتدایی مدارس

اعضرای هیئرت بررسی رابطه اخالق حرفه ای و کیفیت زندگی کراری  (.  1393حسینی، جواد ) −
 نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران. . پایانعلمی دانشگاه تهران

.)محمدجعفر پذیری اجتماعیگیری مسئولیتاندازه(.  2009راتستاین، ریچارد؛ جاکوبسن، ربکا ) −

 ی برنامه درسی آمریکا. جوادی(. آمریکا: انجمن نظارت و توسعه

ای (. بررسی رابطه خودکارآمدی و منبع کنترل با اخالق حرفه1397رضایی کالنتری، مرضیه. ) −

 .129-143(،  7)2،  های نوین علوم انسانیپژوهشمعلمان پایه دوم ابتدایی.  

. فصرلنامه ای در مدیریت کیفیت فراگیرحرفه(. اخالق 1386سرمدی، محمدرضا؛ شالباف، عذرا ) −

 .99-110(,  3)  2, اخالق در علوم و فناوری

(. احساس مسئولیت فردی و اجتماعی، دیگرخواهی و اعتمراد اجتمراعی. 1391م )سروش، مری −

 .193-211(,  2)  23, جامعه شناسی کاربردی

اجتماعی دانشگاه مبتنی برر شناسایی وضعیت موجود مسئولیت(.  1395شفایی یامچلو، طاهره ) −
راهکرار جهرت   مدل واالیس )مورد: دانشگاه تهران( براساس دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارائه

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. .بهبود آن

اولین کنگره برین المللری فرهنرگ و البالغه.    اجتماعی در نهج(. مسئولیت2008عباسی، آمنه ) −
 .  اندیشه دینی

(. کانون کنترل انسان در قرآن با تأکید بر مفهروم 1392عمیدی مظاهری، مریم؛ درزی، قاسم ) −

 .113-126(, 1) 4, ای قرآن کریمرشتههای میانپژوهشجبر و اختیار. 

و   295  پیونرد،(. تاثیر وسایل کمرک آموزشری در تردریس و یرادگیری.  1383قهرمانی، جعفر ) −

294 ،61-58. 

ای، رهبرری (. رابطه بین اخالق حرفره1396ای، علیرضا. )حسن و قلعه کرمی، محمد؛ قالوندی، −

 .93-112(،  1)5، مدیریت مدرسهپذیری اجتماعی در مدارس.  اخالقی با مسئولیت

, رشرد مردیریت مدرسرهپذیری اجتماعی و منبع کنترل.  (. مسئولیت1394کشمی کمر، زهرا ) −

110 ,25-24. 

پرذیری اجتمراعی )مرورد مت سرازمانی برر مسرئولیت(. بررسی تأثیر سرال1395کوهی، کمال ) −

 .58-33(,  4) 10  , توسعه اجتماعیمطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز(. 
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(. بررسری رابطره برین منبرع کنتررل )بیرونری و درونری( و 1394ملکی، لیال؛ کریمی، مجیرد ) −

-کنفرانس بین.  1394-1393فرسودگی شغلی معلمان شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی  
 .  المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی

ای و معنویت در کرار حرفهیابی ارتباط بین اخالق (. مدل1393مهاجران، بهناز؛ شهودی، مریم ) −

فصلنامه مردیریت   .های دولتی شهر کرمانشاهبا مسئولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارسان
 .20-29(,  2. )3, پرستاری

-مجلره روان(. اخالق و مسرئولیت اجتمراعی در مردیریت آموزشری. 1382میرکمالی، محمد. ) −
 .201-221(،  1)33، شناسی و علوم تربیتی

ای و چرابکی (. رابطه برین اخرالق حرفره1395نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ نویدی، پرویز ) −

(, 2) 15 , و فنراوریفصرلنامه اخرالق در علروم سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی شرناختی.  

68-61. 

(. رابطه خودکنترلی و منبع کنترل برا تعهدسرازمانی در کارمنردان اداره 1393نودهی، حسن ) −

 .50-66(,  1)  1, های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهشوپرورش سبزوار. آموزش

رفتار اخالقی (. روابط کانون کنترل درونی و بیرونی و  1393نوربخش، پریوش؛ راشدی، مهری ) −

 .1-7(,  1)  9,  فصلنامه اخالق در علوم و فناوریشغلی.  با رضایت

شناخت تأثیر سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری اجتمراعی فرهنگیران (.  1393نیکزاد، قمر ) −
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. جزیره کیش

پرذیری افسرران و تعهرد و مسرئولیت(. ارتباط بین منبع کنتررل  1385ولیوند زمانی، حسین. ) −
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