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چکیده
هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اخالق حرفهای با سالمت سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه ناحیه سه استان قم بود.
روش ازنظر اهداف ،کاربردی و به لحاظ شیوهی گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری  98نفر از مدیران
مدارس متوسطه دولتی آموزشوپرورش استان قم بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی  89-89مشغول خدمت بودند .نمونه
آماری  97نفر از اعضای جامعه آماری بودند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی به شیوهی تصادفی طبقهای انتخابشدند .برای
گردآوری دادهها از سه پرسشنامهی استاندارد؛ یادگیری سازمانی نیفه ،اخالق حرفهای سرمد و بازرگان و سالمت سازمانی هوی و
فیلدمن بهترتیب با پایایی  0/98 ،0/89و  0/89بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس روشهای توصیفی
و آزمونهای استنباطی در حد آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در قالب نرمافزار SPSS
نشان داد :بین اخالق حرفهای و سالمت سازمانی مدیران رابطه وجود دارد .بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی مدیران رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد .بین مؤلفههای یادگیری سازمانی و اخالق حرفهای با سالمت سازمانی مدیران متوسطه رابطه وجود
دارد .ارتقا سالمت سازمانی مدیران آموزشوپرورش مستلزم کاربست یادگیری سازمانی و اخالق حرفهای است.
واژههای کليدی :سالمت سازمانی ،یادگیری سازمانی ،اخالق حرفهای ،مدیران مدارس.
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مقدمه
آموزشوپرورش بهعنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر جامعه است ،که امروزه در اغلب
کشورها بهعنوان صنعت رشد قلمداد میشود و بیشترین بودجه دولتی را پس از امور دفاعی به خود اختصاص میدهد .ازآنجاییکه
بخش قابلتوجهی از فعالیتهای آموزشوپرورش در مدارس صورت میگیرد مدارس بهعنوان یك نظام اجتماعی حساس و مهم،
از جایگاه خاصی برخوردارند .مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام
دهند که سازمانهای سالم و پویایی باشند (عالقه بند.)6898 ،
جوسازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه باالی آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی معلمان میشود که افزایش
کارایی معلمان بهنوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی مدرسه محسوب میشود .آموزشوپرورش رسمی ،وسیله یا ساخت و
کار ویژه تحقق هدف یا هدفهایی برای جامعه بهطورکلی و یا بخشی از آن ،محسوب میشود .تحقق موفقیتآمیز هدفها ،از طریق
اعمال مدیریت اثربخش ،مستلزم شناخت و فهم درست جوانب پیچیده و گوناگون سازمانهای رسمی است (شریعتمداری.)6899 ،
امروزه یکی از ضرورتها و مسائل مهم در سازمانها سالمت سازمانی 6است که از بارزترین شاخصهای اثربخشی در سازمانها
است .داشتن جامعهی سالم نیازمند وجود سازمانهای سالم است و برای اینکه سالمت سازمانی در یك سازمان ایجاد شود ابتدا باید
جو موجود در آن سازمان شناخته شود .از طریق ممیزی سالمت سازمانی میتوان از سالمت فرآیندهای کاری در سازمانها مطلع
شد (دشتبان خور .)6887 ،اصطالح سالمت سازمانی ابتدا بهوسیلهی مایلز 9در سال  6898بهمنظور مطالعهی جوسازمانی پیشنهاد
شد .مطابق نظر مایلز ،یك سازمان سالم سازمانی است که بهطور مداوم از توانایی خود برای ادامه حیات و فائق آمدن بر مشکالت
در مدتزمان طوالنی استفاده میکند (سمیعی زفرقندی .)6887 ،الیندن و کلینگل )9000( 8در مورد سالمت سازمانی معتقدند که
سالمت سازمانی مفهوم تقریباً تازهای است و تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف بهطور مؤثر نیست ،بلکه شامل توانایی
سازمان برای رشد و بهبود نیز هست .سازمان سالم جایی است که افراد میخواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند
و مؤثر باشند زیرا در آنجا احساس آسایش روانی و امنیت خاطر دارند (سمیعی سمرقندی.)6887 ،
ماتیو مایلز یك سازمان سالم را بهعنوان سازمانی تعریف میکند که نهتنها در محیط خوددوام میآورد بلکه در یك برهه زمانی
طوالنی نیز بهطور کافی سازش کرده و تواناییهای بقاء و سازش خود را بهطور مداوم توسعه داده و گسترش میدهد .چیزی که
در این تعریف واضح است این است که سازمان سالم با نیروهای مانع در بیرون بهطور موفقیتآمیزی برخورد کرده ،نیروی آن را
بهطور اثربخشی در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند (هوی و میسکل ،ترجمه سید عباس زاده.)6899 ،

- organizational health
- Miles
3
- Linden and Clingel
1
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره دوم ،شماره پنجم ،بهار 1311

69

حسین پور و همکاران

سالمت سازمانی و قدرت تبیینکنندگی یادگیری سازمانی و اخالق حرفهای برای پیشبینی آن

براون 6بر مبنای تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمت که سالمت عبارت است از "حالتی از رفاه جسمی ،ذهنی و اجتماعی و
نه صرفاً نبود بیماری است" .او این تعریف را برای توصیف سالمت سازمانی به کار میبرد .جسم برمیگردد به ساختار ،طرح
سازمانی ،استفاده از قدرت ،فرآیندهای ارتباطی و توزیع کار .ذهن برمیگردد به اینکه چگونه عقاید ،اهداف ،سیاستها و رویهها به
کار میروند .تعارض چگونه حلوفصل میشود ،چگونه مدیریت میشود ،اعضاء چگونه آموزش داده میشوند و سازمان چگونه
میآموزد .روح ،هسته یا قلب یك سازمان است .چه چیزی آن (سازمان) را به تپش درمیآورد و به آن قدرت میدهد و این
قابلاندازهگیری است (سمیعی زفرقندی .)6887 ،پارسونز 9در تعریف یك سازمان سالم میگوید »همه دستگاههای اجتماعی برای
بقاء و توسعه ،باید خود را با محیط اطراف انطباق دهند ،منابع مربوط را برای به دست آوردن مقاصد خود بسیج کنند ،فعالیتهای
خود را هماهنگ و همسان سازند و در کارکنان خود ایجاد انگیزه نمایند .در این صورت سالمت آنها تضمین میگردد (هوی و
میسکل ،ترجمه سید عباس زاده .)6899 ،از دیدگاه کیت دیوس 8زمانی سازمان سالم است که کارکنان احساس کنند کاری سودمند
انجام میدهند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست مییابند .آنان بیشتر کاری شوقانگیز را که خشنودی درونی فراهم
میآورد دوست دارند و میپذیرند .بسیاری از کارکنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابی شغلی را سالمت سازمانی برای ادامه
اشتغال موفقیتآمیز عامل مهمی به شمار میرود (شریعتمداری ،6899 ،ص )696؛ بنابراین سالمت سازمانی یعنی توانایی سیستم
برای تحقق اثربخشی اهداف خود بهمنظور رشد و توسعه همهجانبه به سازمان ،بهاینترتیب سالمت سازمانی ،واژهای عمومی است
که به دیدگاه کارکنان از محیط کارشان ،روابط رسمی و غیررسمی ،شخصیت کارکنان و تأثیر رهبری سازمانی اشاره دارد (شفیعی،
 .)6887سالمت سازمانی بهوسیله هفت بعد که رویهمرفته الگوهای رفتار و تعاملهای ویژه درون مدرسه را تشکیل میدهند،
تعریف میشود .این ابعاد عبارتاند از :یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظه گری ،ساختهی ،پشتیبانی منابع ،روحیه و تأکید علمی
این اجزای مهم هر دودسته نیازهای ابزاری بیانی نظام اجتماعی را تأمین کرده و سطح مسئولیت و نظارت موجود در مدرسه را
معرفی میکنند.
يگانگي نهادی 8:یگانگی نهادی برحسب یگانگی مدرسه مورد آزمایش قرار میگیرد ،بهبیاندیگر یگانگی نهادی ،عبارت از توانایی
مدرسه برای تطابق با محیط و سازش با روشهایی است که سالمت برنامه آموزشی را حفظ کند .مدارسی که دارای یگانگی نهادی
هستند از تقاضای غیرمعقول والدین و محل در امان میباشند (هوی و میسکل ،ترجمه سید عباس زاده.)6899 ،

- Brown
- Parsons
3
- Keith Davis
4
- Institutional unity
1
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره دوم ،شماره پنجم ،بهار 1311

69

حسین پور و همکاران

سالمت سازمانی و قدرت تبیینکنندگی یادگیری سازمانی و اخالق حرفهای برای پیشبینی آن

نفوذ مدير: 1عبارت از توانایی مدیر در تأثیر روی تصمیمات مافوقهاست .مدیر بانفوذ ،ترغیبکننده بوده و با رئیس خود بهطور
اثربخشی کار میکند اما درعینحال ،در فکر و عمل خود استقالل دارد .ازنظر پیتر دراکر شما مجبور نیستید که رئیستان را دوست
داشته باشید و او را تحسین کنید ،همچنین نباید از او متنفر باشید .درهرحال ،باید او را بهگونهای اداره کنید و در او نفوذ داشته
باشید که بتوانید منبعی برای موفقیت شخصی شما و موفقیت سازمان باشد (پیتر دراکر ،ترجمه ایراننژاد.)6899 ،
مالحظه گری 9بازتاب رفتار حاکی از احترام ،اعتماد متقابل ،همکاری و به عبارتی مالحظه گری به معنای مالطفت و خوشرویی
مصنوعی و حسابگرانه نیست ،بلکه توجه صادقانه نسبت به معلمان بهعنوان همکاران حرفهای است (هوی و میسکل ،ترجمه سید
عباس زاده.)6899 ،
ساخت دهي :رفتاری است که مدیر بهطور واضح انتظارات کار ،استانداردهای عملکرد و رویهها را صراحت ًا تعیین میکند
(شریعتمداری.)6899 ،
پشتيباني منابع :3پشتیبانی بهوسیله منابع ،عبارت از میزان تهیه مواد و وسیله الزم و مورد درخواست معلمان است .پشتیبانی منابع
به مدرسهای اشاره میکند دارای مواد و وسایل آموزشی الزم بوده و وسایل اضافی دیگر بهراحتی قابل وصول است (هوی ومیسکل،
ترجمه سید عباس زاده.)6899 ،
روحيه :4عبارت از اطمینان ،همدردی ،اعتماد و احساس انجام کار است که بین هیئت آموزشی وجود دارد ،اشاره میکند و در این
حالت معلمان احساس خوبی به یکدیگر داشته و درعینحال احساس میکنند که کار خود را بهخوبی انجام میدهند (هوی ومیسکل،
ترجمه سید عباس زاده.)6899 ،
تأکيد علمي :5عبارت از فشار مدرسه برای کسب موفقیت دانش آموزان است .اهداف علمی سطح باال ولی قابل وصول برای دانش
آموزان وضعشده است ،محیط یادگیری ،منظم و جدی است ،معلمان به توانایی دانش آموزان برای موفقیت در یادگیری اعتماد دارند
و دانش آموزان نیز سخت کارکرده و به آنهایی که ازنظر علمی پیشرفت خوبی دارند احترام قائل هستند (شریعتمداری.)6899 ،
بنابراین سالمت سازمانی ،نشانهای از کار در شرایط سالم و درباره به حداکثر رساندن سالمتی و رفاه کارکنان است .همچنین
بروندادهای سالم برای ذینفعان؛ مانند سرمایهگذاران ،جامعه و مشتریان را در بردارند .سالمت سازمانی کلنگر ،جامع و استراتژیك
است .در سازمانهای سالم ،کارمندان باعالقه به محل کار میآیند و روحیه و عملکرد باالیی دارند .مدارس سالم موجبات انگیزش
و عالقهمندی به کار را در معلمان به وجود آورده و از این طریق اثربخشی خود را باال میبرند (جمشیدی سلوکویی .)6889 ،در
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سازمان سالم ارتباط مستمر میان کارکنان و به همان خوبی میان زیردستان و فرا دستان باید تسهیل شود .ارتباط باید دوطرفه باشد و
در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد .سازمان سالم محیطی توانا برای رشد و بهبود یادگیری فراهم میکند .سنجش میزان سالمت
سازمان میتواند نقش مهمی در برنامههای آتی در جهت رشد و توسعه یادگیری داشته باشد .یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت
هر سازمان ،رعایت اخالق است .اخالق حرفهای 6مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها
را تعیین میکند .در حقیقت ،اخالق حرفهای ،فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن تعیین ارزشهای سازمان است( .محمدعلی
زاده .)6887 ،اخالق حرفهای نیز به دو معنا اطالق میشود :خلقوخوی حرفهای و دانشی که از مسائل اخالق حرفهای در کسبوکار
بحث میکند( .قرا ملکی.)6899 ،
اخالق کسبوکار را اصول و استانداردهایی دانستهاند که (گاه بهصورت رسمی و گاه غیررسمی) فعالیتهای یك سازمان را در
ارتباط با مردم ،ذینفعان بیرونی و مباحث محیطی به وجود آمده هدایت میکند .همچنین اخالق حرفهای به رفتار ارتباطی سازمان
با محیط بر اساس حقوق ،تعهدات و وظایف تعریفشده است( .قرا ملکی .)6899 ،اخالق حرفهای بهعنوان یکی از ویژگیهای
سرمایههای انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان و بهعنوان نوعی تعهد اخالقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار ،وظیفه و
مسئولیت از قرن هجده و نوزدهم میالدی در ادبیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نویسندگان غربی رایج شد .بهعبارتدیگر ،صداقت
در رفتار گفتار و کردار در هر صنف و شغل بهعنوان نمادی از احترام به اخالق حرفهای موردتوجه قرار گرفت و بهمرورزمان در هر
شغل و حرفهای در قالب مرامنامه ،منشور و میثاق اصول اخالقی و نوشتههایی شبیه به آن بهصورت مکتوب و الزامآور درآمد (طالبی
قادیکالیی.)6887 ،
امروزه داشتن اخالق حرفهای ،بهعنوان یك مزیت رقابتی در سازمان مطرح است اخالق حرفهای مهمترین متغیر در موفقیت سازمان
است ،عدم توجه به اخالق در محیط کار ،مشکالت بزرگی را برای سازمان به همراه خواهد داشت (جوکار ،6887،ص  .)7یکی از
مهمترین چالشهایی که مدیریت امروز در رابطه با مسئولیت اجتماعی با آنها مواجه است؛ تقابل بین عملکرد اقتصادی (که بهوسیله
درامدها ،هزینهها و سودها اندازهگیری میشود) و عملکرد اجتماعی (که در قالب تعهدات سازمان نسبت به افراد داخل و خارج از
آن بیان میگردد) است .به بیانی دیگر ،باید بین عملکردهای اقتصادی و اجتماعی سازمان نوعی توازن و تعادل برقرار گردد .به نظر
میرسد الزمه موفقیت مدیر در سازمان برای فائق آمدن بر این چالش ،بهکارگیری مدیریت اخالق در سازمان باشد( .طالبی قادیکالیی،
 .)6887اخالق سازمانی بر پایه اعتمادآفرینی شکل میگیرد و ضعف در سیستم اخالقیات و گرایش به سمت عدم اعتماد منجر به
کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی میگردد که درنهایت ،مدیریت را به سمت کنترل گذشتهنگر سوق خواهد داد( .طالبی
قادیکالیی .)6887 ،صاحبنظران بر این باورند که یکی از مهمترین متغیرهای که در موفقیت سازمان تأثیر دارد اخالق حرفهای

- Professional Ethics
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است .حاکمیت اخالق حرفهای در سازمانها قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنشها ،موفقیت در
تحقق اثربخشی هدف یاری نماید و سازمان را پاسخگو سازد .امروزه داشتن اخالق حرفهای در سازمان بهعنوان یك مزیت رقابتی
محسوب میشود .اخالق بهعنوان نظام فلسفی که هدایت نظم گیری معنوی انسانها را در بردارد ،تعریف میشود و اخالق حرفهای
این نظم گیری را در هنگام کار با مراجع موردتوجه قرار میدهد (دادوند.)6887 ،
پیتردراکر 6در اهمیت اخالق ورزی مدیران سخن نکویی دارد :اگر مدیر فاقد اخالق نیکو بوده و یا نادرست کار باشد ،فساد به بار
میآورد .او انسانها را که ارزشمندترین منابع بنگاه هستند فاسد میکند و آنها را تباه میسازد .روح و حیات سازمان را فاسد و
عملکرد آن را تباه میکند( .قرا ملکی)6899 ،؛ بنابراین داشتن دغدغهی اخالق و برخورداری از خلق فردی بر همه مسئولیتهای
مدیران مقدم است .کسی که از مدیریت تنها نامی دارد و در نظام غیر شایسته ساالرانه به قدرت و امکاناتی دستیافته و جز تمتع،
کامجویی و قدرتطلبی دغدغهای ندارد ،چگونه میتواند در انجام مسئولیتهای اخالقی شرکت و سازمان نقشی ایفا کند .اگر چنین
کسی در مواقعی از شایستهساالری در بنگاه سخن میگوید نه از موضع اخالق بلکه از موضع مکانیسم دفاعی است (قرا ملکی،
 .)6899راسل 9معتقد است در نبود اخالق مدنی ،جوامع بشری هالک میشوند و در نبود اخالق فردی ،حیات این جوامع بیارزش
است( .دادوند.)6887 ،
رعایت اخالق حرفهای در سازمان ،امری الزم و ضروری است تا سازمان از یكسو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوی دیگر،
با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منابع بلندمدت خود را تضمین کند (احمدی .)6887 ،رعایت و تحقق اخالق حرفهای در
سازمان مستلزم آموزش است و این امر از طریق یادگیری سازمانی صورت میگیرد .یادگیری سازمانی فرآیندی است که مدیران
تالش میکنند از طریق آن تواناییها و قابلیتهای اعضای سازمان را ارتقا دهند (منصورآبادی .)6887 ،مفهوم یادگیری سازمانی به
سال  6800میالدی برمیگردد؛ یعنی هنگامیکه فدریك تیلور 8موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را مطرح کرد؛ موضوعی که
موجب افزایش کارایی و بهبود سازمان میشد (دلوی.)6880،
اسمیت و همکاران در سال  6888در تحقیق جامعی که درزمینه ی پیشینهی یادگیری سازمانی انجام دادند سیر تکامل آن را در بر
اساس آثار محققان یادگیری سازمانی و بر مبنای هفت عامل صاحبنظران ،یادگیرندگان ،انگیزههای یادگیری ،چگونگی و روش
یادگیری ،نتیجهی یادگیری ،محتوای یادگیری و تعریفها ارائه کردهاند( 989.دلوی .)6880،به عقیده راجش و همکاران،)9066( 8
میتوان یادگیری سازمانی را اینگونه تعریف کرد :نتیجه گرفتن از رمزگذاری برای کارهای تکراری که رفتار سازمانی را شکل
خواهد داد از دید هانگ ،)9066( 7یادگیری سازمانی ،فرآیند تولید دانش است که در بهبود مهارتهای انسانی اثربخش است.
1-

Peter Drucker
Russell
3- Fedrick taylor
4- Rajesh et al
2-

- Hang
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(فرامرزی .)6887 ،پیتر ( )9009یادگیری سازمانی فرایندی است پویا که سازمان را قادر میسازد تا بهسرعت با تغییر سازگاری یابد.
این فرایند شامل تولید دانش جدید ،مهارتها و رفتارها میشود و بهوسیله تسهیم میان کارکردی و یادگیری هم کارانه ،تقویت
میشود .نتایج این دو اصل ،خلق فرهنگ یادگیری و فرهنگ مشترک در میان همه کارکنان است (تیمور نژاد ،صریحی .)6898 ،سنگه
( )6880برای ایجاد سازمان یادگیرنده ،پنج نظم اساسی را مطرح میکند که در اینجا با عنوان ابعاد یادگیری بررسی میشوند .تمام
این پنج نظم اساسی را باید بهصورت یك کل مرتبط و متصل به یکدیگر در نظر گرفت .یادگیری تیمی ،پیششرط تفکر سیستمی
است یادگیری زمانی در سطوح فردی -تیمی و سازمانی اتفاق میافتد که مدلهای ذهنی شناخته شوند و مدلهای مشترکی شکل
گیرند و زمانی که بینشهای فردی ،تیمی و سازمانی به هم مرتبط شدند ،یادگیری شتاب بیشتری میگیرند (رهنورد .)6899 ،مهمترین
مؤلفههای نظام سازمان یادگیرنده عبارتاند از :خود بالندگی (تسلط فردی) الگوی ذهنی ،یادگیری تیمی ،آرمانگرای (بینش مشترک)،
تفکر سیستمی با بهکارگیری مناسب این مؤلفهها امکان ایجاد تغییرات اساسی وزیر بنایی جهت ارتقای بهرهوری سازمان فراهم
میشود .سنگه )6889( 6نظریهپرداز اصلی سازمان یادگیرنده بر این باور است که سازمانهای جهان امروز باید توانایی تطابق با
دگرگونیهای مداوم را برای نیل به موفقیت داشته باشند .به بیان بهتر ،سازمانها باید سازمانهای آموزنده (یاد گیر یا یادگیرنده)
شوند (رحمان سرشت )6899 ،و برای حفظ مزیت رقابتی خود بهصورت موجودیتی واحد و یکپارچه قادر به یادگیری سریعتر نسبت
به رقبا باشند .زیرا در سدهی نوین تنها چیزی که میتواند شمارا از سایر رقبا جلوتر بیندازد ،از سازمان یادگیرنده بهعنوان سازمانی
یاد میکند که سنگه یادگیری سریعتر و بهتر است نمیتوان درون آن یاد نگرفت زیرا یادگیری بهعنوان بخشی از حیات در آن
نهادینهشده است .وی مهارتهای پنجگانه را برای ایجاد یادگیری سازمانی الزم و ضروری میداند
آموزشوپرورش یکی از سازمانهایی است که حل این مشکل از طریق پویایی آن قابلحل است و آموزشوپرورش پویا ،محتاج
مدارس سالم است .مدارس سالم بهعنوان خرده دستگاههای نظام آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردارند که از طریق اخالق حرفهای
و یادگیری سازمانی نیروی انسانی متعهد ،ماهر و تعلیمیافته تربیتکرده و باعث بهبود روابط فردی و گروهی میان مدیر و معلمان
خواهد شد و درنهایت موجب اثربخشی ،کار آیی ،بهرهوری و سالمت در سازمان میشوند .بهطورکلی ،مطالعاتی در ارتباط بااخالق
حرفهای ،یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی در داخل و خارج از ایران انجامشده است که مرور این مطالعات نشانگر اهمیت این
متغیرها هست .توماس ،شینتو )9069( ،در مقالهای با عنوان مدیریت حرفهای و نقش آن در باال بردن تعالی حرفهای در مدیران نشان
داد :که تعالی حرفهای در مدیران جدید گسترشیافته است و میتوان از تعالی حرفهای برای یادگیری از طریق تجربه ،سطح
خودکفایی ،ارتباطات ،تصمیمگیری و مهارتهای بین فردی را افزایش داد.

- Senge
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تیبوداکس و فاویال )9068( 6در مطالعات خود در خصوص بررسی مالکها و معیارهای اثربخشی در سازمانها به این نتیجه
دستیافت که ترکیبی از معیارهای اثربخش شامل سالمت سازمانی و اخالق حرفهای میتواند مدیران را در رفع نیازهای سازمانی
خودیاری نموده و اثربخشی آنان را تضمین نماید .کامرون ،کیم )9067( 9در تحقیقات خود پیرامون در تبیین رابطه سالمت سازمانی
و اثربخشی نتیجه گرفت که سالمت سازمانی پیشبینی کننده مثبت و معنادار اثربخشی کارکنان است همچنین وی ضمن تائید رابطه
مثبت و معنادار سالمت سازمانی با اثربخشی در بررسی مدلهای اثربخشی سازمانی نتیجه گرفت که معیارهای ارزیابی اثربخشی
سازمانی بر اساس مدل اثربخشی میتواند متفاوت باشد.
بوکلی )9067( 8در پژوهشهای خود در خصوص بررسی میزان تأثیر و رعایت اخالقیات در اثربخشی مدیران عالی شرکتهای برتر
تجاری به این نتیجه دستیافت که رعایت اخالقیات موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمانی شده و منبعی برای افزایش
مزیت رقابتی به شمار میآید و زمینه اثربخشی آنان را فراهم مینماید نتایج تحقیق نظری ،اسماعیلی ،عیوضی )6889( ،با عنوان
ارتباط میان مدیریت اخالق حرفهای و سالمت سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران نشان داد که بین اخالق کاری ،عدالت
و انصاف ،برتریجویی و رقابت ،وفاداری و همدردی ،احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی با سالمت سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین مدیریت اخالق حرفهای و سالمت سازمانی در تأمین اجتماعی استان
تهران رابطه معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق جمشیدی )6889( ،با عنوان رابطه جو آموزشی و یادگیری سازمانی با سالمت
سازمانی دبیران دوره متوسطه آموزشوپرورش منطقه درود نشان داد که بین جو آموزشی و یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی
رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .بین ابعاد یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
نتایج تحقیق برزنونی )6888( ،با عنوان رابطه بین یادگیری سازمانی و رهبری توزیعی با سالمت سازمانی نشان داد .تمام مؤلفههای
یادگیری سازمانی و تمام مؤلفههای رهبری توزیعی با سالمت سازمانی همبستگی مثبت معنیدار دارند .از میان متغیرهای پژوهش،
رهبری توزیعی و از میان مؤلفههای رهبری توزیعی ،تصمیمگیری مشارکتی سهم بیشتری در پیشبینی سالمت سازمانی در مدارس
متوسطه را دارا میباشند .با توجه به اهمیت اخالق حرفهای و یادگیری سازمانی در پیشبینی سالمت سازمانی این مقاله درصدد
است قدرت تبیینکنندگی اخالق حرفهای و یادگیری سازمانی ،برای پیشبینی سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه ناحیه سه
استان قم را بررسی نماید.

- Thyroidaks and Fauvilla
- Cameron, Kim
3
- Buckley
1
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روش پژوهش
این تحقیق از نظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعهآماری پژوهش 98
نفر از مدیران مدارس متوسطه دولتی آموزشوپرورش ناحیه  8استان قم ،اعم از (خانم و آقا) که در سال تحصیلی  89-89بهصورت
پیمانی و رسمی در مدارس متوسطه مشغول تدریس بودند که  97نفر از آنان بر اساس جدول برآورد حجم نمونه از روی حجم
جامعه آماری مورگان و کرجسی 6به شیوه تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از سه
پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی هوی و فیلدمن ( )6889حاوی تعداد  88سؤال بسته پاسخ در طیف پنجدرجهای لیکرت در
ابعاد (روحیه ،تأکید علمی ،رعایت (مالحظه گری) ،ساخت دهی ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر ،یگانگی نهادی) با پایایی معادل 0/86
بر اساس آلفای کرونباخ و پرسشنامه اخالق حرفهای سرمد ( )6898حاوی تعداد  67سؤال بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت در
ابعاد (بعد مسئولیتپذیری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،وفاداری ،برتریجویی و رقابتطلبی ،احترام به دیگران ،همدردی با
دیگران و رعایت احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی) با پایایی معادل  0/89بر اساس آلفای کرونباخ و پرسشنامه
یادگیری سازمانی نیفه ( )9006حاوی تعداد  98سؤال و مقیاس هفتدرجهای لیکرت در ابعاد (مهارتهای فردی ،مد ل های ذهنی،
تفکر سیستمی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی) با پایایی معادل  0/80بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل
اطالعات از روشهای توصیفی در حد (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانه ،نما ،میانگین ،نمودار ،جداول ،تحلیل واریانس و انحراف
معیار) و استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف 9برای نرمال بودن متغیرها و از آزمون رگرسیون چندگانه ،8برای تصمیمگیری
در مورد فرضیهها و برای یکسانی واریانسها از آزمون آنوا 8در قالب نرمافزار  spssاستفادهشده است.
يافتهها
در این بخش یافتههای تحقیق به ترتیب فرضیهها در قالب جداول زیر ارائهشده است .فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود از :بین
اخالق حرفهای و یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی مدیران متوسطه ناحیه سه استان قم رابطه وجود دارد؛ که دادههای مربوطه
در جدول زیر ارائهشده است.
جدول  -1آمارههای توصيفي تحليل رگرسيون
میانگین

انحراف استاندارد

کل

سالمت سازمانی

9/998

0/7097

97

یادگیری سازمانی

9/809

0/90096 .

97

اخالق حرفهای

9/900

0/9978

97

- Morgan and Krejci
- Kolmogorov-Smirnov
3
- multiple regression
4
- Anova
1
2
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جدول  -2همبستگي بين متغيرهای ورودی به مدل رگرسيون

همبستگی پیرسون

سطح

معناداری

(یكطرفه)

کل

سالمت سازمانی

یادگیری سازمانی

اخالق حرفهای

سالمت سازمانی

6/000

0/999

0/990

یادگیری سازمانی

0/999

6/000

0/879

اخالق حرفهای

0/990

0/879

6/000

سالمت سازمانی

.

0/000

0/000

یادگیری سازمانی

0/000

.

0/006

اخالق حرفهای

0/000 .

0/006

.

سالمت سازمانی

97

97

97

یادگیری سازمانی

97

97

97

اخالق حرفهای

97

97

97

جدول -3تحليل رگرسيون چندگانۀ پيشبيني سالمت سازماني از روی متغيرهای اخالق حرفهای و يادگيری سازماني
مدل

تعیین

خطای

ضریب

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

تعدیلیافته

برآورد

0/889

0/889

0/889

0/0989

استاندارد

تغییرات در آماره
تغییرات

ضریب

تغییرات آماره

تعیین

1

6079/679

0/889

معنیداری

درجه

درجه

سطح

آزادی

آزادی

برای تغییرات آماره

صورت

مخرج

9

99

0/000

 a.پیشبینهای ثابت ،یادگیری سازمانی و اخالق حرفهای یادگیری

جدول  -4ضرايب رگرسيون پيشبيني سالمت سازماني از روی متغيرهای اخالق حرفهای و يادگيری سازماني
ضرایب غیراستاندارد

مدل

ضرایب

آماره

سطح معنیداری

ضرایب غیراستاندارد

مدل

استاندارد
B

انحراف

بتا

استاندارد

1

ثابت

0/667

0/068

9/009

0/000

یادگیری

0/797

0/009

0/990

88/908

0/000

0/999

0/889

0/987

0/999

6/689

اخالق

0/889

0/007

0/799

99/999

0/000

0/990

0/888

0/888

0/999

6/689
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برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفادهشده است نتایج مندرج در جداول  6تا  8ضمن تأیید
فرضیه اصلی پژوهش نشان میدهد که مدل رگرسیون محاسبهشده در سطح ) (p≤0/01معنیدار است .ضریب همبستگی چندگانه
 ./888بوده و ضریب تعیین رگرسیون  ./889است درواقع میتوان  ./88از تغییرات متغیر وابسته (سالمت سازمانی) را از روی
متغیرهای مستقل واقع در مدل پیشبینی کرد .بر این اساس معادلۀ رگرسیونی پیشبینی متغیر وابسته از روی متغیرهای مستقل برابر
است با:
y=0/667+0/797 + 0/889
با توجه به ضریب بتا میتوان گفت یادگیری سازمانی با ضریب بتای  0/990بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته دارد و متغیر
اخالق حرفهای با ضریب بتای  0/799در درجه دوم قرار دارد .سطح معنیداری آن برابر  ./000است که بیانگر آن است که متغیرهای
واردشده در مدل رگرسیون دارای رابطه معنیدار با متغیر وابسته میباشند.
فرضیه دوم :بین یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی مدیران مدارس رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
با توجه به اینکه مقیاس اندازهگیری متغیرهای یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی فاصلهای است و توزیع دادههای جمعآوریشده
نیز نرمال است و شیوه جمعآوری اطالعات تصادفی طبقهای است بنابراین از آزمونهای پارامتریك و همبستگی پیرسون به شرح
زیر استفادهشده است.
جدول  -7همبستگی بین متغیرهای یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی

یادگیری سازمانی

همبستگی پیرسون

یادگیری سازمانی

سالمت سازمانی

6

0/999

سطح معناداری (یكطرفه)

سالمت سازمانی

0/000

مجموع مربعات و محصوالت صلیب

99/988

68/999

کوواریانس

0/896

0/997

کل

97

97

همبستگی پیرسون

0/999

6

سطح معناداری (یكطرفه)

0/000

مجموع مربعات و محصوالت صلیب

68/999

68/689

کوواریانس

0/997

0/978

کل

97

97
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�

نمودار -1رابطه يادگيری سازماني و سالمت سازماني

با توجه به جدول  7و نمودار  6فرضیه صفر رد میشود بنابراین بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون همبستگی پیرسون ،بین متغیر
یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی به میزان  ./999همبستگی مستقیم وجود دارد این میزان همبستگی ،در سطح اطمینان  88درصد
معنیدار است.
R=0/999 ،n= 97 Sig =0/000
فرضیه سوم :بین اخالق حرفهای با سالمت سازمانی مدیران مدارس رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
با توجه به اینکه مقیاس اندازهگیری متغیرهای اخالق حرفهای و سالمت سازمانی فاصلهای است و توزیع دادههای جمعآوریشده
نیز نرمال است و شیوه جمعآوری اطالعات تصادفی طبقهای است بنابراین از آزمونهای پارامتریك و همبستگی پیرسون به شرح
زیر استفادهشده است.
جدول  6نتايج آزمون همبستگي پيرسون برای متغير اخالق حرفهای با سالمت سازماني

اخالق حرفهای

همبستگی پیرسون

اخالق

سالمت

6

0/990

سطح معناداری (یكطرفه)

سالمت سازمانی

0/000

مجموع مربعات و محصوالت صلیب

88/999

68/998

کوواریانس

0/890

0/998

کل

97

97

همبستگی پیرسون

0/990

6

سطح معناداری (یكطرفه)

0/000

مجموع مربعات و محصوالت صلیب

68/989

68/689

کوواریانس

0/998

0/978

کل

97

97

همبستگی در سطح -6( 06 .0دم) قابلتوجه است.
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نمودار  2رابطه اخالق حرفهای و سالمت سازماني

با توجه به جدول  9و نمودار  9فرضیه سوم تحقیق تائید میشود بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون همبستگی پیرسون ،بین متغیر
اخالق حرفهای و سالمت سازمانی به میزان  0/990همبستگی مستقیم وجود دارد این میزان همبستگی ،در سطح اطمینان  88درصد
معنیدار است.
R=0/990 ،n= 97 Sig =0/000
فرضیه چهارم پژوهش عبارت بود از :بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی مدیران متوسطه ناحیه سه استان قم رابطه
وجود دارد؛ که دادههای مربوطه در جدول زیر ارائهشده است.
جدول  .7تحليل رگرسيون چندگانۀ پيشبيني سالمت سازماني از روی مؤلفههای يادگيری سازماني
مدل

تغییرات در آماره

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

خطای

همبستگی

تعیین

تعدیلیافته

استاندارد

تغییرات ضریب

برآورد

تعیین

تغییرات آماره

درجه

درجه آزادی

سطح معنیداری برای

آزادی

مخرج

تغییرات آماره

صورت
1

0/860

0/969

0/999

96989

0/999

7

99/889

0/000

98

جدول  .8ضرايب رگرسيون پيشبيني سالمت سازماني از روی مؤلفههای يادگيری سازماني
ضرایب غیراستاندارد

مدل

1

ضرایب استاندارد

B

انحراف استاندارد

ثابت

0/996

0/678

 tآماره

سطح معنیداری.

بتا
6/980

0/000

بعد مهارت

0/978

0/079

0/898

8/879

0/000

بعد ذهنی

0/669

0/076

0/687

9/809

0/098
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بعد مشترک

0/686

0/089

0/988

8/989

0/000

بعد تیمی

0/678

0/089

0/678

9/889

0/099

بعد سیستمی

0/998

0/089

0/888

9/788

0/000

برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفادهشده است نتایج مندرج در جداول  9تا  9ضمن تأیید
فرضیه چهارم نشان میدهد که مدل رگرسیون محاسبهشده در سطح ) (p≤0 /01معنیدار است .ضریب همبستگی چندگانه 0/860
بوده و ضریب تعیین رگرسیون  0/969است درواقع میتوان  0/969از تغییرات متغیر وابسته (سالمت سازمانی) را از روی متغیرهای
مستقل واقع در مدل پیشبینی کرد.
با توجه به ضریب بتا میتوان گفت بعد تفکر سیستمی با ضریب بتای  0/888بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته دارد و بعد
مهارت فردی با ضریب بتای /898در درجه دوم و بعد آرمان مشترک با ضریب بتای  0/988در درجه سوم و بعد ذهنی با ضریب
بتای  0/687در درجه چهارم و بعد یادگیری تیمی با ضریب بتای  0/678کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد .مقدار  Fبرابر با .99
 889است و سطح معنیداری آن برابر  0/000است متغیرهای واردشده در مدل رگرسیون دارای رابطه معنیدار با متغیر وابسته
میباشند.
جدول  .9ضرايب رگرسيون پيشبيني سالمت سازماني از روی مؤلفههای اخالق حرفهای
ضرایب غیراستاندارد

مدل

1

B

انحراف استاندارد

(ثابت)

6/889

0/987

ضرایب استاندارد

آماره

سطح معنیداری.

ضریب بتا
7/988

000

بعد مسئولیت

0/096

0/09

0/087

0/99

0/899

بعد صادق

0/078

0/096 .

0/089

0/979

0/768

بعد عدالت

0/669

0/099

0/999

6/798

0/688

بعد وفاداری

0/698

0/09

0/999 .

6/976

0/608

بعد برتری

0/088

0/096

0/099

0/989

0/790

بعد احترام

0/087

0/089

0/099

-0/899

0/999

بعد همدردی

0/090

0/097

0/689

0/886

0/877

بعد رعایت

0/680

0/099

0/699

6/769

0/688

 a.متغير وابسته :سالمت سازماني

فرضیه پنجم پژوهش عبارت بود از :بین مؤلفههای اخالق حرفهای با سالمت سازمانی مدیران مدارس رابطه وجود دارد.
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جدول  .11تحليل رگرسيون چندگانۀ پيشبيني سالمت سازماني از روی مؤلفههای اخالق حرفهای

مدل

1

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

خطای

همبستگی

تعیین

تعدیلیافته

0/997

0/967

0/798

تغییرات در آماره

استاندارد

تغییرات ضریب

تغییرات

درجه

درجه

سطح معنیداری

برآورد

تعیین

آماره

آزادی

آزادی

برای تغییرات آماره

صورت

مخرج

88880

0/967

68/909

9

99

0/000

برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفادهشده است نتایج مندرج در جداول  8تا  60ضمن
تأیید فرضیه پنجم نشان میدهد که مدل رگرسیون محاسبهشده در سطح ) (p≤0 /01معنیدار است .ضریب همبستگی چندگانه
 0/997بوده و ضریب تعیین رگرسیون  0/798است درواقع میتوان  0/798از تغییرات متغیر وابسته (سالمت سازمانی) را از روی
متغیرهای مستقل واقع در مدل پیشبینی کرد .به راین اساس معادلۀ رگرسیونی پیشبینی متغیر وابسته از روی متغیرهای مستقل برابر
است با:
y=1/347+. /061 X1+0/061X X80/130 2+ 0/116 X3+ 0/123X4+ 0/039X5 +0/045X6+ 0/070X7
با توجه به ضریب بتا میتوان گفت بعد عدالت با ضریب بتای  0/999بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته دارد و بعد وفاداری با
ضریب بتای  0/999در درجه دوم و بعد رعایت و احترام به ارزشها با ضریب بتای  0/699در درجه سوم و بعد همدردی با ضریب
بتای  0/689در درجه چهارم و بعد برتریجویی با ضریب بتای  0/689در درجه پنجم و بعد صادق بودن با ضریب بتای  0/089و
بعد برتریجویی با ضریب بتای  ./099کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد .سطح معنیداری آن برابر  ./000است که بیانگر آن است
که متغیرهای واردشده در مدل رگرسیون دارای رابطه معنیدار با متغیر وابسته میباشند.
بحث و نتيجهگيری
در هر جامعهای سازمانهای آموزشی اساس و زیربنای توسعه هستند .بعضی از جوامع به آموزشوپرورش نیروی انسانی به چشم
صنعتی برای رشد و توسعه نگاه میکنند سازمان سالم محیطی است که کارکنان آن باانگیزه و اشتیاق به محل کار خود میآیند و از
کارکرده در آن محیط لذت میبرند و به خود میبالند .موفقیت سازمانها هم درگرو داشتن نیروی کار توانا و باانگیزه و همچنین جو
سالم است .سازمانی که نیروهای آن توانمند نباشند و از محیط سالم هم برخوردار نباشد بهتدریج از اهداف خود دور شده و
سرمایههای خود را اعم از مادی و انسانی از دست میدهد؛ اما سازمانی که دارای محیطی سالم باشد ،کارکنانش احساس آرامش و
امنیت میکنند و عملکرد بهتری خواهند داشت .پس میتوان گفت که افراد یك سازمان زمانی نقش و وظایف خود را بهخوبی انجام
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میدهند که در محیط سالمی باشند و همچنین اهداف آن سازمان را بهخوبی بشناسند .سالمت سازمانی مثل مدرسه که بیشتر باید به
آن به چشم سیستم نگریست (اجزا و عوامل مدرسه رویهم تأثیر میگذارند) بسیار بااهمیت است( .دشتبان خور.)6887 ،
نتایج این پژوهش باهدف بررسی رابطه اخالق حرفهای و یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه ناحیه سه
استان قم نشان داد بین مؤلفههای اخالق حرفهای با سالمت سازمانی مدیران متوسطه ناحیه سه استان قم رابطه وجود دارد .بر اساس
نتایج بهدستآمده فرضیه پژوهش با اطمینان  0/88تائید شد .این یافتهها با یافتههای اسماعیلی ،عیوضی ،)6889( ،تیبوداکس و فاویال
( ،)9068توماس ،شینتو ،)9069( ،بوکلی ( )9067تناسب دارد .در این یافتهها نشان دادهشده است که بین اخالق حرفهای و سالمت
سازمانی رابطه وجود دارد همچنین بین یادگیریسازمانی با سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه ناحیه سه استان قم رابطه وجود
دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده فرضیه پژوهش با اطمینان  0/88تائید شد .این نتیجه با یافتههای نتایج تحقیق جمشیدی،)6889( ،
نتایج تحقیق برزنونی )6888( ،تناسب دارد؛ و نشان میدهد که یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی رابطه دارد نتایج گویای وجود
رابطه بین مؤلفههای اخالق حرفهای و یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی مدیران مدارس متوسطه ناحیه سه قم بود که این نتیجه
نیز با نتایج یافتههای اسماعیلی ،عیوضی ،)6889( ،تیبوداکس و فاویال ( ،)9068توماس ،شینتو ،)9069( ،بوکلی ( )9067تناسب دارد
و قدرت تبیینکنندگی مؤلفههای دو متغیر برای پیشبینی سالمت سازمانی  0/88بود درواقع میتوان  0/88از تغییرات متغیر وابسته
(سالمت سازمانی) را از روی متغیرهای اخالق حرفهای و یادگیری سازمانی پیشبینی کرد .همچنین مشخص گردید یادگیری سازمانی
پیشبینی کننده بهتری نسبت به اخالق حرفهای برای پیشبینی سالمت سازمانی مدیران است .یادگیری سازمانی با ضریب بتای
 0/797بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته دارد و متغیر اخالق حرفهای با ضریب بتای  0/889در درجه دوم قرار دارد بنابراین
برای ارتقائ سالمت سازمانی باید در وهله اول بر یادگیری سازمانی و در ادامه یادگیری سازمانی بر اخالق حرفهای تأکید کرد.
همچنین از مؤلفههای یادگیری سازمانی بعد تفکر سیستمی با ضریب بتای  ./888بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته دارد و بعد
مهارت فردی با ضریب بتای  0/898در درجه دوم و بعد آرمان مشترک با ضریب بتای  0/988در درجه سوم بیشترین تأثیر را بر
سالمت سازمانی داشته و پیشبینی کننده بهتری نسبت به مؤلفههای دیگر میباشند بنابراین در آموزشوپرورش باید به این امر توجه
شود تا سازمان سالم و پویایی داشته باشیم.
پيشنهادها


با توجه به نتیجه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین اخالق حرفهای و یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی مدیران پیشنهاد
میکند برای ارتقاء سالمت سازمانی مدیران برنامهریزی و سیاستگذاری الزم انجام شود تا مدیران با پایبندی به اخالق
حرفهای شرایط و جو سالمی در مدرسه ایجاد کنند.



با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنیدار بین اخالق حرفهای و سالمت سازمانی پیشنهاد میکند
اخالق حرفهای مدیران از طریق کارگاههای آموزشی ارتقائ داده شود تا سالمت سازمانی مدارس بهتر و بیشتر شود.
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با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی مدیران مدارس پیشنهاد
میکند برای ارتقای سالمت سازمانی در آموزشوپرورش برنامهریزی مناسب برای ترویج مشارکت بین کارکنان و یادگیری
تیمی فراهم شود تا اعتماد ،اطمینان و امید در بین کارکنان به وجود آید.



با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مؤلفههای یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی مدیران پیشنهاد میکند
برای ارتقای سالمت سازمانی در آموزشوپرورش بهعنوان یك سازمان یادگیرنده مسئوالن و برنامه ریزان زیرساختهای
مناسب برای استقرار یادگیری و مشارکت در کار گروهی فراهم آورند تا مهارتهای فردی کارکنان باال رود.



با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با سالمت سازمانی مدیران پیشنهاد میشود
مدیران آموزشوپرورش دیدگاه سیستمی داشته و فضای باز یادگیری در سازمانها ایجاد کنند و اعتماد و مسئولیتپذیری
را در بین افراد سازمان بهبود بخشیده و این مسئولیتپذیری خود میتواند منجر به افزایش و بهبود عملکرد گردد.
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Organizational Health and the Power of Explaining Organizational Learning and
Professional Ethics to Predict It
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational learning and
professional ethics with organizational health of high school principals in Qom province. The method was
descriptive and correlational in terms of goals, and in terms of data collection. The statistical population
consisted of 89 high school principals of Qom province who served in the second semester of the 97-96
school year. The sample consisted of 75 members of the population who were selected by stratified random
sampling based on Morgan and Krejcie's table. Data were collected using three standard questionnaires:
organizational learning, organizational ethics, business ethics and organizational health of Hui and Feldman
respectively with reliability of 0.92, 0.84 and 0.96 based on Cronbach's alpha. Data analysis based on
descriptive methods and inferential tests at Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation and multiple
regression in SPSS software indicated: There is a relationship between professional ethics and
organizational health of managers. There is a positive and significant relationship between organizational
learning and organizational health of managers. There is a relationship between the components of
organizational learning and professional ethics with the organizational health of secondary managers.
Promoting organizational health of education managers requires the application of organizational learning
and professional ethics.
Key words: Organizational Health, Organizational Learning, Professional Ethics, Managers
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