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چکيده
پژوهش حاضر ،باهدف تبیین سالمتسازمانی براساس نقش مؤلفههای اخالق حرفهای در مدارس ابتدایی
پسرانه دولتی شهر تهران صورت گرفته است .روش پژوهش ازنظر هدف کااربردی و ازنظار شایور گارد وری
دادرها توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه ماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شاهر
تهران که  8797نفر میباشند؛ که با استفادر از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  366نفار باهعناوان نموناه
انتخاب شد .روش نمونهگیری در ایان پاژوهش ،روش نموناهگیاری خوشاهای چندمرحلاهای اسات .جهات
گاارد وری دادرهااا از پرسااانامه مسقااه ساااخته اخااالق حرفااهای ،پرسااانامه سااالمتسااازمانی هااوی و
فیلدمن( )2278استفادر شدراست .جهت تعیین روایی پرسانامه ،از روایی مستاوایی و ساازر اساتفادر شاد.
همچنین پایایی پرسانامه با استفادر از ضریب لفای کرونباخ(اخالق حرفهای  0/29و سالمتسازمانی )0/77
ارزیابی شد .اطالعات بهدست مدر در این پژوهش با استفادر از مار توصیفی(مساسبه فراوانی ،درصد ،ترسیم
نمودار ،تدوین جدول و انسرافاساتاندارد) و ماار استنباطی(ضاریب همبساتگی ،زمون  tتا نموناهای) باا
استفادر از نرمافزار  spssویرایش  99و  lisrel8.8تجزیاهوتسلیال شادند .یافتاههاا نااان داد :ابعااد اخاالق
حرفه ای معلمان قابلیت تبیین سالمت سازمانی مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهاران را دارا مایباشاند.
وضعیت کلیه مؤلفههای اخالق حرفهای به غیر از مؤلفاه عادالت ،باا تر از میاانگین فرضای پاژوهش اسات.
وضعیت سالمتسازمانی در کلیه ابعاد به غیراز مؤلفه های انسجام نهادی ،حمایت منابع و نفوذ مدیر باا تر از
میانگین فرضی پژوهش قرار دارد .بین اخالق حرفهای معلمان و سالمتساازمانی رابطاه مثبات و معنااداری
وجود دارد.
کليد واژهها :اخالق حرفهای ،سالمتسازمانی ،مدارس ابتدایی

 . 2عضو هیئتعلمی گرور مدیریت و برنامهریزی موزشی داناگار تهران
 . 9داناجوی فوق لیسانس مدیریت موزشی داناگار تهران( نویسندر مسئول)
Email: Mojtaba hajkhozeymh92@ut.ac.ir
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مقدمه
نقش با اهمیت موزش در تعالی انسانها و نیز شکلگیری تمادنهاای بااری ،بار های کسای
پوشیدر نیست .در این بین ،مراکز موزشی با توجه به اینکه تربیتیافتگان نها خود متولی موزش
نسلهای بعدی میشوند ،از نقش ویژر ای در جوامع مختلف برخاوردار هساتند .ایان جایگاار باعا
میشود که مقوله اخالقحرفهای 2بهخصوص در معانی اخالق سازمان و اخالق کار در این سازمانهاا
موردتوجه اندیامندان و صاحبنظران عرصههای دینی ،فرهنگای و اخالقای جواماع مختلاف قارار
گیرد .در ایران با توجه به برخورداری از دین متعالی اسالم ،اخالق حرفاهای و مباحا پیراماون ن
موردعنایت خاصی قرار گرفته است .نظام موزشی برای اینکه از مسیط سارمانی سالم برخوردار شود،
مستاج ترویج مستمر و اثربخش اخالق در همه ارکان سازمان(معلمان ،مدیران ،دانش موزان و غیرر)
است.
اگر در سازمانی ارزشها ی اخالقی رعایت شود ،نیروی انسانی ن سازمان وفادار به ارزشهای
سازمانی و تمایل به حفظ عضویت در سازمان خواهندداشت و با تمام تالش و کوشش خود ،فراتر از
وضعیت تعیینشدر در چارچوب شرح شغل فعالیت مینمایند .افزایش بهرروری 9و کار یی ،3بهبود
کیفیت ،سالمتسازمانی 9و جلوگیری از فساد ازجمله مهمترین ثار اخالقحرفهای است
).)Erfanykhah, 2014
براساس مبانی اخالقحرفهای معلمی ،ی معلم در دو بعد باید خود را ملزم به رعایت اصول
اخالقی بداند؛ اول ،بهجهت جایگار تأثیرگذاری که بر رفتار و افکار فراگیران دارد ،باید خود را راسته
به فضایل اخالقی نماید و بداند مؤثرترین روش در انتقال ارزشهای اخالقی مثبت ،شکارشدن نها
در رفتار واقعی مدرس است .دوم ،بهجهت وظیفهای که در قبال بر وردن نیازهای موزشی دانش-
موزان دارد ،باید با رعایت حداکثری اصول اخالقی در انجام وظایفحرفهای ،مسؤولیتهای موزشی
خو را به بهترین نسو به انجام رساند(.)Rahimi & Aghababaei,2013
توسعه و رشد هر جامعه درگرو داشتن سازمانهای سالم است ،سازمان سالم جایی است که
افراد دوست دارند در ن کارکردر و افتخار میکنند که بخای از ن هستند .مفهوم سالمتی مثبت
در ی سازمان توجه را به شرایطی جلب میکند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کردر یا
موجب پویاییها در سازمان باشد .اصطالح سالمتسازمانی را نخستین بار در سال  ،2262مایلز در
مطالعه جوسازمانی مدارس بهکار بردراست()Korkmaz,2007؛ بنابراین سالمتسازمانی اشارر دارد
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به سازمان سالمی که با نیروهای مانع بیرونی بهطور موفقیت میزی برخورد کردر ،نیروی ن را
بهطور اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند(.)Hoy & miskel,2013
مطالعه وضعیت سالمتسازمانی واحدهای موزشی ازجمله مدارس ،نهتنها از لساظ فهم شرایط کار
و پویاییهای ن اهمیت دارد ،بلکه پیشبینیکنندری اثربخای مدرسه ،پیارفتتسصیلی دانش-
موزان ،تعهدات سازمانی کارکنان ،گرایشهای انسانی معلمان ،اعتماد معلمان به همکاران و مدیر
مدرسه است(.)Alagheband,2000
سالمتسازمانی بهعنوان یکی از موضوعهای مطرح در سازمانهای امروزی ،تست تأثیر عوامل
مختلف درونسازمانی و برونسازمانی قرار دارد .شناسایی و تست کنترل در وردن این عوامل،
میتواند به ارتقای سطح اخالقحرفهای کارکنان و بهتبع ن بهرروری کم کند .از سویی باتوجه به
اینکه اخالقحرفهای ازجمله سازرهای تأثیرگذار و تعیینکنندر در رفتار کارکنان است و همچنین
باتوجه به بافت مذهبی و اسالمی ایران ،اخالق ناأتگرفته از قر ن و رهنمودهای پیامبر اکرم (ص)
و ائمه اطهار ازجمله متغیر مهم و تعیینکنندر سالمتسازمانی است؛ بنابراین ضرورت دارد به تبیین
سالمتسازمانی براساس نقش مؤلفههای اخالقحرفهای در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران
بپردازیم تا بتوانیم با توسعه و ترویج اصول اخالقحرفهای ،سالمتسازمانی را در مدارس نیز توسعه
دهیم و گامی در جهت افزایش بهرروری نیروی انسانی و تبع ن سازمان برداریم.

بيان مسئله
اینکه موزشوپرورش ی جامعه توسط چه افاراد و گروهاایی ادارر مایشاود موضاوع اخالقای
مهمی است .ادارر سازمان موزشوپرورش باید توسط افراد صالح ،متخصص و مجرب و کساانی کاه
صالحیت موزشی و پرورشی دارند ،انجام شود .تمرکز قدرت ادارری سازمانهای موزشی در دسات
افراد متعله به ی گرور سیاسی خاص و نها که صالحیتهای زم ،اخالقای ،علمای و تجربای را
ندارند ،کار غیراخالقی است و برای جامعه زیانبار اسات( .)Mirkamali,2001در ارتباا باا کاارکرد
موزشی مدارس باید گفت رعایت اخالق موزشی تضمینکنندری سالمت فر یند یاددهی -یادگیری
است .در حقیقت ،ضوابط و ارزش های اخالقی مرتبط با موزش و یادگیری به این امر کم میکند
که حقوق دانش موزان در برخورداری از بهترین موزشها و شاأن یاادگیری ازیا طارف و شاأن و
جایگار علم و علم موزی از طرف دیگر رعایت شود(.)Imanipour,2012
اخالقحرفهای رعایت مجموعهای از وظایف ،استانداردها ،اصاول و الزاماات اخالقای -ارزشای در
رابطه با مااغل هستند که عملکرد ،رفتار و روابط شاغلین را از نظر میزان درستی یا نادرستی ماورد
ارزیابی قرار میدهند .براساس تعریف فوق ،اخالقحرفهای عبارت است از صفات ،ویژگایهاا ،قواعاد
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اخالقی ،ئیننامهها و مناورهای اخالقی که با تکیه بار ارزشهاا ،افاراد را در ماااغل و در حرفاه-
هایاان بهسوی انجام درست وظاایف و کارهاا هادایت مایکناد ،از ارتکااب خطاا باازمیدارد و در
موضوعاتی چون صداقت ،عدالت ،مسئولیتپذیری ،احترام ،حفظ کرامت انسانی ،اعتمااد ،وفااداری و
غیرر تجلی پیدا میکند(.)Mirkamali,2013,p348
نکته ای که باید به ن توجه داشت ،این است که مسئولیت سازمانها نسبت باه جامعاه و عاماه
مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کا است .این پیچیدگی روزافزون عملکردهای سازمانی و از سوی
دیگران فاصلهگرفتن از تعهدات اخالقی ،توجه مدیران و صاحبنظران را به بس اخاالق ساازمانی و
مدیریت اخالق معطوف ساخته است .توجه به اخالقحرفهای در مسایط کاار مناافع بسایاری بارای
رهبران و مدیران دارد که عبارتاند از :ایجاد نقشهای سازمانی برای مدیریت اخالق؛ تدوین برناماه
برای ارزیابی جاری نیازمندیهای اخالقی؛ هماهنگی رفتارهاای ساازمانی باا ارزشهاای عملیااتی و
واردشدن دستورالعملهای اخالقی در تصمیمگیریها باهطاورکلی ،در ارتباا باا کاارکرد موزشای
مدارس باید گفت رعایت اخالق موزشی تضمینکنندری سالمت فر یند یااددهی -یاادگیری اسات
(.)Sarmadi & shalbaf,2008
جوسازمانی سالم و حمایتگر باع اعتماد بیاتر افراد و روحیه با ی نان و بهطبع باع
افزایش کارایی معلمان ،خود عامل مهمی در افزایش اثربخای مدرسه مسسوب میشود
( .)Kathrine,2007سالمت سازمانی سبب ایجاد مسیطی دلپذیر برای کار و کوشش ،با رفتن روحیه
سازندگی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهدشد .در سازمان سالم ،مأموریت و اهداف سازمان برای
همه افراد روشن است .همه میدانند که ارزشهای پذیرفتهشدر سازمان کدام هستند و این ارزشها
هستند که مرزهای رفتارهای درست و نادرست را ماخص میکنند؛ بنابراین ،حرکت افراد در
مسدودر ارزشهای سازمان ،فرهنگسازمانی ی سازمان تندرست است و عملکرد کارکنان را بر
اساس این ارزشها ارزیابی میشود(.)Slmabady & et al,2014
سالمتسازمانی عبارت است از توانایی ی سازمان برای انجام موفقیت میز مأموریت خود
( .)poulin & Lelerc,2004همچنین سالمتسازمانی بهوسیلهی ویژگیها و خصوصیاتی که بر روی
رفتار کارکنان تأثیر میگذارند ،تعریفشدر است همانند ارتباطات ،ادراک سیاستها و خطمایهای
سازمان ،شایستگی کارکنان ،توانایی نیروی کار ،مهارتهای مدیریت ،روحیه کارکنان ،مسیط کار،
گاهی کارکنان از مأموریت و رسالت سازمان ،همکاری ،ویژگیهای جمعیتشناختی نیروی کار و
موزش بهبود و توسعه حرفهای(.)Daryabar,2013
توجه کمتر به مسائلی ازقبیل ،تعیین ارزشهای اساسی و اهداف ماترک ،برقراری روابط انسانی
مطلوب در مدرسه ،بررسی تصمیمات از همه جوانب و در نظر گرفتن منافع و مصالح جامعاه در هار
تصمیم و هر اقدام موزشی و پرورشی ،اصالح فرهنگسازمانی ،اعماال عادالت و پرهیاز از تبعای ،
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صداقت و راستگویی ،مسئولیتپذیری ،زیر پا گذاشتن حقوق دانش موزان یا معلم ،روحیه و انگیازر
پایین و درکل عدم رعایت کامل اصول اخالق حرفهای و غیرر ،ازجملاه مساائل و مااکالت اساسای
مدارس نظام موزشی ماست(.)Mirkamali,2001
حرفه و شغل معلمی ن هم در مدارس که در ن دانش موزان در حساس ترین سن(رشد و بلوغ)
هستند و نیازمند به افرادی که سکان این مهم را در اینگونه مکانها در دستگیرند ،دارای اهمّیات
حیاتی است .در این راستا ،معلمان و کارکنان مدارس باید از توانایی عدیدر ای برخاوردار باشاند و از
این مهمتر اعتقاد معلمان و کارکنان مدارس به مناور اخالقیشان اسات کاه باا عملااان باه اجارا
درمی ید .به وجود مدن مسیط سازمانی سالم در هر مجموعه ای ،مسصول اساتقرار و نهادیناهشادن
اخااالق حرفااهای در کارکنااان ن مجموعااه اساات کااه بااا ورود قااانون طالیاای در زناادگی افااراد و
تصمیمگیریهای فردی براساس ن میتوان زمینههای بروز هرگونه فساد اداری را تا حدودی از بین
برد و زمینه رشد و تعالی جامعه را به وجود ورد.
باتوجه به اهمیت این پارادایم جدید در ادارری مدارس ،مهمترین مسائله ایان پاژوهش بررسای
نقش ابعاد اخالقحرفه ای معلمان در تبیین سالمتسازمانی مادارس ابتادایی پسارانه دولتای شاهر
تهران است.

مباني نظری و پيشينه پژوهش
• اخالقحرفهای
علم اخالق از قرنها قبل از میالد مسیح در مااغل و حرف گوناگون وارد شدراست .اولین قانون
تدوینشدر در زمینه اخالقحرفهای به سوگندنامه پزشکی بقرا در یونان باستان برمیگردد کاه در
ن وظایف و مسئولیتهای اخالقی پزشکان ماخص شدربود( )Hosseiniyan,2005لذا اولین وظیفه
اخالقحرفهای ،رشد و توسعه قوانینی برپایه اخالق در شغل موردنظر است .در اکثر موارد علم اخالق
اشارر باه اساتانداردهای تعیاین ساطح مناساب و مطلوبیات دارد( .)Kumer,2014اخاالقحرفاهای
مجموعهای از ویژگی های رفتاری که منجر به رعایت حقوق ماترک همکاران و ماتریان میگردد و
در موضوعاتی چون خیرخواهی ،رعایت حدود قانونی ،عادم سوءاساتفادر از حرفاه و قابلیات اعتمااد
تجلی پیدا میکند(.)Mirkamali,2001,P:254
•

ويژگيهای اخالقحرفهای
ابوت 2پنج ویژگی اخالق حرفهای را به شرح زیر بیان میکند:
Abbott

1.
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 .2تمامی حرفههای رسمی از قوانین اخالق رسمی(مکتوب) برخوردارند.
 .9به نظر می رسد باور و پذیرش قوانین اخالقی رسمی ،ارتبا مستقیمی باا شاأن درون حرفاهای
دارند.
 .3اجرای غیررسمی اصول اخالقی در میان گرورهای حرفهای سطح پایین ،غیرممکن به نظر مای-
رسد.
 .9اخالقحرفهای در نظر و عمل ،مبتنی بر فردگرایی است.
 .5خرین ویژگی اخالقحرفهای تقسیمبندی خاص و تعادل بین خودفرمانها و دستورات است ،در
مقابل ،تعهدات و الزامات برای صاحبان حرفه بسیار زیاد است (.)Khaki,2013,p212
• موانع گسترش اصول اخالقي در سازمانها
 .2خودخواهي رواني :1سرشت این افرا به اینگونه است که منافع شخصی خود را دنباال کاردر و
نفع شخصی را بر منافع اجتماعی مقدم میدارند.
 .9خودخواهي اخالقي :9اینگونه افرا با اینکه قادرند بدون خودخواهی عمل کنند ،با ایان وجاود
هموارر به شیورای عمل میکنند که منافعی را برای خود منظور نمایند.
 .3نسبيانگاری اخالقي :6نسبی انگاری اخالقی یعنی اخالق از امور اعتباری و نسبی است و برای

صداقت اخالقی ،اصول عمومی وجود ندارد پس اصول اخالقی در مسدودر فرهنگی تعریف می-
شوند که در ن شکل میگیرند(.)Khaki,2013,p189

• راهکارهای توسعه اخالقحرفهای
 .2آموزش اخالقيات :موزش اخالق ی

امر ضروری و واجب است .ماوزش موضاوعات اخالقای

کاری بسیار دشوار به نظر می رسد ،ولای در واقاع ایان ماوزش باه معناای ایجااد هنجارهاا و
ارزشهای استاندارد و واقعی است که بهنوبه خاود موجاب افازایش کاار یی افاراد و همچناین
ظرفیت ،تواناییشان ،درست کارکردن و نگرش صسیح به حرفه و شغل خود میشود.
 .9حمايت از افشاءکنندگان :افرادی را که اعمال سوء دیگران در سازمان را افاااء مایکنناد تاا
ضوابط اخالقی را حفظ نمایند و از سازمان در مقابل اعمال مخرب زیان ور و غیرقانونی حمایت
میکنند ،افااءگران مینامند.

1

. Psychological egoism
. Ethical egoism
3
. Ethical relativism
2
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 .3نظامنامه رسمي اخالقي :نظامنامه رسمی اخالقای عباارت اسات از دساتورالعملهاای مادون
رسمی دربارر چگونگی رفتار در موقعیتهایی که مستعد ایجاد دوراهیهای اخالقی است.
 .9بهبود فرهنگسازماني(1فرهنگ اخالقي قوی) :وقتی کارکنان ی

سازمان با مسئلهای چاه

حرفه ای و چه اخالقی روبهرو میشوند ،فرهنگسازمانی به نها میگوید که چگونه باا مسائله
موردنظر برخورد نمایند ،ن را تعریف ،تسلیل و سرانجام حلوفصل کنند.
 .5اعمال نظارت و کنترل مصوب
 .6حاکميت ضوابط و مقررات سازماني
 .8تدوين نظام جامع پرداخت :9علت بسیاری از تخلفات اخالقی در سازمان و در سطسی باا تر،
به غیراخالقی عملکردن در نظام جامع پرداخت باازمیگاردد؛ بناابراین ساازمان بایاد هام باه
عدالت در پرداخت حساس باشد و هم به نتایج نامطلوب و مخربی که تبعی برجای میگذارد،
واقف باشد.
 .7تقويت اطالعرساني :توزیع عاد نه اطالعات ،عمل به وظیفاه اخالقای در اطاالعرساانی و نیاز
بهررمندی مستمر از دیدگار ها و شناخت احساسات کارکنان ،درگرو نظام جامع اطالعرساانی و
اطالعیابی است(.)Beik Zadeh & et al, 2012,p61-63
• سالمتسازماني
برای داشتن جامعهی سالم باید سازمانهای سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سالمتسازمانی در
ی سازمان ایجاد شود ،ابتدا باید جو موجود در ن سازمان شناخته شود .برای تعریف ،توضیح و
سنجش جو اجتماعی سازمانها ،تالش علمی فراوانی در دهههای اخیر صورت گرفتهاست .یکی از
چارچوبهای نظری و سودمند در این مورد سالمتسازمانی است .سالمتسازمانی موضوعی است
که مفهوم ن از چارچوب نظریه سیستمهای پارسونز گرفته شدراست .به عقیدر پارسونز همهی
سیستمهای اجتماعی برای بقاء ،رشد و توسعه خود نیازمند حل چهار ماکل اساسی انطباق،
دستیابی به هدف ،یکپارچگی و نهفتگی هستند .سالمتسازمانی عبارتنداز توانایی سازمان در حفظ،
بقاء و سازش با مسیط و بهبود این تواناییهاست َ) .)Abbaspour,2005
لیدن و کلینگل در مورد سالمتسازمانی مینویسند ،سالمتسازمانی ی مفهوم تقریباً تازرای
است و ن تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف بهطور مؤثر نمیشود ،بلکه شامل توانایی
سازمان برای رشد و بهبود نیز میگردد .برای سالها ناظران در مورد فرهنگ ماارکتی سازمان و
1. Organizational Culture
2. Compensation
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استرسسازمانی ،تعهدسازمانی ،اخالقیات و روحیه کارکنان به بس پرداختهاند .اکنون ی مفهوم
بینظیری به نام سالمتسازمانی وجود دارد که شامل همه ایدرها میگردد و اجازر میدهد که
تصویر بزرگتری از سالمتسازمان داشته باشیم(.)Lyden & Klingele,2000
پولین و لیرک بیان میکنند که سازمانهایی که خبرر و مؤفه شدراند از سالمتسازمانی خوبی
برخوردارند و بهطورکلی دارای ی بینش خالق و منسجم ،قدرت و انرژی حیاتی صنعتی ،کارمندان
متخصص ،کاردان ،شایسته و مدیران کار مد و باکفایت میباشند .نان چهار منبع سالمتی سازمان
را در ذیل مجموعه مدیریت در چهار بخش دستهبندی کردراند(:)Poulin & Lelerc,2004
 .2منابعسازماني :نظارت ،برنامهریزیهای استراتژی

و ساختار اجرایی نان بستگی دارد به

اعضاء ،مدیران ،دستورالعمل فنی ،عمومی و مدیریتی.
 .9منابعانساني :فنی کارکنان ،صنعتگران ،مؤسسان و نخبگان ،کارمندان اجرایی ،حمایتی و
کارمندان فنی.
 .3منابعمالي :سود و منابع ،هزینهها و مخارج ،نتایج مالی(تعادل بین هزینه و سود) مدیریت
سرمایه ،بدهیها و ذخایر.
 .9منابعمادی :زمین و ساختمانها ،تأسیسات اختصاصی ،مجموعهها(موزرها و نمایندگیهای
فیلم و ویدئو) ،دفاتر دارائی(در مورد ناشران و عامالن پخش) بایگانیها ،سیستمهای
کامپیوتر(پایگار دادرها ،نرمافزار) ،کامپیوتر و تجهیزات دفتر کار.
• ابعاد سالمتسازماني از ديدگاه اليدن و کلينگل .
یدن و کلینگل با توجه به یافتههای تسقیه ماری که در مورد ارزیابی سالمتسازمانی
داناکدر موزش عالی انجام دادراند ،برای سالمتسازمانی 22مؤلفه(ابعاد جداگانه اما مرتبط به هم)
ارائه کردند ،بعد اول ارتبا  ،بعد دوم ماارکت و درگیربودن در سازمان ،بعد سوم وفاداری و تعهد،
بعد چهارم اعتبار یا شهرت مؤسسه ،بعد پنجم روحیه ،بعد شام اخالقیات ،بعد هفتم شناسایی یا
بازشناسان ی عملکرد ،بعد هاتم مسیر هدف ،بعد نهم رهبری ،بعد دهم بهبود و توسعه کارایی
کارکنان و بعد یازدهم کاربرد منابع(.)Lyden & Klingele,2000
• رابطه بين اخالقحرفهای و سالمتسازماني
سالمتسازمانی در هر مجموعهای مسصول استقرار و نهادینهشدن اخاالقحرفاهای در کارکناان
ن مجموعه است که ورود قانون طالیی در زندگی افاراد و تصامیمگیاریهاای فاردی براسااس ن
میتواند ،زمینه های بروز هرگونه فساد اداری را تا حدودی از بین برد؛ اماا بارای اینکاه زمیناههاای
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دستیابی به فرصتهای طالیی در چارچوب قانون طالیی گسترش دادر شود بایاد باا برناماهریازی،
پیشبینی و اجرای موزشهای مبتنی بر معنویتهاای ماورداحترام و پاذیرش جامعاه باه پاذیرش
شخصیتهای قاوی پرداخات کاه ماادگی رویاارویی باا چاالشهاای اخالقای و مقاومات در برابار
وسوسههای پیمودن رار صدسااله در یا ن ،یا لسظاه ،را در افاراد فاراهم نماود .کوچا تارین
سوءاستفادری مالی منجر به نابودی بزرگترین سرمایه بار یعنی حیثیت و اخالقحرفهای میشاود.
هر تصمیم غلط زیربنای تصمیمات غلط بعدی است ،فساد اداری میتواند گریبانگیار هماه شاود و
دیر یا زود همه قربانی ن شوند .انسانیت را نباید فدای مناافع دنیاوی و زودگاذر نماود ،حیثیات و
اعتبار و بروی حرفهای در هر شغلی سرمایهی جمعی است که نباید با غیراخالقیها ن را تهدیاد و
از بین برد).) Erfanykhah, 2014
در ادامه به برخی از مهمترین پژوهشهاای انجاامگرفتاه پیراماون اخاالق حرفاهای و ساالمت
سازمانی در داخل و خارج از کاور میپردازیم:
سلم بادی و همکارانش در مطالعهای با عنوان"بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با سالمت-
سازمانی معلمان شهر پاکدشت" که از طریه روش نمونهگیری خوشهای  200نفر( 50نفر مرد50،
نفر زن) را انتخاب و برای گرد وری دادرها از پرسشنامههای اخالق کار اسالمی علی و سالمت-
سازمانی هوی و تارتر استفادر کردند ،به این نتیجه دست یافتند که بین اخالق کار اسالمی و
سالمتسازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و در میان ابعاد سالمتسازمانی ،روحیه
بیاترین رابطه را با اخالق کار اسالمی و ساختدهی کمترین رابطه را با اخالق کار اسالمی را دارد.
اخالق کار اسالمی میتواند سالمتسازمانی را پیشبینی کند؛ بنابراین با رعایت اصول اخالق کاری
میتوان به سالمتسازمانی کارکنان سازمان و بهتبع ن به بهرروری سازمان کم کرد( Slmabady
.)& et al,2014
عرفانیخوار در پایاننامه خود تستعنوان"بررسی رابطه رعایت مؤلفههای اخالقحرفهای و
سالمت اداری در سازمان(مطالعه موردی :مراکز فرهنگی و دینی در استان قم)" که از روش
نمونهگیری تصادفی سادر  207نفر را بهعنوان نمونه انتخاب و از ابزار پرسانامه مرتبط با متغیرهای
تسقیه استفادر کرد ،به این نتایج دستیافت که بین اخالقحرفهای و مؤلفههای ن یعنی
مسئولیتپذیری ،صداقت ،عدالت و انصاف ،وفاداری ،برتریجویی ،احترام به دیگران ،همدردی با
دیگران و رعایت ارزشها با سالمت اداری رابطه معناداری وجود دارد .همچنین اخالقحرفهای و
ابعاد ن به جزء برتریجویی در سطح مطلوب قرار دارند و سالمت اداری و ابعاد ن نیز در سطح
مطلوب و متوسط قرار دارند).)Erfanykhah, 2014
حسینی در پایاننامه خود تستعنوان"بررسی رابطه اخالقحرفهای و کیفیت زندگی کاری
اعضای هیئتعلمی داناگار تهران" که از طریه روش نمونهگیری طبقهای 306نفر را بهعنوان نمونه
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انتخاب و از ابزار پرسانامه مرتبط با متغیرهای تسقیه استفادر کرد و به این نتایج دستیافت که
وضعیت اخالقحرفهای اعضای هیئتعلمی داناگار تهران با تر از حد متوسط و میانگین نظری قرار
دارد و همچنین بین شاخص کلی اخالقحرفهای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئتعلمی داناگار
تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.)Hosieni,2014( .
تسقیقی که توسط فراهانی و بهنام جام با هدف"بررسی میزان رعایت مؤلفههای اخالقحرفهای
موزش در اعضای هیئتعلمی داناگار شاهد" که  362نفر نمونه از طریه جدول کرجسی و
مورگان انتخاب و برای گرد وری دادها از ابزار پرسشنامه مسقه ساخته استفادر کردند ،به این
نتیجه دست یافتند که از نظر داناجویان رعایت ادب و نزاکت در میان مؤلفههای اخالقحرفهای از
با ترین و عدم استفادر اساتید از امکانات داناگاهی از پایینترین اهمیت برخوردار است
(.)Farahani &Behnamjam,2012
صادقیفر و بهاتیراد در مقالهای با عنوان"تبیین رابطه بین فرهنگسازمانی و سالمتسازمانی
از دیدگار اعضای هیئتعلمی داناگار ارومیه" که  22نفر از اعضای هیئتعلمی را بهعنوان نمونه
انتخاب و از دو پرسشنامه استاندارد فرهنگسازمانی دنیس و اسپریتز و ابعاد سالمتسازمانی هوی
و فیلدمن استفادر کردند به این نتیجه دست یافتند که بین فرهنگسازمانی با سالمتسازمانی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .فرهنگتوسعهای و فرهنگ سلسله مراتبی توان پیشبینی مثبت
و معناداری سالمتسازمانی را دارند (.)Sadeghifar & Beheshtirad,2014
سا رزاهی و همکارانش در مطالعهای با عنوان"نقش مؤلفههای مدیریت دانش در پیشبینی
مؤلفههای سالمتسازمانی" به این نتیجه دست یافتند که زیرمؤلفههای مدیریت دانش با برخی از
زیر مؤلفههای سالمتسازمانی ارتبا مثبت معنادار ،با برخی ارتبا منفی معنادار و با برخی دیگر
ارتبا معناداری ندارد(.)Salarzahi & et al,2012
گالچ منوا در مقاله به پیرامون اهمیت اخالق در حرفه معلمی پرداخت و در ن عنوان کارد کاه
صسبت در مورد حرفه معلم ،در نظر گرفتن مسائل اخالقای جهاانی معاصار در ماوزش و پاژوهش
ضروری است و فرصتی است برای دانش موزان بهمنظور توسعه ی موضع انتقادی نسبت به برخای
از ضروریترین مسائل اخالقی در موزش و پژوهش در جوامع معاصر .در بستر مدرسه و باا حمایات
از سیاستهای مدرسه ،برنامهها و شیورها ،موزشوپرورش اخالقی به دانش موزان کم میکند تاا
عمه دانش و گاهی از خود و دیگر فرهنگها را توسعه دهند .هر معلم بایاد یا ساطح مسااوی از
کرامت به هر فرد با شروع اولین درس از خود ناان دهد .توجه معلماان نسابت باه شاأن و منزلات
دانش موزان از طریه اینکه نها ،چگونه تعهدات حرفه ای خود را انجام میدهند شاکار مایشاود.
معلمان در تمام سطوح موزش وپرورش باید پیارفت شناختی ،اخالقی و فکری دانش موزان خود را
تضمین کنند و نها را مورداحترام و قدردانی مناسب قرار دهند(.)Gluchmanova,2015
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ساربونا در مقاله با عنوان "اهمیت دانستن و اعمال قانون اخالقحرفه ای در مادیریت مؤسساات
موزشی برای مبارزر با فساد" که در کاور رومانی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که تست تأثیر
تسو ت منفی اقتصادی ،موزشوپرورش در جریان ی ردر پایینتر از اولویت قرار دادر میشاود .دو
تا از روشهای پیاگیری و مبارزر با ن ،دانش قوانین حرفه ای و اخالق در نظام موزشی است .تنهاا
اشارر به دو عنصر تجزیهوتسلیل اخالق و قانون حرفهای ،میتواند دو اصل فعالیاتهاای مادیریتی را
تاخیص دهد .اصل بهرر وری از مدیریت ،براساس استفادر از روش های پیااگیری از فسااد و اصال
مدیریت پویا ،براساس سب مؤثر و مطابه با برخی از قواعد رفتار ،مسئولیت ،اعتباار ،اقتادار ،نظام،
انگیزر ،انگیزر اخالقی و مالی ،رضایت حرفهای و غیرر  .همهی این موارد برای مبارزر با فسااد اسات؛
بنابراین معلمان در سیساتم موزشای بایاد اخاالقحرفاه ای را رعایات کنناد تاا فسااد در ماوزش
کمرنگتر شود.
لی و همکارانش مطالعهای را با هدف "بررسی سالمتسازمانی ،فرسودگیشاغلی ماؤثر بار تاأثیر
وضعیت سالمت خود ادراکی معلمان در مدارس ابتدایی" که  560معلم را از  39مدرساه در تاایوان
انتخاب کردر بودند ،به این نتیجه رسیدند که پس از کنترل متغیرهای شخصی ،جنبه تأکید علمای
سالمتسازمانی و فرسودگیشغلی معلمان در مدارس ابتدایی می تواند تست تأثیر وضاعیت ساالمت
خود ادراکی معلمان قرار گیرد .سالمت خود ادراکی معلمان مرد ،به طور معنااداری باا تر از ملماان
زن بود .فرسودگیشغلی در پیشبینی سالمت خود ادارکی معلمان مدارس ابتدایی تأثیر قابلتوجهی
دارد .این مطالعه همچنین ناان داد که مدارس باید روابط عمومی خوبی باا پادر و ماادر ،جواماع و
سازمان های غیردولتی ایجاد کند ،فاار خارج را به مدارس و معلمان کاهش دهد و مدارس بایاد باه
استقالل حرفهایی معلمان احترام بگذارد(.)Lee & et al,2014
در تسقیقی که در مورد سالمتسازمانی کارکنان  6سازمان در هند انجام گرفت ،به ایان نتاایج
دست یافتند که سازمانهای سالم برای دستیابی به برتری و تمرکز ،یکپارچاه هساتند و اساسااً بار
ایجاد مسیط کاری مناسب برای عملیکردن تواناییهای بالقور کارکنان و کم به اهاداف ساازمانی
تأکید دارند که ناان از یگانگی نهادی بین سازمانهاست (.)sivapragasam & raya,2013
پژوهااای بااا عنااوان "مطالعااه ادراک معلمااین از سااالمتسااازمانی مدرسااه(پاااتیبانی منااابع،
رضایتمندی شغلی باین کارکناان ،تقویاتکننادرهاای روحیاه ،یکپاارچگی مؤسساهای و سااختار
شروعکنندر)" صورت گرفت .در این پژوهش ماخص شد که یکنواختگی باا یی در گارور معلماین
زن و مرد مقطعه متوسطه وجود دارد و معلمین دبیرستانهای دولتی نسبت باه همکااران خاود در
دبیرستانهای غیردولتی درک با تری از سالمتسازمانی دارند(.)Omoyemeju,2011
بنابر نچه بهاختصار در مورد دو مفهوم اخالقحرفاهای و ساالمتساازمانی ذکار شاد ،مااخص
می شود که این دو مفهوم پیوند نزدیکی باهم دارند بهگونهای که اخاالق و ماوزش ،فااکتور مهام و

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،1بهار ،69پياپي 96

تأثیرگذاری بر سالمتسازمانی است و رعایت اصول اخالقی در سازمان ،سالمت را تضامین نماودر و
عدم رعایت ن سالمتسازمانی را با تهدید مواجه میسازد؛ با توجه به نبود پژوهش مستقلی که این
دو موضوع را در قالب ی مدل مستقل برای کاربرد در مدارس پیوند دهند ،لذا این پژوهش درصدد
است ،این مهم را انجام دهد؛ بنابراین مدل مفهومی پژوهش بهصورت نمودار ( )2مفروض شدراست.
عدالت

روحيه .

صداقت .

يگانگي نهادی .

حمايت منابع .

مسئولیتپذیری .

حفظ کرامت
انساني .
قانون پذيری .

اخالق

سالمت

حرفهای .

سازماني .

احترام .

رعايت .
ساختدهي .
نفوذ مدير .

وفاداری .

تأکيد علمي

نمودار .1مدل مفهومی پژوهش

سؤاالت پژوهش
.2
.9
.3
.9

مؤلفههای اخالقحرفهای معلمان قابلیت تبیین سالمتسازمانی در مادارس ابتادایی پسارانه
دولتی شهر تهران را دارند؟
وضعیت اخالقحرفهای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران چگونه است؟
وضعیت سالمتسازمانی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران چگونه است؟
چه رابطهای بین مؤلفههای اخالقحرفهای معلمان باا ساالمتساازمانی در مادارس ابتادایی
پسرانه دولتی شهر تهران وجود دارد؟
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است و دادهاای ن از روش مطالعاه میادانی باهدسات
مدراست .همچنین در طبقهبندی پژوهشها براساس هدف ،ایان پاژوهش از ناوع کااربردی اسات.
جامعه ماری موردنظر در این تسقیه را کلیهی معلمان مدارس ابتدایی پسارانه دولتای شاهر تهاران
تاکیل می دهند که بر اساس خرین مار و اطالعات منتارشدر از سوی ساازمان ماوزشوپارورش
شهر تهران  6279(8797زن و  769مرد) نفر میباشند.
جدول .1جامعه و نمونهی ماری پژوهش به تفکی

جنسیت

جنسيت .

جامعه .

نمونه .

مرد

769

90

زن

6279

396

کل

8797

366

برای استخراج گرور نمونه از جامعه ماری در این پژوهش اقدامات زیر صورت گرفت:
الف -برای تعیین حجم نمونه ،از فرمول کوکران استفادر شد که به شرح زیر است:

بنابراین براساس فرمول کوکران با سطح خطای ،0/05حجمنمونه  366نفر( 396نفر زن و 90
نفر مرد) خواهدبود.
ب) پس از تعیین حجم نمونه از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفادر شد .به خاطر
نکه فهرست کامل افراد جامعه در دسترس نبودند ،افراد جامعه در دستههایی خوشهبندی شد و
سپس از میان خوشهها نمونهگیری بهعمل مد .به این صورت که از میان مناطه 22گانه شهرتهران
پنج منطقه ،از شمال منطقه  ،3از جنوب منطقه  ،26از شرق منطقه  ،7از غرب منطقه  9و از مرکز
شهر منطقه 6انتخاب شدند .در مرحله بعد از بین هر منطقه  6مدرسه بهصورت تصادفی انتخابشدر
و سپس 366پرسانامه در بین معلمان مدارس توزیع شد.
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جدول  .9جدول نمونهگیری در مناطه پنجگانه
مناطق .

تعداد مدرسه .

تعداد معلم .

نمونه .

درصد نمونه .

منطقه 9

99

377

78

93/88

منطقه 3

29

275

99

22/98

منطقه 6

25

269

38

20/22

منطقه 7

52

580

292

35/95

منطقه 26

98

329

82

22/90

کل

292

2692

366

200

.....ابزار اندازهگيری
• پرسشنامه اخالقحرفههای :ایان پرساانامه براسااس تسقیقاات گذشاته و فراوانای
بیاترین مؤلفه هایی که در این تسقیقات و همچنین منطقیترین مؤلفاههاا باودراناد ،سااخته
شدراست .این پرسانامه دارای  8مؤلفه و  30گویه است؛ که مؤلفاههاای ن شاامل صاداقت،
عدالت ،احترام ،مسئولیتپذیری ،قانونمداری ،وفاداری ،حفاظ کرامات انساانی اسات .شایوری
نمرردهی از ی تا چهار است؛ بنابراین حداقل و حداکثر نمرر برای سؤا ت پرسانامه از  30تا
290است.
• پرسشنامه سالمتسازماني :این پرسانامه جهت سنجش سالمتساازمانی و توساط
هوی و فیلدمن( )2278طراحی گردیدر و مورداستفادر قرارگرفتاهاسات .پرساانامه دارای 99
گویه است که در طول مقیاس چهاردرجهای(خیلی زیاد ،9 :زیاد ،3:کم ،9:خیلیکم  )2تکمیال
شدر است .این پرسانامه نخستین بار توسط هوی و همکاران تهیه گردیدر و سه ساطح (فنای،
اداری ،نهادی) و هفت بعد(یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظاهگاری ،سااختدهای ،پااتیبانی
منابع ،روحیه و تأکید علمی) را اندازرگیری میکند .همانطور که نوشته شد ،شیور نمرردهی از
ی تا چهار است؛ بنابراین حداقل و حداکثر نمرر برای سؤا ت پرسانامه از  99تا  286اسات.
پایایی این پرسانامه در مطالعه نصیری و همکاران  0/22و در مطالعه وکیلی و همکاران 0/76
گزارش شدراست.
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ويژگيهای ابزار پژوهش
• روايي( 1اعتبار)
در این پژوهش ،جهت تعیین روایی زمون عالور بر روایای مستاوایی از روایای ساازر نیاز بهارر
گرفته شد؛ بنابراین برای ماخصنمودن اینکه یا متغیرهای اصلی پژوهش بهدرستی توسط عوامال
فرعی(مؤلفهها) سنجیدر میشوند ،از تسلیل عاملی مرتبه اول 9اساتفادر شاد کاه نتاایج ن در زیار
گزارش شدراست:

باتوجه به شکل( )2ماخص می شود که متغیرهای مااهدرشدر بهخوبی میتوانند متغیر پنهاان
را تبیین کنند .از نجا که بار عاملی تمام متغیرهای ماااهدرشادر(مؤلفههاا) بازرگتار از 0/3اسات
بنابراین رابطه مطلوبی با متغیر پنهان(اخالقحرفهای) برخاوردار مایباشاند .بارای مااخصنماودن
میزان برازش مدل از شاخصهای قابلارائه در نرمافزار لیزرل استفادر شدراست که این شاخصها در
جدول ( )3ارائه شدراست.

.Validity
. Frest Order Confirmatory Factor Analysis

1
2
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جدول  .6شاخصهای برازش الگوی اخالقحرفهای
شاخص برازندگي

دامنه قابلپذيرش

ميزان بهدستآمده

خیدو ()χ2

-

27/98

نسبت خیدو به درجه زادی

کمتر از 3

2/79

RMSEA

کمتر از 0/07

0/097

SRMR

کمتر از 0/07

0/023

NFI

نزدی

به 2

0/28

CFI

نزدی

به 2

0/27

IFI

نزدی

به 2

0/27

RFI

نزدی

به 2

0/26

GFI

نزدی

به 2

0/29

AGFI

نزدی

به 2

0/72

براساس نتایج جدول( )3و همچنین شکل( )2عوامل فرعی شکلدهندری اخالقحرفهای معلمان
عوامل مناسبی است؛ زیرا شاخصهای برازش الگو در تسلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم ،بارازش الگاو
را تأیید مینمایند .پس از حذف خطاهای کوواریانس ،بررسی شاخصهای برازندگی ناان مایدهناد
که مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است .نسبت خیدو بر درجه زادی  2/79است .مقدار جذر
میانگین مجذورات خطای تقریب) (2RMSEAبرابر با  0/097و نیز ریاه میانگین مجاذور باقیمانادر
( )9SRMRبرابر با  0/023که میزان قابل قبولی در برازش الگو تلقی مایشاود .ساایر شااخصهاای
برازندگی مانند  3RFI,9IFI,5CFI,6 NFIنیز با مقاادیر باا ی  0/2باهعناوان شااخصهاای مطلاوب
برازندگی الگو تلقی میشوند .همچنین شاخص نیکاویی بارازش) (8GFIباا میازان  0/29و شااخص
نیکویی برازندگی تطبیقی) (7AGFIنیز با میزان  0/72الگوی اخالقحرفهای را تأیید ماینمایناد .در
الگوی حاضر مؤلفههای اخالقحرفهای(صداقت ،عدالت ،احترام ،مسئولیتپذیری ،قانونپذیری ،حفظ

1

. Root Mean Square Error of Approximation
. Standardized Root Mean Square Residual
3
. Normed Fit Index
4
. Comparative Fit Index
5
. Incremental Fit Index
6
. Relative Fit Index
7
. Goodness of Fit Index
8
. Adjusted Goodness of Fit Index
2

کرامت انسانی و وفاداری) بهعنوان متغیرهای مااهدرشدر 2و متغیر اخالقحرفهای باهعناوان متغیار
مکنون 9در نظر گرفته شدراست.
همچنین جهت بررسی معناداربودن رواباط باین متغیرهاا از ماارر زماون  tیاا هماان t-value
استفادر شد؛ که نتایج ن در جدول( )9گزارش شدراست.

مؤلفهها

متغير

صداقت

عدالت

احترام

مسئوليتپذيری

حفظ کرامت

قانونمداری

اخالق حرفهای

*23/93

*8

*28/60

*22/87

*28/59

انساني

جدول  .2مقادیر  t-valueمساسبهشدر در مدل ساختاری اخالقحرفهای

*90/29

وفاداری
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*28/23

* معنیداری در سطح 0/05

از نجا که معناداری در سطح خطای 0/05بررسی شدراست ،بنابراین اگر میزان مقادیر حاصله با
زمون  t-valueاز  ±2/26کوچ تر مساسبه شود ،رابطه معنادار نیست .همانطور که در جادول()9
ماخص شدراست مقادیر زمون  tبرای تمامی ارتباطات اصلی مدل ،معنادار مایباشاند .باتوجاه باه
اینکه مقدار مارر  tبهدست مدر از  ±2/26بزرگتر اسات ،بناابراین همبساتگی ماااهدرشادر باین
متغیرهای مااهدرشدر(مؤلفهها) و متغیر پنهان پژوهش(اخالقحرفهای) کامالً معنادار است.

1

. Observe Variables
. Latent Variables

2
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همان طور که شکل( )9ماخص شدراست که متغیرهای مااهدرشدر بهخوبی میتوانناد متغیار
پنهان را تبیین کنند .باتوجه به اینکه بار عاملی مؤلفههای انسجام نهادی ،نفوذ مدیر ،رعایت ،ساخت
دهی ،حمایت منابع ،روحیه و تأکید علمی بزرگتر از 0/3است بنابراین رابطه نها با متغیر ساالمت
سازمانی در حد مطلوبی قرار دارد .برای ماخصنمودن میزان برازش مدل از شاخصهای قابالارائاه
در نرمافزار لیزرل استفادر شدر که این شاخصها در جدول( )5ارائه شدراست.
جدول  .5شاخصهای برازش الگوی تسلیل عاملی تأییدی سالمتسازمانی
خیدو ()χ2

دامنه قابلپذيرش

ميزان بهدستآمده

شاخص برازندگي

-

22/22

نسبت خیدو به درجه زادی

کمتر از 3

2/32

RMSEA

کمتر از 0/07

0/033

SRMR

کمتر از 0/07

0/099

NFI

نزدی

به 2

0/23

CFI

نزدی

به 2

0/29

IFI

نزدی

به 2

0/29

RFI

نزدی

به 2

0/20

GFI

نزدی

به 2

0/23

AGFI

نزدی

به 2

0/75
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براساس شکل( )9و نتایج جدول( )5عوامل فرعی شکلدهندری سالمتسازمانی عوامل مناسابی
است؛ زیرا شاخص های بارازش الگاو در تسلیال عااملی تأییادی مرتباه اول ،بارازش الگاو را تأییاد
مینمایند .نسبت خیدو بر درجه زادی  2/32است .مقدار جذر میانگین مجاذورات خطاای تقریاب
( )RMSEAبرابر با  0/033و نیز مقدار ریاه میانگین مجذور باقیماندر) (SRMRبرابر با  0/099کاه
میزان قابل قبولی در برازش الگو تلقی میشود .سایر شاخصهاای برازنادگی مانناد RFI, IFI, CFI,
 NFIنیز با مقادیر با ی  0/2بهعنوان شاخصهای مطلوب برازندگی الگو تلقی مایشاوند .همچناین
شاخص نیکویی برازش( )GFIبا میزان  0/29و شاخص نیکاویی برازنادگی تطبیقای) (AGFIنیاز باا
میزان  0/75الگوی سالمتسازمانی را تأیید مینمایند.
همچنین جهت بررسی معناداربودن رواباط باین متغیرهاا از ماارر زماون  tیاا هماان t-value
استفادر شد؛ که نتایج ن در جدول( )6گزارش شدراست.
جدول  .9مقادیر  t-valueمساسبهشدر در مدل ساختاری سالمتسازمانی
مؤلفهها
متغير
سالمت سازمانی

انسجام

نفوذ

نهادی

مدير

*3/99

*6/20

رعايت
*28/93

ساخت دهي
*25/80

حمايت
منابع
*20/03

روحيه
*90/90

تأکيد
علمي
*25/03

* معنیداری در سطح 0/05

از نجا که معناداری در سطح خطای  0/05بررسی شدراست ،بنابراین اگر میزان مقادیر حاصاله
با زمون  t-valueاز  ±2/26کوچ تار مساسابه شاود ،رابطاه معناادار نیسات .هماانطاور کاه در
جدول( )6ماخص شدراست مقادیر زمون  tبرای تمامی ارتباطات اصلی مدل ،معناادار مایباشاند.
بهعبارتدیگر ،با توجه به اینکه مقادار ماارر  tباهدسات مادر از  ±2/26بازرگتار اسات ،بناابراین
همبستگی مااهدرشدر بین متغیرهای ماااهدرشادر(مؤلفاههاا) و متغیار پنهاان پژوهش(ساالمت
سازمانی) کامالً معنادار است.
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• پايايي( 1قابليت اعتماد)
در این پژوهش ،پس از جمع وری دادرها از نمونه اولیه(شامل  30نفر) ،دادرها وارد نرمافازار 99
 SPSSگردید و ضریب لفای کرونباخ مساسبه گردید که برای پرساشناماه اخاالقحرفاهای 0/29و
برای پرسشنامه سالمتسازمانی0/77به دست مد.

روش تجزيهوتحليل دادهها
بهمنظور تجزیهوتسلیل دادرها از دو روش مار توصیفی و استنباطی استفادر شدراست:
• آمار توصيفي :از این روش جهت دستهبندی و توصیف خصوصیات جامعه ،مساسبه فراوانی،
درصد ،تدوین جدول ،انسرافاستاندارد استفادر گردیدراست.
• آمار استنباطي :در این پژوهش از زمون  tت نمونهای و ضریب همبستگی استفادر شادر-
است .دادرهای پژوهش باا اساتفادر از نارمافزارهاای مااری  SPSS22و  lisrel8.8تسلیال و
تفسیر شدند.

يافتههای پژوهش
جدول  .3ویژگیهای جمعیت شناسی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران به تفکی

جنسیت،

مدرک تسصیلی ،سنوات کار و رشته تسصیلی
متغير

جنسيت
مدرک
تحصيلي

سنوات کار

فراواني

فراواني نسبي

مرد

90

20/20

زن

396

72/20

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس

92
239
287

5/8
36/6
97/6

فوقلیسانس
دکتری

30
3

7/9
0/7

 2-5سال
 6-20سال

25
99

9/2
6/6

22 -25
سال
26 -90
سال

97

8/8

88

0/92

. Reliability

1

122

تبيين سالمتسازماني براساس نقش مؤلفههای اخالق حرفهای معلمان مدارس ابتدايي پسرانه دولتي شهر تهران

رشته
تحصيلي

بیش از 90
سال

999

60/8

علوم انسانی
علوم تجربی
ریاضی
فیزی

395
93
27

77/7
6/30
9/2

در این بخش ،یافتههای بهدست مدر از زمونهای ماری پاژوهش حاضار در قالاب ساؤالهاای
مطرحشدر ،بررسی شدراست.
سوال اول .تا چه حد مؤلفه های اخالق حرفه ای معلمان قابليت تبيين سالمت سازماني
در مدارس ابتدايي پسرانه دولتي شهر تهران را دارند؟
برای ارزیابی مدل فرضی این تسقیه ،ابتدا شاخصها با استفادر از روش بیاینه احتمال بار ورد
شدند .شاخصهای بر ورد شادر در ایان پاژوهش شاامل بارازش متناوع موجاود ،در ایان پاژوهش
شاخص های زمون نیکویی برازش مجذور کای بهنجاار( ،)X²شااخص ضاریب اثار مساتقیم اسات.
همچنین برازندگی مدل باا اساتفادر از ماخصاههاای بارازش انجاام گرفات .باهطاورکلی از میاان
ماخصههای استانداردشدر برازش( ،)NFIبرای ناان دادن تائید روابط همبستگی و بارهاای عااملی
بین متغیرها از شاخص  ،t- valueشاخص برازش تطبیقای( )CFIو ریااه میاانگین مجاذور خطاای
تقریب( )RMSEAگزارش شدراست .شاخص کای مقدار تفاوت ماتریس مااهدرشدر و بر وردشدر را
اندازرگیری میکند که عدم معناداری ن ،نااندهندر برازش مناسب مدل است .اگار شااخصهاای
 NFIو  CFIبیش از  0/2باشد قابلقبول است .شااخص  RMSEAبارای مادلهاای خاوب کمتار از
 0/07کمتر است .همانطور که جدول ( )7ناان میدهد کلیه شاخصهای برازنادگی بارای الگاوی
فرضی تسقیه قابلقبول است؛ بهخصوص باتوجه به اینکه مقدار شاخص ریااهی میاانگین مجاذور
ماندرها برابر با 0/093است.
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جدول  .2خالصه دامنه پذیرش شاخصهای برازندگی اخالق حرفهای و سالمت سازمانی
شاخص برازندگي

دامنه قابلپذيرش

ميزان بهدستآمده

نسبت خیدو به درجه زادی

کمتر از 3

9/72

RMSEA

کمتر از 0/07

0/089

RMR

کمتر از 0/05

0/093

NFI

نزدی

به 2

0/25

CFI

نزدی

به 2

0/28

IFI

نزدی

به 2

0/28

RFI

نزدی

به 2

0/25

GFI

نزدی

به 2

0/72

AGFI

نزدی

به 2

0/75

درمجموع با عنایت به نتایج ارائهشدر در جدول  7و شکل  3نتیجه سؤال مبنای بار اینکاه الگاو
ارائه شدر پژوهش ،باهدف تعیین شناخت رابطه اخالق حرفهای معلمان و ساالمت ساازمانی تاا چاه
اندازر اعتبار دارد؟ نتایج ناان داد تمامی شاخصهای برازش الگو از برازش مطلوبی برخوردار است و
مؤلفههای اخالق حرفهای معلمان قابلیت تبیین سالمت سازمانی مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر
تهران را دارا میباشند ( β=0/89و .) p<0/02
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سوال دوم .وضعيت اخالق حرفهای معلمان دوره ابتدايي شهر تهران ،چگونه است؟
جدول  .6تعیین وضعیت اخالق حرفهای معلمان و مؤلفههای ن (میانگین فرضی =)9/5
تفاوت

درجه

سطح

شاخصها

ميانگينها

آزادی

معنيداری

صداقت

3/02

0/63

25/69

0/52

365

0/00

عدالت

9/92

0/32

-0/992

-0/009

365

0/72

احترام

3/97

0/56

96/72

0/87

365

0/00

مسئوليتپذيری

3/08

0/57

27/55

0/58

365

0/00

قانون مداری

3/26

0/63

22/82

0/66

365

0/00

وفاداری

3/25

0/62

28/72

0/65

365

0/00

3/28

0/69

22/27

0/68

3/26

0/52

92/99

0/66

مؤلفهها

حفظ کرامت
انساني
اخالق حرفهای

ميانگين

انحراف

*

استاندارد

مقدار .

365
365

0/00
0/00

* توضیح :زم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنه نمررگذاری سؤا ت ( 2تاا  )9و مساسابه
نمرر کلی این بعد برحسب این دامنه ،میانگین فرضی جامعه  9/5در نظر گرفته شدراست.

بهمنظور بررسی وضعیت هری از پارامترهای مربو به مؤلفههای اخاالقحرفاهای و نمارر کال
اخالق حرفه ای معلمان ،از زمون  tت نمونهای استفادرشدر است؛ که نتایج ن در جدول( )2ارائاه
گردیدر است .باتوجه به نتایج بهدست مدر ،وضعیت اخالق حرفاهای تفااوت معنااداری باا میاانگین
فرضی پژوهش دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت اخالق حرفهای در حد با تر از متوسط
قرار دارد .همچنین نتایج جدول ناان میدهد که وضعیت کلیه مؤلفههای اخالقحرفاهای باهغیاراز
مؤلفه عدالت که در حد متوسط میانگین فرضی پژوهش قرار دارد ،در کلیه ابعااد باا تر از میاانگین
فرضی پژوهش است.
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سوال سوم .وضعيت سالمتسازماني مدارس ابتهدايي پسهرانه دولتهي شههر تههران،
چگونه است؟
جدول .10تعیین وضعیت سالمتسازمانی و مؤلفههای ن (میانگین فرضی =)9/5
تفاوت

درجه

سطح

شاخصها

ميانگينها

آزادی

معنيداری

انسجام نهادی

9/92

0/93

-0/988

-0/006

365

نفوذ مدير

2/27

0/59

-27/02

-0/52

365

0/00

رعايت

9/79

0/59

22/95

0/39

365

0/00

ساخت دهي

9/79

0/59

22/20

0/39

365

0/00

حمايت منابع

9/98

0/88

-0/62

-0/09

365

0/56

روحيه

9/67

0/99

8/28

0/27

365

0/00

تأکيد علمي

9/62

0/99

7/35

0/22

365

0/00

سالمت سازماني

9/57

0/35

9/52

0/07

365

0/00

مؤلفهها

ميانگين

انحراف

*

استاندارد

مقدار .

0/87

* توضیح :زم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنه نمررگذاری سؤا ت ( 2تاا  )9و مساسابه
نمرر کلی این بعد برحسب این دامنه ،میانگین فرضی جامعه  9/5در نظر گرفته شدراست.

بهمنظور بررسی وضعیت هری از پارامترهای مربو به ابعااد ساالمتساازمانی و کال مقیااس
سالمتسازمانی مدارس ،از زمون  tت نمونهای استفادر شدراست که نتایج ن در جدول( )20ارائه
گردیدراست .با توجه به نتایج بهدست مدر ،وضعیت سالمتسازمانی در حد با تر از میانگین فرضای
پژوهش قرار دارد و بهغیراز مؤلفههای انسجام نهادی و حمایت منابع که تفاوت معناداری با میانگین
فرضی پژوهش ندارد ،در ابعاد دیگر این تفاوت معنیدار اسات و در حاد باا تر از متوساط میاانگین
فرضی پژوهش قرار دارد.
سوال چهارم .چه رابطه ای بين مؤلفه های اخالقحرفه ای معلمهان و سهالمتسهازماني
مدارس پسرانه ابتدايي دولتي شهر تهران وجود دارد؟

انسجام

صداقت

عدالت

احترام

مسئوليتپذيری

سازماني

قانون مداری

سالمت

وفاداری

حرفهای

حفظ کرامت

اخالق

انساني

جدول  .11ماتریس همبستگی رابطه مؤلفههای اخالقحرفهای و سالمتسازمانی
اخالق حرفهای
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0/00

0/08

**0/23

**0/29

**0/29

0/06

0/02

*0/22

**0/29

**0/22

0/05

**0/29

**0/29

**0/23

**0/25

**0/26

رعايت

**0/99

**0/99

**0/52

**0/59

**0/92

**0/92

**0/52

**0/56

ساخت

**0/99

**0/28

**0/59

**0/56

**0/59

**0/99

**0/59

**0/55

حمايت

**0/98

**0/27

**0/90

**0/99

**0/25

**0/27

**0/29

**0/27

روحيه

**0/55

**0/97

**0/58

**0/52

**0/52

**0/55

**0/55

**0/60

تأکيد

**0/99

**0/95

**0/93

**0/98

**0/99

**0/93

**0/93

**0/97

**0/98

**0/92

**0/50

**0/55

**0/92

**0/97

**0/92

**0/59

نهادی
نفوذ
مدير

دهي
منابع

علمي
سالمت
سازماني

** معنیداری در سطح (0/02دو دامنه) * معنیداری در سطح 0 /05

همانطور که در جدول( ،)22ناان دادر شدراست ،نتایج ماتریس همبستگی بین اخالق
حرفهای معلمان و سالمتسازمانی مدارس پسرانه ابتدایی دولتی شهر تهران گویای رابطه مثبت و
معنادار بین اکثر مؤلفهها است .از بین مؤلفههای اخالقحرفهای و سالمتسازمانی بیاترین رابطه
بین روحیه و مسئولیتپذیری وجود دارد( r=0/52و )P≤0/02و همچنین باتوجه به جدول میتوان
گفت که بین مؤلفه انسجام نهادی از متغیر سالمتسازمانی و مؤلفههای صداقت ،عدالت ،وفاداری و
حفظ کرامت انسانی رابطهای یافت ناد( .)P≥0/02همچنین بین اخالقحرفهای و سالمتسازمانی
معلمان نیز رابطه مثبت و معناداری یافت شد( r=0/59و.)P≤0/02
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بحث و نتيجهگيری
نتایج در مورد سؤال اول پژوهش ،ناان داد تمامی شاخصهای برازش مدل ،از بارازش مطلاوبی
برخوردار است و اخالقحرفه ای معلمان قابلیت تبیین سالمتسازمانی مدارس ابتدایی پسرانه دولتی
شهر تهران را دارا میباشند( β=0/89و .) p<0/02این یافته پژوهش با نتاایج پاژوهش عرفاانیخاوار
( )2323هماهنگ و همسو است.
در تبیین ارتبا بین اخالقحرفه ای معلمان و سالمتسازمانی مدرسه میتوان گفت برخورداری
معلمان از مهارت ،منش و اخالقحرفه ای بستر زم را برای موفقیت برنامههای سالمتساازمانی باه
وجود می ورد ،در واقع برخورداری از منش و مهارت موردنیاز برای انجام وظایف اخالقای در حرفاه،
منجر به ایجاد حس خودارزشی و احساس مسئولیت در معلمان و درنتیجه سالمتسازمانی مدرساه
میگردد .یکی از رارهای سالم سازی مسیط سازمانی ،احیای اخالقیات در ساازمان اسات .اخاالق در
سازمان ،ارتباطات اثربخش را به وجود می ورد و موجب بهرروری سازمانی ،رضایت شغلی کارکنان و
تعالی و پیارفت سازمان میشود .حاکمیت اخالقحرفه ای در سازمان قادر اسات باه میازان بسایار
چامگیری سازمان را در جهت کاهش تنشها ،ایجاد مسیط ساازمانی ساالم و موفقیات در تسقاه
اهدافش یاری نماید .امروزر داشتن اخالقحرفهای بهویژر برای مدیران بهمنزله ی مزیت رقاابتی در
سازمان مطرح است.
نتایج در مورد سؤال دوم پژوهش ،ناان داد که وضعیت معلمان از نظر مؤلفههای صداقت،
عدالت ،مسئولیتپذیری ،احترام ،قانونگرایی ،حفظ کرامت انسانی ،وفاداری و بهطورکلی متغیر
اخالقحرفهای در دامنه  2تا  ،9با ی عدد  9/5و در حد با ی متوسط و میانگین فرضی است.
با ترین حد از مؤلفه اخالقحرفهای معلمان مربو به مؤلفه احترام و پایینترین حد از مؤلفه اخالق
حرفهای معلمان مربو به مؤلفه عدالت است .این یافته پژوهش با نتایج پژوهش حسینی()2323
در مؤلفههای صداقت ،عدالت ،مسئولیتپذیری ،احترام ،قانونگرایی ،حفظ کرامت انسانی ،ارتباطات
اجتماعی ،همدردی ،فرمهینی فراهانی( )2322در مؤلفههای عدالت ،صداقت ،احترام ،وفاداری،
سلم بادی و همکاران( )2323و عرفانیخوار( )2323مطابقت کردر و همسو میباشند.
ارزیابی اخالقحرفهای معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهر تهران ناان داد که این معلمان در
اکثر مؤلفههای ذکرشدر ،از اخالقحرفه ای مناسبی برخوردار هستند و تنها در مؤلفه عدالت وضعیت
متوسط است .مسقهشدن عدالت در ی جامعه ارتبا تنگاتنگی با فرهنگ و موزش ن کاور
دارد .پیارفتهای امروز جامعه ما ،منو به تسقه عدالت موزشی است .اگر در موزش و فرهنگ
ی کاور گریز از تبعی و فساد ،خیانت و حهکای وجود داشتهباشد و مردم به حه و عدالت
گرایش داشتهباشند ،میتوان به نوعی تعادل در موزش رسید که همان عدالت فرهنگی و موزشی
است .موزش بهعنوان رکن ترقی و پیارفت ی کاور در صورتی فراگیر خواهدشد که عدالت
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موزشی در سیستم موزشوپرورش و نهادهای موزشی دیگر حاکم شود؛ بنابراین ارتقای سطح
شناخت ،باور و پایبندی معلمان به اصول و استانداردهای اخالقحرفهای در فرایندهای موزشی،
رسالتی است که نیازمند ایجاد شرایط ،بستر مناسب و انجام پژوهشهای متعدد دربارر ن است.
درنهایت میتوان گفت که گسترش ارزشهای حاکم بر رفتار علمی و حرفهای معلمان در مدرسه
میتواند موجب افزایش التزام اجتماعی معلمان ،مسئولیتپذیری نها در قبال فعالیتهای موزشی
و پژوهای ،رعایت اصول و قوانین مدرسه ،ارتباطات مناسب علمی و پژوهای با دانش موزان،
همکاران ،مسئولین مدرسه و اعتماد بیاتر جامعه به نظام موزشی گردد.
نتایج در مورد سؤال سوم پژوهش ،ناان داد که وضعیت سالمتسازمانی مدارس ابتدایی پسرانه
دولتی شهر تهران ازنظر مؤلفههای رعایت ،ساختدهی ،روحیه و تأکید علمی با تر از حاد متوساط
بودر و از نظر مؤلفههای نفوذ مدیر ،حمایت منابع و انساجام نهاادی ،پاایینتار از میاانگین متوساط
فرضی قرار دارد .بهطورکلی ،وضعیت سالمتسازمانی در حد با تر از میانگین فرضای پاژوهش قارار
دارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای صادقیفر و بهاتیراد( )2323در مؤلفههای ساختدهی ،روحیاه،
مالحظهگری و تأکید علمی هماهنگ اما با مؤلفههای یگانگی نهاادی ،نفاوذ مادیر و حمایات مناابع
متفاوت است و سا رزهی ،مراد زادر و عرب( )2322در مؤلفههای تأکید علمی ،ساختدهی ،روحیاه
و مالحظهگری هماهنگ و همسو است اما در مؤلفههای انسجام نهادی ،حمایت منابع و نفاوذ مادیر
متفاوت و ناهماهنگ است .همچنین با نتایج پژوهش عرفانیخوار( )2323و سالم باادی و همکااران
( )2323هماهنگ و همسو است.
بنابراین براساس یافتههای پژوهش ،می توان گفت که رابطه مادیر باا ماافوق خاود در وضاعیت
مناسبی نیست و رابطه بین مدیران با مافوقاان در حدی نیست که بتواند خواساتههاای خاود را از
مافوق خود بخواهد ،این مسئله به نفع مدرسه نیست؛ زیرا که در این صورت از طرف مدیران ماافوق
توجه چندانی به ن مدرسه ،نیازها ،تقاضااها و پیاارفت ن نمایشاود و نتیجاه ن عقابمانادگی
مدرسه ،کمبود مواد و لوازم موزشی ،کاهش روند یادگیری دانش موزان و کااهش جاذب نیروهاای
ماهر می شود .در مورد انسجام نهادی نیز میتوان گفت ،شرایطی که مادیران ،معلماان را در مقابال
درخواستها ،انتظارات غیرمنطقی دانش موزان و والدین موردحمایت قرار مایدهناد .خواساتهاا و
نیازهای دانش موزان و والدین حتی اگار باا برناماههاای موزشای مدرساه تطبیاه نداشاته باشاند
موردتوجه و پذیرش قرار میگیرند؛ بنابراین ،باتوجه به موارد ذکرشدر ،میتوان نتیجه گرفت کاه در
مدارس روشننمودن وظایف و مسئولیتهای هری از کادر نظام مدرسه و کم باه نهاا در رفاع
ماکالتاان بهوسیلهی مدیران مدرسه و مسئولین نظام موزشی منجار باه شارایطی مایشاود کاه
معلمان خود را در مسیطی ببینند که از نها در مقابل درخواستها ،نیازهای غیرمنطقی و نامعقول
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دانش موزان ،والدین ،سایر اعضاء و کارکنان موجود در مدرسه حمایت میشوند و این امر به تقویات
انسجام نهادی کم میکند .حمایت منابع نیز بهعنوان در اختیار گذاشاتن امکاناات و وساایل زم
بارای معلمااان اساات؛ بنااابراین باتوجاه بااه نتااایج ،ماایتااوان گفات کااه سااهیمنمااودن معلمااان در
تصمیمگیریها ،ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهاا و در اختیاار قاراردادن وساایل و تجهیزاتای
موردنیاز برای فعالیتهای علمی و پژوهاای نهاا ،منجار باه دساتیاابی باه هادفهاای مدرساه
خواهدشد.
نتایج در مورد سؤال چهارم پژوهش ،ناان داد که باین مؤلفاههاای اخاالقحرفاهای معلماان و
سالمت سازمانی مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران رابطه مثبت و معنادار بین اکثر مؤلفاههاا
اساات .از بااین مؤلفااههااای اخااالقحرفااهای و سااالمتس اازمانی بیاااترین رابطااه بااین روحیااه و
مسئولیتپذیری وجود دارد( r=0/52و  )P≤0/0و همچناین باین مؤلفاه انساجام نهاادی از متغیار
سالمتسازمانی و مؤلفههای صداقت ،عدالت ،وفاداری و حفظ کرامت انساانی رابطاهای یافات نااد.
( .)P≥0/02همچنین بین اخالقحرفهای و سالمتسازمانی معلماان نیاز رابطاه مثبات و معنااداری
یافت شد( r=0/59و .)P≤0/02این یافته با نتایج پژوهشهاای عرفاانیخاوار( )2323در مؤلفاههاای
مسئولیت پذیری ،صداقت ،عدالت و انصاف ،وفاداری ،احترام به دیگران و رابطه ن با ساالمت اداری،
هماهنگ و همسو است و با نتاایج پاژوهشهاای رحماان سرشات و حبیبای بادر بادی( )2322در
مؤلفههای صداقت ،حمایت منابع و روحیه با سالمتسازمانی هماهنگ است ولی در دیگر مؤلفهها باا
یکدیگر متفاوت است .سلم بادی و همکاران( )2323در مؤلفههای نفوذ مدیر ،مالحظهگری ،ساخت-
دهی ،حمایت منابع ،روحیه و تأکید علمی با اخالق کار اساالمی هماهناگ و همساو اماا باا مؤلفاه
انسجام نهادی متفاوت و ناهماهنگ است.
رابطهی بین مؤلفههای دو متغیر اخالقحرفهای و سالمتسازمانی در پژوهش حاضر بیاانگر ایان
است که اخالقحرفهای به مقدار زیادی میتواند سالمتسازمانی مدارس را تستالااعاع قارار دهاد.
دراینبارر میتوان گفت با توجه به مؤلفههای اخالقحرفهای که شامل صداقت ،عادالت ،مسائولیت-
پذیری ،احترام ،قانونگرایی ،حفظ کرامت انسانی و وفاداری است ،هراندازر اخاالقحرفاهای معلماان
بیاتر باشد از نظر سالمتسازمانی در وضعیت بهتری قرار خواهدگرفت .بهطورکلی هرانادازر اخاالق
حرفه ای معلمان افزایش یابد مدارس از سالمتسازمانی بیااتری برخاوردار خواهنادبود .معلماان و
مدیران از شغل خود رضایت خواهندداشت و احساس تعله بیاتری به مسیط کار خود خواهندکرد.
براساس یافتههای این پژوهش ،پیانهادهای زیر بهمنظور بهبود وضعیت اخالقحرفهای معلماان
و سالمتسازمانی مدارس ارائه میشود:
 .2همچنان که در نتایج پژوهش به تصویر کایدر است ،مؤلفه عدالت در میان مؤلفاه هاای اخاالق
حرفه ای معلمان در سطح نسبتاً نامطلوبی قرار دارد؛ بنابراین به مسئو ن نظام موزشوپرورش و
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همچنین مدیران مدارس پیانهاد میشود که به ایجاد کارگارهاای موزشای در زمیناه اهمیات
عدالت موزشی و همچنین ارزشیابی موزشی برای معلمان اقدام کنند.
همچنان که در نتایج پژوهش به تصویر کایدر است ،مؤلفه هاای نفاوذ مادیر ،حمایات مناابع و
یگانگی نهادی در میان مؤلفههای سالمتسازمانی مدارس در سطح نسابتاً ناامطلوبی قارار دارد؛
بنابراین برای بهبود این عوامل در مدارس ابتدایی پیانهاد میشود که:
مدیران ،معلمان را در برنامهریزیهای مدرسه و در تعیاین اهاداف مااارکت دهناد ،امکاناات و
وسایل زم را برای انجام کارها ی علمای و پژوهاای در اختیاار تماامی معلماان قارار دهناد و
همچنین بین کادر موزشی اتساد و همدلی برقرار کنند.
ایجاد هیئت ویژرای برای حمایت از موزش و بهبود مستمر نیروهای موجود در مدارس.
باتوجه به یافته ها و نتایج سؤال سوم پژوهش مبنی بر رابطه اخالقحرفه ای باا ساالمتساازمانی
مدرسه ،به مدیران مدارس توصیه میشود که با حمایت معلمان ،ارائه اختیارات بیاتر به ن ها و
در صورت لزوم با ارائه بازخوردها و راهنماییهای منطقای و صامیمانه باه معلماان ،زمیناههاای
ماارکت بیاتر معلمان در فعالیتهای مدرسه و درنتیجه موجب ارتقای اخالقحرفاهای نهاا و
سالمتسازمانی مدرسه را فراهم ورند.
با استفادر از استادان دانااگار و صااحبنظاران ،در زمیناه مفهاوم و اهمیات اخاالقحرفاهای و
سالمتسازمانی کارگارهای موزشی برای معلمان و مدیران تدارک دیدر شود.

سپاسگزاری
در اینجا زم می دانم که از زحمات گرانقادر اساتاد بزرگاوار جنااب قاای دکتار ساید مسماد
میرکمالی که با راهنماییهای خود برغنای کار افزودند و همچنین از همکااری صامیمانم معلماان و
کارکنان ادارر موزشوپرورش شهر تهران که در جمع وری دادرها نهایت همکاری را نمودند ،تااکر
و قدردانی نمایم.
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