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 داريدین میانجی نقش به توجه با شغلی عملکرد بر ايحرفه اخالق این پژوهش باهدف بررسی تأثیر

انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف  کار در بین معلمان آموزش و پرورش استان همدان در

طور از نظر نوع داده کمی بود. همبستگی و همین - ها توصیفیازنظر روش گرداوري داده، کاربردي

بودند که با استفاده از محاسبه  کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همداني پژوهش جامعه آمار

 330تعداد ، اي طبقه بندي شدهگیري تصادفی خوشهحجم نمونه در معادالت ساختاري و روش نمونه

 ينداریدپرسشنامه استاندارد سه ها از منظور گرداوري دادهب شد. بهعنوان حجم نمونه انتخانفر به

 و یهرس عملکردو پرسشنامه  )2011( آرمیتو و همکاران ياحرفه اخالق، )1965( استارك و گالك

، ها از طریق میانگینتوصیف داده، هاپرسشنامه يآور. پس از جمعاستفاده شد) 2008( تیگلداسم

معادالت  يسازمدل طریقاز  هااستنباط آماري دادهو  Spss-21افزار ز طریق نرمانحراف معیار و ... ا

پرسشنامه شامل  یفن يهایژگی. ویرفتانجام پذ LISREL-v8.80 افزارنرمو به کمک  يساختار

 يبرا افزارنرم يمعنادارمسیر و ضرایب  یب. ضرایدگرد یواگرا بررس ییهمگرا و روا ییروا، یاییپا

با  شدهارائهدرجه تناسب مدل ، نتایج نشان دادقرار گرفتند.  مورداستفادهپژوهش  يهاهیفرض یبررس

 نقش به توجه با شغلی عملکرد بر ايحرفه چنین اخالقمناسب بود؛ هم پژوهش يهاتوجه به مؤلفه

  کار تأثیر داشت. در داريدین میانجی
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 مقدمه

ارزیابی عملکرد سازمان براي بقاي سازمان مورد نیاز است و ، با توجه به رقابت جهانی

گیري عملکرد به عنوان نقطه شروعی جهت فرایند توسعه مهم است. هر توجه به اندازه

کند. دلیل اصلی نظارت و تجزیه و تحلیل می، گیريسازمان عملکرد خود را اندازه

است عملکرد افزایش اثربخشی کلی سازمان و فرایندهاي کسب و کار گیري اندازه

هاي عملکرد توان با استفاده از ارزیابیچنین می). هم50-33ص ، 1394، لباف و رنجبر(

قابل اعتماد و اثربخش ، هاي آموزشی معتبرمشخص کرد که کدام یک از برنامه، کارکنان

ه استخدامی را که داراي عملکرد ضعیفی توان کارکنان تازبوده است. بدین طریق می

شناسایی کرد. به عبارت دیگر کارکنان با داشتن آگاهی ذاتی از افعا درست و ، هستند

  )21-12ص ، 2013، اورمه و اشتون(علکرد خود را لفزایش دهند  توانندیمنادرست 

را  ها و قوانین است که درست یا نادرستاز ارزش يامجموعهاخالق  دیگر از منظر

تر، جامع. از منظري کندیمرفتار مورد پذیرش و مردود را تعریف ، کندیممشخص 

 معنوي و يهاواژهمباحث در قالب  یف، تعراخالق شامل؛ تمیز بین درست و نادرست

-27ص ، 2006، (پورتر و الور باشدی، مبکارگیري اصول معنوي براي یک وضعیت

قوانینی کلی هستند که رفتار مورد قبول را اصول معنوي ) 2015به گفته امیري ( ).29

ي تصمیمات افراد براي جامعه اهمیت زیادي دارند و به وسیله هاآن. کنندیمتجویز 

ي خواست جمعی یا آنها را ایجاد و یا تغییر داد. اصول معنوي بر پایه توانینمقدرتمند 

ان اصلی اخالق تشکیل دهندگ هاارزش. اصول معنوي و یابندیماستقرار  هاسنت

تعریف اخالق به صورت مشخص و و رایج  ).40-29ص ، 2015، (امیري باشندیم

  :کندیماخالق را این گونه تعریف  )2005امینک و هانس (بسیار مشکل است. 

است که رفتار یک فرد یا گروه را با توجه به  ییهاارزشاخالق؛ منشور اصول و 

، 2006، (پورتر و الور کندیمهدایت ، ستاین که چه چیزي درست و چه چیزي غلط ا

گفته شد هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخالق  آنچه). لذا با توجه به 29-27ص 

بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دینداري در کار در بین معلمان  ياحرفه

  .باشدیمآموزش و پرورش استان همدان 

ش هرچه بیشتر دربارة آن واداشته پژوهشگران را به پژوه، شغلیاهمیت عملکرد 

 عملکرد، برخی). 22-1ص ، 1380، هنرمند زادهو مهرابی، نعامی، نیسی، است (شکرکن
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 هر که کنندیم تعریف رفتاري مجزاي يهاتکه از سازمان انتظار مورد کلی يهاارزش را

 )94-72ص ، 2016، (موتوویدلو دهدیم انجام زمان از مشخص يهادوره طول در فرد

 افراد که رفتارهایی از ايعبارت است از مجموعه شغلیو یا در تعریفی دیگر عملکرد 

 )208-190ص ، 2005، دهند (اسمینک و هانسمی نشان خودشان از شغل با ارتباط در

 .است حیاتی میزان چه تا هاسازمان در عملکرد نقش که است واضح کامالً بنابراین

، اسی همۀ جوامع بشري است. در حال حاضریکی از مسائل اس اياخالق حرفه

شود. در حالی که اي توجه میجامعۀ ما در محیط کار کمتر به اخالق حرفه متأسفانه در

اي با عنوان اخالق شاخه، هاي مربوط به مدیریت و سازماندر دانش، در غرب سکوالر

کافی نشده  به اخالق توجه، ولی در جامعۀ دینی ما در مدیریت، اي وجود داردحرفه

، اي مانند دلبستگی به کارهاي اخالق حرفهاست. جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی

و براي تحقق آن ، ایجاد تعامل با یکدیگر و... تعریف، روحیه مشارکت و اعتماد

). امروزه بسیاري از 17-11ص ، 1389، ینیو مب یهمت، یريسازي شود (امفرهنگ

اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار اند که بیین بلوغ رسیدهدر جهان صنعتی به ا هاکشور

، 2016، (خادمیان انجامدبه از بین رفتن بنگاه می، ها و تعهدات اجتماعیاز مسئولیت

هاي موفق براي تدوین استراتژي بسیاري از شرکت، به همین دلیل ).29-24ص 

د در سازمان یک فرهنگ که بای انددهو به این باور رسی، اخالقی احساس نیاز کرده

، رواز این )195-191ص ، 2015، (یعقوبی و اوزرودي مبتنی بر اخالق رسوخ کند

اي بدهند؛ وقتی از حوزة اي جایگاه ویژهاند به تحقیقات دربارة اخالق حرفهکوشیده

اخالق کار و یا اخالق شغلی به ، نهیمفردي و شخصی به حوزه کسب و کار گام می

، امیري اخالق مهندسی و نظایر آن، اخالق معلمی، مانند: اخالق پزشکی د؛آیمیان می

  ).40-29ص ، 2015

بخش جامعۀ دینی وحدت، هاي اجتماعیرفتاري در سطح نهادها و سازمان الگوهاي

پذیري در برابر مسئولیت، ارتباطیص ، است. تعریف کلی الگوهاي اخالقی و رفتار

جامعۀ دینی از حیث ). 246-253ص ، 2015، ران(خان و همکا حقوق افراد است

متضمن ، رفتار ارتباطی افراد رها و نهادهاي اجتماعی در آن و نیز از نظتعامل سازمان

آورند و با تعیین مسائل فراوانی است. این مسائل از تعین دینی چنین جوامعی سر برمی

، سازمان، اطی در مقیاس فرددهندة رفتار ارتبسامان، دینی نیز باید پاسخ یابند. اخالق
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 رشخصی فرد دشخصی و برونجامعه و روابط جهانی است. رفتار ارتباطی درون

یابد. همچنین از طریق اخالق سامان و انسجام می، زندگی شخصی و زندگی شغلی

در دو سطح ، رفتار ارتباطی سازمان با محیط و نیز تعامل نهادهاي اجتماعی با یکدیگر

  ).97-84ص ، 2007، (هارتونگ و ویستنلییابد ر مبناي اخالق قوام میب، ملی و جهانی

توان در الگوي ) معتقد است که ارضاي نیازهاي متعالی کارکنان را می2002( 1کندي

جست وجو کرد. با توجه به اهمیت و نقشی که نیروي انسانی در  ینداريمعنویت و د

اخیراً توجه ، در زندگی انسان دارد يیندارسازمان دارد و همچنین به دلیل اهمیتی که د

شده و بحث معنویت در محیط کار  ادهکاري سوق د هايیطمحبه معنویت به سمت 

 هايپژوهش ).115-103ص ، 2002، (کنیدي دارد ايیژهوبسیار رایج است و ارزش 

شواهدي را در خصوص اینکه تشویق معنویت در محل کار ، وزامر به تا شده انجام

تواند وانی براي سازمان به همراه دارد که سازمان با استفاده از آنها میمزایاي فرا

افراد معنوي در ، براي مثال، ارائه نموده است، دهد زایشوري و عملکرد خود را افبهره

تر تر و عادالنهمهربان، آورندکار گروهی بیشتري را از خود به نمایش در می، محیط کار

، دهندازهاي سایر کارکنان حساسیت بیشتري به خرج مینسبت به نی، کنندرفتار می

سازمانی  عهددهند تبیشتري در سازمان از خود بروز می، اقتامانت داري و صد، اعتماد

باالتري دارند از میل به خروج کمتر و رضایت شغلی باالتري برخوردار بوده و در این 

ن مشاهده شده و بیشتر افراد افزایش خالقیت و بهره وري بیشتري نسبت به سایری

  ).11-8ص ، 1999، (میتروف و دنتون شونددرگیر رفتارهاي شهروندي سازمانی می

و  ینمانند د یو چه بسا منشأ تمام کارها و نهادهاي اجتماع یاجتماع ايیدهپد دین

، (دورخمی است یجامعه انسان یتو شناخت بشري و هو ترینیاز اساس یکیمذهب 

است به  یدهاست که جامعه بشري به خود د یینهادها ینترمهم ).54-33ص ، 2005

است.  یدهو دامن از آن بر نکش هنکرد یستز یدهپد ینبشر خارج از ا گاهیچطوري که ه

نداشته باشد و  ییجا، در آن ینکه د شودینم یافتدر گذشته  یفرهنگ یچدر واقع ه

. مطالعه یدتواند به وجود آب یناز ا یرغ یفرهنگ یزن یندهکه در آ کندیفکر نم یچکسه

به نظام مشترك  یازکه ن سازدینکته را براي ما ممکن م ینفهم و درك ا، انسان

انسان است  یستیز یتدر وضع یقعم یشهداراي ر یمانو مرجع اعتقاد و ا گیريهتج

                                                                                                                                        
1. Kennedy 
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را در شئون مختلف  یند یشهو ر یهباشد و پا مدارینو د یندارد ياجامعهاگر فرد و 

است و  یافتنیو رشد  یکه اصالح شدن شودیم یجاددر کارشان ا ییفضا، حفظ کند

و  یعیشف، یانو رو به کمال است (خسروان ذیرجبران پ، اگر کمبودي در کار باشد یحت

با توجه به موارد مطرح شده در پژوهش حاضر به این  ).146-127ص ، 1392، یتوکل

جه نقش میانجی دینداري در کار با تو ياحرفهپاسخ داده خواهد شد که اخالق  سؤال

  چه تاثیري بر عملکرد شغلی معلمان آموزش و پرورش استان همدان دارد؟

هاي خاصی از آن نظران به جنبهتعاریف متفاوتی دارد و هر یک از صاحب 1عملکرد

 عملکرد را این چنین تعریف کرده است:، )2007(2اند. آرمسترانگاشاره کرده

، 2007، (آرمسترونگ» ها تعیین شده استه کمیت و کیفیت آنیابی به اهدافی کدست«

انجام ، به کار بستن، اجرا«). فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان 82-67ص 

. این تعریف عالوه بر این که در ارتباط کندیم یفتعر» دادن هر چیز منظم یا تعهد شده

که عملکرد مرتبط با انجام کار و  دهدبلکه نشان می، ها و بروندادها استبا ستاده

توان به عنوان رفتار تلقی کرد. باشد. بنابراین عملکرد را میچنین نتایج حاصله میهم

عملکرد عبارتست از تابع «نظر دیگري عملکرد را این چنین بیان کرده است صاحب

کند که استدالل می، )2007آرمسترانگ (». توانایی و ادراك نقش، مشترك تالش

ملکرد فرایندي است که فرد به آن توجهی ندارد و در واقع جدا از هدف است ع

معتقد است که عملکرد را باید به ، )2017(3). برنادین82-67ص ، 2007، (آرمسترونگ

ترین رابطه را با اهداف راهبردي زیرا که این نتایج قوي، عنوان نتایج کاري تعریف کرد

ص ، 2017، کنند (بمرادینصادي برقرار میرضایت مشتري و مشارکت اقت، سازمان

دهد که در می ارائهتري از عملکرد را ) دیدگاه جامع2016( 4). بریک و مونت607-610

عملکرد به معنی رفتارها و نتایج «کند که برگیرنده رفتار و نتایج است. وي مطرح می

». کندمل تبدیل میگیرند و عملکرد را از فکر به عباشد؛ رفتارها از عامل نشات میمی

بلکه به نوبه خود پیامدهایی ، رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند

                                                                                                                                        
1. Performance 
2. Armstrong 
3. Bernadin 
4. Barrick & mount 
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ها را توان آناند و میهاي ذهنی و فیزیکی گرفته شدهباشند که از محصول فعالیتمی

  ).26-1ص ، 2016، بریک و مونتدانست (جدا از نتایج 

جامعه است که در رفتار افراد انعکاس  قواعد ارزشی و هنجاري یک، 1اخالق

اخالق از یک ، گذار است. به بیانی دیگر یرتأثو در ارتقاي ظرفیت ذاتی افراد  یابدیم

از  يامجموعهتعهد درونی به زندگی خوب و پرهیزگارانه به جاي تعهد به اجراي 

رت است اخالق عبا، )2004( 2. از دیدگاه ریچارد دفتگیردیمنشات ، قوانین و اصول

تحت عنوان ، که بر رفتار فردي و جمعی ییهاارزشاصول اخالقی و  يقاعدهاز 

). در فرهنگ فارسی 340-330ص ، 2004، درست یا غلط بودن حاکمیت دارد (دافت

و هنجارهاي مورد  باشدیمدر قالب اسم ریشه عربی داشته و جمع خلق  3عمید اخالق

درستی رفتار اشخاص است تعریف شده است. قبول جامعه که نشان دهنده درستی یا نا

رفتاري ناشی از نظام ارزشی یک فرد  هايیوهش، در تعریف دیگري خَلق به معنی خوي

از اصول که غالب به عنوان منشوري  يامجموعهبه کار رفته است. اخالق به عنوان 

ص ، 1390، تعریف شده است (آراسته و جاهد رودیمبراي راهنمایی و هدایت به کار 

به عنوان مکانیزم ارتباطی بین اجتماع و امور شخصی باشد.  تواندیم) خالق 11-13

هماهنگی با دیگر افراد ، کاري مثبت يهانگرش، کاري خوب يهاعادت، رفتار اخالقی

). به 137-125ص ، 2009، مورد نیاز براي حفظ شغل است (کگانز يهامهارتو 

. برخی شودیمکاري اشاره  هايیروينیم بندي به تقس، منظور درك مفهوم اخالق کاري

و  دانندینمسکون و آرامش را پسندیده ، تمایل فراوان به تالش و فعالیت دارند، از افراد

گروهی هم تمایلی به کار ، . در مقابلگرددیمفضایل اخالقی آنان در کارهایشان شکوفا 

ونی باید آنان را به کار وادار و مجاهدت ندارند و تنها با نیروهاي جبري و فشارهاي بیر

آن است که انسان فعال باشد و ، بیان نمود که اخالق نیک توانیمکرد. با این توضیح 

ص ، 2004، محصول فعالیت او براي همنوعانش مفید و ثمربخش واقع شود (دافت

روانی و جسمانی فرد یا گروه به ، متعهدشدن توان ذهنی، ).. لذا اخالق کاري330-340

یشه جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد براي توسعه است. حتی اند

به عبارت  .شودیمعامل فرهنگی در توسعه اقتصادي محسوب  ینترمهم، اخالق کاري

                                                                                                                                        
1. Ethics 
2. Daft 
3. Morality 
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، هنجاري فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه، اخالق کاري، دیگر

ست که کار فی نفسه داراي یک ارزش ذاتی و بر این باور ا دهدیمارزش معنوي مثبت 

 گیردیمکه در یک جامعه شکل  داندیمآن را هنجاري فرهنگی ، ) نیز2002( 1دارد. پتی

- 125ص ، 2009، (کگانز کار خود را خوب انجام دهند، و انتظار دارد همه کارمندان

باید ابعاد ، این مفهوم و درك بهتر تاثیرات آن هايیژگیو). به منظور شناخت بهتر 137

گونه توان فرضیه اول را اینشده میاین سازه را روشن ساخت. با توجه به موارد عنوان

  نوشت:

  دارد. یرتأثبر عملکرد شغلی  ياحرفه. اخالق 1فرضیه 

که  اندییراهنما. این اصول شودیماخالق از طریق اصول اخالقی در سازمان جاري 

و  هاارزشاصوالً براساس  هاسازمان. شودیمار تصمیم گیري در سازمان بر آنها استو

، اصول خود و با در نظر گرفتن عوامل بیرونی و مقتضیات درونی سازمان خود

ص ، 2017، (ازمت تصمیمات خود به خصوص تصمیمات راهبردي را اتخاذ نمایند

مجموعه از اصول و استانداردهاي سلول بشري است که ، ياحرفهاخالق ). 377-386

یک فرایند تفکر  ياحرفهاخالق ، . در حقیقتکندیمرا تعیین  هاگروهر افراد و رفتا

را  ییهاارزشعقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه 

اخالقی سازمان  هايیتمسئولرا  ياحرفهچه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. اخالق 

و اخالقیات شغلی راهم  شودیمعاد سازمان که شامل همه اضالع و اب کنیمیمتعریف 

اخالقی سازمان در قبال  هايیتمسئول ياحرفه. به عبارت دیگر اخالق گیردیمدر بر 

محیط مستقیم و غیرمستقیم است و بر اصل حق مردم استوار است. و اعتقاد دارد 

محیط  رفتار ارتباطی سازمان با، ياحرفهاخالق ». محیط حق دارد و سازمان وظیفه«

در  ).386-377ص ، 2017، ازمتاست (براساس حقوق و تعهدات و وظایف 

جامعه شناختی ، هاي فلسفیها و نظریهدیدگاه، ي دینهاي انجام شده در حوزهپژوهش

که دین وجه امتیاز اصلی بشر و روان شناختی متعددي مطرح گردیده است. در این

ها و شود که با سؤالدار تلقی میانی دینباشد شکی نیست. از دیدگاه فلسفی فرد زممی

وجودي و ماوراء طبیعی از جمله منشاء و مقصد به وجود آمدن هستی روبرو  مسائل

                                                                                                                                        
1. Petty 
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پاسخی مناسب بیابد ، شناختی دین به عنوان یک نهادها از دیدگاه جامعهشود و براي آن

  ).339-321ص ، 2016، (بارت

هاي وريبه خصوص از نظر کنش، دارياز دیدگاه روان شناختی نیز به دین و دین 

اي شده است. ویلیام جیمز دین را ایجاد درمانی دین توجه ویژهبهداشت روانی و روان

داند که این ایجاد ي معنوي با دنیایی نامحسوس به عنوان روح عالم خلقت میرابطه

نظمی ها صورت گرفته و به ادراك ي وابستگیرابطه در عالم تنهایی و دور از همه

هاي جهان هستی و رسیدن به یک اطمینان و آرامش باطنی که آثار نامرئی در میان پدیده

ظاهري آن نیکویی و احسان بی دریغ است منجر خواهد شد و در محیط کاري نیز فرد 

. لذا زمانی دهدیمجدیت و کار گروهی بیشتري ارائه ، از خودگذشتگی، دیندار مالیمت

اخالقی پایبند  يهاارزشم وظیفه نماید که بعد معنوي و که فرد در سازمانی انجا

اخالقی و  يهاارزشناخودآگاه به سمت معنویات و دینداري و حفظ باشد، یم

شده ). با توجه به موارد عنوان339-321ص ، 2016، (بارت آوردیماجتماعی روي 

  گونه نوشت:توان فرضیه اول را اینمی

  نداري در کار تأثیر دارد.بر دی ياحرفه. اخالق 2فرضیه 

که آن سازمان داراي  شودیمبه راحتی متوجه  شودیمزمانی که فردي وارد سازمانی 

نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است. گرچه این نوع رفتار 

ولی آنچه مسلم است. این است که همین فرهنگ  اندیدهنامخاص را فرهنگ سازمانی 

آن سازمان مطرح  ياحرفهکه به عنوان اصول اخالق  کندیمرا تعریف  ییاهچارچوب

که  هایشیژگیودر آغاز اصول اخالقی با تمام  ).386-377ص ، 2017، (ازمت است

 گیردیمآداب و رسوم و ...) است شکل ، مذهب، برگرفته از فرهنگ کلی جامعه (عقاید

به خود گرفته و به عنوان  تريیاختصاصو در مرحله دوم در درون سازمان حالت 

؛ در درون این سازمان نیز افراد شاغل و طبقات مختلف شودیمفرهنگ سازمانی متبلور 

همه اینها ، کندیمهستند که آنها را از دیگران متمایز  يترخاصاداري خرده فرهنگهاي 

نوعی تعصب کاري خاص شکل  هاسازمانو  هاگروهکه در میان این  شودیمباعث 

اي متأثر از نامند. دریک جلمه اخالق حرفهاي مییرد که آن را اصول اخالق حرفهگ

مختلف برحسب میزان  يهاحرفه). 18-17ص ، 2015، (آدلر اخالق سازمانی است

که در خدمت به جامعه دارند داراي معیارهاي اخالقی متفاوت  ايیفهوظحساسیت و 
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را  هایتصالحوصیت ارزشها و خص، معیارهاي اخالقی اصول مشترك، باشندیم

-17ص ، 2015، (آدلر دهدیمکه اعضاي یک سازمان را به هم پیوند  کنندیممشخص 

یکی از عوامل موفقیت سازمان  ياحرفهکه اخالق  داردیم) بیان 2016). برت (18

به این صورت که سازمان با سرمشق قرار دادن اخالقی که خاص آن حرفه  باشدیم

و در این مسیر عملکرد  نمایدیمیدن به اهداف مشخص شده حرکت در رس باشدیم

شده و موجبات بهبود عملکرد را  ینآجو اهداف سازمان  ياحرفهکارکنان با اخالق 

  ).339-321ص ، 2016، (بارت آوردیمفراهم 

  . دینداري در کار بر عملکرد شغلی تأثیر دارد.3فرضیه 

ورندگان به کتب آسمانی گویاي محتوي همچنانکه رفتار و شیوه زندگی ایمان آ

دینی و مذهبی آنهاست و همچنانکه حرکات وسکنات مسلمانان برگرفته از آیات و 

روایات قرآن است و آن کتابی است که اخالقی واحد را در میان پیروانش ایجاد کرده و 

 هر، خاص دارد يابرنامهدر تمام زوایاي زندگی آنها دخالت کرده است و براي آن 

نیز رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساسنامه آن حرفه  ياحرفه

که در خدمت به جامعه  ايیفهوظمختلف بر حسب میزان حساسیت و  يهاحرفهاست. 

معیارهاي اخالقی اصول مشترك ، باشندیمدارند داراي معیارهاي اخالقی متفاوت 

که اعضاي یک سازمان را به  کنندیمخص را مش هایییتصالحخصوصیت ارزشها و 

اصول و ، و در واقع معیارهاي اخالقی چارچوبی را براي ارزشها دهدیمهم پیوند 

مسائلی که ). 18-17ص ، 2015، (آدلر دهدیمارائه  هاسازمانو حقوق  هایتمسئول

انطباق با ، با آن سروکار دارد عبارت است از: صداقت علمی ياحرفهاخالق 

، سروکار داشتن با موضوعات انسانی، محرمانه بودن اطالعات، ادهاي قابل اعتمادقرارد

تصمیم در مواقع ، ياحرفهپاسخگویی ، ياحرفهانصاف در تحلیل اطالعات و مشورت 

و مؤسسات را  هاشرکت ياحرفهاخالق ). 44-9ص ، 1395، (رافعی تعارض منفعت

القی ترغیب مسئولیت پذیري از . هدف یک اصل اخکندیمملزم به رعایت اخالق 

تا خود را  کندیمکمک  هاياحرفهطریق رفتارهاي اخالقی است. اصول اخالق به 

، 1395، (رافعی ازرفتارهاي غیراخالقی دور نگاه دارند و رفاه مشتریان را تأمین کنند

که  گرددیمامر یعنی درنظر داشتن رفاه مشتري و ارباب رجوع موجب  ینا ).44-9ص 
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که با دینداري  ياحرفهلذا اخالق ، مند نیز عملکرد خود را تصحیح و بهبود بخشدکار

  .باشدیمشده است بر عملکرد شغلی تاثیرگذار  ینآجدر کار 

با توجه به مطالب فوق که برگرفته از ادبیات و پیشینه در این حوزه است و اینکه 

؛ متغیر مستقل اخالق بر متغیر وابسته عملکرد شغلی ياحرفهمتغیر مستقل اخالق 

بر دینداري در کار و متغیر دینداري در کار بر متغیر وابسته عملکرد شغلی تأثیر  ياحرفه

  توان فرضیه زیر را تدوین کرد:می، دارد

بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دینداري در کار  ياحرفه: اخالق 4 یهفرض

  دارد. یرتأث

آورده شده  1مدل مفهومی پژوهش در شکل ، شد درنهایت با توجه به آنچه گفته

  است:

  

  

 . مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)1شکل 

  روش

بر عملکرد شغلی با  ياحرفهاخالق  یرتأثبا توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی 

وقوع روش پژوهش برحسب زمان ، توجه به نقش میانجی دینداري در کار پرداخت

کاربردي؛ برحسب زمان ، گرا؛ برحسب هدفتصمیم، نگر؛ برحسب نتیجهگذشته، پدیده

ها و یا کمی؛ برحسب روش گرداوري داده، مقطعی؛ برحسب نوع داده، اجراي پژوهش

شامل  آماري پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه-توصیفی، ماهیت و روش پژوهش

نفر بود. روش نمونه گیري  3700ه تعداد کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان ب

منطقه آموزش  20از میان ، ابتدا، اي بود. در پژوهش حاضراي چندمرحلهتصادفی خوشه

منطقه به صورت تصادفی انتخاب و سپس از هر منطقه به  5و پرورش استان همدان 

 دفی درصورت تصاها را بهنسبت تعداد معلمان اعضاء نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه

 H1 H3  عملکرد شغلی  دینداري در کار  ايحرفهاخالق 

H2 
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 مورگان جدول استناد با نمونه حجم تعیین جهت دسترس در بین معلمان توزیع کرد.

 آمده عمل به هايیبررس و تجربه اساس بر. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 302

در نهایت تعداد ، بنابراین، نشود ینتأم نیاز مورد نمونه حداقل این که شد بینی پیش

 مورد تحلیل قرار گرفت.پرسشنامه جمع آوري و  330

اي و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. براي گردآوري اطالعات از منابع کتابخانه

شده است. یک بخش شامل مشخصات عمومی پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل

پرسشنامه سه و بخش دیگر شامل سابقه کار ، سن، تحصیالت، جنسیتها نظیر آزمودنی

عاطفی ، گویه) 7اعتقادي (با چهار مؤلفه ، )1965( استارك و كگال ينداریداستاندارد 

 آرمیتو و همکاران ياحرفه اخالق گویه). 6گویه) و مناسکی ( 6پیامدي (، )یهگو 6(

، گویه) 6اخالق وظیفه گرایانه (، گویه) 5اخالق فردگرایانه (مؤلفه با چهار  )2011(

 یهرس عملکرددرنهایت پرسشنامه  ) وگویه 4اخالق حقوقی (، گویه) 4اخالق عدالتی (

 5کمک (، )یهگو 7وضوح (، گویه) 4توانایی ( يهامؤلفهشامل ) 2008( تیگلداسم و

گویه) استفاده  5گویه) و محیط ( 6اعتبار (، گویه) 9ارزیابی (، گویه) 6مشوق (، گویه)

 يادرجهپنج  اسیبا مق گویه 42و  19، 26 به ترتیب داراي هانامه پرسش نیاشد. 

شده  می) تنظ5= خیلی زیادو  4= زیاد، 3=  تاحدودي، 2= کم، 1=  خیلی کم( کرتیل

  .است

 3و سازه 2محتوایی، 1از روایی ظاهري منظور تعیین روایی پرسشنامهروایی: به

چند نفر از ، گرپژوهشها قبل از توزیع توسط استفاده شد. در روایی ظاهري پرسشنامه

دانشگاهی و سازمانی (مسئولین آموزش و پرورش) به اعضاي نمونه و برخی خبرگان 

در روایی محتوایی در  امالیی و .... تدوین گردید.، شکلی، دور از ایرادات ویرایشی

و به کمک ده نفر از خبرگان  CVIو  CVRهاي فرمقالب یک روش دلفی و با کمک 

کتري دانشجویان د، خبرگان دانشگاهی و سازمانی، شامل اعضاي مصاحبه شونده

هاي محتواي پرسشنامه از نظر سؤال ها و..چند نفر از آزمودنی، متخصص در این حوزه

- نشان داد که همه سوال CVIها مورد بررسی قرار گرفت. فرم اضافی و یا اصالح سؤال

دینداري در کار و عملکرد شغلی از نقطه نظر ساده ي، احرفههاي متغیرهاي اخالق 

                                                                                                                                        
1. Faced Validity 
2. Content Validity 
3. Construct Validity 
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بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند (میزان این ضریب واضح بودن و مربوط ، بودن

 CVRچنین با توجه به اینکه مقدار بود)؛ هم 0.79ها باالتر از براي هر یک از سوال

. در به دست آمد هیچ سوالی نیاز به حذف شدن نداشت 0.62ها باالي براي همه سوال

استفاده  Lisrelافزار ک نرممورد روایی سازه نیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا با کم

ها نشان داد ضرایب معناداري تمام بارهاي عاملی یافتهشد. در بررسی روایی همگرا 

درصد معنادار  99بود (آماره تی) یعنی تمامی بارهاي عاملی با اطمینان  2.58تر از بزرگ

هان)؛ میانگین بود (رابطه متغیر آشکار و پن 0.5بود؛ مقادیر تمام بارهاي عاملی نیز باالي 

طور پایایی ترکیبی بود و همین 0.5ها باالي ) همه مؤلفهAVE( 1واریانس استخراج شده

توان گفت که تر از میانگین واریانس استخراج شده آن بود؛ لذا میها بزرگهمه مؤلفه

آزمون شوند. در بررسی روایی واگرا نیز از هاي مدل تائید میروایی همگراي سازه

این آزمون روایی واگرا (تشخیصی) را در سطح متغیرهاي پنهان با ( رکرفورنل و ال

 2آزمون بار عرضیو ) سنجدیملیزرل تعریف شده نرم افزار استفاده از ماژولی که در 

نرم ماژولی که در توسط این آزمون روایی واگرا را در سطح متغیرهاي مشاهده پذیر (

ها نشان یافته فورنل و الرکرشد. در آزمون  استفاده سنجد)لیزرل تعریف شده میافزار 

جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن ، داد

، آزمون بار عرضی نشان دادنتایج چنین متغیر با دیگر متغیرهاي پنهان مدل بود؛ هم

ی مشاهده پذیرهاي بارهاي عاملی هرکدام از متغیرهاي پژوهش بیشتر از بارهاي عامل

هاي اندازه گیري موجود در مدل بود و از طرف دیگر بار عاملی هر متغیر دیگر مدل

بیشتر از بارهاي عاملی همان  0.1مشاهده پذیر بر روي متغیرپنهان متناظرش حداقل 

بیانگر بنابراین نتایج این دو آزمون  متغیر مشاهده پذیر بر متغیرهاي پنهان دیگر بود.

  .گرا بودروایی وا

و با  3پایایی: در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی

شود. مقادیر این محاسبه می، شده استلیزرل تعریف افزاراستفاده از ماژولی که در نرم

پایا بودن  دهندهنشانبه دست آمد که  7/0باالي دو ضریب براي هر سه سازه پژوهش 

ذکر است که پایایی و روایی هر سه ابزار توسط یانشایري بود. البته گاندازهابزار 

                                                                                                                                        
1. Average Variance Extracted 
2. Cross Loadings 
3. Composite Reliability (CR) 
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ضرایب پایایی و روایی در ، اطالعات پرسشنامه هاي پیشین تائید شده است.پژوهش

  مشاهده است.جدول زیر قابل

  سنجی ابزارهاي روان. اطالعات پرسشنامه و محاسبه ویژگی1جدول 

  منبع  بعد
تعداد 

  هاگویه

آلفاي 

  باخکرون
CR AV

E MSV ASV 
اخالق 

 ياحرفه

دینداري 

 در کار

عملکرد 

 شغلی

اخالق 

  ياحرفه

 آرمیتو و همکاران

)2011( 
  0.812 0.835 0.51  0.456 0.320 0.714 --- --- 

دینداري در 

 کار

 استارك و گالك

)1965(  
19  0.862 0.883 0.52 0.169 0.012 0.421 0.783  

عملکرد 

 شغلی

 و یهرس

  )2008( تیگلداسم
42  0.858 0.882 0.52 0.456 0.248 0.682 0.381 0.749 

ها مورد تائید است زیرا آلفاي توان گفت: پایایی سازهبا توجه به جدول فوق می

است. روایی  AVE>0.5و همچنین  است 0.7کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی باالي 

طور روایی مینو ه AVE>0.5؛  CR>AVE؛ CR>0.7زیرا ، همگرا مورد تائید است

  .ASV < AVE2و  MSV < AVE1 واگرا نیز مورد تائید است زیرا 

، انحراف معیار، هاي پژوهش در بخش توصیفی از میانگینوتحلیل دادهبراي تجزیه

، و در بخش استنباطی از همبستگی پیرسون Spss-21افزار جداول و ... با استفاده از نرم

سازي معادالت ساختاري و مدل Spss-21افزار نرمآزمون تی تک گروهی با استفاده از 

 استفاده شد. LISREL-v8.80افزار با استفاده از نرم

  هاافتهی

و در دو  Lisrelو  SPSSافزارهاي ها با استفاده از نرمدر این بخش به تحلیل کمی داده

دول در ج شود.وتحلیل (توصیفی و استنباطی) و تفسیر نتایج پرداخته میحوزه تجزیه

از  طور توصیف متغیرهاي پژوهشتوصیف اطالعات جمعیت شناختی و همین زیر به

 هاي شکل توزیعهاي پراکندگی و شاخصشاخص، هاي گرایش به مرکزشاخص منظر

  :شودپرداخته می

                                                                                                                                        
1. Maximum Shared Squared Variance (MSV) 
2. Average Shared Squared Variance (ASV) 
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  . اطالعات جمعیت شناختی و متغیرهاي پژوهش2جدول 

  درصد  فراوانی  طبقه  متغیر  درصد  فراوانی  طبقه  متغیر

  تجنسی
  67  221  مرد

سابقه 

  کار

  8  26  سال 5کمتر از 

  31  102  سال 10تا  5  33  109  زن

  رشته تحصیلی

  44  145  سال 15تا  10  14  26  دیپلم و فوق دیپلم

  15  50  سال 20تا  15  69  228  لیسانس

  2  7  سال 20باالي   17  56  فوق لیسانس و باالتر

  میانگین  متغیر
انحراف 

  معیار

آماره 

  چولگی

اره آم

  کشیدگی

  سن

  14  46  سال 30تا  20

  48  158  سال 40تا  30  0.144  0.186  0.73  3.28  دینداري در کار

  36  119  سال 50تا  40  0.152  0.239  0.71  3.26  ياحرفهاخالق 

  2  7  سال به باال 50  0.404  0.103  0.69  3.25  عملکرد شغلی

 کنندگان) که درهاي شرکتهاي پژوهش در بخش آمار توصیفی (ویژگییافته

)؛ 67بیشترین درصد افراد موردمطالعه مرد (، نشان داد، مشاهده استجدول فوق قابل

 40-30درصد)؛ بیشترین رده سنی  69کننده لیسانس (تحصیالت بیشتر افراد شرکت

درصد) بود.  44سال ( 15-10 درصد)؛ بیشترین فراوانی سابقه کاري مربوط به 48سال (

هاي حاصل از چنین یافتهها آورده شد؛ هماستاندارد همه مؤلفهمیانگین و انحراف 

باشد؛ یعنی توزیع می -5، 5ها بین آماره کشیدگی در تمامی مؤلفه، جدول قبل نشان داد

طور باشد؛ همینها از این جنبه نرمال بوده و شکل توزیع خیلی تخت یا بلند نمیداده

یعنی توزیع ، قرار دارد -2، 2و حتی بین  -3، 3ها بین آماره چولگی در تمامی مؤلفه

توان گفت شکل توزیع داراي چولگی مثبت یا منفی ها از این جنبه نرمال بوده و میداده

ها نرمال ها براي تمام مؤلفهتوان نتیجه گرفت که شکل توزیع دادهنیست. در نهایت می

آزمون تی تک ، رسونهاي پارامتریک نظیر همبستگی پیتوان از آزمونباشد و میمی

  ها استفاده کرد.اي و ... براي بررسی فرضیهنمونه

آزمون مناسب مورد بررسی و با استفاده از  هاي پژوهشاین بخش فرضیه در

وضعیت موجود ، هاي پژوهش. در ادامه قبل از آزمون فرضیهگیردیارزیابی قرار م

ها با توجه به اینکه توزیع داده .گیردها مورد بررسی قرار میمتغیرها و همبستگی بین آن

براي بررسی وضعیت موجود متغیرها از آزمون تی تک ، اي بودنرمال و مقیاس فاصله

چنین براي بررسی روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون اي و همنمونه
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ها آورده شده استفاده شد. در جدول زیر وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آن

  .است

  ها. وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آن3جدول 

  3  2  1  وضعیت  حد باال  حد پایین  عدد معناداري  بعد

  0.847  0.011  ----   مناسب  0.4865  0.1293  0.001  ياحرفه. اخالق 1

  0.884  -----   0.011 مناسب  0.8222  0.4775 0.001  . دینداري در کار2

  ----   0.884  0.847 مناسب  0.2374  0.1229 0.001  . عملکرد شغلی3

مشاهده است نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که طور که در جدول فوق قابلهمان

). از طرف دیگر نتایج p<0,01هر سه متغیر رابطه مثبت و معناداري با یکدیگر دارند (

  جدول نشان داد که هر سه بعد در وضعیت مناسبی قرار دارد.

 تا است الزم پژوهش مفهومی هايمدل و فرضیات ونآزم مرحله به شدن وارد از قبل

متغیر میانجی (دینداري ، )ياحرفهمستقل (اخالق  متغیر گیرياندازه هايصحت مدل از

تأییدي  عاملی تحلیل نتایج شود. حاصل (عملکرد شغلی) اطمینان وابسته متغیر و در کار)

 هايمدل کلیه، داد ننشا ابعاد اخالق حرفه ایف دینداري در کار و عملکرد شغلی

هاي مؤلفه بین در است. معنادار مدل پارامترهاي و اعداد کلیه و مناسب گیرياندازه

و در  فردگرایانه؛ مؤلفهي، احرفههاي اخالق مؤلفه بین دینداري در کار (مناسکی)؛ در

 چنینباشد. هممی اهمیت بیشترین هاي عملکرد شغلی مؤلفه توانایی دارايبین مؤلفه

 گیرياندازه هايمدل کلیه بودن مناسب نشانگر گیرياندازه تناسب مدل هاياخصش

  است.

گیري اکنون الزم است تا مدل ساختاري که نشانگر هاي اندازهپس از آزمون مدل

ارائه شود. با استفاده از مدل ساختاري ، ارتباط بین متغیرهاي مکنون پژوهش است

پرداخت. در شکل زیر مدل پژوهش در حالت  هاي پژوهشتوان به بررسی فرضیهمی

بر عملکرد شغلی با توجه به  ياحرفهاخالق  یرتأثمنظور بررسی ضرایب استاندارد به

 نقش میانجی دینداري در کار آورده شده است:
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  . مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد1شکل 

داري آورده شده است که در شکل زیر نیز مدل پژوهش در حالت ضرایب معنا

تک مسیرها باشد؛ زیرا مقدار آزمون معناداري تکآمده معنادار میدستتمامی ضرایب به

  تر است.کوچک -2.58تر و از عدد بزرگ 2.58از عدد 

 

  . مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري ضرایب2شکل 
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پردازیم. ژوهش میبه بررسی فرضیات پ 2آمده در شکل دستبا توجه به مقادیر به

  توان مشاهده کرد.در جدول زیر نتایج حاصل از آزمون مدل را می

  . نتایج آزمون مدل پژوهش4جدول 

  هاپذیرش/ رد فرضیه t-value  ضرایب استاندارد شده  هابررسی فرضیه  ردیف

  پذیرش  3.49  0.0.54  بر عملکرد شغلی ياحرفهتأثیر اخالق   1

 پذیرش  8.50  0.93  ینداري در کاربر د ياحرفهاخالق  تأثیر  2

 پذیرش  3.66  0.60  دینداري در کار بر عملکرد شغلی تأثیر  3

توان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهاي پژوهش را در بر اساس جدول باال می

هاي و پرورش استان همدان مشاهده کرد که بر این اساس کلیه فرضیه آموزشمعلمان 

  رصد معنادار هستند.د 99پژوهش در سطح اطمینان 

براي بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر وابسته الزم است 

زاي مدل ارائه شود که این اثرات مستقیم و غیرمستقیم براي متغیر درون، تا اثرات کل

  مشاهده است:در جدول زیر قابل

  وهشغیرمستقیم و کل در مدل پژ، مستقیم، . تفکیک اثرات5جدول 

  متغیر مستقل  متغیر وابسته
  اثر

  کل  غیرمستقیم  مستقیم

  0.93  -  0.93  اياخالق حرفه  دینداري در کار

  0.60  -  0.60  دینداري در کار  عملکرد شغلی

  1.13  0.93* 0.60=  0.59  0.54  اياخالق حرفه  عملکرد شغلی

لکرد شغلی از بر عم ياحرفهتأثیر اخالق ، مشاهده استطور که در جدول قابلهمان

  است. 1.13طریق دینداري در کار به میزان 

توان نتیجه گرفت آن است که هرچند مدل شده میآنچه از محاسبات انجام

اسکور مدل استقالل فاصله است که تا حد زیادي از مقدار کايشده باعث شده تدوین

ن نتیجه گرفت که توا) میP=0/000دو مدل (دلیل معنادار شدن مقدار کاي بگیرد اما به

ها نسبت به ها برازش خوبی را از دادهشود. حال که شاخصقبول تلقی میمدل قابل

رسد. تفاوت هاي جزئی برازش میدهد نوبت به سنجش شاخصمدل نشان می
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هاي گانه برازش کلی در این است که شاخصهاي سههاي برازش با شاخصشاخص

کنند و ل و نه اجزا آن قضاوت میبرازش کلی در مورد مناسب بودن کل مد

هاي جزئی کنند. شاخصهاي جزیی مدل قضاوت میهاي جزئی در مورد رابطهشاخص

که همه بارهاي ، دهندها) نشان میهاي بحرانی و سطح معناداري آنبرازش (نسبت

  شده است.نشان داده 5ها در جدول عاملی معنا دارند. نتایج این تحلیل

 سازي معادالت ساختاري براي برازش مدل مفهومی پژوهشمون مدل. نتایج آز6جدول 

 قبولبرازش قابل مقدار اختصار  شاخص

 سطح تحت پوشش کاي اسکور
 

404.57 - 

 درصد 90تر از بزرگ CFI 0.97 شاخص برازش تطبیقی

 درصد 80تر از بزرگ GFI 0.84 نیکویی برازش

 درصد 90تر از بزرگ IFI 0.96 شاخص برازش افزایشی

 درصد 8کمتر از  RMSEA 0.058 میانگین مربعات خطاي برآورد

 5 تا 1 ینب CMIN/df 2.18 کاي اسکور بهنجار شده

  درصد 80تر از بزرگ AGFI 0.81  یافته تعدیل برازش نیکویی

 درصد 90تر از بزرگ .NFI 92  برازندگی شده نرم شاخص

 گیريبحث و نتیجه

 مدارس را آموزش و نظام هایی است کهگی و عدم قطعیتدنیاي امروز مملو از پیچید

 در آموزشی مدیران و است ساخته روروبه ايعدیده مشکالت با تعالی و رشد نهیزم در

 و تعلیم يهاحوزه رهبران و سازمان دهندگان، ریزانبرنامهعنوان به را سطوح کلیه

 ياحرفهبکارگیري اخالق  شرایط این در. است کرده روبرو فراوان هايچالش با تربیت

 درصدد، نیز حاضر پژوهش، راستا همین در، باشد راهگشا تواندیمو دینداري در کار 

اخالق جرفه اي بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دینداري در  تأثیر بررسی

 ادامه در. باشد آموزش و پرورش کشور نظام آتی نیازهاي پاسخگوي بتواند تا کار بود

در خصوص  .شودمی پرداخته پژوهش فرضیات تفسیر و تبیین به، پژوهش نتایج مطابق

اخالق  هاي این پژوهش نشان دادوتحلیل دادهیهتجزنتایج حاصل از ، فرضیه اول

به این مطلب اشاره دارد که فرد در قبال رفتار خود در برابر دیگران و به ویژه  ياحرفه

که فرد عملکرد شغلی بهتري نیز  شودیمباعث  لذا این امرباشد، یمسازمان پاسخگو 
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 یاحتمال رفتار اخالق، اعتقاد قلبی و راسخ افراد به اصول و منشور اخالقیداشته باشد. 

است. انتظار  قوي. کارکنانی که این اعتقاد در آنها دهدیمرا در فرد بسیار افزایش 

ه این امر توجه کنند که مدیران باید ب .وجود داردبیشتري در رفتار اخالقی از آنها 

هستند که سازمان در  ییهاارزشکارکنان آنها قبل از ورود به سازمان داراي اعتقادات و 

در رفتار اخالقی  ياعمدهایجاد آنان بی تأثیر بوده و این باورها ممکمن است نقش 

اهمیت در اینجا نقش نظام گزینش کارکنان ، )1390به اعتقاد گیوریان ( کارکنان ایفا کند.

درنظام گزینش افراد باید استانداردهاي عالی اخالقی اشخاص استخدامی  کندیمپیدا 

مورد توجه قرار گیرد زیرا چنین کارکنانی به میزان زیادي خود کنترل هستند و به همان 

  ).47-33ص ، 1390، (گیوریان داشت توانیماندازه از آنها انتظار رفتار اخالقی 

دهد رفتاري انجام می است ياحرفهداراي رفتار  کسیوقتی ) 2016به عقیده روي (

، خود ارزیابی، . خودشناسیگیردیمحوي هدف رفتار خویش قرار نکه خود وي به 

، خودآزاري، صداقت با خود، اعتماد به نفس، خودافشاگري، خودکشی، خود فراموشی

از  ییهامونه، نحفظ اسرار خود، خودمحاسبه گري، خودسازي، خودباختگی، خودفریبی

. لذا و برخی دیگر نه اندیاخالق. برخی از این رفتارها اندیانهفردگرا ياحرفهرفتارهاي 

فوق باشد و رفتارهایی از قبیل رفتارهاي فوق  هايیژگیوزمانی که فرد معلم داراي 

با گرفتن بازحورد  شودیمفردگرایانه است که موجب  ياحرفهداراي اخالق ، انجام دهد

 ).20-17ص ، 2016، روي( یابدعملکردد شغلی وي نیز بهبود ، از رفتارهاي باالمثبت 

ي سازگاري با حقوق اساسی گروهی و فردي تصمیمات و رفتارها را بر پایهفرد معلم 

اشکال  تواندیمافراد از حقوقی برخوردار هستند که  .دهدیممورد قضاوت قرار 

اشتغال و حقوق بشر. با توجه به شرایط ، داديقرار، قانونی، مختلفی داشته باشد: سیاسی

، حق برخورداري از آزادي سازگار با آزادي دیگران، جامعه حق مورد احترام واقع شدن

و ... از جمله حقوق ، حق برخورداري از مرخصی، حق برخورداري از دستمزد مناسب

بنیادینی  هاييآزادکه انسان از حقوق و  شودیمبیان  مؤلفهافراد است. در این 

توسط یک تصمیم شخصی آنها را از انسان جدا ساخت  توانینم برخوردار است و

که به بهترین شکل حقوقی  شودیملحاظ اخالقی درست محسوب  بنابراین تصمیمی از

لذا تمامی این  را تأمین کند گیرندیمي این تصمیم گیري قرار افرادي که در محدوده

که  شودیمباعث ، . دینداري در در کارشودیممنتهی موارد به افزایش عملکرد شغلی 
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نمام وظایف خود را در ، فرد معلم با توجه به اعتقاداتی که حاصل از دینداري است

راستاي عمل به باورهاي دینی خود بداند و از هرگونه اهمال کاري که سبب شود 

نبال بهبود عملکرد وي در آموزش و پرورش کاهش یابد دوري گزیند لذا همیشه به د

دین و اعتقادات دینی زندگی را  Edris (2016). به عقیده باشدیمعملکرد شغلی خود 

کند. بنابراین اولین قدم تأثیر نزدیک می ي حیاتکند و انسان را به سرچشمهدار میمعنی

ها و هنجارهاي دینی امور اجتماعی براساس ارزش ریزيدین بر سالمت روانی برنامه

برنامه ریزي کند که جهان آخرت  ياگونهفرد عملکردش را به  شودیمب است که سب

  .باشدیملذا همواره به دنبال بهبود عملکردش ، سربلند باشد

که فرد بثابه رابطه احساسی قلبی خود با الگوهاي  شودیمدینداري در کار باعث 

دهد با توجه به  سعی نماید که رفتار آنان را سرلوحه رفتار خود قرار، عملکرد و تالش

. به یابدیمعملکرد فرد د رعمل به وظایف روزانه افزایش ، این الگو گیري عاطفی

 يکه با ایجاد احساس مطبوع و با استفاده از زمینه اييدار) دین 1395عقیده رافعی (

احساسات مذهبی و  ي اسالمی در پرورشعاطفی باشد مؤثر خواهد بود. اولین برنامه

از او  ییهاجلوهي مهربان است که دعوت به سوي خداوند بخشنده، مایلارضاي این ت

پذیري بخشندگی و مهربانی دو صفت مطبوع و دلاند، یافتهدر قالب انبیائش تبلور 

نماید و عواطف و احساسات است که پروردگار را محبوب کودکان و نوجوانان می

نیرومندترین قدرت و محرك ، فیانگیزد. رابطه عاطها را براي دوست داشتن برمیآن

است. احساس مطلوبی که با وجود آن مشکالت آسان و  انسان در تمام مراحل زندگی

شود. عشق و محبت انسان را به فداکاري و از قابل تحمل می مصائبآالم و 

با کوچک کردن ، توان گفت: رابطه عاطفیکند. لذا میخودگذشتگی تشویق می

. دهدیمالش و سرسسختی عملکرد شغلی افراد را افزایش مشکالت و بزرگ نمودن ت

که فرد از اقدامات روزانه خود انتظاري  شودیمهمچنین دینداري در کار باعث 

مادي  يهاپاداشدنیوي که در قالب حقوق و دستمزد و سایر  يهاپاداشمضاعف بر 

براي افزایش  که بر تالش خود شودیملذا این امر سبب ، داشته باشد شودیمپرداخت 

که با  دهدیمعملکردش بیافزاید. بعد پیامدي در دینداري و کار به فرد این امید را 

رضایت  تواندیمبهبود وضعیت عملکردي خود و کسب رضایت بیشتر بندگان خدا 

  .یابدیمخدا را نیز بدست آورد لذا عملکرد وي افزایش 
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با  ياحرفهن نمود زمانی ه اخالق بیا توانیملذا با توجه به تمامی وجوه مطرح شده 

. فردي که داراي دهدیمعملکرد فرد معلم را افزایش ، شود ینآجدینداري در کار 

سعی بر آن دارد که وظایف خود را در قالب اخالقیات انجام  باشدیم ياحرفهاخالق 

، دفردي دیندار نیز باش، حال اگر فردکند، یمدهد و از کم کاري و سهل انگاري دوري 

و هر عملی  داندیمخود را در برابر خدا پاسخگو ، در ازاء اعمال خود در فضاي شغلی

 شودیملذا موجی داند، یماز قبیل کم کاري و سهل انگاري را متضاد با باورهاي خود 

  بر عملکرد شغلی دارد دو چندان شود. ياحرفهتاثیري که اخالق 

مدارس و  انمدیرگردد: ها ذیل ارائه میپیشنهاد، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش

: ی و دینی حمایت نماینداخالق يهابرنامهاز  مدیران ارشد آموزش و پرورش همدان

اخالقی در اذهان  هايیت، فعالاخالقی نباشد يهابرنامهکامالً پشتیبان ، اگر مدیر

ممکن و  شودیمنوعی دورویی تلقی شده و موجبات بدبینی کارکنان فراهم ، سایرین

وجود نداشت.  ايیرسماست وضعیت بدتر از حالتی شود که هیچ برنامه اخالقی 

اخالقی تالش کند و مهمتر اینکه  يهابرنامهبنابراین مدیر باید براي تدوین و اجراي 

کند و اگر  ادارهرا  مدرسه، باید دائماً این دغدغه را داشته باشد که با یک منش اخالقی

 نامه آیین. اخالقی دستورالعمل و نامه آیین تدوین را بپذیرد. آن، هم اشتباهی رخ دهد

، گیري تصمیم ارکان، اخالقی يهابرنامه اهداف جمله از مفادي دربرگیرنده که اخالقی

 و اخالقی امور تنبیه، تنبیه و تشویق مکانیزم تعیین، اخالقی يهابرنامه بر نظارت و اجرا

 همران اتان پرورش و آموزش در اخالق ریتمدی کمیته یک شودیم توصیه .باشد... 

 مدیر و شود تشکیل پرورش و آموزش باالي رده افراد از باید کمیته این. گردد تشکیل

 معضالت حل مستقیم مسئول کمیته این. باشند داشته برعهده را کمیته این ریاست، کل

 یک .هاستیهرو و مشی خط تفسیر وسیله به اخالقی جامع سند مبناي بر اخالقی

 يدرباره که گردد اتخاب پرورشی معاونت قالب در یا کنار در اخالق مسئول

 دیده کافی آموزش اخالقی معضالت حل مخصوصاً کار محیط در اخالقی يهاموضوع

 بین آمده پیش معضالت و است برخوردار خود کار در ياحرفه اخالق تخصص از و

 فصل و حل اخالقی اصول مبناي رب را آموزان دانش و مدیران، یکدیگر با معلمان

 مربوطه زمینه در مشاور وظیفه، مدارس براي اخالقی مشاور یک شودیم نماید. توصیه

 هايارزش کردن نهادینه منظور به هایهرو و هایمش خط پیشرفت کردن هماهنگ و
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 به مدارس در مذهبی مناسک و مراسم .شود گرفته نظر در مدرسه محیط در اخالقی

 در معلمان همچنین و شود برگزار مذهبی مناسک با آموزان دانش آشنایی زایشاف منظور

 بین بیشتر همدلی و آشنایی ضمن تا نمایند شرکت مراسمات این در آموزان دانش کنار

 از متشکل هاییکمیته تشکیل .کند پیدا افزایش نیز درسی عملکرد آموز دانش و معلم

 و معلمان عملکردي انداز چشم تدوین و طراحی جهت دینی و اخالقی کارشناسان

 جهت گذشته در شده گرفته پیش مؤثر راهکارهاي بندي جمع مقابل طرف در همچنین

 اخالق اصول مبناي بر عملکرد بهبود جهت راهکارهایی ارائه و عملکرد افزایش

براي تدوین نقشه راه سیستم مدیریت منابع انسانی  ايیتهکم .کار در دینداري و ياحرفه

مورد نیاز  يهادستورالعملاخالقی و دینی منابع انسانی تشکیل و  يهاارزشمبتنی بر 

  جهت جذب و افزایش کیفیت منابع انسانی در دستو رکار قرار گیرد.
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