
 1397، 2ه  سیزدهم، شمارفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 سرآغاز

 .دارد سـازمان  پیشرفت و موفقیت در مهمی نقش 1انسانی نیروي
 کـه  شـود   یمـ  میـسر  هنگـامی هـا      سازمان در اهداف به دستیابی

 باشـد  داشـته  وجـود  کارکنـان  بین در کاري اخالق هاي  یشرفتپ
 بـه  تبدیل امروزه اخالقیات و اخالق به توجه دیگر سوي از ).1(

  یکی
 از یکـی  و جوامـع  وهـا    سـازمان  رد شـده  یرفتـه پذ موضـوعات  از

 تحـت  کـه  اسـت  محققـین  بـراي  توجه  قابل و جالب موضوعات
 اخـالق  ،2يا  حرفـه  اخـالق  کـار،  اخـالق  ماننـد  مختلفی عناوین
 اخـالق  ضـعف  امـا  ؛)2 و 3( شـود   یم پرداخته آن به ...و تجاري

 ).4 و 5( اسـت هـا      سازمان مهم مسائل از یکی يکار  کم و کاري
 انتظـار  آن طـی  کـه  اسـت  اجتمـاعی  هنجـار  یک کاري اخالق

 یگـر د  عبارت  به .)6( دهند انجام خوب را کارشان کارکنان، رود  یم
 کارکنـان  که است هنجارهایی وها     ارزش مجموعه کاري، اخالق
 اینکـه  برحـسب  ).7( دهنـد   یمـ  قـرار  مورداسـتفاده  کار انجام در

 و ردهک درونی را هنجارهایی وها     ارزش چه سازمان یک کارکنان
 تـأثیر  تحـت  آن، انجـام  میـزان  و کار انجام نحوه باشند، پذیرفته
 شـود   یمـ  باعـث  پیـشرفته،  کـاري  اخـالق  .گرفـت  خواهـد  قرار
 رود، بــاالتر تولیــدي محــصول کیفیــت شــود، بیــشتر يور بهــره
 کار سرعت و شود کمتر کار از غیبت گردد، بیشتر 3شغلی رضایت
 بـه  دسـتیابی  در ازمانس موفقیت آن ماحصل که ).6( یابد فزونی

  )مقالۀ پژوهشی(

   اي حرفه اخالقهاي   مؤلفهبین رابطه کانونی تحلیل
  اجتماعی سرمایه ابعاد و

 اي قلعه علیرضا دکتر مهاجران، بهناز دکتر ،*زاده علی معصومه
  ارومیه دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده تربیتی، علوم روهگ

  )2/12/95 :، تاریخ پذیرش1/9/95 :تاریخ دریافت(
 

  دهیچک

ـ  ی کانونلیهدف پژوهش حاضر تحل. کنند  میفایها ا  را در سازمانی مهماری نقش بس  ی اجتماع هی و سرما  يا امروزه اخالق حرفه   :نهیزم  نی رابطـه ب
  . مقطع اول متوسطه شهرستان نقده بودرانی دبنی در بی اجتماعهی و ابعاد سرمايا ق حرفههاي اخال مؤلفه
 ۀ شامل کلی  يجامعه آمار .  است ی کانون ای يادی بن یها، از نوع همبستگ     نظر نحوه گردآوري داده    پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردي و از       :روش

 يا ه طبقـ ی تـصادف يریـ گ  نمونـه قی نفر آنها از طر90 نفر است که تعداد 235 آماري ۀمعحجم جا.  مقطع اول متوسطه شهرستان نقده بودند      رانیدب
 و با SPSSافزار   نرملهیوس  و بهيآور  جمعی اجتماعهی و سرمايا  با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد اخالق حرفهازین  مورد يها  داده. انتخاب شدند 

   . شدلیوتحل هی تجزی پژوهشۀی فرضی کانونی همبستگلی و تحلرسونی پی همبستگسی ماتري آماريها استفاده از آزمون
ـ  اي بـرا کلـز ی ويشاخص المبـدا . باشد ی م73/0 ی اجتماعهی سرمای کانونری با متغ  يا   اخالق حرفه  ی کانون ریرابطه متغ  :ها  افتهی  24/0 ارتبـاط  نی
 گریکـد ی بـا  يدار ی دو مجموعه ارتباط معننی انیبنابرا.  استدار ی معن01/0 که در سطح باشد ی م24/14 زی مربوط به آن نFدست آمد که آماره   به

  .شود ی منیی تبيا  اخالق حرفهيها  با مؤلفهی اجتماعهی واریانس بین ابعاد سرما48/0 نیچن هم. دارند
 اخـالق   يهـا   ن دو مجموعه مؤلفـه     درصد احتمال وجود همبستگی بی     99 کانونی با    یآمده، تحلیل همبستگ    دست   با توجه به نتایج به     :يریگ  جهینت

  .کند ی را تأیید می اجتماعهی با ابعاد سرمايا حرفه
 
  ؛ سازمانی اجتماعهی؛ سرمايا  اخالق حرفه: واژگاندیکل
 

________________________________________________________________________________________  
  alizadeh6262 @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 والنؤمـس  بـراي  کـاري  اخـالق  اسـاس،  همین بر .است اهداف
 اسـتخدام  در مهـم  عامـل  یـک  و دارد زیـادي  اهمیتها     سازمان
 اخالق ترویج اینکه به توجه با پس ).8( آید  یم شمار به کارکنان

 سـازمانی  زندگی از خاصی سبک یادگیري معناي به سازمان، در
 عمل حین هاي  آموزش مانند غیرمستقیم يها  شیوه به باید است،
 امـا  ؛شـود  بیـشتري  توجـه  فرهنگـی،  و اجتماعی هاي  آموزش و

 سـازمان  آموزشی، محتواي تعیین منظور  به آموزش، نوع از جداي
 وضـع  و موجـود  وضـع  میـان  مقایسه از را آموزشی نیازهاي باید

 اهـداف  و اخالقـی  منـشور  به گویی  پاسخ الزمه آنچه با( مطلوب
 میـزان ( موجـود  وضـع  تعیین براي .کند مشخص )است انسازم

 تعیین براي حتی و )سازمان اي  حرفه اخالق به کارکنان پایبندي
 شـرایط  بـه  آگـاه  افرادي عنوان  به کارکنان دیدگاه( مطلوب وضع

 تحقیقـات  از است الزم )کاربردي هایی  مؤلفه ارائه براي سازمانی
 اخـالق  کننده  یینتب بعادا ).9( کرد حمایت اي  حرفه اخالق درباره
  :باشد یم زیر موارد شامل يا حرفه

 تـوان  انـسانی  روابـط  :4کـار  محـیط  در انسانی و سالم روابط -1
 هـاي   یژگیو و شخصیت وجود پذیرفتن طریق از ارتباط برقراري
 گرفتـه  نظـر  در دارنـد،  فـرد  یک با که ییها  تفاوت همه و فردي
ــ ــزان همچنــین .شــود یم ــودن، قدرشــناس می ــی،رو شخــو ب  ی

 دوسـتانه  رفتـار  بـودن،  مـؤدب  دیگران، مراعات و يکار  مالحظه
 روابـط  يهـا   شـاخص  ازجملـه  ...و کار محل در آراستگی داشتن،
  ).10( هست سالم

 بـرآوردن  بـه  مربـوط هاي    ویژگی :5کار به عالقه و دلبستگی -2
 بـه  رفـتن  بـراي  ضـمنی  توافـق  و شـغلی هـاي     توقع وها    انتظار

 در موجـود هاي    مشخصه .کند  می توصیف را شغلیهاي    مأموریت
 انتظـارات  حـداقل  کـه  کند  می اشاره کاري مالقات به مؤلفه این
  ).11( کند  میبرآورده را شغلیهاي  کارایی از رضایت جلب براي

 نـشان  کـه  تـالش  و کوشی سخت :6کار در جدیت و پشتکار -3
 کـار  اخـالق  ابعـاد  از است سخت کارهاي انجام به اعتقاد دهندة
 در رغبـت  میـزان  بـه  توان،  می بعد اینهاي    ویژگی از و باشد می
  ).12( برد نام را ...و کوشی سخت کار، در شناسی وظیفه کار،

 مهمتـرین  از یکی جمعی روح :7کار در مشارکت و جمعی روح-4
 تعریـف  در و برشـمرد  جامعـه  هر در جمعیهاي    فعالیت ملزومات
 گـروه  بـه  مـواره ه بایـد  افـراد  جمعـی،  دلگرمـی  شناختی جامعه

 حفظ آن دوام و بقا تا گیردکار     به را خود تالش تمامی و متعصب
هـاي    ویژگی جمله از پیوستگی و اتحاد همبستگی، انسجام، .شود
 راهـا     ویژگـی  ایـن  جمعی کار در باید افراد که است گروهی روح
 بـه  ادامـه  در ).13( باشـند  داشـته  خود در شده نهادینهصورت    به

 در امـروزه  .شـود   مـی  پرداخته حاضر پژوهش گردی متغیر معرفی
 نـام  بـه  دیگـري  سـرمایه  اقتـصادي،  و انسانیهاي    سرمایه کنار

 سـرمایه  .اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  نیز 8اجتماعی سرمایه
 از کـه  است تاریخی میراثی اجتماع، یک معنوي بعد یا اجتماعی،
 تعـامالت  در »مـشارکت « و »همکـاري « به افراد تشویق طریق

 در موجود معضالت از بیشتري میزان حل به است قادر جتماعی،ا
 شـتابان  توسـعه  و رشـد  سـوي  به حرکت و آید فائق اجتماع، آن

 ).14( ســازد پــذیر امکــان را ... و فرهنگــی سیاســی، اقتــصادي،
 مجموعـه  وجـود  عنوان  به توان  می سادگی به را اجتماعی سرمایه
 کـه  کـرد  تعریـف  غیررسـمی هـاي     ارزش یـا هـا     هنجار از معینی
 آن در است، مجاز میانشان تعاون و همکاري که گروهی اعضاي
 منـابعی  بـه  اشـاره  اجتمـاعی،  سرمایه تئوري ).15( هستند سهیم
 گـروه  یـک  بـه  تعلقـشان  یـا  و حـضور  واسـطه  به افراد که دارد

 بزرگـی  بـه  تواند  می گروه این .یابد  می دسترسی آنها   به اجتماعی
 شـامل  تواننـد   مـی  نیـز  منابع .باشد دهخانوا کوچکی به یا و ملت

 اجتمـاعی  حمایت شغل، مسکن، پول، همچون مملوس چیزهایی
 مـشاوره  مفیـد،  اطالعـات  همچـون  مملوسـی  غیر امکانات یا و

 زیـاد،  اجتماعی سرمایه داري جامعه .باشند روحی آرامش و فکري
 ایـن  و باشـد  داشـته  تـري  وسیع روابط شبکه که استاي    جامعه
 و بـوده  خـودار  بر توجهی قابل اعتماد و صمیمیت قعم از روابط
 یـا  و انـسانی  فیزیکی، سرمایه از توجهی قابل میزان داراي افراد

 اساســی اهمیــت اجتمــاعی، ســرمایه مفهــوم .باشــند فرهنگــی
 در را همکــاري و اعتمــاد بــر مبتنـی  روابــط قــوي،هــاي  شـبکه 

  ).16( .سازد  میآشکار اجتماعات
 جمع عنوان  به را اجتماعی سرمایه رانیپژوهشگ سازمانی ازدیدگاه
 و طریـق  از دسترس قابل درون، در موجود بالقوه و بالفعل منابع
 تعریف اجتماعی واحد یک یا فرد یک روابط شبکه از شده ناشی
  ).17( کنند می
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 در را اجتمـاعی  سرمایه مختلفهاي    جنبه سازمانی رویکرد باها  آن
 واي    رابطـه  اري،سـاخت هـاي     جنبـه  :دهنـد   مـی  جـاي  طبقـه  سه

  .شناختی
 شـامل  اجتمـاعی  سـرمایه  سـاختاري  بعـد  :9ساختاري عنصر -1

 و شـبکه  سـازماندهی  ترکیـب  و شبکه میانهاي    پیوند الگوهاي
 تنـوع،  ساختاري، شکل از ساختاري بعد .شود  می سازمانی تناسب
 منـتج  شـبکه  در کننـدگان  مـشارکت  مرزبـانی  نقش و مرکزیت
 عمـودي  روابط و افقی روابط ایجاد باعث ساختاري جنبه .میشود
 را جامعه کل اجتماعی سرمایه طریق این از و گردد  می جامعه در

  ).18( کند  میتقویت
 اشــتراك میــزان برگیرنــده در بعــد ایــن :10شــناختی عنــصر -2

 درك یـا  دیـدگاه،  یـک  در اجتمـاعی  شـبکه  یک درون کارکنان
 ارتباطات هیتما به ارتباطی بعد مانند و است؛ آنان میان مشترك
هـاي    کـد  و زبـان  ماننـد  ؛پـردازد   مـی  سازمان، یک در افراد میان

  ).19( 12مشتركهاي  روایت و 11مشترك
 است شخصی روابط نوعی کننده توصیف :13اي رابطه عنصر -3
 .کننـد   مـی  برقـرار  تعامالتشان سابقه خاطر به یکدگیر با افراد که
 مثـل  دارد، مرکـز ت دارنـد،  افـراد  کـه  خاصی روابط بر مفهوم این

ـ  .گذارد  می تأثیر آنها   رفتار بر که دوستی و احترام  ایـن  واسـطه  هب
 خون مثل 14اجتماعیهاي    انگیزه که است مستمر شخصی روابط
 بررسـی  به ادامه در ).20( یابد  می تحقق 15حیثیت و تأیید گرمی،
 پرداختـه  حاضـر  پـژوهش  زمینـه  در گرفتـه  انجـام هاي    پژوهش
 اخـالق  رابطـه  بررسـی ( عنوان با اي مقاله پژوهشگرانی :شود می

ــد انجــام )اجتمــاعی ســرمایه و اي حرفــه  آمــاري جامعــه و دادن
 آزاد دانـشگاه  واحـدهاي  علمـی  هیـأت  اعـضاي  کلیـه  پژوهش،
 نـشان  ي،تأیید عاملی تحلیل نتایج .بودند اردبیل استان اسالمی

 آن ابعاد واي    حرفه اخالق بین داري معنی و مثبت ارتباط که داد
 واحـدهاي  علمـی  هیـأت  اعـضاي  بـین  در اجتمـاعی  سـرمایه  با

 پژوهشگرانی .)21( دارد وجود اردبیل استان اسالمی آزاد دانشگاه
 و اجتمـاعی  ي    سـرمایه  ارتبـاط  بررسی( عنوان تحتاي    مقاله در
 نتیجـه  ایـن  به )اي  حرفه اخالق به پزشکان نگرش با دوستی  نوع
 بینـی   پـیش  در اجتمـاعی   ي  سـرمایه  هـاي   مؤلفه که یافتند دست

 نظر به بنابراین، ؛مؤثرند اي حرفه اخالق به نسبت پزشکان نگرش
 دوسـتی،  نـوع  و اجتمـاعی   ي  سـرمایه  میـزان  افـزایش  با رسد  می

 در ).22( .شـود  تـر   بـیش  پزشـکان  در اي  حرفه اخالق به نگرش
 عنـوان    بـه  سـازمان  در اخالقیـات  کـه  گفـت  چنـین  باید نهایت

 بـر  کـه  شـود   مـی  تعریفها    نباید وها    باید وها    ارزش از سیستمی
 خـوب  از بـد  عمـل  و مشخص سازمان بدهاي و نیک آن اساس
 شخـصیتی  و فـردي  بعد درها    انسان کلی طور  به .شود  می متمایز
 رفتـار  و گفتار پندار، که هستند اخالقی خاصهاي    ویژگی داراي
 نعنـوا   بـه  افـراد  اخالقی متفاوت رفتارهاي .دهد  می شکل راآنها  

 سـالمت  آن سـر  یـک  که خطی طیف یک در سازمان کارمندان
 باشد  می تحلیل قابل باشد  می اداري فساد طیف دیگر سر و اداري
 انجــام در سـازمان  موفقیــت میـزان  در اداري ســالمت میـزان  و

 بـه  دستیابی نهایت در وها    برنامه وها    راهبرد اجراي ها، ماموریت
 سرمایه چنین هم .کند  می ایفا را سزایی به نقش سازمانی اهداف
 سـازمانی  متغیرهـاي  سـایر  در کـه  متغیرهایی عنوان  به اجتماعی
 پـرورش  و آمـوزش  در مهـم  متغیرهـاي  عنـوان   بـه  است اثرگذار
 سـرمایه  مقولـه  لـذا  .داد قـرار  مطالعـه  و کنکـاش  مورد توان می

 و کارکنـان  در مـوثري  نقش تواند  می آموزشی نظام در اجتماعی
 تبیـین  و بررسـی  حاضر پژوهش اصلی هدف دباش داشته معلمان
 اجتمـاعی  سـرمایه  ابعـاد  واي    حرفه اخالقهاي     مؤلفه بین رابطه
 ابعـاد  پـیش  بـه  قـادر  اي حرفـه  اخالقهاي     مؤلفه که این و ؛بود

 بـه  بعـد  چنـد  و هستند؟ دبیران اعضاي بین در اجتماعی سرمایه
 هايمتغیر از مجموعه دو بین احتمالی رابطه کردن روشن منظور
 سازد  می  فراهم را زمینه مسئله این به پاسخ است؟ الزم پژوهش

 وهـا     مقولـه  ایـن  بین دار معنی و مثبت رابطه وجود صورت در تا
 تقویـت  بـراي  پیـشنهاداتی  وهـا     راهکار ها، آن فرعیهاي    مؤلفه
  .گردد ارائه تحقیق نتایج از گرفته بر آنها توأمان
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 )ساخته محقق( پژوهش مفهومی مدل .1 نگاره

 
 روش

 طـرح  و )آزمایـشی  غیـر ( یفیتوصـ  حاضـر  پژوهش اجراي روش
 .اسـت  کـانونی  یـا  بنیـادي  همبستگی نوع از همبستگی پژوهش
 مقطـع  زن و مـرد  دبیـران ۀ  کلی شامل پژوهش این آماري جامعه
 نفـر  235 آمـاري ۀ  جامعـ  حجم .بود نقده شهرستان متوسطه اول

 تحقیق این در .بود )مرد دبیر نفر 110 و زن دبیر نفر 125 شامل(
 روش و ؛شـد  اسـتفاده  کوکران فرمول از نمونۀ حجم تعیین براي
 این .استاي    طبقه تصادفی روش شده گرفتهکار     به گیري نمونه
  :است شده عنوان زیر در فرمول

  
  :فرمول این در که

t = لقبو قابل اطمینان ضریب معیار خطاي صد در  
d =مطلوب احتمالی دقت یا اطمینان درجه  
s =معین صفت فاقد جمعیت از نسبتی  

N =جامعه افراد تعداد  
 این از که شد برآورد نفر 90 نمونه حجم فرمول این از استفاده با

هـاي    یافتـه  .بودنـد  مـرد  دبیـر  نفـر  41 و زن دبیـر  نفر 49 تعداد
 مـورد  در کـه  اسـت  آن دهنـده  نـشان  حاضـر  پژوهش توصیفی
 پرسـشنامه  سـوال  ایـن  بـه  که نفري 90 از پاسخگویان جنسیت
 انحراف و سال 81/41 آماري نمونۀ سن میانگین اند، گفته پاسخ

 خـدمت  سـابقه  میانگین چنین هم .باشد  می سال 53/6 استاندارد
 و اسـت  سـال  7/5 استاندارد انحراف و سال 19/21 آماري نمونۀ
 تحـصیلی  مـدرك  درصـد  رینتبیش که گردید مشاهده نهایت در

 تحـصیلی  مـدرك  درصـد  کمتـرین  و 77/0 با لیسانس به مربوط
 از حاضـر  پـژوهش  در .باشـد   مـی  8/0 بـا  دیـپلم  فوق به مربوط

 در کـه  اسـت  شده استفاده اطالعات آوري جمع براي پرسشنامه
  :شود  میپرداخته آنها معرفی به ادامه
 انپژوهشگر توسط کهاي    حرفه اخالق استاندارد پرسشنامه -الف

 کـار،  بـه  عالقـه  و دلبـستگی  بعـد  چهـار  داراي و گردید طراحی
 روح  کـار،  محـل  در انـسانی  سـالم  طبروا  کار، در جدیت و پشتکار
 .اسـت  گویـه  23 داراي و باشـد   مـی  کـار  در مـشارکت  و جمعی

 کامال از اي گزینه 5 لیکرت مقیاس دراي    حرفه اخالق پرسشنامه
 اخالق مختلف ابعاد رسیبر و سنجش به موافقم کامالً تا مخالفم
 روش از اسـتفاده  بـا  پرسـشنامه  ایـن  پایـایی   پردازد، میاي    حرفه
 قرار سنجش مورد ایران در ایرانی محققان توسط کرونباخ آلفاي
 در .گردیـد  گـزارش  پرسـشنامه  ایـن  براي 85/0 میزان و گرفت
 بـراي  و گردیـد  محاسـبه  84/0 پرسشنامه پایایی حاضر پژوهش
 تربیتـی  علوم استادان و متخصصان نظر اییمحتو روایی سنجش

  .گردید اعمال و گرفته قرار بررسی مورد مدیریت و
 براساس الگوگیري که اجتماعی سرمایه استاندارد پرسشنامه -ب

 شـده  تـدوین  پژوهشگران توسط که اجتماعی سرمایههاي    مؤلفه
ــن .اســت ــشنامه، ای ــوارد پرس ــرمایه م ــاعی س ــاختاري اجتم  س

 تا 7هاي   پرسش( یشناخت اجتماعی سرمایه ،)6 تا 1هاي    پرسش(
 .اسـت  )12 تـا  9هـاي     پرسـش (اي    رابطه اجتماعی سرمایه و )8

 گونـه  بـه  و شـود   مـی  شـامل  را گویـه  دوازده مذکور، پرسشنامه
 سـرمایه  لیکـرت، اي    درجـه  پـنج  مقیـاس  از استفاده با تفکیکی،
 مـذکور  پرسشنامه پایایی .دهد  می قرار سنجش مورد را اجتماعی
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 هـم  و گردیـد  محاسـبه  87/0 کرونبـاخ  الفاي روش از استفاده با
 استادان و متخصصان نظر محتوایی روایی سنجش براي و چنین
   اعمــال و گرفتــه قــرار بررســی مــورد مــدیریت و تربیتــی علــوم
  .گردید
 مــاتریس حاضـر  پــژوهش در اسـتفاده  مــورد آمـاري هـاي   روش

 بـراي  یـادي بن همبستگی تحلیل و تحقیق متغیرهاي همبستگی
 سـرمایه  ابعـاد  واي    حرفـه  اخـالق هـاي     مؤلفه بین رابطه بررسی
 ؛بـود  نقده شهرستان متوسطه اول مقطع دبیران بین در اجتماعی

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزار نرم توسط که
 

  ها یافته

  تحقیق متغیرهاي همبستگی ماتریس .1 جدول
عنصر  متغیرها

  ساختاري
عنصر رابطه   عنصر شناختی

  اي

  46/0**  43/0**  58/0**  روابط سالم

  53/0**  51/0**  57/0**  دلبستگی

  51/0**  48/0**  61/0**  جدیت

  57/0**  47/0**  49/0**  مشارکت

*p<0.05, **p<0.01 

 
 
 و سـالم  روابـط (اي    حرفـه  اخـالق  مجموعـه  رابطه بررسی براي
 جدیت و پشتکار کار، به عالقه و دلبستگی کار، محیط در انسانی
 سـرمایه  مجموعـه  بـا  )کـار  در مـشارکت  و جمعـی  روح کار، در

 از )اي رابطـه  عنصر و شناختی عنصر ساختاري، عنصر( یاجتماع
 که داد نشان تحلیل نتایج .شد استفاده بنیادي همبستگی تحلیل
 سـرمایه  کـانونی  متغیـر  بـا اي    حرفـه  اخالق کانونی متغیر رابطه

 ارتباط این براي ویکلز مبدايال شاخص .باشد  می 73/0 اجتماعی
 باشـد   مـی  24/14 نیز آن به مربوط F آماره که آمد بدست 24/0
 مجموعـه  دو ایـن  بنـابراین  ؛اسـت  دار معنـی  01/0 سطح در که

  .داري با یکدیگر دارند ارتباط معنی
 

  
 

 اجتماعی سرمایه بااي  حرفه اخالق رابطه بنیادي همبستگی تحلیل نتایج .2 جدول

 
   ضرایب  متغیر

  کانونی
  ضرایب

   ساختاري
  ضریب 

  اشتراك کانونی
  مجموعه اخالق حرفه اي

  78/0  88/0  28/0  سالم روابط
  77/0  89/0  33/0  دلبستگی به کار
  82/0  90/0  29/0  جدیت در کار

  59/0  76/0  11/0 مشارکت در کار
  74/0  اشتراك
  48/0  همپوشی

  مجموعه سرمایه اجتماعی
  48/0  69/0  23/0 سرمایه ساختاري
  39/0  64/0  - 14/0 سرمایه شناختی
  57/0  71/0  22/0 سرمایه رابطه اي

  56/0  اشتراك
  48/0  همپوشی
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 بـا  متغیر هر همبستگی نشانگر ساختاري، ضرایب فوق جدول در
 نیـز  کـانونی  ضـرایب  باشـد،  مـی  خودش مجموعه کانونی متغیر
 رگرسـیون  تحلیـل  در شـده  اسـتاندارد  رگرسیون ضرایب همانند
 در متغیـر  هـر  سهم نشانگر نیز کانونی اشتراك ضریب .باشند می
 ،درصد 78 سالم روابط مثال ؛باشد  می خودش کانونی متغیر تبیین

 مـشارکت  و درصد 82 کار در جدیت درصد، 77 کار به دلبستگی
 سـهم اي    حرفـه  اخـالق  کانونی متغیر تبیین در درصد 59 کار در

 سـاختاري  سـرمایه  نیـز،  اعیاجتم سرمایه کانونی متغیر در .دارند
 57اي    رابطـه  سـرمایه  و درصـد  39 شـناختی  سرمایه درصد، 48

 میـزان  نـشانگر  همپوشـی  .دارند سهم متغیر این تبیین در درصد
 تبیـین  را مقابل کانونی متغیر مقابل، مجموعه که است واریانسی

 کـانونی  متغیر شده استخراج واریانس میزان مثالطور     به .کند می
 48 نیـز  اجتمـاعی  سـرمایه  .باشـد   می درصد 74اي    فهحر اخالق
 میـزان  .کننـد  مـی  تبیـین  رااي    حرفـه  اخـالق  واریانس از درصد

 درصد 56 اجتماعی سرمایه کانونی متغیر شده استخراج واریانس
 را اجتمـاعی  سـرمایه  تغییرات از درصد 48 نیزاي    حرفه اخالق و

 محققـان  دار معنـی  متغیرهـاي  شناسـایی  بـراي  .کنـد  مـی  تبیین
 متغیـر  هـر  بیشتر و 30/0 ساختاري ضرایب که کنند می پیشنهاد
 بنـابراین  ؛اسـت  خـودش  مجموعـه  در آن بودن دار معنی نشانگر

 سـالم  روابـط  اي، حرفـه  اخالق مجموعه در دار معنی متغیرهاي
 در مشارکت و 90/0 کار در جدیت ،89/0 کار به دلبستگی ،88/0
 متغیرهاي نیز، اجتماعی رمایهس مجموعه در .باشند  می 76/0 کار
 و 64/0 شناختی سرمایه ،69/0 ساختاري سرمایه شامل دار معنی
تـوان    مـی  یافته این به توجه با .باشند  می 71/0اي    رابطه سرمایه

 کـار،  بـه  دلبـستگی  سـالم،  روابط میزان چه هر که نتیجه گرفت 
 همـان  بـه  باشد باال سازمانی در کار در مشارکت و کار در جدیت

 سـرمایه  و شـناختی  سـرمایه  سـاختاري،  سـرمایه  میـزان  سبتن
  .بود خواهد باال سازمان آن دراي  رابطه
 

  بحث

 اخـالق هـاي      مؤلفـه  بـین  رابطـه  بررسـی  حاضـر  پژوهش هدف
 اول مقطـع  دبیـران  بـین  در اجتمـاعی  سـرمایه  ابعـاد  واي    حرفه

 همبـستگی  بررسـی  نتـایج  .بـود  .بـود  نقـده  شهرستان متوسطه
 روابـط (اي    حرفـه  اخالقهاي     مؤلفه تمامی که داد نشانها    متغیر

 رابطـه  )کـار  در مشارکت و کار در جدیت کار، به دلبستگی سالم،
 سـاختاري،  سـرمایه ( اجتمـاعی  سرمایه ابعاد با معناداري و مثبت
 از حاصـل  نتایج با که دارند )اي رابطه سرمایه و شناختی سرمایه
 نتایج چنین هم ).22،21( است همسو صاحبنظران برخی تحقیق

 قـادر اي    حرفه اخالقهاي     مؤلفه که داد نشان کانونی همبستگی
 از حاصل نتایج با که. هستند اجتماعی سرمایه به پیش بینی ابعاد   

رابطـه مثبـت    ). 22،21( اسـت    همسو صاحبنظران برخی تحقیق
نشانه آن   اجتماعی کار با سرمایه   محیط در انسانی و سالم روابط

 بـودن،  شـناس  قـدر  محیط آموزشـی میـزان  است که هر چه در     
 رفتار بودن، مؤدب دیگران، مراعات و کاري مالحظه خوشرویی،
 از پیـروي  بـودن،  سازگار کار، محل در آراستگی داشتن، دوستانه
 باشـد  بیشتر کار محل در بودن انضباط با و کار محل در مقررات
 و خودشـان  بـین  اجتمـاعی  تعامـل  در بیـشتري  توانـایی  دبیران
 تالش و همکارانههاي    حل راه براي جستجو و جمعیهاي    شکن

هـاي    شـبکه  و داشـت  خواهنـد  طرفـه  دو منابع به دستیابی براي
هـا    سازمان ها، انسان میان بخش انسجام گروهی و جمعی روابط
 بـسیار  بستر و گردد  می ایجادها    سازمان باها    سازمان وها    انسان و

 در انــسانی نیــروي وري بهــره و بــرداري بهــره بــراي مناســبی
 و دلبستگی بین مثبت رابطه .شود  می فراهم مختلفهاي    سازمان
 قـدر  چه هر که است آن نشانه اجتماعی سرمایه با کار به عالقه
 و شغلیهاي    توقع وها    انتظار برآوردن به مربوطهاي    ویژگی رواج
 سـازمان  در شـغلی هـاي     مأموریـت  بـه  رفتن براي ضمنی توافق
 آموزشـی  سـازمان  اعـضاي  میان ارتباطات وها    دپیون باشد بیشتر
 اعتمـاد  وها    هنجار خلق با و شده شناخته ارزش با منبع عنوان  به

 موجـب  چنـین  هـم  .شـود   می اعضا اهداف تحقق موجب متقابل
 آمـدن  پـایین  موجـب  و گردیـده  دبیـران  همکاري سطح ارتقاي
 دو روابط بنابراین ؛گردد  می ارتباطات و تبادالتهاي    هزینه سطح
 پدیـدار  انـسانی هـاي     گروه میان درهایی    شبکه و تعامالت جانبه
 خاصـی  جماعت و گروه میان در مثبتی اعتماد سطح و گردند می
 اجتمـاعی  ساختار با پیوسته هنجارهایی و تعهدات پیامد عنوان  به

 بـا  کار در جدیت و پشتکار بین مثبت رابطه وجود .شود  می یافت
 مانند اعمالی رواج قدر چه هر که دده  می نشان اجتماعی سرمایه
 کوشـی،  سـخت  کـار،  در شناسـی  وظیفـه  کـار،  در رغبت میزان
 باشـد  بیشتر سازمان در کار در خبرگی و کار در اصرار و سماجت
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 بین از تدریج به مشارکت عدم تأخیر، غیبت، خدمت، ترك میزان
 اعـضاي  میـان  ارتباطـات  وها    پیوند افزایش به آن تبع به و رفته
هـا    هنجار خلق با که ارزش با منبع عنوان  به اجتماعی شبکه یک
 شـود   مـی  سازمان و اعضا اهداف تحقق موجب متقابل، اعتماد و

 سـطح  و کـار  نیـروي  فعال درگیري چنین هم .شد خواهد مجنر
 نهایت در که ؛یافت خواهد افزایش انسانی نیروي عملکرد باالي
 عرضه وري بهره یشافزا و کارکنان عملکرد بر مثبت تأثیر باعث
 مـشارکت  و جمعی روح بعد بین مثبت رابطه .شد خواهد خدمات

 متوسـطه  اول مقطـع  دبیـران  بـین  در اجتماعی سرمایه با کار در
 و اتحـاد  همبـستگی،  انـسجام،  قـدر  چـه  هـر  کـه  دهد  می نشان

 باید افراد در است گروهی روحهاي    ویژگی جمله از که پیوستگی
 دوسـتان عنـوان    بـه دبیـران  معمـول  طـور    بـه  باشد، شده نهادینه
 و کننـد   مـی  مـسئولیت  و تعهد احساس یکدیگر قبال در صمیمی

 در کـه  اسـت  بـدیهی  .کننـد   می کمک یکدیگر به متقابلطور    به
 فقـط  و شـود  نمـی  دریافـت  پـولی  دوسـتان  از خدمات این قبال

 .شـود   می انجام خیرخواهانه اقدامات این اعتماد و رفاقت براساس
 »دیـن « احـساس  خـدمات  دریافـت  قبـال  در یصـمیم  دوستان
 صـدد  در و داننـد   مـی  خـود  دوست مدیون را خود یعنی کنند، می
 هـم  امـر،  همـین  .آینـد  برمی لطف این جبران براي راهی یافتن
 روابـط  بـراي  بستري هم و دهد  می افزایش را یکدیگر به اعتماد
 تبادل براي زیادي تمایل افراد بنابراین، ؛سازد  می فراهم را بیشتر

 همکاريهاي    هنجار اساس بر .دارند همکارانه تعامل و اجتماعی
 چنین هم .آید  می وجود هب فکري سرمایه ایجاد براي قوياي    پایه
 آینـده  در فعـالیتی  انجـام  بـراي  وظیفه یا تعهد یک دهنده نشان
 دیگـر  افـراد  از گروهـی  یـا  فرد با کنند  می احساس افراد و ؛است
 همبـستگی  تحلیل نتایج نهایت در .دهستن واحد گروه یک عضو
 واي    حرفـه  اخالق بین روابط از معنادار دومجموعه وجود کانونی
 آمـده  دسـت  بـه  آماري نتایج و ؛داد تشخیص را اجتماعی سرمایه
 کانونی متغیر بااي    حرفه اخالق کانونی متغیر رابطه که داد نشان
 ايبـر  ویکلـز  المبـداي  شاخص .باشد  می 73/0 اجتماعی سرمایه
 24/14 نیز آن به مربوط F آماره که آمد بدست 24/0 ارتباط این
 دو ایـن  بنـابراین  .اسـت  دار معنـی  01/0 سـطح  در که باشد می

 یافته این به توجه با .دارند یکدیگر با داري معنی ارتباط مجموعه
 فـردي،  پیشرفت رازداري، میزان چه هر که گردد  می گیري نتیجه

 بـه  باشـد  بـاال  آموزشـی  موسسه به اماحتر و همکاران به احترام
 سرمایه و شناختی سرمایه ساختاري، سرمایه میزان نسبت همان
 ابعـاد  بین واریانس 48/0 چنین هم .یابد  می افزایش نیزاي    رابطه
 کـه  شود  میتبییناي    حرفه اخالقهاي     مؤلفه با اجتماعی سرمایه

 اســت همـسو  صــاحبنظران برخـی  تحقیــق از حاصـل  نتــایج بـا 
 را پیشنهادهایی پژوهش این در شده انجامهاي    بررسی ).22،21(

 پـژوهش  آمـاري  جامعـه  انـدرکاران  دسـت  و ریزان برنامه براي
  :است شده عنوان ذیل در که دارد حاضر

 کارمنـدان  از تجلیـل  و کارکنـان اي    دوره جلسات برگزاري با •
 با ارتباط در کارکنان انگیزش افزایش موجبات اخالقی نمونۀ
  گردد فراهم ایشان کاري اخالق طحس افزایش

هـا    سـازمان  در اجتمـاعی  سـرمایه  گسترش در که آنجایی از •
 بـا  دبیـران  کـه  گـردد  فـراهم اي    زمینـه  دارنـد  مهمـی  نقش
 نقش بتوانند تا شوند آشنا اجتماعی سرمایه مختلفهاي    جنبه
  باشند داشته زمینه این در موثر

 اجتمـاعی  هسـرمای  مفهـوم  ابعاد و مفهوم ساختن کاربردي با •
 در آموزشی نظام در آمده دست به مختلف نتایج تبیین در هم
  .کرد کمک گسترده سطح در انتقال به هم و دبیران سطح

  :از عبارتند حاضر پژوهشهاي  محدودیت •
 بــه اطالعــات آوري جمــع و ســنجش ابــزار کــردن محــدود •

 آوري جمــعهـاي   روش سـایر  از اســتفاده عـدم  و پرسـشنامه 
  اطالعات

  متوسطه اول مقطع دبیران به آماري جامعه دنکر محدود •
 بــه پـژوهش  ایــن گیـري  انــدازه ابزارهـاي  گــشتن محـدود  •

 آوري جمـع  هـاي  روش سـایر  از نکردن استفاده و پرسشنامه
  ... و مصاحبه یا مشاهده جمله از اطالعات

 صـورت  نقـده  شهرستان دبیران روي بر پژوهش این اجراي •
 مـدارس  سـایر  بـه  یمتعمـ  قابـل  آنهـاي     یافته شاید گرفته،

  نباشدها  سازمان وها  شهرستان
 

  گیري نتیجه

 عنـوان   بـه  سـازمان  در اخالقیـات  کـه  گفت چنین باید نهایت در
 کـه  شـود   مـی تعریـف هـا   نبایـد  وهـا   باید وها   ارزش از سیستمی
 کلی طور به .شود  می مشخص سازمان بدهاي و نیک آن براساس

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
97

.1
3.

2.
7.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               7 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1397.13.2.7.1
http://ethicsjournal.ir/article-1-1104-fa.html


 1397، 2یزدهم، شماره  سفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 59

 گفتار پندار، که هستند اخالقی خاصهاي    ویژگی دارايها    انسان
 در وقتـی  افـراد  همین است ممکن .دهد  می شکل را آنها   رفتار و

 شـود  موجـب  عواملی گیرند  می قرار سازمانی پست و جایگاه یک
 ایـن  کـه  بزنـد  سـر  فردي بعد از متفاوتی رفتار و گفتار پندار، که

 سـازمان  بخـشی  اثر و کارایی میزان روي بر انسانیهاي    ویژگی
 کارمنـدان  عنوان   به افراد اخالقی متفاوت رفتارهاي .ردبگذا تأثیر

 سر و اداري سالمت آن سر یک که خطی طیف یک در سازمان
 میـزان  و باشـد   مـی  تحلیل قابل باشد  می اداري فساد طیف دیگر

 هـا،  ماموریت انجام در سازمان موفقیت میزان در اداري سالمت
 اهـداف  بـه  بیدسـتیا  نهایـت  در وهـا     برنامـه  وها    راهبرد اجراي
 به دستیابی در گام اولین .کند  می ایفا را سزایی به نقش سازمانی

 عوامـل  شناسـایی  و اخـالق  مفهـوم  از صحیح درك اهداف این
 چنین هم .باشد  می سازمان در کارکنان اخالقی رفتار بر گذارتأثیر
 اسـت  دلیـل  ایـن  به اجتماعی سرمایه مفهوم به پرداختن اهمیت
 توسـعه  بـر  را ثريؤم عملکرد تواند ها می   انسازم در آن وجود که

 چنـین  هم .باشد داشته همراه به فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي
 پـایین  باعث و سازمان آن اعضاي همکاري سطح ارتقاي موجب
 تبعیـت  به و شود  می ارتباطات و تبادالتهاي    هزینه سطح آمدن
 مانیسـاز  پذیري جامعه و پذیري مسئولیت رفتن باال شاهد آن از

هـا    سـرمایه  سـایر  بـرخالف  اجتمـاعی  سرمایه چون .بود خواهیم
 هنجارهاي و تعامالت حاصل بلکه ندارد، وجود فیزیکی صورت  به

 توانـد   مـی   آن به توجه دیگر طرف از و است اجتماعی و گروهی
 نیـز  و جامعـه  اداريهـاي     هزینه سطح جدي آمدن پایین موجب
 توسـعه هـاي     کـشور  در .شـود   مـی  سـازمانی  عملیاتیهاي    هزینه
 رشـد  و توسـعه  مفقـوده  حلقـه  را اجتماعی سرمایه فقدان نیافته،

 کـار  بـه  را اجتمـاعی  سرمایه جدید، اقتصاد اند، دانسته اقتصادي
 سرچـشمه  اقتصادي نظام بیرون از که هنجارهاي به و گیرند می

 جـدي  توجـه  گذارند،  می تأثیر اقتصاديهاي    رفتار بر و اند گرفته
 توسـعه  مهمهاي    شاخص از یکی را آن رو این از .دهند  می نشان
اي  حرفـه  اخالق بین روابط تا داشت ضرورت لذا .اند نموده مطرح

 مـورد  متوسـطه  اول مقطـع  دبیـران  میان در اجتماعی سرمایه و
 و نظـر  مـورد  اهـداف  به بتوان مدلی ایجاد با تا گیرد قرار تحلیل
   .رسید عهدمت و مجرب کادري با مطلوب آموزشی نظام ایجاد

 

  یاخالقهاي  مالحظه

 اگاهانـه  تیرضـا  و امانتـداري  یاخالقـ  اصول حاضر پژوهش در
   .است گرفته قرار توجه مورد

  
  سپاسگزاري

 ندیفرآ اصالح وها    داده شیپاال در که یگرام همگاران زحمات از
   .شود  مییقدردان و نمودندتشکر کمک حاضر پژوهش ياجرا

   
  نامه واژه

  Manpower.1  انسانی نیروي
    Professional ethics .2  اي حرفه اخالق
         Job satisfaction .3          شغلی رضایت
 Health and human relations .4  انسانی و سالم روابط

     Devotion to work .5   کار  به  عالقه و دلبستگی
   جدیت و پشتکار

6. Perseverance and seriousness 
 Collective spirit .7   یجمع روح
 Social capital .8   یاجتماع هیسرما
         Structural element .9  يساختار عنصر
 Cognitive element .10   یشناخت عنصر
 Common Code .11     مشترك يکدها
 Shared Stories .12   مشترك يها تیروا

       Relationship Element .13   يا رابطه عنصر
        Social motives .14   یاجتماع يها زهیانگ
 Prestige .15  تیثیح
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