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  زسرآغا
 اخالقـی  يهـا  ارزشو  اصـول  از کـه  اسـت  دانشی 1علم اخالق 

 ارادي و صـفات  رفتارهـا  بـه  ناظر که ییها ارزش ؛ کند یم بحث

و  شایـستگی  بـدي و  و خـوبی  حیـث  از هـا  آن تمـایز  و افـراد 
 را زیربنایی ،2اخالقی  يها ارزشبنابراین، . )1(ناشایستگی است 

بـه   اسـت و  آن بـر  متعـالی  اساس یک جامعه که کنند یم فراهم
 ها نظام زیر سطح در و اخالق 3اخالق فردي صورت کالن شامل

 6و اخالق سـازمانی   5اي حرفه اخالق ،4از جمله اخالق پژوهشی
 رعایت اصـولی اسـت      ،در واقع اخالق پژوهشی   . )3 و   2 (شود یم

 یا در قالـب مقـررات تحقیـق توافـق کـرده و              محققینکه با آن    
نیـز بـه   اي    اخـالق حرفـه   . )4 (دنباشـ  یمـ ن   رعایـت آ   بهموظف  

 اي هنظام حرفـ  یک اخالقی حاکم بر يها ارزش و مسائل، اصول
پرداخته و ) یآموزشهاي  مهندسی یا حرفه وکالت، پزشکی، نظیر(

 يهـا  تیـ فعال طـه یح در افـراد  ارادي افعـال  بر ناظر در مجموع،
 هـا  تیمسئولاخالق سازمانی به بیان . )6 و 5(اي آنان است   حرفه

و وظایف اخالقی سازمان در قبال حقوق محیط داخلی و خارجی           
 و از آن تحت عنوان عاملی در جهت ارزیابی از میـزان             پردازد یم

 کـه مـستلزم سـطحی از کوشـش          شود یم یاد   ها  سازمانکارایی  

  بینی رضایت شغلی معلمان نقش ابعاد فضاي اخالقی سازمان در پیش
  ∗ 1، سارا داوودنیا2، دکتر حسین جعفري ثانی1زاده داوود رحمانی

 لوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردگروه علوم تربیتی، دانشکده ع. 1

  گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. 2

  )23/6/93 ، تاریخ پذیرش3/3/93تاریخ دریافت  (

  چکیده
ي مذکور به ها سازمانی نیاز مبرم آموزشي ها نسازماي انسانی و رواج رفتارهاي غیر اخالقی در ها ارزشتخطی از اصول و با توجه اینکه،  :نهیزم

  .بینی رضایت شغلی معلمان بر اساس ابعاد فضاي اخالقی سازمان بود ، هدف مطالعه حاضر پیش ساخته استتر يضروررعایت اخالقیات را 
  

 بودنـد  92-93د در سال تحصیلی هاي پسرانه شهر مشه روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماري کلیه معلمان دبیرستان             :روش
 گانه انتخاب و ابزارهاي رضایت شغلی و فضاي اخالقـی         7اي از بین نواحی     اي چندمرحله گیري خوشه    نفر با روش نمونه    307اي به تعداد      که نمونه 

به شیوه همزمان و آزمون تحلیل هاي پژوهش با آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه داده. سازمانی را تکمیل کردند
   .واریانس یکراهه تحلیل شدند

  
 فضاي اخالقـی مقـررات سـازمانی بـود     مؤلفههاي ابعاد فضاي اخالقی سازمان، بیشترین میزان همبستگی رضایت شغلی با     از بین مؤلفه  : اهیافته

)001/0p<،43/0r = ( ایت شـغلی داشـت    رضایت از سرپرست بیشترین میزان همبـستگی را بـا رضـ   مؤلفهو)001/0p<،41/0r = .(38 درصـد  
و ) >01/0p(تفاوت معناداري بین فضاي اخالقـی  ). β=43/0( بود واریانس رضایت شغلی معلمان از طریق ابعاد فضاي اخالقی سازمان قابل تبیین   

   .بر اساس سابقه تدریسشان وجود داشت) >05/0p(رضایت شغلی معلمان 
  

 و پرورش به جهت افزایش رضایت شغلی معلمان به آموزشهاي تحقیق، ترویج و مراعات ابعاد اخالقی در سازمان   فتهبا توجه به یا    :يگیر  نتیجه
   .گردد مسئولین این سازمان پیشنهاد می

  
  اخالق، رضایت شغلی، فضاي اخالقی سازمان :واژگان یدکل
 
 

  بینی رضایت شغلی معلمان نقش ابعاد فضاي اخالقی سازمان در پیش
  ∗ 1، سارا داوودنیا2، دکتر حسین جعفري ثانی1زاده داوود رحمانی

 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد. 1

  بیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه علوم تر. 2

  )23/6/93 ، تاریخ پذیرش3/3/93تاریخ دریافت  (

  چکیده
ي مذکور به ها سازمانی نیاز مبرم آموزشي ها سازماني انسانی و رواج رفتارهاي غیر اخالقی در ها ارزشتخطی از اصول و با توجه اینکه،  :نهیزم

  .بینی رضایت شغلی معلمان بر اساس ابعاد فضاي اخالقی سازمان بود ، هدف مطالعه حاضر پیش ساخته استتر يضرورا رعایت اخالقیات ر
  

 بودنـد  92-93هاي پسرانه شهر مشهد در سال تحصیلی  روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماري کلیه معلمان دبیرستان             :روش
 گانه انتخاب و ابزارهاي رضایت شغلی و فضاي اخالقـی         7اي از بین نواحی     اي چندمرحله گیري خوشه    روش نمونه   نفر با  307اي به تعداد      که نمونه 

هاي پژوهش با آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و آزمون تحلیل داده. سازمانی را تکمیل کردند
   .واریانس یکراهه تحلیل شدند

  
 فضاي اخالقـی مقـررات سـازمانی بـود     مؤلفههاي ابعاد فضاي اخالقی سازمان، بیشترین میزان همبستگی رضایت شغلی با     از بین مؤلفه  : اهافتهی
)001/0p<،43/0r = ( رضایت از سرپرست بیشترین میزان همبـستگی را بـا رضـایت شـغلی داشـت      مؤلفهو )001/0p<،41/0r = .(38 درصـد  

و ) >01/0p(تفاوت معناداري بین فضاي اخالقـی  ). β=43/0( بود  معلمان از طریق ابعاد فضاي اخالقی سازمان قابل تبیین واریانس رضایت شغلی  
   .بر اساس سابقه تدریسشان وجود داشت) >05/0p(رضایت شغلی معلمان 

  
و پرورش به جهت افزایش رضایت شغلی معلمان به  آموزشهاي تحقیق، ترویج و مراعات ابعاد اخالقی در سازمان   با توجه به یافته    :يگیر  نتیجه

   .گردد مسئولین این سازمان پیشنهاد می
  

  اخالق، رضایت شغلی، فضاي اخالقی سازمان :واژگان یدکل
 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
   Davoodnia2010 @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: سنده مسؤولنوی* 
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 بینی رضایت شغلی معلمان  نقش ابعاد اخالقی سازمان در پیش:زاده و همکاران داوود رحمانی
  

 ٥٨

براي تغییر ساختارها، بهبود مناسبات، ایجاد بـسترهاي قـانونی و           
در . )8 و 7( نگرشـی اسـت   ساز و کارهـاي مناسـب انگیزشـی و       

 سازمان مطـرح  7بحث از اخالق سازمانی، مفهوم فضاي اخالقی     
 و 8تـري ماننـد فـضاي سـازمانی         هـاي کلـی    که با سازه   شود یم

مشابه است، اما بـر روي موضـوعات و اصـول       9فرهنگ سازمانی 
 چیزي اسـت کـه      10در واقع، ادراك  . اخالقی تمرکز بیشتري دارد   

ـ     وده و از طریـق آن مـسائل اخالقـی یـک     شامل رفتار اخالقی ب
گیـري  فضاي اخالقی سازمان، تصمیم   . شوندسازمان مدیریت می  

قـرار   تـأثیر  و رفتار نهایی آن را در پاسخ به مسائل اخالقی تحت    
هاي ها سیستم  اخالق، سازمان  تیحمابه عبارتی، با    . )9(دهد  می

فی براي دهند که به قدر کااي را توسعه میهنجاري نهادینه شده
 یک فضاي کـاري     عنوان   به اعضاي سازمان شناخته شده است و     

  . )10(شوند درك می
 پیوسـته شـاهد نادیـده گـرفتن انتظـارات           هـا   سـازمان امروزه در   

کارکنان بوده و برخی از آنان که از شرایط و رفتار غیـر اخالقـی               
سازمان در ابعاد مختلف ناراضی باشند، وضعیت معماهاي اخالقی 

 و در نتیجه ممکن است دست به اقدامات غیـر           کنند یمه  را تجرب 
بنابراین، معنـاي واقعـی اخـالق در عبـور از           . )11(اخالقی بزنند   
آن نمایان گشته و زمانی که یـک سـازمان بـه            اي    مفهومِ کلیشه 

 ماننـد  يتر یمتعال يها احساسسطحِ واالیی از اخالق برسد؛ به 

  غیـر اخالقیـات   ازيرهاسازو  شدن واقع مثمر ثمر، 11اثربخشی

ي هـا   ارزشاین گونه است که پایبنـدي بـه         . )12 (ابدی  یمدست  
هاي سازمانی درآمـده و     ترین پدیده  یکی از مهم   عنوان  بهاخالقی  

هاي رسمی و فرهنگ غیـر رسـمی در   بصورت بخشی از سیاست  
در همین راستا، نتایج تحقیقـات      . )13 (گردد یمها پدیدار   سازمان
بوده  اخالقیات بر رعایت سازمانی هنگ و فضايفر تأثیر ازحاکی 
  . )14(است 

 از جملـه  12ی آموزشـ ي ها  سازماني اجتماعی،   ها  سازماناز بین    
اخـالق در  . نـد یآ یمـ  نهادهـاي هـر جامعـه بـه شـمار       نیتر  مهم

 که بخشی از آن شود یمی به آن چیزي تلقی  آموزشي  ها  سازمان
 بخـشی دیگـر بـه     و یادگیري افـراد و    آموزشبه مسائل اخالقی    

 و تکالیف اخالقی سازمان در قبال حقوق محیط  ها  تیمسئولبیان  
. ی مدرسه و  آموزش، کادر   آموزعناصري نظیر معلم، دانش     (داخلی  

جامعـه، دولـت، محـیط زیـست و       (و محیط خارجی سـازمان      ) .. 

لـذا، اخالقیـات،    . )15 (پـردازد  یمـ ) یآموزشـ  سـازمان    نفعان يذ
ی جامعه علمی و آموزش و پرورش از        روحیات و هنجارهاي درون   

تعیین کننده ترین عوامل فرهنگ ارزیابی و تضمین گـر کیفیـت            
ي انــسانی و رواج هــا ارزشتخطــی از اصــول و . )16(آن اســت 

ی نیــاز مبــرم آموزشــي هــا ســازمانرفتارهــاي غیــر اخالقــی در 
 سـاخته   تـر  يضـرور ي مذکور به رعایت اخالقیـات را        ها  سازمان
، بیـشتر مـورد     13این، هر چه آموزش و پـرورش        بنابر. )17(است  

 به همان نسبت حساسیت نـسبت بـه     شود یمتوجه و تقاضا واقع     
رعایت اخالقیات در این سـازمان و اطمینـان از پاسـخگویی بـه              
صاحبان منافع از جمله معلمان در جهت تضمین کیفیـت آن نیـز         

تـا   شـده  باعـث  کـه  عـاملی  نیتـر  مهـم  از یکی. ابدی یمافزایش 
 ي آموزشی از یکسو با کیفیت شوند و از سویی دیگر، بـر ها امنظ

انـسانی از جملـه    وجـود منـابع   یابند، برتري هاي محیطیچالش
 رضایت آنان يارتقا و حفظ در جهت بایستمی که است معلمان

ایجاد فـضاي اخالقـی    هاتالش جمله این از. )18(نمایند  تالش
. )19 (هاسـت  آن رضـایت  عـدم  جلـوگیري از  مناسب بـه جهـت  

مراکـز    اخـالق مـداري در  14جـو سـازمانی    اسـت  الزم بنابراین،
 آموزشنهاد  ارزشمند هايسرمایه عنوان بهآموزشی براي معلمان 

معلمـان   رفتـار  بر آن منفی پیامدهاي از  فراهم گردد تاپرورشو 
به عبارتی، با توجه به نقش بسزایی کـه اخـالق   . گردد جلوگیري

کند، باید به عواملی که منجر به       شی ایفا می  هاي آموز در سازمان 
گـردد توجـه خاصـی مبـذول        رعایت اخالق در امور سازمان مـی      

 که در زمینه اخالقیات، مورد توجه صاحب نظران         آنچه اما. گردد
 قرار گرفته، فقط تدوین اصول اخالق آموزش بوده         آموزشحوزه  

تبعات ی و آموزشي ها سازمانو در باب رعایت فضاي اخالقی در     
بنـابراین، انجـام    . )21 و   20(ان بر سایر عوامل غفلت شده است        

آشکار  در این زمینه، ضرورت مطالعه حاضر را       مند نظامتحقیقات  
؛ چرا که تحقیقات پیـشین بـه ذکـر مـصادیق گونـاگون             سازد یم

در  اکتفا نموده و پژوهش مرتبطی       آموزشرفتارهاي غیر اخالقی    
 ارتقاي فـضاي اخالقـی سـازمانی        عناصر سازمانی موثر در    نهیزم

  . صورت نگرفته است
 معلمـان روي  اسـتخدام  و پرورش همچنان کـه بـه    آموزشنهاد  
، انتظار دارد که نسبت بـه کیفیـت و رضـایت آنـان نیـز                آورد یم

یکی از عوامل موثر بـر ایـن امـر ایجـاد رضـایت              . مطمئن شوند 
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 در معلمان است؛ رضایت شغلی نوعی حالـت احـساسی           15شغلی  
ایـن  . مثبت یا مطبوع پیامد ارزیابی شغلی یـا تجربـه فـرد اسـت             

حالت احساسی مثبت، کمک زیادي به سالمت جسمی و روانـی           
از نظـر سـازمانی، سـطح بـاالي رضـایت شـغلی             . کنـد افراد می 

منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب بوده و منجر به جـذب            
ایت شـغلی   با ایـن تفاسـیر، رضـ      . )22 (گردد یمو بقاي کارکنان    

معلمان در توسعه و ارتقـاي سـازمان آمـوزش و پـرورش بـسیار               
آشکار بـوده و در صـورت عـدم رضـایت شـغلی، آنـان از انجـام         

ی بـا  آموزشـ ي  هـا   رسـالت ي مفید امتنـاع و در نهایـت         ها  تیفعال
بنابراین، جو سالم و اخالقی سازمان باعث       . شودخدشه مواجه می  

یت بیشتري از خدماتی کـه      تا کارکنان یک سازمان رضا     گردد یم
 که نتایج مطالعه پژوهشی     گونه  همان. ، داشته باشند  دهند یمارائه  

مدارانـه در  حاکی از این بود که رعایت معیارهاي ارزشی و اخالق     
همچنـین،  . )23(زمینه کاهش تـنش شـغلی بـسیار مهـم اسـت            

هـاي شـغلی،    عواملی نظیـر امکانـات رفـاهی، تـأمین نیازمنـدي          
حیت مــدیران، کــارایی امــور اداري، ضــوابط شایــستگی و صــال

و سازمانی، نظم و انضباط در کار،       اي    صحیح کاري، قوانین حرفه   
رابطه با همکاران و سرپرست، تأمین امنیت شغلی و جو سازمانی           

فضاي اخالقی سـازمان در  هاي   مؤلفه عنوان  بهسالم و اخالقی را     
  . )24 (اند دانسته مؤثر شان حرفهرضایت کارکنان نسبت به 
ي انـسانی و رواج رفتارهـاي       هـا   ارزشاشاره گردید که تخطی از      

ي هـا   سـازمان ی نیـاز مبـرم      آموزشـ ي  ها  سازمانغیر اخالقی در    
ی آموزشـ ي  هـا   سـازمان مذکور به رعایت اخالقیات را در فضاي        

 کـه در زمینـه اخالقیـات، مـورد توجـه            آنچـه مضاعف ساخته و    
ین اصـول اخـالق   صاحب نظران تربتی قـرار گرفتـه، فقـط تـدو      

ی بـر   آموزشي  ها  سازمانآموزش بوده و از تبعات فضاي اخالقی        
سایر عوامل غفلت شده است؛ از سویی دیگـر نیـز بـا توجـه بـه                

هاي اصلی  یکی از سرمایه عنوان  بهاهمیت رضایت شغلی معلمان     
ي آموزشی، مطالعه حاضر با هدف تعیـین سـهم ابعـاد            ها  سازمان

 رضـایت شـغلی معلمـان    بینـی  شپـی فضاي اخالقی سـازمان در      
ی آموزشي  ها  سازمان گامی در راستاي ترویج اخالق در        عنوان  به

  . صورت گرفت
  
  

  شرو
جامعه آمـاري  . پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است 

هاي پسرانه شهر مشهد در سال تحـصیلی   کلیه معلمان دبیرستان 
معلمـان   نفـر از     308که تعـداد    )  نفر 6500حدود  ( بودند   93-92

گیـري   مذکور با استفاده از فرمول حجم نمونه و بـه روش نمونـه      
.  گانه انتخاب شـدند    7از بین نواحی    اي    د مرحله ــــچناي    خوشه

جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی، تعـداد       هاي    در زمینه ویژگی  
، )15/56/0( سـال    25-35 نفر از معلمان در محدوده سـنی         169

و تعداد  ) 55/35/0( سال   36-45ی   محدوده سن  در نفر   107تعداد  
. قـرار داشـتند   ) 30/8/0( سـال    46-55 نفر در محدوده سنی      25

 نفـر از معلمـان مـورد بررسـی داراي مـدرك کـاردانی               12تعداد  
 نفر 51و ) 06/79/0( نفر مدرك کارشناسی 238، تعداد )99/3/0(

 169همچنین، تعداد   . داشتند) 94/16/0(مدرك کارشناسی ارشد    
 74، تعـداد    )30/11/0( سـال    1-5علمان باسابقه تدریس    نفر از م  

 نفـر   134 ،)59/24/0( سال   6-10 محدوده سابقه تدریس     درنفر  
 نفــر از معلمــان 38، )51/44/0( ســال 11-15باســابقه تــدریس 

 نفـر در بـا      21و تعـداد    ) 62/12/0( سال   16-20باسابقه تدریس   
 پـژوهش   در ایـن  . بودند) 98/6/0( سال   20سابقه تدریس باالي    

. براي سنجش متغیرها از پرسشنامه رضایت شغلی اسـتفاده شـد          
بـسیار  (لیکـرت  اي    درجـه  5 گویه در طیـف      11این پرسشنامه با    

ــوافقم ــوافقم5=م ــدود، 4=، م ــا ح ــسیار 2=، مخــالفم3=يت  و ب
 3(بوده و چهار خرده مقیـاس رضـایت از همکـاران            ) 1=مخالفم
و )  گویـه  3(ز شغل   ، رضایت ا  ) گویه 2(پرداخت   ، رضایت از  )گویه

ابـزار مـذکور اجـرا و       . سنجد  را می )  گویه 3(رضایت از سرپرست    
جهـت بررسـی پایـایی ایـن        . )10(شـده اسـت      تأییـد    روایی آن 

و در این پژوهش    % 86پرسشنامه، آلفاي کرونباخ در مطالعه آنان       
 بـه   13همچنین، پرسشنامه فـضاي اخالقـی       . حاصل گردید % 84

ابزار مذکور .  استفاده شدها ازمانسمنظور سنجش فضاي اخالقی 
، 5=بـسیار مــوافقم (لیکـرت  اي   گزینـه 5 گویـه در طیـف   19بـا  

تـدوین  ) 1= بسیار مخـالفم   2=، مخالفم، 3=يتا حدود ،  4=موافقم
، فـضاي اخالقـی   ) گویـه 7( مؤلفه فضاي اخالقی توجه  5شده و   

، فـضاي   ) گویـه  3(، فـضاي اخالقـی ابـزاري        ) گویه 2(استقالل  
و فـضاي   )  گویـه  3(و بـرون سـازمانی      اي    ن حرفـه  اخالقی قوانی 

در ایـن  . سنجد یمرا )  گویه4(اخالقی قوانین و مقررات سازمانی   
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 بینی رضایت شغلی معلمان  نقش ابعاد اخالقی سازمان در پیش:زاده و همکاران داوود رحمانی
  

 ٦٠

پرسشنامه از پاسخگویان تقاضا شده تـا فـضاي عمـومی محـل             
کارشان را با جمالت نوشته شده مقایسه کنند، نـه آنچـه را کـه               

و اي تأیید    دهند؛ روایی ابزار مذکور در مطالعه     خودشان ترجیح می  
در مطالعـه کنـونی،   . )10(گزارش شده است % 90آلفاي کرونباخ  

 اطالعات اخـذ    بر اساس . حاصل شد % 87ضریب آلفاي کرونباخ    
 7از نـواحی     شده از سازمان آموزش و پرورش خراسان رضـوي،        

 5از هـر ناحیـه      ،  ) ناحیه 7(گانه آموزش و پرورش، تمامی نواحی       
 پسرانه به قیـد     پیش دانشگاهی  مرکز   3 و    هنرستان 3دبیرستان،  
به منظور رعایت اخالق پژوهش با توجـه        .  شدند  انتخاب تصادف

به تعداد نمونه آماري محاسبه شده، پس از توضیحاتی راجـع بـه           
 معلم به صورت    4ضرورت موضوع پژوهش به نسبت هر مدرسه        

 ) معلم در هر ناحیـه     44( به شرکت در پژوهش انتخاب       مند  عالقه
 308: کـل (مطالعه در اختیار آنان قـرار گرفـت         ي  ها  و پرسشنامه 

 301 پرسـشنامه توزیـع شـده تعـداد          308در نهایت از بین     . )نفر
بـا  . پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفـت          

 و آمار توصیفی، ضـریب  19 نسخه   SPSS 14استفاده از نرم افزار     

انـه بـه    هاي تحلیـل رگرسـیون چندگ       همبستگی پیرسون، آزمون  
 . تحلیل شدندها  شیوه همزمان و تحلیل واریانس یک راهه، داده

  
  اه یافته

  

 توصـیفی رضـایت شـغلی و خـرده       آماري  ها  شاخص 1در جدول   
بـر ایـن اسـاس، میـانگین و         . ي آن گزارش شده است    ها  اسیمق

 و در خــرده 18/3 ± 89/0انحــراف معیــار رضــایت شــغلی کــل 
ــمق ــا اسی ــایت از پرداخــت ه ــایت از74/2 ± 69/0ي رض  ، رض

 و 14/3 ± 95/0شــغل  ، رضــایت از32/4 ± 11/1همکــاران 
  . باشد  می21/3 ± 01/1سرپرست  رضایت از
 توصیفی فضاي اخالقی سـازمان و       آماري  ها  شاخص 2در جدول   

جـدول  هـاي     بر اسـاس یافتـه    . آن گزارش شده است   هاي    مؤلفه
 و  17/3 ± 86/0مذکور، میانگین و انحراف فضاي اخالقی کـل         

، فــضاي 21/3 ± 91/0فــضاي اخالقــی توجــه هــاي  مؤلفــهدر 
 ± 76/0، فضاي اخالقی ابزاري     89/2 ± 87/0اخالقی استقالل   

 
 

  ي آنها اسیمقي آمار توصیفی رضایت شغلی و خرده ها شاخص: 1جدول 
  

 کمترین نمره بیشترین نمره یارانحراف مع میانگین متغیر
 2 10 69/0 74/2 رضایت از پرداخت
 3 15 11/1 32/4 رضایت از همکاران
 3 14 95/0 14/3 رضایت از شغل

 3 14 01/1 21/3  رضایت از سرپرست
 11 51 89/0 18/3 رضایت شغلی کل

 
 
 

  هاي آن مؤلفهي آمار توصیفی فضاي اخالقی سازمان و ها شاخص: 2جدول 
  

 کمترین نمره بیشترین نمره انحراف معیار میانگین غیرمت
 7 33 91/0 21/3 فضاي اخالقی توجه

 2 10 87/0 89/2 فضاي اخالقی استقالل
 3 14 76/0 76/2 فضاي اخالقی ابزاري

 3 14 98/0 42/3 اي و برون سازمانی فضاي اخالقی قوانین حرفه
 4 19 89/0 19/3 فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمانی

 19 88 86/0 17/3 فضاي اخالقی سازمان
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 1394، 3 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ٦١

 ± 98/0و برون سـازمانی     اي    ، فضاي اخالقی قوانین حرفه    76/2
 19/3 ± 89/0و فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمانی         42/3
 . باشد می

 گفت کـه رضـایت شـغلی بـا          توان  یم 3با توجه به نتایج جدول      
. تمامی ابعاد فضاي اخالقی سازمان رابطه مثبت و معناداري دارد         

 فضاي اخالقـی مقـررات سـازمانی بیـشترین          مؤلفهي که   طور  به
و فـضاي اخالقـی توجـه    ) = 05/0p<،43/0r(میزان همبستگی 

را بــا ) = 05/0p<،14/0r(کمتــرین میــزان همبــستگی معنــادار 
همبستگی کلـی رضـایت شـغلی بـا         . درضایت شغلی معلمان دار   

ــادار      ــت و معن ــز مثب ــازمان نی ــی س ــضاي اخالق ــف ــد  یم باش
)05/0p<،51/0r =(.  

تـوان گفـت کـه فـضاي اخالقـی       یمـ  4با توجه به نتایج جدول    
رضایت شغلی معلمان مورد بررسـی رابطـه        هاي    مؤلفهسازمان با   

  رضـایت از سرپرسـت     مؤلفهي که   طور  به. مثبت و معناداري دارد   
و رضــایت از ) = 05/0p<،41/0r(یــشترین میــزان همبــستگی ب

را ) = 05/0p<،15/0r(پرداخت کمترین میزان همبستگی معنادار 
  . با فضاي اخالقی سازمان دارد

به منظـور بررسـی معنـاداري ضـریب همبـستگی بدسـت آمـده         
)51/0r= (  معناداري کـل مـدل را   5نتایج تحلیل واریانس جدول 

دهـد ابعـاد فـضاي اخالقـی      نـشان مـی    ده و مورد ارزیابی قرار دا   
 05/0( رضایت شغلی معلمان هـستند  بینی پیشسازمان قادر به 

p< ، 83/9=)5،295(F( .       میزان تبیـین کننـدگی متغیـر مـالك از
 38 بوده و به این معناست کـه         38/0طریق متغیرهاي پیش بین     

واریانس رضـایت شـغلی معلمـان از طریـق ابعـاد فـضاي        درصد
  . استل تبییناخالقی قاب

 
  ابعاد فضاي اخالقی سازمان ماتریس همبستگی رضایت شغلی با :3جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  ها مؤلفه
              1  فضاي اخالقی توجه) 1

            1  13/0  فضاي اخالقی استقالل) 2

          1  11/0  16/0*  فضاي اخالقی ابزاري) 3
        1  14/0*   7/0  31/0**   اي فضاي اخالقی قوانین حرفه) 4
      1  29/0**  16/0*   15/0*  32/0**  فضاي اخالقی مقررات سازمانی) 5
    1  19/0*  29/0**  27/0**  24/0**   49/0***   فضاي اخالقی سازمان) 6
  1  51/0***   43/0***   28/0**  31/0**  29/0**   14/0*   رضایت شغلی) 7

 05/0معناداري در سطح *
 
 

  رضایت شغلیهاي  مؤلفه ماتریس همبستگی فضاي اخالقی سازمان با: 4جدول 
  5  4  3  2  1  ها مؤلفه

          1  رضایت از پرداخت )1

        1  32/0**   از همکارانتیرضا )2

      1  17/0*  36/0**  رضایت از شغل) 3
    31/0***  31/0***  23/0**  12/0  رضایت از سرپرست) 4
  1  41/0***  37/0***  26/0**  15/0*  فضاي اخالقی سازمان) 5

 05/0معناداري در سطح *
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 ٦٢

 حاکی از این است که از بین ابعاد فضاي 6در ادامه، نتایج جدول   
اخالقی سازمان، بعد فضاي اخالقی قوانین و مقـررات سـازمانی           

)43/0= β (           بیشترین میزان تبیـین کننـدگی معنـادار در رضـایت
توان گفت که اگر فـضاي        یمدر واقع   . شغلی معلمان داشته است   

قــررات ســازمانی بــه انــدازه یــک انحــراف اخالقــی قــوانین و م
استاندارد افزایش یابد، میزان رضایت شـغلی معلمـان بـه مقـدار             

پس، با توجـه بـه      .  انحراف استاندارد، افزایش خواهد یافت     58/0
نتایج حاصل، بعد فـضاي اخالقـی قـوانین و مقـررات سـازمانی،          

فـضاي اخالقـی   . را بر رضایت شغلی داشته اسـت     تأثیر   بیشترین
نیز در مرتبه بعد قادر بـه تبیـین رضـایت شـغلی     اي    انین حرفه قو

 علیـرغم   ها  مؤلفه سایر   که  درحالی؛  )β =21/0(معلمان بوده است    
  . )>05/0p( رضایت شغلی نیستند بینی پیشرابطه معنادار قادر به 

 بـر حـسب     7 تحلیل واریانس یک راهـه در جـدول           آزمون نتایج
 نـشان  05/0طح معنـاداري    در سـ  ) 49/2( به دست آمده     Fمقدار  
دهد که تفاوت معناداري بین رضایت شغلی معلمان بر اساس            می

در ادامـه، جهــت  . )=021/0p(  تـدریس آنــان وجـود دارد  سـابقه 
 اسـتفاده  15ها از آزمون تعقیبی ال اس دي  مشخص شدن تفاوت  

نتایج این آزمون حـاکی از ایـن اسـت کـه میـانگین              . شده است 
 کمتـر نـسبت بـه       سیتدران با سابقه    نمرات رضایت شغلی معلم   

  . )>05/0p( بیشتر است ها گروهسایر 
 

  
  رضایت شغلی معلمانبینی پیشنتایج تحلیل واریانس جهت : 5جدول 

 F P R2 میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات
 19/456 5 33/3219 پیش بین
 68/43 295 21/4218 باقی مانده
 --- 300 54/7437 کل

83/ 9 000/0 38/0 

  05/0معناداري در سطح *
  

  رضایت شغلی معلمانبینی پیشضرایب رگرسیون ابعاد فضاي اخالقی سازمان در : 6جدول 

 Β T Ρ متغیرهاي پیش بین
 671/0 21/0 11/0 فضاي اخالقی توجه

 071/0 47/1 21/0 فضاي اخالقی استقالل
 393/0 13/1 14/0 فضاي اخالقی ابزاري

 012/0* 87/1 21/0 اي و برون سازمانی فضاي اخالقی قوانین حرفه
 007/0*** 21/2 43/0 فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمانی

 001/0معناداري در سطح        ***05/0معناداري در سطح *
 
 

 آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی رضایت شغلی بر حسب سابقه تدریس: 7جدول 

 سطح معنا داري F میانگین مجذورات درجه آزادي وع مجذوراتمجم منبع

 981/0 3 39/213 بین گروهی

 213/0 297 62/98 درون گروهی

 --- 300 01/312 جمع کل

49/2 *021/0 

  05/0معناداري در سطح *
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 ٦٣

 بـر حـسب     8 تحلیل واریانس یک راهـه در جـدول           آزمون نتایج
 نـشان  01/0در سـطح معنـاداري      ) 07/3( به دست آمده     Fمقدار  
دهد کـه تفـاوت معنـاداري بـین ارزیـابی معلمـان از فـضاي                می

  وجـود دارد هـا  آن اخالقـی سـازمان بـر اسـاس سـابقه تـدریس      
)008/0p=( .       هـا آزمـون    در ادامه، جهت مشخص شـدن تفـاوت

 حاکی از این اسـت کـه میـانگین نمـرات ارزیـابی       LSDتعقیبی  
معلمان با سابقه تدریس کمتر از فضاي اخالقی سـازمان نـسبت            

 اسـت  به معلمانی که داراي سابقه تدریس بیشتر هـستند، بـاالتر      
)01/0p<(.  

  
  ثبح

مطالعه نشان داد که رضایت شغلی با فضاي اخالقـی    اولین یافته   
 کـه   درحـالی سازمان رابطـه مثبـت و معنـاداري دارد؛ همچنـین،            

رضایت شغلی با تمامی ابعاد فضاي اخالقی سازمان رابطه مثبت          
 فـضاي اخالقـی مقـررات سـازمانی،         مؤلفـه و معناداري داشـت،     

. دادبیشترین میزان همبستگی را با رضایت شغلی معلمان نـشان         
نشان داده بود که رعایـت      اي    نتایج مطالعه همخوان با این یافته،     

مدارانه در زمینه کاهش تنش شـغلی       معیارهاي ارزشی و ا اخالق    
 تـأثیر   همچنین، پژوهشی دیگر حـاکی از     . )23(بسیار مهم است    

در . )10(معیارهاي اخالقی بر رضایت شغلی کارکنان بانـک بـود    
  گفت که عوامـل سـازمانی ماننـد        وانت یماستنباط از این نتیجه     

شایــستگی و صــالحیت مــدیران، کــارایی امــور اداري، ضــوابط 
و سازمانی، نظم و انضباط در کار،       اي    صحیح کاري، قوانین حرفه   

فضاي اخالقی  هاي    مؤلفه عنوان  بهرابطه با همکاران و سرپرست      
در ایـن   . )24(نیـست    تأثیر   سازمان در رضایت شغلی معلمان بی     

هاي  که عامل مهم موفقیت سازماناند دهیعق، برخی بر این زمینه
هاي اخالقی است و یک رویکرد  به سازمان ها  آنامروزي، تبدیل   

. )25(جامع در این زمینه اشاعه فرهنگ سازمانی اخالقـی اسـت          
در ادامه نشان داده شد ابعاد فـضاي اخالقـی سـازمان قـادر بـه                

  درصـد 38ر مجمـوع   رضایت شغلی معلمان بـوده و د بینی پیش

واریانس رضایت شغلی آنان از طریق ابعاد فضاي اخالقـی قابـل            
هاي فضاي اخالقی در     است که حاکی از نقش موثر مؤلفه       تبیین

همسو با ایـن یافتـه، نتـایج        . باشد یمرضایتمندي شغلی معلمان    
نشان داده بود که میان رضـایت سـازمانی و انحـراف            اي    مطالعه

بـدین معنـا کـه    . ی و معنـاداري وجـود دارد    کارمندان رابطه منفـ   
رضایت شغلی هر چـه بیـشتر شـود، کـج رفتـاري کارمنـدان در                

نکته قابـل توجـه اینکـه بعـد         . )26 و   10 (شود یمسازمان کمتر   
فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمانی بیشترین میزان تبیـین          

ایـن یافتـه بـه      . کنندگی معنادار را رضایت شغلی معلمان داشـت       
هـاي   و سیاسـت هـا  یمش که معلمان از خط      دهد یمی نشان   خوب

 و پــرورش پیــروي نمــوده و در محــیط آمــوزشکلــی ســازمان 
 و قـوانین سـازمان   مقـررات آموزشی، خـود را ملـزم بـه رعایـت           

 گفـت، وجـود قـوانین در سـازمان و           تـوان  یمـ در واقع   . دانند یم
ي ا یاخالقـ ، فـضاي    هـا   آناستلزام همه افراد نسبت به مراعـات        

، جـاي خـود را بـه روابـط        مقـررات  کـه ضـوابط و       کند یمایجاد  
؛ این امر به نوبه خود، جو سازمانی اخالق مداري را ایجاد    دهد یم
 که همگی افراد از شـغل و مقـامی کـه دارنـد، احـساس                کند یم

در واقـع، ایجـاد جـو سـازمانی اخـالق مـدار،             . ندینما یمرضایت  
انی است تا اخالقیات بـه      ي سازم ها یخط مش نیازمند ساختارها و    

وسیله ساز و کارهاي قانونی سازمانی مـورد حمایـت قـرار گیـرد              

 
  آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت ارزیابی معلمان از : 8جدول 

 ه تدریسفضاي اخالقی سازمان بر اساس سابق

 منبع
مجموع 
 مجذورات

 سطح معنا داري F میانگین مجذورات درجه آزادي

 876/0 5 98/2 بین گروهی
 49/0 295 90/67 درون گروهی
 --- 300 88/70 جمع کل

01/2 *008/0 

  05/0معناداري در سطح *
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 بینی رضایت شغلی معلمان  نقش ابعاد اخالقی سازمان در پیش:زاده و همکاران داوود رحمانی
  

 ٦٤

نیز در مرتبه بعـد  اي  همچنین، فضاي اخالقی قوانین حرفه    . )25(
 گفت کـه    توان یمپس  . قادر به تبیین رضایت شغلی معلمان بود      

در مجموع، وجود قوانین در سازمان که یکی جنبه سـازمانی دارد      
. گـذار اسـت    تـأثیر    جنبه حرفه اي، بر رضـایت شـغلی       و دیگري   

بنابراین، وقتی معلمان از قوانین حرفه و ضوابط حاکم بـر شـغل             
ی کامل داشته باشند، ضـمن انجـام درسـت و اصـولی             آگاهخود  

وظایف آموزشی خود با ایجاد فضایی اخالقی از حرفـه خـود نیـز       
 رضایت  همؤلفرضایت شغلی،   هاي    مؤلفهاز بین   . باشند یمخرسند  

از سرپرست، بیشترین میـزان همبـستگی را بـا فـضاي اخالقـی             
نتیجه پژوهـشی نـشان داد کـه رفتارهـاي غیـر            . سازمان داشت 

اخالقی مدیران عالوه بر تضعیف حمایت سـازمانی ادراك شـده           
بـه   کارکنان و تقویت احساس فرسودگی هیجـانی آنـان، منجـر          

همچنـین،  . )27(گردد  گرایش رفتارهاي انحرافی در کارکنان می     
رهبري اخالقی بر رضایت شـغلی را        تأثیر   دیگراي    نتیجه مطالعه 

-رضایت از سرپرست، به معنـاي توانـایی       . )28(نشان داده است    

ی است کـه آنـان بـراي      مالحظاتهاي فنی و مدیریتی مدیران و       
پـس، ایـن یافتـه،      . )10 (دهنـد عالیق کارکنان از خود نشان می     

حاکی از نقش مهم ارتباطی بین معلمـان بـا مـدیران دارد و بـه                
تواننـد از طریـق   هـا مـی   که مدیران سازمان دهد یمخوبی نشان   

ایجاد محیط کـاري بـا جـو منعطـف، دوسـتانه و در عـین حـال              
 تـوان  یمدر واقع، . قانونی، رضایت شغلی معلمان را بهبود بخشند  

هایـشان در  خواسـته  و کنند نظرهـا  احساس نکارکنا گفت وقتی
 مـدیران  بـراي  چهارچوب قانون و در فضایی اخالقی و منعطف

شـود و رضـایت   مـی  تـر  یاخالق و ترانسانی سازمان دارد، اهمیت
  . را در پی خواهد داشتاي  حرفه

در ادامه، نشان داده شد کـه رضـایت شـغلی معلمـان بـا سـابقه                 
نتـایج ایـن    . ن با سابقه بیـشتر بـود      تدریس کمتر، باالتر از معلما    

 استنباط کـرد معلمـانی کـه تجربـه          گونه  نیایافته را شاید بتوان     
کاري بیشتري در سازمان آموزش و پـرورش دارنـد، بـه نـسبت              

، انتظـارات   اند  کردهوقت و تدریس بیشتري که در سازمان صرف         
وجود عوامل انگیزشـی مثـل سیـستم        . باالتري از این نهاد دارند    

 تواند یم پژوهشی -ي آموزشیها تیحماش، افزایش حقوق و  پادا
همچنـین، ارزیـابی   . به رضایت شغلی بیشتر این گروه کمک کند      

معلمان با سـابقه کمتـر از فـضاي اخالقـی سـازمان نـسبت بـه                 

ماننـد  . معلمانی که داراي سابقه تدریس بیشتر بودند، باالتر بـود         
کـه میـزان سـنوات       معنـا کـرد      گونـه   نیایافته قبلی شاید بتوان     

خدمت منجـر بـه تحلیـل موشـکافانه بیـشتر مـسائل سـازمانی               
 و شاید دید ظریفی که در افراد با تجربـه کـاري بیـشتر              گردد یم

نسبت به مسائل اخالقی سازمانی وجود دارد منجـر بـه حـصول             
در واقع، معلمـان بـا سـابقه تـدریس          . شده است اي    چنین نتیجه 

ارتبـاط  شتر بـا جـو سـازمان،        بیشتر به سبب حضور و آشنایی بیـ       
و سـازمانی و  اي     و سرپرسـت، قـوانین حرفـه       همکـاران  با   شتریب
و استقالل کاري؛ قادرنـد تـا         برخورداري از توجه سازمانی    زانیم

چنــد بعــدي ببیننــد و ممکــن اســت،  هــاي  مــسائل را از زاویــه
 رفتار غیر اخالقی در آنان واکنش نـسبت بـه عـدم             نیتر  کوچک

گـستردگی جامعـه    .  و سازمان ایجـاد نمایـد      رضایتمندي از شغل  
همچنـین،  . ي اصـلی مطالعـه بـود      ها  تیمحدودپژوهش از جمله    

چون جامعه مطالعه حاضر، معلمان و سازمان آموزشی بودند؛ لـذا،   
 باید با احتیاط و بر اسـاس        ها  حرفهتعمیم نتایج به سایر جوامع و       

ان، در پایـ  .  در همـان جوامـع صـورت پـذیرد         مند نظامتحقیقات  
 نظیر ها سازه، نقش ابعاد اخالقی سازمان بر سایر شود یمپیشنهاد 

هویت سازمانی و رفتارهاي فرانقش معلمان نیـز مـورد پـژوهش            
  . قرار گیرد

  
  گیري  نتیجه

در ابعاد مختلف اقتـصادي، سیاسـی،   اي   توسعه و تعالی هر جامعه    
 .ی است آموزشتا حد زیادي در گرو نهادهاي        .. فرهنگی، دینی و  

یکسو به واسطه رسالت خطیري که این سازمان بر عهـده دارد و      
 را زیربنایی اخالقی، يها ارزشاز سویی دیگر، با توجه به اینکه 

اسـت؛ وجـود    آن بر متعالی اساس یک جامعه که کنند یم فراهم
ی ضرورتی دو   آموزشي  ها  سازماني اخالقی در    ها  ارزشاصول و   
  . ابدی یمچندان 

از  و پرورش، چون تعـالی انـسان اسـت،    وزشآمهر چند، رسالت    
؛ امـا بـه     شـود  یم تا اجرا و پایان، یک امر اخالقی محسوب          آغاز

واسطه همین تقدس رسالت است که بی نیاز از اخالقیات نبـوده            
ي اخالقـی   هـا   تیمسئولو در قبال محیط داخلی و خارجی داراي         

بنابراین، رعایت اخالقیات است کـه سـایر عوامـل مثبـت            . است
ــه همــراه خواهــد داشــت  از جملــه ایــن عوامــل . ســازمانی را ب
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 ٦٥

ي ریتـأث بـه عبـارتی،   . رضایتمندي معلمان از محیط کاري اسـت     
ی بر رضایت معلمـان    آموزشاست که جو سالم و اخالقی سازمان        

در مجموع، نتـایج مطالعـه حاضـر نقـش ابعـاد            . از شغلشان دارد  
معلمـان   رضـایت شـغلی      بینی  پیشفضاي اخالقی سازمان را در      

 گـامی در راسـتاي تـرویج        عنـوان   به از ان    توان یمنشان داد که    
  . ی بهره گرفتآموزشي ها سازماناخالق در 

  
   هاي اخالقیمالحظه

به منظور راعایت اخالق پژوهش، توضیحاتی راجع بـه ضـرورت           
همچنـین در   . منتخـب داده شـد    هـاي     موضوع پژوهش به نمونه   

دسـت آمـده، از معلمـان    بـه   هـاي     جهت اتکاي بیشتر بـه یافتـه      
رضایت آگاهانـه   ( به شرکت در پژوهش استفاده گردید        مند  عالقه

  . )و عالقه مندي به شرکت در مطالعه
  

  يسپاسگزار
پژوهشگران از کلیه معلمان شرکت کننده در مطالعه و همکـاري           
مدیران مدارس و سازمان آموزش و پرورش شهر مشهد تشکر و           

  . نمایندقدردانی می
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