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 رابطه سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای دبیران؛  

 سازمان-نقش میانجی تناسب فرد

 

 ، احمد عزیزی*دکتر محمدرضا اردلان
 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 (01/5/79،تاریخ پذیرش:5/3/79)تاریخ دریافت:
 

 

 سرآغاز

نسان ها و نیز شکل گیری تمدن های بشرری اهمیت آموزش در تعالی ا
بر هیچ کس پوشیده نیست. در این بین مراکز آموزشی جامعه با توجه به 
این که تربیت یافتگان آن خود متولی آمروزش نسرل هرای بعردی مری 
شوند، از نقش ویژه ای در جوامع مختلف برخوردار هستند. ایرن جایگراه 

بره خورود در معرانی  1ای والا باعث می شود که مقوله اخلرا  ررفره
اخلا  سازمان و اخلا  کار در این سازمان ها مورد توجره اندیشرمندان و 
صارب نظران عرصه های دینی، فرهنگی و اخلاقی جوامع مختلف قررار 

 هرای صرلاریت و قابلیت ها از معلمان برخورداری میان این در. (1گیرد)
 اسرتانداردهای و ولاصر از ای مجموعه رعایت به آنان الزام و 2ای ررفه
 آموزشی های فعالیت اثربخشی افزایش در کنندهتعیین نقش ای ررفه
 
 
 

 
 بره تردریس در ایررفره اخلرا  استانداردهای رعایت واقع در. (2دارد) 

 به معلمان اهتمام که گردد، می تلقی ای ررفه اخلاقی منشور یک منزله
 گرروه سرازمانی مجموعره و همکراران، آمروزان دانرش با تعامل در آنها

 تردریس، بازده در کارآمدی افزایش بر علاوه تواند می مدرسه و آموزشی
 الخورود علری فراینردی، چنرین ذینفعان رضامندی از بالایی سطح به

امروزه پیچیده شدن روز افزون سرازمان هرا و  .(3بینجامد) آموزان دانش
اری افزایش میزان کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی در محیط هرای کر

توجه مدیران و رهبران را به ایجراد و رفرا اخلرا  ررفره ای در همره 
 (4سازمان ها به خود جلب کرده است)

 ی ورراخلا  ررفه ای، پدیده های جدیدی نیستند. موج اخیر ورشکستگ
 
 

 چکیده
می تواند به طور موثری در پیشبرد اهداف عالی نظام آموزش و پرورش نقش ایفا کند، با درک این مهم  بررسی جایگاه اخلا  ررفه ایزمینه: 

 . انجام شده استسازمان  -پژوهش راضر با هدف رابطه سلامت سازمانی و اخلا  ررفه ای با نقش میانجی تناسب فرد

می  ران شاغل در دوره متوسطه اول آموزش و پرورش همداندبیجامعه آماری شامل کلیه  همبستگی است. -توصیفی  روش تحقیقروش: 
به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای  خوشه ای توادفی هر طبقهروش نمونه گیری از با استفاده  نفر از دبیران 282، باشد

داده های تحقیق  سازمان استفاده شد. -تناسب فرداستاندارد سلامت سازمانی، اخلا  ررفه ای و پرسشنامه  سهگردآوری داده های پژوهش از 

 تحلیل شدند.  LISREL, SPSSنرم افزارهای آماری از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در پس از جمع آوری با استفاده 

سازمان مثبت و معنی دار می -دنتایج بررسی نشان داد که رابطه سلامت سازمانی و اخلا  ررفه ای با نقش میانجی تناسب فریافته ها: 
 باشد.

 –بی شک برای داشتن سلامت سازمانی نیازمند اعتلای اخلا  ررفه ای در سازمان هستیم که با افزایش تناسب میان فرد نتیجه گیری: 
سلامت سازمانی و سازمان این ارتباط مستحکم تر می شود. در نتیجه برای توسعه اخلا  ررفه ای در میان دبیران می بایست مدیران به 

 سازمان توجه کنند.-تناسب فرد

 

 سازمان، اخلا  ررفه ای-سلامت سازمانی، تناسب فردواژگان: کلید

 
 

 
 

 ardalanmr@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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رسوایی های مالی شرکت ها و سازمان ها، توجه به فوریت نیاز سازمان  
و اخلرا   3ؤولیت پرییری اجتمراعیها به رکمرانی مناسب سازمانی، مس
(. علراوه برر ایرن سرازمان هرای 5ررفه ای را به اوج خود رسانده است)

عمومی نیز به این تشخیص رسیده اند که مجبورند علاوه برر رفتارهرای 
(. 6)رداکثر سازی سرود( بره رفتارهرای اخلراقی روی بیاورنرد)4اقتوادی

همزمان، تنها گزینره آن بنابراین رفتارهای اقتوادی و اخلاقی به صورت 
 به مربوط ایررفه (. اخلا 7ها برای دستیابی به اهداف سازمانی است)

 کرار ایرن .اسرت ایررفه کار انجام هنگام شخص عمل و ادب رفتار،

 .باشرد دیگری کار هر یا نویسندگی تدریس، پژوهش، مشاوره، تواندمی
 ایررفه تارساخ با رفتاری و عملی کدهای دارای سازمانی مجموعه هر

کننرد.  رعایرت را هراآن بایرد کره اسرت خرود اعضرای بررای مترداول
 اسرتانداردهای و اصرول از ایمجموعره ای،ررفه اخلا  دیگرعبارتبه

در  (.8کنرد )مری تعیرین را هاگروه و افراد رفتار که است بشری سلوک
گرایی برره عنرروان زیررر ایو ررفرره 5ای شرردنایررن راسررتا نظریرره ررفرره

، لزوم ارتبراط برین افرراد و نهادهرا را برا 6ای از نظریه اجتماعیمجموعه
ای شردن بره معنری کند. در محریط آموزشری، ررفرهیکدیگر عنوان می

ای محیط آموزشی، از طریق دانش عمیرق و توانمندی رل مسائل ررفه
ای گرایری در نظرام آموزشری، ضرمن تجارب است. در بعد دیگر، ررفره

فنی، مهارت اجتماعی و تاکید بر ارزش ها و  عطف توجه به لزوم مهارت
شرود کره نکات اخلاقی از سوی مدیران و معلمان، به فرآیندی اطلا  می

از یک سو از طریق ایجاد ارتباط موثر بین اجتماع علمری، اخلرا  کراری 
بخشد و از سوی دیگر برا مرتبط با آن ررفه را در بین اعضاء تحکیم می

انتظار، موجب ارتقراء منزلرت اجتمراعی آن  تاکید بر عملکرد مثبت مورد
(. از جمله عواملی که می تواند به طور بالقوه 9) گرددررفه در جامعه می

-و تناسرب فررد 7بر  اخلا  ررفه ای تاثیر گیار باشند سرلامت سرازمانی
 می باشد. 8سازمان

پژوهشگران اعتقاد دارند رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهرم پویرایی 
ان ها، پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها، مزایایی علمری های سازم

 9نیروی کار سالم و ریاتی، دارایی استراتژیک(. 12قابل ملارظه ای دارد)

طور فزاینده ه ب  هر سازمان است و ارتقای سلامت و بهداشت محیط کار
در مقابرل نیرز توسرعه و (. 11) ای بستگی به میزان سلامت سازمان دارد

در داشتن سازمان های سالم است. هر جامعه ای اگر به  رشد هر جامعه،
عنوان یک سیستم کلی نگریسته شود، در درون خود دارای سازمان ها و 
ارگان هایی است که به عنوان خرده سیستم وظایفی بر عهده دارند، که 
باید توانایی این را داشته باشند که در کنار دیگر سیستم هرا همگرام برا 

ق اهداف سیستم بزرگترر گرام برردارد. شررط همگرام آنها در جهت تحق
بودن و هماهنگ عمل کردن سازمان ها این است که از ویژگری هرای 

(. سرلامت سرازمانی 12لازم و کافی یک سازمان سالم برخروردار باشرند)
عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و ارتقراء و گسرترش 

(. سرلامت سرازمانی شرامل 13) توانایی برای سازگاری بیشتر برا محریط
توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر که موجرب رشرد و 

(. بنابراین می توان این گونره بیران کررد 14می گردد)  12بهبود سازمانی
سلامت سازمانی، نشانه ای از کار در شرایط سرالم و دربراره بره ررداکثر 

ن بروندادهای سرالم بررای رساندن سلامتی و رفاه کارکنان است. همچنی
(. سرازمان سرالم، 15سرمایه گیاران، جامعه، مشتریان و ... را در بر دارد)

سازمانی است که برای ادامه ریات خود قادر است به هدف ها و مقاصد 
انسانی خود دست یابد، موانعی را که در دستیابی به هدف هرایش برا آن 

یش پای خود بردارد. سرازمان مواجه می شود، بشناسد و این موانع را از پ
سالم درباره خود و موقعیتی که در آن قررار گرفتره اسرت، واقرع برین و 

 (.16منعطف است و قادر به مقابله با هر مشکلی است )
در مقابل مدیریت مراکز آموزشی علاوه بر معطوف ساختن توجره خراد 
خود به شناخت سلامت سازمانی به راه هرایی بررای یکرارچره سرازی و 

سازمان در سازمان ها به خوود در بدو استخدام، -ماهنگ سازی فرده
ورود و رین خدمت معلمان و کارکنران در سرازمان هرا و مراکرز تحرت 

اکثر محققان بر ایرن عقیرده  (.17پوشش مدیریت خویش نیازمند است )
سازمان نشان دهنده نوعی یگانگی و توافق بین فرد -اند که تناسب فرد
سازمان به عنوان میزان تجرانس برین -. تناسب فرد(18و سازمان است)

است، بر این اساس توافرق و  12های سازمانو ارزش 11های فردیارزش
سازش بین ارزش های سازمان، معماری سراختار اصرلی تناسرب فررد و 

سازمان در رالت کلی بره  –(. تناسب فرد 19سازمان به رساب می آید)
(. مطالعرات 22سرازمان هاسرت) معنای تناسب و سازگاری بین افرراد و

نشان می دهد که هر چه تناسب افراد با سازمان بیشتر باشد، پیامردهای 
شغلی مثبت تر خواهد بود. از جمله این پیامدها؛ تعهد سازمانی، رضرایت 
شغلی، انگیزه کاری، افزایش عملکرد افرراد و بازگشرت سررمایه واقعری 

 (.24-21واقعی می باشد )
 و اسراس عنروان از سازمان هایی است کره بره و پرورش یکی آموزش
تلقری  جامعره هر و سیاسی اجتماعی، اقتوادی ،فرهنگی توسعه زیربنای

 تغییررو ررال در سازمان هرا همواره که امروز رقابتی جهان می شود. در
 پررورش و آمروزش هدایت و نظر مورد اهداف به رسیدن هستند، تحول
 آن در که سازمانی ،سالم ازمانیس به نظر مورد و مطلوب توسعه مسیر در

 داشرته وجرود ای ررفره اخلا  با انسانی نیروی و سازمان – تناسب فرد
دارد. که متاسفانه خلاء توجه بره آن در نظرام آموزشری مرا بره  نیاز باشد

 باشریم سالم سازمانی دارای ما چنانچه رسد می نظر چشم می خورد. به
 وظیفره انجرام برای سازمان به ورود برای کارکنان را شو  و اشتیا  که
 و فررد بر راکم فرهنگ بین همچنین در این سازمان و کند فراهم  خود

 وجرود همراهنگی و یگانگی سازمان، بین نیازها و اهداف فرد و سازمان
 ترثثیر نیرروی انسرانی سرازمان ای ررفره اخلا  افزایش در باشد، داشته
 ایرن بره دارد قورد راضر پژوهش منظور همین به .باشد داشته بسزایی
ای با نقرش  ررفه اخلا  با سازمانی سلامت بین آیا که دهد پاسخ سؤال

برای نیل بره  دارد؟ وجود ای معنی دارسازمان رابطه-میانجی تناسب فرد
هدف اصلی پژوهش و به منظور پیش بینی ارتمالی وجرود رابطره برین 

لگرویی متغیرهای پژوهش با توجه به پیشینه نظری و تجربی پرژوهش ا
طراری شده است و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای میکور برر 
اخلا  ررفه ای، با ارزیابی روابط میان متغیرهرا و معنرادار برودن روابرط 
هرکدام و برآورد ضریب برازش الگو، مورد بررسی قرار می گیرد. الگروی 

 نمایش داده شده است. 1مفهومی پژوهش راضر در نگاره 
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 : مدل مفهومی پژوهش8نگاره 
 

 روش
روش تحقیق پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آمراری در 
این تحقیق کلیه دبیران شاغل در دوره متوسطه اول آمروزش و پررورش 

نفر مری باشرد. برا اسرتفاده از روش نمونره  1226همدان که تعداد آنها 
بره عنروان نمونره نفر به طرور تورادفی  282گیری خوشه ای توادفی، 

انتخاب شدند. برای تعیین رجم نمونه مورد نظر با توجه به رجم جامعه 
 آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. 

 ابزار های پژوهش :
پرسشررنامه سررلامت سررازمانی: برررای سررنجش سررلامت سررازمانی از -1

گویره  44(. این پرسشنامه دارای 25پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد)
هفت بعد سلامت سازمانی است. ابعاد آن عبارتند از: یگرانگی نهرادی،  و

ساخت دهی، ملارظه گری، نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع، روریره و تثکیرد 
به دسرت  87/2علمی. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

آمد که نشرانگر پایرایی مناسرب آن اسرت. بررای بررسری روایری ایرن 
وش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که شراخص هرای پرسشنامه از ر

 ,GFI=0/91, AGFI =0/83, CFI =0/91برررازش 

RMSEA= 0/07   نشانگر بررازش مناسرب ایرن پرسشرنامه بررای
 سنجش سلامت سازمانی است.

سرازمانی -سازمان: برای سنجش تناسب فرد -پرسشنامه تناسب فرد -2
 55. ایرن پرسشرنامه دارای (26از پرسشنامه استاندارد بهره گرفتره شرد)

گویه و دو بعد فردی و سازمانی اسرت. پرسشرنامه در معیارهرای فرردی 
شرامل )دانرش، مهرارت هرا، توانائیهرا، ویژگری هرای شرغلی، علرائق و 
شخورریت( و معیارهررای سررازمانی شررامل ) اهررداف و ارزش هررا( مرری 

بره دسرت  88/2باشد.پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونبراخ 
د که نشرانگر پایرایی مناسرب آن اسرت. بررای بررسری روایری ایرن آم

پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که شراخص هرای 

 ,GFI=0/93, AGFI =0/87, CFI=0/94بررررازش 

RMSEA= 0/05   نشانگر بررازش مناسرب ایرن پرسشرنامه بررای
 سازمانی است.-سنجش تناسب فرد

ای سررنجش اخلررا  ررفرره ای از پرسشررنامه اخلررا  ررفرره ای: بررر-3
گویره  22(. این پرسشنامه دارای 27پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد)

و چهار بعد است. ابعاد آن عبارتند از: توانمندی های ررفه ای، ارتررام و 

تعهد نسبت به دانش آموزان، ارترام به همکاران و ارترام وتعهد نسربت 
بره  92/2ضریب آلفای کرونبراخ  به سازمان. پایایی پرسشنامه بر اساس

دست آمد که نشانگر پایایی مناسب آن است. برای بررسری روایری ایرن 
پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که شراخص هرای 

 ,GFI=0/92, AGFI =0/88, CFI=0/93بررررازش 

RMSEA= 0/06   نشانگر بررازش مناسرب ایرن پرسشرنامه بررای
 .سنجش اخلا  ررفه ای است

و  SSPS16تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری 
LISREL    در دو سطح توصیفی و اسرتنباطی انجرام شرد. در سرطح

توصرریفی از آمرراره هررای نظیررر میررانگین، انحررراف اسررتاندارد، کجرری و 
کشیدگی و در سطح استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون 

همچنرین بررای تعیرین رابطره برین متغیرهرای بهره گرفته شده است، 

 LISRELپژوهش از معادلات ساختاری بر اسراس نررم افرزار آمراری 
 استفاده شده است. 

 

 یافته ها
پژوهشگران پیشنهاد می کند که در مدل یابی علّی، توزیع متغیرها بایرد 
نرمال باشد. بر این اساس قدر مطلق چرولگی و کشریدگی متغیرهرا بره 

قردر  1(. با توجه به جدول شرماره 28بیشتر باشد) 12و  3از  ترتیب نباید
مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شده می 
باشد. بنابراین این پیش فرض مدل یابی علی یعنی نرمرال برودن ترک 

ماتریس همبسرتگی متغیرهرای  2متغیری برقرار است. در جدول شماره 
 پژوهش ارائه شده اند

 

 : شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش8دول ج

 

 

 

 

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 

 

 

 

 
سازمانی  -، رابطه بین سلامت سازمانی و تناسب فرد2با توجه به جدول 

مثبت و معنی دار می باشد. آزمون  21/2با اخلا  ررفه ای در سطح 
آوری شده، با روش الگوی نظری پژوهش و  برازش آن با داده های گرد
انجام شد. در  8/8بیشینه ارتمال و با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 

 الگوی آزمون شده پژوهش راضر ارائه شده است 2نگاره  

 سلامت سازمانی

 سازمان-تناسب فرد

 اخلا  ررفه ای

انحرررررا   میانگین متغیر
 استاندارد

 کشیدگی چولگی

 -51/2 -24/2 61/2 78/2 سلامت سازمانی
 22/2 -26/2 46/2 25/3 سازمانی -تناسب فرد

 82/2 -65/2 47/2 61/3 اخلا  ررفه ای

 

 3 2 8 متغیرها

   1 سلامت سازمانی

  1 59/2** سازمانی -تناسب فرد 

 1 33/2** 63/2** اخلا  ررفه ای

p<0.05                     * p<0.01** 
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 : الگوی آزمون شده پژوهش2نگاره

( 19/2رابطه سلامت سازمانی با اخلا  ررفه ای ) 2طبق اطلاعات نگاره 
مثبت و معنادار است. رابطه  25/2معنی داری  در سطح 35/2با آماره تی 

 94/3( با آماره تی 44/2سازمان)-رابطه سلامت سازمانی با تناسب فرد
مثبت و معنادار است. رابطه رابطه تناسب  21/2در سطح معنی داری 

در سطح معنی  88/3( با آماره تی 35/2سازمان با اخلا  ررفه ای)-فرد
. رابطه سلامت سازمانی با نقش میانجی مثبت و معنادار است 21/2داری 

در سطح  22/2( با آماره تی 15/2سازمان با اخلا  ررفه ای)-تناسب فرد
 مثبت و معنادار است. 25/2معنی داری 

 

 : مشخصه های برازندگی انطباق3جدول 
AGFI GFI CFI RMSEA /df2X 

 مقدار بدست آمده

89/2 93/2 95/2 28/2 92/2 

 رد قابل پییرش

شتر از بی
82/2 

بیشتر از 
9/2 

بیشتر از 
92/2 

 کمتر از
 1/2 

 کمتر از
 3 

 
، مقادیر به دست آمده در پژوهش راضر و رد قابل پییرش 3در جدول 

هر یک از شاخص های برازش گزارش شده اند. با توجه به این جدول 
تمامی شاخص های برازش در رد مطلوبی قرار دارند و می توان نتیجه 

آزمون شده برازش مناسبی با داده های گردآوری شده  گرفت که مدل
 دارد. 
 
 

 بحث

تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که بین سلامت سازمانی و 
سرازمانی  رابطره مثبرت و -اخلا  ررفه ای با نقش میانجی تناسب فرد

معنی داری وجود دارد. در مطالعه ای مشرخص شرد نقرش واسرطه ای 
ارتباط بین سرلامت سرازمانی و توسرعه سررمایه  مراجع درونی شغلی در

(. در مطالعه دیگر نقرش هویرت 29مثبت و معنی دار می باشد) 13انسانی
در ارتبرراط بررین اخلررا  ررفرره ای و رفتارهررای شررهروندی  14سررازمانی
(. در مطالعره ای مشرخص 32مثبت و معنی دار گزارش شرد) 15سازمانی

، اخلا  ررفه ای و مولفره شد که با افزایش سلامت در فرهنگ سازمانی
 و رشدی، پداگوژ یستگیشا ،معلمان یتخوو یستگیشاهای آن، چون 

 حیصح یابیارزش انجام دانش آموزان و  اسرار رفا ،آموزان دانش توسعه
(. این نتایج  با یافته های پژوهش راضر همسرو 31نیز افزایش می یابد)

م بره منظرور می باشد. موضوع سلامت سازمانی از جمله موضروعات مهر
رشد و توسعه سازمان محسوب می گردد، زیرا وجود آن سبب مری شرود 
تا کارکنان با خیالی آسوده و آرامش بیشتر و همچنرین اعتمراد بالراتری 
نسبت به سازمان فعالیت کنند. بنابراین سلامت سازمانی، متغیرری اسرت 
که می تواند بر اکثریت متغیرهرای فرردی و اجتمراعی همچرون اخلرا  

فه ای اثر بگیارد، باید عنوان کرد که مفهوم سلامت سازمانی به طرور رر
مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی که رشد و توسرعه سرازمان را 
تسهیل کرده و یا موجب پویایی های سازمان می باشد جلب مری کنرد. 
این اثر گیاری در خوود معلمان نیز می تواند صاد  باشد، وقتری کره 

یط هایی ناسالم کار کنند، نتایجی منفری ماننرد غیبرت از معلمان در مح
آید. سرلامت سرازمانی بررای تحقرق محل کار و دیر آمدگی به وجود می

موفقیت مداوم در توسعه امروز الزامی است. توسعه سرلامت سرازمانی از 
کنرد و طریق اشتغال مفید کارکنان،  ارسراس خروبی از کرار ایجراد می

دهرد. در رد آنران را بطرور مرداوم افرزایش میسلامتی نیروی کار، عملک
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نتیجه زمانی که مدارس به مولفه های سلامت سرازمانی یعنری یگرانگی 
نهادی، ملارظه گری، ساخت دهی، نفوذ مدیر، رمایت منرابع، روریره و 
تاکید علمی توجه می کند در اثر چنین تروجهی مری تروان شراهد رشرد 

نتیجه گرفت که هر چه میرزان اخلا  ررفه ای بود.  در مقابل می توان 
یگانگی بین اهداف، ارزش ها، توانایی ها، مهارت های افراد با ارزش ها، 

بر اساس نتایج به دسرت  اهداف، هنجارها، فرهنگ سازمان بیشتر باشد،
آمده اخلا  ررفه ای افزایش می یابد. یکی از اعمالی که مدیریت مراکز 
آموزش و پررورش بررای دسرتیابی بره اهرداف خرود دنبرال مری کننرد 

سازمان به خوود در بردو  –راهکارهای یکرارچگی و تناسب بین فرد 
 استخدام، رین خدمت آنان در سازمان و افزایش شاخص هرای سرلامت
سازمانی می باشد، که این امر به نوبه خود منجر به اثربخشی، کرارایی و 
بهره وری سازمانی می شود. بنابراین بر اساس یافته ها می تروان بیران 
داشت که چنانچه معلمان در مدارس ادراک کننرد کره در فضرای سرالم 

هرای زندگی می کنند که در آن بستری برای ایجاد مشابهت برین ارزش
های مدارس وجرود دارد  بواسرطه ایرن ادراک مری تروان ارزش ها وآن

 انتظار داشت که اخلا  ررفه ای در آنان ارتقاء یابد.
پرداختن به اخلا  ررفه ای در پرتوی مطالعات رفتارسازمانی مری توانرد 
گامی موثر در راستای شناخت و ایجاد دانرش نظرری و تجربری در ایرن 

بررسی قرار گرفت. بر این اساس به روزه باشد که در این پژوهش مورد 
پژوهشگران بعدی پیشنهاد می شود برای افزایش تعمریم پرییری یافتره 
ها، این تحقیق را در سازمان های دیگر و برا نمونره هرای دیگرر مرورد 
بررسی قرار دهند، همچنین پیشنهاد می شود کره بره شناسرایی عوامرل 

شرناختی  موثر بر اخلا  ررفره ای برر اسراس شراخص هرای جمعیرت
برردازنند و در نهایت فرهنگ سازمانی ممکن است برر متغیرهرای مرورد 

ی فرهنگ سرازمانی گردد که رابطهمطالعه تثثیر داشته باشد. پیشنهاد می
در راسرتای نترایج بره  را با متغیرهای پژوهش مورد تحقیق قررار دهنرد.

و  دست آمده پیشنهاد می شود که با به کار گیری درست نیروی انسرانی
توجه به انگیزه ها و نیازهای آنان و سعی در برآورده ساختن این نیازهرا 
برآیند. مدیریت آموزش و پرورش خواهان مدیرانی با نفروذ اسرت، پرس 
لازم است برای تقویت رمایتی بودن رفتار مدیر تدابیری اتخاذ شرود کره 

فقیرت مدیران بتوانند با معلمان روابط صمیمی بر قرار سازند و قدردان مو
و کارهای یکدیگر باشند و فضایی همراه با ارسراس اطمینران، اعتمراد، 
همدردی، ارساس لیاقت و شایستگی را در بین معلمان به وجود آورنرد. 

شود این است هایی که به مدیران و مسئولین پیشنهاد میاز جمله راهکار
تن مند سراخکه برای ایجاد ارساس تعلق افراد نسبت به سازمان و علاقه

ها به اعلام نظراتشان در مورد مشکلات سازمان بایرد بسرتری فرراهم آن
ها بتوانند به صورت غیررسمی و فارغ از عنوان و مقام رسمی شود که آن

با یکدیگر همکاری کننرد و همچنرین شررایطی را بره وجرود آورنرد ترا 
هرا گیری مافو  خود را ببینند و رتی نظرات آنچگونگی تفکر و تومیم

ورد سوال قرار دهند. مدیران مدارس در تعیین اهداف، برنامره ریرزی را م
ها و تومیم گیری های اداری و آموزشی از نظرات معلمان استفاده کنند 
و بدینوسیله در تحقق آرمان های سازمان که همانرا تقویرت معیارهرای 

 سازمان است، گام بردارند.-سازمانی تناسب فرد

 

 گیرینتیجه
نشان داد که رابطه بین سلامت سرازمانی برا نقرش  نتیجه کلی پژوهش
سازمانی  با اخلا  ررفه ی مثبت و معنی دار است. -میانجی تناسب فرد

امروزه بر کسی پوشیده نیست که انسان در سراسر زندگی خود بره طرور 
مداوم  با سازمانها سرو کار دارد. یکری از سرازمان هرای کره نقرش دو 

عره داشرته و دارد سرازمان آمروزش و چندانی در پیشرفت و تحرول جام
در کشورها داشتن  شرفتیپ یها از ملاک یکیامروزه  پرورش می باشد.

اثرر  یها ملاک نیاز مهمتر یکی آموزش و پرورش کارآمد و مؤثر است،
. از طررف دیگرر اسرت یاز سلامت سرازمان یسازمانها برخوردار  یبخش

ین  نیازها، اهرداف و سازمان یعنی یگانگی و توافق ب –تناسب بین فرد 
ترجیحات فرد و سازمان است که می تواند به عنوان یکی از خووصیات 
نیروی انسانی سازمان ها باشد تا بهرره وری آنهرا را دو چنردان کنرد، از 
طرفی وجود اخلا  ررفه ای کارکنان می تواند زمینره رشرد و توسرعه و 

مت سرازمانی در پیشرفت سازمان ها را افزایش دهد. بنابراین وجود سرلا

سازمان، می تواند اخلا  ررفه ای را افزایش  –سازمان ها و تناسب فرد 
 و در نتیجه کارایی و اثربخشی سازمان را افزایش دهد.

 

 های اخلاقیملاحظه
به منظور رعایت ملارظات اخلاقی آزمودنی هرا کرد داشرتند و محرمانره 

وضوعات اخلاقی ماندن اطلاعات و اصل راز داری رعایت شد. همچنین م
همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار چندگانه و ... در پرژوهش 

 راضر مورد توجه قرار گرفته اند.

 

 سپاسگزاری
گروه پژوهش بر خود لازم می داند که از کلیه مسئولان و دبیران شاغل  

در دوره متوسطه اول آمروزش و پررورش همردان کره صرمیمانه گرروه 
این پژوهش یاری دادند، نهایت سراس و قدردانی را  پژوهش را در انجام

 به عمل آورد.
 

 هنام واژه
 Professional Ethics .1 اخلا  ررفه ای

 Professional qualifications .2 صلاریت ای ررفه ای
 Social Responsibility .3 مسئولیت پییری اجتماعی

 Economic behaviors .4 رفتار اقتوادی
 Professionalization Theory .5 ی شدننظریه ررفه ا

 Social Theory .6 نظریه اجتماعی
 Organizational Health .7 سلامت سازمانی

 Person-Organization Fit .8 سازمان -تناسب فرد
 Strategic Financial .9 دارایی استراتژیک
 Organizational improvement .10 بهبود سازمانی

 Individual values .11 ارزش های فردی
Organizational values .12 ارزش های سازمانی    
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 Human capital .13 سرمایه انسانی
 Corporate identity .14 هویت سازمانی

15. Organizational Citizenship Behaviors  
 سازمانی -رفتار شهروندی 
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