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  سرآغاز

 اسـت  حـساس  موضوع کی ی آموزش تیریمد در اخالق موضوع
 در رانیمـد  از یـک  هر از .گذارد یم ریتأثی  بزرگ مجموعه بر که
 به توجه با،  مناسب يرفتارها که رود یم انتظاری  آموزشي  ها نهیزم

. دهنـد  قـرار  خـود  کـار  سرلوحه را جامعه منافع و یاخالق اصول
ی زنـدگ  در. هـستند ی  کنـون  اجتماعـات ی  اصـل  رکـن  هـا  سازمان
 نیا در. کرد فرار سازمان با وندیپ از توان ینم وجه  چیه بهي  امروز

 فـرد  بـه  منحـصر  ،یگـستردگ  علت به1یآموزشي  ها سازمان انیم
). 1(برخودارندي  اریبس تیاهم از توسعه و رشد در تیاهم و بودن

 رسـمی  طور به  پرورش و آموزش در که ی  لیتحصي  ها دوره میان از
  حساسی  لیتحص دوره  یک  عنوان  به ، ییابتدا مقطع هستند،  فعال 

 انجـام  بیـشتر  دوره، این در فرد جانبه همه رشد و شخصیت که -
 و  اجتمـاعی  ، اقتـصادي   اهـداف   تحقـق  در  مهمی نقش -گیرد مى

 باالخص اهداف، نیا  به لین  الزمه و دارد  برعهده  جامعه  فرهنگی

 )مقاله پژوهشی(

   رانیمدی شغل عملکرد و سازمانی اخالق بین رابطه
 2يدیحم دهیفر دکتر ،1∗صدوق سادات میمر ،1یساک رضا دکتر

  ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه ،یتیترب وی انسان علوم دانشکده ،یآموزش تیریمد گروه. 1

 ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه ،یتیترب وی انسان علوم دانشکده ،یروانشناس گروه. 2

  )27/2/94 تاریخ پذیرش   21/11/93تاریخ دریافت  (

  چکیده
 خود قدرت از استفادهیی توانا مدرسه، در آنان تیمسئول نیتر مهم دیشا هستند مدارس دری فراواني ها تیمسئول متحمل رانیمد که جا آن از :نهیزم
 ها کننده ینیب شیپ تیماه مورد دری اندک قاتیتحق علم، جهان بهی سازمان اخالقي فضای معرف زمان از. باشدی اخالق اصولي الگو یک به توجه با
ی شغل عملکرد وی سازمان اخالق تیوضعی بررس به تا شدهی سع مقاله نیا در نیبنابرا است گرفته صورت رهایمتغ ریسا بری سازمان اخالق جینتا و
  .شود مشخصی سازمان اخالقي ها مؤلفه براساس رانیمدی شغل عملکردی نیب شیپ زانیم و ختهپردا تهران شهریی ابتدا رانیمد

 

یی ابتــدای دولتــ مــدارسی آموزشــ کارکنــان را پــژوهشي آمــار جامعــه. باشــد یمــی همبــستگ نــوع ازی فیتوصــ حاضــر پــژوهش روش :روش
ي ا طبقــهی تــصادفي ریــگ نمونــه از اسـتفاده  بــا) معلــم رنفــ 300 و ریمــد نفـر 100 (نفــر 400 نیبــ نیــا از کــه دهنـد  یمــ لیتــشک تهــران شـهر 

ی همبــستگ از اســتفاده بــا و شــدي آور جمــع رانیمــدی شــغل عملکــرد وی ســازمان اخــالق پرســشنامه دو از اســتفاده بــا هــا داده. شــدند انتخــاب
  .گرفتند قرار لیتحل مورد ونیرگرس لیتحل و رسونیپي گشتاور

 

 و مثبـت  رابطـه  و باشـد  یمـ  متوسـط  از بـاالتر  رانیمـد ی  شـغل  عملکـرد  وی  سـازمان  اخـالق  نیانگیـ م کـه  داد نـشان  قیـ تحق جینتـا  :هـا  افتهی
ـ  از. دارد وجـود  رانیمـد ی  شـغل  عملکـرد  وی  سـازمان  اخـالق  نیبي  دار یمعن  بـا ی  سـازمان ي  خودمـدار  مؤلفـه  ،یسـازمان  اخـالق ي  هـا  مؤلفـه  نیب

  . دارد رانیمد یشغل عملکردی نیب شیپ نییتب در را سهم نیشتریب) درصد 2/72(
 

ـ گ جهینت ـ ا از حاصـل  شـواهد  :يری ـ  دری  سـازمان  اخـالق  حـضور  در کـه  دهـد  یمـ  نـشان  قیـ تحق نی ي بـاال ي  خودمـدار  ریتـأث  ران،یمـد  نیب
  .ردیگ قرار مدنظري جد طور به د،یبا که استی موضوعات زمره از آنان،ی شغل عملکرد بر رانیمد

 

 یآموزش رانیمد ،یشغل عملکرد ،یسازمان اخالق :واژگان دیکل
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  Msadat.sadough @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 مـدارس ي  هـا  تیفعال از تیحما وی  بانیتپش لزومی  آموزش اهداف
 تیریمـد  مـدارس،  عملکـرد  بـر  مؤثر عواملی  تمام نیب از. است

 کیاسـتراتژ  نقـش  و اسـت  برخـوردار ي  ا ژهیو تیاهم از مدارس
 که ها دینبا و دهایبا و ها ارزش ازی  ستمیس به اتکا با رانیمد. دارد

ي زیـ چ چـه  کـه  رنـد یبگ میتصم تا قادرند شود، یم دهینام اخالق
 چه و رود یم درست راه بهی  کس چه. است بدي  زیچ چه و خوب
 ،یآموزشـ ي  هـا  سـازمان  تیریمـد . دیـ مایپ یم نادرست راهی  کس

 در کـه  کپارچـه  ی 2یاخالق نظام وجود بدون که اند افتهیدر امروزه
ي هـا  جنبه و جهات از جامعه و سازمان فرد،ی  اخالقي  ازهاین آن

 اتیـ ح ادامـه  به قادر شود، هبرآوردي  اعتقاد وی  اسیس ،ياقتصاد
ی ستمیـ س و گـرا  کـل ی  نگرشـ  بـا  کپارچهی ی اخالق نظام. ستندین

 به  توازن و تعادل جادیا با و ردیگ یم نظر در را اخالق ابعادی تمام
  .)2(ابـد ی  یمـ  قیـ توفی  همگـان  و رشیپـذ  قابـل  اتیاخالق جادیا

ی انـسان ي  رویـ ن شود، تیرعای  اخالقي  ها ارزشی  سازمان در اگر
 حفـظ  بـه  لیـ متما وی  سـازمان ي  هـا  ارزش به وفادار زمانسا آن

ي ها ارزش بهي  وفادار جهینت. بود خواهد سازمان آن در تیعضو
 شـاغل  توسـعه  و شـده  نییتع فیوظا از فراتری  کوشش ،یسازمان
 ،ينـوآور  و تیـ خالق جـاد یا ،ییکـارا  و يور بهـره  شیافزا. است
 توجـه  ت،یـ فیک بهبـود  ،یهمبـستگ  و ییکپـارچگ  به شدن منجر

 از قـدرت،  از اسـتفاده   سوء و فساد ازي  ریجلوگ،  کارکنان به شتریب
ی بررس به کهی  قیتحق در). 3(است رانیمد عملکرد بر اخالق آثار
ــاختیز ــا رس ــي ه ــدمات بخــش دری اخالق ــوم خ ــای عم  رانی

 رانیـ ا در اخالق تیوضع که است داده نشان جینتا شده، پرداخته
 دیـ با يرو نیـ ا از) 4(شدبا ینم مطلوبی  عموم خدمات بخش در

 مـورد  رانیـ ا در زیـ نی  دولتـ  مـدارس ی  اخالق امور اداره تیوضع
 رابطـه  موضـوع  با گرید قیتحق در. ردیگ قرار پژوهش و کنکاش

 نـشان  جینتـا  سنگاپور، در یشغل تیرضا و یسازمان اخالق انیم
 موجـب  را یشـغل  تیرضا بهی  ابی دست یسازمان اخالق که دادند
 انتقـال  و نقـل  و ینیگزیجـا  ،3يزیودکـارگر خ نوبـه  به که گشته

 یآموزش رانیمد شغلی عملکرد لذا). 5(دهد یم کاهش را کارکنان
ــاي از ــم متغیره ــره در مه ــدارس وري به ــسوب م ــده مح  و ش

 تحقــق در مطلـوب  موقعیـت  ایجـاد  بـراي  عامـل  تـرین  اساسـی 
 اخـالق ي  فـضا  نظـران  صـاحب ). 6 (اسـت  آموزشـی  هاي هدف
 نظـر  ازي  رفتار چه نکهیا از مشترك ركد« عنوان به رای  سازمان

 ».شود رفتار دیبای  اخالق مسائل با چگونه و است درستی  اخالق
 فـرد،  گـاه یجا ازی  ناشـ ي  هـا  تفـاوت  به توجه با. کنند یم فیتعر

 از اعضا درك است ممکن افراد، اشتغال زانیم وي  کاري  ها گروه
 نیربهتـ ی  اخالقـ ي  فضا ن،یبنابرا باشد، متفاوتی  سازماني  فضا
 کننـده  مـنعکس  کـه  اسـت ي  زیتجوي  فضاها مجموعه از درك
ی اخالقـ  عواقـب  بـا  اعمـال  و هـا،  استیس ،یسازماني  ها روش
 ارتقـا  انیـ م کـه  است آن ازی  حاک گرید پژوهش جینتا). 7(است
 ضـد ي  رفتارهـا  کـاهش  و سازمان بر حاکمی  اخالقی  کلي  فضا

 کـه ی  عبـارات  نیمهمتـر . دارد وجـود  معنـادار ي  ا رابطهي  شهروند
 رفـتن  طفره از؛ اند عبارت هستند،ي  ضدشهروندي  رفتارها معرف

 ران،یمـد 6 اقتـدار  برابر در مقاومت ،5يخودسر وي  لجباز ،4کار از
 رفتـار ،  ها هینظر ازی  یک به باتوجه). 8(8يپرخاشگر و 7يتوز نهیک

 کـه  باشـد ی  اخالقـ ي  فـضا  نـوع  سـه  از متأثر است ممکن افراد
 بهي  بندیپا و 10یرخواهیخي  فضا ،9يخودمداري  فضا: از عبارتند
 از اســت عبــارت 12یســازماني خودمــدار. 11)9(یاخالقــ اصــول
 کـه  معتقدنـد  افـراد  بعـد  نیـ ا در. یشخـص  نفـع  نمودن حداکثر
 منـافع  یـا  کند خدمت سازمان منافع به که شود اتخاذی  ماتیتصم
 در کـه  اسـت ی  اخالقي  فضای  شیراندیخ. کند فراهم رای  شخص

 سـعادت  و رفاه به غش و  غل یب و صادقانه قهعالي  دارا افراد آن
 اساس بر افراد ،یاخالق اصول بهي بندیپا بعد در. هستند گریهمد
ی اخالقـ  اصـول  بـر ی  مبتن ،يا حرفه ای ی شخصی  اخالقي  ها باور

 دری  اخالقـ ي  فـضا  نیـ ا در. کننـد  یمـ  عمل شده، ادراك خوب
 که استي  ا شده درك قانون و قاعده،  يریگ میتصمي  ها تیموقع

ی برخــ حکــم و اریــاخت اســاس بــر را ماتیتــصم دیــبا کارکنــان
 اتخــاذي ا حرفــه نیقــوان یــا قــانون ماننــدی برونــي هــا ستمیــس

 و یسازمان اخالق رابطه یبررس به که گرید قیتحق در). 10(کنند
 و یعمـوم  بخش دو در بانک کارمند 230 نیب در یشغل تیرضا

 بـا  یرخواهیخ يفضا که داد نشان جینتا شده، پرداخته یخصوص
 يفـضا  انیـ م يا رابطـه  امـا  دارد؛ مثبـت  رابطه 13یشغل تیرضا

 افـت  ی یشـغل  تیرضـا  با یاخالق اصول بهي  بندیپا و يخودمدار
 سـازمان  یک ادیز احتمال به که داد نشان ها یافته نیهمچن. نشد
 عنـوان  به تر مطلوب کار عملکرد با يقو یاخالق يفضا داشتن با
   .)11(ستا مرتبط یسازمان جینتا
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 گرفت انجام فروش ندگانینما نیب در کهي  گرید قیتحق در  
ـ  رابطه  تعهـد  ،یشـغل  تیرضـا  بـا ی  سـازمان  اخـالق  يفـضا  نیب
. شـد  گرفتـه  قـرار ی  بررس مورد شغل ترك به لیتما و 14یسازمان

 و نیقوان لهیوس بهی  اخالق يفضا کی جادیا که دادند نشان جینتا
 شتریبی  سازمان تعهد ،یشغل تیرضا باعثی  اخالقي  ها یمش خط
 در محققان). 12(شودی م شغل ترك نرخ آمدن نییپا جهینت در و

ـ  رابطـه ی  بررسـ  بـه  گرید قیتحق  یاخالقـ ي  ریـ گ میتـصم  نیب
 وی  سـازمان  ،يفـرد  اتیـ اخالق (گـروه  درسـه  یسازمان وعملکرد
 سـطوح  کـه  گفت توان یم خالصه طور به. پرداختند) یفراسازمان

 سـطح  بـه  اکتساب قابل میمستق طور هب یسازمان عملکرد باالتر
   .)13(باشند یم یسازمان و يفرد اتیاخالق يباال

 رانیمدی  اخالقي  ها رفتاری  بررس بهی  قیتحق در پژوهشگران  
 ایـ آنتال استانی  التیکن هیناح) متوسطه ودورهیی  ابتدا دوره(مدارس
 رفتار درك به توجه با مدارس رانیمد دادند نشان جینتا. پرداختند

 شهیـ هم شانیـ رفتارها که داشتند اذعان ،یاخالق اصول ساسبرا
 بعـد  در کمتـر  و احترام بعد در شتریب معلمان. است نبوده مناسب
 رانیمـد  جانـب  ازی  اخالق مناسبي  ها رفتار بردبارشاهد و تحمل
 اخـالق  مـورد  در ادیـ ز چنـدان  نـه  قـات یتحق وجود با. بودند خود

 و مؤسـسات  بـر  قاتیتحق شتریب ران،یا خارج و داخل دری  سازمان
ي هـا  طیمحـ  در قاتیتحق و بوده متمرکزی  آموزش ریغي  ها طیمح

 رابطـه  نـه یزم دری  قـ یتحق تاکنون و. است شمار انگشتی  آموزش
 تهـران  شهر مدارس در رانیمدی  شغل عملکرد وی  سازمان اخالق
 يدارا سـو  کیـ  از کـه  رانیا مانند یجوامع در.است نشده انجام
 نیـ ا تینظررعا از گرید يسو از و بوده، یغن یاخالق يها ارزش
 بـه  دارنـد  یتـوجه  قابـل  فاصـله  شرفتهیـ پ يکـشورها  با اصول
 هنـوز  ها درسازمان گرایی اخالق معرفتی حوزه در که رسد ینظرم

  . دارد وجـــود پژوهـــشی فعالیـــت و پـــردازي نظریـــه خـــالئ
ي بنـد یپا ،یرخواهی،خي  خودمدار متغیر سه بای  سازمان اخالق لذا
 انتخاب شده ارائهي  دیدگاهها ازی  یک براساسی  اخالق اصول به

 قـرار  بررسـی  مـورد ی  شـغل  عملکـرد  متغیر با آن رابطه و گردید
ــت ــبرپا). 15(گرف ــات هی ــدهی نک ــسئله ادش ــل م ــتحق یاص    ق،ی
 رانیمد نیب دری  شغل عملکرد وی  سازمان اخالق تیوضعی  بررس
 اخـالق  مؤلفـه  سـه  هـر  ایـ آ نکـه یا و است تهران شهر یآموزش

) یاخالقـ  اصـول  بهي  بندیپا وی  شیراندیخ ،يخودمدار( یازمانس

 را تهـران  شـهر یی  ابتـدا  رانیمدی  شغل عملکردی  نیب شیپ قدرت
  دارند؟

  
  روش

ي گـردآور  روش نظـر  از وي  کـاربرد  هـدف،  نظر از پژوهش این
ي آمـار  جامعـه . باشـد  یمـ ی  همبـستگ  نـوع  از توصـیفی  ها، داده

 ابتدایی دورهی  آموزش رکنانکا کلیه از بود عبارت حاضر، پژوهش
 درمناطق 92-93 تحصیلی درسال که تهران شهر دولتی مدارس
. بودند نفر 28536 مجموع داشتندکه اشتغال خدمت به گانه نوزده
 بـا  و شـد  انجام يا طبقهی تصادف روش از استفاده باي  ریگ نمونه

 تعـداد  مورگـان،  وی  کرجـس  نمونه حجم نییتع جدول از استفاده
 بیـ ترت. دیـ گرد بـرآورد )معلم نفر 300 و ریمد نفر100( نفر 400

 بخش پنج به تهران ابتدا که بود شکل نیا بهي ریگ نمونه مراحل
 هـر  از و شـده  میتقـس ) يمرکز وی  غرب ،یشرق ،یجنوب ،یشمال(

 انتخـاب  سادهی  تصادف روش به مناطق ازی  کیی ی ایجغراف بخش
 اسـاس  بر. یافت هادام زین منطقه داخل دري  ریگ نمونه ادامه در و

 10 منطقـه  هـر  از بودنـد،  منطقه یک در که مدارس هیکل آدرس
 هـر  از سپس. شدند انتخاب پسرانه مدرسه 10 و دخترانه مدرسه
 گروه افراد نیب از که شدند انتخاب معلم 3 و ریمدیی ابتدا مدرسه
 نفـر  45 مرد رانیمد،  نفر 55 زن رانیمد ت،یجنس براساس نمونه

 نـسبت  لـذا  بودنـد  نفـر  134 مرد معلمان،  نفر 166 زن معلمان و
 گـروه  افـراد  سـن  .بود دوم یک از شیب نمونه در مردان به زنان
 در معلمـان  و )نفـر  32( سال 30-40ی  سن بازه در رانیمد نمونه
ـ  نیشتریب ) نفر 121(،20 -30ی  سن بازه  دارا را درصـد  وی  فراوان
 تا رانیمد و لسا 10-5 نیب معلمان نمونه گروه افراد سابقه. بود
ي آور جمـع  جهـت . داشـت  را درصـد  وی  فراوان نیشتریب سال 5

 و )هیـ گو 25(بـا  )ECQ(ی  سـازمان  اخـالق  پرسشنامه دو ها، داده
. گرفـت  قـرار  اسـتفاده  مورد) هیگو 32 (با رانیمدی  شغل عملکرد

 ،يخودمـدار  (مؤلفـه  سـه  بـا  ، )ECQ(یسازمان اخالق پرسشنامه
 87/0یی  ایـ پا زانیم با و) یاخالق اصول بهي  بندیپا وی  رخواهیخ

ي بـرا  کرانبـاخ ي  آلفـا  بیضـر ). 16(گرفـت  قـرار  اسـتفاده  مورد
 ،79/0یسازماني خودمداري  برا ،87/0ی  سازمان اخالق پرسشنامه

 83/0ی  اخالقـ  اصـول  بهي  بندیپاي  برا و 87/0یشیراندیخي  برا
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 نیـ ا کـه  باشـد  یمـ  مـسئله  نیـ ا نـشانگر  که است آمده دست به
 بـا  ارتبـاط  در .برخوردارنـد ی مطلوبی دروني سازگار از ها اسیمق

 کـه ی  شـغل  عملکـرد  پرسـشنامه  از ران،یمدی  شغل عملکرد ریمتغ
 زیـ ن محقـق . )17(شـد  اسـتفاده  شـده،  گزارش 974/0 آنیی  ایپا
 محاســبه 81/0 کرونبــاخي آلفــا فرمــول قیــطر از را آنیی ایــپا

 رد شـده  گرفتـه  کـار  بـه  پرسشنامه که است آن انگریب کهکرده،
 نیاي  ریگ اندازه فیط .استی  مناسب پایایی داراي حاضر، تحقیق

 مخــالفم، کــامالَ (کـرت یلي ا درجــه پـنج  اسیــمق پرسـشنامه  دو
. اســت) مــوافقم کــامالَ و مــوافقم مــوافقم،ي حــد تــا مخــالفم،
 پرسـشنامه  و مدرسـه  ریمـد  توسـط ی  سـازمان  اخـالق  پرسشنامه
 درسـه م همـان  در شـاغل  معلـم  3 توسـط  ریمـد ی  شغل عملکرد

ـ  طـور  به مدارس، از شده اخذي  ها پرسشنامه. دیگرد لیتکم ی کل
 بیضـر  از ها داده لیتحل و هیتجزي برا .گرفتند قراری  بررس مورد

  . شد استفاده ،يریمتغ چند ونیرگرس لیتحل رسون،یپ
  
  ها افتهی

ي رهـا یمتغ عیـ توز نبـودن  نرمال یا بودن نرمالی  بررس منظور به
  . شد استفاده رنوفیاسم فکولموگرو آزمون از پژوهش،

  
   آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش.1جدول 

 Z p-value متغیرها

  091/0  93/1 ی سازمانيخودمدار

 065/0  56/1  یشیراندیخ

 078/0 49/1  ی به اصول اخالقيبندیپا

 085/0  99/1  عملکرد شغلی

 
 آزموني  دار یمعن سطح شود، یم مالحظه) 1(جدول در که چنان
 گـر ید عبـارت  بـه  اسـت، ) α=05/0 (از بزرگتـر  ها عیتوز همه در

  .کند یمي رویپ نرمال عیتوز از رهایمتغ همه در افراد نمرات
  

   میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش.2جدول 
  انحراف معیار  میانگین               پژوهش متغیر

  831/0  3/66  اخالق سازمانی

  833/0  59/3  ی سازمانيخودمدار
  836/0  50/3  یشیراندیخ

  391/0  21/3  ی به اصول اخالقيبندیپا
  594/0  80/3  عملکرد شغلی

  
کل افرادي کـه بـه       میانگین و انحراف استاندارد   ) 2(طبق جدول   

اند، بـه ترتیـب برابـر بـا         پاسخ داده  »اخالق سازمانی «پرسشنامه  
کل افرادي که به     و میانگین و انحراف استاندارد    ) 66/0 و   67/3(
انـد، بـه ترتیـب برابـر بـا           پاسخ داده  »عملکرد شغلی «رسشنامه  پ
که انحراف استاندارد توزیع نیز برابـر       . می باشد ) 594/0 و   80/3(

 ها از   میانگین این متغیر    با توجه به اینکه    . برآورد شده است   32/6
تـوان گفـت کـه پاسـخ       بیشتر است پس می   ) میانگین نظري   ( 3

هـاي تـا حـدي        رایش بـه گزینـه    دهندگان در مورد این متغیر، گ     
دسـت آمـده    موافقم، موافقم و کامالَ موافقم دارند و میـانگین بـه    

باالتر از میانگین است لـذا نتـایج آمـار توصـیفی نـشان داد کـه              
بـاالتر از متوسـط     عملکـرد شـغلی     میانگین اخـالق سـازمانی و       

  . باشد می
ی شـغل  عملکـرد  وی  سـازمان  اخـالق ي  هـا  مؤلفه نیب ارتباط  
 ریز جدول مطابق رسونیپی  همبستگ آزمون از استفاده با انریمد

  . شدی بررس
05/0 p<  )انگریـ ب رهایمتغي  برا آمده دست به )ي  معنادار سطح 
ی شیراندیخ ،یسازماني  خودمدار با »یشغل عملکرد« که است آن
 مثبت رابطه 05/0 نطمیناا سطح دری  اخالق اصول بهي  بندیپا و
  . داردي معنادار و
  

   : رگرسیونتحلیل

 اخـالق  ریمتغ دو نیبی  همبستگ رابطه نییتع و صیتشخ از پس
 وجود به توجه با بخش نیا در ران،یمدی  شغل عملکرد وی  سازمان

 امـر  نیـ ا شدن مشخصي  برا ر،یمتغ دو نیب دار یمعنی  همبستگ
 اخـالق ي  هـا  مؤلفـه ي  رو از را رانیمـد  عملکـرد  توان یم ایآ که

 چنـد  ونیرگرسـ  روش از ر؟یـ خ یـا  کردی  نیب شیپ ها  آنی  سازمان
 واردي  رهایمتغ ونیرگرس بیضرا. شد  استفاده گام به گام رهیمتغ
ي هـا  مؤلفـه ي  رو از رانیمـد ی  شغل عملکردی  نیب شیپ در شده

  . در جدول زیر آمده استیسازمان اخالق
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دهد، در سه مـدل تحلیـل    نشان می ) 4(گونه که جدول   انهم  
هاي خودمداري سازمانی،     مؤلفهون گام به گام، به ترتیب،       یرگرس

خیراندیشی و پایبندي به اصول اخالقی توانستند شرایط ورود به          
، 2/72معادله رگرسیون را کـسب کـرده و خودمـداري سـازمانی             

 درصـد از    3/24 و پایبندي به اصـول اخالقـی         2/17خیراندیشی  
تغییرات واریانس مشترك عملکرد مدیران را تبیین و پیش بینـی         

ــد ــوع د. نمودن ــزان  ر مجم ــزایش در می ــد اف ــه ازاي یــک واح ب
 واحد در عملکردشـغلی افـزایش بـه        432/0،  خودمداري سازمانی 

توان معادله رگرسیونی زیر را براي عملکرد         پس می  .آید  وجود می 
  : شغلی به وسیله میزان خودمداري سازمانی تنظیم کرد

  عملکردشغلی = 412/0) + 623/0(خودمداري سازمانی 
 432/0،  یک واحـد افـزایش در میـزان خیراندیـشی         به ازاي     

تـوان    پـس مـی   . آید  می واحد در عملکرد شغلی افزایش به وجود      
معادله رگرسیونی زیر را براي عملکرد شـغلی بـه وسـیله میـزان              

ــرد   ــیم ک ــشی تنظ  = 216/0) + 432/0(خیراندیــشی : خیراندی
  عملکرد شغلی

 صـول ا بـه ي  بنـد یپا زانیـ م در شیافـزا  واحـد  کیي  ازا به
. دیآ یم وجود به شیافزای  شغل عملکرد در واحد 323/0،  یاخالق
 بـه ی  شـغل  عملکـرد ي  بـرا  را ریزی  ونیرگرس معادله توان یم پس
  : کرد میتنظی اخالق اصول بهي بندیپا زانیم لهیوس

  

  یعملکردشغل = 225/0) + 323/0(ی اخالق اصول بهي بندیپا
  
  
  

  
  بحث

ي هـا  مؤلفـه  دار یمعن رابطه و باال یهمبستگ انگریب قیتحق جینتا
 نیـ ا با همسو. باشد یم رانیمدی  شغل عملکرد وی  سازمان اخالق

). 16 و 11(کـرد  اشـاره ی  محققان مطالعات جینتا به توان یم افتهی
ی کـ ی کهی  اجتماع عدالت مبحث طبق گفت توان یم حیتوض در
 تیـ حما و مناسـب ي  فضا جادیا است؛ی  سازمان اخالق اهداف از
 از 14یاخالقـ  رفتـار  بـه  دادن پاداش وی  اخالقي  تارهارف ازی  کاف

 از بهتـر  درك. اسـت  رانیمـد  عملکـرد  زانیـ م بـاالرفتن  عوامل
 حـل  و تیریمـد  شـدن  آسـانتر  بـه  منجری  سازمان اخالقي  فضا

ی اخالقـ ي  فـضا  و سـالمت  سـمت  بـه  حرکـت  و هـاي   موضوع
 مؤلفـه  سه هري  باال نییتب قدرت و رابطه به توجه با). 7(شود  یم

 مــدارس، رانیمــدی شــغل عملکــرد بهبــود دری ســازمان قاخــال
ي ضروری  سازمان اخالق ارزش دادن نشان دري  شتریب قاتیتحق
 اتیادب نهیزم در موجود منابع فقر آنها، انجام با که رسد یم نظر به

. شـد  خواهـد  جبـران  زینی  آموزشي  ها طیمح دری  سازمان اخالق

  )=n 400(پژوهشي رهایمتغ نیبی ستگهمب سیماتر .3جدول
  

 * * * یسازماني خودمدار ریمتغ
 * * یشیراندیخ 1 یسازماني خودمدار

 * یاخالق اصول بهي بندیپا 1 814/0 یشیراندیخ
  یشغل عملکرد 1 314/0 505/0 یاخالق اصول بهي بندیپا

  1 203/0 512/0 724/0  یشغل عملکرد
  

 
  گام به گام ونیرگرس آزمون جینتا .4 جدول

 ونیرگرسي ها گام ریمتغ  B بیضر B اریمعي خطا بتا بیضر P-Value  نییتع بیضر

 اول یسازماني خودمدار 81/3 21/0 78/0 0/00 0/60
 دوم یشیراندیخ 70/1 24/0 35/0 0/00 0/68
 سوم یاخالق اصول بهي بندیپا 55/1 29/0 20/0 0/00 0/72
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 اخالق بهي  ابزار نگاه از اخالق، به نگاه اصالح با شودی  سع دیبا
 مـورد  اخالق خود خاطر به را اخالق تا میکن تالش و شود زیپره
 بـرگ  یـک  عنـوان  بـه  اخالق به دیبا رانیمد. میده قرار تیعنا

 در اتیـ اخالقي  اجـرا  موانـع  رفـع  در و باشد داشته تیعنا برنده
 نیانگیم که داد نشانی  فیتوص آمار جینتا. باشد کوشا خود مدرسه
 انیـ م در نیهمچنـ  و باشـد  یم متوسط از باالتری  مانساز اخالق
 نیانگیم نیباالتری سازماني خودمدار ،یسازمان اخالقي ها مؤلفه

 خـود ی اخالقـ  اریـ مع. بود نیتر نییپای اخالق اصول بهي  بندیپا و
 در). 15(باشـد  استوار »يابزار«ی  اخالقي  فضاي  مبنا بر ،يمدار

 تیاولو دري  فرد نفعتم و سودي  ابزاری  اخالقي  فضا با سازمان
 کردن حداکثر اساس بری  سازمان نیقوان و اصول هیکل و دارد قرار
 قاتیتحق با حاضر پژوهش از حاصلي ها افتهی. است استوار سود،
 محققـان  ازي  ا عـده  جینتـا  بـا  و). 14(باشـد  یمـ  همسوي  متعدد

ي فـضا  کیـ تئور وی  منطقـ  نظـر  از). 16و11(باشـد  یمـ  ناهمسو
 رانیمـد ی  شـغل  عملکـرد  کـاهش  بـه  منجر دیبا ،يابزاری  اخالق

 کـه  اسـت  جهـت  آن از دیشـا  ه،یقض نیا عکس اثبات. شود یم
 توانـد  یمـ  کـه  دارد فرهنگـی  ریشه ران،یمدی  سازماني  خودمدار

 به اعتماد عدم نداشتن خودمحوري، و خودخواهی  جهل،  ازی  ناش
 مـوارد  و مـدارس  مـدیران  15ذهنـی  انعطـاف  نداشـتن  و دیگران

، سـاالري  دیـوان  سـاختارهاي  ماننـد  16سـازمانی  موانع ازي  گرید
 فقـدان  و متمرکز بصورت ریزي برنامه و مرئوسی و رئیس روابط

 مـشارکت  معلمان، با رابطه در البته. )19(دباش مشارکتی مدیریت
 احـساس  ریتـأث . اسـت ی  اخالقـ  بحـث  هـا  آن مـشارکت  عـدم  یا

 هدیپوشـ  یکـس  بـر  پـرورش  و آموزش روند بر معلمان تیمسئول
 دیـ با که داردي  مرز و حد آنان مشارکت حال نیع در اما،. ستین

 را آن بازدارنده عوامل مشارکت، دیفوا گرفتن نظر در ضمن ریمد
 معلمـان  تخـصص  و بلوغ به توجه با و دهد قرار مطالعه مورد زین

 دری  کوتاه وی  توجه یب. کند نییتع را آنهاي  ریپذ مشارکت حدود
 معلمـان  بري  گرانباري  ها بیآس هتج دو از است ممکن امر نیا
 رفتنیپـذ  استحقاق ها  معلم اگر. کند واردی  آموزشي  ها سازمان یا

 را آنهـا  مـشارکت ي  هـا  نـه یزم ریمـد  و باشند داشته را تیمسئول
 آنهـا  هیـ روح و زهیـ انگ بری  بزرگ لطمه دیترد بدون نسازد، فراهم
 و شدبا کم معلماني  ریپذ تیمسئول اگر بالعکس،. شد خواهد وارد
 ماتیتـصم  در را آنهـا  و کند اریاخت ضیتفوی  عیوس طور به ریمد

 سـازمان  دهـد  شـرکت  ندارند، را آنی  آمادگ که یحال در حساس،
 بیآسـ  حالـت،  دو هـر  جـه ینت. شـد  خواهد بحران دچاری  آموزش

). 20(اســت جامعــه ســرانجام و آمــوزان دانــش معلمــان، دنیــد
ي خودمـدار ي  ضاف که داده نشان شده، انجام قاتیتحق نیهمچن
ی اخالقـ  ریـ غ رفتـار  بـا  سـازمان  منـافع  وی  شخـص  منافع مانند

 رفتـار  احتمال ،یسازمان يخودمدار). 21(است ارتباط در کارکنان
 تیرضـا  و تعهـد  کـاهش  باعـث  و داده شیافـزا  رای   اخالق ریغ

 متمرکـز ي  ها طیمح در ادیز احتمال به نیهمچن). 22(شد خواهد
ي خودمدار (سازمان منافع و) يردف/ ي  خودمدار(ي  فرد منافع بر
 ریـ غ و مـشکوك  رفتار گر،یدی  اخالقي  فضاها از شتریب) یمحل/ 

ي اعـضا ی  اخالقـ  طیشـرا  نیـ ا. اسـت  تـر  يقو کارکنانی  اخالق
 حـداکثر  کـه  کـرد  خواهـد  بیـ ترغی  میتصم اتخاذ به را سازمان
 ماننـد ی  سازمان منافع حداکثر ای ی شغل ارتقاء مانندی  شخص منافع

 در رای  احتمال نامطلوبي  امدهایپ از صرفنظری  مال هدف مالقات
ي خودمـدار  نیانگیـ م بـودن  باال نیهمچن ).23(داشت خواهدی  پ

ي هـا  وهیشـ  بروز شیافزا به منجر است، ممکن رانیمد یسازمان
ي رفتارها،یسـازمان ي  شـهروند  ضـد ي  رفتارهـا ،  يرفتار نادرست

 کاهش ،،مدرسه کارکنان کمتر تیفعال کاهش ،17یسازماني  قلدر
 ریمد. )28-21(شد خواهد مدرسه کارکنان انیم دری  سازمان تعهد

 دیـ با کـه  اسـت  سـازمان  آن رهبـر  قـت یحق دری  آموزش سازمان
 لهیوسـ  بـه  را هـا  آن کـه  باشـد  قـادر  و کند نییتع را ها یمش خط

 آوردن در اجرا بهي برا. آورد در اجرا به خود دستان ریز یا همکاران
 عنـوان  بـه  او. کنـد  نفوذ گرانید در اندبتو دیبا ریمد ها، یمش خط
 خاص اخالق و تخصص دانش،ي  دارا تنها نه دیبای  آموزش رهبر
 اخـالق  و تخصص دانش، به زین را گرانید است الزم بلکه باشد
 مگـر  شـود  ینمـ ي  کار نیچن انجام به قادر هرگز او. سازد مجهز
 نـه  او .باشـد  داشته را بودن اعتماد قابل و دیمفی ژگیو خود آنکه
 بلکـه  باشـد،  داشـته ی  اخالق مفروضات و روشن فلسفه دیبا تنها
 قیطر ارائهی  اخالقي  رفتارها و افعال ساختني  جار با است الزم
 ارائـه  حـل  راه ایاولی  حت و آموزان دانش و معلمان همه به و کرده
 رفتارهـا  در ،یآموزش رانیمد که است ستهیشا نیبنابرا). 29(دهد
 و توجـه  مـورد  تـاکنون  و نـه یزم نیا در کهی  اخالقي  ارهایمع و

 انیـ م از راي  خودمـدار  مـانع  و نموده دنظریتجد بوده، آنان عمل
ی شغل عملکرد و یشیراندیخ نیب موجود رابطه به توجه با. بردارند
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ی اخالقـ ي  فـضا  منطبقی  اخالق اریمع نیا که گفت دیبا رانیمد
 دیتأک یجمع منافع به توجه و تیانسان وی  رخواهیخ بر و »توجه«

 گریکـد ی بـه ي  ا صـادقانه  عالقـه  فضا، نیا در افراد لذا ،)15(دارد
 گـران ید بـر  رفتارشـان  اسـت  ممکـن  کهیی  امدهایپ به و داشته
 به امر نیا و کرده، عمل تر یاخالق لذا کنند یم توجه باشد داشته
 توجـه  عـالوه،  بـه . شد خواهد منجر آنانی  شغل عملکرد شیافزا

 رفتارهـا،  نـوع  نیـ ا بـه  پـاداش  وی  نانـسا ي  رفتارهـا  به سازمان
. بخــشد یمــ بهبــود را عملکــرد و شیافــزا رای انــساني رفتارهــا
 و مثبــت  رابطـه  یرخـواه یخي  فضا که کردند شنهادیپ محققان

ی ســازمان  امور در شتریب تیفعال به کارکنان زهیانگ باي  دار یمعن
 سرپرستان انیم در رفتار سوء وی  رخواهیخي  فضا نیب). 28(دارد
 .)30(نکرد افتي ی دار یمعن و مثبت رابطه چیه سرپرستان، ریغ و

 کارکنـان،  تمرد رفتار بای  رخواهیخي  فضا نیب که افتندی محققان
 در تعهـد ی  رخـواه یخ نیهمچنـ ). 27(نـدارد  وجودي  ا رابطه چیه
 زیـ ن گرید محققان). 30(دهد یم شیافزا را سازماني  اعضا انیم

 و داده، کـاهش  را 18نحـراف ا رفتار احتمالی   رخواهیخ که یافتند
 لـذا  .)22(شـد  خواهـد  کارکنـان  تیرضـا  و تعهـد  شیافزا باعث

 اقـدامات  و هـا  برنامـه  اجراي و طراحی لهیوس به تواندیم سازمان
ي فضا توسعه و بهبود به سازمان، انسانی منابع بهسازي و توسعه
 پـژوهش  از حاصـل ي هـا  افتـه ی .کنـد  کمکی رخواهیخی اخالق
  ).31و11،12،16(باشد یم همسوي متعدد قاتیتحق با حاضر
 افتنیـ  در پرورش، و آموزش ارشد نیمسئول شود یم شنهادیپ  
 در ها آن کردن آماده و پرورش و آموزش در موجود افراد نیبهتر

 و مهـم ي  ها پست دری  فعل رانیمدی  نیجانشي  برا کینزد ندهیآ
 عملکـرد  وی  اخالق اصول بهي  بندیپا نیب. ورزند اهتمام حساس،

 نظر از افتهی نیا . دارد وجود رابطهیی  ابتدا مدارس رانیمدی  شغل
 از فـضا  نیـ ا در افـراد،  رایز است دییتأ مورد زیني  نظر وی  منطق

ی اخالقـ  نیقـوان  و اصـول  و برخوردارندی  کافی  زشیانگ سالمت
 ن،یـ ا بـر  عالوه. شود یم آنها زشیانگ باعث ،يا حرفه وی  سازمان

 از کـه یی  رفتارهـا  وی  انـسان  -یالقاخي  رفتارها به فضا، نیا در
 پاداش کنند، یم تیتبعي  ا حرفه وی  سازمانی  اخالق نیقوان اصول
ی اخالقـ ي  رفتارهـا  شیافـزا  سبب خود امر، نیا که شود یم داده
 نیقـوان  از اطاعـت  فـضا،  نیـ ا در افراد،. شود یم مدارس رانیمد

 حیتـرج  منفعـت،  و سـود  کسب به راي  ا حرفه وی  سازمانی  اخالق

 یاخالق اصول بهي  بندیپا نیب که افتندی محققان). 21 (دهند یم
 بهي  بندیپا). 22(ندارد وجودي  ا رابطه چیه کارکنان، تمرد رفتار با

ــ اصــول ــم در تعهــد یاخالق ــزا را ســازماني اعــضا انی  شیاف
ی اخالق ریغ رفتار احتمالی  اخالق اصول بهي  بندیپا). 15(دهد یم
 خواهـد  کارکنـان  تیرضا و هدتع شیافزا باعث و داده، کاهش را
 و بهبـود  سـبب  ،یاخالقـ  اصـول  بـه ي  بنـد یپا نیبنابرا ).22(شد
 سـازمان  لـذا . شـود  یمـ  مـدارس  رانیمدی  شغل عملکرد شیافزا

 قیطر ازی  اخالقي  فضا نیا تیتقو با تواند یم پرورش و آموزش
 قیتـشو  و اجـرا،  قابـل  البتـه  وي   کاربرد و درست نیقوان نیتدو

 و کارکنـان  رفتـار  کنتـرل  و نیقـوان  نیـ ا از تیـ تبع بـه  کارکنان
ي ا حرفـه  وی سـازمان  نیقوان خالف بر کهیی  رفتارها ازي  ریجلوگ
 عملکـرد  شیافـزا  سـبب  و تیـ تقو رای  اخالقـ ي  فضا نیا است،
 حاضر پژوهش از حاصلي  ها افتهی. گردند مدارس رانیمدی  شغل
ی صـورت  در). 12،14،32،33(باشد یم همسوي  متعدد قاتیتحق با
 یک ،یاخالق اصول بهي  بندیپا اثر بر سازمان بر حاکمي  فضا که
 کارکنـان  انیـ مي سـازگار  و توافـق  موجب باشد،ی اخالقي  فضا

. داد خواهـد  شیافزا رای  شغل عملکرد خود نوبه به و شده مدرسه
 اصـول  بـه ي  بنـد یپا جهت تحقق ست،یبا یم مدارس رانیمد لذا

 در آنتن  ساخعملی و 19قخالا رین منشووتد بــــه ،یاخالقــــ
 ازی  اخالق اصول بهي  بندیپا وی  شیراندیخ. ورزند اهتمام مدارس
ــم درخالقی ا بمطلو يها ه شیوجمله ــدیریت ســ ــه نمازاــ ا ــ
 تخالقیاا رین منشووتد هــا آن جهت تحقق که دشو می بمحسو

ــها ضنمازسا در آن ساختن عملی و ــسا وريرـ ــیا در وت ـ ن ـ
ــسرا ــتا بـــ  رفتار دنینهکردنها ویی اجرا يها ضمانت دیجااا ـــ
 در راخالقی ا لصوا و تخالقیاا انمیتو نمازسا درخالقی ا

 بـه  سـازمان  تخلقی  عمل مهارت آموزش. درـت کـتقوی نمازسا
 رانیمـد ي  برا خدمت ضمني  ها دورهي  برگزار بای  اخالق اصول
 راهگـشا  توانـد  یمـ ی  اخالقـ  اصول بهي  بندیپا نهیزم در مدارس
 ارزنـده  هـاي  طـرح  و خـوب  هاي فعالیت و کارها نیهمچن. باشد

ــهیزم در مدرســه ــسه در ،یســازمان اخــالق ن ــه اي جل ــراد ب  و اف
 و تجـارب  بـا  رانیمد طریق این از تا شود ارائه ذیربط هاي گروه

 مدرسـه  مـدیر  گـاه  آن. شـوند  آشـنا  مـدارس  ریسـا  هـاي  اندیشه
 سـایر  موفـق  تجـارب  و کارهـا  از بازدیـد  و مشاهده با بایست می

 مناسـب  الگوهـاي  و هـا  طـرح  و بیفزایـد  خود تجارب بر مدیران
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 بـه  توجه با ارزیابی و مطالعه از پس و شناسایی را موفق مدیران
 بهبـود  ايبر .دنمایـ  اجرا الزم تغییرات از بعد خود مدرسه شرایط

ــرد ــغل عملک ــدی ش ــدارس رانیم ــشا م ــت ستهی    قخالا که اس
 دشو کنترلییگر د جایگزینکنترلی دخو د،بگیر ارقر نقانو رکنا در

 بـه  توجه با .شوند تبدیلی ـخالقانین اقو بههاي اخالقی     و هدف 
 آن،ي  هـا  مؤلفـه  وی  سـازمان  اخـالق  ریمتغ از ریغ به که امر نیا

 رانیمـد ی  شـغل  عملکـرد  بر زیني  گرید ادیزي  رهایمتغ و عوامل
ـ  پژوهـشگران  کـه  شود یم شنهادیپ لذا باشند، یم گذار ریتأث  ،یآت
 و کنندی   بررس را رانیمد عملکرد بر اثرگذار مختلف عوامل ریتأث
 اصولي اجرا یا وجود جمله ازی  سازمان اخالق گرید ابعاد مورد در

 و سـازمان  دری  شغل تیموفق وی  اخالق رفتار نیب رابطه ،یاخالق
ی سازمان اخالق بهتر سنجش جهت و بپردازند پژوهش به زین.... 
 ران،یدمي  خوداظهاري  ها پرسشنامه از استفاده بر عالوه ران،یمد

 در کـه  شـود  دهید تداركیی  ها مصاحبه یا پرسشنامه است ارجح
   اسـتفاده  زیـ ن مـدارس  کارکنـان  ریسـا  و معلمان نظرات از ها آن
  .دشو
  
  يریگ جهینت

 عملکـرد  وی  سـازمان  اخـالق  نیانگیم که داد نشان قیتحق جینتا
ي هـا  مؤلفـه  انیـ م در و باشـد  یم متوسط از باالتر رانیمدی  شغل

 و نییتب در را سهم نیشتریبی سازماني خودمدار ،ینسازما اخالق
ي خودمـدار  بـه  توجـه  بـا  .دارد رانیمدی  شغل عملکردی  نیب شیپ

 وی  رخـواه یخ،  تیانـسان  سمت به مدارس، هرچه ران،یمدي  باال
ی اخالقي  فضا کند توجهی  طلب منفعت و سود از شیب ات،یاخالق

 شدن خارج به منجر امر نیا و یافته کاهش زین حاکم، »يابزار«
 ران،یمـد  دیـ با لذا شد خواهدي خودمدار الك از رانیمدی  جیتدر
 صـرفاً  کـه  نیاي  جا به ،یاخالقي  ها ارزش نمودن لحاظ کنار در

 وی  انـسان ي  رویـ ن منافع به باشند، داشته نظر در را سازمان منافع
 توجـه  بدون مدرسهی  بخش اثر که شندیاندیب زین سازمان کارکنان

 کـه،  نیـ ا بـه  توجـه  بـا  حـال  نیعـ  در .بـود  نخواهد سریم آن به
ي خودمدار مؤلفه به مربوط ،یشغل عملکرد نییتب قدرت نیشتریب

 اندازه همان به است، ستهیشا مدارس رانیمد لذا است،ی   سازمان
 دهد می عمل آزادي) مدرسه وکارکنان معلمان ( زیردستان به که

 بـر  را الزم تنظار و گیرد کار به را خود اقتدار هم اندازه همان به
  . باشد داشته آنها کار
  
  

  یاخالق يها همالحظ

 از هـا،  پرسشنامه به دهندگان پاسخ حقوق به احترام تیرعا جهت
 .شد استفاده نام بدوني ها پرسشنامه

 هـدف  کـه  شـد  داده حیتوضـ  کامل طور به ها یآزمودني  برا  
 ازي  ا گوشـه  بتواند دیشا آن جینتا که شد انیب و ست؟یچ قیتحق
 جینتا نیهمچن. سازد مرتفع رای  شغل عملکرد وی  اخالقي  ارهارفت
 جملـه  ازی  اخالق مالحظات هیکل که شد خواهد مطرحي  ا گونه به

 تـا  لـذا  شـود  تیـ رعا افـراد ی  خـصوص  میحـر  و بـودن  محرمانه
  .دهند پاسخ ها پرسش به صداقت با حدامکان

  
  يسپاسگزار

 مرا  قیتحق نیا مراحل همه در کهی کسان همه از فراوان تشکر با
 وجـود  بـه  چـه  آن تـا ،  نمودنـد ي  فکـر  تیحما ویی  راهنما،  يیار
 هنیمـ ي  اعـتال  وي  بـشر  دانـش  شرفتیـ پ راه در بتوانـد  دیآ یم
   . باشد داشته زیناچ و کوچکی حت، ینقش رانیا زمانیعز
  

  نامه واژه
1. Educational Organizations هاي آموزشی سازمان 
2. Ethical System نظام اخالقی 
3. Workaversion خودکارگریزي 
4. Work Avoidance طفره رفتن ازکار  
5. Defience لجبازي و خودسري 
6. Resistance مقاومت در برابر اقتدار 
7. Revenge توزي کینه 
8. Aggression پرخاشگري 
9. Egoistic Climate فضاي خودمداري 
10. Institutional Autonomy  انخودمداري سازم 
11. benevolent Climate فضاي خیرخواهی 
12. principled Climate اصول اخالقی 
13. Job Satisfaction رضایت شغلی 
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14.Organizational Commitment تعهد سازمانی 
15. Ethical Behavior رفتارهاي اخالقی 
16. Organizational Barriers موانع سازمانی 
17. Organizational Bulling  سازمانیيقلدر  
18. Deviant Workplace Behavior   رفتارهاي انحرافی   
19. Codes of Ethics منشور اخالقی 
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