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  یو تعهد سازمان یشغل یریبر درگ یاآموزش اخلاق حرفه یاثربخش

 ییمعلمان دوره ابتدا نیدر ب

 
 2، شیما عباسی هرفته2سمیه کهدوئیدکتر ، *1دکترمحسن شاکری

 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد .1

 گروه روانشناسی، مؤسسه آموزش عالی امام جواد )ع( یزد .2
 (90/90/09، تاریخ پذیرش:90/90/09تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

 و اخلتا  شخصتی    ر افتاا  هتای فعالیت  و رفتارها از بسیاری ریشه
 از کته رفتتاری  ر آن بته زیاا که پایبندی (؛1اس  ) اخلاقی هایارزش
عنتاان  بته 1ایخلتا  رافتها (.2است  ) اثاگذار کند می پیدا باوز افاا 
رافه و مسائل  کی ر  یاخلاق فیتکال ی انش اخلا  به بارس از یاشاخه
اس  که  ییهاو  ستارالعمل هااهیو  رصد  ارائه ش پا از یآن م یاخلاق

(. ایتن 3) دیتنما نیتیای تعرافته یهتاافاا  و گاوه یرا باا فیتکال نیا
 یستلا  بشتا یاز اصال و استتاندار ها یااخلا   رباگیانده مجماعه

 کند. می نییها را تعر افاا  و گاوهاس  که رفتا
 
 
 

 
ای  یک فاایند تفکا عقلانی اس  که هتد  آن  ر رقیق   اخلا  رافه

را چته ماقت   ییهتامحقق کا ن این اما اس  که  ر سازمان چه ارزش
بتا روی  یایگتتثثیا چشت  نی( و همچنت4باید رفت  و اشتاعه نمتا  )

لذا یکی از  .(5سازمان  ار  ) و عملکا  فا ی و گاوهی و نتایج ها یفعال
های مدیاان کارآمد  ر سطاح مختلف  چگانگی ایجا  تاین  غدغهعمده

هاست  تتا باای عاامل انسانی شتاغل  ر تمتاح رافه اسببستاهای من
ها با رس مسئالی  و تعهد کامل بته مستائل مامعته و رافته ختا  آن

 (.3رعای  کنند )بپا ازند و اصال اخلاقی راک  با شغل و رافه خا  را 
 
 
 

 چکیده
و  رصد  ارائه  پا از یآن م یرافه و مسائل اخلاق کی ر  یاخلاق فیتکال یاز  انش اخلا  به بارس یاان شاخهبه عنا یااخلا  رافهزمینه: 

 نییپژوهش عبارت با  از تع نیا یهد  کل. دینما نییتع یارافه یهاافاا  و گاوه یرا باا فیتکال نیاس  که ا ییهاو  ستارالعمل هااهیش
 شها یز . یی معلمان  وره ابتدا یو تعهد سازمان یشغل یایبا  رگ یاآمازش اخلا  رافه یاثابخش

 هیآن را کل یمامعه آمار پس آزمان با گاوه آزمایش و گاوه کنتال با . –روش پژوهش  روش نیمه آزمایشی با طاح پیش آزمان روش: 

انتخاب و به طار  معلمان نینفا از ا 31فا با . تعدا  ن 1441ها ردو  که تعدا  آن  ا ندتشکیل می ز یاستان  2 هینار یمعلمان  وره ابتدائ
- ا ه  ینها ربا .   یو تعهد سازمان یشغل یایپژوهش پاسشنامه  رگ نیو گااه گمار ه شدند. ابزار ا شیآزما ینفا 15 و گاوه  به یتصا ف

 قاار گافتند. لیو تحل هیمار  تجز انسیکاار لیشده با استفا ه از تحل یآورمم  یها

 یهاافتهی نیهمچن ی تثثیا  ار .و تعهد سازمان یشغل یایبا  رگ یااخلا  رافه که آمازشپژوهش راضا نشان  ا   یهاافتهی ها:تهیاف

تفاوت  ی ارا) تعهد عاطفی  تعهد مستما  تعهد هنجاری(  و گااه از لحاظ نماات همه ابعا  شیکه  و گاوه آزما  هدیپژوهش نشان م
 با ند. ی ارامعن

و صحب  ای ای به  لیل استفا ه از فنانی مانند معافی اخلا  رافهرافهگف  که آمازش اخلا   دیبا یکل یبندمم  ک ر ی گیری:جهنتی

ی معلمان را بهبا  بخشیده و تعهد سازمان یشغل یای رگ ی ایو انتقا پذ یارافه ی ارامان   یانضباط کاری  ومدان کار ی رباره فضائل اخلاق
 اس .

 

 یتعهد سازمانی  شغل یای رگی  ااخلا  رافه: نادواژگکلی
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ای  ر آمازش و پاورش   ر گاو تصتار انستان از فاهنت  رافهاخلا   
سازی نها ینه یو پاورش باا آمازش آمازش و پاورش اس . 2یسازمان

اخلتا   اثتابخش مستما و جیخا  محتاج تاو یاخلا   ر فاهن  سازمان
 ف یکارکنتان  شتاح و تا اان یمعلمتان  متد) ر همه ارکتان ستازمان 

 ییمعلمان متدار  ابتتدا یااخلا  رافه اس . (ساختار و ...  هانامهآیین
  3انتد از: صتداق ها عبارتمؤلفته نیتاس . ا یشامل هف  مؤلفه اساس

 8یایقانان پذ  7ارتااح  4یرف  کاام  انسان  5یایپذ ی  مسئال4عدال 
ا  اخلا  خت نیشا  که اای  ر معلمان سبب میاخلا  رافه .9یو وفا ار

ها و آن ابدیانتقال  یسازمان آمازش ایافاا   اخل مدرسه  گای  به خا  به
خا    ر  رون خا   یرشد و تعال یباا سازند و شیخا یرا الگا یه  و

 کی ایرافه  اشتن اخلا  نی؛ بنابااندیکار و شغل تلاش نما طیو  ر مح
ای  ر هبا اخلا  رافت یو معلمان متک شافتهیای پبا  اس . اخلا  رافه

 (.  ر ایتن راستتا غلتامپار 4) شتا آن کشتار می شتاف یپ مامعه سبب
 فاهن  بهبا  با تااناند که میفااهانی بیان کا ه واشقانی و پارشافعی

  رنتیجه و معلمان ایرافه اخلا  آمازشی  بهبا  هایسازمان سلام  و
 (.7آور  ) فااه  را آمازشی نظاح کارایی بهبا 
  یتتاین عامل کسب مزکه مه  اندافتهی ر یها به خابسازمان اانیمد
رو  تامه به مقاله تعهتد و  نیهاس   از اسازمان 11یمناب  انسان  یرقابت
 یهتابته ستازمان و انجتاح هتا چته بهتتا نقش یمناب  انستان یوفا ار

از  یکتی  یمناب  انسان یفاا نقش فیو ا یها و رتبه آن افتهیاختصاص 
از مشتکلات عمتده  یکتی(. 8هاس  )سازمان اانیمد یهای مد غدغه
و غتاور  یعتدح  لبستتگ  یکتارکارکنتان  کت  ییها  مابه متاسازمان
 هیتتاین ستامامه  یانستان یاونیت آنان اس . نییپا زهیانگو   یسازمان
تای  اشتته باشتد  مطلتاب  یتفیک هیساما نیهاس  و ها چه اسازمان

 ر مار   دیخااهد شد. لذا با شتایب ازمانس یبقا و ارتقا   یارتمال مافق
اقتداح هت  بته  نیفااوان کا ؛ چاا که ا یسع یانسان یاوین یفیبهبا  ک

وفتا ار  خشتنا    یانستان یاویتنف  سازمان اس  و ه  به نف  افتاا . ن
  یبته رفت  عضتا لیتو متما یهتای ستازمانسازگار با اهدا  و ارزش

 تاانتدیکنتد  مت  یتعالف مقار  فیکه راضا اس  فااتا از و ا یسازمان
 ر ستازمان  ییاوین نیسازمان باشد. وما  چن ی ر اثابخش یعامل مهم

و  ایتتثخ بت  یغ زانیآمدن م نییبا بالا رفتن سطاح عملکا  و پا همااه
تا  خدم  کارکنان اس  و ومهه سازمان را  ر امتماع مناستب ملتاه 

 تعهتد (.9) آور یرشد و تاستعه ستازمان فتااه  مت یرا باا نهی ا ه  زم
 تامته متار  همتااره کته اس  سازمانی هاینگاش ممله از 11سازمانی
هستند  تثثیاگذار آن ایجا   ر مختلفی عاامل اس  و گافته قاار محققان

 اهدا  و هاارزش به اعتقا  سا ه طاربه تاانمی را سازمانی تعهد (.11)

قلبتی و تمایتل  اخلتاقی  التزاح ستازمان  بته وفا اری سازمان  ارسا 
کته بتاای آن سته  ؛(11ارسا  نیاز به ماندن  ر سازمان تعایف کتا  )

)تمایتل افتاا  بته  12تعهتد عتاطفی -1مؤلفه  ر نظا گافته شده است : 
کتار ختا   ر  گذاشتن اناژی و وفتا اری ختایش بتاای ا امته  ا ن بته

هتای مستتما بتا )تمایل بته انجتاح فعالی  13تعهد مستما -2سازمان(  
تعهتد  -3های ماتبط با تا  ستازمان( و فا  از هزینه اسا  تشخیص

مانتدن بته عنتاان یتک عضتا از  )ارسا  تکلیف به بتاقی 14هنجاری

عملکتا   نیو همچنت بت یغ نییبا ناخ پا یتعهد سازمان (.12) سازمان(
از  یکتی یمان  تعهتد ستازاز ایتن رو(. 13بهتا  ر ارتبتاط است  ) یشغل

 قتاتی(. تحق14است  ) یستازمان اتیت ر ا ب قیتقابتل تحق یهاماضاع
فاکتار مه   ر  کیرا به عناان  یسازمان هدتع  ی ر رفتار سازمان نیشیپ

 (.15 ا ند ) صیتشخ یو بهبا  عملکا  شغل ییکاهش مابه ما
  کارکنتان یوربهبا  نگاش  رفتار  عملکا  و بهتاه مه   یگا  ر عامل
ای که اشتخاص به  رمه یشغل ایی رگباشد. آنان می 15یشغل ایی رگ

کنند اشتاره  ار  می یابیهای  شانشناختی با شغل فعلیبه لحاظ روان
 و یفتداکار  تاان از کار  رضای  با عمده طار به شغلی (.  رگیای14)

 هنده تجابته بالتا نشتان یشغل یای رگ(. 17) شا می تعایف  لبستگی
  افتختار و غتا  شتدن  ر کتار و ارستا ا  یاشتت  یمعنتا ار ارسا 
فا  به شغل  زمان با گذش   یوضع نینسب  به کار اس .  ر ا ندیخاشا

 ارنتد  نییپا یشغل یایکه  رگ یافاا  (.18) کندمی دایپ یخا   لبستگ
 یبالتاتا  ر ستط  یتیو باونگاا یروان رنجار  یشغل یفاسا گ از نظا

از  یامتمتاع  یترما از مملته یبتا منتاب  شتغل یشغل یایهستند.  رگ
 فه یتناع و   یکنتال شغل  یرهبا ملکا  ع نا اان  بازخار همکاران و 

 نیتا آمازش ماتبط اس . علاوه بتا لاتیرشد و تسه وی ایا گیفاص  
؛ (19انتد )لئقای شتایب  یشغل اهم یبالا باا یشغل یایبا  رگ کارکنان
و  تعهتد ستازمانی یامتاوز یهاسازمان یباا یاتیاز الزامات ربنابااین 

ای اخلتا  رافته ی ر پاتتا تاانتدیمه  م نیس  که اا یشغل یای رگ
 یایت رگ جتا یا قیتاز طا تااننتدیم اانیمد نیهمچن (.21) ابدی تاسعه
  یتبته مز ی ر کارکنان عملکا  سازمان را بهبا  بخشتند و رتت یشغل
 یباشند  رفتارهتا ایکارکنان  ر شغل خا   رگ ی. وقتابندی س   یرقابت

شا  ه  مناف   نیه  مناف  خا شان تثم کهیطاربه  هندیمثب  باوز م
به کار خا    ا یز ا ی اشتن علاقه و اشت لیبه  ل ایسازمان. کارکنان  رگ

سازمان کار کنند و عملکا شان بهتا  ی ارند فااتا از رد انتظار باا لیتما
 نیهمچنت . ارنتد ی پتایینیشتغل یایتخااهد بتا  کته  رگ یاز کارکنان
 ارنتد  کتار ختا  را معنتا ارتا و  یا یتز یلشتغ یایتکته  رگ یکارکنان
 یشتغل  یرضتا و به ایتن  لیتلکنند ی ر  م گاانیاز   تاکنندهیراض
 جتتتهی(.  ر نت21خااهنتتتد  اشتتت  ) گتتتاانینستتتب  بتتته   یشتتتتایب

 قتت ی ر رق .(22باخار ارنتتد ) یبالتتاتا  یتتو از خلاقند اتایپذ یمستتئال
 کنندیرا تجابه م یا ارند تنش کمت ییبالا یشغل یای رگ هک یکارکنان

 یشتغل یای رگ یبه طار کل (.23 ارند ) یشتایب  یو از شغل خا  رضا
 یکمتک بته ستازمان بتاا یباا یا یبن یکارکنان و ارزش زشیانگ دیکل
 ارند  ییبالا یشغل یایکه  رگ یاس . کارکنان یرقابت  یبه مز یابی ست

 یو انتاژ ارنتد  یشتتایب  یاز شغل خا  رضتا گاینسب  به کارکنان  
 خااهدیم زمانسا کهی. وقتکنندیصا  م شانیانجاح کارها یباا شتایب

 یعتال اریاعتما  بالا  خدمات بس یهیکند که با پا جا یمثب  را ا یطیمح
 دیتبا  کارکنتان باشتد یعملکتا  عتالو ختاب   یمتیکار ت ان یبه مشتا
اشتته  ر کار ختا    ییبالا یای اشته باشد که مشارک  و  رگ یکارکنان
 یدیتاز عاامتل کل یکتیعناان  به رگیای شغلی رو  نی(. از ا24باشند )
 کتهیطاربته  شتا یمحستاب مت یو ستازمان یفا  یامدهایمؤثا با پ
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  یرضتا شیو افتزا یکاهش استتا  شتغل تااندیبالا م یشغل یای رگ
 (.25را به  نبال  اشته باشد ) یو تعهد سازمان یشغل

 رصتد از  3/29 یاکته اخلتا  رافته نتده انشان  ا نتد محققان باخی
بته ایتن نتیجته و باختی (21) کنتدیم نییرا تب یشغل یای رگ انسیوار

 یرابطه عل ندهیو تلاش افزا یشغل یایبا  رگ یااخلا  رافه نیبرسیدند 
که نتایج پژوهش باخی محققان راکی از این با  . (24) مثب  وما   ار 
و تلاش افزاینده رابطه مثب  ومتا  ای با  رگیای شغلی بین اخلا  رافه

اخلتا   انیتکته م  هتدینشان مت ها(. همچنین نتایج پژوهش27)  ار 
ومتا   ی اریمثبت  و معنت یپاستاران رابطه یو تعهد سازمان یارافه

تعهد مستما و تعهد ی  با تعهد عاطف یااخلا  رافه انیم نی ار . همچن
باختی . (28) ومتا   ار  یر ایو معن  مثب یپاستاران رابطه یهنجار

اخلتا   ایت و متغ نیبتمحققان  ر مطالعه خا  به این نتیجه رسیدند که 
تعهد مستتما  تعهتد   یو ابعا  آن )تعهد عاطف یو تعهد سازمان یارافه
رابطته  ی)ره( ستار ینیاماح خم مارستانیپاستاران ب دگاهی( از  یهنجار
 ر  یمتار  بارست ایتو متغاز   کی چیه ااتییوما  ندار  و تغ یمعنا ار

و تعهتد  یااخلتا  رافته نیبت نیمؤثا نبا . همچنت گای  ایمتغ ااتییتغ
رابطته معنتا ار ومتا   زیتو سناات ختدم  ن  یبا رسب منس یسازمان
اخلتا   نیکه بباخی محققان  ر پژوهش خا  نشان  ا ند  .(29) نداش 
  معنتا اری رابطه مثب یآن با تعهد سازمان یهامؤلفه یای و تمامرافه

نماات ابعتا  اخلتا  ی  یگا پژوهش یهاافتهیبا اسا   (.31) وما   ار 
اخلتا   ایت و متغ نیبو  با ند نیانگیبالاتا از م یو تعهد سازمان یارافه
(. 31) شتد دهیت   اری ر تماح ابعا  رابطه معنت یو تعهد سازمان یارافه

 انی اری مو معنی مثب  یرابطه هنده ها نیز نشاننتایج باخی پژوهش
 پتژوهش جینتتا(. 35  34  33  32بتا ) یو تعهد سازمان یااخلا  رافه

  تناع مهارت و تعارض نقش ینشان  ا  که استقلال شغل باخی محققان
نتتایج یتک  .(34) و اعتمتا  تتثثیا  ار  ی  تعهد سازمانیشغل  یبا رضا

هت   رست  معلمان را  ر م  ای وره اخلا  رافهپژوهش نشان  ا  که 
  (.37) کندیم ییراهنما

 لیتاین رکن باای ناز آنجا که آمازش و پاورش  ر ماام  اماوزی مه 
بته  ازمنتدین شیاز پت شیمتدار  بت  آیدمی شمار به تاسعه و تحال به

 پاورش پاتلاش و متعهد هستند و تحقق اهدا  آمازش و یانسان اویین
. لاش و هم  معلمان  انس تتعهد   ر گاو  دیبا گای  زیاز ها چ شیرا ب

استت  کتته  نیتتا یستتازمان تامتته و مطالعتته تعهتتد لیتتاز  لاهمچنتتین 
با سطاح بالای تعهد  ارند  از عملکا  بالتاتای  ییکه اعضا ییهاسازمان

کارکنان متعهد سازمان را تا  کننتد کمتتا  نکهیو ارتمال ا باخار ارند
 ارند که بته  ازینی رقابت اییهای اماوزی  ر  نسازمان یاس  و از طاف

مه    ر مشاغل  نیسازمان تلاش کنند و ا فینف  سازمان و فااتا از و ا
. همچنتین  ار  اییژهو  یو آمازش اهم سیتدر رسا  از ممله رافه

  یتتاب کشتار و ء ر ارتقتا یمهم اریمعلمان نقش بس کهبا تامه به این
بته عنتاان  یتعهتد ستازمان یسال  و بانشاط  ارند مطالعه و بارس ینسل

و وفا اری ضتاوری بته   یمسئال ارسا  زه یانگ جا یعاامل مؤثا  ر ا
متؤثا و  ییراهکارهتا تاانتدمیتحقیتق  نیا جینتا شکیرسد. بنظا می
 نیو تتدو یطاار ها چه بهتا کارکنان  یهدفمند باای فعال ییهابانامه

 و یفته وپتاورش  آمتازش  ر شاغل افاا  عناان به زیاا معلمانکند؛ 

 هنتای تماکز و  اشته با عهده را ماان و ناماان نسل و تابی  تعلی 

 مثبت  تثثیا هاآن شغلی عملکا  بهبا   ر تااندیم کارشان ها رویآن

باشتد.  ر ضاورت انجاح این پژوهش مشتخص می بنابااین؛  اشته باشد
های انجاح شده  ر این زمینه  تاان گف  که علیاغ  پژوهشمجماع می

ای با استفا ه از روش آزمایشی کمتا های آمازش اخلا  رافهرهتثثیا  و
هتای متعتد   ر مار  پژوهش قتاار گافتته و ضتاورت انجتاح پتژوهش

شا . های مختلف باای آشکار شدن ابعا  این مسثله ارسا  میماقعی 
-با این اسا   ر این پژوهش به بارسی اثابخشی آمازش اخلا  رافه

شده  هد سازمانی معلمان  وره ابتدایی پا اختهای با  رگیای شغلی و تع
 .اس 

 

 روش

 گاوه با آزمان پس –آزمان  شیبا طاح پ یشیآزما مهیروش پژوهش  ن
معلمان  وره  هیپژوهش کل نیا ی. مامعه آماربا و گاوه کنتال  شآزمای

نفتا بتا .  1441 ها رتدو تعدا  آن با ند کهاستان یز   2ابتدائی ناریه 
رل ا اری و گافتن معافی نامه از ماسسه آمازش عتالی پس از طی ماا

اماح ماا  )ع( یز  و تایید آن تاسط رااس  آمازش و پاورش  به  لیتل 
  1 یو راضت ییخاامه رضاهمکاری و آشنایی با مدیا و معلمان مدار  

نفا از معلمان این  و مدرسه به عنتاان نمانته  ر  ستتا  انتختاب  31
نفتا از معلمتان بته  15تال متغیاهای متزار  شدند. سپس به منظار کن

نفا به گتاوه آزمتایش اختصتاص  15صارت تصا فی به گاوه کنتال و 
 یافتند. 
 پاسشتنامهبتا .  کتانانگا یشتغل یایتاسشنامه  رگپژوهش پ ابزار این

متا ه  5 رگیای شغلی کانانگا شامل  ه سؤال با مقیتا  لیکتات و  ر 
ای ضایب پایتایی پاسشتنامه را لعه ر مطاباخی محققان  (.38)د باشمی

(. باختی محققتان نیتز 39انتد )گتزارش نما ه 79/1  ر مامعه پاستاری
 هتایبه روش همسانی  رونی  ر بارسی  ا هرا پاسشنامه  پایایی مجد 
 81/1کاونباخ آن  که آلفای کا ندمحاسبه  هاینفا ازما ن 51ماباط به 

 ها به روش آلفای کاونباخهپایایی پاسشنام(. همچنین 41به  س  آمد )
(.  ر این پتژوهش پایتایی ایتن 41گزارش شد ) 92/1 ر پژوهشی  یگا 

  هنده پایا با ن ابزار اس .به  س  آمد که نشان 78/1ابزار 
 ر ستال  ایمتا آلن و با . ایآلن و ما یپاسشنامه تعهد سازمانابزار بعدی 

سته بعتد  ستنجش عبتارت بتاای 24هتای مکتار پس از بازبینی 1991
 گتایارائه  ا ند که سؤالات ماباط به ها بعد مجزای از ابعتا    یسازمان

 قائل شدند: زیسه ناع تعهد تم نیب ایبا . آلن و ما
 فا  به سازمان؛ یارساس ی: وابستگی( تعهد عاطف1
 ماندن  ر سازمان؛ یبه باق لی( تعهد مستما: تما2
 (.42) فیا ر قبال انجاح و  فی( تعهد هنجاری: ارسا  تکل3

و  یباای ابعا  هنجتاری /عتاطف بینامه به تاتپاسش نیا ییایپا بیضا
های از مؤلفته کیها ییروا .باشدمی 73/1و  89/1 و 75/1 مستما باابا
و  85/1  عتاطفی 88/1 باای ها بعتد باابتا بتا هنجتاری یتعهد سازمان

و پس از تاممته  روائی محتاایی پاسشنامه(. 43باشد )می 82/1مستما 
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شناستی صتنعتی متدیایتی و روان نفتااز متخصصتان 5بازنگای تاسط 
پایائی پاسشنامه با استفا ه از ضایب آلفای کاونبتاخ . سازمانی تثیید شد

(.  ر ایتن 44بته  ست  آمتد ) 71/1 محاسبه شد که ضایب پایتائی آن
 هنده پایایی ابتزار به  س  آمد که نشان 71/1پژوهش پایایی این ابزار 

 اس .
های آزمایش و کنتال و اماای پیش آزمان از مشخص شدن گاوهپس 

نفتا گتاوه آزمتایش  بانامته  15ها و  ریاف  رضتای  نامته از روی آن
به عناان عامل آزمایشی یتا متغیتا مستتقل  بته  ایرافه آمازش اخلا 

ای و یک بار  ر هفته آمازش با گاوه آزمایشی  قیقه 75ملسه 11مدت 
که گاوه کنتال  ر لیس  انتظار مانده و به بانامه  اعمال گا ید  ر رالی

عا ی خا  ا امه  ا ند.  ر انتهای ملسات پس آزمان باای اعضتای هتا 
ای به گاوه آزمایش روز از شاوع آمازش اخلا  رافه 71 و گاوه پس از 

هتای اخلتا  بتا استا  کتابای رافته انجاح شد. بسته آمازشی اخلا 
و اعتبار و روایی  شد  ا ه( آمازش 49(و )48(  )47(  )44(  )45ای )رافه

؛ رئتا  مطالتب و آن به تثیید چندین نفا از اساتید علاح تابیتتی رستید
 .ارائه گا یده اس  1یاز ه   ر مدول ساختار ملسات اول تا 

 

 ای برای معلمانحرفهجلسات آموزش  یمحتوا :6جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوای جلسات عنوان جلسات  جلسه

رفتار  نیو آئ یااخلا  رافه  یاهم اول
 ی ر شغل معلم

 با معلمان ییمعارفه و آشنا. 1
 آزمانشیگافتن پ.2
 یآن  ر شغل معلم  یو اهم یااخلا  رافه ژهیاخلا  به و فیاتع .3

 تعامل معل  با خا .1 یشئان مختلف معلم یبارس  وح
 یارافه  ی ر فعال یوربهاه.2
 نگاه مهابان و کا ار ناح و محتامانه.3

 زیآمگفتار استاار و شفق .1 یشئان مختلف معلم یبارس ساح
  یمیاقتدار همااه با صم .2
 یآمازان و ارزش  اورمهه با سؤال  انشماا.3

 یسخاوت علم.1 یشئان مختلف معلم یبارس  چهارح
 ماامهه عا لانه و منصفانه.2 
 پاشش باازنده .3 
 یایآمازش پذ هیرور.4
 یارفتار رافه نیآئ .5 

 )صداق ( یکار رس  یفضائل اخلاق  یتشا.1 یچهار اصل هاش اخلاق پنج 
 یایپذ یمسئال .2
 و بخشش یساز ل .3

 یرفتارو خاش یخلقخاش یفضائل اخلاق  یتشا.1 یاصال هاش اخلاق شش 
 راز اری و صبا و با باری.2

 انضباط کاری یفضائل اخلاق  یتشا.1 یاصال هاش اخلاق هفت 
 یومدان کار .2
 یارافه ی ارامان .3
 یایانتقا پذ.4

 یسشناوق  یفضائل اخلاق  یتشا.1 یاصال هاش اخلاق هشت 
 گاانیارتااح به  .2
 یهمدل.3
 (ی)خا کنتال ی ارشتنیخا.4
 و اندکی  رن  معل   ر کلا  بعد از پایان  ر  یایگیپ. 4

رابطه با  یباقاار یهاراه نه 
 آمازان انش

 آمازانرابطه با  انش یباقاار یهاراه  یتشا.1
 هاآن ازینمعل  و مهارت و  انش مار  کیرفتاری مار  انتظار از  اتیخصاص .2

 ی ر شغل معلم ژهیای به وماان  رشد اخلا  رافه  یتشا.1 ایماان  رشد اخلا  رافه  ه 

 مطالب یبندمم .1  پس آزمان یبندی و اماامم  یاز ه 
 آزمانپس یاماا.2
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ها ها مم  آوری گا ید باای تجزیه و تحلیل  ا هسشنامهبعد از اینکه پا

هتتا و نمتتاات ی  ا ههای آمتتار تاصتتیفی  کلیتتهبتتا استتتفا ه از شتتاخص
های ممعی  شناختی آزما نی  ر پیش آزمتان پاخاشگای و خصاصی 

 و پس آزمان  تفسیا و گزارش شد. 

 یافته ها
 یای رگ ایات متغنما شی و گاوه کنتال و آزما اریو انحاا  مع نیانگیم

 شیماارتل پت کیتهای آن به تفکمقیا  ایو ز یو تعهد سازمان یشغل
آور ه شتده است . میتانگین نمتاات  2آزمان و پس آزمتان  ر متدول 

گاوه آزمتایش  ر مارلته پتیش آزمتان  یو تعهد سازمان یشغل یای رگ
با ه اس  که این مقدار  ر مارله پتس آزمتان  91/92و  13/31باابا با 

رسیده اس .  ر گاوه کنتال میتانگین نمتاات   14/98و  49/34  عد به
 44/92و  15/28  ر مارله پیش آزمان  یو تعهد سازمان یشغل یای رگ

تعهتد با ه اس . میانگین نمتاات   5/93و  27و   ر مارله پس آزمان 

با ه است   44/31گاوه آزمایش  ر مارله پیش آزمان باابا با   عاطفی
اس .  ر گاوه  هرسید 21/33مارله پس آزمان به عد  که این مقدار  ر 

   ر 88/31 ر مارله پتیش آزمتان  تعهد عاطفیکنتال میانگین نماات 
تعهد  ا یبا ه اس . میانگین نماات خا ه مق 44/32مارله پس آزمان 

بتا ه است   21/31گاوه آزمایش  ر مارله پیش آزمان باابا با  مستما
.  ر گاوه  رسیده اس 21/33مان به عد  که این مقدار  ر مارله پس آز

 ر  38/27 ر مارلته پتیش آزمتان  تعهد مستماکنتال میانگین نماات 
 تعهتد هنجتاری با ه اس . میانگین نمتاات  13/28مارله پس آزمان 

با ه اس  کته ایتن  33/27گاوه آزمایش  ر مارله پیش آزمان باابا با 
ست .  ر گتاوه کنتتال رستیده ا 31مقدار  ر مارله پس آزمان به عد  

و   ر  25/28  ر مارلته پتیش آزمتانتعهتد هنجتاری میانگین نماات 
 با ه اس . 44/24مارله پس آزمان  

 

های مقیاس ریو ز درگیری شغلی و تعهد سازمانیمیانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون، پس آزمون نمرات  :6 جدول

 آن در دو گروه آزمایش و کنترل
 متغیرها

 گروه
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف استاندارد میانگین تعداد انحراف استاندارد میانگین تعداد

 7/69 34/69 15 7/95 30/13 15 آزمایشی  رگیای شغلی

 5/34 27 15 5/98 28/15 15 کنتال

 11/43 98/06 15 11/96 92/91 15 آزمایشی تعهد سازمانی

 9/21 5/93 15 13/58 92/66 15 کنتال

 7/36 33/200 15 5/300 31/64 15 آزمایش تعهد عاطفی

 4/10 32/46 15 5/04 31/88 15 کنتال

 7/36 33/200 15 6/36 31/200 15 آزمایش تعهد مستما

 5/11 28/13 15 7/80 27/38 15 کنتال

 5/92 31 15 5/74 27/33 15 آزمایش تعهد هنجاری

 5/55 24/46 15 5/33 28/25 15 کنتال

 
چندگانه   انسیکاار لیهای پژوهش از روش تحلی آزمان فاضیهباا

 کیهای پارامتاچندگانه مزء آزمان انسیکاار لیاستفا ه شد. آزمان تحل
آزمان باکس  آزمان لاین و فاض  شیبا ه و انجاح آن مستلزح  اشتن پ

 نیا ی ا  که تمام نها نشا ا ه لیتحل جیها اس . نتا ا هاثاپیلایی  
 . شده اس  دییها تثفاضپیش

 

 های درگیری شغلی و تعهد سازمانیهای چند متغیره )مانکوا( برای مؤلفه: آزمون6جدول 
 مجذور اتا سطح معناداری dfخطا  dfفرضیه  f مقدار نام آزمون 

 
 هاگاوه

 95/1 1111/1 19 5 11/4 145/1 اثا پیلایی

 95/1 1111/1 19 5 11/4 55/1 لامبدای ویلکز

 95/1 1111/1 19 5 11/4 35/1 هتلین  اثا

 95/1 1111/1 19 5 11/4 35/1 تاین ریشه رویبزرگ
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   رمه آزا ی فاضیه و خطتای تازیت  نشتان  ا ه F ر این مدول آماره 

آزمان اثا پیلای  لامبدای ویلکز  اثتا   اریشده اس . باای تفسیا معنی

( استفا ه .Sigنا اری )تاین ریشه روی از مقدار سط  معهتلین   بزرگ
تا از ستط  شا . اگا مقدار سط  معنا اری اثا مار  آزمتان کاچتکمی

تاان نتیجه گافت  کته آن اثتا  رصد باشد   ر این صارت می 5خطای 
 ار اس  و  ر مدل نقتش  ار . بتا تامته بته نتتایج متدول مقتدار معنی

تیجته  ر ها کمتا از ستط  خطتا بتا ه و  ر نمعنا اری باای همه آزمان
بنابااین بین  و گاوه کنتال و آزمایش رتداقل از لحتاظ  مدل اثا  ارند؛

یکی از متغیاهای وابسته تفاوت معنا اری وما   ار . باای پی با ن بته 
تحلیل  این نکته که از لحاظ کداح متغیا بین  و گاوه تفاوت وما   ار  

آن  ر مدول کاواریانس یک راهه  ر متن مانکاا انجاح گاف  که نتایج 
 .ارائه شده اس  4

متغیتا  تتثثیا نشان  ا ه شده اس  بتا کنتتال 4طار که  ر مدول همان
آزمتان( بتا روی متغیتا وابستته  بتین  و گتاوه از لحتاظ کمکی )پیش

و >p 15/1)  تعهتد ستازمانی (=151/87F و>p 15/1) رگیای شتغلی 

745/1F=)های  رگیای   تفاوت معنا ار وما   ار . بدین معنا که مؤلفه
 رصتد  ر  و  5شغلی  تعهد سازمانی  به خاطا ستط  خطتای کمتتا از 

گاوه کنتال و آزمایش تفاوت معنا اری با ه   ارند؛ این بیانگا آن اس  
ای تاانسته اس  وضعی   رگیای شغلی و تعهتد که آمازش اخلا  رافه

 هد.سازمانی و ابعا  آن ) تعهد هنجاری  مستما و عاطفی ( را بهبا   

 

 های درگیری شغلی و تعهد سازمانی و ابعاد آنطرفه در متن مانکوا برای مؤلفه: نتایج تحلیل کوواریانس یک6جدول 
مجمووووووووو   منبع تغییرات هامؤلفه

 مجذورات

میووووووووانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F Sig. مجذور اتا 

 91/1 111/1 748/221 742/117 1 742/117 آزمانپیش  رگیای شغلی

 79/1 111/1 151/87 492/44 1 492/44 هگاو

    533/1 27 271/12 خطا

 48/1 111/1 951/21 923/34 1 923/34 آزمانپیش تعهد سازمانی

 77/1 111/1 745/1 919/2 1 919/2 گاوه

    447/1 27 341/38 خطا

 34/1 111/1 28/14 41/1171 1 41/1171 آزمانپیش تعهد عاطفی

 23/1 118/1 11/8 74/444 1 74/444 گاوه

    92/81 27 15/2212 خطا

 15/1 13/1 94/4 24/54 1 24/54 آزمانپیش تعهد هنجاری

 41/1 111/1 42/41 59/15 1 59/15 گاوه

    85/1 27 18/23 خطا

 34/1 318/1 129/1 449/1 1 449/1 آزمانپیش تعهد مستما

 27/1 114/1 847/5 533/4 1 533/4 گاوه

    453/1 27 418/17 اخط

 

 بحث
بتا ای اخلتا  رافتهی اثابخشی آمازش پژوهش راضا با هد  مطالعه

معلمان ابتدائی صارت گافت .  یو تعهد سازمان یشغل یای رگ  یوضع
ای بتا رافتهاخلتا   های پژوهش راضتا نشتان  ا  کته آمتازشیافته
ه نتتایج طار کتهمان .تثثیا  ار  یو تعهد سازمان یشغل یای رگ  یوضع

آزمان( با روی متغیا وابسته  متغیا کمکی )پیش تثثیا با کنتال نشان  ا 
) تعهتد تعهد سازمانی و ابعا  آن  بین  و گاوه از لحاظ  رگیای شغلی و

تفاوت معنا ار وما   اش . این بیتانگا آن (  یمستما و عاطف  یهنجار
را شغلی ای تاانسته اس  وضعی   رگیای اس  که آمازش اخلا  رافه

-21)پیشتین همستا بتا   هایپژوهشها با نتایج یافته بهبا   هد. این
تعهد سازمانی  اس  تاانسته ایرافه اخلا  آمازش ( و همچنین24-27

ها با یافته این را بهبا   هد.( یمستما و عاطف  ی)تعهد هنجارو ابعا  آن 
 (.29-28)پیشین همسا با   هایپژوهشنتایج 

 یایت رگ  یای بتا وضتعآمازش اخلتا  رافته این یافته که  ر تبیین 
 یشتغل  یت رمته اهم یشتغل یای رگتاان گف    می تثثیا  ار  یشغل
استت  کتته  ر آن  یا ر خا انگتتاره آن شتتخص استت  و  رمتته یفتتا 

 افت یفا   تح  تثثیا ستط  عملکتا   ر کینفس عزت ایخا انگاره و 
صارت فعال  ر کتارش ه که فا  ب یاشده تاسط خا ش هس  و  رمه

فتا   ر کتارش را  کیتاز مشتارک  فعتال  یایو تصا دیمایشاک  م
 یایتبتا  رگ یاآمازش اخلتا  رافته ر این پژوهش   .ساز یم انیانم
مثب   اشته اس  بدین معنا کته فتا  بتا شتاک   ر ملستات اثا  یشغل

تعامل معلت   مانندشئان مختلف معلمی  یتشاو  ایآمازش اخلا  رافه
نگتاه مهابتان و کتا ار نتاح و   یارافته  یت ر فعال یوربا خا   بهتاه

ماامهه با    یمیاقتدار همااه با صم ز یآمگفتار استاار و شفق   محتامانه
 یفضتائل اخلتاق  یتشتای و همچنین آمازان و ارزش  اورسؤال  انش

تعهد   و بخشش ی لساز  یایپذ ی)صداق (  مسئال یکار رس مانند 
ای اش افزایش یافته اس . چان با آشنایی با مبارث اخلا  رافهسازمانی
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 یشانبااشغلشان  ل کندن از  مدعی شدند که شغلشان را  وس   اشته 
 ر ارتباط  شانبا شغلشان یشخص یاز اهدا  زندگ یلیخ اس  و شاار 
  هنده افزایش یافتن  رگیای شغلی معلمان با . که نشان اس 
ای با تعهتد ین یافته بعدی مبنی با اثابخشی آمازش اخلا  رافه ر تبی

تاان گف  که معلمان بعد از شاک   ر این  وره آمازشتی  سازمانی می
ستازمان  نیرا  ر اشان  وره خدمت یکه مابقکنند ارسا  خاشحالی می

با افاا  خارج از سازمان  شانکه  رباره سازمان محل کار نیا از ند بگذران
   ربتاره مشتکلات ستازمان ارستا  بانتدلتذت میکننتد یمتصحب  

بته ستازمان علاقته  ارنتد کته  یلحتاظ عتاطف ازکننتد و مسئالی  متی
 یااخلتا  رافتهباشتد.  هنده تعهد ستازمانی معلمتان نمانته متینشان

و  اس  یامدیای  رفتار و کا ار آ می هنگاح انجاح  ا ن کارهای رافه
است . معلمتان بعتد از    به ستازمانفا یارساس یوابستگی تعهد عاطف

اخلتاقی  فضائل  رباره ای و صحب شاک   ر  وره آمازش اخلا  رافه
ای و انتقا پتذیای تعهتد رافته  اریکاری  ومدان کاری  امان  انضباط

 یکه مابقارسا  خابی  ارند  عاطفی بیشتای پیدا کا ند  بدین معنا که
 یمعنها آن یسازمان باا نیا  ندسازمان بگذران نیرا  ر ا شان وره خدمت

مانتدن  ر  ی ر رتال راضتا  بتاقی  ار  و ا یز اریبس یو مفهاح شخص
 یاز ضاورت اس   ناشت یبه همان اندازه که ناش شانسازمان محل کار

و  ر نهایت  بتا آمتازش اخلتا   باشدمی زینشان خا  یشخص لیاز تما
غلشان را آماختند و شو وفا ار ماندن به  یاعتقا  به ارزش اخلاقای رافه

بتا  یاآمازش اخلا  رافتهبنابااین ؛ شان افزایش پیدا کا تعهد عاطفی
معلمان با شاک   ر ملسات  اثا  ار . ییمعلمان  وره ابتدا یتعهد عاطف

بته  یاصحب   رباره ماان  رشد اخلتا  رافتهای و آمازش اخلا  رافه
 یگتا صتحب   فتاا با اشغلشان که  رباره  نیاز ای   ر شغل معلم ژهیو

 از ختاناا ه یخا  را عضا شان ر سازمان محل کارو  باندلذت میکنند 
بتا تعهتد  یاآمازش اخلا  رافته بنابااین؛ کنندمیارسا   آن سازمان

آمتازش اخلتا  . طبتق ایتن یافتته اثا  ار  ییمستما معلمان  وره ابتدا
دین معنتا کته ب اثا  ار . ییمعلمان  وره ابتدا یبا تعهد هنجار یارافه

نسب  به سازمان ارسا  تکلیف کا ه و رتی اگتا متای  یگتا منتاف  
 ماننتتد؛بیشتتای  اشتته باشتتد از خا گذشتتگی کتتا ه و  ر ستازمان می

معلمان  وره  ی یا تکلیفیبا تعهد هنجار یاآمازش اخلا  رافهبنابااین 
 اثا  ار . ییابتدا

هایی ای محدو ی های مشابه این رازه  اراین پژوهش همانند پژوهش
 انتد از:های ایتن پتژوهش عبارتتاین محدو ی اس  که باخی از مه 

مامعه و نمانه آماری این پژوهش محدو   به معلمان زن شها یز  با ه 
ها بایستتی نتایج  آن به معلمان ما  و معلمان سایا شهاو لذا  ر تعمی  

ج یکی  یگا از عدح پیگیای طالانی مدت نتای مانب ارتیاط رعای  شا .
شاایط امتماعی  اقتصا ی و فاهنگی  های این پژوهش اس .محدو ی 

تتاان معلمان را به رغ  مشابه با ن مناطق آمازشی رازه تحقیق  نمتی
ها و نتتایجی کته از با تامه به این محتدو ی  کاملاً یکسان فاض کا .

اخلتا   کتهنیبتا تامته بته اشتا  این پژوهش راصل شد پیشنها  متی
هتای کارگاه نتهیزم نیتلذا  ر ا  اس  یمه  و اساس ایمتغ کی یاافهر

 یابا اخلا  رافتهمعلمان مه  آشنا نما ن  ینارهاییسم زیو ن یآمازش

ای بته شا  که اخلتا  رافتههمچنین پیشنها  می باگزار گا  .  یصح
عناان یکی از معیارهای ارزیابی معلمان باای استتخداح و ارتقتاء لحتاظ 

تامه به اهمی   رگیای شتغلی و تعهتد ستازمانی معلمتان  ر  گا  . با
شا  سایا عاامل ارتقای وضعی  آمازش و پاورش و مامعه  پیشنها  می

 مؤثا با این  و متغیا مار  بارسی قاار گیاند.
 

 گیرینتیجه
تاان نتیجه گاف  که باای افزایش های این پژوهش میبا تامه به یافته

ای را بته آنتان زمانی معلمان باید اخلا  رافته رگیای شغلی و تعهد سا
ستازی اخلتا   ر فاهنت  نها ینه یو پاورش بتاا آمازشآمازش  ا . 

اخلتا   ر همته ارکتان  اثتابخش مستتما و جیخا  محتاج تاو یسازمان
ستاختار و   هانامهآیین ف یکارکنان  شاح و ا اان یمعلمان  مد)سازمان 

شتامل هفت  مؤلفته  ییمتدار  ابتتدا معلمان یااخلا  رافه اس . (...
انتتتد از: صتتتداق   عتتتدال   ها عبارتمؤلفتتته نیتتتاستتت . ا یاساستتت
. یو وفتا ار یایارتااح  قانان پذ  یرف  کاام  انسان  یایپذ یمسئال

 اخلا  خا  به ختا  بته نیشا  که اای  ر معلمان سبب میاخلا  رافه
 یها هت  وو آن بدایانتقال  یسازمان آمازش ایافاا   اخل مدرسه  گای 

ختا    ر  رون ختا  و  ر  یرشد و تعتال یباا سازند و شیخا یرا الگا
 هد که باید  ر (. این مسئله نشان می4) ندیکار و شغل تلاش نما طیمح

ای های آمتازش ضتمن ختدم  معلمتان  آمتازش اخلتا  رافتهبانامه
هتای شتا  کته مدرستان  ورهگنجانده شا . این مه  زمانی محقق می

ای از  انش و متنش لتازح  ر ایتن زمینته باختار ار باشتند. خلا  رافها
اندرکاران نظاح آمازش و پتاورش نیتز هنگتاح استتخداح معلمتان  س 

ای را به عناان یکی از معیارهتای ارزیتابی تاانند اخلا  رافهمدار  می
 های افاا   ر نظا بگیاند.شایستگی

 

 اخلاقی هایملاحظه

 کسب و آمازشی هایبانامه محتاای مار   ران معلم به بخشی آگاهی

 .شد انجاح راضا پژوهش  ر ر این  وره  شاک  باای هاآن از رضای 
 

 سپاسگزاری
را  پژوهش متا نیمعلمان که  ر ا یتمام  انند ازمحققان با خا  لازح می

 تشکا و قدر انی نمایند.کا ند  یاری
 

 هنام واژه
1. Professional Ethics یااخلا  رافه 

2. Organizational Culture یفاهن  سازمان 

3. Honesty  صداق 

4. Justice  عدال 

5. Responsibility یایپذ یمسئال 

6. Preserving Human Dignity  یکاام  انسان رف 

7. Respect ارتااح 

8. Law Abiding یایپذ قانان 

9. Loyalty یوفا ار 
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10. Human Resource  یانسان مناب 

11. Organizational Commitment یسازمان تعهد 

12. Affective Commitment یعاطف تعهد 

13. Continuance Commitment مستما تعهد 

14. Normative Commitment یهنجار تعهد 

15. Job Involvement یشغل یای رگ 
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