
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(49 یاپی)پ 1400 زییشماره اول، پا زدهم،یسال س

 

  یانج یمعلمان با نقش م یشغل   زشیبر عملکرد و انگ یااخالق حرفه  ریتاث

 در کار  یندارید
   

 3، رشید ذوالفقاری زعفرانی 2، مهدی کالنتری 1فاطمه شفیقی

 چکیده

معلمرا  برا گ رش  یشرلل زشیربر عملکررد و اگ  یااخالق حرفه ریتاث یینپژوهش با هدف تع  این   
و ا  گررر روش  ی. روش پرژوهش ا  گررر هردف کراربرده استصورت گرفت  در کار  یندارید  یاگجیم

جامعه آماری پژوهش عبارت بود ا  کلیه معلمرا  آمرو ش و بود.  یمایشیپ-توصیفی ها  داده  یگردآور
-در این پژوهش برای اگتخاب گموگه گفر می باشد. 3700ها بالغ بر همدا  که تعداد آ   پرورش استا 

با استناد جدول مورگا  ی استفاده شده است که  اچندمرحلهای  گیری خوشههای آماری ا  روش گموگه
 ینردارید  اسرتاگدارد  پرسشرنامه  چهرار  هرا  داده  گردآوری  ابزارگفر به عنوا  گموگه اگتخاب شدگد.    302

 تیو گلداسرم ی(، عملکررد هرسر2011و همکارا  ) تویآرمای حرفه(، اخالق 1965گالک و استارک )
-برا اسرتفاده ا  گررمها رسشنامهآوری پجمعپس ا  ود. ب( 1980هاکمن و اولدهام )  زشی( و اگ 2008)

 افزارسا ی معادالت ساختاری و به کمک گرما  طریق مدل هاو استنباط آماری داده Spss-21افزار

SmartPLS  .بر عملکرد و ابعادش  یااخالق حرفه ریپژوهش تاث یها یافته یتدر گهااگجام پذیرفت
 را در جامعه مورد مطالعه مورد تائید قرار داد.در کار  یندارید یاگجیمعلما  با گ ش م یشلل زشیو اگ 
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 مقدمه
تواگند منجرر بره ت ویرت شوگد که میترین منابع سا ماگی محسوب میترین و مهمعنوا  باار شامرو ه منابع اگساگی به

(. در دگیای امرو  کره برا تلییرر و تحروالت 127: 2017 ،1)روحی ها شوگدرقابتی سا ما  گسبت به سایر سا ما مزیت 
های گامشهود در سا ما  هسرتند و رشرد اقتدرادی ترین داراییمنابع اگساگی اثربخش، یکی ا  مهمسریع همراه هست، 

رو، باید به گیا های منرابع (، ا این2016، 2نتاین و م لیچ)ماتیس، جکسو ، ول هاستسا ما  وابسته به تواگمند کرد  آ 
. (26: 2017، 3)آریراگتو اگساگی توجه ویژه گردد و در واقع بین گیا های فردی و سا ماگی اتحاد و یکپارچ ی ایجاد شرود

ر پایره علروم امرو ه موف یت سا ما  ها و محیط های کاری بست ی کامرل بره اسرتفاده کارآمرد ا  گیرروی اگسراگی بر
رفتاری دارد که یکی ا  مهمترین عناصر جهت ارائه خردمات مناسرب است. منابع اگساگی و گیروی کارآمد، بنیادی ترین 
عامل تولید، سا گدگی، رشد و تکامل و سا گدگی است. بنابراین شناخت هر چه جامع تر مفاهیم و سرا ه هرای مربرروط 

 )بهراللوهوره، گهایت مهارت استفاده ا  این ابزارهررا امررری رررروری اسرتبره گیروی اگساگی، ابزارهای خاص و در 

1396 :24 .) 
ا  طرفی عمل به باورهای دینی ار ش هایی را در فرد  گده می کند که موجب می شود اعمال و وظایف شللی و دگیوی 

روی گیز برای وی اهمیت می یابد اخ  هایپاداشدگیوی    هایپاداشبرای او معنی و مفهوم دی ری پیدا کند و به غیر ا   
( بیرا  مری 2015) 4. کجارسر ارد(130: 1392 ی،و تروکل یعیشف یا ،)خسرواگو بلکه در اولویت باالتری قرار می گیرگد

دارد که در جوامع مذهبی سطح عملکرد و تمایل افراد به اگجام وظایف ارتباط مست یمی با دینداری آگا  و سطح تعالیم 
دارد، لذا  ماگی می تواگیم در جامعه مذهبی ایرا  ا  معلما  مذهبی اگترار افزایش اگ یزش شللی و عملکرد   هاآ دینی  

( 1998) 5اری در آگا  ت ویت شود، ا  سوی دی ر در جوامع غیر مذهبی گیز طبق بیا  رابینرزشللی داشته باشیم که دیند

ای آگا  شکل می گیررد. بنرابراین در برین معمراگی کره بعررا دارای گحوه عملکرد افراد متناسب با سطح اخالق حرفه

ای را در بین آگرا  ت ویرت حرفهپیشینه قوی مذهبی گمی باشند بایستی جهت افزایش اگ یزش و عملکرد شللی اخالق 

در اگ یزش   ایعمدهای و دین داری در کار می تواگند سهم  مختلف اخالق حرفه  هایجنبهرسد    یگرر مگمود. در ادامه  
حاصرل ا  آ  در برگامره ریرزی،  هاییافترهشللی و عملکرد شللی داشته باشند. ا  این رو، بررسی متلیرهای یاد شده و 

بردها برای افزایش سطح اگ یزش و عملکرد شللی معلمرا  در آمرو ش و پررورش بسریار سرودمند تعیین و اصالح راه

ای و دیرن داری در است. برهمین اساس، گرر به اهمیت اگ یزش و عملکرد شللی معلما ، بررسی گ ش اخالق حرفره
معلما   یشلل زشیلکرد و اگ بر عممی تواگد    یااخالق حرفهکار هدف اساسی این مطالعه را تشکیل می دهد. در واقع  

 ینکهلذا با توجه به ا؛ است در کار ینداریدارد، د یاثرات فراواگ این رابطهکه در  یعوامل ینترمهم یا  طرف، اثرگذار باشد
 زشیربرر عملکررد و اگ  یااخالق حرفه ریتاث بررسی رررهای مادی و غیرمادی  یادی ا  عدم  گرام آمو ش و پرورش

مسئله   یندر کار در سطوح مختلف خود متحمل شده است و به همین دلیل با ا  یندارید  یاگجیمعلما  با گ ش م  یشلل
 یرکبره اگجرام    یمبرخرورد کررده و تدرم  سا ماگیتوسعه    یو چالش در سند راهبرد  یگ طه رعف اساس  یکبه چشم  

 
1  Ruhi 
2 Mathis, Jackson, Valentine & Meglich 
3 Aryanto 
4 Kjærsgaard 
5 Robbins 



 267❑  در کار یندار ید یاگجیمعلما  با گ ش م  یشلل زشیبر عملکرد و اگ  یااخالق حرفه  ریتاث

 

 

چالش گرفته شرده   ینجهت حل ا  یعلم  یموروع فوق و ارائه راهکارها  یشناس  یبجهت آس  یو آمو ش  یعلم  یقتح 
معلما   یشلل زشیبر عملکرد و اگ  یااخالق حرفه ریتاث، لذا با توجه به آگچه گفته شد هدف این پژوهش بررسی است

در رابطره  دینداری یاگجیکه تاکنو  توجه  یادی به گ ش مگرر به ایندر گهایت    است.  در کار  یندارید  یاگجیبا گ ش م
این موروع را مرورد معلما  گشده است، لذا این تح یق در پی آ  است    یشلل  زشیعملکرد و اگ   ی؛ااخالق حرفه  نیب

بر عملکررد  یااخالق حرفه ریسوال پاسخ دهد که تاث  ینپژوهش در پی آ  است که به ا  ین. بنابراین ابررسی قرار دهد
 د؟به چه صورت می باش در کار یندارید یاگجیمعلما  با گ ش م یشلل زشیو اگ 

به عنوا  ار ش مجموعه رفتارهای که به صورت مثبت یا منفری در دسرتیابی بره اهرداف سرا ماگی   1عملکرد شغلی

)فیری و  سهیم هستند تعریف شده است، این تعریف ا  عملکرد شللی شامل رفتارهایی است که تحت کنترل می باشد
ات شللی، تخدص و مهارت در کرار و کیفیرت کرار عملکرد شللی را می توا  شامل رفتار و معلوم(.  47:  1390رحیمی،

داگست. در واقع به مجموعه رفتارهایی که معلما  در ارتباط با شلل ا  خود برو  می دهند. بره عبرارت دی رر عملکررد 
ار یابی عملکرد را گیرز   هایشاخصشللی گحوه و میزا  اگجام وظایف و مسئولیت های محوله توسط معلما  بر اساس  

عملکرد شللی به عنوا  ار ش سا ماگی رفتارهای شللی (. به عبارت دی ر 91: 1391 )ساریخاگی خرمی، دشامل می شو
هرا و شود، منرور ا  ار ش سا ماگی برآوردی است سا ما  ا  فعالیتهای شللی مختلف تعریف میها و موقعیتدر  ما 

)فیرری و  ی کاری مناسب با دی رر کارکنرا  باشردشللی با داشتن رابطه خدمات کارکنا  خود دارد، مثل اگجام وظیفه
 باشد:( به شرح  یر می2018) 2(. در این خدوص ابعاد عملکرد شللی ا  دیدگاه دو، پریجمر ، واسلیچ48: 1390رحیمی،

 باشد.دهنده تواگایی فرد در اگجام وظیفه محوله میتواگایی: این بعد گشا 
 باشد. عملکرد  در گرر مدیرا  و بزرگ جلوه داد  مسئولیت میهای بدری  دهنده جلوهوروح: گشا 
 باشد. دهنده میزا  کمک گرفتن فرد ا  دی را  در اگجام وظایفش میکمک: گشا 
 باشد. موجود می هایمشوقدهنده میزا  رغبت فرد برای اگجام وظایف متناسب با مشوق: گشا 
-باشد و به صورت کلی گرر مدیرا  را گشا  میا  سیستم ار یابی میدهنده گتایج ار یابی عملکرد گاشی  ار یابی: گشا 

 دهد.
باشد و به گوعی اطمینا  و اعتبار فرد گزد مدیرا  را برای اگجام دهنده اعتبار فرد در اگجام وظایفه محوله میاعتبار: گشا 

 دهد.وظایف محوله گشا  می
ه ثمر گشستن تالش فرد در دریافت با خورد مناسب ا  کار دهنده مناسب بود  محیط کاری برای بهتر بمحیط: گشا 

 باشد. اگجام شده توسط وی می

)او ر،  اسرت یافتره سرا ما  حرو ه و جها  در را پراهمیتی ای گ شحرفه و سا ماگی اخالقیات مبحث امرو ه          

 گیرز امررو ه رفت.می کار به مشاغل کار و اخالق معنای ای بهحرفه اخالق ابتدا مفهوم در (.2018،  3ساکول و پاتوف

(. 1398)علروی،  کننرداستفاده می آ  تعریف برای مفهوم این گخستین معنای ا  ایاخالق حرفه گویسندگا  ا  ایعده

 کاربردی داشرتن، گ شی داشتن، داگش و علم هویت ا  است آ  عبارت امرو ی مفهوم در ایحرفه اخالق هایویژگی

 
1  Job Performance 
2 Dow, Prejmerean & Vasilache 
3  Ozar, Sokol & Patthoff 
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 دارای و اگسراگی داگش ارایه اخالقی، گرام یک به فرهنگ، وابست ی به بود  وابسته و بومی ای،حرفه ایصبله ارایه

 در جمعی ایده به گروه یا فرد فیزیکی و ذهنی، رواگی اگرژی شد  متعهد ایحرفه اخالق است. اگ یزشی  با  روشن

(. اخالق 60: 1396یما، محمدپور ل وگژاد،  ی؛ فخراست)تبرعی توسعه برای فرد و گروه دروگی استعداد قوا و اخذ جهت
، مجموعه ای ا  اصول و استاگداردهای سلوک بشری است که رفتار افرراد و گرروه هرا را تعیرین مری کنرد در یاحرفه

، یک فرایند تفکر ع الگی است که هدف آ  مح ق کرد  این امر است کره در سرا ما  چره   یاحرفهح ی ت، اخالق  

 فرد مسئولیت ا  ذاتی طوربه ایاخالق حرفه (. 1382)فرامر  قراملکی،   را چه موقع باید حفظ و اشاعه گمود هاییار ش

 مسرئولیت ا  بلکره کنرد،گمری شللی بحث رفتار قبال در فرد مسئولیت حتی و فرد اگساگی عنوا خود به رفتار قبال در

)ویلیامز،  کندمی بحث خارجی سا ما  و داخلی محیط عناصر همه قبال در ح وقی یک واحد عنوا به یا بن اه سا ما 
های کرال  جامعره دارای اولویرت خاصری اسرت و ها در برگامها  منرری دی ر پرداختن به اخالق تحدیلکرده(.  2018

یروگی باید آمو ، معلما ، کارکنا  و محیط بعنوا  یک مرکز پژوهشی و آمو شی در تعامل با داگشآمو ش و پرورش به
( به شرح  یر مری 2018) 1ا  دیدگاه پولیدو یاحرفهابعاد اخالق  (.55: 1393)عابدینی و برات دستجردی،  اخالقی باشد

 باشد:

 .، صرفاً به منزلة یک فرد اگساگی پذیری فرد است در برابر رفتار فردی خودفردگرایاگه: مسئولیت

 .، به مثابه صاحب یک حرفه یا پست سا ماگیپذیری یک فرد است در برابر وظایف شللی خود مسئولیتوظیفه گرایاگه: 
هیچ  خود  وظایف  اگجام  در  اینکه  قبول  و  وظایف  اگجام  در  عدالت  برقراری  قبول  در  فرد  پذیری  مسئولیت  عدالتی: 

 استثنائی قائل گشود.
 خود. یاحرفه ات شللی و ح وقی: مسئولیت پذیری در قبال عواقب ح وقی اقدام

شود بسیار آسا  و پیشررفت و بهبرودی در آ  مسریر ایجاد اگ یزه برای کسی که به تا گی وارد یک حرفه می          
محسوس است. اما حفظ این براگ یخت ی ا  خود رقابرت، مهمترر اسرت چرو  امکرا  رشرد و ترداوم براگ یخت ری در 

های قروی بررای اگجرام کرار دارگرد، (. کارکناگی که اگ یزه2018، 2گ، تکلیب)دو، ژاگ درا مدت، کاری بس دشوار است
، 3دهند و گسبت به شللشا  اشتیاق و عالقة  یادی دارگد )گیمرو ، شراک و  ی رارمیمشتاقاگه وظایف خود را اگجام می

شوگد و تکالیف می ( کارکنا  مشتاق به طور کامل مجذوب شللشا 2010) (. براساس پژوهش باکر و لیتر1152: 2016
رساگند. بنابراین اشتیاق و اگ یزش شللی به عنوا  یک منبع مطلوب ممکرن شللی شا  را به طر  مطلوبی به اگجام می

است، به چرخة مثبتی ا  منابع و در گتیجه آثار مثبت بر سالمت منجر شود که پیامد آ  در اگجام درست، وظایف شرللی 
اگ یرزش (. در ادامه باید اذعا  گمود 39: 2018یچ،  واسل  یجمر ،، پرشود)دوآ  گمایا  می  محوله و یا رفتارهایی فراتر ا 

)رحیم  شودمیعاملی است که باعث افزایش کارآیی و باور افراد به کارآمدی شا  در شلل و گیز احساس ررایت فردی 
 ( به صورت  یر می باشند.2017ابعاد اگ یزش شللی بنابه تعریف مستر، کائو و ماتسو ) (.11: 1391دشتی، 

 مختلفی که برای اگجام کار مورد گرر ال م است. هایفعالیت تنوع  مهارت: 
 هویت وظیفه: آگچه را که باید برای تکمیل کل کار یا بخشی ا  کاراگجام داد.

 گذارد.اهمیت وظیفه: م دار اثری که یک کار بر  گدگی می 

 
1 Pulido 
2 Du, Zhang & Tekleab 
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 ر مراحل مختلف کار. است الل: میزا  اختیارات و است الل فرد د
گیرد و یا م دار اطالعاتی که ا  با خورد در گتایج: م دار اطالعاتی که فرد درباره گتیجه عملکرد و کارهای اگجام شده می

 شود. این بابت به وی داده می 
پدیده اساسی دین  ا   یکی  مذهب  و  دین  ماگند  اجتماعی  گهادهای  و  کارها  تمام  منشأ  بسا  چه  و  اجتماعی  و ترای  ین 

سا د که گیا  به  شناخت بشری و هویت جامعه اگساگی است. مطالعه اگسا ، فهم و درک این گکته را برای ما ممکن می 
 گیری و مرجع اعت اد و ایما  دارای ریشه عمیق در ورعیت  یستی اگسا  است اگر فرد و جامعهگرام مشترک جهت
و دین راای دیندار  ریشه دین  و  پایه  و  باشد  ایجاد می  مدار  کارشا   شود که در شئو  مختلف حفظ کند، فرایی در 

اصالح شدگی و رشد یافتنی است و حتی اگر کمبودی در کار باشد، جبرا  پذیر و رو به کمال است )خسرواگیا ، شفیعی  
توکلی،   پنهاگی 144:  1392و  در  و  است  آشکارا  و  پنهاگی  در  خدا  اطاعت  به  توجه صحیح  هما   درست  دینداری   .) 

دینداری حرص ور ید  بر اگفاق و فداکاری و   … ساکت شوگد    ها با  به خواب و    هابد  بسته،    هاچشمهن امی که  
( به شرح  یر می  2017)  1دینداری طبق دیدگاه باقچه کاپیلی و ایلما   هایمولفه (.  1391بذل و بخشش است )غزالی،  

 باشد. 

در فرد و درگیری   شدهه براگ یخت  افراد اشاره دارد. عاطفی: به احساس عاطفیاعت ادی: این بعد به باورپذیری دین گزد  
عاطفی فرد با دین و بزرگا  اشاره دارد. پیامدی: به گتیجه دینداری و با خورد گرفته شده ا  دینداری اشاره دارد، اینکه  

به گ ش مناسک مذهبی در دینداری و رو اگه خود اگترار دارد. مناسکی: اشاره    هایتالشفرد دیندار چه گتایجی را ا   
 همچنین برپایی مناسک مذهبی توسط فرد دارد.

  اقیبر اشت  یرواگشناخت  یستیو بهز  یدر کار، سالمت معنو  ینداریگ ش د"(، در پژوهشی تحت عنوا   1398عبادالهیا  )

است که  "  معلما   یشلل گموده  اشت  ینداردین  بیا   کار در  تاث   یشلل  اقیدر  . سالمت معنو  رگذاریمعلما   در   یاست 
است.    رگذار یمعلما  تاث  یشلل  اقیدر اشت  یرواگشناخت  یستیدارد و بهز  یدار  یو معن  میمعلما  رابطه مست   یشلل  اقیاشت

 معلما  را دارد. یشلل اقیاشت ینیب شیپ ییدر کار تواگا ینداریو د یسالمت معنو ،یرواگشناخت یستیبهز نیهمچن

معلما     یو عملکرد شلل  یبر عدالت سا ماگ  ی گ ش اخالق حرفه ا  یبررس  "شی تحت عنوا   (، در پژوه1398گدایی )

است    "  شهر  نی دوره دوم متوسطه شهرستا  مش  بیافته  مولفه ها  کی هر    نیکه  ا  یا   با عملکرد   یاخالق حرفه 
ا  Beta  زا  یوجود دارد. م  داریمثبت و معن   یمعلما  همبست   یشلل ابعاد آ  شامل:   ی ابعاد اخالق حرفه  شامل: که 
 است.  067/0و 571/0، 367/0 ب، یبه ترت یعملکرد شلل زا یبعد بر م  نیا یا  آ  است که سهم گسب یحاک

 را یمد  ی با عملکرد سا ماگ  یاخالق حرفه ا  نیب  یرابطه    ی بررس  "(، در پژوهشی تحت عنوا   1397مدطفی  اده )

بابل    یغرب   یمدارس بندپ  را یمد  یبا عملکرد سا ماگ  یاخالق حرفه ا  نیبیافته است که    "  بابل  یغرب  یمدارس بندپ
 افتهیوجود دارد. ا     یآگا  ارتباط معنادار  یبا عملکرد سا ماگ  یابعاد اخالق حرفه ا  نیب  زیوجود دارد و گ  ی ارتباط معنادار

  د یسا ما  با  کی  یاعرا  ن یدر ب  یسطح عملکرد سا ماگ  یرشد و ارت ا  یکه برا  شودی گوگه استباط م  نیا  ق یتح   یها
 شود.  یا ژهیتوجه و ی  یو تشو ی فرهن  ،یآمو ش یدر قالب برگامه ها یبه ابعاد اخالق حرفه ا

ای شهر با اخالق حرفه   یشلل یزشرابطه اگ "(، در پژوهشی تحت عنوا   1395جعفری، خراساگی گژاد، قرائی و یع وبی )

اگ یزش شللی و اخالق حرفه "  سمنا  بین  رابطهدریافتند که  )معناداری وجود دارد.    ای  در (،  1394قجری و حیدری 

 
1 Bahcekapili & Yilmaz 
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بیا  گموده اگد که بین  "شهر اهوا     یکارکنا  باگک ها  یای با عملکرد شللرابطه اخالق حرفه"پژوهشی تحت عنوا   
در پژوهشی (،  1393) مالیی، مهداد و گل پرور  داری وجود دارد.معنی ای با عملکرد شللی رابطه مثبت و  اخالق حرفه 

بین معنویت بیا  داشته اگد  "رابطة معنویت در محیط کار، اگ یزة دروگی و اشتیاق شللی با عملکرد وظیفه"تحت عنوا  
دارد. رابطة مثبت و معنادار وجود  با عملکرد وظیفه  اشتیاق شللی  اگ یزه دروگی و  به  عم خسرواگیا ،    در محیط کار، 

  ی شلل  یتبا ررا  ینیو عمل به باورهای د  ینداریرابطه د  یبررس"تحت عنوا     یدر پژوهش (،  1392شفیعی و توکلی )

بین ابعاد دینداری دو بعد آشنایی با احکام و اخالق بر ررایت شللی تأثیرگذار "  یزد استا     یستیکارکنا  سا ما  بهز
 است. 

:  یو عملکرد سا ماگ  یبا عنوا  »ادغام فرهنگ سا ماگ  یپژوهش  ی(، ط2017)  1و همکارا   یزآدردر خارج ا  کشور گیز  
  یافتند در  با استفاده ا  روش تحلیلی اکتشاف عاملی و معادالت ساختاری  «شللیعملکرد    یبر دستاوردها  یمدل مفهوم

پژوهش   ینا  ی رد  ی توسعه داده شد. ا  سو  شللی با عملکرد    ی ارتباط فرهنگ سا ماگ  یفتوص  یبرا  یمدل مفهوم  یک
  یدعملکرد بهتر مف  یفرهنگ شرکت برا  یکاستراتژ  یطراح  یبرا  هایشیافته  ینچنموجود کمک گمود و هم   یاتبه ادب

: مطالعه یصنعت یبهبود بهره ور یبرا یز فلسفه کا یاجرا "( در پژوهشی تحت عنوا  2016راتناواتی و همکارا  ) بود

یافته اگد عوامل مختلفی در بهبود عملکرد اعرای یک سا ما  گ ش دارگد ا   "  در اگدوگز  یزوا  یدتول  یشرکتها   یمورد
(، در پژوهشی 2016)  2ای اشاره کرد که تأثیر مهمی در سا ما  دارد. الیزابت برت می توا  به اخالق حرفه   هاآ جمله  

عنوا    مد  یاخالق  یار شها  "تحت  ها  را یکار  کاتولسیاگ ل  یپروتستا   ترک    یرلندیا  کی،  مسلماگا     "هلند  وو 
دریافتند که اجتناب ا  اعمال گفوذ بی مورد بر توسعه باورهای معلما  و بود  در محیط اجتماعی ا  عواملی است که بر  

ر ای تأثیر می گذارد. معلماگی که اعت ادات قویتری داشتند بالطبع اخالقیات را هم بیشتر و بهتدینداری و اخالق حرفه

در    یو اخالق حرفه ا  یسا ماگ  یادگیریگ ش   "(، در پژوهشی تحت عنوا   2016)  3رعایت می کردگد. قجری و حیدری
شلل اگ   یعملکرد  باگک  یزش و  حرفه "  کارمندا   اخالق  با  کارکنا   شللی  دارگد.  عملکرد  معنادار  و  مثبت  رابطه  ای 

کورودین  هاییافته و  وگینگ  عنوا   2015)  4پژوهش  با  سا ماگ  یندارید  یرأثت  "(  تعهد  به  ررای گسبت  و    یشلل  یت ، 

 بود.  هاآ ، گیز حاکی ا  تأثیر مثبت باور مذهبی افراد بر عملکرد شللی "یعملکرد شخد

برر عملکررد و  یااخرالق حرفره ریاثع تمورو یپژوهش به دگبال بررس  یشینهو پ  یاتبر ادب  یم اله پس ا  مرور  ینلذا ا

 ؟باشد یچه صورت مبه در کار یندارید یاگجیمعلما  با گ ش م یشلل زشیاگ 
 شود: های  یر پیشنهاد میلذا بر اساس آگچه که گفته شد فرریه

 تاثیر دارد. در کار یندارید یاگجیمعلما  با گ ش م یشلل زشیبر عملکرد و اگ  یااخالق حرفهفرریه اصلی: 

 دارد. ریتأثمعلما   در کار ینداریبر دای فرریه فرعی اول: اخالق حرفه
 دارد. یرمعلما  تأث یعملکرد شللبر  در کار ینداریدفرریه فرعی دوم: 
 دارد. یرمعلما  تأث یشلل زشیاگ بر  در کار ینداریدفرریه فرعی سوم: 

 تأثیر دارد.معلما   یشللعملکرد  ای برحرفه فرریه فرعی چهارم: اخالق
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 تأثیر دارد.معلما   یشلل زشیاگ  ای برحرفه فرریه فرعی پنجم: اخالق
 آورده شده است:  1در گهایت مدل مفهومی پژوهش در شکل 

 
و   ی(، هرس2011و همکارا  ) توی(، آرم1965گالک و استارک ) مدل مفهومی پژوهش )برگرفته ا  -1شکل 

 ((1980( و هاکمن و اولدهام )2008) تیگلداسم

 روش شناسی پژوهش

 یشرلل زشیربر عملکرد و اگ  یااخالق حرفه ریتاثی مربوط به هاطریق پرسشنامه دادهکه در این پژوهش ا   ا  آگجایی
باشرد. و ا  گوع کمی میکاربردی    وهشیپژ، پژوهش حارر،  شوگدگردآوری میدر کار    یندارید  یاگجیمعلما  با گ ش م

ها )یعنری وجرود ا  حیث بعد محیط، ا  گوع میداگی، و ا  منرر قطعیت به لحاظ مشخص بود  متلیرها و ارتباط بین آ 
 .است پیمایشیگوع  ا  توصیفیچنین با توجه به موروع، ماهیت این پژوهش فرریه( ا  گوع قطعی است. هم

گفر مری   3700ها بالغ بر  عبارت بود ا  کلیه معلما  آمو ش و پرورش استا  همدا  که تعداد آ جامعه آماری پژوهش  
ی استفاده شده است کره اچندمرحلهای گیری خوشههای آماری ا  روش گموگهدر این پژوهش برای اگتخاب گموگه  باشد.

 گیرری  گموگره  روش  اسراس  بر  شده  برآورد  وگهگم  تعداد  گفر به عنوا  گموگه اگتخاب شدگد.  302با استناد جدول مورگا   
 عبارت است ا : ای طب ه و ای مرحلهخوشه ای  تدادفی

 منط ه آمو ش و پرورش استا  همدا .  20ا  بین  پرورش و  آمو ش منط ه 5 تدادفی اگتخاب .1
 (  طب ه عنوا   به) منط ه هر در معلما  تعداد تعیین .2
 .  شد تو یع ساده تدادفی روش با گرر مورد های پرسشنامه تیگها در 

 پرسشنامه های تح یق عبارتند ا : 
دینداری:    -1 پپرسشنامه  ا   دینداری  متلیر  گیری  اگدا ه   (1965)  استارک  و  گالک  یندارید  استاگدارد  رسشنامهبرای 

  شده  ساخته یندارید و ینید یباورها و ها گ رش  د یسنج  یبرا استارک و گالک  توسط پرسشنامه نیااستفاده شد که 
  ی رو  بر  و  ایآس  و   ایآفر  ،  کایآمر  ،  اروپا  مختلف  یکشورها   در  کرد   استاگدارد  یبرا (  1965  ،  استارک  و  گالگ)  است

  پنج اگه   ابعاد  شامل  که  است   یبعد  چهار  سنجه   کی.  است   دهیگرد  اجرا   اسالم  و  تیهودی  ،   تیمسح  ا یاد  روا یپ
 25  یدارا  پرسشنامه  نیا   رید  عبارت  به.  ی پردا دم  یندارید  سنجش  به  یفکر  و   یمناسک  ،یامدیپ  ، یعاطف  ،یاعت اد
( هیگو  6  با)    یمناسک  و(  هیگو  6  با)  ی امدیپ  ، (  هیگو  6  با)  یعاطف  ،(  هیگو  7  با)  یاعت اد   بعد  چهار  در  که  باشد  یم  هیگو

 داگستن  ملزم  را  خود  و  کرد   عمل  یمعن  به  نید  به  دیت   یگرر  لحاظ  به.  رود  یم  کار  به  یندارید  زا یم  سنجش  جهت
  ی شناساگ  روا   .است  شده  داده  قرار  آ   روا ی پ  یبرا  نید  الیاول  یسو  ا   که  است  ی احکام  و  دستورها  جهت  در  اقدام  به
 در یموثر اریبس عامل  را آ  وگگی و مزیج م ابل در و  داگند یم ی رواگ یماریب ا  یگاش  و  توهم کی را نید ، دیفرو ریگر

 اخالق حرفه ای
دینداری در 

 کار

 عملکرد  شغلی

 2وH1 H3 انگیزش شغلی

H54و 
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 در  پرسشنامه  نیا  ییایپا  و  ییروا  گفت،  دیبا  تیدرگها.  پندارگد  یم  خیتار  طول  در  اگسا   یدروگ  آالم  و  مشکالت  کاهش
 . است  شده  گزارش مناسب(  1388)  گژاد  آهنکوب  پژوهش

ا     -2 ای  اخالق حرفه  اگدا ه گیری  برای  ای:  اخالق حرفه  و   یا  حرفه  اخالق  استاگدارد  پرسشنامهپرسشنامه  آرمیتو 
شد    (2011)  همکارا  اخالق    که استفاده  و  ح وقی  اخالق  گرایاگه،  وظیفه  اخالق  فردگرایاگه،  اخالق  بعد  چهار  دارای 

 عدالتی می باشد. 
 ا    که  استفاده شد(  2008)  تیگلداسم  و  یهرس  عملکرد  پرسشنامهیری عملکرد ا   پرسشنامه عملکرد : برای اگدا ه گ  -3
  ،(سوال  9)  یابیار   ، (سوال  6)  مشوق  ،(سوال  5)  کمک  ،(سوال  7)  وروح  ، (سوال  4)  ییتواگا  اسیم   خرده  7  و   هیگو  42

 . است  شده لیتشک( سوال  5) طیمح و( سوال 6) اعتبار
 اولدهام   و  هاکمن  زشیاگ   استاگدارد  پرسشنامهپرشنامه اگ یزش شللی: برای اگدا ه گیری متلیر اگ یزش شللی ا     -4
  شلل  نهی م  در  کارکنا   یها  گ رش  یبررس  آ   ا    هدف  و   است  مولفه  5  و  سوال  15  یدارااستفاده شد که    (1980)

 کارکنا   یشلل  زشیاگ   سنجش  یها  پرسشنامه  نیمعتبرتر  جزو  که  پرسشنامه  نیا.  باشد  یم  سا ما   در  آگها  یکنوگ
 . است

  و   زشیاگ   سطح  ارت ا  یبرا  یمدل  هیارا  خدوص  در  گاگهپنج   کرتیل  فیط  با  پاسخبسته  سواالت  شامل  ها  پرسشنامه  نیا
  با   که  باشدی م  همدا   استا    پرورش   و  آمو ش  در  کار  در  یندارید  و   ایحرفه  اخالق  اساس   بر   معلما   یشلل  عملکرد
 .  شد لیتکم همدا ، استا  پرورش و آمو ش معلما  ا   یگررسنج

ها قبل استفاده شد. در روایی ظاهری پرسشنامه  3و سا ه   2، محتوایی 1ا  روایی ظاهری  منرور تعیین روایی پرسشنامهبه
ررسی قرار گرفت. در گر، چند گفر ا  اعرای گموگه و برخی خبرگا  داگش اهی و سا ماگی مورد با  تو یع توسط پژوهش

با کمک فرم دلفی و  ا  خبرگا  شامل   CVIو    CVRهای  روایی محتوایی در قالب یک روش  گفر  به کمک ده  و 
های ارافی و یا ها و .. محتوای پرسشنامه ا  گرر سؤالاعرای مداحبه شوگده، خبرگا  داگش اهی، چند گفر ا  آ مودگی

ا  گ طه گرر ساده بود ،    پرسشنامههای  گشا  داد که همه سوال  CVIها مورد بررسی قرار گرفت. فرم  اصالح سؤال
  0.79ها باالتر ا   وارح بود  و مربوط بود  ا  ورعیت مناسبی برخوردارگد )میزا  این رریب برای هر یک ا  سوال

گیا  به حذف    0.62  ها باالیبرای همه سوال  CVRچنین با توجه به اینکه م دار  بود(؛ هم به دست آمد هیچ سوالی 
استفاده شد.    Smart-Pls 2افزار  شد  گداشت. در مورد روایی سا ه گیز ا  دو گوع روایی هم را و واگرا با کمک گرم

بود )آماره تی( یعنی   2.58تر ا   ها گشا  داد ررایب معناداری تمام بارهای عاملی بزرگدر بررسی روایی هم را یافته
بود )رابطه متلیر آشکار   0.5درصد معنادار بود؛ م ادیر تمام بارهای عاملی گیز باالی  99ی بارهای عاملی با اطمینا  تمام

( شده  استخراج  واریاگس  میاگ ین  پنها (؛  مؤلفهAVEو  همه  باالی  (  همین  0.5ها  و  همه  بود  ترکیبی  پایایی  طور 
های مدل تائید  توا  گفت که روایی هم رای سا ه آ  بود؛ لذا می   تر ا  میاگ ین واریاگس استخراج شده ها بزرگمؤلفه
شوگد. در بررسی روایی واگرا گیز ا  آ مو  فورگل و الرکر )این آ مو  روایی واگرا )تشخیدی( را در سطح متلیرهای می

)این آ مو    4ری تعریف شده می سنجد( و آ مو  بار عر  2Pls -Smartگرم افزار  پنها  با استفاده ا  ماژولی که در  

 
1 Faced Validity 
2 Content Validity 
3 Construct Validity 
4 Cross Loadings 
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سنجد( تعریف شده می   Smart- Pls2گرم افزار  ماژولی که در  توسط  روایی واگرا را در سطح متلیرهای مشاهده پذیر  
ها گشا  داد، جذر میاگ ین واریاگس استخراج شده هر متلیر پنها  بیشتر ا  استفاده شد. در آ مو  فورگل و الرکر یافته

د با  متلیر  آ   بود؛ همحداکثر همبست ی  مدل  پنها   متلیرهای  بارهای  ی ر  داد،  گشا   بار عرری  آ مو   گتایج  چنین 
پذیرهای دی ر مدل عاملی مشاهده  بارهای  ا   بیشتر  پژوهش  ا  متلیرهای  اگدا هعاملی هرکدام  گیری موجود در های 

بیشتر ا  بارهای   0.1حداقل  پذیر بر روی متلیر پنها  متناظرش  مدل بود و ا  طرف دی ر بار عاملی هر متلیر مشاهده
  عاملی هما  متلیر مشاهده پذیر بر متلیرهای پنها  دی ر بود. بنابراین گتایج این دو آ مو  بیاگ ر روایی واگرا بود.

-شود. م ادیر این دو رریب برای همه سا هپایایی: پایایی ا  طریق رریب آلفای کروگباخ و پایایی ترکیبی محاسبه می
 یری بود.  گاگدا ه پایابود  ابزار  دهندهگشا  به دست آمد که  7/0های پژوهش باالی 

 م دار آلفای کروگباخ متلیرهای پژوهش -1جدول 

 CR AVE MSV آلفای کرونباخ  مولفه ها  مفاهیم  ردیف

 0.53 0.61 0.71 0.801 اعت ادی دینداری  1

 0.47 0.58 0.9 0.889 عاطفی 

 0.60 0.67 0.72 0.816 پیامدی 

 0.44 0.56 0.84 0.836 مناسکی 

 0.51 0.59 0.77 0.847 اخالق فردگرایاگه  اخالق حرفه ای 2

 0.58 0.65 0.75 0.862 اخالق وظیفه گرایاگه 

 0.54 0.63 0.82 0.794 اخالق عدالتی 

 0.47 0.59 0.76 0.886 اخالق ح وقی 

 0.58 0.67 0.77 0.894 تواگایی  عملکرد 3

 0.55 0.62 0.79 0.867 وروح

 0.41 0.54 0.77 0.855 کمک 

 0.53 0.69 0.78 0.891 مشوق

 0.44 0.60 0.86 0.839 ار یابی

 0.52 0.61 0.74 0.795 اعتبار

 0.56 0.67 0.72 0.8427 محیط

 0.41 0.59 0.80 0.742 تنوع مهارت  اگ یزش شللی  4

 0.57 0.63 0.78 0.812 هویت وظیفه 

 0.58. 0.68 0.77 0.842 اهمیت وظیفه 

 0.42 0.53 0.73 0.781 است الل 

 0.51 0.64 079 0.803 با خورد در گتایج
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به   توجه  باالی  با  ترکیبی  پایایی  و رریب  کروگباخ  آلفای  است  یرا  تائید  مورد  ابعاد  پایایی  فوق  و   است  0.7جدول 

است،  یرا    AVE>0.5همچنین   تائید  مورد  هم را  روایی  و    AVE>0.5؛   CR>AVE؛  CR>0.7است. 

 . 2ASV < AVEو  MSV <AVE 1طور روایی واگرا گیز مورد تائید است  یرا  همین
فرآینرد تجزیره و تحلیرل سراختارهای ا  آمرار توصریفی و اسرتنباطی شرامل  هاتجزیه و تحلیل و تفسیر دادهدر مرحله  

 استفاده شد. معادالت ساختاری(   یسا )مدل اگسیکووار
 

 یافته ها 

   الف(توصیف گموگه:
کنندگا ( که درجدول فوق قابل مشاهده است، گشا  داد های شرکتهای پژوهش در بخش آمار توصیفی )ویژگییافته

؛ براالترین سرطح سرال 49تا  23با میاگ ین سنی در دامنه سنی درصد(؛  67که بیشترین درصد افراد مورد مطالعه مرد )
  باشند.درصد( می 44سال ) 15تا  10درصد(؛ ، بیشترین ساب ه کاری بین  69مربوط به لیساگس )

 

 های پژوهشفرضیهب( آزمون مدل و 
 ی با عملکرد و اگ یزش شللی معلما  ارتباط مثبت وجود دارد.ااخالق حرفه بین دینداری و   فرضیه اصلی:

ی« بر »عملکرد« و »اگ یزش شللی«  ااخالق حرفهدر این بخش، به منرور بررسی تاثیرگذاری متلیر »دینداری« و » 
، ارافه گمود   LISRELافزار ده شد. پس ا  رسم ساختار در گرمدر یک مدل، ا  مدل معادالت ساختاری تائیدی استفا

به   مربوط  م ادیر  و  برا ش  مسیر  گمودار  و  شده  اجرا  مدل  درستنمایی،  ماکسیمم  روش  اگتخاب  و  مدل  در    tقیود 
 های  یر به دست آمد. شکل 

 
1  Maximum Shared Squared Variance (MSV) 
2  Average Shared Squared Variance (ASV) 
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 ررایب مسیر و بارهای عاملی مدل  -2شکل 

 
 ررایب معناداری مدل  -3شکل 

ترین کند. در جدول  یر، مهمها ارائه میاین مدل برا ش مناسبی به داده  RMSEAدو و  -با توجه به معیارهای خی
متداول شاخصو  هما  ترین  است.  شده  آورده  برا ش  دیدههای  جدول  یر  در  که  همهمی  گوگه  شاخصشود،  ها ی 
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ها به برا ش گسبتاً کاملی دست  ح ق در مورد این شاخصتوا  دریافت مکفایت آماری دارگد. بنابراین، با اطمینا  می
 یافته است. 

 های برا ش مهم مدل ترسیمیای ا  شاخصگزیده -2جدول 

 برا ش قابل قبول  م دار اختدار  گام شاخص  شاخص

  404.57 - سطح تحت پوشش )کای اسکوئر(  های برا ش مطلق شاخص
 0.8بزرگتر ا   GFI 0.84 شاخص گیکویی برا ش 

 0.8بزرگتر ا   AGFI 0.81 شاخص گیکویی برا ش اصالح شده  های برا ش تطبی ی شاخص
 0.9بزرگتر ا   CFI 0.97 شاخص برا ش تطبی ی 

RMSE ریشه میاگ ین مربعات خطای برآورد های برا ش م تدد شاخص

A 
 0.1کمتر ا   0.058

شکل  به  توجه  با  میبنابراین،  استنباط  چنین  باال،  که  های  حرفه   «یندار ی»دشود  »اخالق  و    «یاو  »عملکرد«  بر 

می   « یشلل  زشی»اگ  آگ اه،  که  دارد.  گرفت  گتیجه  چنین  اخالق توا   و  دینداری  )مثبت(  ارتباط  فرضیه 
 . شودای بر عملکرد و انگیزش شغلی پذیرفته می حرفه

طور که مشخص است،  ی اصلی آورده شده است. هما برای فرریه   t یر، بارهای عاملی به همراه م ادیر    در جدول
پذیرفته می آ مو ،  مورد  حرفه مسیرهای  اخالق  دی ر،  عبارتی  به  و عملکرد شوگد.  اگ یزش  بر  کار  در  دینداری  و  ای 

 شللی تاثیرگذار است. 
 ی فرریه اصلیبرا tررایب مسیر و م ادیر  -3جدول 

 ورعیت tم دار  رریب مسیر  مسیر 

 پذیرفته شد 7.07 0.54 عملکرد شللی <--ای اخالق حرفه 

 پذیرفته شد 8.84 0.66 اگ یزش شللی  <--ای اخالق حرفه 

 پذیرفته شد 7.90 0.60 عملکرد شللی  <--دینداری در کار 

 پذیرفته شد 6.50 0.44 اگ یزش شللی  <--دینداری در کار 

بین اخالق حرفه  رابطه  میانجی در  کار نقش  دینداری در  اول:  انگیزش شغلی  فرضیه فرعی  و  ای 

 دارد. 
و   مست یم  کل،  اثرات  تا  است  ال م  وابسته  بر  مست ل  متلیرهای  غیرمست یم  و  مست یم  تأثیر  میزا   بررسی  برای 

  یر قابل مشاهده است:  ای مدل ارائه شود که این اثرات در جدول غیرمست یم برای متلیر درو 

 الف تفکیک اثرات، مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش  -4جدول 

 اثر متغیر مستقل  متغیر وابسته

 کل غیرمستقیم  مستقیم 
 0.93 - 0.93 ایاخالق حرفه  دینداری در کار 
 0.44 - 0.44 دینداری در کار  اگ یزش شللی 
 1.07 0.93* 0.44=  0.41 0.66 ایاخالق حرفه  اگ یزش شللی 
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به میزا   مشاهده است، تأثیر اخالق حرفه هماگطور که در جدول قابل  اگ یزش شللی ا  طریق دینداری در کار  بر  ای 
 است.  1.07

 ای و عملکرد شغلی دارد.دینداری در کار نقش میانجی در رابطه بین اخالق حرفه
غیرمست یم   و  مست یم  تأثیر  میزا   بررسی  و  برای  مست یم  کل،  اثرات  تا  است  ال م  وابسته  بر  مست ل  متلیرهای 

  ای مدل ارائه شود که این اثرات در جدول  یر قابل مشاهده است: غیرمست یم برای متلیر درو 

 به تفکیک اثرات، مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش  -5جدول 

 اثر متغیر مستقل  متغیر وابسته

 کل غیرمستقیم  مستقیم 
 0.93 - 0.93 ایاخالق حرفه  دینداری در کار 
 0.60 - 0.60 دینداری در کار  عملکرد شللی
 1.13 0.93* 0.60=  0.59 0.54 ایاخالق حرفه  عملکرد شللی

تأثیر اخالق حرفه هماگطور که در جدول قابل به  مشاهده است،  ا  طریق دینداری در کار  بر عملکرد شللی  میزا  ای 
 است.  1.13

 فرضیه فرعی دوم: بین ابعاد دینداری در کار با عملکرد شغلی معلمان ارتباط مثبت وجود دارد.

در این بخش، به منرور بررسی تاثیرگذاری متلیر »دینداری در کار« بر »عملکرد شللی« در یک مدل، ا  مدل معادالت  
گرم  ا  رسم ساختار در  استفاده شد. پس  تائیدی  اگتخاب روش  LISRELافزار  ساختاری  گمود  قیود مدل و  ، ارافه 

 به دست آمد. tم ادیر مربوط به   ماکسیمم درستنمایی، مدل اجرا شده و گمودار مسیر برا ش و
ترین و  کند. در جدول  یر، مهمها ارائه می این مدل برا ش مناسبی به داده  RMSEAدو و -با توجه به معیارهای خی

ها کفایت ی شاخص شود، همه می  گوگه که در جدول  یر دیده های برا ش آورده شده است. هما  ترین شاخص متداول
اطمینا  می با  بنابراین،  دارگد.  این شاخصآماری  گتوا  دریافت مح ق در مورد  برا ش  به  یافته ها  سبتاً کاملی دست 

 است. 
 های برا ش مهم مدل ترسیمیای ا  شاخصگزیده -6جدول 

 برا ش قابل قبول  م دار اختدار  گام شاخص  شاخص

  5401.95 - سطح تحت پوشش )کای اسکوئر(  های برا ش مطلق شاخص
 0.8بزرگتر ا   GFI 0.95 شاخص گیکویی برا ش 

 0.8بزرگتر ا   AGFI 0.93 گیکویی برا ش اصالح شده شاخص  های برا ش تطبی ی شاخص
 0.9بزرگتر ا   CFI 0.97 شاخص برا ش تطبی ی 

 0.1کمتر ا   RMSEA 0.063 ریشه میاگ ین مربعات خطای برآورد های برا ش م تدد شاخص

به شکل با توجه  استنباط میبنابراین،  باال، چنین  با عملکرد شللی دارد. های  ابعاد دینداری همبست ی مثبت  شود که 

می که  آگ اه،  گرفت  گتیجه  چنین  پذیرفته  توا   شغلی  عملکرد  بر  دینداری  ابعاد  )مثبت(  ارتباط  فرضیه 
 .شودمی

 شغلی معلمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی سوم: بین ابعاد دینداری در کار با انگیزش 
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مدل  ا   مدل،  یک  در  شللی«  »اگ یزش  بر  کار«  در  »دینداری  متلیر  تاثیرگذاری  بررسی  منرور  به  بخش،  این  در 
، ارافه گمود  قیود مدل و اگتخاب  LISRELافزار  معادالت ساختاری تائیدی استفاده شد. پس ا  رسم ساختار در گرم
 به دست آمد.   tم ادیر مربوط به  روش ماکسیمم درستنمایی، مدل اجرا شده و گمودار مسیر برا ش و 

ترین و  کند. در جدول  یر، مهمها ارائه می این مدل برا ش مناسبی به داده  RMSEAدو و -با توجه به معیارهای خی
ها کفایت ی شاخص شود، همه می  گوگه که در جدول  یر دیده های برا ش آورده شده است. هما  ترین شاخص متداول

بنابرا دارگد.  اطمینا  میآماری  با  این شاخصین،  یافته توا  دریافت مح ق در مورد  گسبتاً کاملی دست  برا ش  به  ها 
 است. 

 های برا ش مهم مدل ترسیمیای ا  شاخصگزیده -7جدول 

 برا ش قابل قبول  م دار اختدار  گام شاخص  شاخص

  1514.66 - سطح تحت پوشش )کای اسکوئر(  های برا ش مطلق شاخص
 0.8بزرگتر ا   GFI 0.94 گیکویی برا ش شاخص 

 0.8بزرگتر ا   AGFI 0.91 شاخص گیکویی برا ش اصالح شده  های برا ش تطبی ی شاخص
 0.9بزرگتر ا   CFI 0.98 شاخص برا ش تطبی ی 

 0.1کمتر ا   RMSEA 0.068 ریشه میاگ ین مربعات خطای برآورد های برا ش م تدد شاخص

استنباط میبنابراین، با توجه به شکل  باال، چنین  اگ یزش شللی دارد.  های  با  ابعاد دینداری همبست ی مثبت  شود که 

می  که  آگ اه،  گرفت  گتیجه  چنین  پذیرفته  توا   انگیزش شغلی  بر  دینداری  ابعاد  )مثبت(  ارتباط  فرضیه 
 .شودمی

 عملکرد شغلی معلمان ارتباط مثبت وجود دارد. ی با ااخالق حرفهفرضیه فرعی چهارم: بین ابعاد 

ی« بر »عملکرد شللی« در یک مدل، ا  مدل معادالت  ااخالق حرفه در این بخش، به منرور بررسی تاثیرگذاری متلیر »
گرم  ا  رسم ساختار در  استفاده شد. پس  تائیدی  اگتخاب روش  LISRELافزار  ساختاری  گمود  قیود مدل و  ، ارافه 

 به دست آمد. tنمایی، مدل اجرا شده و گمودار مسیر برا ش و م ادیر مربوط به  ماکسیمم درست
ترین و  کند. در جدول  یر، مهمها ارائه می این مدل برا ش مناسبی به داده  RMSEAدو و -با توجه به معیارهای خی

ها کفایت ی شاخص ، همه شودمی  گوگه که در جدول  یر دیده های برا ش آورده شده است. هما  ترین شاخص متداول
اطمینا  می با  بنابراین،  دارگد.  این شاخصآماری  یافته توا  دریافت مح ق در مورد  گسبتاً کاملی دست  برا ش  به  ها 

 است. 
 های برا ش مهم مدل ترسیمیای ا  شاخصگزیده -8جدول 

 برا ش قابل قبول  م دار اختدار  گام شاخص  شاخص

  1626.23 - تحت پوشش )کای اسکوئر( سطح  های برا ش مطلق شاخص
 0.8بزرگتر ا   GFI 0.88 شاخص گیکویی برا ش 

 0.8بزرگتر ا   AGFI 0.85 شاخص گیکویی برا ش اصالح شده  های برا ش تطبی ی شاخص
 0.9بزرگتر ا   CFI 0.97 شاخص برا ش تطبی ی 

 0.1کمتر ا   RMSEA 0.067 ریشه میاگ ین مربعات خطای برآورد های برا ش م تدد شاخص
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ی همبست ی مثبت با عملکرد شللی  ااخالق حرفه شود که ابعاد  های باال، چنین استنباط میبنابراین، با توجه به شکل 

ی بر عملکرد شغلی  ااخالق حرفهفرضیه ارتباط )مثبت( ابعاد  توا  چنین گتیجه گرفت که  دارد. آگ اه، می
 . شودپذیرفته می 

 ی با انگیزش شغلی معلمان ارتباط مثبت وجود دارد. ااخالق حرفهبین ابعاد فرضیه فرعی پنجم: 

« متلیر  تاثیرگذاری  بررسی  منرور  به  بخش،  این  حرفه در  مدل ااخالق  ا   مدل،  یک  در  شللی«  »اگ یزش  بر  ی« 
افه گمود  قیود مدل و اگتخاب  ، ارLISRELافزار  معادالت ساختاری تائیدی استفاده شد. پس ا  رسم ساختار در گرم

 به دست آمد.   tروش ماکسیمم درستنمایی، مدل اجرا شده و گمودار مسیر برا ش و م ادیر مربوط به 
ترین و  کند. در جدول  یر، مهمها ارائه می این مدل برا ش مناسبی به داده  RMSEAدو و -با توجه به معیارهای خی

ها کفایت ی شاخص شود، همه می  گوگه که در جدول  یر دیده ه است. هما  های برا ش آورده شدترین شاخص متداول
اطمینا  می با  بنابراین،  دارگد.  این شاخصآماری  یافته توا  دریافت مح ق در مورد  گسبتاً کاملی دست  برا ش  به  ها 

 است. 
 های برا ش مهم مدل ترسیمیای ا  شاخصگزیده -9جدول 

 برا ش قابل قبول  م دار اختدار  گام شاخص  شاخص

  1246.36 - سطح تحت پوشش )کای اسکوئر(  های برا ش مطلق شاخص
 0.8بزرگتر ا   GFI 0.84 شاخص گیکویی برا ش 

 0.8بزرگتر ا   AGFI 0.81 شاخص گیکویی برا ش اصالح شده  های برا ش تطبی ی شاخص
 0.9بزرگتر ا   CFI 0.98 شاخص برا ش تطبی ی 

 0.1کمتر ا   RMSEA 0.061 ریشه میاگ ین مربعات خطای برآورد های برا ش م تدد شاخص

ی همبست ی مثبت با اگ یزش شللی ااخالق حرفهشود که ابعاد  های باال، چنین استنباط میبنابراین، با توجه به شکل 

ای بر انگیزش شغلی  فرضیه ارتباط )مثبت( ابعاد اخالق حرفهتوا  چنین گتیجه گرفت که  دارد. آگ اه، می 
 . شودپذیرفته می 

 لذا با توجه به برا ش های اگجام شده می توا  مدل کلی پژوهش را به صورت  یر ارائه گمود. 
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 مدل گهایی پژوهش  -4شکل 

 

 بحت و نتیجه گیری
تعرالی برا مشرکالت  را در  مینره رشرد وگرام آمرو ش و پررورش هایی است که دگیای امرو  پر ا  پیچیدگیبطورکلی  
هرای حو هدهنردگا  و رهبررا   سرا ما   ریزا ،را بعنوا  برگامه  در کلیه سطوح  و مدیرا   است  رو ساختهای روبهعدیده
 گرذاری ریدر کرار در تراث ینردارید یاگجیگ ش مبررسی  این شرایطرو کرده است. در بهای فراوا  روبا چالش  آمو شی

می تواگرد راه شرای مشرکالت گررام آمرو ش و پررورش باشرد. معلما     یشلل  زشیبر عملکرد و اگ   یااخالق حرفه
 معلمرا  برا یشرلل زشیربر عملکررد و اگ  یااخالق حرفهها را در خدوص تاثیرگذاری های پژوهش همه فرریهیافته

 را مورد تائید قرار داد. در کار یندارید یاگجیگ ش م درگرر گرفتن
 قسمت   این   در  که   شد  حاصل  گتایجی  پژوهش،  فرریه های  ا    یک  هر   بررسی  و  حارر  پژوهش  در   هاداده  تحلیل  ا    بعد
 شد.    گتایج دقیق و  درست تفسیر  در سعی پیشین، هایپژوهش گتایج با هاآ  م ایسة و فرریه ها این ا  یک هر ذکر با

 بین ابعاد اخالق حرفه ای با انگیزش شغلی معلمان ارتباط مثبت وجود دارد.فرضیه اول: 

با توجه به مباگی گرری موجود در حو ه اخالق حرفه ای و اگ یزش شللی معلما ، متلیر اخالق حرفه ای توسط مولفه 
و ح وقی و همچنین متلیر اگ یزش گیز توسط مولفه های تنوع مهارت، های اخالق فردگرایاگه، وظیفه گرایاگه، عدالتی  

هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، است الل و با خورد در گتایج مورد اگدا ه گیری قرار گرفتند و ارتباط ابعاد اخالق حرفه ای 
توا  بیا  گمود که  با اگ یزش شللی معلما  مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گتایج بدست آمده در فدل قبل می  

دارگد. به عبارت دی ر  %95هریک ا  ابعاد اخالق حرفه ای ارتباط معناداری با اگ یزش شللی معلما  در سطح معناداری 
با افزایش اخالق فردگرایاگه، وظیفه گرایاگه، عدالتی و ح وقی، هریک به میزا  یک واحد شامل افزایش معنی دار در  

خواهیم بود. با توجه به ررایب بدست آمده بعد    0.30و    0.32،  0.31،  0.34ب به اگدا ه  اگ یزش شللی معلما  به ترتی
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اخالق فردگرایاگه ارتباط بیشتری با اگ یزش شللی معلما  دارد و پس ا  آ  ابعاد عدالتی، وظیفه گرایاگه و ح وقی قرار  
(، عابدینی  1395وسط جعفری و همکارا  )دارگد. همچنین بررسی پیشینه پژوهش گیز گشا  داد که مطالعه اگجام شده ت

 ( گتایج پژوهش حارر را مورد تایید قرار دادگد.  1393و برات دستجردی )
ت را   ل به عنوا  عدا  معلما بسیاری ا  افراد براساس ار ش های شخدی خود اقدام به تدمیم گیری و رفتار می کنند.  

دارای ار ش های شخدی هستند که در تشخیص خوب یا بد، آگها    کالس های درسو با ی را  و با ی رداگا  اصلی  
تواگد   یاری می کند. عامل مؤثری که می  عالی   معلما را  استاگداردهای  اخالقی هدایت کند وجود  رفتار  به سوی  را 

در   اشخاص    آگا اخالقی  اخالقی  عالی  استاگداردهای  به  است.  احترام  چو   هایی  ار ش  رعایت  به  متعهد  و  ملزم  را 
ا  گرر استاگداردهای اخالقی در سطح پایین باشند، محدودیت   معلما   ح وق اگساگی و شأ  و منزلت او می کند. اگر 

دهد. توسعه  را  اخالق  رفتار  آگها  در  تواگد  می  کمتر  گیز  قاگوگی  و   های  منفعت  براساس  آگا   در  شللی  اگ یزش  لذا 
گرر  اس ا   اگ یزش شللی  لذا  افزایش دهد،  یا  را کاهش دهد  اگ یزش  میتواگد  تاگداردهای شخدی شکل می گیرد که 

مثبتی در  مینه   استاگداردهای فردی  دارای  فرد معلم  اگر  گمود که  تبیین  این صورت  به  توگا  را می  فردگرایاگه  اخالق 
للی فرد شود، اما گر دارای استاگداردهای فردی متراد  قراوت بد و خوب اعمال باشد می تواگد موجب بهبود اگ یزش ش

منافع سا ماگی باشد، تنها می توا  اگترار داشت که اگ یزش شللی وی بر مبنای کسب درآمد و مافع شخدی وی باشد  
 و تعالی سا ماگی در گزد وی به فراموشی سپرده می شود. 

اتکال به کارکنا  و دستورالعمل های   با  تواگد  گماید.  سا ما  می  ا  رفتار غیراخالقی تمیز و جدا  را  خود رفتار اخالقی 
برجسته ترین عامل مؤثر در رفتار اخالقی، ا  تعهد مدیرا  به اخالق گشأت می گیرد. مدیرا  می تواگند با رفتار مناسب  

و   تدمیمات  هاف  خبرگامه  اگتشار  و  ها  سخنراگی  سا ماگی،  اخالق  منشور  ایجاد  ها،  مش  خط  تدوین  اقدامات خود، 
رویکردهای   ا   سا ماگی  اخالق  اصول  است رار  برای  ها  سا ما   کنند.  هدایت  محوری  اخالق  سوی  به  را  سا ماگی 
اخالقی   منشورهای  تدوین  و  در سا ما   اخالقی  ایجاد کمیته های  اخالق،  آمو ش  کنند.  استفاده  تواگند  می  مختلفی 

ا  مشهورترین رویکردهای فراروی سا ما  ها قلمدا بعد    د شود.شاید  تا  اخیرالذکر سبب می شود  ابزارهای  ا   استفاده 
ح وقی اخالق حرفه ای در سا ما  ت ویت شود و این امر سبب افزایش اگ یزه معلما  می شود، رمن اینکه بعد وظیف 

 گرایی گیز ا  این ابزارها تاثیر می پذیرد.
عنوا  عندر اصلی کالس درس، اگجام وظایفش و تعالی  بعد وظیفه گرایی در م ابل بعد فرد گرایی قرار دارد و معلم به

کالس، مدرسه و جامعه را بر مطلوب خود ترجیح می دهد و طبق تعریف این بعد می توا  اگترار داشت در معلمی که 
بزرگترین بخش آگچه رفتار بعد وظیفه گرایی در وی ت ویت شده است، اگ یزه بیشتری برای عمل به وظایفش دارد.  

ا   اخالقی   برگرفته  شود  تعریف شدهمحسوب می  فشار   معلما است.    وظایف  شده تحت  تعریف  وظایف  به  توجه  با 
پایه  بیشتری بر  اتخاذ تدمیمات  باشند برای  اخالقی می  استاگداردهای  با دی ر معلما     ی  آگا   آگجا که عملکرد  ا   و 

بر طبق بایستی  را در یک محیط شفاف می بینند که  لذا   سنجیده می شود، خود  گمایند،  وظایف تعریف شده فعالیت 
ع ب   این  مینه  در  معلما   دی ر  ا   تا  باشند  داشته  رفتار  و  عملکرد  بهبود  براب  بیشتری  اگ یزه  که  شود  موجب می 

 گماگند.
بخش اعرمی ا آگچه جامعه به عنوا  رفتار اخالقی و قاگوگی تفسیر می کند برگرفته ا  قواگینی است که توسط مراجع 

ح ا  تدویب گذشته است قواگین، بسیار مشابه، استاگداردها و ار ش های جامعه هستند،  یرا آگچه قاگو  می  ذی صال
در جامعه آمو ش و پرورش گیز بعد ح وقی و قاگوگی را در  شود منط اً باید برگرفته ا  ار ش ها و فرهنگ جامعه باشد.  
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ورت که معلما  موظف به رعایت قواگین خاصی می باشند،  چارچوب قواگین اختداصی آ  می توا  پیدا گمود، به این ص
که این امر گیز شکل دهنده اخالق حرفه ای گزد معلما  می باشد، چرا که بخشی ا  رفتار حرفه ای  اییده قواگینی است  
ت که بایستی رعایت شود و به طور طبیعی منرور ا  تدویب هر قاگوگی در جهت بهبود و فراتر رفتن ا  آگچه که هس

افزایش  اگ یزه گیز در معلما   بر مبنای رعایت قاگو  موجی می شود که  باشد، لذا شکل گیری اخالق حرفه ای  می 
برخورد  این  ا   اجتناب معلم  و  تل ی می شود  با وی  قاگوگی  برخورد  منزله  به  رفتارها  برخی  به  تعهد  یابد، چراکه عدم 

 لکر بهتر تشویق می گماید. قاگوگی ،اگ یزه را در وی برای عمل به تعهداتش و عم

 معلمان ارتباط مثبت وجود دارد. یبا عملکرد شغل یابعاد اخالق حرفه ا ینبفرضیه دوم: 
با توجه به مباگی گرری موجود در حو ه اخالق حرفه ای و عملکرد شللی معلما ، متلیر اخالق حرفه ای توسط مولفه  

متلیر عملکرد شللی گیز توسط مولفه های   وقی و همچنین متلیرهای اخالق فردگرایاگه، وظیفه گرایاگه، عدالتی و ح 
تواگایی، وروح، کمک، مشوق، ار یابی و اعتبار اگدا ه گیری گردیدگد. گتایج برآورد مدل معادالت ساختاری گشا  داد که  

افزایش یک واحد ا   تمامی مولفه های اخالق حرفه ای رابطه معنادار و مثبتی با عملکرد شللی دارگد. به عبارت دی ر با  
،  0.68مولفه های اخالق فرد گرایاگه، وظیفه گرایاگه، عدالتی و ح وقی شاهد افزایش عملکرد شللی به ترتیب به میزا ،  

می باشیم. که به این ترتیب می توا  بیا  گمود که مولفه اخالق فردگرایاگه ا  سایر مولفه های   0.48و    0.36،  0.44
(، 1396ری بر عملکرد شللی معلما  دارد. همچنین گتیجه پژوهش گکویی و گکویی  اده ) اخالق حرفه ای تاثیر بیشت
(، 1394(، قجری و حیدری )1394(،  سالج ه و صفری )1394(، ده اگیا  و همکارا  )1395رحماگی و رجب دری )
 را تایید گمودگد. ( گیز گتایج پژوهش حارر2016( و قجری و حیدوری )2016(، برت، روی )1393بسطامی و طاهایی )

مراد ا  اخالق رفتار ارتباطی پایدار مبتنی بر رعایت ح وق و یا منافع طرف ارتباط است. براساس این تعریف، اخالق به  
گسبت بین دو امر اطالق می شود: کسی که رفتاری اگجام می دهدو کسی یا چیزی که به گحوی هدف آ  رفتار قرار 

 د و صاحب رفتار ارتباطی، در قبال آ  ح وق وظایفی دارد. می گیرد. طرف ارتباط، ح وقی دار
ویژه سا ما   به  و  دی را   برابر  در  رفتار خود  قبال  در  فرد  که  دارد  اشاره  مطلب  این  به  فردگرایاگه  ای  حرفه  اخالق 

سخ افراد به  اعت اد قلبی و را پاسخ و می باشد، لذا این امر باعث می شود که فرد عملکرد شللی بهتری گیز داشته باشد.  
 قوی را در فرد بسیار افزایش می دهد. کارکناگی که این اعت اد در آگها    یاصول و منشور اخالقی، احتمال رفتار اخالق
 . وجود دارداست. اگترار بیشتری در رفتار اخالقی ا  آگها 

باید به این امر توجه کنند که کارکنا  آگها قبل ا  ورود به سا ما  دارای اعت ا دات و ار ش هایی هستند که مدیرا  
ایفا کند. باورها ممکمن است گ ش عمده ای در رفتار اخالقی کارکنا   این  بوده و  آگا  بی تأثیر  ایجاد  به  سا ما  در 

( گیوریا   باید (1390اعت اد  افراد  گزینش  درگرام  کند  می  پیدا  اهمیت  کارکنا   گزینش  گرام  گ ش  اینجا  در   ،
اص استخدامی مورد توجه قرار گیرد  یرا چنین کارکناگی به میزا   یادی خود کنترل  استاگداردهای عالی اخالقی اشخ

 هستند و به هما  اگدا ه ا  آگها اگترار رفتار اخالقی می توا  داشت. 
( عابد  ع یده  به  به  (  2016همچنین  بندی  پای  به  گسبت  افراد  اگ یخت ی  درو   ت ویت  و  ور ی  اخالق  اگ یزه  ایجاد 

قی ا  مهمترین وظایف مدیریت اخالق است. مدیریت اخالقی باید عزم سا ماگی را معطوف به ایجاد های اخالمسئولیت
بخشد استمرار  را  اخالق  پویایی  این طریق  ا   و  کند  باشند،  اخالق  اخالق  دروگی  گدای  دارای  معلما   که  لذا  ماگی   .

جا که چارچوب قاگوگی برای تدریس خارج ا  هیچ اه ا  شاخص های مولفه اخالق فردی را  یر پا گمی گذارگد و ا  آگ
 کسی ( وقتی  2016بحث اخالق گمی باشد، این امر موجب افزایش عملکرد شللی فرد معلم می گردد. به ع یده روی )
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است، یعنی فرد رفتاری اگجام میدهد که خود وی به گحوی هدف رفتار خویش قرار می   حرفه ای فردگرایاگهدارای رفتار 
با خود، خودآ اری،  گفس، صداقت  به  اعتماد  فراموشی، خودکشی، خودافشاگری،  ار یابی، خود  گیرد. خودشناسی، خود 

ا  رفتاره حرفه ای فردگرایاگه  ای  خودفریبی، خودباخت ی، خودسا ی، خودمحاسبه گری، حفظ اسرار خود، گموگه هایی 
. لذا  ماگی که فرد معلم دارای ویژگی های فوق باشد و رفتارهایی . برخی ا  این رفتارها اخالقی اگد و برخی دی ر گهاگد

ا  قبیل رفتارهای فوق اگجام دهد، دارای اخالق حرفه ای فردگرایاگه است که موجب می شود با گرفتن با حورد مثبت 
 ملکردد شللی وی گیز بهبود یابد. ا  رفتارهای باال، ع

اشاره  فرد در حو ه وظایف شللی اش  و پاسخ ویی  به چارچوب اخالقی  اخالق وظیفه گرایاگه،  مولفه  در طرف دی ر 
دارد، به این صورت که فرد خود را در قبال اگجام وظایفی مسئول می داگد و سعی می گماید که آ  ار به گحوه احسن  

گه بهندای دروگی و فردی بلکه بایستی به سا ما  پاسخ و باشد. این بعد شاخص های مختلفی   اگجام دهد  یرا این بار
این   به  اگر  داگد  می  معلم  فرد  که  شللی  تعریف شده  وظایف  قالب  در  پذیری  مسئولیت  ا قبیل  باشد  داشته  تواگد  می 

سا ما  پاسخ و باشد، شاخص دی ر  وظایف عمل گنماید و مسئولیت پذیر گباشد بایستی در م ابل اگجام گداد  آ  به  
گرارت می باشد، چرا که در این بعد سا ما  برای پایش عملکرد معلم تدابیر گرارتی اگدیشیده است و فرد معلم گیز با  
علم به این گرارت، وظایف خود را اگجام می دهد. ا  سوی دی ر دیدگاه دی ری در خدوص اخالق وظیفه گرا به ع یده 

یا  می دارد که مجموعه اخالق حرفه ای شامل یک حو ه می باشد که مبتنی بر وظایف فرد است.  ( ب1390گیوریا  )
لذا طبق این دیدگاه اگر فرد معلم به وظایف خود عمل گماید و اگحرافی ا  وظایف خود گداشته باشد و به گوعی به اگجام  

 وظایفش تمکین گماید گشا  دهنده اخالق حرفه ای گزد فرد می باشد. 
گماید و حق  مو را رعایت می  اعمال خود جنبه عدالت  و  رفتارها  قالب  فرد در  دارد که  تاکید  گکته  این  بر  عدالتی  لفه 

دی را  را پایمال گمی گماید،  ماگی که فرد معل در اگجا وظایف خود به ح وق دی را  مثال داگش آمو ا  آگاهی داشته  
این توجه دارد که عدم اگجام وظایفش دور عدالت بوده و حق داگش    باشد و ا  اخالق عدالتی گیز بهره گرفته باشد، به

آمو ا  را پایمال خواهد گمود، لذا با اگجام تمام و کمال وظایف خود جنبه عدالت را در تدریس رعایت م ینماید و این  
و رفتارها را   تدمیماتموجب افزایش عملکرد شللی وی می شود. فرد با برخورداری ا  مولفه عدالت اخالق حرفه ای  

ی سا گاری با اصول جواگمردی، عدالت، مندفاگه بود ، تساوی و تو یع منافع )پاداش ها( و هزینه ها در میا  بر پایه
و طبق این مولفه قدور در اگجام وظایف   افراد و گروه ها به طور بی طرفاگه و بدو  غرض، مورد قراوت قرار می دهد

ب ا  اصل عدالت می  بهبود برای معلم دور  به سمت  را  فرد معلم  ای  اخالق حرفه  مولفه  این  ا   برخورداری  لذا   ، اشد 
 عملکرد شللی هدایت می گماید.

مولفه ح وقی گیز به این گکته اشاره دارد که فرد با علم به اینکه اگر وظایف خود عمل گنماید بایستی ا  لحاظ ح وقی  
به خ را  باشد منجر می شود که فرد وظایف خود  گماید و در گهایت پاسخ و  اگ اری پرهیز  ا  سهل  اگجام داده و  وبی 

ی سا گاری با ح وق اساسی  تدمیمات و رفتارها را بر پایهدر مولفه ح وقی فرد معلم  عملکرد شللی اش بهبود یابد.  
باشد:  افراد ا  ح وقی برخوردار هستند که می تواگد اشکال مختلفی داشته    گروهی و فردی مورد قراوت قرار می دهد.

سیاسی، قاگوگی، قراردادی، اشتلال و ح وق بشر. با توجه به شرایط جامعه حق مورد احترام واقع شد ، حق برخورداری 
ا  آ ادی سا گار با آ ادی دی را ، حق برخورداری ا  دستمزد مناسب، حق برخورداری ا  مرخدی، و ... ا  جمله ح وق  

گمی توا  توسط یک    گسا  ا  ح وق و آ ادی های بنیادینی برخوردار است و بیا  می شود که ا  مولفهافراد است. در این  
لحاظ اخالقی درست محسوب می شود که به بهترین   تدمیم شخدی آگها را ا  اگسا  جدا ساخت بنابراین تدمیمی ا 
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ر آ  است که  ح وق بیاگ   ولفه م  ی این تدمیم گیری قرار می گیرگد را تأمین کند.شکل ح وقی افرادی که در محدوده
لذا تدمیمات باید ح وق اساسی افراد را رعایت کند. مثل حق حیات، آ ادی، سالمت، اسرار  گدگی شخدی و دارایی  

با ح وق داگش   اگجام می دهد که هیچ ترادی  را به گوگه ای  گوع اخالق برخوردار است وظایفش  این  ا   معلمی که 
 ته باشد. آمو ا ، همکارا  و سا ما  در محیط آمو شی گداش

 معلمان ارتباط مثبت وجود دارد.  یشغل یزشدر کار با انگ ینداریابعاد د ینب فرضیه سوم پژوهش: 
و   مناسکی  و  پیامدی  اعت ادی، عاطفی،  مولفه  برای متلیر دینداری در کار چهار  پژوهش  پیشینه  و  ادبیات  به  توجه  با 

وظیفه، اهمیت وظیفه، است الل و با خورد در گتایج استخراج  برای متلیر اگ یزش گیز مولفه های تنوع مهارت، هویت  
گردید و طبق گتایج بدست آمده در برآورد مدل معادالت ساختاری می توا  بیا  گمود که تمام ابعاد دینداری در کار با  

ت ادی، عاطفی،  اگ یزش شللی معلما  ارتباط معناداری و مثبتی دارگد. به عبارت دی ر با افزایش یک واحد در ابعاد اع
می    0.31و    0.42،  0.44،  0.45پیامدی و مناسکی شاهد افزایش معنی دار در متلیر اگ یزش شللی به ترتیب به میزا   

باشیم. همچنین بعد اعت ادی بیشترین ارتباط را با اگ یزش شللی دارد. و بعد پیامدی کمترین رابطه را با اگ یزش شللی 
(، ولز  1393ش گیز گشا  می دهد که گتایج حارر در مطالعات مالیی و همکارا  )دارد. همچنین بررسی پیشینه پژوه 

 ( گتایج پژوهش حارر را مورد تایید قرار دادگد. 2016( و اگیس و اگی )2016)
گیز   و دینداری  به کارآمدیشا  در سا ما  می شود  افراد  باور  و  افزایش کارایی  باعث  است که  عاملی  اگ یزش شللی 

است درو ،اجتماعی و شللی می  عاملی  امور شخدی  برای فرد در  روحاگی  بعد  و  معنویات  یافتن  اهمیت  گی که سبب 
 شود، حال یا توجه به گتایج تح یق دینداری می تواگد به چهار طریق بر اگ یزش شلای تاثیر گذارد باشد. 

دارد. اشاره  افراد  گزد  در  دین  باور  به  کار  در  دینداری  اعت ادی  قائنی،  ویلیام    بعد  )ترجمه  ایجاد 1386جیمز  را  دین   )
داگد که این ایجاد رابطه در عالم تنهایی و دور ا  ی معنوی با دگیایی گامحسوس به عنوا  روح عالم خل ت میرابطه 
های جها  هستی و رسید  به یک اطمینا  ها صورت گرفته و به ادراک گرمی گامرئی در میا  پدیدهی وابست ی همه

نی که آثار ظاهری آ  گیکویی و احسا  بی دریغ است منجر خواهد شد. بنابراین در بعد اعت ادی دینداری و آرامش باط
برابر وظایف  بایستی در  برای هدف خاصی خلق شده باشد و  اینکه، بایستی در جها  هستی  به  اعت اد  با  در کار فرد 

به طور ک را  تا حق الناس  باشد  را داشته  به وی گهایت تالش  باشد، موجب می شود که در  محوله  امل رعایت گموده 
به   رسید   برای  راه  بهترین  باشد  برخوردار  راسخ  اعت اد  ا   معلم  که یک  گنماید،  ماگی  کوتاهی  هیچ  وظایفش  اگجام 
اگجام وظایفش   اگ یزه وی برای  لذا  الناس می داگد،  ایفال حق  اگجام صحیح وظیفه و  به خلق و  پاداش آخر را کمک 

 بد. افزایش می یا
بعد عاطفی دینداری در کار به رابطه عاطفی فرد با دین و بزرگا  دین اشاره دارد، با توجه به اینکه رابطه عاطفی بین  
دو فرد باعث می شود که ویژگی های بار  فرد با کماالت تر به فرد دو  تر اگت ال یابد، می توا  بیا  گمود که پرورش 

تی بیشتر او با بزرگا  دین ا  جمله پیامبر و اماما  که مرهر گیکی و خدلت بعد عاطفی دینداری در فرد معلم و دوس
های گیک اگساگی می باشند، باعث می شود اگ یزه فرد برای بیشتر شبیه شد  به آ  بزرگوارا  افزایش یابد و در گتیجه  

اگ  ... سبب شود که  ا  خودگذشت ی و  ا  قبیل تالش ری، رعایت خ وق دی راگف  برای خدیده هایی   یزه فرد معلم 
 اگجام عمل به وظایف خود که هماگا ادامه راه  اگبال است افزایش یابد. 

بعد پیامدی دینداری در کار به این مطلب اشاره دارد که فرد ا  فعالیت های رو اگه خود چه در قالب وظایف شللی و غیر  
د معلم گتیجه تالش های خست ی گاپذیر خود در راه شللی و مسائب رو مره  گدگی چه گتایجی را اگترار دارد. لذا اگر فر
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آمو ش و پرورش داگش امو ا  را چیزی غیر ا  ح وق و دستمزد ماهیاگه و تشویق های مادی بداگد و به پاداش های 
اخروی اعت اد داشته باشد ،حتی کمی و کاستی های موجود در ح وق و دستمزد سبب گمی شود که اگ یزه وی برای 

ه وظایفش کاهش یابد، لذا به دگبال پرورش این بعد معلم بدو  هیچ چشم داشتی به مسائل مادی ا  تالش و عل ب
 اگ یزه باالیی باری عمل به وظایفش برخوردار است. 

بعد مناسکی گیز به گ ش مناسک مذعبی در  گدگی فرد اشاره دارد. به این مطلب که فرد در  گدگی خود چه مناسک 
ارد. هدف ا  مناسک مذهبی گزدیکی بیشتر فرد با مفاهیم دین، ار ش ها و بزرگا  است، لذا  مذهبی ای را برپا می د

ار ش   با مفاهیم و  بیشتر  باشد،  با مناسک مذهبی داشته  بیشتری  یابد و درگیری  بیشتر در مناسک حرور  هرچه فرد 
  متبلور می شود، لذا اگجام های دین و خدوصیات بزرگا  دین آشنا می شوگد و ار ش ها و خدوصیات بیشتر در آگا

امور شللی را وسیله ای برای رسید  به اجر اخروی و تشابه بیشتر با بزرگا  ی بینند و لذا اگ یزه بیشتری برای اگجام  
 وظایف شللی خود کسب می گمایند.

( گ رش1383دورکیم  و  باورها  گیری  شکل  مذهبی،  اعمال  تمام  مشترک  فدل  که  است  معت د  است(  دینی  .  های 
ی رفتارها، باورها و گ رش های مرتبط با اصول دین، فروع دین، و دی ر حیطه های مرتبط با  باورهای دینی مجموعه

ها و ایدئولوژی هایی اطالق می شود که تل ین آگها می تواگد شیوة مذهب است. مذهب به مجموعه ای ا  جها  بینی
خا معنای  به  دینی  باورهای   . کند  تعیین  را  فرد  ا    گدگی  که  هستند  معینی  جماعت  مشترک  باورهای  همیشه  ص 

گروید  به آ  باورها و عمل کرد  به مناسک همراه با آگها به خود می بالند. این باورها گه به عنوا  امری فردی که 
ی اعرای جماعت آ  را پذیرفته اگد، بلکه در حکم امری متعلق به تمامیت گروه تل ی می شوگد و جزیی ا  وحدت همه

دهند. لذا عمل به باورهای دینی ار ش هایی را در فرد  گده می کند که موجب می شود اعمال و  گروه را تشکیل می
وظایف شللی و دگیوی برای او معنی و مفهوم دی ری پیدا کند و به غیر ا  پاداش های دگیوی پاداش های اخروی گیز 

 می گیرگد.  برای وی اهمیت می یابد و بلکه در اولویت باالتری قرار

 بین ابعاد دینداری در کار با عملکرد شغلی معلمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرضیه چهارم پژوهش: 

با توجه به مباگی گرری و پیشینه پژوهش ابعاد استخراج شده برای متلیر دینداری شامل اعت ادی، عاطفی، پیامدی و 
می باشند. که گتایج حاصل   کمک، مشوق، ار یابی و اعتبارتواگایی، وروح،  مناسکی و برای متلیر عملکرد شللی شامل  

بر عملکرد شللی   تاثیر معنادار و مثبتی  بعد دینداری در کار  ا  مدل ساختاری در فدل چهارم گشا  داد که هر چهار 
عنی دار معلما  دارگد. به عبارت دی ر با افزایش یک واحد در ابعاد اعت ادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی شاهد افزایش م

می باشیم. همچنین بعد مناسکی بیشترین ارتباط    0.54و    0.47،  0.43،  0.38در متلیر عملکرد شللی به ترتیب به میزا   
را با عملکرد شللی دارد. و بعد اعت ادی کمترین رابطه را با عملکرد شللی دارد. همچنین بررسی پیشینه پژوهش گیز  

در مطالعات   گتایج حارر  )گشا  می دهد که  برت )1392خسرواگیا  و همکارا   ولز )2016(،  اگی  2016(،  و  اگیس   ،)
 ( گتایج پژوهش حارر را مورد تایید قرار دادگد. 2015( و رابیندرا )2015(، وگینگ و کوردین )2016)

فرد و    ؛ به گ ل ا  خدایاری1987برخی ا  گرریه پردا ا  به بعد شناختی دین توجه بیشتری کرده اگد. )فاگک و وال نلز،  
ی غایی فرد را با خدا و عالم هستی اگد که رابطه ( و دین را سبک  گدگی و یا گرام باورهایی داگسته 1382همکارا ،  

تنریم می گماید. بدین معنی که دین باعث می شود چارچوب مشخدی برای رسیئن به هدف غایی اگسا  یعنی رسید   
 د و هدفمند کرد  اعمال رو اگه فرد می باشد. به مبعود خود تعریف گردد، که این هما  ساختارمن
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های متعدد است.  ای مرکب ا  واقعیتتوا  به دین به عنوا  پدیده ای ساده و تک بعدی گ ریست بلکه دین پدیدهگمی
شناختی ا  جمله هیجاگات، باورها، ار ش ها،  های روا  ای ا  م وله دین ا  گرر روا  شناختی پیچیده و شامل مجموعه 

باورها و 1388رها و محیط اجتماعی است )آرین،  رفتا افراد تحت کنترل  باعث می شود رفتار رو اگه  این پدیده  (. که 
 ار ش های خاصی باشد که ار ش اگسا  را واالتر ا  خدلت های بد و منفی می داگد. 

اعت اداتی که حاص به  با توجه  باعث می شود که فرد معلم  اعت ادی دینداری در در کار،  اگام  بعد  ا  دینداری است،  ل 
وظایف خود را در راستای عمل به باورهای دینی خود بداگد و ا  هرگوگه اهمال کاری که سبب شود عملکرد وی در 
آمو ش و پرورش کاهش یابد دوری گزیند لذا همیشه به دگبال بهبود عملکرد شللی خود می باشد. به ع یده هابر، ریچ  

( شنکلر  اعت ادات 2000و  و  دین  معنی   (  را  میدینی  گدگی  به سرچشمه دار  را  اگسا   و  می  ی حیاتکند  کند. گزدیک 
ها و هنجارهای دینی است که  امور اجتماعی براساس ار ش   ریزیبنابراین اولین قدم تأثیر دین بر سالمت رواگی برگامه

اشد، لذا همواره به دگبال بهبود سبب می شود فرد عملکردش را به گوگه ای برگامه ریزی کند که جها  آخرت سربلند ب
 عملکردش می باشد. 

بعد عاطفی دینداری در کار باعث می شود که فرد بنابه رابطه احساسی قلبی خود با ال وهای عملکرد و تالش، سعی  
ف گماید که رفتار آگا  را سرلوحه رفتار خود قرار دهد با توجه به این ال و گیری عاطفی، عملکرد فرد د رعمل به وظای

رافعی ) ع یده  به  یابد.  می  افزایش  ا   مینه1395رو اگه  استفاده  با  و  مطبوع  احساس  ایجاد  با  که  ای  داری  دین   ی( 
احساسات مذهبی و اررای این تمایل، دعوت به سوی   ی اسالمی در پرورشعاطفی باشد مؤثر خواهد بود. اولین برگامه

اخداوگد بخشنده ا   اگد، بخشندگی و مهرباگی دو صفت  ی مهربا  است که جلوه هایی  تبلور یافته  اگبیائش  و در قالب 
و دل می مطبوع  گوجواگا   و  محبوب کودکا   را  پروردگار  که  است  آ  پذیری  احساسات  و  عواطف  و  برای  گماید  را  ها 

برمی  تمام مراحل  گدگی دوست داشتن  اگسا  در  گیرومندترین قدرت و محرک  رابطه عاطفی،  اح  اگ یزد.  ساس است. 
شود. عشق و محبت اگسا  را به فداکاری و ا  مطلوبی که با وجود آ  مشکالت آسا  و آالم و مدایب قابل تحمل می

می  تشویق  میخودگذشت ی  لذا  و  کند.  تالش  گمود   بزرگ  و  مشکالت  کرد   کوچک  با  عاطفی،  رابطه  گفت:  توا  
 سرسسختی عملکرد شللی افراد را افزایش می دهد.

ینداری در کار باعث می شود که فرد ا  اقدامات رو اگه خود اگتراری مراعف بر پاداش های دگیوی که در  بعد پیامدی د
قالب ح وق و دستمزد و سایر پاداش های مادی پرداخت می شود داشته باشد، لذا این امر سبب می شود که بر تالش  

به فرد این امید را می دهد که با بهبود ورعیت   خود برای افزایش عملکردش بیافزاید. بعد پیامدی در دینداری و کار
عملکردی خود و کسب ررایت بیشتر بندگا  خدا می تواگد ررایت خدا را گیز بدست آورد لذا عملکرد وی افزایش می  

 یابد.
ا  سوی دی ر بعد مناسکی دینداری در کار، به واسطه مفهوم مناسک مذهبی که گزدیکی و ایجاد پیوگد بیشتر فرد با  

ر ش ها و گمادهای دینداری است، ار ش های دینی را در فرد پرورش داده و وی را برای  گدگی معنوی تر و با ار ش  ا
( دورکیم  ع یده  به  گماید.  می  آماده  باید 2005تر  را  مذهبی  مناسک  در  وی  شرکت  و  دینی  اصول  به  فرد  گرایش   )

که فرد به واسطه کمبودهایی که در خود احساس می  جویی او داگست چرا  مدداق تالش وی برای پاسخ به گیا  کمال
گماید به دگبال سرچشمه ایست که این کمبودها را پوشش دهد، لذا ابتدا با مشارکت وی در مراسم مذهبی اغا  می شود 
و با ال و گیری و درس گیری وی ا  این مناسک و مراسم و دستیابی به ار ش های معنوی آ  دی ر به امور رو مره 

 رفا برای کسب درآمد گ اه گخواهد کرد، بلکه این امور را راهی برای رسید  به هدف غایی اگساگیت می داگد.خود ص



 287❑  در کار یندار ید یاگجیمعلما  با گ ش م  یشلل زشیبر عملکرد و اگ  یااخالق حرفه  ریتاث

 

 

 :پژوهش پیشنهاد می شود ینا هایفرریهید با توجه به تائ در گهایت

شرود  یمر شرنهادیدارد لرذا پ  ریدرکار تاث  ینداریبر د  یپژوهش گشا  داد که اخالق حرفه ا  جیا  آگجا که گتا •
کامالً   ر،ی: اگر مدندیگما  تیحما  ینیو د  یاخالق  یارشد آمو ش و پرورش همدا  ا  برگامه ها  را یمدارس و مد  را یمد
 ینیشده و موجبات بردب یتل  ییدورو یگوع ن،یریسا  اذها در    یاخالق  یها  تیگباشد، فعال  یاخالق  یبرگامه ها  با یپشت

وجرود گداشرت.  یا یرسرم یبرگامه اخالقر  چیشود که ه  یتر ا  حالتبد  تیشود و ممکن است ورع  یکارکنا  فراهم م
 هدغدغره را داشرت  نیدائماً ا  دیبا  نکهیتالش کند و مهمتر ا  یاخالق  یبرگامه ها  یو اجرا  نیتدو  یبرا  دیبا  ریمد  نیبنابرا

 .ردیرخ دهد، آ  را بپذ یمدرسه را اداره کند و اگر هم اشتباه ،یمنش اخالق کیباشد که با 

 یهرا اسرتیشرود کره س یم هیدارد لذا توص  ریدر کار تاث  ینداریو د  زشیبر اگ   یآگجا که اخالق حرفه ا  ا  •
معلما  برر  یشلل زشیاگ  شیافزا یآمو ش و پرورش استا  همدا  بر مبنا یراهبرد  یچشم اگدا  و برگامه ها  ،ییاجرا
 گردد. نیتدو ینداریو د یاخالق حرفه ا  یمبنا

 یا  جمله اهداف برگامه ها  یمفاد  رگدهیکه دربرگ  یگامه اخالق  نیی. آیگامه و دستورالعمل اخالق  نییآ  نیتدو •
و  یقامور اخال هیتنب ه،یو تنب قیتشو زمیمکاگ  نییتع  ،یاخالق  یاجرا و گرارت بر برگامه ها  ،یریگ  میارکا  تدم  ،یاخالق

 ... باشد.

اخرالق در  تیریمرد ترهیکم کیشود    یم  هیدارد لذا توص  ریتاث  یبر عملکرد شلل  یآگجا که اخالق حرفه ا  ا  •
 ریشرود و مرد  لیآمو ش و پرورش تشک  یا  افراد رده باال  دیبا  تهیکم  نیگردد. ا  لیآمو ش و پرورش اتا  همرا  تشک

سرند جرامع   یبر مبنا  یحل معرالت اخالق  میت مسئول مس  تهیکم  نیرا برعهده داشته باشند. ا  تهیکم  نیا  استیکل، ر
 هاست. هیو رو یخط مش ریتفس لهیبه وس یاخالق

در  ایرمسئول اخالق در کنار  کیشود  یم هیدارد لذا توص ریتاث یبر عملکرد شلل یآگجا که اخالق حرفه ا  ا  •
 یکار مخدوصاً حل معرالت اخالقر  طیدر مح  یاخالق  یموروع ها  ی¬اتخاب گردد که درباره  یقالب معاوگت پرورش

معلمرا  برا   نیآمرده بر  شیدر کار خود برخوردار است و معرالت پر  یو ا  تخدص اخالق حرفه ا  دهید  یآمو ش کاف
 .دیل گماحل و فد یاصول اخالق یو داگش آمو ا  را بر مبنا را یمد  ر،یکدی

مدارس،  یبرا یمشاور اخالق کیشود  یم هیدارد لذا توص ریتاث یبر عملکرد شلل یآگجا که اخالق حرفه ا  ا  •
 های¬کرد  ار ش نهیها به منرور گهاد هیها و رو یخط مش شرفتیمربوطه و هماهنگ کرد  پ  نهیمشاور در  م  فهیوظ

 مدرسه در گرر گرفته شود. طیدر مح یاخالق

در مردارس بره   یشود مراسم و مناسک مرذهب  یم  هیتوص  یبر عملکرد شلل  یندارید  یرگذاریتوجه به تاث  با •
 نیرمعلما  در کنرار داگرش آمرو ا  در ا  نیبرگزار شود و همچن  یداگش آمو ا  با مناسک مذهب  ییآشنا  شیمنرور افزا

 کند.  دایپ شیافزا زیگ یعملکرد درس مو معلم و داگش آ نیب شتریب یو همذل ییتا رمن آشنا ندیمراسمات شرکت گما

گردد  یم شنهادیبهتر موثر باشد ،لذا پ سیتدر یو عملکرد معلما  برا زهیتواگد بر اگ   یم  ینداریآگجا که د  ا  •
 معلما  استفاده شود. ینید یبهبود باورها یرمن خدمت برا یکالس ها

 یچشرم اگردا  عملکررد نیو تردو یجهت طراحر  ینیو د  یمتشکل ا  کارشناسا  اخالق  ییهاتهیکم  لیتشک •
عملکررد و  شیگرفته شده در گذشته جهرت افرزا  شیموثر پ  یراهکارها  یدر طرف م ابل جمع بند  نیمعلما  و همچن
 در کار. ینداریو د یاصول اخالق حرفه ا یجهت بهبود عملکرد بر مبنا ییارائه راهکارها
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معلمرا  آمرو ش و پررورش اسرتا    زشیرعملکررد و اگ   شیدر افزا  یو اخالق حرفه ا  ینداریآگجا که د  ا  •
ال م  یارائره آمرو ش هرا یجامع برا یموجود برگامه ا یها تیباشد، لذا بسته به ظرف یم ییباال تیاهم یهمدا  دارا

 گردد. یزیطرح ر

بر عملکرد معلما  آمو ش و پرورش استا    ییباال  ریدر کار تاث  ینداریو د  یاخالق حرفه ا  نکهیتوجه به ا  با •
 یبر ار ش ها  یمبتن  یمنابع اگساگ  تیریمد  ستمیگ شه راه س  نیتدو  یبرا  یا  تهیکم  گردد¬یم  شنهادیهمدا  دارد، لذا پ

در دسرتو  یمنابع اگساگ تیفیک شیجهت جذب و افزا ا یگ دمور یو دستورالعمل ها  لیتشک  یمنابع اگساگ  ینیو د  یاخالق
 .ردیرکار قرار گ

در  یعلمر یمدرس معلمرا  و اسرتفاده ا  مبراگ تیدورا  ترب  یدر متو  آمو ش  ینید  یمباگ  شیو افزا  نیتدو •
 آگا . ینید یبهبود باورها یراستا

ترا  ردیرمرد گررر قررار گ شرتریب یعت راد  یارهایکه مع  یمعلما  به صورت  نشیدر گز  ینید  یارهایمع  بهبود •
 ریرا در مسر یو شرتریکره در براطن فررد باشرد ب یا ینرید  یعمل به باورها  رای   ،ینداریافراد در د  یظاهر  یارهایمع
 کند. یکمک م یعملکرد شلل شیافزا

و   یاجتماع  یرا که در دورا   گدگ  یافراد  نش،یجذب و گز  یهاستمیبا اصالح س  تواگدیو پرورش م  آمو ش •
 اگد، به استخدام درآورد.و م ررات داشته نیقواگ ات،یاخالق تیبه رعا یشتریب لیخود ساب ه و تما  یکار

بهبود   یاستاگد رراستا  نیاستا  همدا  در آمو ش و پرورش ا  ینداریاخالق و د  یاسوه ها  یو ال وسا   ارائه •
 معلما . یریو ال وپذ
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 . را یا یو مطالعات اجتماع یو رواگشناس یتیدر حو ه علوم ترب  نیگو یپژوهش ها یالملل ن یکنفراگس ب نیشهر سمنا . اول
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 را  یدب  یو اثر بخش  یاطالعات و ارتباطات بر عملکرد شلل  یآمو ش  یدوره ها  ری(. تأث 1391. )دررایوح  ،یخرم  یخاگیسار •
 واحد صفا شهر. یارشد، داگش اه آ اد اسالم یگامه کارشناس ا یصفا شهر. پا ییدوره راهنما

ای  با عملکرد استادا  داگش اه. فدلنامه اخالق در علوم و فنّاوری، رفه (. رابطه اخالق ح1394ثنا. )  ،یصفر  تا؛یسالج ه، آ  •
10  (3.) 
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 واحد اهوا . یداگش اه آ اداسالم  ،یروا  شناس یگامه کارشناس ا یپا را ،یا  یحفار  یشرکت مل

داگش اه کاشا .   یعلم  ئت یه  یاعرا  ؛ای  حرفه و اخالق    ی(. رابطه فرهنگ سا ماگ1392. )هیرار  ،ییآقا بابا  د؛یحم  ،یمیرح •
 . (2)6 ،یآمو ش در علوم پزشک ی راهبردها

دستجرد  ن؛یاسمی  ،ینیعابد • )نیگ    ،یبرات  د1393.  رابطه  تأث  نداریی(.  و  معنوی  هوش  تحد   ریو  عملکرد  بر   ی ل یآگها 
 .1393، بهار و تابستا  19 یاپی، شماره پ1سال گهم، شماره   ،یآمو ش نیگو یکردهای. رو ا یداگشجو

•  ( پایا  گامه  معلم  یشلل  اقیبر اشت  یرواگشناخت  یستیو بهز  یدر کار، سالمت معنو  ینداریگ ش د(.  1398عبادالهیا ، گدا.   .
 . ال یگور استا  گ امیداگش اه پکارشناسی ارشد، 

)مورد مطالعه: کارکنا    ی سا ماگفرهنگ   یاگج ی با گ ش م  یابر اخالق حرفه   ی خرد سا ماگ  ر یتأث(.  1398علوی، سیده  هرا. ) •
 . مهاباد عادیداگش اه م. پایا  گامه کارشناسی ارشد،  آمو ش و پرورش شهر تهرا (

 . حکمت : اگتشاراتسعادت، تهرا  یایمی( ک1391)  ابوحامد ،یغزال •

 ی.لی: اگتشارات مح ق اردبلی. اردبتیریسا ما  و مد یها ی(. تئور1390الهام. )  ،یمیمحمد، رح ،یر یف •

• ( فرامر .  اگدیشه حو ه، شماره  (. اخالق حرفه 1382قراملکی،  اردیبهشت   33و  32ای در مدیریت علوی. مجله  و  ، فرودین 
1382 . 

شهر اهوا  در سال   یکارکنا  باگک ها  یبا عملکرد شلل ای  حرفه (. رابطه اخالق  1394. )ررایعل  ،یدریگدراهلل؛ ح  ،یقجر •
 .یو فرهن  یمطالعات اجتماع ،یو رواگشناس یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفراگس مل  نی. سوم1394

. بابل  یغرب  یمدارس بندپ  را یمد  یبا عملکرد سا ماگ  یاخالق حرفه ا  نیب  یرابطه    یبررس(.  1397مدطفی  اده، خلیل. ) •
 . آمل یموسسه آمو ش عالپایا  گامه کارشناسی ارشد، 
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(. رابطة معنویت در محیط کار، اگ یزة دروگی و اشتیاق شللی با عملکرد  1393گل پرور، محسن. ) ؛یمهداد، عل م؛یمر ،ییمال •
 .55-47(، صص 56 یاپی ،)پ2کاربردی، سال پاگزدهم، شمارة  وظیفه. داگش و پژوهش در روا گشناسی 

• ( جالل.  ا  یبررس(.  1398گدایی،  حرفه  اخالق  سا ماگ  ی گ ش  عدالت  شلل  یبر  عملکرد  متوسطه    یو  دوم  دوره  معلما  
 ی.شرق جا ی گور استا  آذربا امی داگش اه پ. پایا  گامه کارشناسی ارشد، شهر نیشهرستا  مش 
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