
 

پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی و اخالق حرفه ای در  

 معلمان مقطع ابتدائی

 2، عذرا محمدپناه اردکان1*آزاده چوب فروش زاده

 چکیده
 یو اخالق حرفه ا  یبر اساس جو سازمان  یحرفه ا  یستگیشا ینیب  شیپژوهش پ  نیهدف از ا

  ی بوده و جامعه آمار یهمبستگ -یفیخاتم بود. طرح پژوهش توص یدر معلمان مقطع ابتدائ
بودند    94-95  یلیشهرستان خاتم در سال تحص  یمعلمان مقطع ابتدائ  هیپژوهش شامل کل  نیا

 ی معلمان بودند که به علت محدود بودن حجم نمونه کل اعضا ن یباز  ی نفر 216که  نمونه 
از  رهایسنجش متغ یانتخاب شدند. برا یسرشمار یرینمونه گجامعه پژوهش با روش 

( و 2003) ویجاو ول ی(، پرسشنامه جو سازمان1998) یعل یپرسشنامه اخالق کار اسالم
 یهمبستگ لیتحل جیشد. نتا ده( استفا1391نژاد ) ییمال یحرفه ا یهاتیپرسشنامه صالح

در معلمان  یو اخالق حرفه ا یو جو سازمان یحرفه ا یستگی شا نینشان داد که ب رسونیپ
گام به گام  نشان   ونیرگرس لیتحل جینتا نیوجود دارد. عالوه بر ا یرابطه  مثبت و معنادار
 تیصالح یابر یو مثبت یقو یکننده ها ینیب شیپ یاو اخالق حرفه یداد که جو سازمان

 معلمان هستند. یحرفه ا یها

 یاخالق حرفه ا  ،یجو سازمان  ،یحرفه ا یستگیشاها: کلید واژه
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 مقدمه

با  ارتباط برقراری کار، انجام نحوه جامعه، در بسریار و پیچیده های چالش با حاضرر عصرر
تغییرات   این در تازه و اصرلی عامل اسرت. داده قرار تأثیر تحت را ما یادگیرینحوه   و دیگران
 جامعه و دانش جامعه اطالعاتی، جامعه اسرررت دانش و اطالعات بنیادی نقش افزایش

 یادگیری دانش، و جامعه بین پیوند هسرتند. در دوره این معرفی برای یادگیری اصرطالحاتی

 تاریخ انتقال، جریان در دانش دانش، توزیع و تولید اهمیت وجود اصررلی اسررت. با عامل

 اقتصرادی، اسرت. تغییرات تأثیرگذار معلمی تمرین و ای حرفه که برتوسرعه دارد انقضرایی

 تغییر باعث بلکه گذارد، می تأثیر معلم اطراف دنیای بر تنها نه فرهنگی جامعه و اجتماعی

حاضرر،   زمان شرود. در می تدریس برای اسرتفاده مورد وسرایل و و ابزارها معلم آموزان، دانش
 خلق دوباره یادگیری یاددهی فرایند در مداوم تغییرات مورد در خود را دانش باید معلمان

 (.2007، 1)وایالنت کنند
را  معلمان ای حرفه هویت آموزی، دانش جمعیت و درسری برنامه سراختار، در عمیق تغییرات
 جدید موقعیت این با برخورد برای مرتبط های صرالحیت فقداناسرت.  نموده بحران دچار

 این، بر عالوه. ببینند تنگنا در را خود ای حرفه هویت معلمان از بسریاری که باعث شرده

 دانش و معلومات بین معلمان، توسرط جدید های مسرئولیت پذیرفتن برای فشرارهای داخلی

 هویت اسرت. بنابراین نموده بیشرتر و تر عمیق را هویت بحران و انداخته ها فاصرله آن قبلی

و  3(. صررالحیت حرفه ای2،2007دارد)مورنو مجدد بازسررازی به مبرم معلمان نیاز ای حرفه
شرایسرتگی های شرغلی معیارها و اسرتانداردهایی را برای شرناسرایی دانش، مهارت ها، رفتارها و 

حوزه جذب و انتخراب کارکنران در  توانایی های مورد نیراز برای تحقق نیرازهای حال و آینرده در
طول راهبردها و اولویت های سرازمانی، فراهم می آورند. سریسرتم آموزش و بهسرازی منابع 
انسرانی از طریق ارتباط با مجموعه ای از شرایسرتگی های شرغلی مشرخس، سریسرتمی یک ارچه 

 ها، شرناخت مجموعه، معلمی (. صرالحیت1387و منسرجم می شرود )ابطحی و منتیری، 

 تربیت و تعلیم جریان در تواند می ها کسر  آن با معلم که اسرت هایی مهارت و ها ایشگر

 های صرالحیت. کند کمك فراگیران معنوی، و اجتماعی عاطفی، عقلی، جسرمی، پرورش  به

 صرالحیت عاطفی، هایشرناختی، صرالحیت های صرالحیت حیطه سره در توان می را معلمی

 و ها آگاهی مجموعه های شررناختی ازصررالحیت منیور. نمود بندی طبقه مهارتی های
 با مرتبط موضروعات ئل و مسرا تحلیل و شرناخت در را معلم که اسرت ذهنی های مهارت

 

1-Vaillant 

2- Morno 

3- professional qualifications 
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 معلم عالیق گرایشرات و مجموعه عاطفی، های صرالحیت. سرازد می توانا تربیت و تعلیم

 به های مهارتی صرالحیت و اسرت تربیت و تعلیم با مرتبط موضروعات و مسرائل به نسربت

مجموعه  از د شرررو می مرتبط یادگیری آیند فر در معلم علمی های توانایی و مهارتها
(.  1384)ملکی، شرود می حاصرل آموز دانش بر تأثیرگذاری صرالحیت گانه،سره های صرالحیت

های حرفه ای معلمان همواره مورد نیر محققان بوده اسرت.  بر صرالحیتمؤثر  بررسری عوامل  
 اشاره کرد.  2و جو سازمانی 1توان به اخالق کار اسالمیمله این عوامل میاز ج

ای دربرگیرنده اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتیار اخالق حرفه
ها ای از مهارتهای حرفهای در مشاغل گوناگون است. افراد شاغل در موقعیتاز افراد حرفه 
گیرند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام برای انجام کار بهره میو دانش خود  

ای است. برهمین اساس، بر  ارائه خدمات به جامعه یك مسئله اخالقی و موضوع اخالق حرفه
شود هلی اخالق کار اسالمی مطرح میمبنای قرآن، گفتار و اعمال پیامبر اکرم )ص( دیدگاه

گیرند و بر عدالت و افت بخشیده و کار را مانند عبادت در نیر میکه به کار فضیلت و شر
 نمایند.انصاف و احساس مسئولیت در محیط کار تأکید می

پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیر اخالقی، غیر قانونی و غیر  
الق کار و مدیریت مسؤوالنه در محیطهای کاری توجه مدیران و صاحبنیران را به بحث اخ

اخالق معطوف ساخته است مدیریت اخالق عبارت است از شناسایی و اولویت بندی ارزش ها 
برای هدایت رفتارها در سازمان، سازمانها با ایجاد یك برنامه مدیریت اخالق می توانند 
اخالقیات را در محیط کار مدیریت کنند برنامه های اخالق به سازمانها کمك می کنند تا 
بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخالقی خود را حفظ کند امروزه مدیریت اخالق یکی از زمینه 

رود که دارای رویکرد برنامه ای و چندین ابزار عملی است. های عملی مدیریت به شمار می
این ابزارها عبارتند از کدهای اخالق، کدهای رفتار، خط مشی ها و رویه ها ، روش های حل 

 (. 1382خالقی و آموزش )سلطانی، معضالت ا
منیور از مفهوم اخالق کار این است که نیروهای کاری بر دو دسته اند؛  بعضی تمایل فراوان 
به فعالیت، تالش و کوشش دارند، سکون و آرامش را پسندیده نمی دانند و فضایل اخالقی 

و مجاهدت ندارند و  آنان در کارهایشان شکوفا می گردد، بر عکس، گروهی هم تمایل به کار
تنها با نیروهای جبری و فشارهای بیرونی باید آنان را به کار وادار کرد.  البته از اخالق نیك 
و حسنه آن است که انسان فعال باشد و محصول فعالیت او برای همنوعانش مفید و ثمربخش  

 

1- Islamic professional ethic 

2 - organizational climate 
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می کند، به واقع شود. هر کس با انجام کاری که قابلیت و توانایی آن را در خود احساس 
جامعه انسانی خدمت کند و در جهت رفع مشکالت جامعه یا برای ارتقای ابعاد گوناگون آن  

 سعی و تالش پیگیر و مستمر داشته باشد.
یکی دیگر از عوامل موثر بر صالحیت های جو سازمانی است. امروزه جو سازمانی یکی از 

و طرق مختلف در منابع مربوط به  مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است که به عناوین 
شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی دیگر به آن اشاره می  1رفتار سازمانی

سازمانی، روحیه، انگیزش کارکنان و از عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی از قبیل فرهنگ
نی بر این واقعیت داللت همچنین اثربخشی رفتاری مدیر دارد بسیار مهم است. مفهوم جوسازما

دارد که رفتار انسان در سازمان فقط بر اثر تعامل با رویدادهای مستقیم و بال واسطه شکل 
گیرد بلکه همچنین تحت تأثیر تعامل با نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار نمی

ن محیط سازمان دارند های گوناگوطورکلی جو سازمانی ادراکاتی است که افراد از جنبهدارد. به
 (.1378)مزدارانی،

با توجه به موارد ذکر شده در مورد اهمیت صالحیت حرفه ای معمان از یك سو و تاثیر برخی 
ویژگی های فردی و و سازمانی بر آن از سوی دیگر، مساله اصلی این پژوهش پاسخگویی به 

ایستگی های حرفه ای این سوال است که آیا بین جو سازمانی و اخالق کار اسالمی با ش

 ؟معلمان مقطع ابتدائی خاتم رابطه معناداری وجود دارد
به ارزش های اصیل را در فعالیت های کاری خود و در تعامل با سایر ذی نفعان سازمان سر  

 لوحه قرار دهند و بیش از پیش در فعالیت های سازمان درگیر شوند.

 شناسیروش 
 -ز  لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفیتحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ا

 همبستگی است که در آن از روش ضری  همبستگی استفاده شده است. 
 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 

معلمان مقطع ابتدائی شهرستان خاتم در سال تحصیلی جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 
نفر بودند. در این پژوهش   216بودند که بر اساس گزارش آموزش و پرورش شهرستان    94-95

با توجه به محدود بودن حجم جامعه، کل اعضای جامعه به روش سر شماری به عنوان نمونه  
استفاده  فر از معلمان  بودند  که ن 216پژوهش انتخاب شدند. بنابراین نمونه پژوهش شامل  

 

1- Organizational behavior 
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پرسشنامه معتبر برگشت داده شد)نرخ   200شدند که در نهایت تعداد    از روش سرشماری انتخاب
 درصد(. 82بازگشت = 

 ابزارهای پژوهش
 پرسشنامه جو سازمانی  -1

( 2003در  این پژوهش به منیور سنجش جو سازمانی از پرسشنامه جو سازمانی جاو ولیو )
سوال آن مربوط به جو سازمانی نوآورانه   3سوال است که    8استفاده شد. این پرسشنامه دارای  

  5سوال پایانی مربوط به جو سازمانی همکارانه است. این سواالت به صورت یك طیف  8و 

به آن پاسخ داده می شود.   "کامال موافقم " 5تا  "کامال مخالفم " 1ز گزینه ای لیکرت ا
است و نمره باال نشان دهنده جو سازمانی مثبت  است. جاو  40و حداکثر نمره  8حداقل نمره 

  86/0و    73/0( پایایی این آزمون را به روش باز آزمایی و آلفای کرونباخ به ترتی   2003ولیو )
( پایایی این پرسشنامه را  1389ایران نیز براتی، نوروزی و عریضی ) گزارش کرده اه ند. در

و برای خرده مقیاس های جو نوآورانه و جو همکارنه به روش آلفای  88/0برای کل آزمون 
گزارش کرده اند. روایی صوری و محتوایی  این آزمون در  87/0و  84/0کرونباخ به ترتی   
پژوهش های داخلی مناس  گزارش شده است. در   ( و همچنین در2003پژوهش جاو و لیو)

 84/0این پژوهش نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آفای کرونباخ برای کل آزمون  
 88/0و برای خرده مقیاس های جو نوآورانه و جو همکارنه به روش آلفای کرونباخ به ترتی    

 به دست آمد.   83/0و 
 پرسشنامه اخالق حرفه ای -2

پرسشنامه اخالق کار از پرسشنامه اخالق کار اسالمی این پژوهش به منیور سنجش  در
سوال و سه خرده مقیاس است که   17استفاده شد. این پرسشنامه دارای  (  1998)  اسالمی علی

سوال مربوط به وجدان کاری و مسئولیت  7سوال آن مربوط به نگرش مثبت به کار،    7
توجه به رشد دیگران و رفاه جامعه است. این سواالت به  سوال هم مربوط به  3پذیری و 

به آن پاسخ    "کامال موافقم  "  5تا    "کامال مخالفم  "  1ای لیکرت از  گزینه   5صورت یك طیف  
است و نمره باال نشان دهنده اخالق کار  85و حداکثر نمره  17داده می شود. حداقل نمره 
این آزمون را به روش آلفای کرونباخ در تحقیقات ( پایایی 2007اسالمی باالتر است. علی )

گزارش کرده است. در ایران نیز رجبی پور میبدی و دهقانی فیروزآبادی    83/0و    74/0مختلف   
( نیز پایایی 1393و اردالن و همکارن )   71/0( پایایی این پرسشنامه را برای کل آزمون  1391)

گزارش  71/0و  87/0، 88/0ی آن به تری  ها/ و برای خرده مقیاس 90برای کل آزمون را 
کرده اند. در این پژوهش نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل 
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و برای خرده مقیاس های نگرش مثبت به کار،  وجدان کاری و مسئولیت پذیری   92/0آزمون  
 80/0و  86/0، 88/0خ به ترتی   و توجه به رشد دیگران و رفاه جامعه به روش آلفای کرونبا

 به دست آمد.  
 پرسشنامه صالحیت های حرفه ای  -3

های صالحیت های حرفه ای معلمان از پرسشنامه صالحیتدر این پژوهش به منیور سنجش  
سوال و سه خرده   39استفاده شد. این پرسشنامه دارای ( 1391حرفه ای معلمان مالئی نژاد)

آیتم  9( مربوط به صالحیت شناختی، 14تا  1ه ترتی  سواالت آیتم )ب 14مقیاس است که  
 24آیتم )به ترتی  سواالت  16( مربوط به صالحیت نگرشی و 23تا  15)به ترتی  سواالت 

گزینه ای   5باشد. این سواالت به صورت یك طیف ( مربوط به صالحیت مدیریتی می39تا 

به آن پاسخ داده می شود. برای بررسی  "مکامال موافق " 5تا  "کامال مخالفم " 1لیکرت از 
روایی صوری و محتوایی آن از نیرات اساتید و متخصصان آموزشی استفاده شد. نیکنامی و 

نفر اجرا   32( برای بررسی پایایی پرسشنامه در یك مطالعه مقدماتی که بر روی  1388کریمی )
؛ صالحیت 91/0مهارتی،  گردیده پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برای صالحیت شناختی

بدست آمد. در   32/0و پایایی کل پرسشنامه    86/0و صالحیت مدیریتی    89/0نگرشی رفتاری  
این پژوهش نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس 

 و صالحیت مدیریتی 88/0؛ صالحیت نگرشی رفتاری 86/0های صالحیت شناختی مهارتی، 
 بدست آمد.. 89/0و پایایی کل پرسشنامه  85/0

 نتایج
یافته های توصیفی شامل تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین، و انحراف معیارمتغیرهای پژوهش 

 ارائه شده است.  1هستند که در جدول 
 یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش   -1جدول

 شاخس ها
 متغیّر

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

حداقل 
 نمره

حداکثر 
 نمره

 195 41 37/24 81/117 شایستگی حرفه ای

 40 8 79/5 73/26 جو سازمانی

ی 
ها
ه 
ولف
م

ی
مان
ساز
و 
ج

 

 15 3 19/1 26/10 جو نوآورانه

 25 5 37/3 53/16 جو همکاری

 84 21 20/15 70/61 اخالق کار اسالمی
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ار 
 ک
الق
 اخ
ی
ها
ه 
ولف
م

ی
الم
اس

 

 

 34 8 29/3 40/22 نگرش مثبت

مسئولیت 
 پذیری

76/23 78/3 8 35 

توجه به رفاه  
 دیگران

54/10 68/0 3 15 

نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار شایستگی حرفه ای  برابر با     1مندرجات جدول 
است. همچنین میانگین و  79/5و  73/26به ترتی  برابر  جو سازمانی،  37/24و  81/117

جو ،  19/1و    26/10به ترتی  برابر با    جو نوآورانهانحراف  معیار مولفه های جو سازمانی شامل  
است. همچنین میانگین و انحراف  معیار اخالق   37/3و  53/16ترتی  برابر با به  همکاری

، وجدان 29/3و    40/22، برای مولفه نگرش مثبت  20/15و  70/61کار اسالمی به ترتی  برابر  
و   54/10و برای توجه به رشد دیگران و رفاه جامعه    78/3و    76/23کاری و مسئولیت پذیری  

 به دست آمد. 68/0
بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از آزمون   قبل از

بررسی شد که نتایج آن در جدول ( α=05/0) %95اسمیرنف در سطح اطمینان -کولموگروف
 ذکر شده است.  2

 نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف در مورد نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش -2جدول 

 اشاخس ه
 متغیّر

 آماره
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

توزیع 
 نرمال/غیرنرمال 

 نرمال  248/0 199 657/0 شایستگی حرفه ای

 نرمال  122/0 199 18/1 جو سازمانی

ه  
ولف
م

و 
 ج
ی
ها

ی
مان
ساز

 

 نرمال  069/0 199 29/1 جو نوآورانه

 نرمال  084/0 199 08/1 جو همکاری

 نرمال  059/0 199 32/1 اخالق کار اسالمی

ار 
 ک
الق
 اخ
ی
ها
ه 
ولف
م

ی
الم
اس

 

 

 نرمال  412/0 199 84/0 نگرش مثبت

 نرمال  861/0 199 38/0 مسئولیت پذیری

توجه به رفاه  
 دیگران

 نرمال  048/0 199 04/2
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دهد که توزیع نمرات مربوط همه متغیرهای پژوهش شامل شایستگی نشان می   2نتایج جدول  

 (. p>05/0سازمانی و ابعاد آن، اخالق کار اسالمی و ابعاد آن نرمال هستند)حرفه ای، جو 
پیش از پرداختن به فرضیه های پژوهش ابتدا رابطه بین متغیرهای پیش بین)جو سازمانی و 
اخالق کار اسالمی( و متغیرمالک)شایستگی حرفه ای( بررسی شد. با توجه به اینکه همه 

ای اندازه گیری شده و دارای توزیع نرمال هستند، بنابراین  متغیرهای پژوهش در سطح فاصله  
برای بررسی رابطه بین آنها از ضری  همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در 

 ذکر شده است.  3جدول 
 جو سازمانی و اخالق کار اسالمی با  شایستگی حرفه ای  معلمان بین همبستگی ضریب -3جدول 

 شاخس ها
 متغیّر

ی  همبستگی ضر
 (rپیرسون )

 سطح معناداری
(sig) 

 0001/0 38/0 جو سازمانی

ه  
ولف
م

و 
 ج
ی
ها

ی
مان
ساز

 

 009/0 18/0 جو نوآورانه

 0001/0 43/0 جو همکاری

 0001/0 34/0 اخالق کار اسالمی

ی 
ها
ه 
ولف
م

ار 
 ک
الق
اخ

ی
الم
اس

 

 

 001/0 29/0 نگرش مثبت

 0001/0 41/0 مسئولیت پذیری

 0001/0 32/0 رفاه دیگران توجه به 

نشان می دهد ضری  همبستگی پیرسون برای ارتباط بین جو سازمانی   3همانگونه که جدول  
( و  بین اخالق کار اسالمی و صالحیت های >p 0001/0) 38/0و شایستگی حرفه ای 

عبارت (،  است که همه این ضرای  معنادار هستند. به  >p  0001/0)  34/0ای معلمان نیز  حرفه
دیگر نتایج نشان می دهد بین جو سازمانی و اخالق کار اسالمی با شایستگی های حرفه ای 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه همه متغیرهای پژوهش در سطح فاصله ای اندازه گیری شده و دارای توزیع 

ی متغیرهای پیش بین در نرمال هستند، بنابراین به منیور بررسی نقش پیش بینی کنندگ
( استفاده شده  Stepwiseبینی متغیر مالک از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام )پیش
 است.
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نتایج تحلیل رگرسیون جو سازمانی و اخالق کار اسالمی در پیش بینی شایستگی حرفه  -4جدول 

 ای 

  هاشاخس
 

MR 

 

 
 

𝑅2 

 

 

F 
P 

 ضرای  رگرسیون 

متغیرهای پیش 
 بین

1 2 
عرض از  
 مبدأ

 جو سازمانی 

 
 

39/0 

 
 
15/0 

 
54/24 =F 

0001/0 
=P 

89/0  =β 

13/1 =b 

95/9 =t 
0001/0 =P 

 
 
----- 

 
76/12 
 

اخالق کار  
 اسالمی 

 
56/0 

 

31/0 

 
20/36 =F 

0001/0 
=P 

76/0 =β 

81/0=b 

73/18 =t 
0001/0=P 

69/0=β 

58/0=b 

44/13=t 
004/0=P 

 
98/19 

دهد که ضری  همبستگی چندگانه برای ارتباط بین جو سازمانی  نشان می 4مندرجات جدول 

 p < 0001/0است که در سطح  56/0و اخالق کار اسالمی با شایستگی حرفه ای  معلمان 

دهد که جو  نشان می  𝑅2. مقدار  تایید شدمعنادار است. بنابراین فرضیه اصلی در این پژوهش  
د از شایستگی حرفه ای  معلمان را تبیین می کند. به  درص 31سازمانی و اخالق کار اسالمی 

عبارت دیگر نتایج نشان می دهد که با استفاده از جو سازمانی و اخالق کار اسالمی می توان 
 درصد از شایستگی حرفه ای  معلمان را پیش بینی کرد. 21

 گیری نتیجه 
سازمانی و اخالق حرفه ای پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو  هدف با پژوهش این

به طور کلی نتایج نشان داد جو سازمانی و اخالق . شد انجام در معلمان مقطع ابتدائی خاتم
کنند.  به عبارت دیگر هم  درصد از شایستگی حرفه ای معلمان را تبیین می 31کار اسالمی 

ینی کنندگی جو سازمانی و ابعاد آن و هم اخالق کار اسالمی و ابعاد آن از قدرت پیش ب
معناداری در پیش بینی شایستگی حرفه ای معلمان دارند. نتایج نشان داد که جو سازمانی به  

شایستگی حرفه تغییرات از  درصد 16درصد و اخالق کار اسالمی نیز به تنهایی  15تنهایی 
 های پژوهش های قبلی از جمله اسکاتاین نتیجه با یافته . کندبینی میای معلمان را پیش 

( 1383) (، فضائلی1383) (، رضایی2005) (، پیك1388) (، حاتمی2008) (، گارت میر2010)
نتایج پژوهش های متعددی نشان داده است که یکی   ( همسو است.1386)  نیکنامی و کریمی
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از عوامل موثر بر عملکرد و موفقیت معلمان جو سازمانی است.  پرداختچی معتقد است که 
د می کند که برانگیزنده و مشوق تغییرات، سازگاری، بارخیزی، شرایط مدرسه، جوی ایجا

شکوفایی فردی و سازمانی است و بر عکس می تواند جوی بوجود آورد که مانع تغییر و  
سازگاری و سد راه شکوفایی فرد و سازمان گردد. تنوع و پیچیدگی وظایف و کارکردهای 

ع و مجرب، حرفه ای و آموزش دیده و  مدیران آموزشی به گونه ای است که تنها افراد مطل
خویشتن دار می توانند در مدیریت، عملکرد باالیی داشته باشند. بدین معنا که وقتی در هنگام  
تغییر در سامان جو نوآورانه وجود دارد، اداراک اثربخشی تغییر بیشتر و واکنش مثبت به تغییر 

کارکنان و توصیف های آنان از ویژگی های درونی سازمانی به وسیله ادراکات    بیشتر است. جو
سازمان سنجیده می شود هنگامی که شرکت ها سطح باالیی از جو نوآورانه ارائه می دهند، 
کارکنان برای معاوضه و تسهیم دانش به منیور خلق موضوعات جدید تعامل خود را با دیگران  

 تشخیس را ها ه کشمکشک کند می کمك ما به مدارس  جو افزایش می دهند.  شناخت

 رفع با مسلماً. کنیم و کوشش آنها کاهش حداقل یا رفع جهت در آنها بررسی با س س داده

 همچنین و سازمان به نسبت نگرش کارکنان کار، محیط در کارکنان و مدیریت بین تضاد

اخالق حرفه ای معلمی   شد. خواهد مطلوبتر و آموزش، تحصیل به نسبت آموزان دانش نگرش 
مولفه هایی دارد که عمدتا بر دوبخش وظایف اخالقی استاد در انجام نقش تعلیمی که به  

اخالق حرفه . تمرکز دارند عهده دارد و وظایف اخالقی استاد در راستای نقش تربیتی که دارد
ی فعالیت ای بر پیامدهای کاری تأثیرات گذار است. اخالق حرفه ای، تأثیر چشمگیری بر رو

ها و نتایج سازمان دارد به گونه ای که بهره وری را افزایش می دهد، ارتباطها را بهبود می 
بخشد و درجه خطر را کاهش می دهد زیرا، هنگامی که اخالق حرفه ای در سازمان حاکم  
است، جریان اطالعات به راحتی تسهیل می گردد و مدیر قبل از ایجاد حادثه، از آن مطلع می 

د. یکی از چالش های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناس  گرد
برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به  
مسایل در جامعه و حرفه خود به کار ب ردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را  

 (.1390رعایت کنند )احمدی، 
بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین آموزش و پرورش به شرایط 
و جو روانشناختی حاکم بر مدارس توجه داشته باشند و باعنایت به تاثیر اقدامات مدیریتی بر  
ایجاد جو سازمانی، اقدامات در جهت سوق دادن جو سازمان به سوی نوآوری و همکاری بین 

رنامه ریزی کنند. در پایان از کلیه مسئولین، مدیران و معلمان جهت همکاری و فردی ب
 شود. مشارکت در این پژوهش صمیمانه س اسگزاری می
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 منابع 
مدیریت مبتنی بر شرایسرتگی و نقش آن در مدیریت "(. 1386ابطحی، حسرین و منتیری، محمد )

 .16-1، صس: 57سال پانزدهم، شماره ،تحول، مجله مطالعات مدیریت بهبود و "منابع انسانی

 . 15-16، صس: 12، ماهنامه کار و جامعه، شماره "کار و وجدان کار"(. 1390احمدی، مسلم )

ای با خودکارامدی و های حرفهارتبراط بین میزان برخورداری از صرررالحیرت"(. 1390اکبری، علی. )

ارشرد مدیریت آموزشری، دانشرکده نامه کارشرناسری . پایان"انگیزش پیشررفت معلمان شرهرسرتان بوانات
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران-روان

مبانی و اصررول اخالق تدریس مبتنی برفلسررفه "(. 1387)باقری، خسرررو، بیرونی کاشررانی، راضرریه

 ، تهران، انتشارات قلمبر."اخالق اسالمی

ای دبیران دوره های حرفهبررسرری رابطه بهزیسررتی روانی با صررالحیت"(. 1393پاکروان، ناهید. )

سرراالن، دانشررکده نامه کارشررناسرری ارشررد رشررته آموزش بزر . پایان"تهران 15متوسررطه منطقه  
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.روان

های معلمان  بررسری وضرع موجود توانایی و صرالحیت"(. 1393فرجام، حسرین. )نیك  و جلیلی، مهسرا
نیران در درس فیزیك سررال آموزان و مقایسرره با وضررع مطلوب از دیدگاه صرراح از دیدگاه دانش

، 40درسی، سال یازدهم، شماره یزیر، فصلنامه پژوهش در برنامه"های شهر قدسچهارم دبیرستان
 .129-138صس 

بررسرری رابطه توانمندی "(. 1389نسرر ، داوود؛ میکاییلی منیع، فرزانه؛ اقبالی، نسرررین. )حسررینی
-88شرناختی دبیران با تعهد سرازمانی آنها در مدارس متوسرطه شرهر ارومیه در سرال تحصریلی نروا

 .27-49، صس 9، علوم تربیتی، سال سوم، شماره "89

 ، تهران، کمال تربیت."اخالق در مشاوره و روانشناسی "(. ،1385حسینیان، سعید)
ای دبیران زبان انگلیسری با احساس های حرفهبررسری رابطه صرالحیت"(. 1392فر، رحمت. )رحمانی

نامه کارشررناسرری ارشررد رشررته آموزش بزرگسرراالن، دانشررکده . پایان"خودکارآمدی و خالقیت
 وم تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.شناسی و علروان

ای و رضرایت شرغلی معلمان های حرفهبررسری ارتباط صرالحیت"(. 1391پردنجانی، قاسرم. )رحیمی
شرناسری سراالن. دانشرکدر رواننامة کارشرناسری ارشرد رشرتة آموزش بزر . پایان"شرهرسرتان کوهرنگ

 و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.

ای های حرفهخدمت بر ارتقاء صرالحیتبررسری تأثیر آموزش ضرمن"(. 1391بهناز. )زاده، سراالری
نامه کارشرناسری ارشرد رشرتة آموزش . پایان"91-90معلمان متوسرطه شرهر رودبار در سرال تحصریلی 

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.ساالن. دانشکدر روانبزر 

، فصرلنامه "طبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چند کشرور جهانبررسری ت"(. 1382شرعبانی، زهرا. )
 .29-46، صس 79تعلیم و تربیت، سال بیستم، شماره سوم، پیاپی 

http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=eb843a56-929a-4562-a53b-141f9a22af22
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=eb843a56-929a-4562-a53b-141f9a22af22
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=eb843a56-929a-4562-a53b-141f9a22af22
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=eb843a56-929a-4562-a53b-141f9a22af22
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، پرایران نرامره جهرت اخرذ "ای در اسرررالمبررسررری مبرانی نیری اخالق حرفره"(. 1381عراملی، منیژه)
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Prediction teachers professional qualifications based 

on the organizational climate and Islamic professional 

ethics in the teachers of primary school of Khatam 
 

 

Abstract 

The aim of this research was to Prediction teachers professional 

qualifications based on the organizational climate and Islamic 

professional ethics in the teachers of primary school of Khatam. The 

population of research included all of the teachers of a primary 

school of Khatam and the sample included 216 teachers selected 

with a Census sampling method. The instruments that used were: 

Mollayinezhad teachers professional qualifications questioner 

(2012), Jav and Lio(2003) organizational climate questioner (2000) 

and Ali (1998) Islamic professional ethics questioner. Result of 

Pearson correlation show that there was positive and significant 

relationship between teacher’s professional qualifications and 

organizational climate and Islamic professional ethics. Regression 

analyzes show that organizational climate and Islamic professional 

ethics was positive predictor to predict professional qualifications 

of teachers. 
Keywords: teacher’s professional qualifications, organizational 

climate, Islamic professional ethics. 


