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بررسی اخالق حرفه ای- سازمانی از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه شهر سنندج
مژگان محمدی مهر1، *حامد خانی2، ماجد هاشمی3

چكیده
ســابقه و هدف: مفهوم اخاق یک ضرورت اســت و وجود آن برای ســامت زندگی فردی، ســازمانی و ســامت جامعه 
ضروری می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اخاق حرفه ای- سازمانی از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه شهر 

سنندج در سال تحصیلی1391 می باشد.
روش ها: این پژوهش جزء مطالعات کاربردی و برحســب روش و شــیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشــی 
اســت. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مدارس متوســطه دولتی شــهر ســنندج می باشد، از طریق جدول مورگان، تعداد 
322 معلم به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه استاندارد 
اخاق حرفه ای کارکس و کاوکبس بوده که با انجام یک پیش آزمون آلفای کرونباخ به مقدار 0/82 محاسبه گردید. داده های 

گردآوری شده نیز از طریق آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل گردید.
یافته ها: یافته های پژوهش نشــان داد که بین ادراک معلمان از اخاق حرفه ای- ســازمانی در مدرســه برحســب متغیرهای 
ســن، جنســیت، تحصیات و ســابقه کاری تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین، نتایج نشــان داد که معلمان زن با ســن 
باالو بامدارک تحصیلی باالتر و با ســابقه کاری بیشــتر در مقایســه با جوان ترها، مردان، دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر 

و دارندگان سابقه کاری کمتر، مقوله اخاق حرفه ای- سازمانی را در مدرسه مثبت تر درک کرده اند.
نتیجه گیری: مطابق با نتایج به دســت آمده و همچنین با توجه به اهمیت مدرســه به عنوان یک ســازمان اخاقی، شایســته 
اســت که دســتورالعمل ها و معیارهای اخاقی مناســب و انعطاف پذیری را به بدنه آن تزریق کرد، در غیر این صورت یک 
مدرســه نمی تواند به تغییر اخاقی دســت یابد و وضع دشــوار و تعارض هایی جدی در خصوص دســتورالعمل ها و نفا هم 

 نامه های اخاقی آن به وجود می آید.
كلمات كلیدی: اخاق، اخاق حرفه ای- سازمانی، معلمان، شهر سنندج
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مقدمه
مفهوم اخاق یک ضرورت است و وجود آن برای سامت 
زندگی فردی، زندگی سازمانی و سامت جامعه ضروری 

می باشد. ریشه کلمه »ethics« که معادل آن در برخی از زبان های 
غربی »morality« می باشد، از کلمه یونانی»ethos« که به معنای 
صفات و شخصیت انسان مشتق شده است. همچنین کلمه 
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 »moral« عفت و فضیلت( و( »virtue« که به معنای »morality«
که به معنای »ethical« می باشد از کلمه »mos« مشتق شده است. 
در حالی که برخی از نویسندگان بین دو مفهوم »ethics« و 
»morality« تمایز قائل می شوند، برخی دیگر این دو را به جای 
همدیگر به کار می برند. فرق بین این ها تفاوت بین دو مفهوم 
موسیقی و موسیقی شناسی را یادآوری می کند. ما می توانیم 
استدالل کنیم در حالی که »morality« مربوط به خوب و بد 
 »ethics« بودن که راهنمای اعمال و باورهای ماست، فلسفه
چشم انداز و دورنمای فلسفی باورها، اعمال و تجارب ما را 
که »خوب« یا »بد«، »صحیح« یا »ناصحیح«، و »اخاقی« یا »غیر 

اخاقی« نیستند مورد کاوش قرار می دهد )1(.
در ادبیات این موضوع به تعاریف زیادی درباره آن برخورد 
می کنیم. برخی از این تعاریف عبارتند از: اخاق یک دیسیپلین 
فلسفی و آن به عنوان علم عمل اخاقی تعریف شده است )2(. 
اخاق به عنوان سیستمی از ارزش ها و باید و نبایدها در نظر 
گرفته می شود که بر طبق آن نیک و بدی های سازمان مشخص 
شده و عمل بد از خوب متمایز می شود )3(. اخاق عبارتند 
از: شیوه برخورد با خوب و بد با توجه به تعهدات ارزشی، 
اعتقادی و اخاقی فرد و جامعه، به عبارت دیگر می توان گفت 
اخاقیات نشان دهنده بینش انسان در مورد جهان و آدمیان است 
و عدالت و انصاف از جمله مفاهیمی است که بر اساس همین 
بینش تعریف و تبیین می شود )4(. کارول )1989( معتقد است 
که اخاق به عنوان هارمونی و هماهنگی بین عمل، تصمیم، 
رفتارها و استانداردها و هنجارهای متداول و رایج در جامعه 
تعریف شده و بر اساس تعریف او، اخاق پیرامون رفتارها و 
تصمیمات فردی می باشد، اگرچه استاندارد ها و هنجارهای 
رایج و متداول در جامعه نقش مهم تری در شكل گیری این 
رفتارها دارند )5(. سرمدی و شالباف )1386( اخاق را شناخت 
صحیح از ناصحیح و سپس انجام صحیح و ترک ناصحیح 
تعریف می کنند. ساندرا )1991( اخاق را مجموعه ای اصول 
و استانداردها برای رفتار و سلوک افراد تعریف می کند )6(.

موفقیت در سازمان به خصوص سازمان های آموزشی که دارای 
روابط انسانی گسترده می باشد ناشی از ایجاد و به کارگیری 
اخاق در سازمان است. سازمان ها مكان هایی هستند که بسیاری 
از کارکنان قضاوت های ارزشی مختلفی با همدیگر دارند. 
انگاره و ایده یک کارمند درباره خوب و بد یا درست و غلط 
بودن ممكن است متفاوت از کارمند دیگر باشد. در این حالت، 
سازمان باید اصول اخاقی مربوط به خودکه سیستم کلی و 
عمومی از ارزش ها و اهداف سازمانی را تعریف و معین می کند 
داشته باشد، راهنمای متناسب در جهت اهداف و ارزش ها 
باشد. درواقع، ترویج اصول اخاقی توسط همه کارکنان نوعی 
نهادینه کردن اخاق سازمانی است. به عقیده سلیک )2003( 
حمایت اخاقی نقش یک محرک قدرتمند را در نهادینه کردن 
قوانین اخاقی و رشد و توسعه عملكرد اخاقی بازی می کند. 
گرایش اخاقی، مبنی بر هویت سازمانی، در رفتار سازمانی 
سهم مطلوبی دارد. فرهنگ سازمانی یكی از مؤثرترین عناصر 
برای نهادینه کردن اخاق سازمانی می باشد. اساس فرهنگ 
سازمانی مبنی بر سیستم ارزشی است. ارزش های مشترک نقش 
مهمی در رفتار رهبری دارد. فرهنگ سازمانی، هویت عاطفی 
مثبتی ایجاد می کند، همچنین استحكام و پایداری اجتماعی را 
تقویت می کند، راهنمای برای رفتار قابل قبول کارکنان است. 
یک فرهنگ قوی سازمانی به طور گسترده توسط کارکنان 
به اشتراک گذاشته می شود، فلسفه رهبر را روشن می سازد 
)5(. اخاق سازمانی بر پایه اعتماد آفرینی است و ضعف در 
سیستم اخاقیات و گرایش به سمت عدم اعتماد منجر به 
کاهش ارتباط ها و افزایش خسارت های سازمانی می گردد و 
مدیریت به سمت کنترل گذشته نگر سوق پیدا خواهد کرد. به 
این ترتیب انرژی سازمان به منفی تبدیل می شود. لذا معرفتی 
که می تواند به عنوان کاتالیزوری برای عقانی کردن سازمان 
مبتنی بر نگرش انسان گرایانه عمل کند، اخاق حرفه ای است 
که در حقیقت یک فرایند تفكر عقانی است که هدف آن محقق 
کردن این امر است که در سازمان چه ارزش های را، چه موقع 
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باید حفظ و اشاعه نمود و نسبت به آن پایبند بود )7(.
در آغاز، اخاق حرفه ای به معنای اخاق کاری و اخاق شغلی 
مورد استفاده قرار می گرفت، امروزه برخی از نویسندگان اخاق 
حرفه ای، از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن استفاده 
می کنند. تعاریف متفاوتی درباره اخاق حرفه ای وجود داردکه 
اخاق حرفه ای عبارتند از: روش های رفتاری معمول میان 
اعضای یک شغل و حرفه و یا عبه معنی مدیریت رفتار انسان 
در طول فعالیت های حرفه ای است. اخاق حرفه ای رشته ای 
از دانش اخاق است که ارتباط های شغلی و حرفه ای را مورد 

مطالعه قرار می دهد )8(.
برخی از فواید برنامه های اخاق حرفه ای در سازمان عبارتند از:

ایجاد نقش سازمانی برای مدیریت اخاق؛  .1
تدوین برنامه برای ارزیابی جاری نیازمندی های اخاقی؛  .2

هماهنگی رفتارهای سازمانی با ارزش های عملیاتی؛  .3
وارد شدن دستورالعمل های اخاقی در تصمیم گیری ها   .4

.)7(
برای ایجاد جو اخاقی در سازمان ها از جمله سازمان های 
بگذارند،  نمایش  به  اخاقی  رفتار  باید  رهبران  آموزشی 
برای  خوبی  الگوی  اخاق  درخصوص  باید  آنها  همچنین 
سایر اعضا سازمان باشند. عاوه بر این رفتار اخاقی رهبران 
عامل مهمی در شكل گیری جو اخاقی است )2(. رهبری 
در مؤسسات آموزشی، بر اساس قوانین اخاقی به واسطه 
بر  که  دهد  ارائه  را  رویكردی  باید  دموکراتیک  ارزش های 
اهداف و ارزش های اخاقی به منظور افزایش سطح موفقیت 
فراگیران تأکید کند. تعلیم و تربیت باید با ارزش های اخاقی 
جهانی هم راستا باشد، به عبارتی دیگر باید با هر کسی به 
طور برابر و یكسان به دور از هر گونه تبعیض نژادی، زبانی، 
مذهبی یا جنسیتی رفتار شود. از نظر اخاقی مهم است حقوق 
افراد رعایت شود، چنین محیطی درصورتی می تواند مهیا شود 
که هر کسی بتواند آزادانه عقاید  و ایده های خود را بیان کند، 
ارزشیابی و ارزیابی به طور واقعی دنبال شود. نهادینه کردن 

اخاق سازمانی در مدرسه موضوع بسیار مهم و حیاتی است، 
که به طور عمده می تواند از طریق رهبری اخاقی اثربخش 

مدیران مدارس انجام گیرد )4، 5، 7(.
بنابر آنچه گفته شد هدف اصلی این پژوهش تحلیل عقیده 
معلمان باتوجه به متغیرهای از قبیل: )سن، جنسیت، تحصیات، 
سابقه کاری( درباره اصول اخاق حرفه ای در مدرسه می باشد، 
بنابراین مقاله حاضر در صدد بررسی و پاسخ گویی به سؤال های 

زیر است که عبارتند از:
آیا بین نظر معلمان در ارتباط با اخاق حرفه ای-سازمانی   .1

با توجه به متغیر سن تفاوت معنی دار وجود دارد؟
آیا بین نظر معلمان در ارتباط با اخاق حرفه ای- سازمانی   .2

با توجه به متغیر جنسیت تفاوت معنی دار وجود دارد؟
آیا بین نظر معلمان در ارتباط با اخاق حرفه ای- سازمانی   .3
با توجه به متغیر تحصیات تفاوت معنی دار وجود دارد؟
آیا بین نظر معلمان در ارتباط با اخاق حرفه ای- سازمانی   .4
با توجه به متغیر سابقه کاری تفاوت معنی دار وجود دارد؟

روشها
پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نظر شیوه 
گردآوری اطاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. )زیرا 
چگونگی وضع موجود  را تعیین و گزارش و آنچه هست را 
توصیف و تفسیر می کند( جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان 
مدارس متوسطه دولتی )فنی و کار دانش و عمومی( شهر سنندج 
در سال تحصیلی 92- 91 بود که بر طبق گزارش سازمان 
آموزش و پرورش استان کردستان، 1981 نفر بودند. حجم 
نمونه تحقیق از طریق جدول مورگان به تعداد 322 نفر برآورد 
گردید و نمونه های مورد مطالعه از طریق روش های نمونه گیری 
خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها 
از پرسش نامه اخاق حرفه ای کارکس و کاوکبس که مقیاس 
سنجش آن پنج گزینه ای لیكرت شامل 18 گویه استفاده شد 
)2(. برای به کارگیری این ابزار، ابتدا پرسش نامه مذکور از 
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انگلیسی به فارسی برگردانده شد و روایی آن به شیوه صوری 
بررسی شد و سپس با اجرای آن در یک نمونه 30 نفری در میان 
معلمان شهر سنندج پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 
بدون حذف هیچ گویه ای )0/82( محاسبه و مورد تأیید قرار 
گرفت. داده ها پس از گردآوری در نرم افزار SPSS16 وارد 
شد. به منظور توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده از 
آمار توصیفی )فراوانی، درصد ها، میانگین و انحراف معیار( 
و استنباطی )آزمون T-test برای گروه های مستقل و آزمون 

تحلیل واریانس یک طرفه )ANOVA( استفاده شد.

یافتهها
اطاعات جمعیت شناختی پاسخ گویان در جدول 1 ارائه 

شده است:

جدول 1. توصیف ویژگی های فردی افراد نمونه
نتایج آماره های توصیفی متغیر سن نشان می دهد، معلمانی که 
در دامنه سنی 45-40 سال هستند با میانگین 69/41 و انحراف 
معیار 8/13 نظر مثبتی نسبت به اخاق حرفه ای- سازمانی 
دارند، درحالی که معلمان 33-28 ساله با میانگین 54/23 
و انحراف معیار 9/91 نسبت به اخاق حرفه ای- سازمانی 
نظر غیرقطعی و در پاسخ گویی به سوال ها مشارکت کمتری 
داشتند. بر اساس تحلیل واریانس یک طرفه در ارتباط با نظر 
معلمان در مورد اخاق حرفه ای- سازمانی در مدرسه با توجه 
به متغیر سن، با توجه به نتایج، در سطح 0/05 بین نظر معلمان 
در هر پنج دامنه سنی نسبت به اخاق حرفه ای- سازمانی در 

مدرسه تفاوت معنی داری وجود دارد. )جدول 2(

تفاوت میانگین اخاق حرفه ای- سازمانی در مدرسه با توجه 
به جنسیت نشان می دهد که معلمان زن با میانگین 62/76 
نسبت به معلمان مرد در ارتباط با اخاق حرفه ای- سازمانی 
در مدرسه مثبت تر فكر می کنند. به طور کلی با توجه به نتایج 
آزمون T-Test در سطح 0/05 بین نظر معلمان مرد و زن  نسبت 
به اخاق حرفه ای- سازمانی در مدرسه تفاوت معنی داری 

.)p= 0/023( وجود دارد
تحلیل واریانس یک طرفه در ارتباط با نظر معلمان در مورد 

جدول 1- فراوانی مربوط به وضعیت سنی معلمان

 متغير هاي مستقل فراواني درصد

  
53/24  
47/34  
75/30  
45/7  
80/2 

  
79  
111  
99  
24  
9 

  سن
  سال 22 -27
  سال 28 -33
  سال 34 -39
  سال 40 -45
 سال 46 -51

  
34/54  
66/45 

  
175  
147 

  جنسيت
  مرد
 زن

  
21/15  
00/59  
79/25 

  
49  
190  
83 

  تحصيالت
  فوق ديپلم
  ليسانس

 فوق ليسانس

  
30/41  
70/44  
00/14 

  
133  
144  
45 

  سابقه كاري
  سال 10تا  0

  سال 20تا  11
 سال و بيشتر 21

 كل 322 00/100

 

جدول 2- تحلیل واریانس یک طرفه در ارتباط با نظر معلمان در مورد اخالق حرفه ای- سازمانی در مدرسه باتوجه به متغیر سن

 متغير منبع تغييرات مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات Fآماره   سطح معني داري

000/0 627/14 9/1528  
5/104 

4  
317  
321 

8/6115  
7/33135  
63/39251 

  ميان گروهي
  درون گروهي

 كل
 سازماني -اياخالق حرفه
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گویه های اخاق حرفه ای- سازمانی در مدرسه با توجه به 
متغیر تحصیات نشان داد در سطح 0/05 بین نظر معلمان با 
توجه به تحصیات آنها نسبت به اخاق حرفه ای سازمانی 
در مدرسه تفاوت معنی داری وجود دارد )p= 0/001(. نتایج 
آماره های توصیفی متغیر تحصیات نشان داد که معلمان داری 
تحصیات فوق لیسانس و فوق دیپلم به ترتیب با میانگین و 
انحراف معیار )61/06، 9/48( و )60/08، 11/12( نظر مثبتی 
نسبت به اخاق حرفه ای- سازمانی دارند، درحالی که معلمان 
لیسانس با میانگین 56/23 و انحراف معیار 11/35 نسبت به 
اخاق حرفه ای- سازمانی نظر غیرقطعی و در پاسخ گویی به 

سوال ها مشارکت کمتری داشتند.
آماره های توصیفی متغیر سابقه کاری را نشان می دهد، معلمان 
با سابقه کاری  بیشتر و معلمان  با سابقه کاری 21 سال و 
11 تا 20 سال با میانگین و انحراف معیار )66/80، 9/59( 
و )58/95، 8/93( به ترتیب نظر مثبتی تری نسبت اخاق 
حرفه ای سازمانی دارند. درحالی که معلمان با سابقه کاری 0 
تا 10 سال با میانگین 54/14 و انحراف معیار 11/73 نسبت به 
اخاق حرفه ای- سازمانی نظر غیرقطعی و در پاسخ گویی به 
سوال ها مشارکت کمتری داشتند. تحلیل واریانس یک طرفه 
در ارتباط با نظر معلمان در مورد اخاق حرفه ای- سازمانی 
در مدرسه با توجه به متغیر سابقه کاری نشان می دهد در سطح 
0/05 بین نظر معلمان با توجه به سابقه کاری آنها نسبت به 
اخاق حرفه ای  سازمانی در مدرسه تفاوت معنی داری وجود 

.)p= 0/001( دارد

بحث
هدف اصلی این پژوهش بررسی اخاق حرفه ای- سازمانی 
از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه شهر سنندج بود. به 
عبارتی دیگر، در این پژوهش عقیده و نگرش معلمان در 
ارتباط با اخاق حرفه ای- سازمانی باتوجه متغیرهای سن، 
جنسیت، تحصیات و سابقه کاری مورد بررسی قرار گرفت. 

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش معلمان 
در مورد اخاق حرفه ای- سازمانی در مدرسه با توجه به سن 
آن ها متفاوت است. به عبارتی دیگر، معلمان مسن تر نسبت 
به اخاق حرفه ای- سازمانی در مدرسه در مقایسه با معلمان 
جوان دید مثبت تری داشتند و با قاطعیت بیشتری درباره آن 
اظهار نظر کردند. همراستا با این یافته ها می توان به بررسی 
پیترسون و همكاران )1999( اشاره کرد که بررسی آنها نشان 
داد که سن افراد با میزان رعایت اصول اخاقی ارتباط دارد. 
آنها به این نتیجه رسیدند که افراد جوان تر در مقایسه با افراد 
مسن کمتر در برنامه های اخاقی مشارکت دارند )9(. سانار 
و تبانكالی )2012( در بررسی های خود نشان دادند با توجه 
به اختاف سن بین ادراک معلمان مدارس متوسطه درباره 
انطباق و سازگاری رفتار مدیران مدارس با اصول اخاقی 
در ابعاد صداقت و احترام تفاوت معنی داری وجود دارد )5(.
نتیجه دیگر این پژوهش حكایت از آن دارد که ادراک معلمان 
با توجه به جنسیت در ارتباط با اخاق حرفه ای سازمانی 
در مدرسه متفاوت است. در واقع، معلمان زن در مقایسه با 
معلمان مرد اخاق حرفه ای- سازمانی را در مدرسه مثبت تر 
درک کردند. این نتایج با یافته های کارکس و کاوکبس )2009( 
کامًا مطابقت دارد. کارکس و کاوکبس )2009( در تحقیقی به» 
بررسی فرهنگ اخاقی در سازمان های آموزشی« پرداختند. 
نتایج این تحقیق نشان داد بین عقیده و نظر معلمان درباره 
اخاق سازمانی باتوجه به متغیرهای تجربه کاری، جنسیت 
و نوع مدرسه تفاوت معنی داری وجود دارد. عاوه بر این 
معلمان زن نسبت به معلمان مرد درباره فرهنگ اخاقی در 
مدرسه دید مثبت تری داشتند. از طرف دیگر، درحالی که 
معلمان با سابقه و تجربه کاری بیشتر درباره فرهنگ اخاقی 
در مدرسه دید منفی داشتند دیگر معلمان نیز نسبت به این 
موضوع دودل و غیر قطعی بودند )2(. در خصوص تفاوت های 
جنسیتی گیلگمان معتقد است که رعایت اصول اخاقی در 
مردان و زنان متفاوت است او بر این باور است که تأکید 
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نظریه پیاژه و کلبرگ در رشد اخاقی که بر اصول عقانی 
انتزاعی درباره عدالت مبتنی است بیشتر مناسب حال مردان 
است ولی نگرش زنان به مسأله اخاق به طور عمده به امور 
شخصی و ابراز عواطف و مراقبت از خود و دیگران استوار 
است. به همین دلیل، به نظر گلیگمان، وقتی رشد اخاقی آنان 
با آزمون های اخاقی عدالت محور کلبرگ سنجیده می شود 

در سطح پایین تری از مردان قرار می گیرد )9(.
از نتایج دیگر این پژوهش اینست که با توجه به سطح تحصیات 
بین نظر معلمان درباره اخاق حرفه ای- سازمانی در مدرسه 
تفاوت معنی داری وجود دارد و در نهایت این پژوهش نشان 
داد که سابقه کاری معلمان بر درک آن ها از اخاق حرفه ای- 
سازمانی در مدرسه مؤثر است. به عبارت دیگر، معلمان با 
سابقه کاری بیشتر مقوله اخاق حرفه ای- سازمانی را مثبت 
درک کردند. همسو با این نتایج یافته های پژوهش کرم دخت 
)1390( نشان داد که میان ادراکات کارکنان از اخاق سازمانی 
بر حسب ویژگی های جنسیت، سابقه کار، و سطح تحصیات 

تفاوت معنی دار وجود دارد )9(.
در دیگر پژوهش ها در ارتباط با اخاق حرفه ای نتایج پژوهش  
قلی پور، حقیقی، براری و کریمی )1391( با عنوان »تأثیر 
اخاق حرفه ای فروشنده بر شكل گیری روابطی پایدار میان 
مشتری و سازمان«، نشان داد که اخاق حرفه ای فروشندگان، 
تأثیر مثبت و معنی داری بر اعتماد، تعهد و وفاداری مشتری 
دارد. اعتماد و تعهد مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری 
او به شرکت دارد )10(. الوانی، حسن پور و داوری )1389( 
» تحلیل اخاق سازمانی کارکنان با استفاده از الگوی دایره 
اخاق« را در پژوهشی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحلیل 
آماری این پژوهش نشان داد که گرایش کارکنان دانشگاه به 
نظریه نفع گرایی جمعی است و این گرایش در بین گروه های 
مختلف از جهت جنسیت، تحصیل، سن و سابقه کار تفاوت 

معنی داری ندارد )11(.
غامشاهی و احمدی )2012( در پژوهشی رابطه بین اخاق 

حرفه ای و تعهد سازمانی کارکنان را در شرکت پتروشیمی 
بوعلی سینا مورد بررسی و کاوش قرار دادند و به این نتیجه 
دست یافتند که بین اخاق حرفه ای و تعهد سازمانی و ابعاد آن 
رابطه معنی داری وجود دارد )8(. لیشنسكی و روزنبلت )2010( 
»جو اخاقی مدرسه و غیبت عمدی معلمان« را مورد بررسی 
قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو نوع جوهای 
اخاقی رسمی و غیر رسمی به غیبت معلمان مربوط است. اما 
در جو اخاقی رسمی تعداد غیبت ها بیشتر از غیبت معلمان 
در جو اخاقی غیر رسمی بود )12(. اوکپارا و واین )2008( 
»تأثیر جو اخاقی را بر رضایت شغلی و تعهد در نیجریه« 
مورد بررسی قرار دادند و نتایج پژوهش نشان داد که بین جو 
اخاقی سازمان و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. نتایج این 
پژوهش همچنین نشان داد انواع جو اخاقی 58 درصد واریانس 
رضایت شغلی را تشریح می کند. همچنین، همبستگی بین انواع 
جو اخاقی و تعهد سازمانی مثبت و معنادار بود )13(. ویتل 
و سینگاپاکتی )2008( »تأثیر نهادینه کردن اخاق را بر تعهد 
سازمانی، رضایت شغلی و روحیه گروهی« مورد بررسی قرار 
دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که حداقل یكی از شكل های 
نهادینه کردن اخاق )ضمنی و صریح( تعیین کننده مهمی در 
ایجاد سه بعد جو سازمانی است. نتایج این تحقیق همچنین 
نشان داد درحالی که جامعه پذیری سازمانی تعیین کننده مهمی 
در هر سه متغیر جو سازمانی است، نسبیت گرایی فقط در 
تعیین تعهد سازمانی مهم است و سن در تعیین رضایت شغلی 
اهمیت دارد )14(. وینتسون )2007( در یک فراتحلیل تحت 
عنوان »رهبری اخاقی و تصمیم گیری اخاقی« نشان داد که 
چهار فاکتور رقابت، تأکید بر موفقیت فردی، تأکید بر موفقیت 
سازمانی، و تخمین باالی از توانایی خلق تصمیم های اخاقی 
در پیچیدگی تصمیم گیری اخاقی دخیل هستند )15(. کالن، 
پاربوتیا و ویكتور )2003( در پژوهشی تحت عنوان »تأثیر 
جو اخاقی بر تعهد سازمانی« به این نتایج دست یافتند که 
جو اخاقی خیرخواهانه و نوع پرستانه رابطه مثبتی با تعهد 
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سازمانی دارد، در حالی که جو اخاقی خودپسندانه رابطه منفی 
با تعهد سازمانی دارد. همچنین، جوهای پایبند به اصول با 
تعهد سازمانی برای کارکنان حرفه ای در ارتباط است، درحالی 
که این رابطه برای کارکنان غیر حرفه ای وجود ندارد )16(. 
چای کوه و بو )2001( در یک پیمایش از مدیران در سنگاپور 
»ارتباط بین اخاق سازمانی و رضایت شغلی« را مورد مطالعه 
قرار دادند که نتایج کلی این پژوهش بیانگر این بود که رهبران 
می توانند به طور مطلوبی پیامد و نتایج سازمانی را تحت تأثیر 

قرار دهند و رفتار اخاقی را تقویت کنند )17(.

نتیجهگیری
اخاق حرفه ای، مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک 
بشری است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند. در حقیقت 
اخاق حرفه ای، یک فرایند تفكر عقانی است که هدف آن 
محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه 
موقع باید حفظ نمود و اشاعه داد. اخاق حرفه ای به عنوان 
مسئولیت های اخاقی یک سازمان، همانند اخاق شخصی 
عینی است و رهنمودهای  به روابط  ناظر  و اخاق شغلی 
عملی و کاربردی را تجویز می کند. رسالت اخاق حرفه ای 
به منزله دانش، حل مسایل اخاقی سازمان ها و تبیین تعهدات 
و مسئولیت های اخاقی سازمان هاست. سازمان ها در شناخت 
تعهدات اخاقی خود در قبال محیط و نیز تشخیص و حل 
مسائل اخاقی در کسب و کار محتاج دانش تخصصی معینی 
هستند و این دانش همان اخاق حرفه ای است. تحقیقات 
نشان می دهد که اخاق حرفه ای به عنوان یک پارامتر مهم 
تأثیر چشم گیری بر فعالیت ها و نتایج سازمان ها دارد. افزایش 

موفقیت، تعهد، اثربخشی، رضایت شغلی، بهره وری، بهبود 
ارتباط ها ، کاهش میزان ریسک، تسهیل جریات اطاعات و 
کاهش مدیریت قارچی و غیره از مزایای حاکمیت اخاق 
حرفه ای در سازمان ها محسوب می شود. در عین حال شهرت 
و اعتبار سازمان ممكن است در نتیجه رفتارهای غیر اخاقی 
معیوب شود. بنابراین، بسیار مهم و حیاتی است که در زندگی 

شخصی و حرفه ای از رفتارهای غیر اخاقی اجتناب کنیم.
مطابق با نتایج این پژوهش که نشان داد معلمان با توجه به 
متغیرهای مستقلی از قبیل: )سن، جنسیت، تحصیات و سابقه 
دارند،  متفاوتی  از اخاق حرفه ای- سازمانی درک  کاری( 
همچنین باتوجه به اهمیت سازمان مدرسه، به عنوان یک سازمان 
اخاقی باید دستورالعمل ها و معیارهای اخاقی مناسب و 
انعطاف پذیری را به بدنه آن تزریق کرد. در غیر این صورت، 
یک مدرسه نمی تواند به تغییر اخاقی دست پیدا کند و وضع 
دشوار و جدی و تعارض ها در خصوص دستورالعمل ها و 
نفاهم  نامه های اخاقی به وجود می آید و در نهایت سازمان 
مدرسه باید در بلند مدت )از طریق فرهنگ سازمانی و بازآموزی 
ارزش های شخصی به منظور ترویج رفتارهای اخاقی( وکوتاه 
مدت )از طریق مورد توجه قرار دادن ویژگی های شخصیتی 
اعضای سازمان، اطاع رسانی در ارتباط با اهمیت رفتارهای 
اخاقی و ترویج اگاهی اخاقی در سازمان توسط مدیران، 
توسعه و گسترش سیاست های که اهداف اخاقی را تعیین 
می کند و همچنین تعیین رویه های رسمی برای نشان دادن 
رفتارهای غیراخاقی، تعیین مجازات و تنبیه برای رفتارهای 
غیر اخاقی، توسعه و گسترش برنامه آموزش سیستماتیک 

وغیره( استانداردها و معیارهای اخاقی را نهادینه کند.
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مژگان محمدی مهر و همکاران 9بررسی اخالق حرفه ای- سازمانی از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه شهر سنندج

A survey Organizational - professional ethics from the 
perspective of teachers in the Sanandaj high schools

Mojgan Mohammadi Mehr1, Ph.D; *Hamed Khani2; Majed Hashemi3

Abstract

Purpose: The moral is imperative and it’s essential for personal, organizational and community health. 

The primary purpose of this study is Organizational - professional ethics from the perspective of teachers in 

the Sanandaj high schools in the school year 2011-2012.

Research Design: This study is an applied research and according to its method of collecting data is 

considered being descriptive-survey study. Its statistical population consists of all teachers in public the 

Sanandaj high schools. 322 teachers participated were selected by methods cluster and simple random 

sampling through Morgan table. Data were gathered by standard questionnaire of Karakse and Kocabas 

professional ethics, and their reliability (0/82) were calculated and confirmed through cronbach’s alpha 

coefficient. Collected data’s as well as analyzing by

Findings: The findings of the study indicate that significant differences existed between the opinions of 

teachers about Organizational - professional ethics in term of age, gender, academic degree and years of 

experience. The results of this study also showed that older teachers, woman teachers, teachers with high 

academic degrees and teachers with more years of experience think more positive than younger, men, the 

holders of academic degrees lower and holders years of experience lower, the organizational-professional 

ethic at school.

Conclusions: According to the results, and also the importance of the school as a moral organizational, 

Is fitting ethical prescription and criterion appropriate and the flexibility to be injected into the body, Otherwise, 

a school cannot achieve moral change, And dilemma and serious conflict about ethical guidelines and ethical 

code to occur.

Keywords: ethic; organizational- professional ethic; teachers; sanandaj.
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