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 چکیده 
 مروج مدارس مدیران یهکل شامل پژوهش آماری جامعۀ. بود همبستگی توصیفی و کمی نوع از پژوهش روش

 گیرینمونه روش از و بوده نفر 192 مورگان جدول اساس بر تحقیق نمونه. بود شرقی آذربایجان استان سلامت

 ای،رفهح اخلاق پرسشنامه از تحقیق هایمتغیر گیریاندازه برای. است شدهاستفاده نسبتی ایطبقه تصادفی

 روایی. است شدهاستفاده مدارس مدیران عملکرد ساخته محقق پرسشنامه و های شغلیویژگی پرسشنامه

 برای ترتیب به کرونباخی آلفا روش به هاآن پایایی و تائید نفر متخصص 21 توسط هاپرسشنامه محتوایی

 شغلیهای ویژگی پرسشنامه برای و922/0 ایحرفه اخلاق پرسشنامه برای966/0 عملکرد پرسشنامه

استفاده  PLS3و  SPSS23 افزارهاینرمها از دادهوتحلیل تجزیهظور برای بدین من .است شده برآورد866/0

 قابل آنان شغلی هایویژگی گریمیانجی باای حرفه اخلاق اساس بر مدیران عملکرد داد، نشان نتایج .شد

 .اردد وجود معناداری رابطه شغلی هایویژگی وای حرفه بااخلاق مدیران عملکرد بین همچنین .است بینیپیش
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 مقدمه

 Byers.)دارد.  اشاره کند،می تکمیل را کارمند یک شغل که وظایفی انجام درجه به عملکرد

Waver (2008 رساندمی انجام به را شغل یک الزامات کارمند یک چگونه که دهدمی نشان .

 اساس بر عملکرد اما شود،می تلقی یکسان دارد انرژی صرف به اشاره که "تلاش" با اغلب عملکرد

 سازه یک شغلی عملکرد که باورند این بر محققان اکثر .شودمی گیریاندازهها فعالیت نتایج

 ای،وظیفه عملکرد وای زمینه عملکرد از اندعبارت ابعاد این از مهم مورد دو و است چندبعدی

 رد نگهداری و تبدیل به مربوط هایفعالیت در که شودمی رفتارهایی شاملای یفهوظ عملکرد

 اام دارند؛ دخالت کالا فروش و خدمات ارائه زیردستان، مدیریت محصول، تولید قبیل از سازمان

 ازمانیس و اجتماعی روانشناسی، زمینه روی بر که شودمی تعریف رفتاری عنوانبه ایزمینه عملکرد

 تهگف شغل به مربوط هایفعالیت از دسته آن بهای زمینه عملکرد درواقع شود.می انجام کار که

 خشیب عنوانبه رسمی طوربه ولی دارند تأثیر سازمانی اثربخشی در غیررسمی طوربه که شودمی

 شده باعث مدارس مدیران اهمیت عملکرد (.Sadeghi, 2012.  )شوندنمی تلقی وظیفه یا شغل از

برای عملکرد مدیران مدارس در نظر  را متنوعی وظایف و تربیت تعلیم حوزه ا متخصصانت است

 بگیرند. 

های هدف به را هاآن و داشته باشند ییآشنا آموزشی نظام کلی یهاباهدف مدیران مدارس باید

 درسی، محتوای نمایند، تبدیل و تقسیم هادرس محتوای و کلاس درس مدرسه، سطح در فرعی

دهند،  قرار موردتوجه آموزش و درسی یبرنامه یتهیه و توسعه در ارزشیابی را و تدریس یهاروش

باشد که عبارت است از: آموزشی، پرورشی، مالی بعد می 23عملکرد ساختاری مدیران دارای 

، تعامل یآموزدانشگذاری، امور کارکنان، تجهیزات و تسهیلات، امور مدارس، هدف یوادار

، ینبدتیتربهای اجتماعی، ، سلامت، پیشگیری از آسیبیوادارآموزشی  یآورفنع، اجتما -مدرسه

های برنامهGholampour et al, 2018))رود توسعه به شمار می یربنایزآموزش  مدیریت و رهبری

.  Sepahand et al, 2017)) بیش از هر چیزی به ملاحظات اخلاقی استوار است وپرورشآموزش

است، این تقدس کارکنان  شدهرفتهیپذیک وظیفه مقدس  صورتبهر جامعه آموزش و تعلیم د

 مبحث امروزه (.Ünlü, 2018های اخلاقی متعهد باشند )نماید نسبت به ارزشمدرسه را وادار می

 ,Amrahiاست  افتهیسازمان حوزه و جهان در را پراهمیتی نقش ایحرفه و سازمانی اخلاقیات

 عمومی، اخلاق ضوابط و اصـول بـر عـلاوه ای،حرفـه مختلـف هـایوهگر جامعه، هر در(. (2014

 ایحرفـه اخـلاق و بـوده حرفـه آن جمعی رشیموردپذ که کنندمی پیروی خاصی ارزشی نظام از

 تلاش که است کاربردی نظام یک درواقعای حرفه اخلاق .(farahani, 2014)شود می نامیـده

دهد  ارائه صحیحی کارهای به را هاآن برای و نموده ناساییش را احتمالی تضادهای کندمی

(Campbell, 2010). ذاتـی از مـسئولیت فـرد در قبـال رفتـار خـود  طوربهای اخـلاق حرفه
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سئولیت کند. بلکه از مفرد انسانی و حتی مسئولیت فرد در قبـال رفتـار شـغلی بحث نمی عنوانبه

واحد حقـوقی در قبـال همـه عناصـر محـیط داخلـی و خـارجی  یـک عنوانبهسازمان یا بنگاه 

 . (Ghanbari et al, 2015)کند سازمان بحث می

 رارق سرمشق با سازمان که صورت این به باشدمی سازمان موفقیت عوامل از یکی ایحرفه اخلاق

 در و یدنمامی حرکت شدهمشخص اهداف به دنیدررس باشدمی حرفه آن خاص که اخلاقی دادن

 ردعملک بهبود موجبات و شده عجین سازمان اهداف و ایحرفه بااخلاق کارکنان عملکرد مسیر این

 هب نسبت کارکنان نگرش مستقیم طوربه شغلی هایویژگی مدل .Bart,2016))آورد می فراهم را

ود شمی کار از هاآن بیشتر رضایت باعث و دهدمی قرار تأثیر تحت را هاآن رفتار کاری و شغلشان

(Hackman & Lawler,1971). نظیر هاییویژگی قالب در شدهیغن مشاغل مدل، این بر اساس 

 را کار بیشتر هرچه تا انگیزاندبرمی را کارکنان بازخور، و خودمختاری اهمیت، ماهیت، تنوع،

 شغلی یسازیغن قیطر از افراد شغلی انگیزش سطح هرچه آن دنبال به. باشند خلاق و رندیفرابگ

 ,Gulparvar and vakili)رفت  خواهد بالاتر هاآن کارآمد نوآوری و دقت سطح رود،می بالاتر

 Golparvar and)کند می ایفا کارکنان عملکرد در مهمی بسیار نقش شغلیهای ویژگی (.2010

vakili, 2010.) اردد انسان که است های مختلفیموقعیت و ارتباطات اعتبار به اخلاق، تقسیمات. 

 بتناسبه ها،موقعیت این از یک هر در شخص قرار دارد؛ های گوناگونیموقعیت و هارابطه در انسان

 یهازمان در و های دیگرفرهنگ به نسبت فرهنگ یک در اخلاقی قواعد بیشتر. دارد رابطه افراد با

 عنوانبه ایاخلاق حرفه جهتازآن Hosseini and Abbasi, 2012))کند می تفاوت مختلف،

برنامه ترویج . (Ghaemi, 2018) پردازدشغلی میهای ویژگیاز دانش اخلاق به مطالعۀ ای رشته

یوه بتواند با بهبود شـ سلامت در مدارس بـرای ترویج شیوه زندگی سـالم طراحـی شـده اسـت کـه

 جهتنیازا .(knai et al,2006) های مزمن در جامعه پیشگیری نمایدزنـدگی سـالم از بیمـاری

 ,Bakhshizadehرود )به شمار مییـک حرکـت جهانی ( HPS) برنامه مدرسه مروج سـلامت

معلمان و  ای اسـت کـه مسـئولان آمـوزش و سـلامت ومدرسه مروج سلامت، مدرسـه(. 2013

را در رهبران جامعه  ها و، دانش آموزان، خانوادهدارندعهدهرا بر  هاآنهایی که نمایندگی سازمان

 موضوعات ترویج هایی بـرایآموزش سـازد ومی ریدرگ دهدیمهایی که سلامت را ارتقاء تلاش

های سلامت، مشاوره و مراقبت بـرای سـلامت )از قبیـل ازیموردنخـدمات  .کنـدمی ارائـه سلامت

گسترش  اهدررسالم تدارك نماید و  آورد. تلاش دارد کـه محیطـی امـن وارجاع( را فراهم می

در بالا،  شدهاشارهبا توجه به مطالب  .(Motlaq et al, 2018) کندسلامت به درون جامعه تلاش می

عیین ت ازنظر اگرچهجامعه هستند که مراقبت بهداشتی آنان  ریپذبیآسدانش آموزان قشر عظیم 

انش آموزان برای همه د اساساًاین نیازها در جوامــع مختلف یکسان نیست. اما  یبنددرجهو 

 یهاگاهنظرو منطقه جغرافیایی مسائل همسان و  وهواآباز اختلافات نژاد،  نظرصرفمدارس 
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های بهداشتی دانش آموزان و در اکثر کشورهای جهان مراقبت کهیطوربهمشترکی وجود دارد 

بوده است. ضرورت وجودی تشکیلات  موردتوجهاز اهم مسائل ویژه بهداشتی و  هاآنآموزش 

بهداشت مدارس ناشی از این واقعیت است که دانش آموزان که اکثریت عظیمی از جمعیت را 

 پذیر در معرض ابتلا بهها و شرایط سنـی آسیبدهند بـه دلیل کامـل نشـدن مهارتتشکیل می

، در وپرورشآموزشمدیریت در باشند، همچنین های عفونی خطرناك، حوادث و سوانح میبیماری

ی بهزم برای ایفای آن داشتن تجرلاشد که شاید تنها شرط ای تلقی میساده نسبتاًی فهابتدا، وظی

شد که از به افرادی سپرده می معمولاًی امور آموزشی و مدیریت مدارس، اداره رونیازاکار بود؛ 

  ,Farahbakhsh et al) ی معلمی داشتندسابقه یسال چندقی برخوردار بودند و لاحیت اخلاص

بهداشت سلامت دارند که این امر در ارتقاء سطح بهداشت جامعه  نیتأمنیاز به توجه و  (.2017

 در بنیادین جهت تحول در هاییاخیر، تلاش هایسال نقش اساسی خواهد داشت. در

 مدیران از طرف پاسخگو و مسئولانه رفتار ارتقای و یبخشتیفیکراستای  در وپرورشآموزش

که عملکرد مدیران بر اساس اخلاق  است این پژوهش این اساسی یمسئلهاست؛  گرفته صورت

های شغلی در مدارس مروج سلامت تا چه میزانی است و جهت گری ویژگیای با میانجیحرفه

در این تحقیق با توجه به موارد  درواقعتوان ارائه نمود. داشتن عملکرد بهتر چه راهکارهایی می

ن است تا ضمن بررسی عملکرد مدیران راهکارهای مناسبی فوق محقق در این پژوهش در پی آ

های در راستای بهبود مراقبت اندرکاراندستو  وپرورشآموزشرا جهت استفاده مدیران محترم 

ول بر تح رگذاریتأثاز سوی دیگر شناسایی عوامل  بهداشتی در مدارس مروج سلامت ارائه نماید.

های شغلی و درك و ای و ویژگیبررسی اخلاق حرفهآمیز مدیران مدارس ضروری است و موفقیت

 به است آن پی در تحقیق باشد لذا ایناز مسائل چالشی مدیران می یکیآن ریتأثاهمیت میزان 

 ریگمیانجی باای حرفه اخلاق اساس مدارس بر مدیران عملکرد توانمی آیا که دهد پاسخ سؤال این

؟ بر اساس قرارداد یموردبررس شرقی آذربایجان تاناس سلامت مروج مدارس شغلی درهای ویژگی

ای حرفه اقاخل اساس مدیران بر بینی عملکرد شیپبهاین تحقیق در پی دستیابی  ذکرشدهمطالب 

 .  باشدمی شرقی آذربایجان استان سلامت مروج مدارس در

 

 پیشینه تحقیق

جو اخلاقی، که  بیان داشتند Yaryiqoli and Golmohammadnejad (2019) در پژوهشی

ای با یکدیگر رابطه دارند. همچنین عدالت سازمانی ادراك شده، درگیری شغلی و اخلاق حرفه

های جو ای مابین درگیری شغلی و مراقبت و توجه، ابزاری و کارایی مداری از مؤلفهاخلاق حرفه

نجی دارد و معلمان اخلاقی و عدالت توزیعی و تعاملی از ابعاد عدالت سازمانی ادراك شده نقش میا

توانند با لحاظ اخلاقیات و ایجاد فضای آرام و توزیع عادلانه و مدیران ارشد عرصه تعلیم و تربیت می
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 .و درگیری شغلی معلمان را فراهم آورند یبستگدلهای توزیع موجبات مزایا و تجدید نظر در رویه

(2017 )Karami et al اجتماعی مسئولیت با را اخلاقی هبریر ای وحرفه اخلاق یهامؤلفهی رابطه 

 مسئولیت ای وحرفه اخلاق بین معنادار و مثبت یرابطه یدهندهنشان نتایج. کردند بررسی

 برای حرفه اخلاق تأثیر بررسی به پژوهشی در Rahmani and Rajabdari (2016) .بود اجتماعی

 ملکردع برای حرفه اخلاق که افتنددری و پرداخته فارس استان صنعتی مدیران در سازمانی عملکرد

 اخلاق از محیط اعتبار ارزیابی، مشوّق، وضوح، توانایی، عوامل همچنین،. است اثرگذار سازمانی

 بااخلاق شغلی انگیزش یرابطه عنوان با تحقیقی در ,Jafari et al( 2016) گیرند.می تأثیرای حرفه

 اخلاق و شغلی انگیزش بین که داد نشان پژوهش اینهای یافته انجام دادند سمنان شهرای حرفه

 معناداری تفاوت مرد و زن کارکنانای حرفه بین اخلاق دارد. وجود معناداری یرابطهای حرفه

 در Hemati( 2016) ندارد. معناداری وجود تفاوت کارکنان سن وای حرفه اخلاق بین ندارد. وجود

لوم ع دانشگاه مالیهای واحد کارکنان عملکرد ربای حرفه اخلاق نقش بررسی عنوان با تحقیقی

 وای حرفه اخلاقی بین دهدمی نشان تحقیق این از حاصل نتایج که داد انجام سمنان پزشکی

 در Saki, Shakiba and Savari, (2013) .دارد وجود متوسطی کارکنان همبستگی عملکرد

 مانمعل شغلی عملکرد با تحولی بریره و ای مدیرانحرفه اخلاق رابطه بررسی با عنوان پژوهشی

 ویق و مثبت یرابطه شغلی عملکرد ای واخلاق حرفه بین موردمطالعه سازمان در که، دادند نشان

 Shabani    .باشدمی شغلی عملکرد برای خوبی یکننده ینیبشیپای حرفه اخلاق و است برقرار

Meshkol and Saki (2015) معلمان شغلی عملکرد و مدیرانای حرفه اخلاق بین داد که نشان 

 اخلاقی اصول به پایبندی و یشیراندیخ اخلاق یهامؤلفه و دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

 پژوهشی در  Hariri, Abazari and Rooten( 2014)دارد.  معلمان شغلی عملکرد با مثبت رابطه

 ایجنت. دارد وجود معناداری و بتمث  رابطه اسامی کار اخلاق و شغلی انگیزش میان که دریافتند

 مدیران عملکرد در موفقیت احساس وای حرفه اخلاق یهامؤلفه بین که داد نشان وی تحقیق

در پژوهشی به بررسی   Mahmadi (2014)  دارد. وجود معناداری رابطه هدف جامعه آموزشی

حاکی  های تحقیقفتههای شغلی بر عملکرد کارکنان شرکت حفاری شمال پرداخت. یاویژگی ریتأث

 Burchell, Armstrong andمعناداری دارند.  ریتأثهای شغلی بر عملکرد از آن است که ویژگی

Koudjoe (2014) کارکنان انگیزۀ و ایحرفه رابطه اخلاق که دریافتند در پژوهشی در کشور غنا 

به بررسی  Puiu, & Ogarca (2015) .است بخش خصوصی از ترکشور قوی این بخش دولتی در

حاکی از آن است  هاآندر نظام آموزش رومانی پرداخته و نتایج پژوهش  یاحرفهموضوع اخلاق 

اخلاق  ابزار و معنا دربارۀ اطلاعاتی خود نهادهای در عالی آموزش نظام در مدیران از که بسیاری

 ای ندارند.حرفه
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 شناسیروش

 هایداده آوردن دست به یچگونگ اساس بر و یکاربرد قیتحق کی هدف اساس بر حاضر پژوهش

 مدارس رانیمد هیکل شامل یآمار جامعه. است یهمبستگ و یفیتوص هایپژوهش نوع از ،موردنیاز

 نمونه و 2391-98 یلیتحص سال در مدرسه 2100 تعداد به یشرق جانیآذربا استان سلامت مروج

 یتصادف یرگینمونه روش از یریگنمونه یبرا و بوده نفر 192 مورگان جدول اساس بر قیتحق

 .است شدهاستفاده ینسبت ایطبقه

 
 میانگین، انحراف معیار و همبستگی میان متغیرهای پژوهش .1جدول 

 نمونه آماری مدیر جامعه آماری ناحیه /منطقه نمونه آماری مدیر جامعه آماری ناحیه /منطقه

 8 38 سراب 12 88 2ناحیه

 8 38 شبستر 21 11 1ناحیه

 1 8 صوفیان 11 90 3احیهن

 8 38 شیرعجب 29 80 6ناحیه

 2 6 عشایر 29 80 8ناحیه

 1 8 کاغذ کنان 8 38 آذرشهر

 6 28 کلیبر 6 28 اسکو

 1 1 کندوان 1 30 اهر

 6 28 گوگان 6 28 ایلخچی

 12 81 مراغه 8 11 بستان آباد

 28 16 مرند 21 80 بناب
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 8 38 ملکان 1 8 ترکمنچای

 6 28 مهربان 1 20 تسوج

 22 68 میانه 1 8 تیکمه داش

 1 1 نظر کهریز 28 60 جلفا

 1 20 ورزقان 1 8 چارایماق

 6 28 هریس 1 8 خاروانا

 6 28 هشترود 1 8 خداآفرین

 1 1 هوراند 6 28 خسروشاه

 192 2100 جمع کل 1 8 خواجه

 

 .است شده استفاده ریز هایپرسشنامه از پژوهش هایداده یرگیاندازه یبرا حاضر پژوهش در

 توسط پژوهش نهیشیپ و ینظر یمبان اساس بر پرسشنامه نیا: رانیمد عملکرد پرسشنامه

 یپژوهش و ینظر یمبان از پرسشنامه هایهیگو ابتدا اساس نیا بر. است شده یطراح پژوهشگر

 قرار خصصانمت از نفر 21 اریاخت در ییمحتوا و یصور ییروا آورد بر یبرا و یبند دسته استخراج،

 ییروا آورد بر از پس. است بوده 66/96 با برابر  CViو 81/98  با برابر  CVRزانیم. گرفت

 لیتحل از استفاده با پرسشنامه سازه ییروا رانیمد از نفر 30 یرو بر شیآزما یاجرا با ،ییمحتوا

 کرتیل فیط اساس بر هیگو 98 و عامل 23 تعداد وPLS3  افزار نرم توسط یابیارز یدییتا عامل

 گرفته قرار یرگیاندازه مورد( 966/0 کرونباخ یآلفا بیضر) کل ییایپا بیضر با ،ایدرجه پنج

 بدست 6/0 یبالا مرتبط عوامل با هیگو هر یهمبستگ زانیم یعامل لیتحل جینتا اساس بر. است

 هدف ارس،مد یادار و یمال ،یپرورش ،یآموزش: باشدیم ریز شرح به پرسشنامه ابعاد. است آمده

 یآور فن اجتماع، -مدرسه تعامل ،آموزیدانش امور لات،یتسه و زاتیتجه کارکنان، امور ،یگذار

 .یرهبر و تیریمد ،یبدن تیترب ،یاجتماع هایبیآس از یریشگیپ سلامت، ،یادار و یآموزش

 هشد یسنج اعتبار و یطراح (Bahagir, 2010) توسط پرسشنامه نیا: ایحرفه اخلاق پرسشنامه 

 اخلاق هایمولفه ابتدا. باشدیم ریذ موارد شامل یرگیاندازه مورد هامولفه و  هاهیگو تعداد. است

 ییروا سپس و دیگرد میتنظ ییها هیگو مولفه هر یبرا و استخراج ینظر هایانیبن از ایحرفه

 .گرفت صورت متخصصان از تن 3 توسط یتخصص یداور وهیش به پرسشنامه ییمحتوا و یظاهر

 تعداد که شد اجرا یشیآزما صورت به معلم 18 نیب در پرسشنامه ،ییایپا سنجش منظور به سپس

 :شد داده نشان( 1 جدول) ریز شرح به حاصل جهینت. افتی لیتقل عدد 36 به و حذف هیگو 3

 .است ابزار نیا یبالا ییایپا دهنده نشان کرونباخ یآلفا محاسبه از حاصل هایداده
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 ای مدیرانهای اخلاق حرفهریب همسانی درونی و آلفای کرونباخ مولفهمیزان ض .2جدول 
آلفای 

 کرونباخ

 
هاتعداد گویه  

 
های  مربوطهشماره گویه  

 
های مربوطهمؤلفه  

 
 متغیر پژوهش

816.0  7 2-1-3-6-8-6-1-   فایده گرایانه 
 
 

اخلاق 

ای حرفه

 مدیر
 

816.0  6 8-9-20-22-21-23 گرایانهردف   

888.0  6 32-26-28-26-21-28-29  وظیفه گرایانه 

986.0  7 10-12-11-13-16  عدالتی 

962.0  8 18-16-11-18-19-30-32-31-33-36  حقوقی 

 

 که توسط ای استپرسشنامه شغلی هایویژگی مدل های شغلی: پرسشنامهپرسشنامه ویژگی

Hackman & Oldham (1976) استفاده گیزشی موردان بالقوه توان برای ارزیابی و گشته تدوین 

 نادرست کاملا از لیکرت، ایدرجه 8 مقیاس یک در سوال 28 دارای پرسشنامه این گیرد.می قرار

 عمل آزادی شغلی، اهمیت ماهیت شغلی، شغلی، تنوع حیطه 8 دارای باشد ومی درست کاملا تا

 به دهی نمره روش .سنجدمی را شده ذکر ابعاد از یکی سوال 3 هر و باشد؛می شغلی بازخورد و

 به 1نمره  نادرست حدودی تا گزینه به و 2 نمره نادرست، کاملا، گزینه به که بوده صورت این

 8 نمره درست کاملا گزینه به و 6 درست نمره حدودی تا گزینه به ،3نمره  نامشخص گزینه

 دهینمره روش و داشته جهت معکوس 28، 20، 9، 1، 6، 6، 1شود. سوالات داده می اختصاص

 بالقوه توان فرمول بر طبق امتیاز کمترین پرسشنامه این در باشد.می دیگر سوالات عکس بر

 باشد. می 218امتیاز  حداکثر و  انگیزشی

ها به نرم افزار ها و اطلاعات موجود در پرسشنامه ها، اطلاعات آنبه منظور تجزیه و تحلیل داده

SPSS  ز آمار توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی مطلق و تراکمی( داده شد تا با استفاده ا 13با ورژن

 نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گیرد. plsو آزمون رگرسیون حداقل مجذورات با نرم افزار 
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 :است شده پرداخته قیتحق هایافتهی ارائه به قسمت نیا در
حصیلی، سنوات خدمت، . آمارهای توصیفی مدیران از لحاظ جنسیت، مقطع، مدرک ت3جدول

 سابقه مدیریتی
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی  

 جنسیت

 18.2 18.2 118 زن

 200.0 12.9 63 مرد

  200.0 192 مجموع

 18.8 18.0 129 ابتدایی 

 81.8 21.8 36 متوسطه دوره اول مقطع

 200.0 21.8 36 متوسطه دوره دوم 

 مدرك تحصیلی

 86.9 86.9 183 کارشناسی

 98.8 22.9 36 کارشناسی ارشد

 200.0 2.3 6 دکتری

 سنوات خدمت

 8.0 8.0 28 سال 20کمتر از 

20-28 66 12.9 16.9 

26-10 231 68.6 11.8 

 200.0 11.8 80 سال 10بیشتر از 

 سابقه مدیریتی

 62.9 62.9 211 سال 20کمتر از 

20-28 81 18.2 10.0 

26-10 38 23.2 83.02 

 200.0 26.9 69 سال 10بیشتر از 

 

 نیبالاتر دهندهنشان که است گرفته قرار یبررس مورد یفیتوص هایآماره 3 شماره جدول در

 یلیصتح مدرك ،ییابتدا مقطع مدارس یلیتحص مقطع زنان، تیجنس لحاظ از بیترت به یفراوان

 .باشدیم سال 20 از رکمت یتیریمد سابقه و سال 10 تا 26 نیب خدمت سنوات ،یکارشناس
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 . اعتبار متغیرهای تحقیق4جدول

 های تحقیقمتغیر
آلفای 

 کرونباخ

 گلدیستین-دلون

 رو
 پایایی مرکب

میانگین 

واریانس 

مستخرج 

(AVE) 

 نتیجه اعتبار

 مناسب 810/0 866/0 838/0 811/0 آموزشی

 مناسب 631/0 986/0 986/0 961/0 پرورشی

 مناسب 880/0 861/0 886/0 800/0 واداری مالی

 مناسب 883/0 830/0 186/0 131/0 گذاری هدف

 مناسب 891/0 818/0 883/0 821/0 کارکنان امور

 و منابع از استفاده

 تجهیزات

 مناسب 889/0 838/0 163/0 131/0

 مناسب 896/0 816/0 888/0 821/0 آموزی دانش امور

 مناسب 881/0 811/0 880/0 822/0 اجتماع- مدرسه تعامل

 مناسب 892/0 908/0 919/0 813/0 اداری و ،آموزشی آوری فن

 مناسب 866/0 866/0 802/0 199/0 سلامت

های آسیب از پیشگیری

 اجتماعی

 مناسب 688/0 931/0 931/0 901/0

 مناسب 818/0 936/0 930/0 926/0 بدنی تربیت

 مناسب 683/0 911/0 969/0 966/0 رهبری و مدیریت

 مناسب 663/0 882/0 868/0 189/0 دیرعملکرد م

 مناسب 893/0 906/0 898/0 811/0 فایده گرایانه

 مناسب 818/0 868/0 836/0 816/0 فرد گرایانه

 مناسب 826/0 868/0 828/0 821/0 وظیفه گرایانه

 مناسب 888/0 906/0 931/0 812/0 حقوقی

 مناسب 662/0 933/0 960/0 908/0 عدالتی

 مناسب 126/0 861/0 133/0 118/0 مدیر ایاخلاق حرفه

 مناسب 129/0 882/0 868/0 189/0 استقلال

 مناسب 663/0 888/0 168/0 168/0 اهمیت شغل

 مناسب 680/0 861/0 133/0 118/0 بازخورد شغل

 مناسب 660/0 861/0 112/0 126/0 تنوع مهارت

 مناسب 688/0 881/0 166/0 131/0 هویت شغل

 مناسب 839/0 961/0 968/0 961/0 های شغلیویژگی
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 برخوردار یمطلوب ییروا از رانیمد عملکرد پرسشنامه است شده داده نشان 6 شماره جدول در

 نیانگیم ،(FL)یعامل بار: رندیبگ قرار یابیارز مورد دیبا عامل سه همگرا اعتبار یبررس یبرا. است

 نیانگیم و1/0 از بزرگتر دیبا بمرک ییایپا (CR) مرکب ییایپا و (AVE) مستخرج انسیوار

 مناسب استفاده مورد یابزارها یایپا جینتا اساس بر. باشد 8/0 از شتریب دیبا مستخرج انسیوار

 باشد.یم
 (Q2) ی کنندگ ینیب شیپ تیفیک. 1 جدول

کیفیت پیش بینی  SSO SSE سازه

 کنندگی

 881/0 2.882.616 3.183.000 مدیر عملکرد

 296/0 2.211.118 2.688.000 شغلیهای ویژگی

 ناسبم تیفیک یرگیاندازه مدل باشد، مثبت پنهان یرهایمتغ اشتراك اعتبار یوارس شاخص اگر

 بودن مثبت اریمع نیا اساس بر زین حاضر پزوهش مدل دهدیم نشان 8 جدول چنانچه. دارد

 .است مناسب ریمقاد
 

 متغیر پیش بین و میانجی( )واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط R. مجذور 0 جدول

 میزان همبستگی متغیر ها

 661/0 آموزشی

 818/0 پرورشی

 883/0 مالی

 888/0 گذاریهدف

 181/0 امور کارکنان

 180/0 منابع

 888/0 آموزیدانش

 868/0 تعامل مدرسه

 696/0 فن آوری

 166/0 سلامت

 881/0 پیشگیری

 681/0 تربیت بدنی

 610/0 مدیریت و رهبری

 388/0 های شغلیویژگی

 919/0 عملکرد مدیر

 

R2    معادلات یسازمدل یساختار بخش و یرگیاندازه بخش کردنمتصل یبرا که است یاریمع 

  زادرون ریمتغ کی بر زابرون ریمتغ کی که دارد یریتأث از نشان و رودیم کاربه یساختار
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 یانجیم و نیب شیپ یرهایمتغ توسط ملاك ریتغم شده نییتب انسیوار مقدار فوق جدول. گذاردیم

 دهد.یم نشان را
 داری اثرات کل بین متغیرها. ماتریس همبستگی و سطح معنی7جدول

نمونه  رابطه بین متغیر ها

 اصلی

انحراف  میانگین

 معیار

سطح معنی  آماره تی

 داری

 000/0 639/31 016/0 186/0 186/0 حقوقی <-ای مدیر  اخلاق حرفه

 000/0 816/82 021/0 866/0 866/0 عدالتی <-ای مدیر  ق حرفهاخلا

 000/0 080/23 068/0 618/0 616/0 عملکرد مدیر <-ای مدیر  اخلاق حرفه

 000/0 010/210 009/0 926/0 926/0 فایده گرایانه <-ای مدیر  اخلاق حرفه

 000/0 232/68 021/0 826/0 /823 فرد گرایانه <-ای مدیر  اخلاق حرفه

 000/0 622/202 009/0 922/0 922/0 وظیفه گرایانه <-ای مدیر  اخلاق حرفه

 000/0 893/8 221/0 688/0 689/0 های شغلیویژگی <-ای مدیر  اخلاق حرفه

 000/0 820/66 028/0 828/0 823/0 آموزشی <-عملکرد مدیر  

 000/0 869/88 028/0 886/0 881/0 امور کارکنان <-عملکرد مدیر  

 000/0 921/32 018/0 820/0 822/0 تربیت بدنی <-عملکرد مدیر  

 000/0 386/212 008/0 931/0 931/0 تعامل مدرسه <-عملکرد مدیر  

 000/0 611/210 006/0 962/0 962/0 دانش آموزی <-عملکرد مدیر  

 000/0 886/20 069/0 821/0 826/0 سلامت <-عملکرد مدیر  

 000/0 616/36 013/0 836/0 836/0 آوری فن <-عملکرد مدیر  

 000/0 380/222 008/0 916/0 913/0 مالی <-عملکرد مدیر  

 000/0 161/36 013/0 186/0 181/0 مدیریت و رهبری <-عملکرد مدیر  

 000/0 896/9 081/0 801/0 800/0 منابع <-عملکرد مدیر  

 000/0 121/216 001/0 911/0 916/0 هدف گذاری <-عملکرد مدیر  

 000/0 318/81 022/0 920/0 920/0 پرورشی <-عملکرد مدیر  

 000/0 188/11 011/0 166/0 163/0 پیشگیری <-عملکرد مدیر  

 000/0 883/8 086/0 698/0 696/0 استقلال <-های شغلی  ویژگی

 000/0 611/26 066/0 639/0 666/0 اهمیت شغل <-های شغلی  ویژگی

 000/0 033/62 026/0 819/0 818/0 بازخورد شغل <- های شغلی ویژگی

 000/0 663/86 028/0 816/0 813/0 تنوع مهارت <-های شغلی  ویژگی

 003/0 006/3 029/0 081/0 088/0 عملکرد مدیر <-های شغلی  ویژگی

 000/0 318/29 031/0 126/0 128/0 هویت شغل <-های شغلی  ویژگی

 

وجود  معناداری و مثبت های آنها رابطهو مولفه متغیر سه که هر داد ننشا همبستگی تحلیل نتایج

 (. در ادامه ضرایب مسیر مدل معادله ساختاری و معناداری انها آورده شده است.P<02/0)دارد 
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 پژوهش یرهایمتغ نیب یساختار روابط ریمس  بیضرا .2شکل

 

 هب یشغل هاییژگیو و ریمد عملکرد با ایحرفه اخلاق انیم برابر ریمس شده استاندارد بیضر

 اب یشغل هاییژگیو انیم برابر ریمس شده استاندارد بیضر زیون 612/0 و 928/0 با برابر بیترت

 هب ایحرفه اخلاق ریمتغ که باشدیم مطلب نیا انگریب که است شده 011/0 با برابر ریمد عملکرد

 ریمتغ راتییتغ از درصد  2/61 زانیم به و ریمد عملکرد ریمتغ راتییتغ از درصد 8/92 زانیم

 راتییتغ از درصد 01/0 زانیم به یشغل هاییژگیو ریمتغ زین و کند یم نییتب را یشغل هاییژگیو

 استفاده t آماره پژوهش یساختار مدل برازش یبررس یبرا. کند یم نییتب ررایمد عملکرد ریمتغ

 سطح در پژوهش هاهیفرض دییتا از نشان د،شو شتریب 96/2 از اعداد نیا مقدار که یصورت در. شد

 .است 98/0 نانیاطم

 

 
 پژوهش یرهایمتغ نیب یساختار روابط یمعنادار  و T بیضرا .3شکل



021  سلامت مروج مدارس در یشغل یهایژگیو یگریانجیم با ایحرفه اخلاق اساس بر رانیمد عملکرد یساختار لیحلت 
 

های ای وویژگیبدست آمده( ضریب مربوط به مسیر اخلاق حرفه tبا توجه به نمودار فوق )مقادیر 

باشند و نیز ضریب مربوط به مسیر می 666/3و  183/89شغلی به عملکرد مدیر به ترتیب برابر با 

بیشتر است و معنادار بودن این  96/2باشد که از می 010/21های شغلیای به ویژگیاخلاق حرفه

 درصد و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان  98مسیرها در سطح اطمینان 

ای مدیران حرفهاخلاق میزان ( 3و 1شکل )بر اساس شکل ضرایب مسیر و سطح معناداری دهد، می

 . همچننباشدمؤثر میهای شغلی بر عملکرد مدیران مدارس مروج سلامت گری ویژگیبا میانجی

ها دارای تمامی مدل 3(. با توجه به جدول P<08/0ای بر عملکرد مدیران موثر است )اخلاق حرفه

 باشند.سطح اعتبار مناسب می

  

 هاافتهی ریتفس و بحث

 نهیزم در را مدارس و آموزش نظام که است هاییتیقطع عدم و یدگیچیپ از مملو امروز اییدن

 هب را سطوح هیکل در یآموزش رانیمد و است ساخته رو روبه ایدهیعد مشکلات با یتعال و رشد

 وروبر فراوان هایچالش با تیترب و میتعل هایحوزه رهبران و دهندگانسازمان زان،ریبرنامه عنوان

 عملکرد بر ایحرفه اخلاق ریتأث یبررس درصدد ز،ین حاضر پژوهش راستا، نیهم در. است کرده

 یآت ازهایین پاسخگوی بتواند تا بود یشغل هاییژگیو یانجیم نقش به توجه با مدارس رانیمد

ای بر عملکرد مدیران نتایج بدست آمده نشان داد اخلاق حرفه .باشد کشور پرورش و آموزش نظام

ای و عملکرد مدیران مدارس نقش های شغلی در رابطه بین اخلاق حرفهگیمدارس موثر بوده و ویژ

 Saki, Shakiba و Hariri, Abazari and Ruten (2014)میانجی دارد. نتیجه بدست آمده با 

and Savari, (2013)  وKazemi(2011) در تبیین یافته بدست آمده مبنی بر  باشد.همسو می

ن تواای با عملکرد مدیران مدارس میرابطه بین اخلاق حرفههای شغلی در نقش میانجی ویژگی

غلی های شدل ویژگیم کند.های شغلی نقش بسیار مهمی را در عملکرد آنان ایفا میگفت، ویژگی

هد و دکاری آنها را تحت تأثیر قرار می مستقیم نگرش کارکنان نسبت به شغلشان و رفتار بطور

ایی هویژگی بر اساس این مدل، مشاغل غنی شده در قالب شودبیشتر آنها از کار می باعث رضایت

ا ر انگیزاند تا هرچه بیشتر کارو بازخور، کارکنان را برمی نظیر تنوع، ماهیت، اهمیت، خودمختاری

انگیزش شغلی افراد از طریق غنی سازی شغلی  فرا بگیرند و خلاق باشند. به دنبال آن هرچه سطح

 Hackman & Lawler؛ 1971) خواهد رفت نوآوری کارآمد آنها بالاتر رود، سطح دقت ومی بالاتر

این مدل . (Ahmadzadehghasab, Heidari and Abbasi Moghaddam ,2012 *به نقل از

ها یتتنوعی از فعال )میزانی که یک شغل به شغلی مانند تنوع مهارت هایکند که ویژگیبیان می

هد(، دانجام می )میزانی که شاغل یک کار را بطور کامل شغل ماهیت(، برای انجام کار نیازمند است

ر آزادی عمل د ،(گذاردروی زندگی و شغل سایر افراد تأثیر می )میزانی که شغل فرد اهمیت شغل



  029 6991 پاییز سوم، شماره، هفتمدوره                                           فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

تقلال و اس ریزی کار و تعیین روال کار، به فرد آزادی،برنامه )میزانی که شغل بتواند به هنگام کار

 کاری که برای بدست آوردن نتایج کار فرد از طریق های)مقدار فعالیت اختیار دهد( و بازخور

است( با انگیزش و رضایت شغلی ارتباط دارند.  اش لازماطلاعات مستقیم و روشن درباره اثربخشی

مربوط به مسئول بودن در قبال نتایج  شود، بعد چهارمبعد اول سبب معنی دار بودن کار می سه

حاصل از  نتیجه. (Hackman et al, 1976) رباره آگاهی از نتایج کار استآخر د کار بوده و بعد

 انگیزه بیشتر، افزایش کیفیت کار، رضایت بیشتر و های روحی در کارکنان،پیدایش این حالت

همچنین در تبیین این  (.Ahmadzadeh, et al 2013 ؛Cluse-Tolar, 2004) غیبت کمتر است

رگاه مدیران در محیط کاریشان سخت کوش و پایبند به وظایف توان بیان نمود که هیافته می

 های درونی کارشان توجه بیشتری داشته باشند و همچنینپذیر باشند و به انگیزهشغلی و مسئولیت

در محیط کاری مراعات دیگران را بکنند و با آنان رفتاری دوستانه داشته باشند، روحیه جمعی 

 هک داشت انتظار توانمی بگذارند احترام نظراتشان به مشورت وداشته و در امور شغلی با آنان 

 یبررس به که پژوهشی پژوهش، پیشینه بررسی در. رفت خواهد بالا نیز آنان اجتماعی کفایت

ای تهیاف چنین آن به نزدیک مطالعات اما. نگردید مشاهده بپردازدای حرفه عملکرد مدیران با اخلاق

 میان که است آن از حاکی Salavati et al( 2013) پژوهش نتایج نمونه عنوان به. کندمی تایید را

ن و همچنی. دارد وجود مثبتی و معنادار رابطه ی عملکرد و انسانی منابع مدیریت باای حرفه اخلاق

-مسئولیت) شاملای حرفه اخلاق ابعاد که است آن از حاکی Pourbaghari( 2017)نتایج پژوهش 

 وها ارزش به نسبت احترام و رعایت دیگران، به احترام بودن، صادق جویی،برتری پذیری،

 عملکرد بر بین پیش متغیر عنوان به( وفاداری و همدردی انصاف، و عدالت اجتماعی، هنجارهای

 اریدمعنی و مثبت تاثیر اردبیل شهرستان پرورش و آموزش معلمان و مدیران شغلی موفقیت و

 احساس وای حرفه اخلاقهای مولفه بین رابطه بررسی به یتحقیق در Kazemi( 2011). دارد

 اننش وی تحقیق نتایج. پرداخت تهران شهر هایدبیرستان آموزشی مدیران عملکرد در موفقیت

 هدف جامعه آموزشی مدیران عملکرد در موفقیت احساس وای حرفه اخلاقهای مولفه بین که داد

 .دارد وجود معناداری رابطه

 نیستند، علّی روابط ساختاری روابط است. آن طرح به مربوط حاضر یمطالعه دیتمحدو نخستین

 به مربوط مطالعه این دوم محدودیت هستند. زمانی هم نوعی روابط روابط این شرایط بهترین در

 ذاتیهای محدودیت از تعدادی دارایای پرسشنامه گیریابزارهای اندازه است. گیریاندازه ابزارهای

 .هستند و...( اجتماعی پذیرش قابلهای پاسخ نگری، عدم خویشتن گیری، اندازه )خطاهای

ای در پیش بینی عملکرد مدیران مدارس با توجه به نقش معنا داری اخلاق حرفه شودمی پیشنهاد

شود مدیران از طریق ملاك قرار دادن رضایت و منافع همکاران در اتخاذ تصمیم گیری پیشنهاد می

 تایج پایانی و ایجاد بستر مناسب برای بیان نظرات همکاران توجه نمایند.و توجه به ن
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