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 چکیده
مکاتبی همچون دورکیم و است .  برای پیشبرد این هدف از نظریه های جامعه شناختی بوده  تاثیر پذیری پایبندی دینی از اخالق کاری هدف اصلی تحقیق       

یه ی معلمان آموزش و پرورش استفاده شده است . روش تحقیق حاضر ، توصیفی از نوع پیمایش است . جامعه ی آماری این پژوهش شامل کل کارکردگرایی

نفر به  633 و بر اساس قاعده ی نمونه گیری کوکران در این پژوهشطبقه ای متناسب نفر می باشد. طبق روش نمونه گیری  1631ی خدابنده به تعداد منطقه

پرسشنامه ی و نفر مرد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ی اخالق کار حرفه ای پتی  116نفر زن و  121تفکیک 

 . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد :استفاده شد به شیوه ی لیکرت استراهان و خود ساخته 

 رابطه ی معناداری وجود دارد. کاری و ابعاد آن  اخالقو  پایبندی دینی بین  -1

ین اخالق بین اخالق کاری و متغیر های جمعیت شناختی  )سطح تحصیالت ، سن و سابقه ی خدمت( رابطه ی معناداری وجود دارد. ولی رابطه ی معناداری ب -2

 کاری و سایر متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت ، تاهل ، مقطع تدریس( مشاهده نشد.

 

 . خدابنده ،معلمان ،  پایبندی دینی، اخالق کاری  :کلیدی واژه های

 

 مقدمه -1

اخالق کار متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه       

قوا و استعداد درونی گروه و فرد به ایده ی جمعی است، در جهت اخذ 

 (.516:1614برای توسعه به هر نحو)تودارو 

بررسی کارشناسان مسایل اجتماعی کشور ، مدیران ، نخبگان       

فرهنگی و سیاسی و جامعه شناسان نشان می دهد که اخالق و فرهنگ 

کار در ایران در مقایسه با کشورها و جوامع صنعتی در سطح پایین 

 (. 1:16:3دارد )معید فر ، تری قرار

 1614که در سال "تکامل فرهنگ کار "برای مثال نتایج سمینار       

شمسی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شده است و 

نیز نشان می دهد که بنا  16:3همچنین همایش ملی کار که در سال 

ران به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی ، فرهنگ و اخالق کاری در ای

ضعیف بوده و الزم است که فقدان فرهنگ اخالق کاری مناسب در 

جامعه به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی تلقی شود و برای 

شناسایی بهتر وضع موجود از نظر فرهنگ و اخالق کار و عوامل موثر بر 

آن مطالعاتی از طرف اندیشمندان و آگاهان به مسایل اجتماعی کشور 

( .به نظر می رسد در شرایط فعلی 1:1613د فر ،صورت گیرد )معی

روحیه و اخالق کاری معلمان به دالیل مختلف تا حد قابل مالحظه ای 

 (.24:16:1کاهش یافته است )صبور،

سازمانهای آموزشی در مقایسه با سازمانهای دیگر به لحاظ سر و        

های  کار داشتن با نسبت قابل توجهی از منابع انسانی از پیچیدگی

خاصی برخوردار هستند امروزه در نظام تعلیم و تربیت ایران مشاهده 

ن با نوعی سرخوردگی و بی امی شود که اغلب دبیران و آموزگار

انگیزگی در مدارس حضور یافته و تدریس می نمایند . و به اذعان اکثر 

آنان این موضوع رفته رفته به یک مسئله ی اساسی تبدیل شده و دیگر 

مثل دوران گذشته از شادابی و حس مسئولیت باال برخوردار معلمان 

نیستند . با توجه به اینکه تربیت نیروی انسانی ماهر و با انگیزه و تاثیر 

گذار در تمام حوزه های علمی و اقتصادی جامعه در آینده از وظایف 

اصلی معلمان می باشد . به اذعان خود معلمان آنها از وظیفه ی خطیر 

ه شده اند و طبیعتا این مسئله در آینده ی نه  چندان دور خود بیگان

شاید به یک بحران تبدیل شود . در حال حاضر در بین دبیران و 

آموزگاران نوعی احساس بیگانگی از کار ، احساس عدم مسئولیت و 

نوعی بی تفاوتی و عدم تعلق خاطر نسبت به نظام تعلیم و تربیت وجود 

نمی باشد . لذا بررسی و شناسایی میزان  دارد و قابل چشم پوشی نیز
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اخالق کار انسانهایی که به نحوی در فرایند تعلیم و تربیت فرزندان این 

 مرز و بوم نقش دارند ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

تاثیر با توجه به موارد مذکور این پژوهش سعی بر آن دارد که       

ررسی جامع و همه ضمن بپذیری پایبندی دینی از اخالق کاری را 

در بین معلمان آموزش و پرورش ، وابعاد آن جانبه نگر اخالق کاری 

، تجزیه و تحلیل قرار دهد . در ،کنکاشمنطقه ی خدابنده  مطالعه 

پایان  بر اساس نتایج بررسی پیشنهادهایی برای بهبود اخالق کاری 

هبود معلمان ارائه دهد و از این رهگذر هر چند کوچک گامی موثر در ب

   کیفیت کار معلمان و ارتقای سطح آموزش و پرورش کشور بردارد.

 مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش -2

 اخالق کاری - 2-1
اخالق می تواند مکانیزمی ارتباطی بین اجتماع و امور شخصی       

باشد . رفتار اخالقی عادت های کاری خوب ، نگرش های کاری مثبت ، 

هماهنگی با دیگر افراد و مهارت های مورد نیاز برای حفظ شغل است . 

به منظور درک مفهوم اخالق کاری ، به تقسیم بندی نیروهای کاری 

ی از افراد ، تمایل فراوان به تالش و فعالیت دارند ، اشاره می شود . برخ

سکون و آرامش را پسندیده نمی دانند و فضایل اخالقی آنان در 

کارهایشان شکوفا می گردد . در مقابل ، گروهی هم تمایلی به کار و 

مجاهدت ندارند و تنها با نیروهای جبری و فشارهای بیرونی باید آنها را 

نابراین اخالق کاری ، متعهد شدن توان ذهنی ، به کار وادار کرد. ب

روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشه ی جمعی در جهت اخذ قوا و 

استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه است )رحیم نیا و 

 (. 16:8::همکاران،

اخالق کاری ، مهمترین عامل فرهنگی در توسعه ی اقتصادی       

( به عبارت دیگر اخالق 86:16:1،محسوب می شود )خانی جزنی 

کاری ، هنجاری فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در 

جامعه ، ارزش معنوی مثبت می دهد و بر این باور است که کار فی 

  (.16:8::نفسه یک ارزش ذاتی دارد )رحیم نیا و همکاران ،
 اخالق کار در نظریه ی کارکرد گرایی -2-1-1

در جامعه شناسی اگر چه کار در سطح فردی وسیله ای برای       

تامین یکی از نیازهای اساسی انسان یعنی معاش است ، لیکن در سطح 

اجتماعی کار یکی از اشکال عمل اجتماعی انسان محسوب می شود . 

در این سطح کار ، کار یکی از نهادهای اصلی نظام اقتصادی است و اگر 

ز چهار خرده نظام اساسی نظام اجتماعی نظام اقتصادی را یکی ا

محسوب نماییم ، کار در کلیه ی فرایندهای اجتماعی تاثیر گذار و از 

سایر نهادهای اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت تاثیر پذیر است . در 

واقع ، کار به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای اجتماعی ضمن تاثیر 

قویا تحت تاثیر سایر نهادهای  گذاری بر سایر اشکال حیات اجتماعی

اجتماعی بویژه تعلیم و تربیت و نظام هنجارها و ارزش های اجتماعی 

کار می تواند به عنوان انجام وظایفی  "است . در این زمینه گفته شده 

تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و 

را برآورده می  هدف شان تولید کاالها و خدماتی است نیاز های انسانی

سازد . کار در همه ی فرهنگ ها اساس نظام اقتصادی یا اقتصاد است و 

شامل نهادهایی است که با تولید و توضیح کاالها و خدمات سر و کار 

 ( . 411:  1616)گیدنز ،  "دارند . 

 نظریه ی کارکردی و دین  -2-2
ین ، تعلق خاطر اصلی پژوهشگران جامعه شناسی در مورد د»       

به سهم دین یا  "کارکرد "کارکرد آن در جوامع انسانی است و اصطالح 

.« هر نهاد دیگری در ابقاء جوامع انسانی و تعلقات آن راجع است 

 ( .131:  1616)افروغ ، 

از زمان دورکیم تا به امروز بسیاری از مولفان نظر او را مبتنی بر »      

وحفظ حیات و جریان  حمایت« دین رکرد اجتماعی کا» این که 

 ( .136:  16:3توسلی، «)حرکت جامعه است، مورد تایید قرار داده اند

استنلی اتیزن بیان می کند که کارکرد و پیامد مهم دین برای »       

گروهی که از میراث و عقاید مشابهی برخوردارند ، وحدت است . 

دارند و چه  تمامی مومنان ، چه آنان که به پایگاه اجتماعی باال تعلق

پایین ، جوان یا پیر ، از طریق اشتراک در عقاید دینی با یکدیگر متحد 

می شوند و با این ارزش های مشترکی که باید محترم شمرده شود ، 

گناهانی که باید از آنان اجتناب شود و نمادها و شعائری که الزم است 

 ( . 131:  1616افروغ ، « ) حفظ شوند ، انسجام می یابند 

بیتس ، کارکرد مراسم و مناسک دینی را تقویت حس دانیل           

هم بستگی گروهی می داند و بر این عقیده است که وفاقی حول سه 

 محور در مورد کارکرد دین وجود دارد : 

توضیح پاسخ به سواالت اساسی در مورد منشا عالم ، نوع  -1

 انسان ، معنای زندگی و مرگ .

 اخالقی و اجتماعی موجود . اعتبار بخشیدن به نظم  -2

انضباط روان شناختی و غیره با رنج ها و ناامیدی ها و نا  -6

مطلوب ها که به طور اجتناب ناپذیر در زندگی رخ می دهند 

 ( . :13:  1616) افروغ ، 

 نظریه ی دورکیم -2-2-1
دورکیم ، نظریه پردازی است که بیشترین تاثیر را بر جامعه »      

وی برای ( . » 231:  16:6شریعتی ، « ) داشته است شناسی دین 

شناخت همه ی ادیان بشری ، به ابتدایی ترین و ساده ترین صورت 

در  دورکیم» ( . 111:  1611همیلتون ، « ) دین توجه می کند 

تعریفش ازدین به دو امر تاکید می کند : یکی وجود سمبلها و اشیاء 

مقدس با مراسمی است که از مقدس و دوم ارتباط سمبلها و اشیاء 

گیدنز ، « ) طریق سازمانهای دینی نظیر کلیسا سازمان می یابند 

1636  :11 . ) 

دورکیم با تمایزی که بین امر مقدس و نامقدس ایجاد می کند ،       

دین را تعریف می کند و آن را یک نظام منسجمی از اعتقادات و اعمال 

. های عادی متمایزاند امور و پدیده مرتبط با امور مقدس می داند که از

این اعتقادات و اعمال افرادی را که از نظر اعتقادی و رفتاری به آن 
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وابسته هستند در یک اجتماع اخالقی واحد به نام کلیسا جمع می کند 

 ( . 26-21:  1611) ویلم ، 

از نظر دورکیم سرچشمه ی دین ، خود جامعه است . این »       

 -می بعضی چیزها را شرعی و برخی چیزها را کفرآمیزجامعه است که 

شناسد . از نظر دورکیم ، جامعه و دین از یک گوهرند . دین همان 

شیوه ای است که جامعه از طریق آن ، خودش را به صورت یک 

 ( . 26:  1618ریتزر ، «) واقعیت اجتماعی غیر مادی متجلی می سازد 

صیات امر اجتماعی این است که دورکیم می گوید : یکی از خصو      

قبل از افراد و بعد از افراد وجود داشته و در میان نهاد اجتماعی ، دین 

بیشتر از همه ، این خصوصیات را واجد است . در نتیجه دین 

 -فونکسیونالی استمرار را در جوامع بشری از گذشته با آینده ایفا می

فونکسیونلی دین  کند که آن را تعمیم می دهد و این از خصوصیات

 ( . 221- 223: 1618ناشی می شود )توسلی ،

دورکیم همچنین معتقد است دین ، غلیان عمومی و احساسات       

جمعی است که افراد را به سمت مناسک جمعی و حضور در این 

مناسک می کشاند . و صورتی که  این مناسک به خود می گیرند و 

 ( 1:3:  1611یلم ، تصورش را می کنند ، یکسان نیست ) و
 پیشینه ی پژوهش -2-3

 در کار اخالق بررسی عنوان تحت پژوهشی( 16:1) نهاوندی            

 نتایج که ،  داده انجام جنسیت بر تاکید با تهران دانشگاه کارکنان میان

 .  است آمده بدست  زیر

 .ندارد تاثیر کاری اخالق بر جنسیت(  الف

 .است زنان از بیشتر مردان کاری اخالق بر ، کار در مشارکت تاثیر( ب

 .ندارند مردان و زنان کاری اخالق بر تاثیری هیچ تاهل و سابقه(  ج

 مثبتی تاثیر زنان و مردان کاری اخالق بر شغلی ی آینده به امید( د

 .دارد

( پژوهشی تحت عنوان نقش اخالق کاری 1682خسروشاهی )        

ادارات ورزش و جوانان استان همدان کارکنان در اثر بخشی مدیریت 

 انجام داده و به نتایج زیر دست یافته است :

رابطه ی مستقیم بین اخالق کاری کارکنان و اثربخشی   -1

 مدیریت سازمان مشاهده شد.

بین پشتکار و جدیت در محل کار و اثربخشی مدیریت   -2

 سازمان مشاهده شد.

اثربخشی مدیریت بین روابط سالم و انسانی در محل کار و  -3

 سازمان رابطه مستقیم دیده نشد.

بین مفهوم روح جمعی و مشارکت در کار و اثربخشی  -4

 مدیریت سازمان رابطه ی مستقیم دیده شد.

بین اخالق کاری کارکنان و متغیرهای جمعیت شناختی  -5

آنان )سن ، جنسیت ، سابقه ی خدمت ، سطح تحصیالت ، 

 شد. وضعیت تاهل( تفاوت معناداری مشاهده

( پژوهشی تحت عنوان اخالقیات و :233) 1پاربوتیا و دیگران       

مذهب انجام داده و نشان می دهد بین نوع مذهب و اخالق کاری رابطه 

ی معنی داری وجود دارد . در این پژوهش نوع مذهب به مسلمان 

 بودن ، بودایی ، هندی و غیره اشاره می کند .

رابطه ی بین  پژوهشی تحت عنوان ( 1233) 2درویش یوسف      

امارات متحده ی در کشور اخالق کار و تعهد سازمانی  و رضایت شغلی 

سن ، میزان تحصیالت  عربی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که

 ، تجربه ی کاری ، فرهنگ ملی بر اخالق کاری تاثیر مثبت دارد.

ق کار مثبت ، یک ( پژوهشی تحت عنوان اخال2332)6مافونیسا       

دیدگاه چند فرهنگی در کشور آفریقای جنوبی انجام داده و به این 

نتیجه رسیده که بین نوع مذهب )هندو ، بودایی ، اسالم و ...( و اخالق 

کاری رابطه ی معنی داری وجود دارد . همچنین بین میزان فعالیت 

دار  موسسات آموزشی و توسعه ی اخالق کاری مثبت ، رابطه ی معنی

 مثبت وجود دارد .

( در پژوهش خود تحت 2332) 5هالینگس و ورث و دیگران       

عنوان اخالق کاری مربیان بزرگ در کشور آمریکا به این نتیجه رسیده 

که بین سبک رهبری و مولفه های چهارگانه ی اخالق کاری ) 

دلبستگی ، جدیت ، روابط انسانی سالم ، روحیه ی تعاون و مشارکت ( 

 مبستگی معنی داری وجود دارد .ه

 اهداف پژوهش -2-4

 اهداف کلی -2-4-1
معلمان  تاثیر پذیری پایبندی دینی از ابعاد و اخالق کاری -

 . آموزش و پرورش منطقه ی خدابنده

 اهداف فرعی -2-4-2

سنجش رابطه ی بین خصوصیات فردی )جنس ، سن ،  -1

کاری تاهل ، تحصیالت ، سابقه ی کاری ، درآمد( و اخالق 

 .در بین معلمان آموزش و پرورش منطقه ی خدابنده

اخالق کاری در بین و پایبندی دینی سنجش رابطه بین  -2

 معلمان آموزش و پرورش منطقه ی خدابنده.

ابعاد اخالق کاری  و پایبندی دینیسنجش رابطه ی  -6

روابط ، پشتکار و جدیت در کار ، دلبستگی و عالقه به کار )

در  ، روح جمعی و مشارکت کار  سالم و انسانی در محل

 در بین معلمان آموزش و پرورش منطقه ی خدابنده . (کار

 فرضیه های پژوهش -2-5
 در تحقیق حاضر فرضیه های تحقیق به قرار زیر است.      

                                                                 

1 - Parboteeah & etal 

2 - Darvish yousef 

3 - Mafunisa 

4 - Holliysworth & etal 
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بین خصوصیات فردی )جنس ، سن ، تاهل ، تحصیالت ، سابقه ی  -1

آموزش و پرورش کاری ، درآمد ( و میزان اخالق کاری معلمان 

 خدابنده رابطه وجود دارد .

بین پایبندی دینی و میزان اخالق کاری معلمان آموزش و پرورش  -2

  خدابنده رابطه وجود دارد .

)دلبستگی و عالقه به کار ، ابعاد اخالق کاریو پایبندی دینی بین   -6

، روح روابط سالم و انسانی در محل  کار پشتکار و جدیت در کار ، 

 -در بین معلمان آموزش و پرورش منطقه (  جمعی و مشارکت در کار

 رابطه وجود دارد . ی خدابنده

 روش پژوهش -3
در این تحقیق به لحاظ گستردگی جامعه ی آماری و همچنین به       

این  تناسب هدف تحقیق از روش پیمایش استفاده گردیده است .

وسعت پهنانگر و به لحاظ پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر 

 زمان مقطعی می باشد .

 جامعه ی آماری پژوهش -3-1
جامعه ی آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه ی دبیران و       

 -آموزگاران زن و مرد شاغل در آموزشگاه های آموزش و پرورش منطقه

به تعداد  1685-1686ی خدابنده که بر اساس آمار سال تحصیلی 

 نفر می باشند .  1631

 حجم نمونه و شیوه نمونه گیری  -3-2
ه ی آماری از برای تعیین حجم نمونه با در اختیار داشتن جامع      

 کوکران که به قرار زیر می با گیریقاعده ی نمونه 

 . شدشد تعیین 

 
N=./.5      d=./5     q=1/96        t=./5           p=1367 

N( 1631= حجم جامعه ی آماری) 

Pنسبت وجود اخالق کاری در جامعه ی آماری = 

qنسبت عدم وجود اخالق کاری در جامعه ی آماری = 

t آزمون تی استیودنت = 

n حجم نمونه آماری = 

d دقت احتمال = 

 

𝑛 =
1367(3.84) × 0.25

1367(0.0025) + (3.84) × 0.25
=

5249.2 × 0.25

3.41 + 0.96

=
1312.3

4.37
= 300.29 ≅ 300 

برای تعیین جنس جامعه ی آماری نیز از فرمول زیر استفاده شده       

 است:
Ni=n(ni/n) 

Ni حجم نمونه ای درون هر طبقه = 

N حجم جامعه ی آماری = 

nحجم نمونه ی کل = 

Niحجم جامعه ی آماری هر طبقه = 

𝑁𝑖 معلمان زن =
579

1367
× 300 = 127.06 ≅ 127 

𝑁𝑖  معلمان مرد =
788

1367
× 300 = 172.93 ≅ 173 

روش نمونه گیری در تحقیق حاضر با توجه به مناطق آموزش و       

پرورش و بر حسب جنسیت معلمان به روش نمونه گیری طبقه ای 

. در نمونه گیری طبقه ای متناسب ، (6)جدولصورت گرفت متناسب

ه ی نسبت آن طبقه در کل جامعه ی تعداد نمونه در هر طبقه به انداز

 .آماری است

 ابزار جمع آوری اطالعات -3-3
برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسش نامه هایی به شرح ذیر        

 استفاده شده است .

برای سنجش اخالق کاری از  الف ( پرسش نامه ی اخالق کاری :      

ساخته شده  1884در سال که  1پرسش نامه ی گریگوری. سی.پتی 

)پتی  2پرسش نامه ی اخالق کار حرفه ای. گرفتمورد استفاده قرار

( آخرین نگارش ویرایشی در جستجوی ابزاری مناسب برای  1884،

اخالق کار حرفه ای می باشد و در واقع نوعی ابزار خود  سنجش

توصیفی است که توسط پتی و در جریان بخشی از یک  کار پژوهشی با 

 آمریکا ایجاد شد . 6اد ملی علوم اعتبار بنی

گویه های ابزار لیستی برگرفته از یک باز بینی ادبیات مرتبط با       

 انتخاب شدند .  3و عادات کاری  4، ارزشهای کاری  5نگرش کاری 

گزینه ای که  43در این بررسی اخالق کار از طریق یک شاخص       

. ابعاد می سنجد ، اندازه گیری شده است  ابعاد چهارگانه اخالق را

دلبستگی و عالقه به  -1چهارگانه اخالق کاری از نظر پتی عبارتند از :

 ویژگی( 12)شامل:پشتکار و جدیت در کار -2 ویژگی( 13)شامل 1کار 

روح -5 ویژگی( 15)شامل 8روابط سالم و انسانی در محل کار -6

 .قابل اندازه گیری است (ویژگی 12)شامل  13جمعی و مشارکت در کار

 4در مقیاس ویژگی  43با این وصف ، اخالق کار در چهار بعد و 

بیشتر وقت ها این »،«همیشه این طورم»سطحی لیکرت با گویه های 

ابدا این طور »،«به ندرت این طورم»،«بعضی وقت ها این طورم»،«طورم

                                                                 

1 -Gregory . c. petty 

2 - O W E I)Occupational Work  Ethic  Inventory  

3 - National Science Foundation 

4  - Work Attitudes 

5 - Work Values 

6 - Work habits  

7 - Dependable 

8 - Ambitious 

9 - Considerate 

10 - Cooperative 
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از  نمره گذاری بر حسب جهت سواالت در نوسان است. گاهی «.نیستم

 است. 4به  1وگاهی از 1به  4

یکی از گویه های این پرسش  دینی: پایبندیب( پرسشنامه ی       

 گویه ی دیگر از پرسش نامه ی پایبندی دینی 5نامه محقق ساخته و 

توسط این پرسش نامه که ،شده  اقتباسک استراهان ، نایت و سدال

.این  است ترجمه شده 16:5محمد قلی پور و مریم اسکافی در سال 

خیلی »سطحی لیکرت به صورت گویه های 4پرسش نامه در مقیاس 

گذاری  نمره 1به  4از « خیلی کم»و «کم»،«تا حدودی»،«زیاد»،«زیاد

 شده است.

 اعتبار و پایایی تحقیق -3-4
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و صاحب       

نفر به  53مقدماتی بر روی  نظران ذی ربط تایید و پایایی آن با اجرای

غیر از نمونه ی اصلی مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد . ضریب 

 ( است.1آلفای کرانباخ پرسشنامه ی نهایی به شرح جدول شماره ی  )

( ضریب پایایی متغییر ها در پرسش نامه ی نهایی1جدول )  

 پرسشنامه ی نهایی متغیر ها

یضریب پایای تعداد گویه ها  

.55 55 اخالق کاری  

.552 5 پایبندی دینی  

اردلبستگی و عالقه به ک  11 414 .  

 475. 12 پشتکار و جدیت در کار

. 535 14 روابط سالم و انسانی در کار  

.542 4 روح جمعی و مشارکت در کار  

 

 تحلیل اطالعات روش تجزیه و -4
و از   SPSSتجزیه و تحلیل اطالعات از طریق نرم افزار برای       

روش های آمار توصیفی )شامل درصد ، میانگین ، انحراف معیار( و 

برای   tروش های آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون

استفاده  دو گروه مستقل و تحلیل رگرسیون به شیوه ی گام به گام(

شده است.آمار توصیفی توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنس ، 

 1الی  2سابقه ی خدمت ، وضعیت تاهل ، تحصیالت در جدول سن ، 

آمار توصیفی اخالق کاری و ابعاد آن و پایبندی و  تنظیم شده است.

 آمده است. :دینی در جدول 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن -2جدول 

 25زیر  

 سال

تا 25

 سال 25
 34تا35

 سال

 35تا35

 سال

باالی 

 سال 45

 134 71 57 27 2 فراوانی

 41 2553 15 5 .7 درصد

توزیع فراوانی نمونه ی آماری بر حسب جنسیت ، مقطع  -3جدول

 تحصیلی و مدارس شهری و روستایی

 فراوانیتعداد  جنسیتنوع  مقطع

 معلمان مدرسه

ی
ره 

دو
ی)

دای
ابت

 

ل 
او

 و
م(

دو
 35 134 زن شهری 

 35 111 مرد

 35 137 زن روستایی

 41 145 مرد

ی
ه 

سط
تو

م
ول 

ی ا
ره 

دو
 25 113 زن شهری 

 23 153 مرد

 11 55 زن روستایی

 35 134 مرد
ی 

ه 
سط

تو
م

وم
 د

ی
ره 

دو
 25 114 زن شهری 

 34 155 مرد

 1 27 زن روستایی

 15 41 مرد

 355 1317 جمع

 

 توزیع فراوانی نمونه ی آماری بر حسب سابقه ی خدمت   -4جدول 

 آماره های متغیر درصد فراوانی سابقه ی خدمت

 سال 5زیر 

 سال 5تا 5

 سال 14تا  15

 سال 15تا  15

 سال و باالتر 25

7 

35 

45 

35 

145 

253 

15 

1153 

2157 

4557 

 میانگین

 میانه

 مد

 واریانس

 کمترین

 بیشترین

4551 

4 

5 

1527 

1 

 155 355 جمع 5

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل -5جدول 

 مُطلقه مُطلق متاهل مجرد 

 2 4 245 5 فراوانی

 .7 153 5153 157 درصد

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت -1جدول 

 آماره های متغیر درصد فراوانی تحصیالت

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

فوق لیسانس و 

 باالتر

1 

33 

215 

51 

 

3. 

11 

75 

1457 

 میانگین

 میانه

 مد

 واریانس

 کمترین

 بیشترین

3557 

3 

3 

351. 

1 

 155 355 جمع 4

 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهانه به تومان -7جدول 

 آماره های متغیر درصد فراوانی درآمد ماهانه

 2534 میانگین 757 23 میلیون 1زیر 
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 تا یک و نیم میلیون 1از 

میلیون و پانصدو یک هزار 1

 میلیون 2تا 

 میلیون و یک هزار به باال2

111 

57 

 

14 

5553 

3253 

 

457 

 میانه

 مد

 واریانس

 کمترین

 بیشترین

2 

2 

473. 

1 

 155 355 جمع 4

 

 آمار توصیفی اخالق کاری و ابعاد آن و پایبندی دینی -4جدول 

 انحراف معیار واریانس میانگین شاخص اندازه گیری

 .412 .175 4574 اخالق کاری

 .55 .357 4545 پایبندی دینی

و عالقه به کار دلبستگی  4515 233. 443. 

 .342 .141 4542 پشتکار و جدیت در کار

 .347 .155 4541 روابط سالم و انسانی در کار

 .427 .143 4577 روح جمعی و مشارکت در کار

 یافته های پژوهش -4-1

بین خصوصیات  در مورد فرضیه ی اول پژوهش :-4-1-1      

تحصیالت ، سابقه ی کاری ، درآمد ( و فردی )جنس ، سن ، تاهل ، 

. میزان اخالق کاری معلمان آموزش و پرورش خدابنده رابطه وجود دارد

گانه ی باال با استفاده از 3جهت آگاهی از تاثیر هر کدام از عوامل 

نظیم شده  13و 8تحلیل آماری نتایج زیر بدست آمده که در جدول 

 است.
یر های جمعیت شناختی )سطح متغبرای آزمون رابطه ی بین       

اخالق کاری معلمان با توجه به  تحصیالت ، سن ، سابقه ی خدمت (و

 رسون استفاده شد . پیهمبستگی سطح اندازه گیری آن ها از آزمون 

(،  بیانگر این است 8نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون )جدول 

که بین متغیر مستقل سطح تحصیالت و متغیر وابسته ی اخالق کاری 

معلمان رابطه ی معنی دار وجود دارد ،ضریب همبستگی بدست آمده 

می باشد که نشان دهنده ی همبستگی مستقیم می  -.256برابر با 

رابطه و همبستگی یافته های این جدول براساس  و همچنینباشد . 

و متغیر وابسته « سابقه ی خدمت» ،« سن» مستقل های تغیر بین م

./.( در 1)سطح معنی داری زیر ٪88با اطمینان باالی « اخالق کاری»ی

نمونه ی مورد بررسی تایید می گردد . به عبارت دیگر فرض وجود 

و سابقه ی  رابطه ی معنی دار بین متغیرهای مذکور یعنی تاثیر سن

ابسته )اخالق کاری معلمان ( در این تحقیق معلمان بر متغیر و خدمت 

بر مبنای  ی متغیرهای سن و اخالق کاری  رابطه است .پذیرفته شده 

و همچنین رابطه ی  /. 255ضریب همبستگی پیرسون معادل 

متغیرهای سابقه ی خدمت و اخالق کاری بر مبنای ضریب همبستگی 

نشان می دهد /. می باشد که رابطه ی متوسطی را 6:3پیرسون معادل 

و نوع رابطه نیز مستقیم ، مثبت و فزاینده می باشد ، به عبارت دیگر با 

افزایش یا کاهش در هر یک از متغیرها دیگری نیز افزایش و کاهش 

 خواهد یافت.

ضریب همبستگی پیرسون  بین متغیر های جمعیت  – 5جدول 

 شناختی )سطح تحصیالت ،سن، سابقه ی خدمت ( و اخالق کاری

متغیر وابسته                                                 

 متغیر مستقل

 اخالق کاری       

 

 سطح تحصیالت

   5555سطح معنی داری               

 -.243ضریب همبستگی           

 355تعداد مشاهدات                  

 

 سن

   5555سطح معنی داری                

 .244همبستگی             ضریب 

 355تعداد مشاهدات                  

 

 سابقه ی خدمت

   5555سطح معنی داری              

 .345ضریب همبستگی            

 355تعداد مشاهدات                 

 
برای آزمون تفاوت میانگین اخالق کاری معلمان بر حسب       

استفاده گردید ، آماره ی توصیفی مربوط به  tجنسیت افراد از آزمون 

اخالق کاری برای معلمان مرد میانگین این آزمون نشان می دهد که 

می باشد ، نتایج استنباطی  128711و برای معلمان زن  121721

. تفاوت معنی داری 353آزمون نیز نشان می دهد با سطح معنی داری 

وجود ندارد . به این دلیل بین میانگین اخالق کاری معلمان مرد و زن 

. (و سطح 218و آزمون لون ) 3734که سطح معناداری آزمون لون 

.( می باشد که فرض برابری میانگین ها پذیرفته می شود و 353خطای)

تفاوت معناداری بین دو گروه در اخالق کاری وجود ندارد .به عبارتی 

کاری با هم درصد در میانگین اخالق 84این دو گروه با سطح اطمینان 

که داللت بر عدم معنی داری H0 مشابه هستند )به اصطالح فرض 

نتایج این آزمون را  13تفاوت دارد ، تایید می شود( . جدول شماره ی 

 نشان می دهد.
 رابطه ی بین جنسیت و اخالق کاری –15جدول 

ت
سی

جن
 

اد
عد

ت
ن 
گی

یان
م

 

دار
مق

t
 

دار
مق

f
 

ی 
 

جه
در

ی
اد

آز
 

ی
دار

ی 
عن

م
 

 .145 254 .215 -1575 127527 173 مرد

 125517 127 زن

 

همچنین نتایج سایر آزمون ها نشان می دهد بین متغیر تاهل ،     

 مقطع تدریس معلمان با اخالق کاری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

 

 

 ورگرسیون میان متغیرهاآزمون همبستگی -4-1-2
همبستگی و  از دو آزمونبه منظور بررسی رابطه میان متغیرها ،       

در سطح کلی می توان (.11)جدول شماره ی رگرسیون استفاده شد

بیان کرد که رابطه ی مثبت و موثری میان اخالق کاری با پایبندی 
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وجود دارد . همچنین این رابطه بین پایبندی  (t=6.91›1.96)دینی 

دینی و ابعاد اخالق کاری در قالب دلبستگی و عالقه به کار 

(1.96‹t=4.70) پشتکار و جدیت در کار ، (1.96‹t=5.29)  روابط ،

مشارکت و روح جمعی  و (t=6.08›1.96)سالم و انسانی در محیط کار

، تایید گردید. از لحاظ شدت رابطه با توجه به  (t=6.07›1.96)در کار

میزان ضریب همبستگی ارائه شده در جدول می توان بیان کرد که به 

. دارای بیشترین رابطه و متغیر 612طور کلی اخالق کاری با ضریب 

. دارای پایین ترین شدت رابطه 236دلبستگی و عالقه به کار با ضریب 

ست . در بخش ضریب تعیین نیز وضعیت با متغیر پایبندی دینی بوده ا

به همان صورت ضریب همبستگی است.میزان دوربین واتسون نیز در 

با توجه ، همه ی روابط در سطح مطلوبی گزارش شده است. در نهایت 

به مباحث مطرح شده می توان بیان نمود که رابطه ی میان پایبندی 

است و با توجه به  دینی با همه ی متغیر های مورد بررسی ، تایید شده

مثبت بودن ضریب همبستگی ، این رابطه از نوع رابطه مثبت و 

 پایبندی دینی. بدین معنا که با افزایش متغیر مستقل مستقیم است

نیز افزایش یابد و  اخالق کاری و ابعاد آن می توان انتظار داشت 

 بالعکس.
 آزمون همبستگی و رگرسیون میان متغیرهانتایج  -11جدول

 هامتغییر  
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 و پیشنهادها نتیجه گیری -5

فرضیات تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار در پژوهش حاضر       

خصوصیات و بین اخالق کاری یعنی گرفت . فرضیه ی اول تحقیق 

فردی )جنس ، سن ، تاهل ، تحصیالت ، سابقه ی کاری ، در آمد( 

  رابطه وجود دارد.

در این بخش از تحقیق به فرضیات مطرح شده در ارتباط با متغیر        

پرداخته می شود . بر اساس آن چه از تجربه و تحلیل  های تحقیق 

 داده های گردآوری شده بر می آید :

* بین خصوصیات فردی )جنس ، سن ، تاهل ، تحصیالت ، سابقه ی 

کاری ، در آمد( و میزان اخالق کاری معلمان آموزش و پرورش 

 خدابنده رابطه وجود دارد .

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از تایید فرضیه در مورد رابطه 

ی بین )سطح تحصیالت ، سن و سابقه ی خدمت( با اخالق کاری است 

ولی رابطه ی بین )جنسیت ، تاهل ، مقطع تدریس( با . ( H1)فرض 

. نگرفتاخالق کار بر اساس یافته های این پژوهش مورد تایید قرار 

 ( .   H0)فرض 

یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین 

و ضریب همبستگی بین سابقه ی خدمت و  255/3سن و اخالق کاری 

می باشد که این ضرایب نشان دهنده ی  6:3/3اخالق کاری 

همبستگی مستقیم و مثبت است ، یعنی با افزایش سن و سابقه ی 

العکس . ضریب همبستگی کاری اخالق کاری نیز افزایش می یابد و ب

می باشد که نشان دهنده  -256/3بین سطح تحصیالت و اخالق کاری 

ی همبستگی مستقیم و منفی است ،یعنی با افزایش سطح تحصیالت 

اخالق کاری کاهش می یابد و بالعکس. یافته های رابطه ی متغیرهای 

،  (1682جمعیت شناختی   با اخالق کاری با یافته های خسروشاهی )

 هم خوانی دارد .(2331و درویش یوسف ) ( 16:1نهاوندی)

* بین پایبندی دینی و اخالق کاری معلمان رابطه وجود دارد . ضریب 

می باشد که نشان دهنده ی  612/3همبستگی بدست آمده برابر با 

همبستگی مستقیم می باشد یعنی با باال رفتن میزان پایبندی دینی 

ش می یابد . این یافته با نظریات دورکیم اخالق کاری معلمان نیز افزای

 (  هم خوانی دارد.2332( و مافونیسا ):233، پاربوتیا و دیگران  )

پشتکار و جدیت در ، دلبستگی و عالقه به کار* بین ابعاد اخالق کاری )

در  روح جمعی و مشارکت، کار محیط روابط سالم و انسانی در ، کار 

  ود دارد . ضریب همبستگی بدست آمدهکار( با پایبندی دینی رابطه وج

. ، پشتکار و جدیت در 236پایبندی دینی با دلبستگی و عالقه به کار

.،روح جمعی و 666.، روابط سالم و انسانی در محیط کار 286کار 

پاربوتیا و . می باشد. این نتایج با یافته های 662مشارکت در کار 

مافونیسا  ،(2332)هالینگس و ورث و دیگران  ،( :233دیگران  )

 مطابقت دارد. (1682و خسرو شاهی ) (2332)

رویکرد های  -1:با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود       

دیگر اخالق گرایی در سازمان مورد تعریف و سنجش قرار بگیرد و تاثیر 

چون در این  -2آن بر اثر بخشی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.

دودیت زمانی امکان مصاحبه با معلمان وجود پژوهش به علت مح

نداشت ، پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده ، این امر نیز انجام 

از آن جایی که جامعه ی آماری معلمان نسبت به سایر  -6گیرد.

کارکنان دولت زیاد است و طیف عظیمی از خانواده ها با آموزش و 

و کار داشته پیشنهاد می پرورش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سر 
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شود شبکه ای با عنوان مدرسه افتتاح و مستندهایی از حیطه ی کاری 

معلمان تهیه و از این شبکه پخش شود . این کار دیدگاه جامعه نسبت 

به مقام معلم را بهبود داده و باعث افزایش انگیزه و اخالق کاری 

 معلمان در درون سیستم و کل جامعه خواهد شد . 

  مراجع -6
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