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پددژدهش توصددیفی د از نددوع همبسددکگی بددود بددرای یددردودری دادههددا از
پرسشنامههای اخد ق حرفدهای ،اعکمداد سدازمانی سدیگجوادیه ( )1388د
نامه توانمنگسازی ردانشناخکی اسپریکرز ( )1995اسکفاده شگ ضدرایب
پرسش م
پایایی ایه پرسشنامه ها با اسکفاده از ولفای کردنبداخ بدرای اخد ق حرفدهای
( )α=0/93د اعکمدداد سددازمانی ( )α=0/88د توانمنگسددازی ردانشددناخکی
( )α=0/87بهدست ومگ برای تجزیهدتحلیل دادهها از همبسکگی پیرسدون بدا
اسکفاده از نرمافزار SPSS 22اسکفاده شگ
یافکههای پژدهش نتان داد که بدیه اخد ق حرفدهای د مؤلفدههای ون بدا
توانمنگسازی ردان شناخکی همبسکگی مثبت د معناداری دجود دارد بیه اعکماد
سازمانی د توانمنگسازی ردانشناخکی معلمان نیدز رابحدۀ مثبدت د معنداداری
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دیگهشگ همچنیه ،نکایج وزمون ریرسیون حاکی از تأییدگ رابحدۀ خحدی بدرای
پیشبیندی توانمنگسددازی ردانشدناخکی براسدداس اخد ق حرفددهای د اعکمدداد
سازمانی بود در پایان ،نکایج پژدهش حاضر نتان داد که بیه معلمان زن د مرد
ازلحا مکغیرهای مسئولیتپذیری ،صادقبودن ،عگالت ،دفاداری ،برتریجویی
د ررابت ،احکرام به دیگران ،همگردی بدا دیگدران د اعکمداد سدازمانی تفدادت
معنادار دجود دارد درحالیکه میان ونها ازنظر رعایت ارز ها د هنجارهدای
اجکماعی د توانمنگسازی ردانشناخکی تفادت معناداری دجود نگارد
واژگان کلیدی
اخ ق حرفهای ،اعکماد سازمانی ،توانمنگسازی ردانشناخکی

طرح مسئله
امردزه ،سازمانها بهدلیل افزایش ررابت جهانی ،دیریونیهای نایهانی ،نیاز به
ه
خگماتپس ازفرد  ،محگددبودن منابع د زیر فتارهای زیادی ررار
کیفیت د
دارنگ پس از سایها تجربه ،ایه نکیجه بهدست ومگه اسدت کده ایدر سدازمانی
عرصه ررابدت عقدب نماندگ ،بایدگ از نیدردی انسدانی
بوواهگ موفب باشگ د در
م
مکوصص د خ ق د بسیار باانگیزه برخوردار باشگ منابع انسانی ثردت دارعدی
سرمایه انسانی فرهیوکه د خرددرزی است کده بکواندگ در ون
جهان ،یردودری
م
سازمان دیریونی ایجاد کنگ در بهره دری فردی ،سازمان از مجموعه اسکعگادها
د تواناییهای نهفکه د شگرف فرد ،بهمنظور پیترفت سازمان اسدکفاده میکندگ
سازمان بهمنظور سازنگیی ،با بهرهبدرداری از نیردهدای نهفکده د اسدکعگادهای
شگرف ،موجب پیترفت فدرد د همسدویی اد بدا سدازمان میشدود بندابرایه،
مگیریت مؤثر ایه ه
الزمه دسکیابی به هگفهای سازمانی است در
منابع باارز ،
م
ایه راسکا رشگ ،پیترفت ،شدوفایی د ارتقای توانمندگیهای کارکندان مدگنظر
است که در سایهای اخیر ،صاحبنظران د کارشناسان مگیریت منابع انسانی به
ون تحت عنوان توانمنگسازی 1کارکنان توجه کردهانگ
به توانمنگسازی می تدوان از دد زادیده نگریسدت :توانمنگسدازی بدهعنوان
فعالیتهایی که سازمان درجهت سهیوکردن کارکنان در رگرت د تصمیوییریها
انجام میدهگ د در ایه بُعگ ،فراهو کردن مورعیکی برای رگرتمنگترشگن کارکندان
1.Empowerment.
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مگنظر است؛ توانمنگسازی از منظر ردانشناخکی؛ یعنی ایجاد حسی دردندی در
افراد که بکواننگ بهطور مسکقل در فراینگ کاری خویش تصمیوییری کننگ در ایه
دیگیاه به نگر

افراد نسبت بده کدار د نقتتدان توجده میشدود (روچدانی د

دربرییرندگه ردگرت د وزادی
دیگران )78 :1391 ،توانمنگسازی دراصدح د،
م
اره خود است د در مفهوم سازمانی بهمعنای تغییر در فرهنگ
عملبوتیگن به اد م
د شهامت در ایجاد د هگایت محیحی سازمانی است بهبیاندیگر ،توانمنگسازی
بهمعنای طراحی ساخکار سازمان است بهنحویکه در ون ،افدراد ضدمه کنکدری
خود ،ومادیی پذیر

مسئولیتهای بیتکری را نیز داشکه باشنگ توانمنگسدازی

در کارکنان باعم می شود که ونان زنگیی کاری خود را در پرتو ون کنکری کنندگ
د به رشگ کافی برای پذیر

مسئولیتهای بیتکر در وینگه دست یابندگ (ددادی
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د مهر ورا)163 :1392 ،
در سایهای اخیر ،از جنبدههای یوندایون ،پژدهشهدای زیدادی دربدار
توانمنگسازی انجام شگه که بهنوعی دانش بتری را درایهباره توسعه داده است
نکایج پژدهش لیا د چیا ( )2007در هنگکنگ ،حاکی از ایه است که برداشدت
د ادراو از توانمنگی محیط کار ،پیشزمینهای برای تعهگ سازمانی است رایلی
د بنکلی د لیه )2003( 1در پژدهشهای خود ردی پردژههای تدمیل محصدوی
جگیگ ،در  212پردژه به ایه نکیجه رسیگنگ کده بدیه توانمنگسدازی کارکندان د
موفقیت در ایه پردژه هدا ارتبداط دجدود دارد همچندیه ،ادسدبوم ( )2002در
پژدهش های خود به ایه نکیجده رسدیگ کده بدیه توانمنگسدازی ردانشدناخکی
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1.Reily, Bentley& Lynn.

کارکنان د تعهگ سازمانی ارتباط دجود دارد تومداس د دلکهدوس )1990( 1در
پژدهش خود توانمنگسازی ردانشناخکی را مفهومی چنگبعگی میداننگ د ون را
بهعنوان فراینگ افزایش انگیز

دردنی انجامدظیفه تعریدف میکنندگ وندان بدا

تدمیل الگوی انگیزشی کانگرد د کانایو )1988( 2مفهوم توانمنگسازی را فقدط
افزایش انگیز

نمیداننگ؛ بلده ون را افزایش انگیز

دردنی شدغل میدانندگ

ه
تعریف کاملتری از توانمنگسازی ردانشناخکی ،بدهعنوان مجموعدهای از
وندد
ه
شناخکی حب انکواب (خودموکاری) د معنیداربودن د مؤثربدودن را نیدز
دیگر
شامل میشود (توماس د دلکهوس)666 :1990 ،
در پژدهتی دیگر که دککر منوچهر انصاری د دیگدران در سدای  1391بدا
عنوان «تأثیر رعایت اصوی اخ ق حرفدهای کارکندان بدر دفداداری متدکریان
بانکها در شهر تهران» انجام دادنگ ،نکایج پژدهش نتان داد که اخ ق د رفکار
حرفهای کارکنان بر دفاداری متکریان تأثیر مییذار د بیه عوامدل اخ ردی د
رفکار حرفهای د دفاداری رابحدهای معندادار دجدود دارد .در سدای  1390نیدز
سدددیگعامری د اسدددماعیلی پژدهتدددی بدددا عندددوان «تعیدددیه ارتبددداط
بیه ابعاد توانمنگسدازی بدا تعهدگ سدازمانی د تعهدگ شدغلی کارکندان ادارهکدل
جامعه وماری ایه پژدهش را تمدامی کارکندان
تربیتبگنی اسکان» انجام دادنگ
م
ادارهکل تربیتبگنی اسکان تهران تتدیل میدادنگ نکایج ایه پژدهش نتدان داد
1.Thomas & volthos.
2.Conger & Kanungo.
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حوزههای شناخکی انگیز

حدوزه
بیان میکننگ که ع دهبر خودکارومگی ،سده
م
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کدده بددیه توانمنگسددازی کارکنددان د تعهددگ سددازمانی د تعهددگ شددغلی ونهددا د
ده مثبددت د
همچنددیه ،میددان تعهددگ سددازمانی د تعهددگ شددغلی کارکنددان رابحد م
معنیداری دجود دارد
توانمنگسازی معلمان یا القای ایده احسداس بده وندان کده عنصدری مهدو
برای سازمان هسکنگ د همچندیه ،اخکیداراتی کده بده ونهدا دایدذار میشدود،
باعم میشود میدزان اخد ق حرفدهای د اعکمادبدهنفس ونهدا افدزایش یابدگ
درحالی که مکأسدفانه دایدذاری اخکیدار بده معلمدان کمکدر متداهگه میشدود
ایه کاهش دایذاری اخکیار به معلمان ،باعم شگه است کده رضدایت شدغلی د
انگیز

د مزیت ررابکی ونها در سازمان کده جدز مزیتهدای توانمنگسدازی

معلم ان است ،کداهش یابدگ د ایده خدود باعدم کداهش کدارایی د بهدرهدری
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سددازمان شددگه اسددت اخ د ق حرفددهای تددأثیر چتددمگیری بددر فعالیتهددا د
نکایج سازمان دارد ،بهرهدری را افزایش میدهگ ،ارتباطها را بهبود میبوتدگ د
میددزان خحددر را کدداهش میدهددگ اعکمدداد نیددز زیربنددای توانمنگسددازی د
اسدداس رهبددری اسددت د افددزایش اعکمدداد بدده سددازمان کمددک میکنددگ کدده
معلمان احساس کننگ ،توانمنگترنگ همچنیه ،درکدی اعکمداد دجدود دارد ،افدراد
وزادنگ که تجربه کننگ د بیاموزنگ د بگدن ترس از تنبیه همداری کننگ بریدزاری
ه
دیوی بداز د صدمیمانه بدا وندان ،مدورعیکی
جلسههای پیاپی با معلمان د یفدت
فراهو میکنگ که ابعاد محرد شگه در افدزایش اعکمداد عملدی شدونگ همچندیه،
دایذاری اخکیار به معلمان در افزایش اعکماد د در نکیجه افزایش توانمنگسدازی
معلمان مؤثر است

مبانی نظری
توانمندسازی
دسدیله
توانمنگسازی تدنیدی نویه د مؤثر درجهت ارتقای بهرهدری سازمان به
م
انگیزه خود
داسحه دانش د تجربه د
بهرهییری از توان کارکنان است کارکنان به
م
م
صاحب رگرت نهفکه هسکنگ د درداردع ،توانمنگسدازی ،وزادکدردن ایده ردگرت

عمددل کامددل کارکنددان پیتددنهاد میکنددگ (دنددیس )150 :1384 1،اسددکفاده از
توانایی های نهفکۀ مندابع انسدانی ،بدرای هدر سدازمانی مزیکدی بدزرگ اسدت
توانمنگسازی ،رد

نوینی برای بقای سازمانهای پیتدرد در محدیط رردابکی

اسددت (ورایددار ) 1382 ،همچنددیه ،توانمنگسددازی (تواناسددازی) فراینددگ
رگرت بوتیگن به افراد است در ایه فراینگ کارفرمایان به کارکنان خود کمدک
میکننگ که حس اعکمادبه نفس خویش را بهبود بوتنگ د بر احساس نداتوانی د
درمانگیی خود چیره شونگ تواناسازی در ایه معنی به بسیج انگیزههای دردنی
افددراد میانجامددگ (دتدده د کمددردن )1996 2،دیددگیاههای یونددایونی بددرای
توانمنگسددازی دجددود دارد؛ از جملدده توانمنگسددازی از دیددگیاه عق نددی،
توانمنگسازی از دیگیاه انگیزشدی ،توانمنگسدازی از دیدگیاه فدوق انگیزشدی،

اخالق *رابطة اخالق حرفهای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روانشناختی معلمان

اسدکفاده
نهفکه انسانها را که از ون
است ایه تدنیک بهرهبرداری از ظرفیتهای م
م
کامل نمیشود ،دراخکیدار کارفرمایدان مییدذارد همچندیه ،در محدیط سدالو
سازمانی ،رد مکعادلی را در عیه هاعمای کنکری کامل از سدوی مدگیر د وزادی

توانمنگسازی از دیگیاه ردان سیاسدی ،توانمنگسدازی از دیدگیاه رداننمدادیه،
1.Deniss.
2.Whetten & Cameron.
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توانمنگسددازی از دیددگیاه رابحددهای (چنگبُعددگی) د توانمنگسددازی از دیددگیاه
ردانشناخکی (ایرانزاده د بابایی )20 :1389 ،در ایه پدژدهش توانمنگسدازی
ردانشناخکی کارکنان مگنظر ررار یرفکه است
توانمندسازی روانشناختی
توماس د دلکهوس ( )1990توانمنگسازی ردانشناخکی را مفهدومی چنگبُعدگی
میداننگ د ون را بهعنوان فراینگ افزایش انگیدز دردندی انجامدظیفده تعریدف
میکننگ ونان با تدمیدل الگدوی انگیزشدی کدانگرد د کاندایو ( )1988مفهدوم
توانمنگسازی را فقط افزایش انگیز

نمیداننگ؛ بلدده ون را افدزایش انگیدز

دردنی شغل میداننگ د تعریف کاملتری از توانمنگسازی ردانشناخکی بهعنوان
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مجموعددهای از حوزههددای شددناخکی انگیددز

بیددان میکننددگ کدده ع دهبددر

ه
شدناخکی حدب انکوداب (خودموکداری) د
حدوزه دیگدر
خودکارومگی ،سده
م
معنیداربودن د مؤثربودن را نیز شامل میشدود ( تومداس د دلکهدوس:1990 ،
 )666بهتازیی ،محققددان د صدداحبنظددران برای افدراد توانا دیژییهدایی
راللانگ که براساس ون دیژییها یا شاخصها میتوان دربار توانمنددگی یددا
نداتوانی فرد اظهدارنظر کدرد بندابرایه ،بایدگ ماهیددت تواناسددازی ،درسدت
همان طورکده توسدط کارمندگ تجربده شدگه است ،مگنظر ررار ییرد
کانگر د کانددانگو ( )1988احسداس خودکارومدگی شوصدی را شداخص
توانمنگی فددردی مددیداننددگ تومدداس د دلکهددوس ( )1990توانمنگسازی
ردانشدناخکی را عامدل انگیدز

دردنی میدانگ که منعدسکننگ نقش فعددای

کارکندان در سازمان است د بیه راهبردهای مدگیریکی د عوامدل سددازمانی د

ادراکد های کارکندان دربار توانمندگی تفادت رالل شگهانگ وندان بددا تأکیددگ
بدر چندگبعدگیبددودن توانمنگسددازی ،بدددرای ون چهدار بُعددگ شددناخکی،
احساس معنی داربودن ،احساس شایسکگی ،احسداس داشدکه حدب انکوداب د
احدددساس مدؤثربدددودن را بیددان میکننددگ بنددابرایه ،ابعدداد توانمنگسددازی
ردانشددناخکی کارکنددان عبارتاندددگ از :احدددساس شایدددسکگی ،احدددساس
مدؤثربدودن ،احدساس معندیداربدودن ،احدساس خودموکداری د احددساس

اخالق حرفهای

1

دسدکه اخد ق نظدری د اخد ق عملدی تقسدیو
فیلسوفان ،علو اخ ق را به دد
م
محالعه دیژییها د رفکارهای اخ ری د پاسدخ بده
دظیفه اخ ق نظری
میکننگ
م
م
درباره خوبی یا بگی اعمای است اما اخ ق عملی ت شی
پرسشها د اسکگالی
م
عملی برای رسیگن به دضعیت اخ ری محلوب د دسکیابی بده فضدالل اخ ردی
زیرمجموعده اخد ق
است (ایمانیپور )28 :1391 ،بنابرایه ،اخ ق حرفدهای
م
عملی د یدی از شعبههای جگیگ اخ ق است که میکوشگ بده مسدالل اخ ردی
حرفه های یونایون پاسخ دهگ د برای ون اصولی خاص مکصور است (هارتوگ
د دینسکانلی )6 :2007 ،همچنیه ،اخد ق حرفدهای مجموعدهای از اصدوی د
اسکانگاردهای رفکار بتری است که رفکدار افدراد د یردههدا را تعیدیه میکندگ
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اعکماد (امیرخانی)1387 ،

درحقیقددت ،اخ د ق حرفددهای فراینددگ تفدددری عق نددی اسددت کدده هددگف ون
1.Professional Ethics.
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متوصکردن ایه موضوع است که چه ارز هایی را چه مورع بایگ در سازمان
حفظ کرد د یسکر

داد اخ ق حرفهای نوعی تعهگ اخ ری د دجدگان کداری

نسبت به هر نوع کار د دظیفه د مسئولیت است اخ ریبودن در حرفه حاصدل
دانسکه ،خواسکه ،توانسکه د نگر

است (رراملددی )1382 ،اخد ق فدردی،

یعنی مسئولیت پذیری هر فرد انسدانی در برابدر رفکدار فدردی خدود د اخد ق
حرفهای ،یعنی مسئولیتپذیری هر فرد صاحب حرفه یا پُست سازمانی در برابر
رفکار حرفهای د شغلی خدود (مدوبرگ د مدارو« )845 :2009 ،کداددزیر»

1

درباره افرادی که اخ ق حرفهای دارنگ ،دیژییهای زیر را بیان میکنگ:
م
مسئولیتپذیری :فرد پاسخیوست د مسئولیت تصمیوهای خود د پیامدگهای
ونها را می پذیرد ،سرمتب دیگدران اسدت ،بده درسدکداری د خو ندامی در
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کار

اهمیت میدهدگ ،در انجدام تمدام مسدئولیتهای خدویش کوشاسدت د

مسئولیکی را که بهعهگه میییرد ،با تمام توان د خلوص نیت انجام میدهگ
برتریجویی و رقابتطلبی :همیته سعی میکنگ ممکاز باشگ ،به مهارت زیدادی
حرفه خود دست پیگا کنگ ،جگی د پرکار است ،به مورعیت فعلی خود راضی
در
م
نیست د از راههای شایسکه بهدنبای ارتقای خود است د سعی نمیکندگ بده هدر
طریقی در ررابت برنگه شود
صادقبودن :مودالف ریاکداری د ددردیدی اسدت ،بده ندگای دجدگان خدود
یو

فرامیدهگ ،در همه حدای ،بده شدرافتمنگی توجده میکندگ د شدجاع د

باشهامت است
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1.Cadozier.

احترام به دیگران :به حقوق د نظدر دیگدران احکدرام مییدذارد ،خو ردوی
د درتشناس است ،به دیگران حدب انکوداب میدهدگ د تنهدا مندافع خدود را
مقگم نمیدانگ
رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتمیاعی و احتیرام بیه آنهیا :بدرای ارز هدای
اجکماعی احکرام رالل است ،در فعالیتهدای اجکمداعی متدارکت میکندگ ،بده
روانیه اجکماعی احکرام مییذارد د در برخورد با فرهنگهای دیگدر مکعصدبانه
عدالت و انصاف :طرفگار حب است ،در رضدادت تعصدب ندگارد ،بدیه افدراد
بهدلیل تفادتهای فرهنگی د نژادی د رومی د اخک فهای طبقاتی اجکماعی د
ارکصادی تبعیض رالل نمیشود
همدردی با دیگران :دلسوز د مهربان است ،در غو دیگران شریک میشدود د
از ونان حمایت میکنگ ،به احساسات دیگران توجه میکنگ د متد ت دیگدران
را متدل خود میدانگ
وفاداری :به انجام دظایف خود مکعهگ است ،رازدار د معکمدگ دیگدران اسدت
(کاددزیر)167 :2002 1،
اعتماد سازمانی

2

توانمنگسازی از اعکمادوفرینی شردع می شدود هرچده اعکمداد بده سدازمان د
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رفکار نمیکنگ

برنامه ها د مگیران ارشگ د میانی د مگیران پایه بیتدکر باشدگ ،میدزان تعهدگ بده
1.Cadozier.
2.organizational Trust.
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سازمان د انجام دظایف بیتکر خواهگ شگ همچنیه ،اعکمادوفرینی بده افدزایش
توان سازمانی در پاسخ دهی بده نیازهدای محیحدی منجدر خواهدگ شدگ؛ زیدرا
اعکمادوفرینی ،هو افزایی در توان سازمان ایجداد خواهدگ کدرد هرچده اعکمداد
کارکنان به مگیران د سازمان کاهش یابگ ،مگیران بایگ هزینۀ بیتدکری را بدرای
کنکری رفکار کارکنان بپردازنگ د طبیعک ًا نکیجۀ کمکری نیز بهدست خواهندگ ودرد
در سایهای اخیر ،مفهوم اعکماد ،افزایش درخورم حظهای در ادبیات مگیریت
داشکه است در بیتکر تعریفهای اعکماد ،به کارکردی کلیگی اشاره میشدود د
ون ،مگیریت خحر د بیاطمینانی به تبادیها د وسیبپذیری ونهاست درداردع،
اعکماد شدل مکفادتی از اطمینان است؛ زیرا رضدادتهای مبکنیبدر اعکمداد در
سححی از بیاطمینانی نسبت به انگیز های دیگران بهدجود میویگ (خنیفدر د
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زردنگی)48 :1389 ،
درباره اعکماد نتان میدهگ که اعکماد پگیگهای پویاسدت
تعریفهای مکعگد
م
که به کنش مکقابل د عوامل یوندایونی بسدکگی دارد د ایده عوامدل در ایجداد
شدلی از اعکماد مدؤثر داردع میشدونگ (تدایلر )601 :2003 1،شداد ()2003
اعکماد را اعکقادداشدکه بده دیگدران تعریدف میکندگ؛ زیدرا بدرای رسدیگن بده
خواسکه های خدود نیازمندگ همدداری بدا دیگدران هسدکیو اسدکنلی)2005( 2
می یویگ که اعکماد نوعی ارتباط است کارکنان میخواهندگ رابحدهای مبکنیبدر
ه
ارتباط مبکنیبر اعکمداد میدان
همه سازمانها
اعکماد با مگیران داشکه باشنگ در م
کارکنان د مگیران ضردری است د بیاعکمادی بر بهرهدری سازمانی وثار منفدی
1.Tyler.
2.Stanley.

مییذارد (خنیفر د زردنگی )1389 ،کلمه )1990( 1اعکماد را تلفیب خحدر بدا
تصمیوییری در ایه خصوص که ویا در عمل بهکار یرفکه خواهگ شدگ یدا نده د
وینگه دیگران تعریف میکنگ (کرامدر 2،تدایلر)10 :1996 ،
برپایه تومیه رفکار
م
م
ترددی یولیر ( )1994اعکماد را نگر

برپایه بادرها د ارز هدا میداندگ کده
م

احساسات را دربرمیییرد د بر رفکار داللت میکنگ (الفرتی د الفرتی:2001 3،
4
مقاله خود در باب اعکماد ودرده است:
 )5یامبکا ( )2000در بوتی از م

تتویص می دهگ که شوص یا یردهی عمل بوصوصی را انجام خواهنگ داد یدا
نه زمانی که می یوییو به شوصی اعکماد داریو یا شوصی معکمگ است ،بده ایده
معنی است که احکمای میدهیو کاری که دی انجام خواهگ داد ،بدرای مدا مفیدگ
است یا دستکو زیانی نوواهگ داشت (یامبکا)218 :2000 ،
بنابرایه ،می توان یفت که اعکمداد یددی از اجدزای بحدمبرانگیز یدادییری
انسان ،بهخصوص در مگارس است؛ زیرا یادییری هگف اصلی است بدهع ده،
اعکماد بهطوررحع ،تسهیلیر همداری اسدت اعکمداد در ایجداد فرهندگ بداز،
توسعه همبسکگی یردهی ،رهبری مگرسه ،پیتدرفت دانشومدوزی د افدزایش
م
کیفیددت وموزشددی بسددیار مددؤثر اسددت (یددانهموران د هددوی)181 :2003 5،
باتوجهبه مبانی نظری طرد شگه پژدهتگران در ایه پژدهش ایده فرضدیهها را
وزمایش کردهانگ:
1.Coleman.
2.Kramer.
3.Lafferty& Lafferty.
4.Gambetta.
5.G0ddard,Tschannen-Moran & Hoy.
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در اعکماد ،سدحح دیدژه ای از احکمدای ذهندی دجدود دارد کده در ون فدرد
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 میدان اخد ق حرفدهای بددا توانمنگسدازی ردانشددناخکی معلمدان رابحدده
دجود دارد؛
 میان اعکمداد سدازمانی بدا توانمنگسدازی ردانشدناخکی معلمدان رابحده
دجود دارد؛
 میان مؤلفههای اخ ق حرفهای بدا توانمنگسدازی ردانشدناخکی معلمدان
رابحه دجود دارد؛
 اخدد ق حرفددهای د اعکمدداد سددازمانی نقددش پیشبینیکننددگه را در
توانمنگسازی ردانشناخکی معلمان ایفا میکننگ
روششناسی
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ایه پژدهش پژدهتی توصیفی د از نوع همبسکگی است جامعدۀ ومداری ایده
پژدهش شامل تمامی معلمان ددر مکوسحۀ ادی وموزشی در مدگارس ددلکدی د
در سای تحصیلی  1392تا  1393در نواحی پنجیانۀ ومدوز دپردر

تبریدز،

به تعگاد  2100نفر است نمونۀ مگنظر براساس جگدی موریان  322نفدر اسدت
که ایه افراد با رد

نموندهییری تصدادفی خوشدهای چنگمرحلدهای انکوداب

شگنگ از ایه تعگاد 182 ،نفر معلو زن د  140نفر معلو مدرد بده نسدبت جامعده
انکواب شگنگ برای تجزیهدتحلیل دادهها از ومار توصیفی ،همچدون فراداندی د
درصگ میانگیه د انحراف معیار د از ومار اسکنباطی ،مانندگ ضدریب همبسدکگی
پیرسون د ریرسدیون بدا اسدکفاده از نرمافدزار  SPSS 22اسدکفاده شدگ بدرای
جمعودری دادههای ایه پژدهش ابزارهایی به ایه شرد بهکار رفت:

پرسش نامیۀ توانمندسیازی روان شیناختی :بدرای سدنجش توانمنگسدازی
ردانشناخکی از پرسشنامۀ 12پرستی توانمنگسازی ردانشناخکی اسدپریکزر

1

د برمبنای مقیاس  5درجهای لیدرت ،کام ً موافقو =  5تدا کدام ً مودالفو = 1
اسکفاده شگ همچنیه ،در ایه پژدهش ولفای کردنباخ  0/87برودرد شگ بدرای
بررسی ردایی محکوایی ون نیز پرسشنامه در اخکیار چنگ ته از اسدکادان ردرار
یرفت که همگی ون را تأییگ کردنگ
32پرستی محقبساخکه که اخ ق حرفهای را در  8بُعدگ اندگازهییری میکندگ،
اسکفاده شگ :مسئولیتپذیری بدا پرسدشهای  17 ،2 ،1د  ،18صدادقبودن بدا
پرسشهای  19 ،4 ،3د  ،20عگالت د انصاف بدا پرسدشهای  21 ،6 ،5د ،22
دفدداداری بددا پرسددشهای  23 ،8 ،7د  ،24برتریجددویی د ررابددتطلبی بددا
پرسشهای  25 ،10 ،9د  ،26احکرام به دیگران با پرسدشهای  27 ،12 ،11د
 ،28همگردی با دیگران با پرسدشهای  29 ،14 ،13د  30د رعایدت احکدرام
نسبت به ارز ها د هنجارهای اجکمداعی بدا پرسدشهای  31 ،16 ،15د 32
الزم به توضیح است که ایه مؤلفهها توسط کاددزیر بهعنوان دیژییهای افدراد
منکسب به اخ ق حرفهای محرد شگه است برای اطمینان از پایایی پرسشنامه
از ولفای کردنباخ اسکفاده د مقگار ون  0/93برودرد شگ برای بررسدی ردایدی
محکوایی نیز ،پرسشنامه در اخکیار چنگ ته از اسکادان ررار یرفت که همگی ون
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پرسش نامۀ اخالق حرفهای :برای انگازهییری اخ ق حرفهای از پرسشنامۀ

را تأییگ کردنگ
1.Asprytzr.
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پرسش نامۀ اعتماد سیازمانی :بدرای سدنجش اعکمداد سدازمانی دبیدران از
نامه اعکماد سازمانی بهکاررفکه در پژدهش سیگجوادیه ( )1388اسکفاده
پرسش م
شگ که پایایی ون در ایه پدژدهش  0/87بدرودرد شدگ بدرای بررسدی ردایدی
محکوایی نیز ،پرسشنامه در اخکیار چنگ ته از اسکادان ررار یرفت که همگی ون
را تأییگ کردنگ
یافتهها
جگدی  1میانگیه د انحراف اسکانگارد نمرات مکغیرهای محالعهشگه در پژدهش
را نتان میدهگ براساس جگدی  1از بیه مؤلفههای اخ ق حرفهای ،بداالتریه
میانگیه مربوط به صادقبودن ،یعنی  94/45د پاییهتریه میانگیه مربدوط بده
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رعایت ارز ها د هنجارهای اجکماعی ،یعنی  85/8است
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای مطالعهشده
متغیر
*

مسئولیتپذیری
*

صادقبودن
*

عگالت

*

دفاداری

*

برتریجویی د ررابتطلبی
*

احکرام به دیگران

*

همگردی با دیگران
180

رعایدددددت ارز هدددددای
*

اجکماعی

انحراف

فراوانی

کمترین

بیشترین

میانگین

322

60

100

91/2

9/35

322

60

100

94/45

7/95

322

60

100

90/75

9/5

322

55

100

93/5

9/15

322

30

100

91/6

10/6

322

55

100

86/75

9/15

322

60

100

90/55

9/4

322

55

100

85/8

10/2

معیار

متغیر

انحراف

فراوانی

کمترین

بیشترین

میانگین

اخ ق حرفهای

322

95

160

144/96

11/73

اعکماد سازمانی

322

24

90

74/81

9/47

توانمنگسازی

322

34

60

51/66

5/66

معیار

نمره ممده 0 :تا 100
* کمکریه د بیتکریه م
جگدی  2میانگیه د انحراف اسکانگارد د همبسکگی بیه مکغیرهای پدژدهش
مکغیرهای پژدهش معنیدار هسکنگ بهطوریکه بیتکریه میدزان همبسدکگی بده
رابحه معنیدار بده همبسدکگی
رابحه اعکماد سازمانی با توانمنگسازی د کمکریه
م
م
بیه اخ ق حرفهای د توانمنگسازی مربوط میشود از تحلیل همبسکگی میدان
مکغیرهای بردنزا د دردنزا میتوان نکیجهییری کدرد کده هریونده افدزایش در
نمرههای اخ ق حرفه ای د اعکماد سازمانی با افدزایش توانمنگسدازی در بدیه
نمونه پژدهششگه همراه بوده است
معلمان
م
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف
استاندارد

اخالق
حرفهای

اخ ق حرفهای

36/74

3/10

1

اعکماد سازمانی

71/71

9/14

**0/58

1

توانمنگسازی

16/83

1/77

**0/56

**0/65

متغیرها

اعتماد
سازمانی

توانمندسازی

1
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را نتان میدهگ چنانکه در ایه جگدی متاهگه میشود ،ضریب همبسکگی بیه

** P >0/01
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جگدی  3میانگیه د انحراف اسکانگارد د همبسکگی بیه مکغیرهدای پدژدهش را
نتان میدهگ چنانکه در ایه جگدی متاهگه میشود ،ضریب همبسدکگی بدیه
مکغیرهای پژدهش معنیدار هسکنگ بهطوریکه بیتکریه میدزان همبسدکگی بده
رابحه معندیدار بده
رابحه برتریجویی د ررابتطلبی با توانمنگسازی د کمکریه
م
م
همبسکگی بیه مسدئولیتپذیری د توانمنگسدازی مربدوط میشدود از تحلیدل
همبسکگی میان مکغیرها میتوان نکیجه یرفت که هریونه افدزایش در نمرههدای
نمونده
مؤلفههای اخ ق حرفهای بدا افدزایش توانمنگسدازی در بدیه معلمدان
م
پژدهششگه همراه بوده است
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد و همبستگی بین مؤلفههای اخالق حرفهای با
توانمندسازی روانشناختی
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مؤلفههای اخالق

مسئولیتپذیری

4/64

0/45

0/37

0/01

صادقبودن

4/72

0/39

0/36

0/01

عگالت

4/53

0/47

0/42

0/01

دفاداری

4/67

0/45

0/45

0/01

برتریجویی د رابتطلبی

4/58

0/53

0/56

0/01

احکرام به دیگران

4/61

0/47

0/38

0/01

همگردی با دیگران

4/52

0/47

0/48

0/01

رعایت ارز های اجکماعی

4/43

0/55

0/45

0/01

حرفهای

میانگین

انحراف

توانمندسازی

p

استاندارد

در وزمون ریرسیون چنگیانه اخ ق حرفهای د اعکمداد سدازمانی بدهعنوان
مکغیرهای پیشبیه د توانمنگسازی بهعنوان مکغیدر مد و درنظدر یرفکده شدگ
دربار پیشبینی توانمنگسازی از ردی اخ ق حرفهای د اعکماد سازمانی ،نقش
پیشبینیکننگ اخ ق حرفدهای ( )B = 0/28 , p <0/05د اعکمداد سدازمانی
( ) B = 0/38 , p <0/05در توانمنگسازی تأییگ شگ برای تتریح بیتکر ایده
همبسکگی ،هریک از مکغیرهای مسدکقل اخد ق حرفدهای د اعکمداد سدازمانی
وزموده شگ که بهترتیب ،اخ ق حرفهای د اعکماد سازمانی نقش پیشبینیکننگه
را در توانمنگسازی داشکهانگ براساس یافکههای پژدهش حاضدر 36درصدگ از
داریانس توانمنگسازی ،مربوط به مکغیرهای مسکقل اخ ق حرفدهای د اعکمداد
سازمانی است
جدول  4خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون
اخالق حرفهای و اعتماد سازمانی بر توانمندسازی
مدل

R

R2

F

Sig

اعکماد د اخ ق

0/60

0/36

87/7

0/000

متغیر  /شاخص

B

Beta

مقگار ثابت

14/32

اخ ق حرفهای

0/13

0/28

اعکماد سازمانی

0/23

0/38

T

Sig

4/50

0/001

5/26

0/001

7/06

0/001
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بهصورت جگایانه بهعنوان مکغیر پیشبیه با توانمنگسازی در رالب یدک مدگی
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نتیجه
باتوجهبدده یافکدده های پددژدهش متددوص شددگ کدده بددیه اخ د ق حرفددهای د
ه
شدناخکی معلمدان رابحدۀ مثبدت د معنداداری دجددود دارد
توانمنگسدازی ردان
همچنیه ،ازلحا وماری میان اعکماد سدازمانی د توانمنگسدازی ردانشدناخکی
معلمان نیز رابحۀ مثبت د معناداری متاهگه شدگ بدهعبارتی افدزایش رعایدت
اخ ق حرفهای معلمان باعم افدزایش توانمنگسدازی ردانشدناخکی ونهدا در
شغلتان می شود همچنیه ،اعکماد معلمان به مگرسه د همداران د مگیران د در
سححی باالتر به سازمان وموز دپردر

د نیدز افدزایش مؤلفدههای اخد ق

حرفهای در معلمان ،توانمنگی ونها در شغلتدان افدزایش میدهدگ بندابرایه،
عواملی که باعم می شود انگیز دردنی معلمدان بدرای توانمندگی در شغلتدان
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افزایش یابگ د دظایفتان را با توانایی بیتکری انجام دهنگ عبارتاندگ اسدت از:
مسددئولیت پذیری معلمددان در محددیط کدداری خددود نسددبت بدده دظددایف د
دانشوموزانتان ،سرمتب دیگران بودن ،صدگارت د عگالتداشدکه د دفداداری
هرچه بیتکر معلمان نسبت به کارهایی که پذیرفکهانگ د همداران د مگرسه د در کل به
نظام وموز دپردر  ،طرفگار حب بودن ،تعصبنگاشکه در رضادت ،مکعهگبودن به
دظایف خود ،اطمینانداشکه دیگران به ونها ،احکرامیذاشکه به حقدوق همدداران د
دانشوموزان ،شریکدانسکه خود در متد ت همداران د دانشوموزان د حمایدت
از ونان ،جگی د پرکاربودن ،ازطریب شایسکهساالری بهدنبای ارتقای خود بودن د نیز
افزایش تمایل به رعایت ارز های اجکماعی د ررابت سالو
به منظور تحقب توانمنگسازی معلمان ،بایگ نظام وموز دپردر

د مسئوالن

ارشگ د مگیران مگرسه با بسکر سازی الزم د مناسب ،زمینۀ اعکماد هرچه بیتدکر

معلمان به سازمان را فراهو کننگ ایه کار باعدم افدزایش اخد ق حرفدهای در
معلمان د درنهایت ،افزایش توانمنگی ونها میشود بهمنظور تبییه ایده یافکده
میتوان به نکیجۀ برخی پژدهش ها در ایه زمینه رجوع کرد کدوو د همدداران
( ) 2005فراینددگ اعکمادسدددازی را در فرایندددگی از مبدددادلههای اجکمددداعی د
رداندی محکملتر می داننگ دیژیی اصلی رراردادهای ردانی ایده اسدت کده دد
طرف را بده الزامها د تعهگهایی مقیگ می سازد که فراتر از تعهدگها د الزامهدای
چنیه فضایی است کده می تددوان از کارکنددان انکظدار داشدت کده افدزدن بدر
الزامهای رسمی شغل خود رفکار کننگ د بهبیاندیگر ،رفکدار سدازمانی محلدوبی
داشکه باشنگ رفکار سازمانی داکنتی ت فیجویانه د پاسوی مثبدت بده دجدود
عگالت د اعکماد است بی شک در صدورت ادراو عدگالت ،مدی تدوان اعکمداد
کارکنان را جلب کرد د رحع ًا در فضایی که اعکماد حاکو نیست ،نمیتوان انکظدار
داشت که کارکنان عملدردی درای انکظارات داشکه باشنگ د توانمنگی بیتدکری
از خود نتان دهنگ
نکایج پژدهش حاضر با نکایج پژدهشهای بابا منصور ( )1382که نتان داد
ردحیه کارکنان د ایجاد اعکمداد مکقابدل میدان افدراد ،موجدب افدزایش
ارتقای
م
توانایی ونها میشود د تیوهای خودیردان بدا هدگفهای متدوص موجبدات
افزایش توانمنگسازی کارکنان را فراهو می سازنگ ،همووانی دارد همچندیه ،بدا
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رسدمی د ازپدیشتدگدیهشدگه است در بافت سدازمانها در صدورت دجدود

نکایج پژدهشهای اینلی د همداران ( )2007همسو است ایه یافکدهها نتدان
رابحه مسکقیو د درخورتوجهی بیه اعکماد برمبنای شناخت در مدگیران بدا
داد،
م
توانمنگسازی شناخکی دجدود دارد لسدچینگر د فدایه یدایه ( )2005نیدز در
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پژدهش خود با عنوان « کاربرد توانمنگسازی در ایجاد حس احکرام د اعکماد در
محیط کاری» به ایه نکیجه دست یافکنگ که بیه توانمنگسازی د رفکدار عادالنده
رابحه دجود دارد د توانمنگسازی بایگ ازطریب رفکارهای عادالنه د منصفبودن
در کارها صورت پذیرد ایه نکیجه نیز با یافکههای پژدهش حاضر همسو است
در ادامه متوص شگ که ازلحا وماری بیه تمامی مؤلفههای اخ ق حرفدهای،
یعنی مسئولیتپذیری ،صادقبودن ،عگالت د انصاف ،دفاداری ،برتریجدویی د
ررابت طلبی ،احکرام به دیگدران ،همدگردی بدا دیگدران د رعایدت ارز هدا د
هنجارهددای اجکمدداعی ،بددا توانمنگسددازی ردانشددناخکی همبسددکگی مثبددت د
معناداری دجود دارد
نکایج ایه پرسش پژدهش که «ویا بیه مؤلفههای اخ ق حرفهای د احساس
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رابحده معندیداری دجدود
جامعده هدگف
موفقیت در عملدرد مگیران وموزشی
م
م
دارد » با نکایج پژدهشهای کاظمی ( )1390همووانی دارد همچنیه ،متوص
شگ که میان مؤلفههای حفظ کرامت انسانی ،حقیقتیرایی د مسئولیتپذیری بدا
رابحه معنادار دجود دارد نکدایج
احساس موفقیت در عملدرد مگیران وموزشی
م
پژدهشهای طبسی ( )1390نیز نتدان داد کده اخد ق حرفدهای در مدگیران
مکوسحه دخکرانه در شهر متهگ در سحح بداالیی ردرار دارد د
وموزشی مگارس
م
رابحۀ مؤلفههای اخ ق حرفهای د اثربوتدی ونهدا مثبدت د معندیدار اسدت
همچنیه ،رابحۀ میان سحح اخ ق حرفهای د اثربوتی ونان مثبت د معندیدار د
با یافکه های پژدهش حاضر همسو است نکیجۀ کلی ایه پژدهش ایه است کده
بیه اخ ق حرفهای د اعکماد سازمانی با توانمنگسدازی ردانشدناخکی معلمدان
رابحۀ معنادار دجود دارد د جهت ون مثبت است در مجموع ،پیدام اصدلی ایده

پژدهش ایه است که هرچه معلمان در حرفده خدود دارای اخد ق حرفدهای د
اعکماد سازمانی بیتکری باشنگ ،بالحبع ،توانمنگی ونها در شغلتان بهبدود د یدا
افزایش می یابگ در ایده زمینده پیتدنهادهایی بیدان میشدود کده بریرفکده از
یافکههای ایه پژدهش است:
 1باتوجهبه ایه نکیجه که اخ ق حرفدهای د اعکمداد سدازمانی معلمدان بدا
توانمنگسازی ونها ارتباط دارد ،پیتنهاد میشود ،مسدئوالن ومدوز دپردر
به ایه دسیله باعم افزایش توانمنگسازی معلمان در شغل خویش شونگ؛
 2باتوجهبه ایه یافکه که تمامی مؤلفههای اخ ق حرفهای با توانمنگسدازی
معلمان ارتباط دارنگ ،پیتنهاد میشود ،مسئوالن سازمان وموز دپردر

برای

تقویت ایه مؤلفهها در معلمان بدوشدنگ د ونهدا را در ادلویدت ردرار دهندگ د
معلمان نیز ایه مؤلفهها را در خود تقویت کننگ؛
 3باتوجهبه بحم اعکماد معلمان به سازمان وموز دپردر  ،مگیران بایدگ
با راهبردها د ارگاماتی ،ماننگ فراهوکردن دادههدا ،دایدذاری اخکیدار ،مدگیریت
متارککی ،تتدیل تیو د اسکق ی دادن به معلمدان بسدکرهای الزم بدرای انجدام
دظایف سازمانی را بهیونهای فراهو کننگ که معلمان با رغبت د انگیدز دردندی
بیتکری فعالیت کننگ مگیران بایگ کنکریها د محدگددیتها را کداهش دهندگ د
به جای اسکفاده از راهبردهای فتار د اجبار از راهبردهای جذبکردن اسدکفاده
کننگ ازونجاکه سحود باالی اعکماد ،افزایش ردحیۀ کارکندان ،کداهش غیبدت،
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بسکرهای الزم به منظور اعکماد هرچه بیتکر معلمان به سازمان را فراهو کنندگ د

افزایش نوودری سدازمانی د کمدک بده مدگیریت تغییدر مدؤثر را درپدی دارد؛
بنابرایه ،پیتنهاد میشود که سازمان ومدوز دپردر
وکنگه از اعکماد در بیه معلمان باشگ

بدهدنبای ایجداد جدوی

187

منابع
 1ورایار ،سیردس« ،1382 ،توانمنگسازی؛ ردشی ندویه در محدیط رردابکی»،
مجله تگبیر،
م

135

 2امیرخانی ،امیرحسیه« ،1387 ،توانمنگسازی ردانشدناخکی مندابع انسدانی؛
1

دیگیاهها د ابعاد» ،پیک نور ،س،6

 3ایددرانزاده ،سددلیمان د صددادق بابددایی ،1389 ،توانمنگسددازی کارکنددان در
سازمانهای نویه ،تبریز :انکتارات فردز
مجلده
 4ایمانیپور ،معصومه« ،1391 ،اصوی اخد ق حرفدهای درومدوز »،
م
ددره ،5
اخ ق د تاریخ پزشدی،
م

6

 5خنیفر ،حسیه د نفیسه زردنگی ،1389 ،بازکادی مفهوم اعکماد در سازمان،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
188

چ ،1تهران :انکتارات بعثت
 6رراملدی ،احدگ د رسدکو فد د« ،1382 ،مواندع رشدگ اخد ق حرفدهای در
دانتدگه علومانسانی ،ص 45تا 52
فصلنامه اخ ق
سازمان»،
م
م
ده بددیه توانمنگسددازی
 7روچددانی ،فددرخ د دیگددران« ،1391 ،بررسددی رابحد م
فصلنامه ردانشناسی صنعکی
ردانشناخکی کارکنان د میزان فتار ردانی منفی»،
م
سازمانی،

12

 8دنیس ،تیجف ،1384 ،مهارتهای مگیریت برتدر؛ توانمنگسدازی زمیندهای
ترجمه بهزاد رمضانی ،تهران :نتر نی
برای مگیریت توانمنگ،
م
رابحدده توانمنگسددازی
 9ددادی ،احمددگ د احمددگ مهددرورا« ،1392،بررسددی
م
محالعده مدوردی امدور مالیداتی شدهر تهدران»،
ردانشناخکی د تعهگ سازمانی؛
م
پژدهتنامه مالیات،
م

 ،18مسلسل 66

10.Tyler, Tom R., (2003), (Trust within irganization), personal
review,Vol. 32, No. 5.
11.Reily, Richard R.; Bentley, A.; Lynn, G.S.,
(2003).Empowerment in New Product Development Teams:
More is Not Always Better, Howe School of Technology

اخالق *رابطة اخالق حرفهای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روانشناختی معلمان

Management. Vol.9, No.3, PP.7-14.

189

12.Cadozier, V. )2002( .The moral profession: A study of moral
development and professional ethics; Retrieved from
proquest.com.
13.Gambetta, D. (2000). Can We Trust? In Gambetta Diego (ed)
Trust: Marking and Breaking Coorperative relations, electronic
edition, Department of Sociology, University of Oxford chapter
13, pp 213 – 237.
14.Hoy, W. K; Tschannen-Moran, M. (2003).
Conceptualization and measurement of faculy trust in schools, in
Hoy, W. K; Miskel, C. (Eds), Studies in Leading and Organizing
Schools, Informating Age Publishers, Greenwich, CT, pp.
181- 207.
15.Hartog, M; Winstanley, D. )2007(. Ethics and Human
Resource Management: Professional Development and Practice.
Journal of Business & Professional Ethics, V21, N2.

16. kramer, R. M; Tyler, T. R. (1996). Trust in organization:
frontiers of Theory and Research. Sage.
17.Lafferty, C. L; lafferty, B D. (2001). Trust in organization.
2001 AHRD Conference. 1,pp. 110 Tulsa, Oklahama:
Educational Resources Information Center.
18.Moberg, D J; Mark, A.)2009). Seabright, The development
of moral imagination, Business Ethics Quarterly. Retrieved from
emeraldinsight.com.
Thomas K, Betty V. (1990). Cognitive elements of

motivation. Academy of Management Review, 4. pp 666 – 681.
Whetten, D, Cameron, K. (1998). Developing management
skills, NewYork, Addision – Wesley.

1395 اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان

Empowerment: An interpretive model of intrinsic task

190

فصلنامة علمی ـ ترویجی اخالق

FASLNAMEH-YE AKHLAGH

س ،6ش،22تابستان 1395

A RESEACH EXTENSION QUARTERLY

صفحات 191 - 218

VOL6, SUMMER 2016, NO.22

رابطۀ دینداری با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
**

اکبر صالحی *،سیگنبیاله راسوتبار

هگف پژدهش حاضر شناسایی رابحۀ دیدهداری بدا کیفیدت زندگیی د کدارکرد
وموزشی دانش وموزان ددر مکوسحۀ ددم است ایه پژدهش از نوع همبسدکگی
است جامعۀ وماری در ایه پژدهش تمدامی دانشومدوزان ددر مکوسدحۀ ددم
شهرسکان بابل هسکنگ که از میدان  168دانشومدوز 87 ،دخکدر د  81پسدر ،بدا
رد

نمونهییری خوشهای چنگمرحلهای انکواب شگنگ ابدزار اسکفادهشدگه در

نامه کیفیددت زنددگیی مددرتبط بددا س د مکی ( )SF-36د
ایدده پددژدهش پرسددش م
نامه دیهداری ی و د اسکارو ( )1965است
پرسش م
دانتدگه ردانشناسی د علومتربیکی ،دانتگاه خوارزمی ،تهران
*اسکادیار یرده فلسف مه تعلیودتربیت،
م

salehihidji2@yahoo.com

اخالق * رابطة دینداری با کیفیت زندگی و عملکرد آموزشی دانشآموزان

چکیده

**دانش وموخکه مقحع دککرای محالعات برنام مه درسی ،دانتگاه خوارزمی تهران.
ghasemtabar.e@gmail.com

تاریخ دریافت1394/02/04 :

تاریخ تأییگ1394/07/10 :

191

