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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رعایت اخالق حرفهای و رضایت از جبران خدمات بر کیفیت زندگی م نارید
مدارس ابتدایی شهر خرمآباد انجام شد .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماري اين تحق قي
شامل تمامی مدیران مقطع ابتدایی مدارس شهر خرمآباد به تعداد  166نفر بود که  106نفر  اب نانآ زا  ر ومن شو ن هههه ههههه-
گیری تصادفی ساده انتخاب گرديد .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محق ققق س فرح قالخا هتخا ههه ههههای م نارید
مدارس ،پرسشنامه استاندارد رضایت از جبران خدمات راجر و ویوین (  ) 1998و پرسشنامه استاندارد کیفیت زن یگد
سازمان بهداشت جهانی (  ) 1998استفاده شد .پایایی پرسشنامهها ای م  اب روکذ ا زا هدافتس افلآ شور یییی ییییی کرونب هب خا   
ترتیب  0/ 87 ،0/ 83و  0/ 87به دست آمد .دادهها با استفاده از نرم افزار  spssو با اع ومزآ لام نن نننه امآ یا ری     tتک
گروهی و ضریب همبستگی پیرسون تجزی تیاعر هک داد ناشن جیاتن .دش لیلحت و ه فرح قالخا ههههههههه ههههههههههای و کیفیت
زندگی مدیران در حد باالیی است و رضایت م ا نارید ززز جبر .تسا یلوبق لباق دح رد تامدخ نا ا نیب یفرط ز         
اخالقحرفهای مدیران و رضایت آنان از جبران خدمات ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت .همچنین بین رضایت
مدیران از جبران خدمات و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
کلیدواژهها :اخالق حرفهای ،رضایت از جبران خدمات ،کیفیت زندگی ،مدیران مدارس.
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فص 

مقدمه

1

یکی از نمودهای احساسات مثبت ،کیفیت زندگی است که شامل رضایت از زندگی ،اح ساس
.) 1386

خوشبختی و شادکامی میباشد که جنبههایی از سالمت آدمی به شمار میرون ،یکز( د

کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست ،این مفهوم سابقه در فلسفه یونان دارد و ارسطو در بحث از
شادکامی به آن اشاره کرده است .کیفیت زندگی به دلیل سگ ترش روند صنعتی شدن و پیشرفت
فناوری که توجه به بعد کمی زندگی انسان را مد نظر قرار میدهد و همچنین به دنب زا تلفغ لا   
جنبههای کیفی زندگی انسان ،طی چند دهه گذشته در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمن ناد
و متفکران علوم انسانی قرار گرفت و به عنوان یکی از مهمتر خاش نی صص صصصه و یتسیزهب یا

هافر    

اجتماعی ،یکی از دستاوردها و ستاندههای مهم توسعه محسوب میییگردد و ودراسریم ،یحتف( 

بائوجالهوتی .) 1390 ،کوهل ) 2001 ( 2کیفیت زندگی را یک مفهوم چند بعدي و پویا میدانددد

که از عوامل ج مس ی به روحی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوي تأثیر میپذیرد (سایمون ،3مکگی،4
ی پرس م هدی یی یییشوددد در م رو ددد اس تماقت
رتا .) 2002 ،5سؤاالتی که در مورد بعددد ج مس ی ی

 ،،،انرژي ،،،

توانایی انجام فعالیتهاي روزانه و مراقبت از خود است .عالئم روانی مورد نظر مربوط به نگرانی،
افسردگی و ترس است .بعد اجتماعی نشاننن میییده ک د هه ههه فرددد در رابطههه با ا خ هداونا  ،،،دوس نات ،،،
ه کم اران و جامعه چگونه است و بههه معنویتتت و داشتننن معنا ا در زن گد ییی اش را ههه دارد (کین و گ
هیدس .) 2003 ،6سازمان جهانی بهداشت ) 200 5( 7کیفیت زندگی را پندارهای فر تیعضو زا د   

زندگی با توجه به فرهنگ و نظامهای ارزشی که در آن زیست میکند و ارتباط این دریافتها با
ًال فردی بوده
انتظارات ،استانداردها و اولویتهای موردنظر فرد میداند .پس کیفیت زندگی کام ًال
و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر کرد 

افر بنج زا دا هه هههه  ناشیگدنز فلتخم یا ا اوتس ر     

است)بونومی 8و ه کم اران، ) 2000 ،که میتواند آنها را تحت تأثير قرار دهد يا تحت تأثير آنها
آنها قرار يگ رد .يكي از اين جنبههاي زند ،يگ شغل و كار فرد و سازماني است كه در آن اك ررر
1
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ب بگذارند
مي كند كه در اين ميان ،سازمانهاي سالم مي توانند بررر يك فيتتت زن گد ييي اثررر مطلوب ب
(سلطانحسینی ،شعبانی بهار و همایی .) 1391 ،شغل فر  نامزاس رد د ن هب یتسیاب  تیناسنا ان ناس       
لطمه وارد کند و موجب تحقیر او شود و یا سالمت و بهداشت فرد را تهدید کند .شغل بایستی به
توانمندی کارکنان در ایفای نقشهای دیگری که در زندگی دارند (مانند ش ،یدنوره

،یرسمه

والدینی و امثالهم) به افراد کمک کند یا الاقل به ایفای نقشهای مذکور آسیب نرساند و آنها را
    

با محدودیت مواجه نسازد؛ به عبارت دیگر بایستی به پیشرفت اجت دنک کمک درف یلک یعام
(پرداختچی ،قهرمانی و گلدوست جویباری ، 1388 ،ص .) 204

ت و بههه
توجه به يك فيت زند يگ در اين برهه زماني با وجود تغيیرات ايجاد شده در مفهوم س مال ت ت
ب
منظور پيشگيري از تحل لي قواي ج مس اني و رواني خدمت گزاران مردم و ارائه خدمات مطلوب ب
تر به اقشار كثير جامعه ،شا سي ته و ضروري است (امیر اکمه و ی را ،ن

 .) 1392از می نیا ةمه نا    

خدمتگزاران ،توجه به کیفیت زندگی مدیران آموزشی که نقش حی دربشیپ رد یساسح و یتا    
اهداف تعلیم و تربیت جامعه و جایگ ت و یزاسهب رد یمهم ها و اد هعماج هعس ر یاج یسب ؛دن   

    

تمرکز و تأکیدات خاصتری است .چرا که ترقی هر جامعهای در گرو نوع و چگ تیلاعف یگنو ی   
است که در مدارس انجام میگیرد و اثر م من ار هسردم رد تیرید ییی ییییت رگا .تفرگ هدیدان ناو     
مدیریت آموزشی میتوانست انگیزهها و جذابیته دوجوب یشزومآ راک طیحم رد ار مزال یا      

آورد ،شاید بسیاری از معلمان بیرغبت و بیتفاوت به سر شوق آمده و کار پرثمری را ارائه می-
دادند .اگر بر اثر رفتار و برخوردهای نامناسب مدیریت ،شاگرد نابهنجاری از مدرسه وارد جامعه
گردد ،چهره جامعه دچار تغییر خواهد شد (میرکمالی ، 1389 ،ص  .) 15بنابراین با توجه به نقش
خطیر و باارزش مدیران آموزشی در کیفیت زندگی و سرنوشت جامعه باید همواره سعی شود از
طرق مختلف زمینههایی جهت بهبود کیفیت زندگی آنان فراهم شود.
از طرف دیگر ،یکی از راههای جذب افراد شایسته جه هدحاو رد تیریدم شقن یافیا ت ای      
آموزشی ،پرداخت حقوق و مزای فاک تیریدم قح هژیو هب ،بسانم یا ی م  یییی ی ییی یییییییییباش ،یفاص( د
، 1380ص  .) 50چراکه میتوان انسانها را هرچه بخواهی نوازش کر ات یلو ،تفگ شابداش و د

زمانی که نیاز مالی آنان را برآورده نسازیم ،ستایشها کارایی ندارند (بالنچ ،درا

   

 ، 1380ص .) 125
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سیستم جبران خدمات 1مناسب ضمن توجه به شاخصهای کیفیت زندگی کاری باید شاخص یاه
کیفیت زندگی شخصی را نیز مدنظر قرار دهد تا بتوان از منابع انسانی به عنوان مزی رد یتباقر ت   
دنیای سازمانی امروز بهرهوری الزم را کسب کرد (قلیپور ،3 39 1 ،ص .) 75 2
   

جبران خدمات عبارت است از ت هک ییایازم و سوملم تامدخ و یلام تخادرپ لاکشا مام     

کارکنان به عنوان یک طرف قرارداد استخدامی دریافت میدارند (میل وک و موین و چی نن نن
ن، 005 2 ،2
ص  5و  .) 6پاداشی که فرد از سازمان دریافت میدارد یا به خاطر انجام وظ دح رد لوحم فیا    
عادی و متعارف است که در این صورت حقوق یا دستمزد نامیده میییش ،دو  رطاخ هب ای ا ماجن      
وظایف در سطحی باالتر از استانداردهای عادی کاری است ک زا تروص نیا رد ه
عنوان مزایایی فوقالعاده به خاطر کار فوقالع  تبحص هدا

مم م ممممیش ،تداعس( دو

   

هب ،شاداپ

 ، 1392ص .) 253

رضایت شغلی در تمام زندگی اجتماعی افراد تأثیرگذار است هنگامی که کارکنان از شغل خود
راضی باشند این خود ،تمام زندگی آنان را پوشش میدهد چنانچه تحقیقات نشان داده است که
افراد با رضایت شغلی باالتر دارای رفتار مثبت و سالمت روانی بیشتری در سطح جامعه میباش دن
(دمایرل و اردامار .) 2009 ،3تحقیقات رض  تامدخ ناربج زا تیا از  تاقیقحت ر یلغش تیاض

     

نشأت گرفتهاند .رضایت از جبران خدمات جنبهای از جنبههای رضایت شغلی است ک داپ ه ا شش ششش-
های دریافتی را مورد توجه قرار میدهد (فالک ، 2002 ،4نقل از ن لعجرب و یمظا یی یییجو  ) 1391 ،،،و
تحت عنوان احساسات مثبتی که فرد در مورد حقوقش دارد تعریف میشود و ع هک تسا یلما    
کارفرمایان بهتر و بیشتر قادر به کنترل آن هستند (ناظمی و برجعلیجو .) 1391 ،دین مب مالسا نی   
نیز ،جبران خ ر نامزاس لابق رد نانکراک تامد ا و ماظن کی ناونع هب 

یناوق بوچراچ رد نننننننن ننننننننننننن

مشخصی ارائه میکند و بر اساس این قوانین ،هیچ خدمتی از انسان بدون پاداش باقی نمیماند؛ و
باید در پرداخت حقوق معیشت و وضع م گ رظن رد نادنمراک یلا ر هک انعم نیا هب ،دوش هتف          
دستمزد و اجرت پرداختی ،باید تأمینکننده زن گراک و دنمراک تشیعم و یگد ر فده .دشاب 
اساسی از نظام جبران خدمات پرداخ ح ت ققققق الزح و هنالداع هم اب بسانتم

هک تسا یششوک    

    
   

مستخدم در ایفای وظایف و مسئولیتهای سازمانی متح لم میشود .سرانجام محصول این تالش
1
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ضمن رفاه و آسایش کارمند ،در جهت منابع سازمان بوده و در بهب ت و یعامتجا عضو دو و هعس     
اقتصادی و افزایش قدرت خرید افراد جامعه مؤثر است (قوامی و قریب.) 1392 ،
بنابراین با توجه به نقش حقوق و مزایای مناسب بر طرز سلوک و رفتار ،س تردق ،یگدنز حط    
خرید ،سالمت روحی و روانی و کیفیت زندگی افراد یک جامعه ،و نیز افزایش کارایی سازمانها
و کاهش رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی (کاملی و ه کم اران) 1390 ،؛ و از طرف هجوت اب ی    
به اینکه فرهنگ و استاندارد زندگی جوامع مختلف ،شاخصهای خاصی برای کیفیت زندگی و
کیفیت زندگی کاری دارند ،باید حتی االمکان سعی شود نظ ره تامدخ ناربج ما
تناسب شرایط و مح ورب طی نن نننس ورد و ینامزا نننس و یحارط نآ ینامزا

هب نامزاس       

دایپ ههه هههه ش ،یساپسریم( دو

 ، 1391ص  .) 92ظاهرا عدالت نخستین برتری مؤسسات اجتماعی است ،همانط تقادص هک رو    

نخستین برتری سیستمهای فکری است (هس مررر ، 77 31 ،1ص  .) 138ع یترابع یداصتقا تلاد    
است که بدون تردید در ادبیات اقتصادی ایران کمتر شناخته شده اس  اب .ت ا یکی دوجو نی زا      
بزی یتس
پایهایترین مفاهیمی است که باید به آن توجه شود .چرا که ع وخ اب یداصتقا تلاد بببب بببب
عمومی پیوندی نا سسگ تنی دارد .خوبزیستی عمومی نی ز طیحم یاهروحم رب ز ی ،نیمأت ،تس    
تندرستی ،استراحت ،مشارکت اجتماعی ،زن ،نکسم ،یگداوناخ یگد

تینما و شزومآ ،راک       

مالی استوار است (خلعتبری و طباطبایییزدی ، 1390 ،ص 5و .)6در کشور ما نیز اخیرا با توجه
ب ضاقت ه ا ک ی ا نکر ا شزومآ ن

پ ورورش ظن نوناق یارجا رب ینبم ا مه م ا و تخادرپ گنه              

        

نارضایتیهای اخیر در این خصوص ،بهتر است اگر هم امکان برآورده ساختن تمام نیازهای مالی
و جبران واقعی خدمات آنها م کم ن نیست ،حداقل شاهد اجرای عدالت توزیعی مرتبط با حق قو
و مزایای خود در مقایسه با سازمانها و نهادهای دیگر باشند .و در سی و شزومآ متس

ورپ ر رب ش

   

طبق اصل عدالت که پاداش افراد باید متناسب با میزان مشارکت افراد در فعالیته و ددرگ اطعا ا
افرادی که بیشترین مش زا دیاب ،دنراد ار تکرا    پ تشیب شادا ر رهب زین ی هه هه هههههمن و رنتیرک( دنوش د

کینیکی ، 1390 ،2ص  ) 290؛ و نیز بر طبق نظریه انتظار که جزء نظریههای انگیزشی است و مبتنی
بر انتظارات افراد مبنی بر دریافت پاداش مناس الت ربارب رد ب ششش ششششه .دوش لمع ،تسا دوخ یا      

Hosmer
Kreitner & kinicki

1
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چراکه وقتی کارکنان باور داشته باشند که ازتالشهای آنها خالصانه ق م ینادرد یی یییش ،دو راک هب    
تمایل بیشتری نشان میدهند (حسنزاده فروغی ، 1392 ،ص  121و .) 122

اخالق حرفهای :1انسان در زمان گذر از هزاره دوم به هزاره سوم نیاز ش و تیونعم هب یدید
یسب اااا ا اااااا ااااااااااااری از

اخالق دارد ک هدوب یگدنز مهم یاهتراهم هلمج زا ه لمکم اسب هچ و یابفلا و

مهارتهای دیگر میباشد (خنیفر و پورحسینی ، 1390 ،ص  .) 11اخالق تع ید للل کنن تساوخ هد هه هههه ،ا
تقویت کننده و پرورش دهنده بعد معنوی انسان ،ضامن اجرای قوانین و حافظ ایمان انسان است
(معاونت آموزش دفتر امور نیروی انسانی ، 71 31 ،ص  .) 15مجلسی ( )3 40 1اخ و تافص ار قال
ویژگیهای پای م بجوم هک سفن رد راد ییییی ییییییش اب بسانتم ییاهراک دنو

روط هب ،تافص نآ        

خودجوش و بدون نیاز به تفکر وتأمل از انسان صادر شود تعریف کرده است (باقری ،صالحی و
حاجیزاد .) 1389 ،حرفه نیز به نوع خاصی از فعالیت اشاره میکند که :اوال شخص ،همراه ب نآ ا
دارای موقعیتی خاص میشود و ثانیا با اصول اخالقی خاصی گره خورده است (اسفندیاریمقدم،
 ، 1386ص  .) 24بخشی از اخالق که به مباحث و معضالت عملی به نحو خاص و مستقیم عطف
توجه میکند و از طرفی به متن و جزئیات آن مینگرد و از طرف دیگر رویآورد کلیییگرایانه
دارد ،اخ براک قالر تسا ید

هک    

     از مهمترخاش نی هههه هه فرح قالخا نآ یا هههههه های اس زرمارف( ت     

قراملکی ، 1390 ،ص  .) 156اخالق حرفهای عبارت است از بیان اصول ،قواعد و ق یقالخا نیناو   
دیعس یییییییکی ،ا ،3 39 1

که هر فرد به مقتضای شغلی که دارد باید آنها را رعایت کن و یناتسبانع( د

ص  ) 35و از موضوعات اساسی و بنیادین براای ه و یمساق ،یزورهب( تسا یرشب عماوج هم     
فداییان .) 2014 ،علم اخالق قرنها قبل از میالد مسیح در مش لغا

 نوگانوگ فرح و و ش درا ده     

است .اولین قانون تدوین شده در زمینة اخالق حرفهای به س یکشزپ ةماندنگو
باستان بازمیگردد ،ک و فیاظو نآ رد ه

رد طارقب

ال ناکشزپ یق هدش صخشم
یلوئسم تتت تتتته خا یا ال ال

نانوی     
وب د     

(کیانی ، 1391 ،ص  .) 56در فرهنگ انسانساز اسالم شغلها به وی رد هک اهنآ هژ چر ماظن شخ      
اجتماع اسالمی نقشی مؤثر دارند ،مانند خدمات بهداشتی و پزشکی ،فرمان ،یهد
و ...به عنوان یک امانت الهی مطرح میشوند ،لذا ادای این امان یادا ت

و میلعت

تیبرت    

وظ نیا هک تسا یفئا     

مشاغل برای تأمین نیازمندیهای مردم بر عهده دارند (اصفهانی ، 72 31 ،ص .) 41
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بیشک پایبندی و احترام بزرگان ،صاحبمنصبان و گردانندگان دستگاه حکومتی به دستورهای
اخالقی منتهی به ثبات اخالق در جامعه و ارزشمندی آن در میان مردم میییش نارمع اینوبا( دو ،،،،،،،
 ، 1388ص  .) 10اگر سازمانی دارای روحیه بزرگ است ،به سبب روحیه بزرگ افرادی است که
در رأس قرار گرفتهاند و اگر این روحیه خراب است به علت فاسد بودن روحیه افراد موج رد دو
رأس است .بر اساس این ضربا مل ثل انگلیسی «مرگ درختان از سرشاخهها آغاز میشوددد»؛ اگر
کسی نخواهد از نظر اخالق و رفتار الگو یا نمونهههای بر شقن دیابن زگره ،دشاب ناتسدریز یا

    

استراتژیستها را بر عهده بگیرد» (دراکر ، 1974 ،1ص  462و  .) 463فعالیتتته رد اهنت یناسنا یا   
پرتو مالحظات اخالقی در مسیر درست خواهند بود (حبیبی ,قصری و حیدری .) 2014 ,بن نیاربا

ش ب ی نی
مدیران هر سازمانی از طریق نهادینهسازی اخالق در سازمان آن را بر یپ لباق طیحم یا شششش شششش
میکنند و سبب اعتماد محیط به سازمان میشوند و محوریترین نقش را در انجام مسئولیتهای
اخالقی دارا هستند (فرامرز قراملکی ، 1388 ،ص  .) 55خان (  ) 2003معتقد است اخالققق حرفهههای
شهای اخالقی یک نظام حرفهای می پردازد و
به مسائل و پرسشهای اخالقی و نیز اصول و ارز 
ناظر بر افعال ارادی حرفهایها در حیطه فعالیتهای حرفهای خودشان است (ب و یحابصم زا لقن ه
عباسزاده.) 1392 ،در نظام آموزش و پرورش نیز که یک نظ فرح ما هه هههای اس ،ت

ب هک یناسک ه    

بررسی اخالق در حوزه آموزش و پرورش میپردازند عموما چهار موضوع را بررسی میییکنن :د
اخالق مدیریتی ،اخالق دانشجویی ،اخ و یشزومآ قال

تالضعم زا یرایسب .یشهوژپ قالخا       

اخالقی در مؤسسات علمی به مسائل اجرایی و مدیریتی اختصاص دارد ،مسائلی مانند :تبعیض یا
شآم دقا ،وجشناد ای زو ا تام     
پارتی بازی در سیاستگذاریها و اقدامات مربوط به ج ناد بذ شش شش
مربوط به اخذ شهریه و پرداخت کمکهزینهها ،نظام مدیریت بایگ ندرک یقلت هنامرحم و ینا     
اسناد آموزشی ،تعارض میان برخی حقوق مسلم یک دانشآموز یا دانشجو با مص تدمزارد حلا   
و عمومی مدرسه یا دانشگاه (اسالمی ،دبیری و علیزاده ، 1388 ،ص  111و  .) 112در س امزا نننه یا
آموزشی ،اخالق حرفهای مجموعهای از ویژگیهای رفتاری است ک  هب رجنم ه ر قوقح تیاع      
مشترک ه کم اران و مشتریان میگردد و در موضوعاتی چون خیرخواهی ،رعایت حدود قانونی،
عدم سوء استفاده از حرفه و قابلیت اعتماد تجلی پیدا میکند (میرکمالی ، 1389 ،ص  .) 254یکی
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از مهمترین مسئولیتهای مدیریت سازمانهای آموزشی و پژوهشی«تر مزاس رد قالخا جیو ا ننن نننن»
است (باقری ،صالحی و حاجیزاد ،) 1389 ،به قول سرجیوانی 1سازمانه ییاهداهن یشزومآ یا    
هستند که خود را مسئول و پاسخگو میدانند و به همین دلیل رهبر زا دیاب اهنآ ی    تق ،او ،دهعت
صداقت و درستکاری برخوردار باشد ک  هشیر ه همه قالخا رد تافص نیا  یروحم شزرا و

      

مدیریت آموزشی میباشد (میرکمالی ، 1389 ،ص .) 68
مدیر سازمان آموزشی ،در حقیقت رهبر آن سازمان است که باید خط مشیه یعت ار ا ی و .دنک ن
قادر باشد که آنها را بوسیله ه کم اران یا زیردستان خود به اجرا درآورد .برای ب ندروآرد ارجا ه   
خط مشیها ،مدیر باید بتواند در دیگران نفوذ کند .او به عنوان رهبر آموزشی باید نه تنه یاراد ا
دانش ،تخصص و اخالق خاص باشد بلکه الزم است دیگران را نیز به دانش ،تخصص و اخ قال
شآم هش ار نازو ر لباق و دیفم ینادنو    
مجهز سازد .وی باید این توانایی را داشته باش ناد هک د ششش ششش
اعتماد بار آورد .او هرگز قادر به انجام چنین کاری نمیشود مگر آنکه خود ویژگی مفید و قابل
  

اعتماد بودن را داشته باشد .او نه تنها باید فلسفة روشن و مفروضات اخالق هکلب ،دشاب هتشاد ی

الزم است با جاری ساختن افعال و رفتارهای اخالقی ارائة طریق کرده و به همة معلمان و دانش-
آموزان و حتی اولیاء راهحل ارائه دهد (میرکمالی .) 1382 ،شاکری(  ) 1389معتق قالخا تسا د    
حرفهای در مدیریت آموزشی عبارت است از اعمال کلیه جنبههای اخالق و مسئولیت اجت یعام
در حرفه مدیریت آموزشی بوسیله مدیران آموزشی .مدیر دارای اخالق حرفهای هیچوق دوخ ت   
یه شیا
را جدا از خوشه گندم (کارمندان و سازمان و جامعه) نمیییپن واضق و دراد تت تتته رواد و ا ی ی
همیشه بر اساس عدالت و انصاف و در چارچوب ارزشهای اخالقی جهانی میباشد .این مدیران
معموال ب و تافص ا و گژی ییی ییییه یا ی ک نادجو ،تعاجش نوچ  ا ررر رررررررری ،ح ققق شناس ،ی

،یهاوخریخ

ازخودگذشتگی و ایثار ،احترام به قانون و ارزشهای سازمان و جامعه (میرکمالی ،) 1382 ،احترام
به دیگران ،عدالت و انصاف ،صداقت ،اجتماعگرایی ،تعهد ،مسئولیتپ نیرفآ دامتعا و یریذ ی    
شناخته میشوند (قراملکی .) 1388 ،در نهایت اخالق حرفهای در مدیر آموزشی سبب میشود که
این اخالق خود به خود به دیگر افراد داخل مدرسه یا سازمان آموزشی انتقال یاب آ و د نننه ،زین ا
وی را الگوی خویش سازند و در رشد و تعالی خ ،دو و دوخ نورد رد لغش و راک طیحم رد
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تالش نمایند و همین منجر به ارتقاء مدرس  یشزومآ نامزاس رتالاب حطس رد و ه ووووو وووووو از آن ب رتالا
جامعه میشود (نظری و ه کم اران .) 1392 ،خوشبختانه همواره انگیزهه حرط دننام یداصتقا یا     
جبران خدمات موجب تشدید سطح رضایت نیروی کار میشود (سرگیو ،چ  .) 015 2بنابراین تأثیر
رضایت از جبران خدمات بر کیفیت زندگی افراد انکارپذیر نیست ،از طرفی تاثیر اخالق به طور
کلی و اخالق حرفهای به طور خاص در کیفیت زندگی فر هناسنا یعامتجا و ید ا نتجا زین  اب      
ناپذیر است و همواره ح زفا ببس قلخ نس ا قزر شی

بلج ،ناور و حور شمارآ ،یزور و و     

جذب افراد به استحکام روابط دوستی و ارتباطات اجتماعی مناسب در زندگی میشود .از طرف
دیگر متخلق شدن به اخالق حرفهای سبب م  یی یییش ت و تاراظتنا حطس دو و د دارفا تاعق ر لابق       
خدماتی که ارائه میدهند پایینتر و هدمآ  رتشیب تامدخ ناربج زا نانآ تیاضر

 رد ر یاتسا        

رضایت معنوی حاصل از ایفای شایسته وظایف و ادای وظایفی باشد که برای ت دنمزاین نیمأ یی ییی-
های مردم به عهده آنان گذاشته شده است بویژه در مشاغلی چون تعلیم و تربیت ان هب هک اهناس    

عنوان امانتی الهی در دست افراد است.
اکثریت تحقیقات انجام شده در خصوص اخ فرح قال هه هههای در کش پ هزوح رب ناریا رو ز یکش    
متمرکز است در حالی که به نظر میرس فرح قالخا د ههه ههههای در آم ورپ و شزو ر مک اهنت هن ش

   

اهمیت تر از اخالق حرفهای در حوزة پزشکی نیست بلکه الزم است در بلندمدت به امر پژوهش
در حوزة اخالق حرفهای آموزش نیز توجه خاصی شود (فراهانی و فراهانی .) 2014 ،تحقیقاتی نیز
که در زمینه اخالق حرفهای مدیران آموزشی در کش تاقیقحت تسا هدش ماجنا نامرو ی رظن  ی      
است که توسط شاکری (  ) 1389و نظری و ه کم اران (  ) 1392صورت گرفته و بیشتر به اهمی و ت
فواید اخالق حرفهای در حوزه مدیریت آموزشی پرداخت و تسا ه

اشن جیاتن نگر تسا نآ  هک   

   

اخالق حرفهای در مدیریت آموزشی سبب میشود که این اخ هب دوخ هبدوخ قال فا رگید ر دا       
داخل مدرسه یا سازمان آموزشی انتقال یابد و آنها نیز وی را الگوی خویش سازند و در رش و د
تعالی خود ،در درون خود و در محیط کار و شغل تالش نمایند و همین منجر به ارتقاء مدرسه و
در سظح باالیی سازمان آموزشی و از آن باالتر جامعه میییش  نیا رد نیاربانب .دو ر تسا ا هب دیاب        
آموزش ،ترویج و سگ ترش آن پرداخت و موانع رشد آن را در مدارس و سازمان آموزشی تا حد
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امکان به حداقل رس وک نینچمه .دنا ک و سبا

وکاراک سسسس سسسسس ) 2009 (1در مقالهههای مر نشور یرو   

ساختند که رفتار اخالقی مدیران مدارس به عنوان رهبران و تصمیمگیرندگان اصلی ت یتبثم ریثأ   
در جو و سرنوشت مدرسه داشته و با چنین اخالقی موفقیت روندهای آموزشی مدرسه یک نتیجه
قطعی است .با توجه به اینکه اخالقحرفهههای هررر س امزا ننن نشاننندهندههه ارزشها ا و باورهاییی آن
سازمان و در مجموع گویای فرهنگ سازمانی آن مجموعه است (مصباحی و عباسزاده) 1392 ،
میتوان اشارهای به پژوهشی که در سال  1390توسط یامچی و ه کم اران با ه رب فد ر هطبار یس    
میان انواع متفاوت نهادینهس راک یگدنز تیفیک و یقالخا گنهرف یزا ی ک مزاس نانکرا ان        
بهداشت قم انجام شد داشت که نتایج نشان داد بین مؤلفههای نهادینهس و یقالخا گنهرف یزا
کیفیت زندگی کاری همبستگی معناداری وجود دارد.
در حوزه تحقیقات علمی پژوهشی نیز؛ قاسمزاده و ه کم اران ( )3 39 1در پژوهشی که بر ناملعم    
مرد و زن شهر جوانرود انجام دادند دریافتند که اخالق حرفهای به ط زفا ثعاب میقتسم رو ا شی     
سطح مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در معلمان میشود .همچنین اخالق حرفهای باعث تقویت
فرهنگ خدمتگزاری میشود و س سپ

فرهنگ خ ییوگخساپ دوبهب و تیوقت ةنیمز یرازگتمد      

فردی معلمان را در محیط آموزشی فراهم میکند .در پژوهشی دیگر که توسط قاسمزاده ،ملکی

و بروکی( )3 39 1انجام شد نتايج نشان داد که اخالق حرفهاي باعث تقويت هويت سازماني مي-

شود و س سپ

هويتسازماني موجبات تقويت و ارتقاي رفتار شهروندي سازماني و کاهش رفت را

انحرافي کار را در کارکنان و متخصصان درماني ب مي ارستان فراهم ميکنددد .بهر ،یزو
فداییان (  ) 2014نیز در پژوهشی که به منظور بررسی عوامل و یدرف

و یمساق

مزاس ا قالخا رب رثؤم ین      

حرفهای در کارکنان اداره مرکزی مگ ر هشوب ک ر نتفایرد ،دنداد ماجنا  ددددد دددددد ک یاهریغتم همه ه    
مسئولیت ،صداقت ،وفاداری ،رقابتطلبی ،احترام به دیگر ،نا دمه رد  ،نارگید اب ی ا رتح ا هب م       
ارزشها و برابری و عدالت به طور مستقیم بر فرح قالخا  ههه ههههای تأثیرگذارن تیسنج ظاحل زا و د    
تفاوت معناداری بین کارکنان وجود ندارد.
ب کنیا هب هجوت ا ه شوه رفا رد یونعم ااااااااا ا اااا اد ش قالخا یایاجس هب نتخادرپ لما ی هب و تسا 

     

    

ازخودگذشتگی و نداشتن منیت در انسان ،درك معنویات و ارزشها در زندگی شخصی و روابط

Kocabas and Karakose
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بین فردی ،و یافتن یك مسیر اخالقی برای هدایت در زندگی برمیگردد .همچنین هوش هیجانی
که بخشی از آن شامل مهارتهای میان فردی همچون :آگاهی ،فهم و درك احساس ،نارگید تا
ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش دو جانبه ،تعهد اجتماعی و همدلی با دیگران است .لذا بن ربا
ارتباط و ه پم وشانی که هوش معن اب یناجیه شوه و یو ح قالخا رف هههههه هههههههای دارن م د یی یییت هب ناو   
تحقیقاتی در این زمینه اشاره کرد .در پژوهشی ک لاس رد ه   

 1390توس نیسح ط یا نن ننن و ه ناراکم

صورت گرفت نتایج نشان داد که روابط مثبت و معني داري ميان بعضي مولفههاي هوش معنوي
و زيرمقياسهاي يك فيت زند يگ مشاهده میشود به طوری که رابطه مثبت مولفههای هوش معنوی
با زيرمقياس سالمت روان مشهودتر ،با سالمت ج يمس و يك فيت زند يگ در حددد متوسط  ،،،و با ا
روابط اجتماعي نامحسوس است .مامی و خسروی نیز س لا

 2014در پژوهش یثأت یسررب هب ی ر    

هوش هیجانی بر کیفیت زندگی معلمان شهر ایالم پرداختند نتایج نشان داد که اکثر فلؤم  هه هههه یا
هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری با خرده مقیاسهای کیفیت زندگی دارد .همچن یخرب نی   
شبین و .دنک ی روظب    
مؤلفههای هوش هیجانی میتواند به طور معناداری کیفیتت زن یپ ار یگد شش شش
کلی هوش هیجانی بر کیفیت زندگی معلمان تأثیر میگذارد.
از آنجایی که فضای اخالقی منع سک

کننده ی دستورالع لم ها و قوانین سازمان و سروکار داشتن

آن با نتایج اخالقی است و رضایت شغلی دربرگیرندهی رضایت از پرداخ تامدخ ناربج و ت    
میباشد میتوان اشارهای داشت به تحقیقات جوالیی و ه کم اران که در سال  1390پژوهشی را با

هدف تعیین ارتباط فضای اخالقی محیط کار پرستاران با رضایت شغلی آنان انجام دادند .یافتههه-

های این مطالعه حاکی از وجود ارتباط معنیداری بین فضای اخالقی با رضایت شغلی پرس نارات
بود .از بین متغیرهای دموگرافیک نیز سطح درآمد ارتب نعم طا یی یییداری ب هتشاد یلغش تیاضر ا     

است .همچنین بارنت و ویسیس ،) 2000 (1و جوزف و دشپانده )6 00 2( 2در تحقیقات خود از این
ی را تح ارق ریثأت ت ر    
نظریه که سازمان از طریق فضای اخالقی میتواند جنبههای رض لغش تیا یی یی

دهد دفاع کردهاند (نقل از جوالیی .) 1390 ،دمایرل ) 2014 ( 3پژوهشی را تح ناونع ت    «بررسی

رابطه بین رضایت شغلی و رضایت از زندگی معلمان مدارس» در ترکیه انجام داد .نتایج نشان داد

1

Barnett and Vaycis
Joseph and Deshpandeh
3
Demirel
2
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که سطح رضایت شغلی معلمان خوب بود اما استثنایی نبود .رضایت از زندگی نیز باالتر از سطح
متوسط ارزیابی شد .همچنین ارتباط معناداری بین رضایت ش  زا تیاضر و یلغ ز لعم یگدن م نا     
وجود داشت.
بطور کلی هدف تحقیق حاضر این است که ضمن تعیین میزان رعایت اخالق حرفهای ،رض تیا
از جبران خدمات و کیفیت زندگی مدیران مدارس؛ به بررسی رابطهای که برخورداری از اخالق
حرفهای و عادالنه بودن نظام جبران خدمات بر کیفی یدم یگدنز ت ر م نا یییی یییییتوان دشاب هتشاد د    
بپردازد .و درواقع ضمن بررسی رابطه اخالق حرفهای با رضایت از جبران خدمات ،تقابل دو بعد
رضایت درونی(معنوی) و رضایت بیرونی (مادی) را در بهبود کیفیت زندگی مورد سنجش قرار
دهد .با توج به اینکه تاکنون پژوهشی در این خصوص صورت نگرفت رد اذل تسا ه اتسار نیا      
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 .1مؤلفههای اخالق حرفهای توسط مدیران مدارس به چه میزان رعایت میشوند؟
 .2رضایت مدیران مدارس از سیستم جبران خدمات به چه میزان است؟
 .3کیفیت زندگی مدیران مدارس به چه میزان است؟
 .4آیا بین اخالق حرفهای مدیران و رض یس زا نانآ تیا س طبار تامدخ ناربج مت هههههه هههههههای وج دو
دارد؟
 .5آیا بین اخالق حرفهای مدیران و کیفیت زندگی آنان رابطهای وجود دارد؟
 .6آیا بین رضایت مدیران از سیستم جبر و تامدخ نا

فیک ی  یگدنز ت آآآآ آآآآآن طبار نا هه هههای وج دو

دارد؟
روش تحقیق
مطالعه حاضر از نوع توصيفي  -همبستگي میباشد .جامعه آماري این پژوهش شامل كليه مدیران
مدارس مقطع ابتدایی شهر خرمآباد به تعداد  166نفر ب اب ،یرامآ هعماج نیا زا .دو

زا هدافتسا       

جدول مورگان و کرجسی  120نفر به عنوان نمونه محاسبه و به روش نمونهگیری تص هداس یفدا   
انتخاب شد ،که  14نفر آنان به دلیل نقص در پاسخها کنار گذاشته ش تیاهن رد و دند   

 106نفر

وارد تحلیل گردیدند(نرخ پاسخگویی  .)0/ 88اب اد یروآدرگ راز د هه هههه :همانشسرپ هس لماش ا      .1
محقق ساخته اخالقحرفهای بر اساس ویژگیهای افر هب قلختم دا     اخ فرح قال هه هههای ک ( ریزودا
ال م مقفاو
 ، 2002ص  ) 167مر ّکّکب از  52سؤال به صورت طیف پنج گزینههه اي لیکرت  ،،،از ک ما ال ال
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( )5تا کامال مخ  مفلا (( )1طراحییی ش .د  .2رض جار تامدخ ناربج زا تیا ر یو و  و  نی ((((( (((((( ) 1998
مرکب از  10سؤال که بر اساس طیف  5رتبهای لیکرت از کامال موافقم تا کامال مخالفم ،عادالنه
و منطقی بودن سیستم جبران خدمات را از دید کارکنان اندازهگیری میکند .3 .کیفیت زن یگد
سازمان جهانی بهداشت ،مقیاس کوتاه  62سوالی كه به ارز باي ييي چهاررر حيطههه از زن گد ييي ش ما للل

سالمت ج ،يمس سالمت روان ،ي روابط اجتماعي و محيط زندگی میپر مانشسرپ ییایاپ .دزاد ههه هههه-
های مذکور نیز پس از اجرای آزمایشی بر روی  20نفر از مدیران ب بیرض نومزآ زا هدافتسا ا     
آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 87 ،0/ 83و  0/ 87به دست آمده است .جهت تجزيه و تحل لي دادهها
کگروه و ی
از نرم افزار  spss-18و آزمونهاي توصيفي و همچنيننن آزمونننها اي اس طابنت ییی tتک ک
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافتهها
مشخصات نمونه مورد مطالعه در جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول  .1فراوانی و درصد خصوصیات جمعیتی نمونه مورد مطالعه
جنسیت
زن

تأ ه ل
مجرد

مرد

سن
متاهل

تحصیالت

03- 39

40 -94

ف قو     

50 - 60

لیسانس

دیپلم
فراوانی

77

29

درصد

72 /6

27 /4

14
31/2

14

92

31/2

86 /8

رشته تحصیلی

37

19

68 /9

17 /9

9
8/5

ف قو      
لیسانس

76

21

71 /7

19 /8

سابقه خدمت

م ید ریتتتتت ت-

آم زو شششششش ش-

علو ممم م-

آموزشی

ابتدایی

تربیتی

متفرقه

کمترزا     10

 10 - 20سال

سال

فراوانی

13

47

18

10

درصد

29 /2

44 /3

17 /0

9/4

 20س و لا       
بیشتر

3

62

77

2/8

24 /5

72 /6

همانگونه که در جدول  1مشخص است ،بیشترین فراوانی نمونه مورد مطالعه مربوط ب ناریدم ه   
زن ،متأهلین ،گروه سنی  40تا  94سال ،با تحصیالت لیسان ،س رشته تحصیلی آم و ییادتبا شزو
سابقه خدمت  20سال و بیشتر از  20سال است.
سؤال  . :1مؤلفههای اخالق حرفهای توسط مدیران مدارس به چه میزان رعایت میشوند؟
به منظور پاسخگویی به این سؤال از آزمون tت نمض .دش هدافتسا یهورگ ک
شاخص متغیر اخالق حرفهای  96است.
جدول  .2نتایج آزمون  tتک گروهی متغیر اخالق حرفهای

یا ن نیگنایم هک        

011
مقدار t
54 36.7
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درجه       

س حط        
معناداری

آزادی

0.000

105

تفاوت میانگین
35.98113

انحراف معیار

میانگین
1 31.981 1

حد پایین

8155 0 10.

حد باال
37.9227

34.0395

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار آماره آزمون  tبرابر  36 / 745میباشد و سطح
معناداری ) (p-valueبرابر  0. 000است که چون p − value =  / 000 < α =  / 5 :است و با
توجه به اینکه حد باال و حد پایین مثبت میباشد میانگین جامعه بیشتر
اب      95درص تیاعر نانیمطا د    

از مقدار مورد آزمون است بنابراین میییت هک تفرگ هجیتن ناو
اخالقحرفهای مدیران درحد باالیی است.

سؤال  :2رضایت مدیران مدارس از سیستم جبران خدمات به چه میزان است؟
یا ن نیگنایم هک        

به منظور پاسخگویی به این سؤال از آزمون tت نمض .دش هدافتسا یهورگ ک
شاخص متغیر جبران خدمات  03است.
جدول  .3نتایج آزمون  tتک گروهی متغیر رضایت از جبران خدمات
مقدار t
- 49 1 2.

درجه    
آزادی
105

س حط       
معناداری
0.034

تف وا ت      
میانگین

- 1.50000

میانگین
00 8.50 2

انحراف معیار
8762 1 7.

حد پایین

حد باال

-2 .884 2

- 58 11.0

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار آماره آزمون  tبرابر  -2/ 149میباشد و سطح
معن ادا ری            ) (p-valueبرابررررررررررر  0. 034اس  نوچ هک ،ت

: ::::::::::::::::::::::::::::::

 p − value =  / 034 < α =  / 5است و با توجه به اینکه حد باال و حد پایین منفی مییی-
باشد میانگین جامعه برابر مقدار مورد آزمون است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با  95درصد
اطمینان رضایت مدیران از جبران خدمات در حد مقبولی است.
سؤال  :3کیفیت زندگی مدیران مدارس به چه میزان است؟
به منظور پاسخگویی به این سؤال از آزمون tت نمض .دش هدافتسا یهورگ ک

یا ن یم هک ااااااا اااااااانگین

شاخص متغیر کیفیت زندگی  78است.
جدول  .4نتایج آزمون  tتک گروهی متغیر کیفیت زندگی
مقدار t
3.274 1

درجه     
آزادی
105

س حط       

معناداری
0.000

تف وا ت       

میانگین

انح فار      

حد پایین

.33962 41

92.3396

.12174 11

977 1 2. 1

میانگین

معیار

حد باال
16.4815

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار آماره آزمون  tبرابر  31/ 274میباشد و سطح
معناداری ) (p-valueبرابر  0. 000است ،که چون  p − value =  / 000 < α =  / 5 :است
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و با توجه به اینکه حد باال و حد پایین مثبت میباشد میانگین جامعه بیشتر از مقدار مورد آزم نو
است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با  95درصد اطمینان رعایت اخالقحرفهای در مدیران در
حد باالیی است.
سؤال  . :4آیا بین اخالق حرفهای مدیران و رضایت آن ر تامدخ ناربج متسیس زا نا ا طب ههههه ههههههای
وجود دارد؟
سؤال  :5آیا بین اخالق حرفهای مدیران و کیفیت زندگی آنان رابطهای وجود دارد؟
سؤال  :6آیا بین رضایت مدیران از سی نانآ یگدنز تیفیک و تامدخ ناربج متس

طبار ههههههه ههههههههای

وجود دارد؟
به منظور پاسخگویی به سؤاالت  5 ،4و  6از آزمون ضریب همبستگی پیرس یدرگ هدافتسا نو د    .
که نتایج در جدول زیر خالصه شده است:
جدول  .5نتایج آزمون ضر بی
کیفیت زندگی

همبستگی پیرسون متغیرهای اخالق حرفهای ،رضایت از جبران خدمات و کیفیت زندگی
رضایت از جبران خدمات

. 172

∗ . 213

. 78

. 029

سطح معناداری

106

تعداد

106
∗∗ . 257

1

ضریب همبستگی پیرسون

. 08 0
106

ضریب همبستگی پیرسون
اخالق حرفهای

سطح معناداری
106

رضایت از جبران خدمات

تعداد

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که در مورد سؤال اول با  95درصد اطمینان
بین اخالق حرفهای مدیران و رضایت از جبران خدمات رابطه معناداری وجود دارد چ حطس نو   
معناداری آزمون از  0.05کمتر است همچنین مقدار  rنشان میدهد که رابطه بین دو متغیر اخالق

حرفهای مدیران و رضایت از جبران خدمات مثبت میباشد چون مقدار  rبه سمت 1نزدیک می-
شود .در مورد سؤال دوم در سطح معناداری  0.05بین اخالق حرفهای و کیفیت زن ناریدم یگد   
رابطه معناداری وجود ندارد چون سطح معناداری آزم زا نو

 0.05بیش لاؤس دروم رد .تسا رت     

سوم نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که با  99درصد اطمینان ب تیاضر نی   
از جبران خدمات و کیفیت زن ادانعم هطبار ناریدم یگد ر راد دوجو  د یرادانعم حطس نوچ         
آزمون از  0.05کمتر است .همچنین مقدار  rنشان میده زا تیاضر ریغتم ود نیب هطبار هک د    

  

جبران خدمات و اخالق حرفهای مدیران مثبت میباشد چون مقدار  rبه سمت  1نزدیک میشود.
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نتیجهگیری
مطالعه حاضر بیانگر آن بود که اخالق حرفهای و کیفی یدم یگدنز ت ر رد نا

دح

.دوب ییالاب      

وضعیت رضایت مدیران از سیستم جبران خدمات نیز در حد مطلوبی ب  اما دو ا دوبن ییانثتس  ..... ....در
شه ؛تسا یقالخا یا    
واقع آنچه امروزه در دانش مدیریت مطرح است توجه و عنای زرا هب ت شش شش
یعنی مدیریت را بدون این مفاهیم اساسی نمیییت فرح قالخا و تفرگ رظن رد ناو ههههه ههههههای ی زا یک
زمینههای دانش مدیریت بهشمار میرود این اهمیت بویژه در حوزه م ادم یشزومآ تیرید رس    
ضروری تر است و به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای رسیدن به اهداف آموزش یتیبرت و ی   
سازمانها و مدرسهها و در سطح باالتر یعنی جامعه تبدیل شده است .اخالق به عنوان یک تنظ می
یتواند عملکرده یا
کننده ارتباطات انسانی همیشه مهم است .در مدیریت این مکانیسم داخلی م 
اخالقی را بدون نیاز به اهرمهای خارجی ب وایب ناغمرا ه رد  .... ...نق الخا ش قق ققق در عملکر اتفر و د ر،
تصمیم گیری و ارتباطات مهم و تعیین کننده است .از این رو ،بحث اخالق و م کی هب تیرید    
مسئله مهم در دورههای مدیریت تبدیل شده است (الوانی ، 005 2 ،به نقل و یمساق زا
 .) 015 2از طرفی در دهههای اخیر بهبود کیفیت زندگی به عنوان یکی از اه فاد

،یزورهب   
اص هعسوت یل   

جامعه ،بر سیاستگذاریهای بسیاری از کشورها تأثیرگذار بوده اس تیعضو هطبار نیا رد .ت     
کیفیت زندگی مدیران مدارس به عنوان قشر فرهنگی و مؤثر جامعه و گروهی که نق یساسا ش   
در پرورش سرمایههای انسانی هر کشوری بر عهده دارند ،میبایستی ب هجوت دروم شیپ زا شی     
قرار گیرد .در این راستا نظامهای جبران خدمات که در دو دهه اخیر ج ژاو نیزگیا هههه یا ی نام  ند   
مدیریت حقوق و دستمزد و سیستم پرداخت شدهاند ،در نگرشهای جدید مدیریت منابع انسانی
در جهت بهبود کیفیت و در نهایت مطلوبیت زندگی نیروی انسانی مورد توجه خاص قرار گرفته
است .از طرفی بخشی از نتایچ پژوهش بیانگر عدم ارتباط معناداری بین اخالق حرفهای و کیفیت
زندگی مدیران مدارس بود که این نتیجه تا حدودی ب تفای ا هه هههه اینیسح قیقحت یا ن ناراکمه و      
(  ) 1390و مامی و خسروی (  ) 2014مبنی بر معناداری ارتباط مؤلفهههه  یونعم شوه یا و ه  وش     
هیجانی با زیرمقیاسهای کیفیت زندگی ،در تناقض است .چراکه تأثیر اخالق حرفهای بر کیفیت
زندگی افراد در ابعاد مختلف ج مس ی ،روح یذپانراکنا یعامتجا و ی ر اذل تسا 

هلئسم نیا

هب         

پژوهشهای اساسیتری نیازمند است.چراکه ه ،یزور و قزر شیازفا ببس قلخ نسح هراوم     
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آرامش روح و روان ،جلب و ج ا بذ فف فففراد ب بترا و یتسود طباور ماکحتسا ه ا یعامتجا تاط       
مناسب در زندگی که همگی از زیرمقیاسهای کیفیت زندگی است ،میشود.
از دیگر نتایج تحقیق حاضر رابطه معنادار اخالق حرفهای مدیران با رضایت آنان از سیستم جبران
خدمات بود به این صورت که هر چقدر اخالق حرفهههای م شیب نارید تت تتتر باش انآ تیاضر د ن از   
جبر زین تامدخ نا

رتالاب م یییییییییی ییرود.ک قیقحت جیاتن اب یدودح ات جیاتن نیا ه و ییالوج

      

       

ه کم اران(  ،) 1390بارنت و ویسیس (  ،) 2000و جوزف و دشپانده ( )6 00 2ه سم ویی دارد .چرا که
آنان دریافتند که فضای اخالقی میتواند جنبههای رضایت شغلی از جمله رضایت از پرداخ و ت
جبران خدمات را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین بهتر است جهت ارتقای اخالق حرفهای م نارید
که نوعی مزيت رقابتي در دنیای امروزه برای س امزا نننه م بوسحم یشزومآ یا

یییی یییییش زین و دنو   

جهت پایبندی هرچه بیشتر آنان به شاخصهای اخالق حرفهای که متضمن بهبود کیفیت خدمات
آموزشی مدارس و انتقال و ترویج ارزشها و اصول اخالقی به دیگر زا و هسردم نانکراک  همه     
مهمتر بار آوردن دانشآموزان به عنوان شهروندانی مفید و قابل اعتماد میییباش اوم هب دن ر ربز د     
توجه شود:
اخالق در نظام اجتماعي كه براساس فرد بنا شده است ،هم قادر است احترام فرد را افزايش دهد
و هم استقالل او را در جهت نوآوري افزون نمايد م يس ر سگ ترش و توسعه اخالق سك ب و كار از
ابعاد چندگانه اي ش لك مي يگ رد ،كه سلسله مراتب مازلو تا حدودي روند تحول روانشناختي آن
را نشان ميدهد .توقف در هر كدام از اين مراحل و يا ارزش گذاري ب ره هب دح زا شي مادك      
تاثير معكوس خواهد داشت .او يل ن ق نتجا ،قالخا هعسوت يارب مد ا حم ساسحا زا ب ر ،تيمو       
احساس بي عدالتي و تناقض مي باشد .هرقدر مزاياي حاصل از رعايت اخالق حرفه اي فرا يگ رتر
باشد ميزان تعهد به اصول آن از درجه باالتري برخوردار است .برای رفتارهاییی اخالق ييي م نارید
ارزش و احترام قایل بوده و براي آن پاداش مناسبي درخور ش انآ تلزنم و نأ ن د  ررر رررر نظررر گرفته
شود .با توجه به اینکه بین وظایف ،مسئولیتها و مسائل مدیر امروزی با آنچه که در گذش هدوب هت   
است شباهت زیادی وجود ندارد؛ اصول اخالقی باید هرروزه اولویتبندی شود و برنامهاي براي
تقويت آن با مشاركت مدیران تنظيم شود که ضمن آن توقع رفتار اخالقي و انتظارات اخالقي از
مدیران مورد تأکید قرار گیرد.
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بخش دیگری از نتایج پژوهش بیانگر رابطه معنادار رضایت از جبران خدمات با کیفیت زن یگد
مدیران مدارس بود .به این صورت که هر چقدر رضایت مدیران از جبران خ  تامد خخ خخخود بیش رت
باشد کیفیت زندگی آنان نیز ب م رتالا یی یییرود.ک  نیا ه ن جیت ههه هههه ت ودح ا د ی اب ی ا تف هههه هههههه شهوژپ یا   
دمایرل(  ) 2014مبن نیب هطبار ندوبرادانعم رب ی لغش تیاضر ی  و  ر اض ی ناملعم یگدنز زا ت   

       

ه سم ویی دارد .بنابراین الزم است توجه خاص و بیش متسیس ندوب یقطنم و هنالداع یارب یرت       
جبران خدمات و همتا بودن آن با سیستم جبران خدمات در سازمانهای دیگر که خ نانآ تامد   
اگر کمتر از مدیران مدارس ،این قشر فرهنگی و تأثیرگذار جامعه نباشد ب مه رتشیب کش نود    
نیست؛ مبذول شود و در این راستا به عوامل زیر توجه شود:
ضمن توجه به خواستهها و نیازهای این افراد ،اقدام به طراحی سیستم جبران خدماتی که شایسته
و متناسب با زحمات و ارزشمندی مسئولیت آنان در سرنوشت ی ريز .دوش تسا هعماج ک ااااا اااااا از
یک طرف موجب انگيزش ،افزايش حسن نيت اجتماعي و اعت ام ددد و نهايت ًاًاًاًا تقويتتت و وف رادا ييي
آنها به سازمان میشود و از طرف دیگر موجبات ارتقای عدالت اقتصادی و از همه مهمتر ت نیمأ
معیشت زن ،یناگد

فیک دوبهب ی  تمالس و یگدنز ت ر یحو

مسئولین باید وضعیت پرداخته ،ا و قوقح

ر دارفا یمسج و ا ف  را .دنیامن مه

        

اداپ و دزمتسد شششش شششششه ریاس و هباشم یاهنامزاس رد ا     

سازمانها را مورد شناسایی و کارشناسی دقیق قرار دهند .تا با طراحی ی ماظن ک    جبر تامدخ نا   
مناسب از طرفی بر جذب و حفظ نیروی انسانی شایسته و باانگیزه اقدام نمایند و از طر رگید ف   
موجب تشویق کارکنان به تالش بیشتر ،افزایش توانمندیها و مهارتهای شغلی آنان شوند.
منابع
ابونیا عمران ،فرحناز (  .) 1388اخالق و سرشت ایرانیان .چاپ اول ،آم ،ل نشر ورسه.
اسفندیاریمقدم ،علیرضا (  .) 1386اخالق حرفهای کتابداران و اطالعرسانان .تهران ،انجمن کتابداری قم.
اسالمی ،محمدتقی؛ دبیری ،احمد؛ علیزاده ،مهدی (  .) 1388اخالق کاربردی .چاپ دوم ،ق ،م  مولع هاگشهوژپ و
فرهنگ اسالمی.
اصفهانی ،محمدمهدی ( .) 72 31اخالق حرفهای در خدمات بهداشتی و درمانی .چاپ اول ،تهران ،دانش هاگ
علوم پزشکی ایران.
امیری ،سیامک؛ حاج فیروزآبادی ،مرجان؛ بهرامی باباحیدری ،توران؛ ساداتی ،لیال (  .) 1392بررسي يك فيت زند يگ
كاركنان دانشگاه علوم پزش يك البرز و عوامل مؤثر بر آن .نشریه دانشگاه علومپزشکی البرززز ،دوره س ،مو
شماره  ،1صص . 18 - 22
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ق ،س لا
باقری ،حسین؛ صالحی ،محمد؛ حاجیزاد ،محمد (  .) 1389اخالق حرفهای در مدیریت .پژوهشنامه اخالق ق
سوم ،شماره 7و ،8صص .9- 28
بالنچارد ،کنث (  .) 1380مدیریت بر قلبها .ترجمه عبدالرضا رضایینژاد ،چاپ دوم ،تهران ،نشر فرا.
پرداختچی ،محمدحسن؛ قهرمانی ،محمد؛ گلدوست جویباری ،یاسر (  .) 1388کیفیت زندگی کاری .چ پا

،لوا

تهران ،بهآوران.
جوالیی ،سودابه؛ جلیلی ،حمیدرضا؛ رفیعی ،فروغ؛ حق ،ینا

 همطاف ،ییاباب یجاح ؛دیمح ((((( ((((((  .) 1390بررس طابترا ی   

فضای اخالقی محیط کار پرستاران با رضایت شغلی آن امرد یشزومآ زکارمرد نا نننن نننننی دانش یکشزپ مولع هاگ
تهران .فصلنامه اخالق پزشکی ،سال پنجم ،شماره  ، 15صص . 11 - 24
حسنزاده فروغی ،علی (  .) 1392مدیریت آموزشی در مدارس امروز .چاپ اول ،تهران ،آوای نور.
حسینیان ،سیمین؛ قاسمزاده ،سوگند؛ نیکنام ،ماندانا (  .) 1390پیشبینی کیفیت زندگی معلمان زن بر اساس متغیره یا
هوش هیجانی و هوش معنوی .فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،دوره سوم ،شماره  ،9صص . 42 - 60
خلعتبری ،فیروزه؛ طباطبایییزدی ،رؤیا (  .) 1390ع جم(یداصتقا تلاد م الاقم هعو ت ))) )))) .چ پا

،لوا ،نارهت

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
خنیفر ،حسین؛ پورحسینی ،مژده (  .)31 90مهارتهای زندگی .چاپ یازدهم ،قم ،نشرهاجر.
زکی ،محمدعلی (  .) 1386کیفیت زندگی و رابطه آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اص .ناهف
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،سال سیزدهم ،شماره  ،4صص . 416 -914
سعادت ،اسفندیار (  .) 1392مدیریت منابع انسانی.چاپ هجدهم ،تهران ،سمت.
سلطانحسینی ،محمد؛ شعبانیبهار ،غالمرضا؛ همایی ،رضا (  .) 1391بررسی سهم نسبی س تیفیک رب ینامزاس تمال     
زندگی کارکنان ادارات تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد .مطالع تیریدم تا   
ورزشی ،شماره  ، 14صص . 89 - 106
ن-
شاکری ،علیرضا (  .) 1389اخالق حرفهای در مدیریت آموزشی و سازمانهای آموزشی .اول یب سنارفنک نی ننن ننن
المللی مدیریت و نوآوری ،ص . 22 -1
صافی ،احمد (  .) 1380سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش .چاپ سوم ،تهران ،ارسباران.
عنابستانی ،ملیحه؛ سعیدیکیا ،مهدی ( .)3 39 1اخالق حرفهای .چاپ دوم ،تهران ،نشر آها.
فتحی ،سروش؛ میرساردو ،طاهره؛ بائوجالهوتی ،طاهره (  .) 1390بررسی کیفیت زن یهاگشناد داهج نانکراک یگد     
دانشگاه تهران و عوامل موثر بر آن .پژوهشنامه علوم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره  ،4صص . 137 -361
فرامرز قراملکی ،احد (  .) 1388اخالق سازمانی .چاپ اول ،تهران ،انتشارات سرآمد.
فرامرز قراملکی ،احد (  .) 1390درآمدی بر اخالق حرفهای .چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات سرآمد.
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قاسمممزاده ،ابوالفض ،راوز ؛ل یقت ؛؛ ؛؛؛ مه ور ،نوید حح حا  هبیدا ،یئاضر ؛هل ((( (((( .)3 39 1رابط فرح قالخا ه هههه هههای ب تیلوئسم ا    
ی،
اجتماعی و پاسخگویی فردی :نقش میانجیگر فرهنگ خدمتگزاری .فصلنامه اخالق در علوم و فن روا ی ی
سال نهم ،شماره  ،2صص . 69 - 76
ش می جنا ییی هویتتت س نامزا ییی در رابطهههي بیننن
قاسمزاده ،ابوالفضل؛ ملکی ،شیوا؛ بروکی میالن ،شعبان ( .)3 39 1نقش ش
ي،
اخالق حرفهاي با رفتار شهروندي سازمانی و رفتار انحرافی کار .مجله ايراني اخالق و تاريخ پزشكي ي
دوره هفتم ،شماره  ،٤صص . 66 - 79
قوامی ،سید صمصامالدین؛ قریب ،غالمرضا (  .) 1392بررسی نظام جبران خدمات در اسالم .اسالم و پژوهشهای
مدیریتی ،سال سوم ،شماره  ،1صص . 77 - 90
کاملی ،محمدجواد؛ دارابی ،رضا؛ جعفری ،محمد؛ نامجوگرمی ،محمد ( .) 1390بررسی نقش نظام مدیریت حق و قو
دستمزد بر کارایی کارکنان ستاد ناجا .فصلنامه توسعه ،سال ششم ،شماره  ، 20صص . 41 - 69
کریتنر ،رابرت؛ کینیکی ،آنجلو (  .) 1390مدیریت رفتار سازمانی .ترجمه علیاکبر فرهنگ ،هدازرفص نیسح و ی   
چاپ چهارم ،تهران ،برآیند پویش.
کیانی ،اردشیر (  .) 1391اخالق حرفهای مشاوران .تهران ،نشر ورای دانش.
مصباحی ،مریم؛ عباسزاده ،عباس ( .) 1392الگوی سیستمی اخالق حرفهههای در آم .یلاع شزو    فص قالخا همانل   
زیستی ،سال سوم  ،شماره  ، 10صص . 11 - 33
معاونت آموزش دفتر امور نیروی انسانی ( .) 71 31اخالق کارگزاران .چاپ هفتم ،تهران ،مرکز آموزش م تیرید
دولتی.
میرسپاسی ،ناصر (  .) 1391مدیریت استراتژ کی

منابع انسانی و روابط کار .چاپ سی و دوم ،تهران ،نشر میر.

میرکمالی ،سیدمحمد (  .) 1389رهبری و مدیریت آموزشی .چاپ هجدهم ،تهران ،یسطرون.
میرکمالی ،سیدمحمد (  .) 1382اخالق و مسئولیت اجت ریدم رد یعام ی شزومآ ت ییی یییی .مجل و یسانشناور ه

مولع    

تربیتی ،سال سی و سوم ،شماره  ،1صص . 201 - 221
ناظمی ،ش سم الدین؛ برجعلیلو ،شهال (  .) 1391تبیین رابطهی ابعاد عدالت سازمانی و جنبههای گون زا تیاضر نوگا   
جبران خدمات .پژوهشنامهی مدیریت اجرا یی  ،سال چهارم ،شماره  ،7صص . 159 - 178
نجات ،سحرناز و ه کم اران (  .) 1385استانداردسازی پرسشنامه کیفی مزاس یگدنز ت ا ت ،تشادهب یناهج ن ر و همج     
روانسنجی گویه ایرانی .مجله دانشکده بهداشت یتسنا و  ت یقحت و ق تشادهب تا ییییییییی  ،دوره  ،4ش هرام ،4
صص .1- 12
نصير ،ي ح يم د (  .) 1385بررسي روا يي و پايا يي مقياس كوتاه يك فيتتت زن گد ييي س ادهب نامزا شش شششت جه نا ييي و ن خس ههه
فارسي آن ) .(IRQOLمجموعه مقاالت سومين سمينار سراسری بهداشت رواني دانشجويي.
نظری ،شیرزاد و ه کم اران (  .) 1392اخالق حرفهای و مدیریت آموزش .ی کنفرانس بینالمللی مدیریت چالشها
و راهکارها.
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