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ای  و اخالق حرفه  یاجتماع  ت ی نقش مسئول  یهدف پژوهش حاضر بررس
  ق یتحق  نی. ا بودبدنی شهر تهران  تربیت  معلمین  یاجتماع   هیسرماارتقاء  در  

مبتنی بر معادالت ساختاری  یف یو ازنظر روش، توص  یازنظر هدف کاربرد
بدنی شهر تهران  معلمان تربیت  هی شامل کل  قیتحق   نیا   ی. جامعه آماربود

با    یریگ. نمونهدبودننفر    2343ه درمجموع  ک   1397-98  ی لیدر سال تحص
  ی با در نظر گرفتن حجم جامعه آمار  یا خوشه  یری گاستفاده روش نمونه

تع ا   نییاز جدول  بر  و  استفاده شد  مورگان  نمونه  اساس حجم    ن یحجم 
به  425نمونه   آمد.  دست  به  اندازهنفر  متغ منظور  از   قیتحق  یرهایگیری 

)کارول    یاجتماع   تیمسئول  رداستاندا   هایپرسشنامه استوارتز  (،  2003و 
و   یاجتماع  هی( و سرما1393)  کیانی و همکارانای  اخالق حرفه خداداد 

افزار  ها با استفاده از نرموتحلیل داده( استفاده شد. تجزیه1391همکاران )
SPSS    وAMOS   جی. نتادیاستفاده گرد  یو استنباط  یفیآمار توص  یبرا  

اخالق   نیب  ، یا پذیری با اخالق حرفهمسئولیت  نیبنشان داد که    قیتحق
معلمحرفه ب  ی اجتماع   ه یبا سرما  نیای  با   یاجتماع  تی مسئول  ر یمتغ  نیو 

حرفه معناداراخالق  و  مثبت  ارتباط  نتا  یای  درنهایت  دارد.   ج یوجود 
  ی انجیم  ریمتغ  قیاز طر  ینشان داد که مسئولیت اجتماع   یمعادالت ساختار

بر سرمااخالق حرفه اثر  تربیت  ن یمعلم  ی اجتماع   هیای  تهران  بدنی شهر 
وپرورش شهر تهران با آموزش  نیو مسئول  رانیمد  دارد.  یمثبت و معنادار

مسئول  نهینهاد و  اخالق  افزا   ،ی اجتماع   تیکردن  بر   هیسرما  شیعالوه 
  معلمین   یاجتماع  هیمثبت منتج از سرما  یامدهایباعث پ  توانندیم  یاجتماع
 . بدنی گردندتربیت

 ها دواژه یکل
 بدنیتربیت رانیدب ، ی اجتماع   هیسرما ، ایاخالق حرفه  ، یاجتماع   تیمسئول

The purpose of this study was to investigate the role of 

social responsibility and professional ethics in 

promoting the social capital of physical education 

teachers in Tehran. The research was applied in terms 

of purpose and methodological, descriptive and 

correlational based on structural equations. The 

statistical population of this study included all physical 

education teachers in Tehran during the academic year 

1398-1983, which were 2343 in total. Sampling using 

cluster sampling taking into account the statistical 

population of the sample size table was used Morgan 

sample and accordingly the sample size was 425 

people. The standard questionnaires of social 

responsibility Carrol and Schwartz (2003), Kiani et al 

professional ethics (2014) and Khodadad et al. (2012) 

social capital questionnaires were used to measure the 

research variables. Data were analyzed by SPSS and 

AMOS software for descriptive and inferential 

statistics. The results showed that there is a positive 

and significant relationship between responsibility 

with professional ethics, teachers' professional ethics 

with social capital and social responsibility variable 

with professional ethics. Finally, the results of 

structural equations showed that social responsibility 

through the mediator variable of professional ethics 

had a positive and significant effect on the social 

capital of physical education teachers in Tehran. 

 Keywords 

Social Responsibility, Professional Ethics, Social 
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 مقدمه 
و آموزش است  کشور  هر  در  انسانی  عظیم  سرمایه  وپرورش 

دهنده میزان رشد و ترقی  نحوه فعالیت آن در هر کشور نشان
می کشور  )آن  تربیت(.  36باشد  جوانب    یکی بدنی  بخش  از 

آموزش نظام  جسم  یتأثیرگذار  پرورش  روح  یدر   یو 
به دانش  است.  تربیتطوریآموزان،  به که  ابزار  بدنی  عنوان 
آموزان شناخته شده به دانش   یهای بدنارائه فعالیت  یبرا  یمهم

در تکامل رفتار، نگرش،    یبدنی نقش مهماست. معلّمان تربیت 
و  مهارت برا  دادنها  موردنیاز  به    یبدن  تیفعال  ی اطالعات 
بنابرادانش  عوامل مؤثر بر عملکرد   یی شناسا  نیآموزان دارند؛ 

 (.2دارد ) یادیز تیآنان اهم یشغل
 یهای علمدر زمینه   یو تحول  رییامروز که هرروزه با تغ  یایدر دن

رعا لزوم  است  حرفه  تیهمراه  سازمان   1ایاخالق  ها در 
به چشم مبیش  ای بودن  حرفه   ط یاز شرا  یک. یخوردی ازپیش 

مخصوص آن حرفه  ی  آن به اصول اخالق  یبندیهر رشته، پا
برخوردار    یاریبس  تیاز اهم  2اصول در معلمان  ن یا  تیاست. رعا

م تعارض  بروز  صورت  در  تا  مالحظات  ارزش   انیاست  و  ها 
  مختلف به انتخاب درست دست   5ی و فرهنگ  4ی اسیس  ،3یاجتماع
و  ی  ای از اصول، باورهای اخالقاخالق، مجموعه (.  29)  بزنند 

حاکم بر رفتار فرد، با در نظر گرفتن آنچه صحیح یا   هایارزش
 ای همین ترتیب اخالق حرفه به  (.  5)  شودتعریف می،  غلط است

می  بشری  مجموعه   توانرا  سلوك  معیارهای  و  اصول  از  ای 
کند. در حقیقت،  ها را تعیین میافراد و گروهر  دانست که رفتا

فرآیند تفکر عقالنی است که هدف آن،  ک  ای یاخالق حرفه 
است که در سازمان باید چه موقع، چه ر  محقق کردن این ام

حفظ  ارزش را  )شاعه  او  هایی  اخالق10کند  ای حرفه  (. 
کنش مجموعه از  واکنش ای  و  اخالقها  شده    یرفتهپذ  ی های 

شود تا ای مقرر میها و مجامع حرفهسازمان  یاست که از سو
اجتماعمطلوب روابط  برا  یترین  را  در    یاعضا  ی ممکن  خود 

انسان کامل    6ت یترب  .(21ای فراهم آورد )حرفه  یفوظا  یاجرا
رس ح  دنیو  عم  ازمندین  بهیط  اتیبه  گسترده    قیمطالعات  و 

عوامل تمام  به   یدرباره  منجر  که  ، 7وریبهره  ش یافزا  است 
ک  8یی کارا مدارس  بخشییفیت و  امی  9در  ازجمله  که    ن ی شود 

 
1. Professional ethics 

2. teachers 

3. social 

4. Political 

5. Cultural 

6. Upbringing 

7. Productivity 

می  اجتماعمسئولیت  توانعوامل  و    رای  پذیری  موردتوجه 
بر مسائل مهمی از    (. مسئولیت اجتماعی15)  قرار داد  یبررس

... و  بشر  آموزش، حقوق  امنیت،  اخالق، محیط،  ید تأک قبیل 
صورت اقتصادی، به   توانددارد. مسئولیت اجتماعی است که می 

ها  قانونی، اخالقی یا دینی مجسم باشد. این امر، تعهد سازمان
  های جهت به حداکثر رساندن منافع و به حداقل رساندن هزینه 

را   ابعادنشان میاجتماعی  اخالقی، خیرخواهانه و دینی    دهد. 
امروزه   اجتماعی  مسئولیت  با  قرار    موردتوجهمرتبط  بیشتری 

( است  ترنر 9گرفته  رفتار    (2004)  10(.  را  اجتماعی  مسئولیت 
دوستانه در محل کار، بازار و اجتماعات  اخالقی، قانونی و نوع

می مقوله 37)  کندتعریف  از  یکی  ارت(.  در  که  با  هایی  باط 
تواند بر آن  مسئولیت اجتماعی است و مسئولیت اجتماعی می

بگذارد موضوع سرمایه اجتماعی است بنابراین  ؛  تأثیر بسزایی 
مسئولیت  هرقدر باشد  فرد  داشته  باالتری  اجتماعی  پذیری 

 (.23های اجتماعی فرد بیفزاید )تواند بر سرمایهمی
بهت اثربخشی  و  کارای  موجب  که  مواردی  مدارس  ازجمله  ر 

است.  می اجتماعی  سرمایه  سرماشود،   ،11ی اجتماع  هیامروز 
در   13ی انسان  سرمایه  و  12یکیزیف  هیتر از سرمامهم  اریبس  ینقش

اسازمان جوامع  و  شبکه می   فای ها  و  جمعکند  روابط    و   یهای 
ها و ها و انسانها، سازمانانسان   انیانسجام بخش م  ،یگروه

سازمانسازمان با  میها  غها  در   ، یاجتماع  هیسرما  ابیباشد. 
می   یاثربخش  هاسرمایه   ریسا دست  از  را  بدون  خود  و  دهند 

و    ی های توسعه و تکامل فرهنگراه   مودنیپ  ،یاجتماع  هیسرما
از   .(8)  شوندیناهموار و دشوار م  ،یاقتصاد سرمایه اجتماعی 

سازمانمفاه در  مهمی  بسیار  نقش  که  است  نوینی  و یم  ها 
و اقتصاد و اخیراً در    یشناسکند. امروزه در جامعه جوامع ایفا می 

به  اجتماعی  سرمایه  مفهوم  سازمان  و  صورت مدیریت 
استگسترده گرفته  قرار  استفاده  مورد  از    (.28)  ای  یکی 
به سازمان دشاخص سازمان  برتری یک  بودن    گریهای  دارا 

روی انسانی متعهد است، وجود چنین نیروی متعهدی عالوه  نی
می محسوب  سازمان  اجتماعی  سرمایه  اینکه  وجهه  بر  شود، 

دهد و زمینه را برای رشد و  سازمان را در اجتماع مهم جلوه می
. سرمایه اجتماعی همانند سرمایه  کندتوسعه سازمان فراهم می 

8. Efficiency 

9. Schools 

10 .Turner 

11. Social capital 

12. Physical capital 
13. Human Capital 
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(.  27دارد )مولد    انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده یا
تفاهم و   یتوان حاصل روابط مبتنرا می  یاجتماع  هیسرما بر 

سازمان دانست و آن را مجموع    رانیکارکنان و مد  نیاعتماد ب
آیند و سازمان به وجود می  یکه در ذات روابط اجتماع  یمنابع
  سازند، ی تر متر و مطلوب نیرا در سازمان دلنش  یاجتماع  یزندگ

افراد    نیدر روابط ب  یاعاجتم  هیسرما  بیترت  نیاطالق کرد. بد
بمی  خودنماییها  گروه  ایو   و  و    یکی زیف  هیاز سرما  شتریکند 

فعالیت می   یانسان جمعتواند  کلمن   یهای  ببخشد.  بهبود  را 
سازمان1994) در  اجتماعی  سرمایه  که  دارد  اعتقاد  منبع (  ها 

کن توانایی  در  و  است  افراد  برای  آنمهمی  کیفیت  ش  و  ها 
آن  سازمانی  زندگی  میمشهود  باشد.  ها  تأثیرگذار  بسیار  تواند 

بر اعتماد   یمبتن  وندهاییای از روابط و پشبکه   یاجتماع  هیسرما
نهادها،   نیو تعامالت افراد ب  یگروه  نیفردی و ب  نیب  یاجتماع

گروه سازمان و  اجتماعها  همبستگ  یهای  به  که  و    یاست 
اجتماع ب  یانسجام  گروهو  و  افراد    تحمای  ازها  رخورداری 

ها در جهت تحقق  کنش  لیو انرژی الزم برای تسه   یاجتماع
جمع و  فردی  )(7)  شودمی   ر منج  یاهداف  پاتنام  در  2000.   )

سرما خود،  دارا  یاجتماع  هیمطالعه  ازجمله مؤلفه  یرا  هایی 
مدن  هنجارهای  ،هاشبکه  سا  یمشارکت  به  اعتماد    ر یو 

می  اشهروندان  که  سرمایه   ه یسرما  نیداند  های برعکس 
  ی خصوص  تیاست که در مالک  ی عموم  ییکاال  گر،یمتعارف د

 . (33) ستیبه رهبرداران ن
( بیان کردند بین سرمایه  1393در این زمینه مجیبی و نبوی )

وجود    یاجتماعی و مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار
ا(30)  دارد جالن  مانی.  مسئولیت 1390)  انیو  بین  رابطه   )

داشتند که    انیکردند و ب  یاجتماعی و سرمایه اجتماعی بررس
تحت تأثیر متغیر سرمایه اجتماعی   یماًمسئولیت اجتماعی مستق

رابطه  ( در تحقیقی  1397همکاران )کرمی و  .  (21)  قرار دارد
حرفه   نیب سازماناخالق  و  روح  یای  پذیری  مسئولیت  هیبا 

  مدارس متوسطه دوم استان کردستان   ران یدب  نیدر ب  یاجتماع
ای و سازمانی با  نتایج نشان داد رابطه اخالق حرفه پرداختند.  
بود. همچنین رابطه    داریپذیری اجتماعی مثبت و معن مسئولیت

(.  24)  دار بودای با اخالق سازمانی مثبت و معنی اخالق حرفه 
و   )گلی  و  1397همکاران  بررسی  به  تحقیقی  در  شناسایی  ( 

حرفه مؤلفه اخالق  و  اجتماعی  مسئولیت  پرداختند. ای  های 
مؤلفه یافته چهار  دارای  اجتماعی  مسئولیت  که  داد  نشان  ها 

افزایش   مسئولیت،  به  نسبت  جامعه  آگاهی  مسئولیت،  توسعه 

 
1. Ahn & Park 

2. Hoi 

3. Harris 

تبلیغ برای مسئولیت و جلب اعتماد برای مسئولیت و اخالق  
دارایحرفه مسئولیت  ای  مؤلفه  پاسخگویی،  شش  پذیری، 

(.  17)  باشدعدالت، تعهد کاری، صداقت و صبر و شکیبایی می 
و   )علیزاده  بررسی  1397همکاران  به  تحقیقی  در    ل یتحل( 

ب  یکانون اخالق حرفهمؤلفه   نیرابطه  سرما  و  ایهای    ه یابعاد 
کانونی  اجتماع متغیر  ارتباط  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  ی 
اجتماعی  حرفه   اخالق سرمایه  کانونی  متغیر  با   73/0ای 

)می دارند  یکدیگر  با  معناداری  ارتباط  همچنین  (.  4باشد. 
)یافته و همکاران  کبیری  پژوهش  که  1398های  داد  نشان   )

حرفه اخالق  با  اجتماعی  مسئولیت  مدنی  بین  اخالق  و  ای 
های فوتبال لیگ دسته یک ایران رابطه مثبت  هواداران باشگاه

)م دارد  وجود  و  22عناداری  حاتمی  دیگری  پژوهش  در   .)
( حرفه 1397همکاران  اخالق  که  دریافتند  مسئولیت (  و  ای 

حرفه  اخالق  و  رفتارشهروندی  بر  مسئولیت اجتماعی  بر  ای 
باشگاه  هواداران  مثبت  اجتماعی  اثر  فوتبال  برتر  لیگ  های 

 (. 19معناداری دارند )
پارك  و  اهن  تحقیق  می2018)  1نتایج  نشان  اقدامات (  دهد 

صورت مسئولیت اجتماعی سازمان که توسط سازمان به  متداول
اعمال می در شکلبلندمدت  مثبتی  تأثیر  سرمایه  شود،  گیری 

اجتماعی با ذینفعان اصلی و ایجاد مشروعیت از ذینفعان ثانویه  
نوبه خود تأثیر بسزایی در حفظ و بقای سازمان دارد  دارد که به 

کنند ( در تحقیق خود بیان می 2018و همکاران )  2هوی(.  3)
مالی فعالیت عملکرد  سازمان،  اجتماعی  مسئولیت  مثبت  های 

هایی بخشد و تأثیر مثبت در بین شرکتآینده شرکت را ارتقا می 
هستند،  جامعه  باالی  اجتماعی  سرمایه  با  مناطق  در  که 

 ازمانمسئولیت اجتماعی س های منفیتر است. فعالیتبرجسته

های مستقر فقط عملکرد مالی آینده شرکت را در بین شرکت 
می کاهش  جامعه  باالی  اجتماعی  سرمایه  با  مناطق  دهد در 

کنند که گنجاندن  ( بیان می2019و همکاران )  3(. هریس20)
های اجتماعی در برنامه درسی، آموزش را  اخالق و مسئولیت

می  حرفهتقویت  رفتار  مانند  موضوعات  و  حریم کند  ای، 
انسان،   بر  تأثیر  مجازی،  فضای  معنوی،  مالکیت  خصوصی، 

 4(. نتایج تحقیق فارل 18دهد )قرار می   موردبحثآزادی بیان را  
( همکاران  می2019و  نشان  نگرش(  گرچه  مسئولیت   دهد 

سازمان اخالق   اجتماعی  مشتریان  اما  است،  مهم  همچنان 
ز نگرش به  عنوان یک رفتار مهم در درك خود اتجاری را به 

( در تحقیقی به  2016)  5(. گائو و هی 11کنند )برند ارزیابی می 

4. Ferrell 

5. Gao & He 
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 کارکنان  ی سازمان  یو رفتار شهروند  یاجتماع  تیمسئولبررسی  
ی پرداختند. و عدالت سازمان  یاخالق  یرهبر  ینقش محور  با

داد   نشان  مسئولنتایج  مثبت  یاجتماع   تیکه  رفتار   یتأثیر  بر 
  ی اخالق  یرهبر  یلهوسرد که بهکارکنان دا  یسازمان  یشهروند

( 2014)  1ووین هرت و همکاران  .(13)  سرپرستان مؤثر است
علت و    کیعنوان  به   یاجتماع  هیسرمادر تحقیقی به بررسی  

 تیمسئولپرداختند. نتایج نشان داد که    یاجتماع  تیمسئول   امدیپ
سرما  یاجتماع بستر  به می  یاجتماع  هیدر  ارزش  تواند  عنوان 
توسط اعتماد  و  شده    جادی گذاران اسرمایه   یو ماد  یذهن  هیسرما

در توسعه اعتماد و تعهد  د یبا  این موضوع  د. متقابل شناخته شو
 . (38) ابدیگسترش  نفعانیمتقابل ذ

  و ای  اخالق حرفه   ی،اجتماع  تیمسئولدر تحقیقات انجام شده  
به اجتماع  هیسرما و  ی  است  شده  بررسی  با هم  مجزا  صورت 

به  بپردازد  تحقیقی که  این سه مؤلفه  بررسی  به  صورت جامع 
بدنی  انجام نشده است. ضمن اینکه در ورزش و بخش تربیت 

وپرورش به بررسی این سه مؤلفه پرداخته نشده است  آموزش
 ایو اخالق حرفه   یاجتماع  تیمسئولو تنها در موارد محدودی  

ها و روزافزون سازمان   شدن  دهیچیامروزه په است.  بررسی شد
 های محیط  در  3ی رقانونیو غ   2ی راخالقیغی  کارها  زانیم  شیافزا
مد  ،یکار رهبران   4ران یتوجه  ا  5و  به  اخالق    جادیرا  حفظ  و 

ها  سازمان  یدر همه  یاجتماع  ییپاسخگو  و  تیولئمس  ،ایحرفه
های انسان سالم شاخصوالنه از  ئرفتار مس.  کرده است  یضرور

جامعه هر  مبه   یادر  نظامدیآیحساب  هم   6وپرورشآموزش  . 
در   رود.شمار می  در جامعه به  یاجتماع  از ارکان توسعه   یکی

اخسال بنتالش   ر،یهای  تحول  جهت  در  در   نیادیهایی 
راستاآموزش در  ارتقا  بخشیکیفیتی  وپرورش  رفتار   یو 

صورت گرفته    رانیو دب  ن رایوالنه و پاسخگو از طرف مدئمس
طور که در سند تحول بنیادین هم به مصالح جامعه  ت. همان اس

)منافع ملی( و منافع فردی با اولویت منافع ملی در موارد تزاحم، 
نماید پذیری اجتماعی تأکید میتوجه توأمان دارد و بر مسئولیت

توجهی از  چنان شگرف و قابل تأثیر آن   ری؛ اما تحوالت اخ(12)
به پانگذاشته   یجاخود  چراکه  در    هر  هیاند؛  تحول 
  ی انسان  یروین  یو جمع  ی رفتار فرد  رییوپرورش به تغآموزش

برم دب  رانیمد  .گرددیموجود  ارکان    یکیعنوان  به   رانیو  از 
تعل  یاساس در  تأثیرگذار  ترب  میو  در  تی و  جامعه،    تحقق   هر 

دارند    یدینقش کل  یاجتماع  و توسعه   یسازمان  اهداف، توسعه 

 
1. Vveinhardt 
2. Immoral 

3. illegal 

ن روح  اتیاخالق   به  بودن  منصف  ازمندیو  داشتن    یه و 
 نیدر ب  یژگیو  نیو پرورش ا  جادیمنظور ابه  ،پذیریمسئولیت

ا  آینده  شهروندان  بر  هستند.  کشور  و  جامعه  اساس،    نیهر 
تحقق    یپذیر برامسئولیت  و   پاسخگو  رانیدب  پرداختن به مقوله 

  و   یسازمان  تیاولو  کیعنوان  به   یهای آموزشاهداف سازمان 
در مدارس،    یاساس  یگونه رفتارهاهای اینزمینه  آوردن  فراهم

امروزه    .(25است )  یضرور  الزم و   ی تیواقع  ران یو دب  رانیمد
را در    یمهم  ارینقش بس  ی اجتماع  مسئولیتای و  اخالق حرفه 

اچراکه    کنند.می  افیا  وپرورشآموزش  معلمان  نکهیبرحسب 
ارزش  وپرورشآموزش   کرده و   یرا درون  ییها و هنجارهاچه 

  انجام آن، تحت تأثیر   زانیباشند، نحوه انجام کار و م  رفتهیپذ
 . خواهد گرفت قرار

ی  اجامعهدر هر    وپرورشآموزشکه گفته شد نهاد    طورهمان
مسئول تحقق بخشیدن به اهداف تعلیم و تربیت در جامعه بوده  

ترین هدف  یاصلو رسالت هدایت نسل جوان را بر عهده دارد. 
پرورش   و  رشد  مهم  این  به  رسیدن  برای  تربیت  و  تعلیم 

آموزان اعم از رشد جسمی، روانی، اجتماعی و  دانش   جانبههمه
است اف  طورهمان یعنی    ؛...  و  آگاهی  که رشد شناختی  زایش 

اهداف  دانش  از  یکی  تقویت    است،   وپرورشآموزشآموزان 
قوای جسمانی و ارتقای سالمتی نیز هدف دیگر این نهاد تلقی  

در  یم باب،  همین  در  درس  هادههشود.  اخیر  بدنی  یت تربی 
از    عنوانبه  و  هارشته یکی  تعلیم  نظام  تربیتی  و  آموزشی  ی 

ان قرار گرفته است  تربیت جز دروس اصلی اکثر کشورهای جه 
و به همین منظور نیروهایی متخصص در نظام تعلیم و تربیت  

آموزش میو  گرفته  کار  به  تحول   ؛شوندوپرورش  سند  در 
،  وپرورشآموزشبنیادین تعلیم و تربیت کشور، هدف غایی در  

همه    آموزاندانش تربیت   و  هاساحت در  تربیت  و  تعلیم  ی 
از یکی  است.  طیبه  حیات  به    گانه ششی  هاساحت   دستیابی 

زیستی ساحت  تربیت،  و  معلمان   -تعلیم  که  است  بدنی 
شان، ها و ماهیت شغلیبدنی با توجه به شرح وظایف آنیت ترب

دارند هدف  به  دستیابی  در  بسزایی  اینکه  ؛  نقش  به  توجه  با 
بدنی بر اساس رابطه نزدیک و  معلمان تربیت  معلمان ازجمله

بعد از اعضاء خانواده  آموزان دارند، ای که با اکثر دانش دوستانه 
افکار    یریگرا در شکل   یرتأثیشترین  بتوانند  می آموز،  یک دانش 

باشندآموز  دانش  شرایط    یبایستلذا  ،  داشته  از  به  گروه  این 
جنبه  از  و  بشود  ویژه  توجه  مقام مختی  هامعلمان  و  لفشان 

4. Managers 

5. leaders 

6. Education 
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ها فراهم آورده آن   یمطلوب برا  ی حفظ شده و شرایط  یمعلم
وپرورش، سرمایه  با توجه به محوریت معلمان در آموزش  شود؛

تواند در دستیابی به اهداف عالیه نهاد  اجتماعی در این گروه می 
وپرورش نقش بسزایی داشته باشند. سرمایه اجتماعی  آموزش

وپرورش ر اهمیت دارد که آموزشوپرورش از این نظدر آموزش
نهادی فراگیر، پویا و تأثیرگذار بر رفتارها و هنجارهای آشکار 

باشد. اهمیت سرمایه اجتماعی برای معلمان  و نهان جامعه می 
ها بدنی در آن است که موجب اجتماع آن از جمله معلمان تربیت 

ها با مدیر و  ها خواهد شد و موجب انسجام آن در قالب گروه
می س مدارس  در  معلمان  تسهیل ایر  طریق  از  و  گردد 

موفقیتفعالیت جمعی  آنهای  بهتر  عملکرد  موجب  ها آمیز 

ویژگی می شناخت  طرفی  از  ویژگیشود.  سرمایه های  های 
تربیت  معلمان  بین  در  تبیین بدنی میاجتماعی  نوعی  گر تواند 

در  های آن باشد.  نگرش آنان نسبت به توسعه جامعه و مؤلفه 
  ت یدر موفقای  ایت با توجه به نقش تأثیرگذار اخالق حرفه نه 

علی هاسازمان آموزش،  کلیدی الخصوص  نقش  و  وپرورش 
وپرورش  مسئولیت اجتماعی معلمان در آینده و موفقیت آموزش

که   است  سؤال  این  به  پاسخگویی  درصدد  نقش  محقق 
ی  اجتماع   هیسرماارتقاء  ای در  و اخالق حرفه   یاجتماع  تیمسئول

 .  باشدمی چگونه  بدنی شهر تهرانتربیت لمینمع
 

 
 مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

 
 

 شناسی تحقیق روش
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر استراتژی توصیفی  
اجرا   میدانی  روش  به  که  است  ساختاری  معادالت  بر  مبتنی 

آمارگردد.  می کل  قیتحق  نیا  یجامعه  معلمان   هیشامل 
  19ه  ک  1397-98  یلیتهران در سال تحص  شهربدنی  تربیت 

نفر مرد    578نفر )  1765وپرورش که درمجموع منطقه آموزش
م  1187و   زن(  روش    یریگنمونه   .باشندی نفر  استفاده  با 

تع  یاخوشه   یریگنمونه  گرفتن    نییو جهت  نظر  در  با  نمونه 
حجم نمونه مورگان    نیی( از جدول تعN)  یآمار  تیحجم جمع

نفر به دست    425اساس حجم نمونه برابر    نیاستفاده شده و بر ا

 
1. Carroll & Schwartz 

تهران به پنج قسمت   شهروپرورش  منظور آموزش  نیبد  آمد.
خواهد شد و از هر    میشمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقس

منطقه   کی  یصورت تصادفشده به   کیتفک  ییایمنطقه جغراف
تعداد    نییعنوان نمونه انتخاب خواهند شد، سپس پس از تعبه 

و بر اساس    ندانتخاب شد  یصورت تصادفبدنی به تربیت   دبیران
 جدول مورگان حجم نمونه به دست آمد.

این تحقیق برای گردآوری اطالعات پرسشنامه مسئولیت  در 
و    اجتماعی مؤلفه،  2003)  1شوارتز کارول  چهار  شامل  که   )
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 35و جمعاً شامل    4دوستانه و نوع   3، اخالقی 2، اقتصادی 1نونی قا
( است  شده  استفاده  است،  ایران  6سؤال  در  پرسشنامه  این   .)

(  14( اعتباریابی شده است )1393توسط قالوندی و همکاران )

 آمدهدستبه (  α=782/0)  5و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 
ای کیانی و همکاران  است. همچنین از پرسشنامه اخالق حرفه

  ت یرعا، 6انههآگا تیرضا  و ی آزادلفه ( که شامل پنج مؤ1393)
قانون هفر و  رابط  7نگ  حدود  و ،  8رابطه   تیشفافه،  و  مشاوره 

شرا  تیمسئول به   ت یرعا،  9بحران   یطدر  در    یری کارگاخالق 
شامل    10فنون جمعاً  )  50که  است  این  26سؤال  پایایی   .)

 ( کرونباخ  آلفای  روش  به   آمدهدستبه (  α=862/0پرسشنامه 
( 1391است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی خداداد و همکاران )

رفتار  ، 12سازمانیاعتماد ، 11یفرد نیاعتماد بمؤلفه  4که شامل 
است و جمعاً شامل    14یمشارکت سازمانو    13ی سازمانی شهروند

(. پایایی این پرسشنامه 25سؤال است، استفاده شده است )  41

( کرونباخ  آلفای  روش    است.   آمدهدست به (  α=841/0به 
میهمان مشاهده  که    ی )آلفا  یدرون  ییایپا  بی ضرشود  طور 

ا در  باال  یبرا  قیتحق  نیکرونباخ(  پرسشنامه  سه   7/0  یهر 

مورد استفاده  یهاپرسشنامه  قبولقابل  ییایبوده که نشان از پا
های ها از روشوتحلیل دادهیه تجز  منظوربه . در این تحقیق  دارد

توصیفی سازمان   16ی استنباطو    15آمار  برای  گردید.  استفاده 
طبقه  کردن  خالصه  توصیف  دادن،  و  خام  نمرات  بندی 

توزیع  اندازه تنظیم جدول  توصیفی همانند  آمار  از  نمونه  های 
درصده شاخصفراوانی،  محاسبه  نظیر ا،  پراکندگی  های 

برآورد پارامترها و   منظوربه میانگین، انحراف معیار استفاده شد.  
استفاده شد. آزمون کجی پیش استنباطی  از آمار  و   17بینی آن 

بررسی نرمال بودن تک متغیره و از ضریب    منظوربه   18کشیدگی 
جهت استفاده   رهیبودن چندمتغبررسی نرمال    منظوربه   19ماردیا 

آزمون  ناپارامتر  20ک یپارامتر  یهااز  شد.    21کیو  استفاده 
بررسبه  ب  ی منظور    ضریب از    ق یتحق  یرهایمتغ  نیارتباط 

ساختار  22رسونیپ  یهمبستگ معادالت  مدل  از  استفاده    23ی و 
ارتباط    یو بررس  یفیدر بخش آمار توص  قیتحق  نی. در ادیگرد

نرم   قیقتح  یرهایمتغ  نیب در    25نسخه    24SPSSافزار  از  و 
نسخه    25AMOSافزار  از نرم  ق یتحقمعادالت ساختاری  بخش  

 .دیاستفاده گرد قی مدل تحق یمنظور طراحبه  23
 یافته های تحقیق 

 ها های جمعیت شناختی نمونه توصیف ویژگی .1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  ویژگی جمعیت شناختی  سؤال

 3/39 167 مرد جنسیت 

 7/60 258 زن

 5/12 53 سال  30تا  20 رده سنی 

 5/31 134 سال  35تا  31

 24 102 سال  40تا  36

 32 136 سال  40بیشتر از 

 5/16 70 سال  5تا  1 سابقه شغلی 

 5/27 117 سال  10تا  6

 
1. Legal 

2. economic 

3. ethical 

4. Humanitarian 

5. Cronbach's alpha 

6. Freedom and informed consent 
7.Observance of culture and law and Limit of relationship 
8. Transparency of relationship 

9. Counseling and responsibility in times of crisis 

10. Observance of Ethics in applying techniques 

11. Interpersonal Trust 
12. Organizational Trust 

13. Organizational Citizenship Behavior 

14. Organizational Engagement 

15. Descriptive Statistics 

16. Inferential statistics 

17. skewness 

18. Kurtosis 

19. Mardia coefficient 

20. parametric 

21. non parametric 

22. Pearson's correlation coefficient 

23. Structural Equation Modeling 
24. Statistical Package for the Social Sciences 

25. Analysis of Moment Structures 
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 1/23 98 سال  15تا  11

 9/32 140 سال  15بیشتر از 
 

جدول  که    طورهمان می  1در  درصد(    7/60)شود  مشاهده 
ها مرد بودند و بیشترین تعداد  نمونه درصد(    3/39)  ها زن و نمونه 

( سندرصد(    5/31نمونه  فاصله  بودند.  سال    35  تا  31  ی در 

 15بیشترین تعداد نمونه متعلق به بخش سابقه خدمت باالی  
 بود.  سال

 رهینرمال بودن چند متغ ی بررس برای (ای مارد بینرمال شده )ضر یدگیکش بیضرگیری پژوهش و مقادیر مدل اندازه .2جدول 

مقدار   بارعاملی کشیدگی  کجی   مسیرها 

t 

 بیضر

 ایمارد

نسبت  

 بحرانی 

مسئولیت  

 اجتماعی 

 235/3 198/6 - 845/0 - 677/0 048/0 قانونی ˂ ---

 604/25 899/0 - 519/0 010/0 اقتصادی  ˂ ---

 828/16 892/0 - 846/0 - 048/0 اخالقی  ˂ ---

 985/15 846/0 - 663/0 153/0 بشردوستانه ˂ ---

اخالق  

 ای حرفه 

 - 53/0 - 644/0 034/0 آزادی  ˂ ---

 620/4 397/0 - 383/0 227/0 رعایت فرهنگ  ˂ ---

 746/9 654/0 - 361/0 065/0 یتشفاف ˂ ---

 534/8 934/0 - 379/0 - 055/0 مشاوره  ˂ ---

 250/5 471/0 - 046/0 - 453/0 رعایت اخالق ˂ ---

سرمایه 

 اجتماعی 

 - 951/0 - 406/0 - 286/0 بین فردی ˂ ---

 927/11 536/0 570/0 - 708/0 سازمانی ˂ ---

 105/22 828/0 - 126/0 - 481/0 شهروندی  ˂ ---

 029/16 669/0 - 247/0 - 206/0 مشارکت  ˂ ---

 
نتایج   اساس  داده   2جدول  بر  توزیع  بودن  نرمال  مورد  در 

می نشانگرها  مشاهده  به  مربوط  کجی  مقادیر  تمامی  شود 
بوده و همچنین   -1تا    1)متغیرهای مشاهده شده( در دامنه  

دامنه   در  نیز  کشیدگی  به  مربوط  دارد،    -3تا    3مقادیر  قرار 
های توان گفت که توزیع دادهبنابراین با توجه به این مقادیر می 

بررسی  به   هاگویه جهت  همچنین  است.  بوده  نرمال  صورت 
شود مقدار  که مشاهده می  طورهماننرمال بودن چند متغیره  

که و   آمدهدستبه   198/6ضریب کشیدگی نرمال شده برابر با  
( بحرانی  نسبت  از  145/3مقدار  کمتر  یجه  درنتباشد،  می   5( 

)جدول   ندارد  وجود  متغیره  چند  نرمالیته  از  نت2انحراف  ایج (. 
تمامی    دهدمینشان    2جدول   به    هایشاخصکه  مربوط 

ای نشانگرهای متغیر مکنون مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه 

بار ( و  96/1)بیشتر از قدر مطلق    tو سرمایه اجتماعی از مقدار  
( مورد قبولی برخوردارند و این نشانگرها  3/0ی )بیشتر از  عامل

ای و اخالق حرفه برای سنجش متغیرهای مسئولیت اجتماعی،  
اجتماعی   محسوب    هایشاخص سرمایه  با  یممناسبی  شوند. 

های مسئولیت اجتماعی، اخالق توجه به نرمال بودن توزیع داده
بررسی فرضیه تحقیق از    منظوربه ای و سرمایه اجتماعی  حرفه

 .آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد 

 
 

 

 آزمون همبستگی پیرسون  .3ل جدو

 سرمایه اجتماعی ایاخالق حرفه  مسئولیت اجتماعی   متغیرها 

 ضریب همبستگی پذیری اجتماعیمسئولیت
 سطح معناداری 

1 - - 
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 ضریب همبستگی ایاخالق حرفه 
 سطح معناداری 

489/0 
001/0 

1 - 

 ضریب همبستگی یاجتماع یهسرما
 سطح معناداری 

536/0 
001/0 

539/0 
001/0 

1 

 

( نما3جدول  همبستگ  یش(،  آزمون  سرمایه    ینب  یدهنده 
باشد.  بدنی تهران می تربیت  رانیپذیری دباجتماعی با مسئولیت
پ آزمون  به  توجه  نتاعملبه   یرسونبا  و  ارائه شده در    یجآمده 

معنادار سطح  به  توجه  با  می  یجدول  بمشاهده  که    ین شود 
اجتماعمؤلفه مسئولیت  معلمان  با    یهای  اجتماعی  با  سرمایه 
دارد؛  (  Sig  ،536/0=r=001/0)به  توجه   معنادار وجود  رابطه 
رد  ینبنابرا آزمون  همچنین  شود.  می   فرض صفر  به  توجه  با 

نتاعملبه   یرسونپ و  به    یجآمده  توجه  با  در جدول  ارائه شده 

معنادار می  یسطح  بمشاهده  که  حرفه   ین شود    با ای  اخالق 
  ( Sig  ،539/0=r=001/0به )معلمان با توجه  سرمایه اجتماعی  

  فرض صفر رد   ینرابطه معنادار وجود دارد؛ بنابرا  ازنظر آماری
جدول    شود.می نتایج  به  توجه  با  های  فه مؤل  ینبهمچنین 

اجتماع حرفه با    یمسئولیت  معلمان  اخالق  توجه  ای  به  با 

(001/0=Sig ،489/0=r )رابطه معنادار وجود دارد. 
 

 ضریب استاندارد متغیرهای مدل پژوهش .2شکل 

ین متغیرهای  بمنظور بررسی ارتباط  مُدل تحقیق به   2شکل  در  
شده ارائه شده    استانداردپژوهش در حالت ضرایب رگرسیون  

طور که در مدل تحلیل عاملی هم مشاهده شد در است. همان 

بارهای عاملی از مقادیر قابل قبولی   این مدل نیز تمامی مقادیر
 برخوردارند. 

 

 1 های برازش مدل ارتباطی متغیرهای پژوهششاخص .4جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازش شاخص

 - 329/200 - کای اسکوآر )کای دو( 

 - 60 - درجه آزادی

 مطلوب 339/3 5کمتر از  (χ2/dfاسکوآر به درجه آزادی )نسبت کای 

 مطلوب 933/0 9/0بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 898/0 8/0بیشتر از  ( AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 مطلوب 074/0 1/0کمتر از  ( RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )



 شهر تهران یبدنت یترب ن یمعلم یاجتماع  هیدر ارتقاء سرما یاحرفه  ی و اخالق یاجتماع ت ینقش مسئول 85

 

 

 مطلوب 030/0 05/0کمتر از  (RMRباقیمانده )ریشه دوم میانگین مجذورات 

 مطلوب 950/0 9/0بیشتر از  ( CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 931/0 9/0بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 951/0 9/0بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )
 2 

و    ی قیشود شاخص برازش تطبمشاهده می  4  با توجه به جدول
ن به   ییکوی شاخص  شاخصبرازش  اصلعنوان  برازش    یهای 

  یمدل دارد. نسبت کا  دیی بوده که نشان از تأ  9/0از    شتریمدل ب
منظور بوده که به   5( کمتر از  339/3)  یاسکوآر به درجه آزاد

قبول  دییتأ قابل  مقدار  از  پژوهش  است.    اربرخورد  یمدل 
برآورد که    یخطا  نیانگیدوم م  شهیر  نکهیبا توجه به ا  نیهمچن

وان شاخص  عنقبول بهاز قابل  کیکمتر    ریشاخص مقاد  نیدر ا
  RMSEAمقدار شاخص    ،رودمطلوب بودن مدل به شمار می 

قبول مدل  آمده که نشان از برازش قابل دستبه   074/0برابر با  
بنابرا مقاد  ن یدارد؛  به  توجه  به یبا  ارتباطدست ر  مدل    ی آمده 

برازش کاف از  ادامه سا  یپژوهش  است. در   ج ینتا  ریبرخوردار 
 . رار خواهد گرفتق  یحاصل از مدل پژوهش مورد بررس

 ارتباط بین متغیرهای پژوهش .5جدول 

 سطح معناداری  tمقدار  یبار عامل ارتباط بین متغیرها

 001/0 763/11 589/0 سرمایه اجتماعی ˂---مسئولیت اجتماعی 

 001/0 574/12 651/0 ایاخالق حرفه ˂---مسئولیت اجتماعی 

 001/0 270/9 412/0 سرمایه اجتماعی ˂---ای اخالق حرفه 

 
یافته اساس  )بر  پژوهش  مشاهده می5جدول  های  که (  شود 

مسئولیت اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی  
تربیت )معلمین  دارد  تهران  شهر  ،  Sig=001/0بدنی 

763/11=t  و  )( مسیر  ضریب   آمدهدستبه (  β=589/0مقدار 
دهد که مسئولیت نشان می  5جدول    آمدهدستبه است. نتایج  

بدنی شهر تهران اثر  ای معلمین تربیت اجتماعی بر اخالق حرفه 

( است  داشته  معناداری  و  Sig  ،574/12=t=001/0مثبت   )
است. بر اساس   651/0مقدار بار عاملی )ضریب مسیر( برابر با 

)هیافت پژوهش  می5جدول  های  مشاهده  اخالق  (  که  شود 
تربیت حرفه بر سرمایه اجتماعی معلمین  بدنی شهر تهران  ای 

( با ضریب تأثیر  Sig  ،270/9=t=001/0اثر مثبت و معناداری )

(412/0=β )دارد . 

 بدنی مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی معلمین تربیت ای در ارتباط بین اثر میانجی اخالق حرفه  .6جدول 

 یرمستقیماثر غ اثر مستقیم  متغیر مالك  متغیر میانجی  بینمتغیر پیش

 - 65/0 - ---> ایاخالق حرفه  ---> مسئولیت اجتماعی 

 - 41/0 سرمایه اجتماعی ---> ایاخالق حرفه  ---> -

 65/0*41/0=27/0 59/0 سرمایه اجتماعی ---> ایحرفه اخالق  ---> مسئولیت اجتماعی 
 

 

( نتایج  اساس  مشاهده  6جدول  بر  »مسئولیت   شودمی(  که 

بر حرفه   اجتماعی«  )»اخالق  مسیر  ضریب  با    ( β=65/0ای« 
حرفه »اخالق  و  معناداری  مثبت  برتأثیر  »سرمایه    ای« 

مثبت و معناداری    تأثیر(،  β=41/0ضریب مسیر )اجتماعی« با  
به  ؛  دارند توجه  با  و  است  برقرار  دوم  و  اول  شرط  بنابراین 

)حاصل اثر  65/0*41/0ضرب  مسیر  ضریب  یرمستقیم  غ( 
ای بر سرمایه اجتماعی  مسئولیت اجتماعی از طریق اخالق حرفه

ن  توابنابراین می ؛  بود(  β=27/0برابر با )  6بر اساس نتایج جدول  
اخالق   میانجی  متغیر  طریق  از  اجتماعی  مسئولیت  که  گفت 

بدنی شهر تهران اثر  ای بر سرمایه اجتماعی معلمین تربیت حرفه
 مثبت و معناداری دارد.
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 گیریبحث و نتیجه 
افراد در    تیبه فعال  یدهجهت  وهیش  نیتری پذیری اساسمسئولیت

 ازمندیبهتر، ن  ییبه کارا  یاب یدست  یها براسازمانو    سازمان است 
اخالق  ییاجرا اصول  مح  یکردن  هستند  یسازمان  طیدر   خود 

سازمان25) در  بهتر  اثربخشی  برای  مؤلفه (.  است  نیاز  های  ها 
خصوص در تأثیرگذار بر محیط سازمان و جامعه بررسی شود به 

های دیگر و جامعه وپرورش که بر سازمانسازمانی مانند آموزش
 باشد.بسیار تأثیرگذار می 

 ینببر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون مشاهده شد که  
اجتماعی  و  ری  پذیمسئولیت آماریسرمایه    ارتباط   ازنظر 

  نشان داد   یمدل معادالت ساختار  جینتا  د ووجود دار   یمعنادار
دارد.    یاجتماع  هیبر سرما  ی معنادار  مثبتپذیری اثر  که مسئولیت

ایمان    (،1397همکاران )این یافته با نتایج تحقیقات علیزاده و  
(  36،  21،  4( )1390طالقانی و همکاران )  (،1389و جالئیان )

رسد دلیل احتمالی همخوانی به این  همخوانی دارد. به نظر می 
تأثیرات مثبت بلندمدت  یکی از عواملی که باعث  خاطر باشد که  

عبارتی،  ه  پذیری است. بمسئولیت  شود،می  وپرورشدر آموزش
پیوند، مسئولیت ایجاد  موجب  اجتماعی  پاسخگویی  و    پذیری 

بین  تع مشارکت  و  ارتباط  وامل،  ایجاد  افراد  سرمایه    باعث 
درون و  گروهی  بین  شد.    یگروهاجتماعی  مسئولیت خواهد 

رفتارهایی می بروز  باعث  که  است  مهارتی  که  اجتماعی  شوند 
است    یاصل  ،پذیریگیرند. مسئولیتقرار می   گذاریمورد ارزش 

ادار  نهیکه در زم وسو تسم  هایشفعالیت  و  معلمبه    یاخالق 
ها  ها و نادرستیکژی  منحرف شدن به سمتدهد و او را از  می
کنند ( در تحقیق خود بیان می 2018اهن و پارك )  .داردیبازم

به  که  اجتماعی  مسئولیت  متداول  بلندمدت اقدامات  صورت 
گیری سرمایه اجتماعی با  شود، تأثیر مثبتی در شکل اعمال می

ذ از  مشروعیت  ایجاد  و  اصلی  که  ذینفعان  دارد  ثانویه  ینفعان 
)به  دارد  مجموعه  یک  توسعه  در  بسزایی  تأثیر  خود  (.  3نوبه 

دانشعنوان  به   معلمان برای  الگو    و   وظایف  دیباآموزان  فرد 
  ن یا  صورت مطلوبی انجام دهند وخود را به   یاجتماع  تیمسئول

دانش تعهدات   به  کنند.را  منتقل  خود  ترتیب اینبه   آموزان 
جانبه  ی ایمزا  یتماعاج  پذیریمسئولیت داشت    یادو  خواهد 

هم  طوریبه  رو  مدرسهکه  منسجم  تریاخالق  کردی از  نفع  و  تر 
سود بیشتری از این   زین  نفعیذ  یهاو هم جامعه و طرف  بردیم

دوستانه پذیری نوعموضوع خواهند برد. عالوه بر این مسئولیت
بسط توجه به دیگری و اطمینان از رفاه دیگران در زندگی  به  

باشد و  که این بخش در ارتباط با همدلی می  داردجمعی اشاره  
دست یافتن به اهداف فردی بدون    کند کهاین فضا را مهیا می

امر از    نیاانجام نشود.  حق دیگران  تظارات به در نظر گرفتن ان
می   سویک بسباعث  در  ما  تا  عملکردها  یاریشود  و    ی رفتار 
فرد  شیخو اهداف  به  ناظر  صرفاً  شخص  یکه  است    یو 

ما   یاز رفتارها  یاریتا بس  گرید  یاز سو  زیو ن  مکنی  نظردیتجد
 های یتما در موقع  یبرا  گراندی  رفتار  ،و برعکس  گرانید  یبرا

اجتماع پ  یمختلف  )گرد  بینییش قابل  به  16د  ورزش  معلم   .)
تواند جو  دلیل دوری از محیط کالس و حضور در فضای باز می 

آموزان داشته باشد و بیشتر نسبت به مسائل  ی با دانش تردوستانه 
آموزان و جامعه خود آگاهی پیدا کند. ورزش هم اجتماعی دانش 

می که  است  تمریموضوعی  مسئولیت  تواند  داشتن  برای  نی 
اجتماعی و رعایت اخالق باشد. فردی که در محیط ورزش یاد 
بگیرد که باید به قوانین ورزشی احترام بگذارد، در اجتماع هم از  

می دوری  غیراخالقی  کارهای  و  کردن  جو تخلف  از  کند. 
توان آینده سرمایه اجتماعی یک سازمان را دید  می   دوستانهنوع

سمتی   چه  به  کند.  که  حرکت  است   یاردوها  یبرگزارقرار 
 دوستانه   و ارتباط  مندصورت هدفبه و ورزشی    یحیمختلف تفر

تواند در این رابطه صورت  می   آموزانو دانش   بدنیمعلمان تربیت
می  نشان  نتایج  این  معلمان بگیرد.  استخدام  و  جذب  که  دهد 

باید در نظر گرفته   نیاز به دقت بسیاری دارد و افرادی  ورزش 
پذیر باشند. ورزش جزئی از جامعه است که  یتمسئولشوند که  

بودن    تنهانه  بانشاط  و  سالمتی  در  بسیاری   آموز دانش اهمیت 
تواند داشته باشد بلکه بر سالمت و نشاط جامعه هم تأثیرگذار می

ی هاجنبهشود که بر  یی محسوب میهابخش ورزش از    است.
م  دیگر باعث  این  و  دارد  اثر  نیز  معلم یاجتماع  یک  که  شود 

تری داشته باشد. وظیفه یک معلم ورزش ین سنگورزش وظیفه  
آموزان  به دانش  یموضوع و انتقال دانش درس کی سیتنها تدر

نیز مسئول است.    در قبالنیست و   جهت ینبدمسائل اجتماع 
و   پاسخگو  به  از  یتمسئولتوجه  ورزش  معلم  بودن  پذیر 

 باشد. موضوعات ضروری و الزم می
که   داد  نشان  حرفه  ین بنتایج  سرمایه  اخالق  با  معلمان  ای 

آماری  هااجتماعی آن دارد  ارتباط  ازنظر    ج ینتا  و  معنادار وجود 
  مثبت ای اثر که اخالق حرفه  نشان داد ی مدل معادالت ساختار

دارد که با نتایج تحقیقات ثمری   یاجتماع  هیبر سرما  یمعنادار
( مسیبی  پور    (،1397)پورحسن    (،1396و  معانی  و  عباسی 

(1395( دارد.  1،  32،  34(  همخوانی  نظر (  دلیل می   به  رسد 
ای  امروزه اخالق حرفه احتمالی همخوانی به این خاطر باشد که  

  ی مختلف هارا در حوزه  ی مهم  ارینقش بس  یاجتماع  هیو سرما
 کنند.می فایا
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اچراکه   ارزش   ک ی  افراد  نکه یبرحسب  چه  و  سازمان  ها 
باشند، نحوه انجام کار و    رفته یپذ  کرده و  یرا درون  ییاهنجاره

تأثیر  زانیم تحت  آن،  مثبت   قرار  انجام  رابطه  گرفت.    خواهد 
انسان و    نشانه آن   یاجتماع  هیبا سرما  ط یدر مح  یروابط سالم 

مح  است در  چه  هر  بودن،   زانیم  ی آموزش  طی که    قدرشناس 
  مؤدب بودن، رفتار   گران، یو مراعات د  یکارمالحظه   ،ییروخوش

  از  روییدر محل کار، سازگار بودن، پ  یداشتن، آراستگ  دوستانه
  باشد  شتریدر محل کار و باانضباط بودن در محل کار ب  مقررات
اجتماع  شترییب  ییتوانا  معلمین تعامل  و  نیب  یدر   خودشان 

  همکارانه و تالش   یهاحلجستجو برای راه   و  یجمع  یهاکنش
مناب  یابیدست  برای شبکه به  و  داشت  خواهند  دوطرفه   های ع 
  ها ها، سازمان انسان  انیانسجام بخش م ی و گروه یجمع روابط 

  اریگردد و بستر بسمی  جادی ها اها با سازمانها و سازمان انسان   و
بهره  یمناسب بهره   یبرداربرای    در  ی انسان  رویین  یورو 

در    یاجتماع  هیتوسعه سرما  شود.مختلف فراهم می  یهاسازمان
ای و از اخالق حرفه یبهسازیق وپرورش از طرسازمان آموزش

 ناپذیر یک تفک  یندیعنوان فرابه   ،یراخالقیغ  یبردن رفتارها  نیب
نقش  گیرد و  ی مصورت    کار  یرویو استعداد ن  یی توانایی  با شکوفا

پ  ییبسزا ا  شرفتیدر  مدارس  بخش  کندمی   فایسازمان  در   .
تربیت نیز معلمان  جهت ت  بدنی  اخالق  یابیدست  الش  جو    ی به 

برا دانش آموزش  یسالم  سرماوپرورش  توسعه  و    هیآموزان 
موردتوجه قرار   دقتبه نیاز است  آموزان  معلمان و دانش  یاجتماع

( و  35بگیرد  اخالقی  روابط  ورزش  معلمان  چه  هر   .)
دانش ابشردوستانه  با  خود  ی  جامعه  و  مدیر  همکاران،  آموزان، 

باشند   کرد. داشته  خواهند  دریافت  بیشتری هم  منابع حمایتی 
  ای و داشتن عملکرد مناسب معلم ورزش با رعایت وظایف حرفه 

دانش می با  را  خود  ارتباطات  و  تعامالت  اولیای تواند  آموزان، 
آموزان و سایر همکاران توسعه دهد. معلم ورزش به علت  دانش 

فضای  یژگیو مانند  ورزش  محیط  ورزش   تردوستانههای 
داشته باشد و در مسائل و   آموزدانش تواند ارتباط بهتری با  می

آن  باشد.  مشکالت  داشته  مشاور  نقش  این   هرحالبه ها 
ها و مشاغل مختلفی  یطهح آموزان در ادامه زندگی خود در  دانش 

مشغول خواهند شد و داشتن دید مثبت نسبت به معلم ورزش 
 شود.ورزش می منجر به حفظ ارتباط و تعامل سازنده با معلم

ای اخالق حرفه با    یاجتماع  تیمسئول  ینبنتایج نشان داد که  
آماری ازنظر  دارد  ارتباط  معلمین  وجود  مدل    جینتا  و  معنادار 

  مثبتاثر    یاجتماع  تیکه مسئول  نشان داد  یمعادالت ساختار
بدنی شهر تهران دارد  ای معلمین تربیتاخالق حرفه   یمعنادار

(، قنبرپور  1395)  و حاج خزیمه  یرکمالیمکه با نتایج تحقیقات  
(  24،  15،  29( )1397(، کرمی و همکاران )1398و همکاران، )

می مسئولهمانباشد.  همسو  که   یاعاجتم  پذیرییتگونه 
زممی دب  رانیمد  یازهاین  گرید  سازنه یتواند  همچون    رانیو 

حرفه  رهبراخالق  و  برخوردار  یاخالق   یای  از    یباشد، 
اجتماعمسئولیت افزامی  زین  یپذیری  به  اخالق    شیتواند 

(. پیچیده شدن شرایط  25)  کمک کند  رانیو دب  رانیای مدحرفه
ی افزایش داده  رقانونیو غ  یراخالقیغ  یکارها  زان یماجتماعی  

توجه مدیران و رهبران را به ایجاد و حفظ  است و این موضوع  
ت. معلمی در ه اسکرد  یضروری  اجتماع  یی و پاسخگو  تیلئومس

اخالق  مشاغل  حوزه موارد  به  نسبت  گیرد. ی مقرار    یحساس 
در    معلم  یهای اخالقمسئولیت  دهکنن  مشخص ی  احرفه اخالق  

. زمانی که یک معلم خود را نسبت به  تدریس و آموزش است
بداند،  دانش  و جامعه خود مسئول  دانش آموزان  را  مشکل  آموز 

از منابع و امکانات موجود،    هو با استفاد  داندمشکل خود را می 
آموزان خود دانش آید. او نسبت به  یبرم  هادرصدد حل مشکل آن

آموزان را با بهترین القاب  دانش دهد و ی نمنشان  زیرفتار تکبرآم
نام  مسئولیتمیها خطاب  و  که  معلمی  اخالق  کند.  باشد  پذیر 
اعمال  کند وای هم رعایت می حرفه ی  ابیارزش  ی نظر شخصاز 

می می  یوقتکند.  پرهیز  را   یآموزدانش  شودمتوجه  درس 
 آموزدانش برای یادگیری    است، با روش دیگر آموزش   دهینفهم

می  با  تالش  دارد  سعی  همیشه  کارکند.  اشت  یوجدان    اق یو 
وظ  یشتریب انجام  بپردازد  هاییفه به  که 15)  خود  معلمی   .)

آموزان حساس دانش   تیریبا مد  ارتباطر  و داست  پذیر  مسئولیت
ی هم برای او مهم  مالحظات اخالقعمل کردن به    ی نوعبه است  

است و در برابر    پذیرمسئولیتاست و به میزانی که یک معلم  
اعتماد و   ،یعدالت، برابر  مسئولیت اجتماعی خود پاسخگو است

یادگیری   جزبه کند. یک معلم ورزش باید  را رعایت می   انصاف
توجه  آموزان  دانش   یو عاطف  یبه رشد جسمهای حرکتی  هارتم

شرایط  کند برا  و  دردانش   شرفت یپ  یمناسب  ابعاد    آموز  دیگر 
ی را فراهم کند. احترام به یکدیگر در زمین ورزش، رعایت  زندگ

دانش  به  را  زمانی  قوانین  اتفاقات  این  و  دهد  آموزش  آموزان 
 آموزان خود را مسئول بداند. افتد که معلم در برابر دانش یم

ساختار  یجنتا که    یمعادالت  داد  از  نشان  اجتماعی  مسئولیت 
حرفه  اخالق  میانجی  متغیر  سرمطریق  بر  اجتماعی ای  ایه 

بدنی شهر تهران اثر مثبت و معناداری دارد که با  معلمین تربیت
(  1395عباسی و معانی پور )  (،1397نتایج تحقیقات پورحسن )

در تعامالت    یاجتماع  پذیرییتمسئولباشد.  ( همسو می1،  32)
انتقال    ران یو دب  ران یو توسط مد  ردیگی شکل م  یو روابط اجتماع

می  نیا  یزمان  ابد،ییم به احساس  که    ابدیانتقال    یدرستتواند 
و   رانیای مدجامعه از اخالق حرفه   رانیمد  ژهیوافراد جامعه به 

  سرمایه اجتماعی مطلوببه    دن یرس  ی برا.  برخوردار باشند  رانیدب
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ای اخالق حرفه   همراه با   ژهیوبه نیاز است که مسئولیت اجتماعی  
ب  یاخالق  یو رهبر  ینهادها اجتماع  یتمام  نی در جامعه و در 

در   یآموزش  یمؤسسه  ایسازمان    نیتریمدارس که اصل  ژهیوبه 
شودافراد    یاجتماع  تیترب  ایپرورش    ریمس   احساس.  نهادینه 

  را   خود  اهداف  افراد  شودمی  باعث  که  است  مفهومی  مسئولیت
  و   مسئولیت  کنند.  برقرار  مناسبی  ارتباط  دیگران  با  کرده،  دنبال

های  محیط   اساسی  الزامات  از  یکی  اجتماعی  پذیریمسئولیت
  هر  که   است  اصل  این  بر  قانونی   مسئولیت  .شودمی   ورزشی تلقی 

برای   تعیین  مقررات  و  قوانین   از  پیروی  مستلزم  محیطی   شده 
 هدف قوانین و مقررات و هنجارهااست. چراکه    همگان  صالح

 و رسیدن به  افراد  اکثریت  نیازهای  ینعنوان یک قرارداد، تأمبه 
رسیده    که به این مرحله از رشدافرادی  رفاه اجتماعی است و  

مسئول    افرادی،  باشند اجتماعی  لحاظ  همچنین   .هستندبه 
مسئولیت  شیافزا ارتقاحس  به  افراد   یاجتماع  تعهد  یپذیری 

  دنبال خواهد داشت و   را به   یاجتماع  یداریمنجر خواهد شد، پا
کرده  یلافراد جامعه خصوصاً افراد تحص  نیدر ب  یاجتماع  سالمت

به اهداف    یاب یدست و یاجتماع هیسرما زان یم دهد ورا بهبود می 
  معلمان ورزشاز    خواهد داد.  شیدر جامعه را افزا  داریپا  یتوسعه 

می  ارزش انتظار  به  جامعه  اعضاء  سایر  همچون  که  ها،  رود 
ا اعتقادات و باورهای مردم  حترام گذاشته و شئونات  هنجارها، 

ین  . اهای خود موردتوجه قرار دهنداخالقی را در کارها و فعالیت
آن  که  است  این  به  قوانین  دارند  وظیفه  و  شرایط  ها  بهداشت 

 زیست یط محبه  خود توجه کنند.    ذینفعان و    آموزاندانش ایمنی  
آن   و  باشند  داشته  توجه  نیاالیند،  خود  مرتکب همچنین  را 

نشوند   تبعیضات قومی  ... و  به  31)  و جنسی  (. آسیب رساندن 
خود رفتار اشتباهی است اما  یخودبه محیط و تبعیض بین افراد 

تأثیر   گیرد  انجام  رفتار  این  معلم  یک  سوی  از  که  زمانی 
میزان توجه به  ی بر جامعه خواهد گذاشت. گذاشتن  ترنامطلوب

  لمانمعمیزان توجه  خاطبان،  ارائه خدمات مستمر و پایدار به م
اخالقی منشورهای  رعایت  پیشنهادات،  به  به  و   رسیدگی 

کاهش فساد    یتوجه به وضع مقررات در راستا  زانیم،  انتقادات
آموزشا در  است  نیاز  که  است  مواردی  از  وپرورش خالقی 

( گیرد  قرار  قانونمسئولیت(.  34موردتوجه  اخالق    یپذیری  و 
تربیتحرفه معلمان  شکل  ای  به  است  نیاز  در  بدنی  صحیحی 

و شود  تعریف  و  آن   ساالنه   عملکرد  گزارش  سیستم  ارائه  ها 
که   کرد  اشاره  موضوع  این  به  باید  شود.    ا ینهاد    چیهبررسی 

سلوك   یکه قادر باشد فارغ از اخالق که مرزها  ستیای نحرفه
مشروع خود ادامه دهد.   اتیکند، به حمی  نیرا مع  مناسبرفتار    و

  کند می   نییآن را تع  یدهاینبا  و  ادهیبا  اریاخالق هر جامعه، مع

خود به سمت کمال،  ندهیآ  ی زندگ ریرا در مس یو انسان اجتماع
هدا  لتیفض سعادت  این  کندمی   تیو  بر  عالوه  با سازمان .  ها 
  یۀحور  و  یشغل  تیرضا  و  ی سازماند  تعه   ق بهالکردن اخ  نهینهاد

 کی  ،ایاخالق حرفه   قت،ی در حق  یابند.ی دست م  یسرشار  یمیت
ا  است که هدف آن محقق  ی تفکر عقالن  ندیفرا   امر  نیکردن 

ارزش   است چه  سازمان  در  باکه  موقع  چه  را  و   دیهایی    حفظ 
عام خود، مستلزم داشتن   یای شدن در معناحرفه .  نمود  اشاعه

عم مسئولیت  رت،یبص  ق،یدانش  پاسخگوتعهد،  و   ییپذیری 
  یاجتماع  هیسرما.  است   ی اجتماع  تعامالتر  د  یژهوبه   یفرد

است که    یاجتماع  هاییستمسر  موجود د  یمجموعه هنجارها
ارتقا همکار  یموجب  گرد  یاعضا  یسطح  جامعه  و    دهیآن 

 گردد ارتباطات می   وت  تبادال  ایینهآمدن سطح هز  نییموجب پا
و اعتماد دوجانبه    صداقتر  ب  یروابط مبتنای و  که با اخالق حرفه 

روح  نیب این میت  کار  ،یهمکار  ،یریانتقادپذ  هیهمکاران،  ی 
می  تقویت  )موضوع  است  32شود  ذکر  به  الزم   ینتربزرگ (. 

اخالق   یاجتماع  هیسرما با  که  است  دست    یمداراعتماد  به 
تربیت آید.  یم حیات  ادامه  باعث  که  عواملی  از    بدنی یکی 

  چراکه احساسپذیری است.  مسئولیت  شود،می   وپرورشآموزش
 دنبال  را  خود  اهدافبدنی  تربیت  معلمین  شودمی  باعث  مسئولیت

اخالق    کنند.  برقرار  مناسبی  ارتباط  دیگران   با  کرده، امروزه 
 هارا در سازمان  یمهم  ارینقش بس  یاجتماع  هیای و سرماحرفه
در سند   کنند.می  فایا  وپرورشآموزش   بدنیتربیت الخصوص  علی

آموزش بنیادین  توسعه  تحول  مانند  مواردی  به  هم  وپرورش 
بهسازی   فرآیند  در  معلمان  آموزشی، هابرنامه مشارکت  ی 

توجه  و فرهنگی،  تربیتی   مصالح  و  منافع  به  توأمان  پژوهشی، 
ملی،   مصالح  و  منافع  چارچوب  در  اجتماعی  و  فردی

  روحیه   داشتن   و  اجتماعی  مشارکت  جانبه،همه  پذیریمسئولیت
)  موردنیاز  مهارت  و  جمعی است  شده  اشاره  معلم (.  12جامعه 

معلمان   ر یتر از ساتر و برجستهمهم  ی گاهیورزش اگر نقش و جا
ن نداشته باشد در  . نقش معلمان ورزش  نداردهم    یقش کمتر، 

آموزش  نهیزم روان  ی اهداف  بهداشت  جسم  یو  و  و  آموزش  ی 
انکارناپذیر است.    آموزاندانش  بهسالم    یزندگ  حیصح  هاییوهش

مسئولین  و  مدیران  است  نیاز  موارد  این  به  توجه  با 
و مسئولیت   قالکردن اخ  نهیبا نهادوپرورش شهر تهران  آموزش

اجتماعی   سرمایه  افزایش  بر  عالوه  باعث  یماجتماعی،  توانند 
اجتماعی سرمایه  از  منتج  مثبت  تربیت   پیامدهای  بدنی  دبیران 

صورت کمی دلیل محدودیت زمانی به گردند. مطالعه حاضر به  
صورت کیفی شود این موضوع بهانجام شده است. پیشنهاد می

  نقش   خصوص   در  آتی،   تحقیقات توان درهم بررسی شود و می 
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