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نقش میانجی جو اخالقی سازمان در رابطه ی بین فضیلت سازمانی و اشتیاق شغلی
معلمان ابتدایی شهرستان پارس آباد
عادل زاهد بابالن ،1فردین فروغی ،2مهدی
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی جو اخالقی سازمان در رابطه ی بین فضیلت سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان
ابتدایی شهرستان پارس آباد می باشد .جامعه ی آماری پژوهش حاضر را ،معلمان شاغل به تدریس در دوره ی ابتدایی سال
تحصیلی  1398-99شهرستان پارس آباد به تعداد  559نفر تشکیل می دهد .از میان جامعه ی آماری پیش گفته شده ،بر
اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم  228نفر ( 165نفر مرد و  63نفر زن) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند
مرح له ای انتخاب گردید .برای این منظور اطالعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از طریق پرسشنامه های
استاندارد با طیف لیکرت  5گزینه ای جمع آوری ،و در تجزیه و تحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی
استفاده شده است .در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودار های مناسب به توصیف داده ها پرداخته شده
است .در بخش استنباطی نیز برای بررسی فرضیه های پژوهش و همچنین ارزیابی برازش مدل مفهومی ارائه شده از نرم
افزارهای  spss22و  Lisrel8انجام گرفته است .بدین ترتیب نتایج پژوهش بیانگر آن است که فضیلت سازمانی با ضریب مسیر
 0/63و با توجه به آماره  tبرابر با  7/53تاثیر مثبت و معناداری بر اشتیاق شغلی دارد .همچنین مشخص شد که فضیلت
سازمانی با ضریب مسیر  0/44و با توجه به آماره  tبرابر با  6/04تاثیر مثبت و معناداری بر جو اخالقی دارد .بنابراین هرچه
میزان فضیلت سازمانی باال رود بر جو اخالقی مدارس افزوده می شود.
واژههای كلیدی :جو اخالقی ،فضیلت سازمانی ،اشتیاق شغلی معلمان
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مقدمه
یکی از مهمترین سازمان ها در هر کشوری ،سازمان آموزش و پرورش است .مهمترین عامل پیشرفت نظام تعلیم و تربیت یک
جامعه وجود معلمان با انگیزه و اثربخش می باشد .معلمانی که به عنوان اصلی ترین عنصر فرایند یاددهی -یادگیری می توانند
با داشتن سطح باالیی از انگیزه و روحیه اثربخشی نظام آموزشی یک کشور را تضمین نمایند .پدیدار شدن مفهوم اشتیاق شغلی
هم جهت با مطرح شدن آنچه روانشناسی مثبت نگر خوانده می شود می باشد چرا که از یک سو تعریقی مثبت از سالمت
کارکنان ارائه می کند و از سوی دیگر به نظر می رسد با نتایج مثبت دخیل در موفقیت سازمانی نظیر جو سازمانی رابطه داشته
باشد .اشتیاق شغلی کارکنان ،از پارادایم های جدید حوزه منابع انسانی بوده و به دلیل راه های متنوع بهره برداری از آن،
تعاریف چندگانه ای را داراست .تراس و همکارانش )2004(1اشتیاق را حاصل ایجاد فرصت برای کارکنان در برقراری ارتباط با
همکاران و مدیران خود می دانند .اشتیاق شغلی مقدار اشتیاق و عالقه ای است که کارکنان از نظر هویت کارکنان به سازمان
خود دارند .به نظر گیبونز )2006( 2اشتیاق شغلی افراد با استعداد ،یک رابطه احساسی و هوشی است که کارمند با شغل،
سازمان ،مدیر و همکارانش داشته و بر روی تالش های مضاعف او در کارش تأثیرگذار است .ساالنوا و همکاران )2005(3نیز
اشتیاق را یک تفکر مثبت و واقعی دانسته که به وسیله ی قدرت ،فداکاری و جذابیت توصیف می شود و موجبات تمایل و
.
رضایت افراد را در اشتیاق به انجام کار فراهم می نماید
با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی به طور حتم رسالت سازمانها در جهت برآوردن انتظارات افراد جامعه حساس تر و
با اهمیت تر می شود .در دنیای امروز می توان ادعا نمود دنیای ما دنیای سازمانهاست و با فعال تر شدن این تشکل ها می توان
مشکالت افراد جامعه را مرتفع نمود .یکی از شاخصه های اصلی پیشرفت و نماد حرکت سالم در مسیر تکاملی بشر ،رعایت
اخالق اجتماعی در جامعه است .در جامعه اسالمی ما هم نظام آموزش و پرورش به دلیل جایگاه ویژه ای که دارد این نقش پر
رنگ تر و تأثیر گذارتر است .در این راستا معلمان به عنوان نیروی انسانی که مهندسی افکار عمومی و چشم انداز رشد فرهنگی
و علمی جامعه در دستان آنها است؛ برای اجرای بایدها و نبایدهای اخالقی در جامعه ،وظیفه ای فراتر از قشرهای دیگر دارند.
زیرا رفتار معلم تعیین می کند که آیا مدارس وظایف خود را به خوبی انجام می دهند یا در این امر با شکست مواجه می شوند.
همچنین کیفیت و پیشرفت آموزش و پرورش به طور جدایی ناپذیر به کارایی معلمان بستگی دارد  .سازمانها برای انجام
دادن امور سازمانی خود ،عالوه بر معیارهای سازمانی و قانونی ،به مجموعه ای از رهنمودهای اخالقی و ارزشی نیاز دارند که
آنان را در رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و
عمومی میسر سازد .یکی از عوامل مهم در شکل گیری ارتباطات درون سازمانی و شرایط کارکنان ،جو اخالقی است که تأثیر
قابل مالحظه ای در بهره وری سازمان دارد .جو اخالقی نشانگر درک افراد از سازمانشان است و بر نگرش و رفتار آنها تأثیر می
گذارد و به عنوان چارچوبی برای مراجعه کارکنان سازمان به کار می رود .این نوع جو زمینه ای برای بروز رفتارها و تصمیم
گیری ها فراهم می کند .به عبارت دیگر جو اخالقی خصوصیت یک سازمان را ارائه می دهد و در واقع متغیری سازمانی است
که می تواند اوضاع کاری را تغییر دهد یا بهبود بخشد همچنین رویه ها ،عملکردها و سیاست های یک سازمان را با اجماع نظر
.
اخالقی بیان می کند
بر اساس پژوهش قدم پور و همکاران ،شیفتگی در ارتباط با شغل اثر مناسب و مفهوم داری بر فضیلت سازمانی کارمندان می
 .باکر و همکاران ( )2008در پژوهش خویش این برداشت را کردند که باال بودن تجربه شیفتگی ،رضایت و عملکرد
گذارد
1

-Traace et al

2

-Gibbons

3

-Salanova et al
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باالتر را در پی دارد .ژیانگ و همکاران گزارش دادند که میان درجات شیفتگی و سطوح هیجان های مثبت از جمله لذت،
شادی ،رضایت و صداقت ارتباط مناسب و مفهوم داری هست .کسانی که در حرفه شان شیفتگی را تجربه می نمایند به طور
عام از حرفه خود رضایت کافی را دارند .به بیان دیگر پیامد شیفتگی ،لذت ،کامروایی و رضایت در کارمندان می باشد .این عمل
.
سبب می گردد که آنان عمیقا بر روی حرفه شان توجه الزم را دارا باشند و حرفه و شغل را در تمرکز خودشان قرار دهند
فضیلت در سازمان ها به معنای پدید آوردن ،ترویج ،حمایت و شکوفاندن رفتارها ،عادت ها ،کارها و تمایالت باال و متعالی از
جمله انسانیت ،راستگویی ،گذشت ،اعتماد و وفاداری در سطح شخصی و گروهی در یک سازمان هست .از این رو هر شکل از
امور شخصی ،فعالیت های گروهی ،خصوصیات فرهنگی و یا هر فرآیندی که منجر به ترویج و تداوم فضیلت در سازمانی گردد
احتمال دارد به فضیلت سازمانی ختم گردد .پس در این حیات پیشرفته می توان با گسترش دادن رفتارهای فضیلت محور که
با نمونه های مانند گسترش خوش بینی ،اعتماد ،شفقت ،انسجام و گذشت در سازمان است؛ پایداری سرمایه های انسانی را تا
 .فردرکسیون( )20034در تحقیقی تاکید می نماید اشخاصی که در سازمان های فضیلت محور مورد
درجه فراوانی باال برد
قدردانی شده اند و شاهد تبادالت مناسب در فضای شغلی می باشند ،هیجان های مثبت و بهتری را تجربه می نمایند .دارا
بودن کارمندانی عالقمند که افزون بر عمل کردن به مسئولیت های خویش نسبت به موارد و مشکالت سازمان ها احساس
وظیفه می نمایند از آرمان های هر سازمانی می باشد .از مولفه های رسیدن به چنین کارمندانی توسل به اخالق شخصی و
.
اخالق شغلی می باشد
با پیچیده تر شدن روز افزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و غیر مسئوالنه توجه سازمان ها به
 .یکی از عوامل مهم شکل دهی به رابطه های داخل سازمانی و عقاید کارمندان ،جو
بحث اخالق معطوف شده است
اخالقی می باشد .جو اخالقی مشمول مدلهای هست که رفتار اعضای سازمان را هدایت می کند و ویژگی های اخالقی هر
سازمان را مشخص می کند .مباحث اخالقیات سازمانی و شغلی امروزه تاثیر پراهمیتی را در دنیا و حوزه سازمان پیدا کرده
است ،به طوری که اخالقیات و مبحث های مربوط به آن مانند دادگری ،منصفانه ،عهد و دستمزد شخصی و سازمانی تاثیر فوق
العاده و با ارزشی پیدا کرده است .از این رو مدیران و اعضای سازمان ها برای به نمایش در آوردن امور سازمانی خویش ،عالوه
بر مقیاس های سازمانی و مقرراتی نیاز به دسته ای از راهنمایی های اخالقی و ارزشی دارند که آن ها را در کارهای سازمانی
کمک کنند و گونه ای همیاری و همکاری شیوه ها در جهش به سمت سبک مناسب در اخالق سازمانی را فراهم سازد .چون
در دنیای حاضر از با ارزش ترین مقیاس های سنجش موسسات و از علل با ارزش پیروزی موسسات مبحث ها و اصول اخالقی
 .بسط و گسترش حوزه کسب و کار و باال رفتن هماورد ،امکان از بین رفتن مراجعان کنونی در موسسات با ارزش
هست
می گردد و هم راستای این ارزش مطالعه اثرات گونه پسندیده ،اعمال و همفکری اعضای سازمان با مشتریان در پایداری روابط
 .در جوامع پیچیده امروزی که سرعت پیشرفت اختراعات و نظریه
مشتری با سازمان ارزش خیلی زیادی یافته است
پردازی های افراد بیشتر هست و هر روزه شیوه ها ،روش ها و فنون مختلفی در هر عرصه علمی آشکار می شود .اصلی ترین
علتی که منجر حفظ کیان و کرامت این رویه ها می شود نگهداری اصول و چارچوب های اخالقی و انسانی می باشد که منجر
 .یکی از معمول ترین نگرانی مدیران حرفه بلد در سطح های مختلف ،نحوه
بقا و تبیین علوم و نظریه های گوناگون هست
شکل گیری زمینه های بهتر برای علل بشری مشغول در تمام شغل ها می باشد تا با حس وظیفه و عهد تمام به موارد در
جوامع و مشاغل خویش به کار مشغول شوند و اصول اخالقی حاکم بر کار و حرفه خویش را رعایت کنند .از این رو محققان در
نظر دارن د نقش میانجی جو اخالقی سازمان در رابطه بین فضیلت سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهرستان پارس آباد
را بررسی کنند.

Frederksion
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تعریف متغیر ها:

اشتیاق شغلی :اشتیاق شغلی به صورت یک وضعیت ذهنی مثبت نسبت به حرفه معرفی می گردد که با خصوصیات شوق
داشتن به حرفه ،غرق کار شدن و جذبه در حرفه معرفی می شوند .به جای یک وضعیت ویژه و موقتی اشتیاق شغلی به
وضعیتی روانشناختی ثابت و فراگیر نشان داده می شود .
فضیلت سازمانی :فضیلت سازمانی را می توان شامل اقدامات افراد ،فعالیت های گروهی ،خصیصه های فرهنگی با فرآیندهایی
.
فهمیده که می توانند ویژگی های سازمانی فضیلت محور را نشر کرده و تدوام داشته باشند تعریف کرد
جو اخالقی سازمان :ویکتور و کالن ( )2006جو اخالقی را نوعی جو کاری می دانند که منعکس کننده خط مشی ها ،روش ها،
.
سیاست های سازمانی و دارای نتایج اخالقی می باشند
پیشینه پژوهش:
مومن پور و همکاران در پژوهشی به مطالعه تاثیر جو اخالقی بر ابعاد اشتیاق شغلی کارمندان پرداخته است .طبق یافته ها
رابطه على مثبت و معنی دار بر ابعاد درگیری شغلی دارد .به عبارتی افراد در سازمان هایی با جو اخالقی باال دارای درگیری
.
شغلی باالیی خواهند بود
بهزادی در پژوهشی با عنوان رابطه جو اخالقی سازمان ،وجدانی بودن و رهبری معنوی با فضیلت سازمانی به این نتایج رسیدند
که میان متغیرهای پیش بین خصوصیات شخصیتی وجدانی بودند .جو اخالقی و رهبری اخالقی با فضیلت سازمانی همبستگی
مثبت معناداری دارد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مشخص کرد که به ترتیب رهبری معنوی  ،جو اخالقی و خصوصیات
شخصیتی وجدانی بودن در تبیین واریانس فضیلت سازمانی بیشترین نقش را ایفا می کنند .نتایج این پژوهش حاکی از آن
هست که هم خصوصیات شخصیتی و هم عوامل محیطی پیش بینی کننده خوبی برای شکل گیری فضیلت سازمانی هستند .از
این رو  ،سازمان ها می بایست موقعیت الزم جهت بروز و شکوفایی این سازه را آماده سازند تا در نتیجه آن پیامد های سازمانی
مثبت حاصل گردد
در پژوهش عباس اسدزاده باویل که تحت عنوان نقش فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان اداره کل دیوان محاسبات
استان آذربایجان شرقی انجام دادند نتایج حاصل نشان داد که فضیلت سازمانی و ابعاد آن (خوش بینی ،اعتماد  ،همدردی،
صداقت و شفقت سازمانی) بر اشتیاق شغلی کارکنان اداره کل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی موثر است .
در پژوهش نیشتمان مومن پور ،محمد حسنی و ابوالفضل قاسم زاده که تحت عنوان نقش جو اخالقی بر ابعاد اشتیاق شغلی
کارکنان سازمان بهزیستی استان تهران در سال  1393انجام دادند نتایج نشان داد که جو اخالقی رابطه علی مثبت و معنی دار
 .در
بر ابعاد اشتیاق شغلی دارد .به عبارتی افراد در سازمان هایی با جو اخالقی باال دارای شوق شغلی باالیی خواهند بود
پژوهش عزت اله قدم پور و همکاران که تحت عنوان بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی و فضیلت سازمانی با نقش
میانجی اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام دادند نتایج نشان داد که توانمند سازی روان شناختی
تاثیر مثبت و معنی داری بر اشتیاق شغلی و فضیلت سازمانی دارد .هم چنین اشتیاق شغلی هم تاثیر مثبت و معنا داری بر
فضیلت سازمانی دارد و روشن گردید که توانمند سازی روان شناختی تنها تاثیر مستقیم بر فضیلت سازمانی دارد .
نادی و حاذقی ( )1392در بررسی به مدل روش چارچوبی ارتباط میان فضای نیکخویی ،راضی کاری و پیمان تشکیالتی با
هدف جدا شدن از شغل در میان کارمندان درمانگاه شخصی استان فارس پرداخت .نتایج مشخص کرد میان فضای نیکخویی با
راضی کاری و پیمان تشکیالت ارتباط سودمند و مفهومی و با هدف جدایی از شغل ،ارتباط مخالف و برعکس دارد .نیز میان
راضی کاری با پیمان تشکیالتی ،ارتباط سودمند و با هدف جدایی شغل ،ارتباط مخالف و میان وفاداری تشکیالتی با هدف
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جدایی شغل ،هم ارتباط مخالف و برعکس روشن گردید .الگو چارچوبی  ،اثر راستی راضی کاری و عهد وفاداری را بر هدف
.
جدایی شغل مشخص نمود
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر ماهیت محتوایی توصیفی  -همبستگی (مدل معادالت ساختاری) و از منظر هدف کاربردی استت .شترکت
کنندگان در پژوهش حاضر یا به عبارتی جامعه آماری تحقیق ،معلمان شاغل به تدریس در دوره ی ابتدایی سال تحصیلی -99
 98شهرستان پارس آباد به تعداد  559نفر می باشند .روش نمونه گیری به کار گرفته شده ،روش نمونه گیری خوشه ای چنتد
مرحله ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای نیز استفاده گردید کته از میتان جامعته
ی آماری پیش گفته ،بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم  228نفر ( 165مرد و  63زن) انتختاب شتدند .اطالعتات الزم
برای پاسخ به سوال پژوهشی از طریق پرسشنامه های کتبی جمع آوری می شود که مشخصات پرسشنامه های بکار برده شتده
به شرح ذیل می باشد:
پرسشنامه اشتیاق شغلی
برای سنجش اشتیاق شغلی معلمان از پرسشنامه ساالنوا و شوفلی ( )2004استفاده خواهد شد .این پرسشنامه بتا  17گویته بته
بررسی اشتیاق شغلی معلمان در قالب سه مولفه جذب (گویه های  ،)1-6نیرومندی (گویه های  )7-12و وقف خود (گویه هتای
 )17-13می پردازد .پاسخ در تمام گویه ها بر اساس مقیاس  5درجه ای لیکرت (کامال مخالفم  ،مخالفم  ،نظری ندارم  ،متوافقم
 ،کامال موافقم) تنظیم شده اند .نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس  5گزینه ای لیکرت کامال مختالفم ( )1تتا کتامال متوافقم ()5
می باشد .خسروی ( )1389ضریب روایی این پرسشنامه را با روش روایی همزمان  0/40گزارش کرده استت کته نشتان دهنتده
روایی مطلوب این مقیاس می باشد و ضریب پایایی این پرسشنامه را به دو روش آلفای کرونبتا و تنصتیف بته ترتیتب  0/93و
 0/89گزارش کرده است و همچنین پایایی این پرسشنامه به وسیله ی مونو و همکاران ( 0/92 ،)2007نیز گزارش شتده استت
که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد.
پرسشنامه فضیلت سازمانی
برای سنجش فضیلت سازمانی از پرسشنامه کامرون و همکاران ( )2004استفاده شد .این پرسشنامه با  15گویه به بررسی
فضیلت سازمانی در قالب پنج مولفه خوش بینی (گویه های  ،)18-20اعتماد (گویه های  ،)21-23همدردی (گویه های -26
 ،)24یکپارچگی (گویه های  )27-29و بخشش (گویه های  )30-32می پردازد .پاسخ در تمام گویه ها بر اساس مقیاس 5
درجه ای لیکرت (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم ،کامال موافقم) تنظیم شده اند .نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس
 5گزینه ای لیکرت کامال مخالفم ( )1تا کامال موافقم ( ) 5می باشد .در پژوهش خشوعی و نوری ( )1392برای بررسی اعتبار
سازه پرسشنامه فضیلت سازمانی از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی یا چرخش واریماکس استفاده کردند و
روایی و پایایی پرسشنامه را مطلوب گزارش کردند.
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پرسشنامه جو اخالقی
پرسشنامه جو اخالقی توسط ویکتور و کالن ( )2002طراحی شده است .این پرسشنامه شامل ده سوال و نه بعد می باشد .ابعتاد
جو اخالقی نفع شخصی ،سود سازمانی ،کارایی ،دوستی ،عالیق تیمی ،مسئولیت اجتماعی ،اخالق شخصی ،رویه هتا و قتوانین و
کد های حرفه ای است .پاسخ در تمام گویه ها بر اساس مقیاس  5درجته ای لیکترت (کتامال مختالفم ،مختالفم ،نظتری نتدارم،
موافقم ،کامال موافقم) تنظیم شده اند .نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس  5گزینه ای لیکرت کامال مخالفم ( )1تا کتامال متوافقم
( )5می باشد .این پرسشنامه در پژوهش شیرازی و احمدی زهرانی ( )1391هم استفاده شده است که ضریب روایی آن برابر بتا
 0/88و ضریب پایایی آن  0/78گزارش شده است .در پژوهش حاضر پایایی برابر با  0/84بدست آمد .برای تجزیه و تحلیتل داده
ها در این پژوهش ،با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  22شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق و ماتریس همبستگی آن هتا
محاسبه شد ،سپس به منظور بررسی روابط علی بین متغیرها از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد .مدل ارائه شده
در این پژوهش در برگیرنده فضیلت سازمانی به عنوان متغیر بترون زا ،اشتتیاق شتغلی بته عنتوان متغیتر درون زا و جتواخالقی
سازمان به عنوان متغیرهای میانجی است .برای آزمون مدل نظری پژوهش از نرم افزار لیزرل نسخه  8/8استفاده شد.

یافته ها
شاخص های توصیفی متغیرهای اندازه گیری شده
در این بخش شناسه های توصیفی و سپس آزمون فرضیه ها بر پایه آمار استنباطی شرح می گردد ،پس نخست شناسه های
توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی اعالن می شود  ،و در ادامه شناسه های میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و شناسه
های چولگی و کشیدگی شرح می گردد ،در جدول ( )1فراوانی نمونه بر اساس جنس ،مدرک تحصیلی ،سوابق خدمت و سن
شرح می گردد.

جدول ( :)1فراوانی نمونه بر حسب جنسیت ،سن و سابقه خدمت و مدرک تحصیلی
جنسیت
مرد

سن

مدرک تحصیلی

سابقه خدمت

زن

کمتر از
30
سال

 31تا
40
سال

 41تا
50
سال

51
سال
به باال

کمتر از
 5سال

 6تا
10
سال

 11تا
15
سال

 16تا
20
سال

21
سال
به باال

فراوانی

165

63

42

107

53

27

16

41

82

59

32

135

درصد

73

27

18

47

23

12

7

18

36

26

14

59

آماره

کل

228

228

228

دکتری

لیسانس

فوق
لیسانس
87

7

38

3

228

جدول ( )1نشان می دهد که میزان فراوانی در متغیر جنسیت ،گروه مردان با  73درصد و گروه زنان با  27درصد می باشد.
همچنین بیشترین میزان فراوانی در متغیر سن ،گروه سنی  31-40سال با  47درصد بیشترین می باشد .براساس نتایج جتدول
باال که نشان می دهد که بیشترین میزان فراوانی در متغیر سابقه خدمت ،گروه با ستابقه ختدمت  11-15ستال بیشتترین متی
باشد .در گروه مدرک تحصیلی نیز بیشترین میزان فراوانی در متغیر مدرک ،گروه با مدرک لیسانس می باشتد .در جتدول ()2
شاخص های پراکندگی و نتایج آزمون چولگی و کشیدگی برای بررسی نرمالیه گزارش شده استت (الزم بته ذکتر استت آزمتون
کالموگروف -اسمیرنف برای نمونه های بزرگ با خطا همراه است).
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جدول ( :)2شاخص های توصیفی و بررسی نرمال بودن داده ها
سازه

مولفه

میانگین

انحراف

كشیدگی

چولگی

آماره

Sig

نفع شخصی ()j1

3/ 4

0/77

0/085

-0/213

0/359

0/096

سود سازمانی ()j2

3/ 8

0/92

-0/171

0/211

0/280

0/125

كارایی ()j3

3/7

0/73

0/194

-0/274

0/149

0/358

دوستی ()j4

3/1

0/91

-0/179

-0/275

0/173

0/421

عالیق تیمی ()j5

3/ 2

0/79

0/156

-0/324

0/209

0/521

مسئولیت اجتماعی ()j6

3/ 6

0/84

0/035

-0/335

0/350

0/078

اخالق شخصی ()j7

1/4

0/83

-0/202

0/065

0/339

0/115

رویه ها و قوانین ()j8

3/ 9

0/49

0/108

0/216

0/173

0/218

كدهای اخالقی ()j9

3/7

0/84

0/414

0/470

0/415

0/108

خوش بینی ()f1

3/ 8

0/88

0/027

-0/566

0/206

0/421

اعتماد ()f2

3/5

0/96

0/381

-0/483

0/098

0/328

شفقت ()f3

3/ 2

0/92

0/381

-/540

0/193

0/184

صداقت ()f4

3/0

0/87

0/145

-0/396

0/148

0/410

بخشش ()f5

3/ 6

0/74

0/247

-0/568

0/163

0/103

توانایی ()E1

4/ 0

0/81

-0/402

0/081

0/215

0/090

وقف خود ()E2

3/ 9

0/91

0/202

0/098

0/227

0/067

جذب ()E3

3/5

0/88

-0/172

-0/345

0/318

0/146

معیار

اشتیاق شغلی

فضیلت سازمانی

جو اخالقی سازمان

آزمون K-S

شاخص های میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشانگر پراکندگی مناسب داده ها و شاخص های چولگی و کشیدگی حاکی از
طبیعی بودن توزیع متغیر های پژوهش می باشند .بنابراین نتیجه بر این متی شتود کته متی تتوانیم آزمتون هتا را بته صتورت
پارامتریک در تحلیل های خود به کار بگیریم .لذا آزمون هایی که در این تحقیق به کار می بریم شتامل آزمتون هتای متاتریس
همبستگی پیرسون ،آزمون معادالت ساختاری و برازش مدل می باشد.
آزمون الگوی نظری و فرضیه های پژوهش

با دقت به این مورد که ماتریس همبستگی پایه تجزیه و تحلیل مدل های علی ،به ویژه مدل یابی معادالت ساختاری می باشد،
پس پیش از توجه به آزمون الگوی نظری ،ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق همگام با ضرایب همبستگی و جوانب معنا
داری آنان در جدول ( )3بیان می گردد تا ارتباط میان متغیرها مطالعه گردد.
جدول ( :)3ماتریس همبستگی ابعاد فضیلت سازمانی با اشتیاق شغلی
اشتیاق شغلی

ابعاد فضیلت سازمانی

*

خوش بینی ()f1

0/596

اعتماد ()f2

*0/681

شفقت ()f3

*

0/512

صداقت ()f4

*

0/437

*

بخشش ()f5
**p<0.01
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با توجه به جدول شماره ( )3ابعاد فضیلت سازمانی با اشتیاق شغلی همبستگی مثبت و معنی داری در سطح کمتتر از 0/01
نشان داده است .در این میان بیشترین همبستگی را اعتماد و کمترین را صداقت نشان داده است.
جدول ( :)4ماتریس همبستگی ابعاد جو اخالقی با اشتیاق شغلی
اشتیاق شغلی

ابعاد جو اخالقی سازمان
نفع شخصی ()j1

*

سود سازمانی ()j2

*

كارایی ()j3

*

دوستی ()j4

*

عالیق تیمی ()j5

*

مسئولیت اجتماعی ()j6

*

0/448

اخالق شخصی ()j7

*0/489

0/428
0/712

0/653
0/479

*

رویه ها و قوانین ()j8
كدهای اخالقی ()j9
**p<0.01

*

0/604

0/518

0/663

با توجه به جدول شماره ( )4ابعاد جواخالقی سازمانی با اشتیاق شغلی همبستگی مثبتت و معنتی داری در ستطح کمتتر از
 0/01نشان داده است .در این میان بیشترین همبستگی را سود سازمانی و کمترین همبستگی را نفع شخصی به خود اختصاص
داده است.
اثرات مستقیم
در شکل ( )1الگو سنجش شده پژوهش حاضر مشخص هست .در این الگو از متغیرهتای هتای ختوش بینتی ،اعتمتاد ،شتفقت،
صداقت و بخشش به عنوان نشانگرهای سازه مکنون فضیلت سازمانی ،مولفه های نفتع خصوصتی ،منتافع موسسته ای ،کتارایی،
دوستی ،عالقه های گروهی ،وظایف اجتماعی ،اخالق خصوصی ،روش ها و مقررات و کد های حرفته ای بته عنتوان نشتانگرهای
سازه مکنون جو اخالقی سازمانی و مولفه های توانایی ،وقف خود و جذب به عنوان نشان دهنده مولفته مکنتون اشتتیاق کتاری
بهره گرفته شد .نیز در جدول ( )5ضریبه های تاثیرات مستقیم ،آماره  tدر ارتباط با هر راه و سطح معنی داری راه ها بیان متی
شوند.
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شکل ( :)1مدل آزمون شده تحقیق حاضر (مقدارهای استاندارد شده)
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شکل ( :)2مدل آزمون شده تحقیق حاضر (مقدارهای معناداری )t-values

جدول ( :)5برآورد ضریب های اثرات مستقیم
متغیرها

ضریب مسیر

فضیلت سازمانی

0/63

آماره t

خطای استاندارد

سطح معنی داری

نتیجه

به روی جو اخالقی سازمانی از
7/53

0/58

0/05

تائید

به روی اشتیاق شغلی از
فضیلت سازمانی

0/44

0/41

6/04

0/05

تائید

جو اخالقی سازمانی

0/59

0/39

6/42

0/05

تائید

با توجه به جدول ( )5اثر مستقیم فضیلت سازمانی بر جو اخالقی سازمانی ( )0/63با  )7/53( tدر ستطح کمتتر از  0/05معنتی
دار می باشد ،اثر مستقیم فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی با ضتریب  0/44و  6/04 tدر ستطح کمتتر از  0/05معنتی دار متی
باشد ،همچنین ،اثر مستقیم جو اخالقی سازمانی بر اشتیاق شغلی با ضریب  0/59و  6/42 tدر سطح کمتتر از  0/05معنتی دار
می باشد.
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اثرات غیر مستقیم و بررسی میانجی گیری جو اخالقی سازمانی
یکی از ویژگی های روش مدل یابی معادالت ساختاری ،برآورد تاثیرات غیر مستقیم مولفته بتر روی همتدیگر متی باشتد .ایتن
خصوصیات به محققان این احتمال را می می نماید تا تاثیر واسطه ای مولفه ها را در الگو مورد مطالعه نمایند .اثتر غیرمستتقیم
فضیلت سازمانی بر روی اشتیاق شغلی از طریق جو اخالقی سازمانی ( )0/37متی باشتد کته در ستطح کمتتر از  0/05مثبتت و
معنی دار است .بنابراین جو اخالقی سازمانی نقش واسطه ای در ارتباط فضیلت سازمانی با اشتیاق شتغلی دارد .لتذا هتر چقتدر
فضیلت سازمانی باال رود بر جو اخالقی سازمانی نیز افزوده می شود و در نهایت به صورت غیر مستتقیم بتر اشتتیاق شتغلی اثتر
مثبت و پیش رونده ای می گذارد.
مقایسه اثرات مستقیم ،غیر مستقیم ،كل و میزان واریانس تبیین شده ی متغیرها
خصوصیات سایر شیوه مدل یابی معادالت ساختاری مقایسه تاثیرات کامل مولفه ها بر همدیگر ،مقایسه تاثیرات مستقیم یا غیتر
مستقیم و نیز سنجش مقدار واریانس بیان نموده ی هر یک از متغیرهای داخلی بته وستیله الگتو متی باشتد .جتدول ( )6-4در
ارتباط به ضریبه های استاندارد شده تاثیرات مستقیم  ،غیر مستقیم و تاثیرات کامل و واریانس بیان گردیده مولفه ها هست.
جدول ( :) 6ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و اثرات كل و واریانس تبیین شده متغیرها
ضریب مسیر

متغیرها

اثر غیر مستقیم

اثر كل

وایانس تبین شده

به روی جو اخالقی سازمانی از
فضیلت سازمانی

0/38
0/63

0/63

-

0/49

به روی اشتیاق شغلی از
فضیلت سازمانی

0/44

0/37-

0/81

0/42

جو اخالقی سازمانی

0/59

--

0/59

0/58

با توجه به جدول ( ،)6فضیلت سازمانی  0/38درصد از تغییرات جو اخالقی سازمانی را تبیین می کنند .فضیلت سازمانی 0/42
درصد از تغییرات اشتیاق شغلی و جو اخالقی سازمانی نیز  0/58درصد از تغییرات اشتیاق شغلی را پیش بینی می کند .در
مجموع نیز فضیلت سازمانی و جو اخالقی سازمانی  0/49درصد از تغییرات اشتیاق شغلی را تبیین می کنند و بقیه 0/51
درصد شامل متغیرهای دیگر می باشد که در این تحقیق خارج از حوزه بررسی های محقق بوده اند.
بررسی فرضیه های پژوهش
در جدول ( )4-7نتایج برر سی فرضیه های تحقیق ارائه شده است .سپس بررسی تفصیلی فرضیه های پژوهش ارائه می شود.
جدول( )7بررسی فرضیه های تحقیق
ردیف

ضریب مسیر

فرضیه ها

1

فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر مستقیم دارد.

2

فضیلت سازمانی از طریق جو اخالقی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر

0/63
0/37

آماره t

P

7/53

0/05

تایید

-

0/05

تایید

نتیجه

غیر مستقیم دارد.

فرضیه اول :فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر مستقیم دارد.
براساس نتایج تحلیل ها و داده های تحقیق مشخص شد که فضیلت سازمانی با ضریب مسیر  0/63و با توجه به آماره  tبرابر با
 7/53تاثیر مثبت و معناداری بر اشتیاق شغلی دارد .بنابراین هرچه میزان فضیلت سازمانی باال رود بر اشتیاق شغلی معلمان نیز
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در مدارس افزوده می شود .همچ نین بر اساس نتایج مندرج در نمودار تحلیل عاملی صداقت بیشترین اثرگذاری و اعتماد
کمترین اثرگذاری را دارا می باشد .البته الزم به ذکر است که این نتیجه جهت اولویت بندی به کار گرفته می شود و به معنای
این نیست که اعتماد در سازمان زیاد نباید مهم باشد.
فرضیه دوم:فضیلت سازمانی از طریق جو اخالقی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر غیرمستقیم دارد.
براساس نتایج تحلیل ها و داده های تحقیق مشخص شد که فضیلت سازمانی با ضریب مسیر  0/44و با توجه به آماره  tبرابر با
 6/04تاثیر مثبت و معناداری بر جو اخالقی دارد .بنابراین هرچه میزان فضیلت سازمانی باال رود بر جو اخالقی مدارس افزوده
می شود .از طرف دیگر جو اخالقی سازمان با ضریب مسیر  0/59و با توجه به آماره  tبرابر با  6/42تاثیر مثبت و معناداری بر
اشتیاق شغلی معلمان دارد .بنابراین هرچه میزان جواخالقی مدارس باال رود بر اشتیاق شغلی معلمان نیز افزوده می شود.
بنابراین نتیجه بر این می شود که جو اخالقی چون از فضیلت سازمانی تاثیر پذیرفته و بر اشتیاق شغلی تاثیر می گذارد بنابراین
می تواند به عنوان نقش میانجی در رابطه بین فضیلت سازمای و اشتیاق شغلی معلمان عمل نماید .بنابر نتایج بدست آمده نیز
مشخص شد که فضیلت سازمانی با ضریب مسیر  0/37اثر غیرمستقیم از طریق جواخالقی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر دارد و
در کل  49درصد از تغییرات اشتیاق شغلی معلمان را می توان ناشی از ادغام فضیلت سازمانی و جواخالقی در سازمان دانست.
سوال  :آیا مدل نظری ارائه شده با داده های واقعی برازش می شود؟
در جدول  8شاخص های برازش مدل آزمون شده گزارش شده اند که با توجه به معیارهایی که گیفن و همکاران ()2000
مطرح نموده اند ،مدل آزمون شده کل برازش مناسبی با داده های گردآوری شده دارد.
جدول( :)8شاخص های برازش كلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
شاخص

X2

df

X2/d.f.

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

پژوهش حاضر

352/74

186

1/89

0/91

0/92

0/89

0/063

حد قابل پذیرش

معنی دار نباشد

-

كمتر از 3

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/80

كمتر از 0/08

نتیجه گیری و بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی جو اخالقی سازمان در رابطه ی بین فضیلت سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان
ابتدایی شهرستان پارس آباد می باشد .جامعه ی آماری این پژوهش را ،معلمان شاغل به تدریس در دوره ی ابتدایی سال
تحصیلی  1398 -99شهرستان پارس آباد به تعداد  559نفر تشکیل می دهد .از میان جامعه ی آماری پیش گفته شده ،بر
اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم  228نفر ( 165نفر مرد و  63نفر زن) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب گردید .برای این منظور اطالعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از طریق پرسشنامه های
استاندارد با طیف لیکرت  5گزینه ای جمع آوری شد ه است و تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار
استنباطی استفاده شده است .در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودار های مناسب به توصیف داده ها
پرداخته شده است .در بخش استنباطی نیز برای بررسی فرضیه های پژوهش و همچنین ارزیابی برازش مدل مفهومی ارائه شده
از نرم افزارهای  spss22و  Lisrel8انجام گرفته است .بر اساس مبانی نظری تحقیق جو اخالقی با ابعاد اشتیاق شغلی معلمان
و ابعاد فضیلت سازمانی با ابعاد اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی داری دارند .بنابراین هرچه میزان جواخالقی مدارس
باال رود بر اشتیاق شغلی معلمان نیز افزوده می شود .بر این نکته باید تاکید کرد که افراد در سازمان هایی با جو اخالقی باال
دارای درگیری شغلی باالیی خواهند بود  .بنابراین هر چه میزان صداقت ،اعتبار و اعتماد در بین کارکنان و باالدستتان زیاد باشد
بر اشتیاق شغلی نیز افزوده می شود .هم خصوصیات شخصیتی و هم عوامل محیطی پیش بینی کننده خوبی برای شکل گیری
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فضیلت سازمانی هستند .از این رو  ،سازمان ها می بایست موقعیت الزم جهت بروز و شکوفایی این سازه را آماده سازند تا در
نتیجه آن پیامد های سازمانی مثبت حاصل گردد و در نهایت این فضیلت در سازمان می تواند تعهد و انگیزه کارکنان را باال
ببرد .بدین ترتیب از نتایج پژوهش چنین استنباط می گردد که فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر مستقیم دارد.
همچنین فضیلت سازمانی با نقش میانجی جو اخالقی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر غیر مستقیم دارد.
نتیجه بررسی آزمون فرضیه اول
فرضیه اول :فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر مستقیم دارد.
براساس نتایج تحلیل ها و داده های تحقیق مشخص شد که فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
بنابراین هرچه میزان فضیلت سازمانی باال رود بر اشتیاق شغلی معلمان نیز در مدارس افزوده می شود .همچنین بر اساس نتایج
مندرج در نمودار تحلیل عاملی صداقت بیشترین اثرگذاری و اعتماد کمترین اثرگذاری را دارا می باشد .البته الزم به ذکر است
که این نتیجه جهت اولویت بندی به کار گرفته می شود و به معنای این نیست که اعتماد در سازمان زیاد نباید مهم باشد.
بنابراین نتایج تحقیق فوق با نتایج تحقیق مومن پور و همکاران ( )1396همسو می باشد .مومن پور و همکاران ( )1396بر این
نکته تاکید داشته اند که افراد در سازمان هایی با جو اخالقی باال دارای درگیری شغلی باالیی خواهند بود .بنابراین هر چه
میزان صداقت ،اعتبار و اعتماد در بین کارکنان و باالدستتان زیاد باشد بر اشتیاق شغلی نیز افزوده می شود .همچنین همسو با
نتایج تحقیق حاضر تحقیق بهزادی ( )1396نیز بر این نکته اشاره نموده است که هم خصوصیات شخصیتی و هم عوامل
محیطی پیش بینی کننده خوبی برای شکل گیری فضیلت سازمانی هستند .از این رو  ،سازمان ها می بایست موقعیت الزم
جهت بروز و شکوفایی این سازه را آماده سازند تا در نتیجه آن پیامد های سازمانی مثبت حاصل گردد و در نهایت این فضیلت
در سازمان می تواند تعهد و انگیزه کارکنان را باال ببرد.
فرضیه دوم :فضیلت سازمانی از طریق جو اخالقی بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر دارد.
براساس نتایج تحلیل ها و داده های تحقیق مشخص شد که فضیلت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر جو اخالقی دارد.
بنابراین هرچه میزان فضیلت سازمانی باال رود بر جو اخالقی مدارس افزوده می شود .از طرف دیگر جو اخالقی سازمان تاثیر
مثبت و معناداری بر اشتیاق شغلی معلمان دارد .بنابراین هرچه میزان جواخالقی مدارس باال رود بر اشتیاق شغلی معلمان نیز
افزوده می شود .بنابراین نتیجه بر این می شود که جو اخالقی چون از فضیلت سازمانی تاثیر پذیرفته و بر اشتیاق شغلی تاثیر
می گذارد بنابراین می تواند به عنوان نقش میانجی در رابطه بین فضیلت سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان عمل نماید .بنابر
نتایج بدست آمده نیز مشخص شد که فضیلت سازمانی اثر غیرمستقیم از طریق جواخالقی بر اشتیاق شغلی معلمان دارد .در
راستای تحقیق حاضر نیز اسدزاده ( ) 1395نیز به نتیجه همسو رسیده است .ایشان به این نتیجه رسیده اند که فضیلت
سازمانی و ابعاد آن (خوش بینی ،اعتماد  ،همدردی  ،صداقت و شفقت سازمانی) بر اشتیاق شغلی کارکنان اداره کل دیوان
محاسبات استان آذربایجان شرقی موثر است .همچنین بر نقش غیرقابل انکار جو و محیط نیز در این میان اشاره نموده اند.
از طرف دیگر تحقیق مومن پور و همکاران ( )1393نیز همسو با تحقیق حاضر بر این نکته اشاره نموده است که جو اخالقی
رابطه علی مثبت و معنی دار بر ابعاد اشتیاق شغلی دارد .به عبارتی افراد در سازمان هایی با جو اخالقی باال دارای شوق شغلی
باالیی خواهند بود .همچنین همسو با تحقیق حاضر نتایج تحقیقات قدم پور و همکاران ( )1396نیز نشان داد که توانمند سازی
روان شناختی تاثیر مثبت و معنی داری بر اشتیاق شغلی و فضیلت سازمانی دارد .هم چنین اشتیاق شغلی هم تاثیر مثبت و
معنا داری بر فضیلت سازمانی دارد و روشن گردید که توانمند سازی روان شناختی تنها تاثیر مستقیم بر فضیلت سازمانی دارد.
محدودیت های پژوهش
*نظر به ا ینکه محقق صرفا به بررسی معلمان ابتدایی مدارس پارس آّباد پرداخته است و به عبارتی جامعه تحقیق محدود به
معلمان این مدارس می باشد ،لذا در تعمیم به سایر گروه ها  ،شهرستان ها و سازمان ها باید احتیاط نمود.

223

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

* در اجرای این تحقیق عوامل و متغیرهای زیادی همچون نیازها ،عالیق ،ویژگی های شخصیتی معلمان و دیدگاه های
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آنان ،قواعد و مقررات موجود و فرهنگ حاکم بر مدارس و جامعه می توانند تاثیرگذار باشند؛ که از
اختیار محقق خارج بوده و کنترل نشده اند.
* با توجه به اینکه ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه می باش د ممکن است برخی از همکاران از روی احتیاط و خستگی
نظرات واقعی خودشان را ارائه ننمایند.
پیشنهادات كاربردی
*مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش برای فراهم ساختن زمینه های الزم جهت بروز فضیلت سازمانی و جو اخالقی در محیط
های آموزشی باید تمام تالش خود را به اجرا بگذارند چرا که هر چقدر در محیط های آموزشی فضیلت سازمانی و جو اخالقی
بیشتر گردد معلمان نیز با شوق و اشتیاق فراوانی در مدارس حضور خواهند یافت.
*کارکنان مسایل آموزشی و تصمیم گیرندگان می توانند از نتایج این تحقیق درباره جابجایی معلمان استفاده کنند.
*مراکز اطالعات حرفه ای مدیریت آموزشی در مدارس ایجاد شود و مدیران از تحقیقات موثر سازمانی به خصوص فضیلت
سازمانی و اشتیاق شغلی و جو اخالقی سازمانی آگاهی یابند تا از این راه دریچه ای برای افزایش کارایی باز شود.
پیشنهادات پژوهشی
*در این پژوهش اثر فضیلت سازمانی با میانجیگری جو اخالقی بر اشتیاق شغلی مورد بررسی قرار گرفت .لذا توصیه می شود
تاثیر متغیرهایی مانند توانمندسازی ،عدالت سازمانی و وجدان کاری و بهره وری نیروی انسانی بر اشتیاق و انگیزه شغلی نیز
مورد بررسی قرار گیرد.
*با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش یک سازمان آموزشی می باشد ،لذا بررسی این رابطه در سازمان های دیگر به غیر
از سازمان های آموزشی پیشنهاد می گردد.
*پیشنهاد می شود محققان ارتباطات میان متغیرهای پژوهش حاضر را با استفاده از روش های تحقیق کیفی و استفاده از
ابزارهای سایر همچون مشاهده و مصاحبه نیز بررسی کنند.
*پژوهش مشابه ای بر روی معلمان دیگر مقاطع و مدیران نیز انجام شود.
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