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 رفتار اخالقی معلمان  بر یسازمان جو تاثیر
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رفتار اخالقی معلمان صورت  بر یسازمان جو تاثيراین پژوهش با هدف تعيين : چکیده

ها جزء پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری دادهگرفت. 

نفر از معلمان  088جامعه آماری تحقيق شامل همبستگی بود. -های توصيفیپژوهش

ده از جدول جسی و مورگان و روش نمونه مدارس شهر ساوه بود که از این ميان با استفا

منظور بهنفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.  068ای گيری تصادفی طبقه

و همين طور به  (1661و کرافت) نپيهالاز پرسشنامه استاندارد  یجوسازمانسنجش 

 .شد ( استفاده0888رفتار اخالقی معلمان از پرسشنامه استاندارد لوزیر)منظور سنجش 

ها از طریق ميانگين، انحراف معيار، درصد، توصيف دادهپرسشنامه ها،  یآورپس از جمع 

و به  یمعادالت ساختار یمدل ساز طریقاز  هااستنباط آماری دادهو  فراوانی و جدول

انجام  یو بخش ساختار يریدر دو بخش مدل اندازه گ Smart PLS 2کمك نرم افزار 

 ییهمگرا و روا ییروا یایی،پرسشنامه شامل پا یفن یاه یژگی. در بخش اول ویرفتپذ

نرم  یمعنادارمسير و ضرایب  یب. در بخش دوم، ضرایدگرد یبررس PLSواگرا مختص 

و ها نشان داد جیافتهپژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.  یهايهفرض یبررس یافزار برا

  .تاثير داردشهر ساوه رفتار اخالقی معلمان  برهای آن سازمانی و مولفه

 روحيه، صميميترفتار اخالقی معلم، جو سازمانی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

ها به طور ساده، تابعی از انتظارات رسمی، نيازهای فردی و اهداف سازمانی نيست. بلکه، نتيجه روابط پویای این رفتار در سازمان

مجموعه ای از صفات منحصر به فرد، احساسات، ارزشها،  . شرکت کنندگان در یك سازمان(0812، 1)یاتيچ و موسب است عناصر

نيازها و انگيزه ها را به خود به محل کارمی  آورند. این خصوصيات شخصی در جنبه های منطقی و برنامه ریزی شده زندگی 

ی برای سازمانی دخالت کرده و موجب ظهور نوعی احساس هویت جمعی می گردد که تجمع ساده افراد را به شخصيت متمایز

، محيط 1محل کار تبدیل می کند. این احساس طبيعی ناشی از محل کار تحت عناوین متعددی از جمله، خصوصيات سازمانی

تحليل شده است. هر کدام از مفاهيم به یك جهت طبيعی، خود به خودی و انسانی سازمان اشاره دارند و  1و جو 0اجتماعی

، 4نوشته نشده ای وجود دارند که رفتار سازمانی را هدایت می کند)هوی و ميسکل مبين این هستند که معانی مشترک و قوانين

آورد. جو سازمانی به ها و جو آن سازمان را به وجود می(. نوع رابطه ای که انسان های داخل یك سازمان دارند، ویژگی1106

می و غير رسمی، شخصيت افراد و رهبری گردد که تحت تاثير سازمان رسادراکات عمومی کارکنان از محيط کارشان بر می

  (.1106سازمان است)هوی و ميسکل، 

مدرسه اصطالح وسيعی است که به ادراک معلمان از محيط عمومی کار و مدرسه اطالق می شود و متأثر از سازمانی جوّ 

زمان که موجب تمایز رسمی، شخصيت افراد و رهبری سازمانی است و به طور کلی خصوصيات داخلی ساسازمان رسمی و غير 

( 1661هالپين وکرافت). (1606،هوی و فورسایت )دو مدرسه مشابه از یکدیگر می شود و در رفتار اعضای آنها تأثير می گذارد 

تاکيد  ،0نفوذ ،2، فاصله گيری6مراعات، 5عدم جوشش ،4صميميت، 1()بازدارندگی ممانعت، 0)روحيهبعد  0 جو سازمانی را شامل

 دانند.می (6بر توليد
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(، جو سازمانی را ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می کند و احساس او نسبت به 1606)5ليتوین و استرینجر

و  11 ، برخورد10 ، قبول خطر11 ، هویت18 ، حمایت6 ، صميميت0 ، پاداش2 ، ساختار6 سازمان بر حسب ابعادی چون مسئوليت

 اند. ضوابط به صورت زیر تعریف کرده

  مسئوليت: جهت انجام برخی هدفهای سازمان، به کارکنان مسئوليت های فردی داده می شود و بدین ترتيب آنان

 احساس می کنند بدون کنترل مدیران می توانند تصميمات الزم را اخذ و مسائل را حل کنند.

  می شوند.ساختار: راه یا شيوه ای که فعاليتهای سازمانی تقسيم ، سازماندهی و هماهنگ 

  پاداش : موجب می گردد که کارمندان احساس کنند در صورت داشتن عملکرد باالتر در زمينه های مختلف مورد

 تشویق  قرار می گيرند.

 .صميميت : احساس اینکه رفتار دوستانه ای در سازمان حاکم است و افراد از با هم بودن لذت می برند 

 د و اینکه در شرایط سخت از طرف همکاران و  مدیریت مورد توجه و حمایت: وجود کمك از طرف دیگران به افرا

 حمایت واقع می شوند.

  قبول خطر: درجه و ميزانی که تصميم گيری، پذیرش خطر و چالش در شرایط پيش بينی نشده در سازمان تشویق

 می شود.

 ت به سازمان مباهات می هویت : اینکه افراد احساس کنند که عضوی از سازمان هستند و از تعلق داشتن نسب

 کنند.

 .برخورد : ميزانی از پذیرش نظرات متفاوت، بعالوه استراتژی که برای حل مشکالت در سازمان بکار می رود 

 توجه به اهداف صریح، ضوابط و عملکرد موثر در سازمان.1استانداردها : 

و نيز از سازمان به سازمان دیگر متفاوت است. جو سازمان ها ازجو یکسانی برخوردار نيستند. همانگونه که اعضا متفاوتند، ج

موجب تمایز سازمانها از یکدیگر می گردد و در نتيجه نتایج کارها و فعاليتهای سازمان را تحت تاثير قرار داده و می تواند موجب 

منزله یك پل عمل می کند. افزایش روحيه و انگيزش کارکنان گردد و در رفتار و اعمال اعضاء تاثير گذار باشد. جو سازمانی به 

در یك طرف پل جنبه های عينی و محسوس سازمان از قبيل ساختار، مقررات و شيوه های رهبری قرار دارند و در طرف دیگر 

روحيه و رفتار کارکنان واقع شده است . بدین ترتيب رفتار تابعی از شيوه های رهبری یا ساختار نيست، بلکه هرکس از دریچه 
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ارزش ها،  نيازها و شخصيت،  خودش است به سازمان می نگرد و این همان ادراکاتی است که در طرز تفکر و  ای که به رنگ

 (.1120رفتارش تاثير می گذارد )دسلر، 

سازمان ها برای انجام دادن امور سازمانی خود، عالوه بر معيارهای سازمانی و قانون نياز به مجموعه ای از رهنمودهای اخالقی 

دارند که آنان را در رفتار و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شيوه مطلوب و ارزشی 

. معموال اعضای سازمان ارزش هایی را که در ارتباط با (0812، 1)جاوید، بشير، راواس و آرجون جمعی و عمومی ميسر می سازد

ها مجبورند که محيطی از اخالق و  ارزش ها در سازمان ایجاد کنند. درک نوع زندگی سازمانی آنها است، می پذیرند. سازمان 

رفتار قابل قبول عاملی مهم در جو سازمان می باشد. درک رفتار مناسب بخشی از جو سازمانی است، که همه بخش ها را در 

، یك مسئله عمومی است. 0تار اخالقی(، رف0888(. از نظر لوزیر)0880، 1فرایند تصميم گيری تحت تاثير قرار می دهد )دایان

سازمان ها به دنبال کارکنان درست کار هستند و در اخالق و مسئوليت پذیری اجتماعی مورد قضاوت قرار می گيرند. او رفتار 

اخالقی را اصولی می داند که در سراسر دنيا ایجاد شده و مسئله ای است که، از زمانی به زمان دیگر تغيير شکل پيدا می 

(، اخالقيات را در قالب مجموعه از اصول می داند که اغلب در قالب یك منشور یا سيستمی شناخته شده به 1104، 1ند)الوتنک

عنوان راهنمای رفتار عمل می کند. در محيط های کاری، افراد در ارزش ها متفاوت هستند و رفتارهایی را انجام می دهند که 

ر اخالقی باشد. در یك موقعيت افراد ممکن است احساس کنند که یك رفتار اخالقی ازنظر دیگران ممکن است اخالقی یا غي

است، در حاليکه همان رفتار در موقعيتی دیگر غير اخالقی است. مثال هدیه دادن به شخص قانونی است، ولی هدیه دادن به 

وغير اخالقی ناشی از سطح پيشرفت اخالقی  (. مطالعات نشان می دهد که ، رفتار اخالقی0888عنوان رشوه غير قانونی )لوزیر، 

(. سطح پيشرفت اخالقی فرد به ارزیابی ظرفيت افراد برای قضاوت در مورد 1108فرد، محيط سازمانی و مرکز کنترلی )مقيمی، 

مل اینکه چه چيزی از نظر اخالقی درست است، اطالق می شود. افراد که از روحيه باالتری برخوردارند کمتر تحت نفوذ عوا

خارجی قرار می گيرند. از این رو این افراد استعداد و آمادگی بيشتری بر ای عمل به اخالقيات دارند. به عنوان مثال بيشتر افراد 

بالغ در سطح متوسطی از پيشرفت اخالقی قرار دارند. این افراد خيلی زیاد تحت نفوذ همکاران قرار می گيرند و از قوانين و رویه 

وی می کنند. این افراد کسانی هستند که به مراحل باالیی از پيشرفت نائل شده اند و به حقوق دیگران احترام های سازمانی پير

می گذارند. مرکز کنترلی یك مشخصه شخصيتی و احدی است که افراد را درباره رویدادهای زندگی شان مسئول می داند. 

نچه که در زندگی شان اتفاق می افتد را وابسته به شانس و اقبال تحقيقات نشان می دهد که افراد با موضع بيرونی شخصيت )آ

می دانند(، احتمال در قبال پيامدهای رفتارشان احساس مسئوليت کمتری دارند و بيشتر به نفوذ عوامل خارجی متکی هستند. 

انداردهای درونی متکی هستند. افراد با موضع درونی برای قضاوت در مورد درستی یا نادرستی رفتار و هدایت رفتار خود به است

                                                 
1 - Javed, Bashir, Rawwas & Arjoon 
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محيط سازمانی به انتظارات ادراک شده کارکنان از سازمان اشاره دارد. انجام تشویق و حمایت از رفتار اخالقی با پاداش دادن 

 برای آن یا عدم تشویق رفتار اخالقی با  مجازات و تنبيه فرد خاطی باعث تقویت رفتارهای اخالقی می گردد.

افراد با تصميماتی روبه رو می شوند که ممکن است به انتخاب رفتار اخالقی یا غير اخالقی منجر شود،  در زندگی روزانه

انتخاب افراد بر اساس یادگيری گذشته، معلمين، دوستان و همکاران می باشد. تجارب گذشته وجدان افراد را می سازد که به 

(. مسئولينی که در بخش خدمات دولتی از جمله مدارس)معلمان( 0888آنها در انتخاب درست و نادرست کمك می کند)لوزیر، 

کار می کنند و وظيفه آنها ارائه طيف وسيعی از خدمات دولتی است، در سال های اخير مورد انتقادات فراوانی قرار گرفتند. رفتار 

مشکالت اساسی بوده اند که در اکثر غير اخالقی، پارتی بازی، عدم وفاداری به سازمان ورشوه خواری مامورین دولتی همواره از 

کشورها مورد توجه قرار گرفته و دولت ها سعی کرده اند برنامه هایی را جهت بهبود رفتار کارکنان پياده کنند. مدارس، از جمله 

 سازمان های دولتی هستند که به عنوان یك محيط فرهنگی و علمی فعاليت می کنند. مهم ترین رسالت آنها ترویج و توسعه

دانش و آموزش افراد برای بدست گرفتن مشاغل در جامعه است. بنابراین انتظار می رود که تا حدودی زیادی معلمان آن از 

اعمال نادرست دوری کنند و بتواند خواسته ها و نيازهای اقشار مختلف را برآورده سازند. مسلما جو نامناسب در مدرسه می تواند 

ير گذاشته و مدیریت سازمان را با بحران مواجه کند و دیدگاه افراد جامعه و بخصوص دانش در رفتار اخالقی معلمان آن تاث

 یالقرفتار اخ بر یجو سازمانآیا آموزان را از این محيط دلسرد نماید. لذا در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستيم که 

 ؟دارد تاثير معلمان شهر ساوه

 رضيه های پژوهش به قرار زیر است:با توجه به آنچه که گفته شد ف

  معلمان در مدارس شهر ساوه مطلوب است. رفتار اخالقیوضعيت موجود جو سازمانی و 

 دارد تاثير معلمان شهر ساوه یرفتار اخالق بر یجو سازمان. 

 تاثير دارد شهر ساوهمعلمان  یرفتار اخالق بر روحيه. 

 داردتاثير  شهر ساوهمعلمان  یرفتار اخالق بر ممانعت. 

 تاثير دارد شهر ساوهمعلمان  یرفتار اخالق بر صميميت. 

 تاثير دارد شهر ساوهمعلمان  یرفتار اخالق بر عدم جوشش. 

 تاثير دارد شهر ساوهمعلمان  یرفتار اخالق بر مراعات. 

 تاثير دارد شهر ساوهمعلمان  یرفتار اخالق برگيری فاصله. 

  ير داردتاث شهر ساوهمعلمان  یرفتار اخالق برنفوذ. 

 تاثير دارد شهر ساوهمعلمان  یرفتار اخالق بر تاکيد بر توليد. 

 های فوق نيز مدل مفهومی پژوهش به قرار زیر است:با توجه به فرضيه
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل

 روش شناسی -2

ردازد، پرفتار اخالقی معلمان مدارس شهر ساوه میبا توجه به اینکه تحقيق حاضر به بررسی تاثير جو سازمانی بر  روش پژوهش:

روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته نگر؛ برحسب نتيجه، تصميم گرا؛ بر حسب هدف، کاربردی؛ بر حسب منطق 

 ی؛ااجرا، قياسی و استقرایی؛ بر حسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ بر حسب نوع داده، کمی؛ بر حسب محيط پژوهش، کتابخانه

همبستگی و برحسب ميزان تمرکز بر پدیده مورد نظر -ها و یا ماهيت و روش پژوهش، توصيفیبرحسب روش گرداوری داده

 پهنانگر بود.

نفر از معلمان مدارس شهر ساوه بود که از  088جامعه آماری تحقيق شامل  جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

 جو سازمانی

 روحیه

 ممانعت

 صمیمیت

 عدم جوشش

 مراعات

 فاصله گیری

 نفوذ

 تاکید بر تولید

 رفتار اخالقی
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ای )طبقات شامل مدارس ابتدایی، دوره اول و مورگان و روش نمونه گيری تصادفی طبقهاین ميان با استفاده از جدول جسی 

از طرف دیگر با توجه به اینکه نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.  068مقطع متوسطه و دوره دوم مقطع متوسطه بود( 

را داشتيم تعداد بيشتری پرسشنامه توزیع شد. در این پژوهش قصد استفاده از نرم افزارهای مدل سازی معادالت ساختاری 

 45گيرند. در این پژوهش برابر تعداد سواالت در نظر می 15تا  5زمانی که در پژوهش خود مدل داریم تعداد حجم نمونه را 

ر نفر در نظ 115سوال در پرسشنامه وجود داشت که برای هر سوال هفت آزمودنی در نظر گرفته شد که حجم نمونه نهایی 

دليل ناقص بودن کنار گذاشته شد و  همين پرسشنامه به 1گرفته شد و پرسشنامه ميان این کارکنان توزیع شد که از این ميان 

 پرسشنامه انجام شد. 118های بی تفاوت حذف شدند و در نهایت عمليات آماری روی آزمودنی نيز در تست آزمودنی 0طور 

ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه تحقيق از دو بخش تشکيل منظور گرداوری دادههش بهدر این پژو ابزار اندازه گیری:

یگر و بخش دسابقه کار ، سن، هلأوضعيت ت، تحصيالت، جنسيتها نظير شده است. یك بخش شامل مشخصات عمومی آزمودنی

است. در ادامه به تشریح هر یك از این سؤال  45که شامل  رفتار اخالقیی جو سازمانی و های مربوط به دو سازهشامل پرسش

 شود. پرسشنامه ها پرداخته می

توسط هالپين و کرافت طراحی گردید. این پرسشنامه در  1661در سال  (HCOCQ) پرسشنامه جو سازمانی هالپين و کرافت

استفاده شد. این های مختلفی از آن آغاز برای سنجش جو سازمانی در اماکن آموزشی طراحی گردید اما سپس در حيطه

پردازد که عبارتند از: روحيه گروهی، مزاحمت، صميميت، سوال به سنجش هشت مولفه جو سازمانی می 10پرسشنامه با داشتن 

الزم به ذکر است که گویه ها بر اساس طيف  .گيری، نفوذ و پویایی، و در نهایت تاکيد بر توليدگری، فاصلهمندی، مالحظهعالقه

 شود.کرت سنجيده میپنج درجه ای لي

 5سوال در مقياس  11(، ابداع شده است و دارای 0888پرسشنامه دوم مربوط به رفتار اخالقی کارکنان است که توسط لوزیر)

 محاسبه شد. 61/8(، 1106باشد. پایایی این پرسشنامه توسط کریمی و همکاران)درجه ای ليکرت می

و  Lisrelتوان از هر دو دسته نرم افزارهای کواریانس محور )وده و بنابراین میهر دو پرسشنامه این پژوهش از نوع انعکاسی ب

Amos ( و واریانس محور )... وPls-Smartهای آلفای 1آزمونها ( استفاده کرد، درضمن با توجه به انعکاسی بودن پرسشنامه

 باشد. های انعکاسی است قابل اجرا میکه مختص پرسشنامه CR ،ASVکرونباخ، 

 وایی: در این پژوهش به منظور محاسبه روایی از روایی صوری)ظاهری(، محتوایی و سازه استفاده شد:ر

 گيرد که عبارتند از:محاسبه روایی به طرق مختلف صورت می

گر، چند نفر از اعضای نمونه، : در این پژوهش قبل از توزیع پرسشنامه روایی ظاهری به کمك پژوهش0روایی ظاهری .1

 ما بررسی و پرسشنامه نهایی به دور از ایرادات ویرایشی، شکلی، امالیی و .... تدوین گردید.استاد راهن

کند تا محتوای پرسشنامه اصالح و سواالت اضافی : این نوع از روایی در قالب یك روش دلفی کمك می1روایی محتوایی .0

و به کمك  CVIو  CVRهای مه از فرمحذف شود. در این پژوهش برای بررسی روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنا

باشد( شامل اعضای مصاحبه شونده، اساتيد راهنما و مشاور، نفر می 10تا  0ده نفر از خبرگان )تعداد خبرگان بين 

 ها و .. استفاده شد. دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه، چند نفر از آزمودنی

                                                 
1 -Test 
2 -Faced Validity 
3 -Content Validity 
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ای مورد بررسی قرار . مربوط بودن با طيف چهار گزینه1.ساده بودن 0دن .واضح بو1هر سوال از سه نقطه نظر  CVI در فرم 

کنيم و اگر ميزان این اند به کل خبرگان تقسيم میتعداد کسانی که گزینه سه و چهار را زده CVIگرفت. برای محاسبه ضریب 

 هایها نشان داد که همه سوالیافتهست. باشد بيانگر واضح بودن، ساده بودن و یا مربوط بودن آن سوال ا 8.26ضریب باالتر از 

 از نقطه نظر ساده بودن، واضح بودن و مربوط بودن از وضعيت مناسبی برخوردارند. رفار اخالقیجو سازمانی و متغير 

ماند و کدام (، طراحی شده است و بيانگر این است که کدام گویه در پرسشنامه باقی می1606که توسط الوشه ) CVRفرم 

شود. . سودمند نيست( در نظر گرفته می0. سودمند است 1شود. در این فرم برای هر سوال یك طيف دو تایی )ف میگویه حذ

تك تك سواالت را حساب  CVRکنند و سپس با استفاده از فرمول خبره )در این پژوهش ده نفر( پر می 10تا  0این فرم را بين 

است. با توجه به اینکه مقدار  8.60(، 1606ان )ده نفر( بر اساس نظر الوشه )بر اساس تعداد خبرگ CVRکنيم. حداقل مقدار می

CVR  سوال مربوط به هر دو متغير  45به دست آمد هيچ سوالی نياز به حذف شدن نداشت و  8.60برای همه سوال ها باالی

 پژوهش در ميان نمونه آماری توزیع شد.

با رویکرد نرم افزارهای مدل سازی معادالت ساختاری از ها مع آوری دادهبعد از جبررسی روایی سازه : برای 1روایی سازه .1

PLS .در دو قسمت روایی همگرا و واگرا استفاده شد 

. همه بارهای عاملی 1رود عبارتند از: هایی که برای سنجش روایی همگرا به کار میهای روایی همگرا) تایيدی(: تستتست

( بزرگتر 0)ميانگين واریانس استخراج شده AVE. 1/. باشد؛ 2/. باشد و بهتر این که باالی 5الی . بارهای عاملی با0معنادار باشد؛ 

 ها نشان داد ضرایب معناداری تمام بارهای. پایایی ترکيبی بزرگتر از ميانگين واریانس استخراج شده باشد. یافته4/. باشد؛ 5از 

درصد معنادار بود؛ همچنين ضرایب تمام بارهای عاملی  66با اطمينان بود یعنی تمامی بارهای عاملی  0.50عاملی بزرگتر از 

ها طور پایایی ترکيبی همه مؤلفهبود و همين 8.5ها باالی بود. از طرفی ميانگين واریانس استخراج شده همه مؤلفه 8.2باالی 

 تر از ميانگين واریانس استخراج شده آن بود. بزرگ

 های روایی واگرا )تشخيصی(تست

طبق این معيار، یك متغير پنهان در مقایسه با سایر متغيرهای پنهان، باید پراکندگی بيشتری را در آزمون فورنل و الرکر:  -1

جذر ميانگين واریانس استخراج شده هر متغير پنهان باید بيشتر از حداکثر همبستگی . بين مشاهده پذیرهای خود داشته باشد

م افزار نراین آزمون روایی تشخصيص را در سطح متغيرهای پنهان با استفاده از ن مدل باشد. با دیگر متغيرهای پنهاآن متغير 

Smart-PLS مقایسه ریشه دوم ميانگين واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی  1در جدول  .می سنجد

 ها آورده شده است.بين سازه

طبق این آزمون انتظار می رود که بارهای عاملی هرکدام از متغيرهای  (،0885) 4ابجفن و استر به عقيده : 1آزمون بار عرضی -0

 گيریهای اندازهگيری انعکاسی بيشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیرهای دیگر مدلمشاهده پذیر مورد نظر در یك مدل اندازه

بيشتر از  8.1ير پنهان متناظرش باید حداقل موجود در مدل ساختاری باشد. بار عاملی هر متغير مشاهده پذیر بر روی متغ

در  ار ی(تشخصيصواگرا )آزمون بارهای عرضی روایی ذیر بر متغيرهای پنهان دیگر باشد. بارهای عاملی همان متغير مشاهده پ

يرهای بارهای عاملی هرکدام از متغها نشان داد، یافته سنجد.می Smart-PLSتوسط نرم افزار سطح متغيرهای مشاهده پذیر 

                                                 
1 - Construct Validity 
2 Average Variance Extracted 
3 -Cross Loadings 
4 - Gefen and Straub 
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باشد. همچنين بار عاملی هر های اندازه گيری موجود در مدل میپژوهش بيشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیرهای دیگر مدل

ذیر بر متغيرهای بيشتر از بارهای عاملی همان متغير مشاهده پ 8.1متغير مشاهده پذیر بر روی متغيرپنهان متناظرش حداقل 

 باشد.پنهان دیگر می

منظور محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکيبی و اشتراکی بنا به ماهيت پژوهش بهره ر این پژوهش بهدپایایی: 

 Spssو ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  Smart-Plsگرفته شد. پایایی ترکيبی و اشتراکی با استفاده از نرم افزار 

  مورد بررسی قرار گرفت.

باشد، عالوه بر آن در این جدول ضرایب نامه، تبين کننده کدام متغيرها میپرسشان دهنده این است که سؤاالت نش 0جدول 

يانگين واریانس مقایسه م پایایی آلفای کرونباخ پيش تست و نهایی، پایایی ترکيبی و اشتراکی، ميانگين واریانس استخراج شده،

 .و سایر اطالعات مورد نياز آورده شده است بیاستخراج شده و همين طور ضرایب پایایی ترکي

 های روانسنجی ابزارها برای هریک از متغیرهای تحقیق و محاسبه ویژگیتوزیع پرسش -2جدول 

 بعد

تعداد  مؤلفه

 سؤال

آلفای 

کرونباخ 

پيش 

 تست

آلفای 

کرونباخ 

 نهایی

ميانگين 

واریانس 

استخراج 

 شده

پایایی  پایایی ترکيبی

 اشتراکی

 منبع

ار رفت

 اخالقی

 8.521 8.006 8.521 8.06 8.04 11 رفتار اخالقی
 (0888لوزیر)

جو 

 سازمانی

 8.210 8.08 8.61 8.24 8.04 4 روحيه گروهی

هالپين و 

کرافت 

(1661) 

 8.605 8.26 8.68 8.21 8.05 4 مزاحمت

 8.655 8.00 8.55 8.26 8.20 4 صميميت

 8.611 8.22 8.52 8.22 8.24 4 مندیعالقه

 8.680 8.26 8.54 8.21 8.28 4 گریمالحظه

 8.622 8.08 8.65 8.25 8.21 4 گيریفاصله

 8.650 8.24 8.50 8.20 8.28 4 نفوذ و پویایی

 8.661 8.26 8.60 8.21 8.21 4 تاکيد بر توليد

(، پایایی ترکيبی 8.2یی)باالی طور که در جدول فوق قابل مشاهده است ميزان ضریب آلفای کرونباخ پيش تست و نهاهمان

باشد؛ ميزان ميانگين واریانس استخراج شده ها در حد قابل قبول می( برای همه مولفه8.5( و پایایی اشتراکی )باالی 8.2)باالی 

مان ه قرار دارد؛ ضریب پایایی ترکيبی در هر یك متغيرها بزرگتر از ميانگين واریانس استخراج شده در 8.5همه متغيرها باالی 

 متغير است.

مقایسه ریشه دوم ميانگين واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی طور که گفته شد، در جدول زیر همان

 .ها آورده شده استبين سازه

ا همقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه -3جدول 
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 واگرا)تشخیصی( با استفاده از آزمون فورنل و الرکر()روایی 

 AVE 1 0 1 4 5 6 2 0 6 ها سازه

         8.25 8.521 . رفتار اخالقی1

        8.26 8.64 8.61 روحيه گروهی. 0

       8.22 8.68 8.52 8.68 مزاحمت. 1

      8.24 8.62 8.50 8.56 8.55 صميميت. 4

     8.25 8.50 8.52 8.61 8.51 8.52 مندیعالقه. 5

    8.21 8.51 8.56 8.56 8.50 8.28 8.54 گریمالحظه. 6

   8.01 8.46 8.42 8.50 8.50 8.68 8.50 8.65 گيریفاصله. 2

  8.26 8.50 8.46 8.46 8.28 8.56 8.50 8.46 8.50 نفوذ و پویایی. 0

 8.26 8.61 8.61 8.56 8.52 8.56 8.54 8.68 8.50 8.60 تاکيد بر توليد. 6

طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، مقادیر جذر ميانگين واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که قرار دارند همان

 دهند که بيانگر وجود روایی واگرا در بين متغيرهای پژوهش است.بيشترین مقدار را نشان می

ر، ميانگين، انحراف معيان پژوهش استفاده شد. در بخش توصيفی از در ایهای آماری به دو شکل توصيفی و استنباطی از روش

ی، اهای تی تك نمونههای پژوهش با استفاده از آزمون. در بخش استنباطی نيز آزمون فرضيهدرصد، فراوانی و جداول استفاده شد

انجام   Smart-Plsو  SPSSی ضریب همبستگی پيرسون و معادالت ساختاری )تحليل عاملی تایيدی( و با کمك نرم افزار ها

 شد.

گيری دارای خطای اندازهها( الؤس)ها متغيرهای آشکار است که در آن هاییپژوهشبهترین ابزار برای تحليل  Pls نرم افزار

ها و یا توان از یکسو دقت شاخصيچيده است. با استفاده از این روش میی پنهان پچنين روابط بين متغيرهاهستند و هم

های قابل مشاهده را اندازه گرفت و از سوی دیگر روابط علی بين متغيرهای نهفته و ميزان واریانس تبيين شده را بررسی متغير

را به عنوان جایگزینی برای مدلسازی معادالت  0، کسی بود که حداقل مربعات جزئی1هرمان ولد(. 14، ص1100کرد )کالنتری، 

مدل با مالحظه  1برآورد واریانس ساختارهای درونی PLSز مدلسازی مسير توسط ساختاری به جای ليزرل ارائه کرد. هدف ا

کند و تعميم و رگرسيون چندگانه را ترکيب می 4هایی از تحليل اجزا اصلیمتغيرهای آشکار بيان شده است. این تکنيك جنبه

ی بزرگ ی وابسته از یك مجموعهبينی یك مجموعه از متغيرهادهد. این تکنيك زمانی مفيد است که احتياج به پيشمی

یك تکنيك مدلسازی معادالت ساختاری واریانس محور است و به عنوان شکلی از الگوسازی  PLSمتغيرهای مستقل وجود دارد. 

 (. 0818و همکاران،  6شود )وینيزیتشخيص داده می 5نرم

                                                 
1- Herman Wold 
2- Partial Least Squares 
3- Endogenous Constructs 
4- Principal Component Analysis 
5- Soft Modeling 
6- Vinizi 
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و ... به عنوان نرم افزارهای کواریانس  Lisrel ،Amosبه عنوان یك نرم افزار واریانس محور نسبت به  Plsمزایای استفاده از 

های ها؛ استفاده از مدلمحور عبارتند از عدم حساسيت به حجم نمونه کم؛ عدم حساسيت به عدم نرمال بودن توزیع داده

ر به معنای واقعی دیلگیابی متغيرهای تعگيری ترکيبی؛  توانایی استفاده از مدل اندازه گيری تنها با یك سوال؛ توانایی ریشهاندازه

 های بسيار پيچيده.ساختاری؛ توسعه مدل جدید یا اجرای مدلی که محقق خود آن مدل را ساخته است و مدل

 هایافته

ها، تجزیه و و در سه حوزه پيش پردازش داه Smart-Plsو  SPSSافزار ها با استفاده از نرمدر این بخش به تحليل کمی داده

 شود. نباطی( و تفسير نتایج پرداخته میتحليل )توصيفی و است

 هاپیش پردازش داده -5-1

باشد. بخش الزامی شامل اطالعات متغيرها و ارزش عددی ها شامل دو بخش الزامی و اقتضایی میطور کلی پيش پردازش دادهبه

گذاری های پرت و جایاسایی دادههای بی تفاوت؛ شنها؛ شناسایی آزمودنیگذاری آنهای مفقوده و جایها؛ شناسایی دادهآن

باشد که در این بخش همه این موارد، مورد بررسی قرار ها، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ؛ و محاسبه کفایت حجم نمونه میآن

ه فها؛ اضافه کردن متغير؛ اضاشود و عبارتند از: ادغام کردن فایلگيرد؛ اما بخش اقتضایی، بنا به ماهيت پژوهش انجام میمی

ا؛ هها؛ جدا کردن کيسدهی؛ رتبه بندی متغيرها یا کيسگذاری آن؛ وزن؛ رفتن به کيس یا متغير مورد نظر و جای1کردن کيس

 گيرد. ها که بنابر ضرورت مورد استفاده قرار میکردن داده 0کدگذاری؛ و کامپيوت

  :نظير ری متغيرهای جمعيت شناختی مقياس اندازه گيها نشان داد که یافتهاطالعات متغیرها و ارزش عددی

ی در اصورت فاصلهها بهو مقياس هر یك از سوالاسمی، تحصيالت رتبه ای سابقه کار و  سن، هلأوضعيت ت، جنسيت

 نظر گرفته شده است.

 ها همه متغيرهای جمعيت شناختی و بيشتر سوال، ها نشان دادیافتههای مفقوده: شناسایی و جایگزینی داده

وان تهای متفاوت نظير مد، ميانه، ميانگين و روندهای رگرسيونی میهای مفقوده هستند. با استفاده از روشهدارای داد

ها که در این پژوهش مقياس اندازه گيری برای هر یك از سوالهای مفقوده را جایگزین کرد، اما باتوجه به اینداده

های مفقوده روش ميانه است. درضمن با توجه به اینکه دهباشد، بهترین روش برای جایگزین کردن داطيف ليکرت می

ها برای آن لزومی ندارد. در این پژوهش با استفاده پردازد جایگزینی دادهمتغيرهای جمعيت شناختی به وصف نمونه می

 های مفقوده شد.های جدید جایگزین دادهاز روش ميانه داده

 استفاده شد. همان 1های پرت از گراف باکس پالتشناسایی دادهبه منظور های پرت: شناسایی و جایگزینی داده-

های پرت وجود دارد. در داده 044و  111، 50های شماره طور که در نمودار فوق قابل مشاهده است، در مورد کيس

ورد های پرت بر اثر اشتباه تایپی ایجاد شده بود که اصالحات الزم صورت گرفت؛ برای مثال در ماین پژوهش داده

 تبدیل شد.  4ثبت شده بود که به عدد  44عدد  50کيس 

                                                 
1 -Case 
2 - Compute 
3 - Boxplot 
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 ند که پرسشنامه را مطالعه کنتفاوت کسانی هستند که بدون اینهای بیآزمودنیتفاوت: های بیشناسایی آزمودنی

 تفاوت ابتدا به صورت چشمی حذف می شوندکنند. آزمودنی های بیصورت تصادفی اقدام به پر کردن پرسشنامه میبه

هایی که به صورت ضربدری پرسشنامه را پر کردند یا همه پاسخ ها را یك )مثالً با نگاه کردن به پرسشنامه آزمودنی

شوند. در نرم افزار اکسل برای حذف می 1شوند( و سپس توسط نرم افزار اکسلاند پيدا و حذف میگزینه انتخاب کرده

کنيم و اگر انحراف معيار در پاسخ به یك پرسشنامه را محاسبه میهای بی تفاوت انحراف معيار هر آزمودنی حذف آدم

های ها به سوالها نشان داد، انحراف معيار پاسخ برخی آزمودنی/. شد آن آزمودنی را حذف می کنيم. یافته1کمتر از 

 حذف شدند. 115، 06آزمودنی های است و بنابراین  8.1پژوهش کمتر از 

 :مشاهده شد، ضریب آلفای کرونباخ تست نهایی برای  0طور که در جدول همان محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

 بود که بيانگر همبستگی مناسب سواالت پرسشنامه است. 8.2ها باالی همه مولفه

 ظر های مورد نبه منظور بررسی اینکه آیا تعداد دادهها: محاسبه کفایت حجم نمونه و بررسی کفایت و تقارن داده

و آزمون بارتلت  KMOو رابطه بين متغيرها( برای تحليل عاملی مناسب هستند یا خير از شاخص  )اندازه نمونه

گيری از طریق ارزیابی کوچك بودن همبستگی جزئی بين منظور کفایت نمونه به KMOاستفاده شد که شاخص 

ها همبستگی در سواالت و عاملدهد )ها را مورد بررسی قرار میمتغيرها بررسی شد. آزمون کرویت بارتلت تقارن داده

پردازد. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بدون جهت است( و به بررسی همانی بودن ماتریس همبستگی می

KMO  ،8.26  داد که حاکی از کفایت بود و مقادیر تقریباً نزدیك به یك را نشان می 8.6به دست آمد که بزرگتر از

برای  8.888داری های شناسایی شده برای تحليل عاملی داشت؛ همچنين سطح معنیحجم نمونه بر اساس شاخص

آزمون بارتلت نيز نشان دهنده مناسب بودن متغير پژوهش برای تحليل عاملی بود زیرا فرض یکه بودن ماتریس 

 همبستگی رد شد.

 های جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهشتوصیف آماری ویژگی -5-2

ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بيشتر با متغيرهای پژوهش، قبل هتر ماهيت جامعهمنظور شناخت ببه

توصيف اطالعات جمعيت شناختی و  در این بخش بهها توصيف شود. های آماری، الزم است این دادهاز تجزیه و تحليل داده

 های شکل توزیعهای پراکندگی و شاخصبه مرکز، شاخص های گرایششاخص از منظر طور توصيف متغيرهای پژوهشهمين

 شود.پرداخته می

 طور خالصه آورده شده است:در جدول زیر، نمونه از منظر جمعيت شناختی و همين طور ميانگين و انحراف معيار متغيرها به

 

 

 

 اطالعات جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرها -2جدول

                                                 
1 - Excel 
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آماره  آماره چولگی انحراف معيار ميانگين مولفه رمتغي درصد فراوانی طبقه متغير

 کشيدگی

ت
سي

جن
 

 8.10 8.66 8.62 1.04 رفتار اخالقی  41.0 114 زن

 56.0 126 مرد

ی
مان

ساز
و 

ج
 

 1.01 1.56 8.61 0.66 روحيه گروهی

ت
يال

ص
تح

ح 
سط

 

فوق دیپلم و زیر 

 آن

 مزاحمت 10.6 50
1.10 8.60 8.21 

0.12 

 1.10 1.50 8.01 1.14 يتصميم 60.5 164 ليسانس

فوق ليسانس و 

 باالتر

 1.21 مندیعالقه 10.6 50
8.60 1.11 1.20 

ل
اه

ت
 

 1.86 8.00 8.66 1.11 گریمالحظه 00.1 66 مجرد

 1.50 8.61 8.28 1.51 گيریفاصله 22.2 041 متاهل

کار
ه 

ابق
س

 

 0.01 8.66 8.24 1.54 نفوذ و پویایی 12.4 54 سال 10کمتر از 

 تاکيد بر توليد 54.0 160 سال 10تا  11
1.52 8.68 1.14 

1.12 

 16بيشتر از 

 سال

 کل 2.82 00
1.04 

8.50 
8.50 0.10 

ن
س

 

 1.4 11 سال 05کمتر از 

 

 05.6 26 سال 15تا  16

 14.0 186 سال 45تا  16

 46بيشتر از 

 سال

114 16.0 

کنندگان( که درجدول فوق قابل مشاهده است، نشان داد، بيشترین ای شرکتههای پژوهش در بخش آمار توصيفی )ویژگییافته

درصد(؛ بيشترین مدرک تحصيلی مربوط  16.0سال ) 46ترین رده سنی بيشتر از ؛ بيشدرصد( 56.0درصد افراد مورد مطالعه مرد)

 54.0سال )10-11اری مربوط به درصد(؛ بيشترین فراوانی سابقه ک 22.2درصد(؛ بيشتر کارکنان متاهل ) 60.5به ليسانس ) 

ای ها بريدگی نيز نشان داد که توزیع دادهها آورده شد؛ آماره چولگی و کشلفههمه مؤميانگين و انحراف استاندارد درصد( بود. 

 همه متغيرها نرمال است.

ا هنمرات یا فراوانی داده های توزیع اشاره به شکل توزیعطور کلی شاخصبهها )شاخص توزیع داده(: نرمال بودن توزیع داده

ترین آزمون برای طيف مناسب آزمون نرمال بودن نقش اساسی در انتخاب آزمون مناسب دارد. دانيمطور که میهمان دارد.
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 -5،  5و آماره کشيدگی بين  -1،  1دارد، اگر آماره چولگی بين (، بيان می0886) 1ليکرت آزمون چولگی و کشيدگی است. هير

باشد؛ می -5،  5ها بين ها حاصل از جدول قبل نشان داد، آماره کشيدگی در تمامی مولفهها نرمال است؛ یافتهع دادهباشد، توزی

ها هطور آماره چولگی در تمامی مولفباشد؛ همينها از این جنبه نرمال بوده و شکل توزیع خيلی تخت یا بلند نمییعنی توزیع داده

توان گفت شکل توزیع دارای چولگی ها از این جنبه نرمال بوده و میقرار دارد، یعنی توزیع داده -0،  0و حتی بين  -1،  1بين 

 باشد.ها نرمال میها برای تمام مولفهتوان نتيجه گرفت که شکل توزیع دادهمثبت یا منفی نيست. درنهایت می

 هااستنباط آماری داده -5-3

ریك های پارامتآزمونبا استفاده از  های پژوهشاین بخش فرضيه درای بود، مقياس فاصلهها نرمال و با توجه به اینکه توزیع داده

ها، همبستگی پيرسون به منظور بررسی رابطه بين متغيرها و همچنين ای برای بررسی وضعيت موجود مولفهتی تك نمونه

 . در ادامه به بررسی هر یكگيردیارزیابی قرار مو  مورد بررسیمنظور بررسی روابط علی متغيرها مدلسازی معادالت ساختاری به

 شود. ها پرداخته میاز فرضيه

 معمان در مدارس شهر ساوه مطلوب است8 رفتار اخالقیوضعیت موجود جو سازمانی و 

رای بای استفاده شد و با توجه به اینکه مقياس پنج درجه ای بود، ارزش عددی برای بررسی فرضيه فوق از آزمون تی تك نمونه

 ای در جدول زیر آورده شده است.در نظر گرفتيم. نتيجه آزمون تی تك نمونه 1مقایسه با آماره تی را عدد 

 

 

 

 

 آزمون تی تک نمونه ای به منظور بررسی وضعیت موجود جو سازمانی و عملکرد شغلی -23-2جدول 

 1ارزش آزمون= 

درجه  مقدار تی

 آزادی

سطح 

معناداری )دو 

 دامنه(

 اختالف

 ميانگين

 درصد از اختالف 65فاصله اطمينان 

 حد باال حد پایين

 8.1481 8.1060 8.1585 8.888 186 1.41 جو سازمانی

 8.1161 8.8581 8.81066 8.888 186 1.08 رفتار اخالقی

باشد، ز یك صدم میکمتر ا رفتار اخالقیشود، سطح معناداری در متغيرهای جو سازمانی و طور که در جدول مشاهده میهمان

توانيم بگویيم بين ميانگين مشاهده شده و ميانگين مورد انتظار تفاوت وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه حد باال و بنابراین می

 در وضعيت مطلوبی قرار دارند. پژوهشهای توان گفت مولفهباشد، میپایين فاصله اطمينان هر دو مثبت می

 نفوذ ، گیریفاصله، گریمالحظه، مندیعالقه، صمیمیت، مزاحمت، روحیه گروهیآن )های جو سازمانی و مولفه

 معلمان مدارس شهر ساوه تأثیر دارد8 رفتار اخالقی( بر تاکید بر تولیدو  و پویایی

                                                 
1 -Hair 
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ترین مهبرای دستيابی به پاسخ این سوال از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یکی از م

، ارائه ضرایب همبستگی بين متغيرهای پژوهش است، که در جدول زیر، ضرایب همبستگی Smart PLSنتایج حاصل از نرم افزار 

 بين متغيرهای پژوهش قابل مشاهده است.

 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش -22-2جدول 

 6 0 2 6 5 4 1 0 1 هاسازه

         1.88 . رفتار اخالقی1

        1.88 8.64 روحيه گروهی. 0

       1.88 8.68 8.52 مزاحمت. 1

      1.88 8.62 8.50 8.56 صميميت. 4

     1.88 8.51 8.56 8.60 8.50 مندیعالقه. 5

    1.88 8.50 8.55 8.55 8.52 8.28 گریمالحظه. 6

   1.88 8.45 8.46 8.51 8.52 8.56 8.52 گيریفاصله. 2

  1.88 8.51 8.40 8.42 8.66 8.51 8.52 8.40 ذ و پویایینفو. 0

 1.88 8.60 8.68 8.50 8.52 8.56 8.51 8.56 8.51 تاکيد بر توليد. 6

باشد که مقدار ضرایب همبستگی در جدول فوق قابل نتایج جدول فوق بيانگر رابطه مثبت و معنادار بين متغيرهای پژوهش می

 است. 8.28با  رفتار اخالقیو  مالحظه گریه بيشترین ميزان همبستگی بين دو مولفه مشاهده است. الزم به ذکر است ک

 

 

 

 

 مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی

 0با رویکرد حداقل مربعات جزئی 1آزمون تأثيرات متغيرهای برونزا بر متغيرهای درونزای مدل براساس مدل معادالت ساختاری

 گيری و ساختاری صورت گرفت. اندازهدر دو بخش مد 

 گیریالف: مدل اندازه

است و بنابراین فرض همگن بودن  8.2ها نشان داد، بارعاملی همه سوال ها باالی طور که در بخش روایی گفته شد، یافتههمان

ضرایب معناداری همه بارهای  گيرد و هيچ سوالی نياز به خذف شدن ندارد. درضمن باتوجه به اینکهها مورد تایيد قرار میسوال

 درصد معنادار است. 66توان گفت که تمامی بارهای عاملی با اطمينان است، می 0.50عاملی بزرگتر از 

استفاده شد. این شاخص توانایی مدل را در  1: برای این منظور از شاخص اشتراکآزمون کیفیت مدل اندازه گیری انعکاسی

نشان  CV Comاز طریق مقادیر متغير پنهان متناظرشان می سنجد. مقادیر مثبت شاخص پيش بينی متغيرهای مشاهده پذیر 

/. )متوسط( 15/. )ضعيف(، 80سه مقدار  CV comدهنده کيفيت مناسب مدل اندازه گيری انعکاسی می باشد. برای شاخص 

                                                 
1 SEM 
2 PLS 
3 - CV Com 
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نهان در حد قوی قرار دارد. به عبارت /. )قوی( معرفی کرده اند. نتایج نشان داد ميزان این شاخص برای همه متغيرهای پ15و 

 ها نشان دهنده کيفيت مناسب مدل اندازه گيری انعکاسی می باشد.دیگر شاخص

 ب: مدل ساختاری

 در شکل زیر مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد شده آورده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پژوهش براساس ضرایب استاندارد شده -3-2شکل 

های آن بر عملکرد شغلی دارای اثر مثبت و معنادار بوده و این عوامل به ميزان حاصل شده جو سازمانی و مولفهبراساس نتایج 

در سطح  مذکور بر عملکرد شغلیبينی اقتصاد مقاومتی را دارند. همچنين نتایج نشان داد تأثير متغيرهای درصد قابليت پيش 64

به دست آمد.  در جدول زیر، نتایج حاصل آزمون  0.50ای این مسيرها بيشتر از بر tدرصد تأیيد شد، زیرا آماره  66اطمينان 

 توان مشاهده کرد.مدل را می

 نتایج آزمون مدل پژوهش -22-2جدول 

ضرایب  يه هافرض

 استاندارد شده

-t آماره 

value 
 نتيجه

 قبول 15.82 8.51 معلمان شهر ساوه رفتار اخالقی ←جو سازمانی

 قبول 14.28 8.52 معلمان شهر ساوه تار اخالقیرف ← روحيه گروهی

 قبول 15.84 8.40 معلمان شهر ساوه رفتار اخالقی ← مزاحمت

 قبول 14.28 8.56 معلمان شهر ساوه رفتار اخالقی ← صميميت

0852 

082. 

0859 

0855 

0851 

 صميميت

 قیرفتار اخال

8.64 

 مندیعالقه

 0853 جو سازمانی

 روحيه گروهی

 مزاحمت

 گریمالحظه
0852 

 گيریفاصله

0856 

 نفوذ و پویایی

 تاکيد بر توليد

0852 
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 قبول 15.65 8.55 معلمان شهر ساوه رفتار اخالقی ← مندیعالقه

 قبول 14.62 8.51 معلمان شهر ساوه رفتار اخالقی ← گریمالحظه

 قبول 14.61 8.50 معلمان شهر ساوه رفتار اخالقی ← گيریفاصله

 قبول 15.66 8.56 معلمان شهر ساوه رفتار اخالقی ← نفوذ و پویایی

 قبول 14.61 8.50 شهر ساوهمعلمان  رفتار اخالقی ← تاکيد بر توليد

معلمان شهر ساوه را مشاهده  رفتار اخالقیبر های آن مانی و مولفهجو سازتوان نوع و ميزان اثر متغيرهای براساس جدول باال می

 کرد که همه این مسيرها تایيد شد.

 های کیفیت مدل ساختاری انعکاسیآزمون

 مقادیراست. این شااخص معيار اصلی ارزیابی متغيرهای مکنون درون زا در مدل مسير تأئيدی  شااخص ضاریب تعیین:   

 . در این پژوهشرهای مکنون درون زا به ترتيب قابل توجه، متوسط و ضعيف توصيف شده استبرای متغي 8.16و  8.11، 8.62

توان گفت که ضریب تعيين در حد قابل توجهی قرار دارد. دست آمد که تقریبا میبه 8.68ضاریب تعيين ساازه عملکرد شغلی   

های آن به خوبی شامل جو سازمانی و مولفه دسات آمده بيانگر آن اسات که متغيرهای شاناسایی شده از ادبيات   این ضاریب به 

درصد قابليت پيش بينی آن را  64معلمان را دارد و روی هم رفته به ميزان  رفتار اخالقیقابليت پيش بينی متغير وابسته یعنی 

 دارند.

معروفترین شاااخص اندازه گيری کيفيت مدل : (CV Red) شاااخص افزونگی یا شاااخص کیفیت مدل ساااختاری

گایسالر اسات. مقادیر باالی صفر نشان دهنده توانایی باالی مدل ساختاری در پيش بينی کردن   –شااخص اساتون    سااختاری، 

مدل دساات آمد که بيانگر این اساات  به 8.41ميزان شاااخص افزونگی در این پژوهش . (Henseler et al., 2009)اساات 

 دارد.ساختاری در پيش بينی کردن توانایی باالیی 

/. 80مقادیر . کوهن برای تعيين شااادت رابطه ميان متغيرهای پنهان مدل، این معيار را معرفی نمود: شاااخص اندازه اثر

 فرمول اندازه اثر در زیر آمده است:توصيف شده است. /. )قابل توجه( 15/. )متوسط( و 15)ضعيف(، 

 در جدول زیر نيز اندازه اثر هر یك از متغيرهای پژوهش آورده شده است:

 اندازه اثر متغیرهای پژوهش -.2-2جدول 

 اندازه اثر مولفه

 8.41 رفتار اخالقی

 8.12 روحيه گروهی

 8.11 مزاحمت

 8.00 صميميت

 8.05 مندیعالقه

 8.14 گریمالحظه

 8.15 گيریفاصله
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 8.40 نفوذ و پویایی

 8.06 تاکيد بر توليد

 

 درحد قابل توجهی قرار دارد.پژوهش شاخص اندازه اثر  یطور که در جدول فوق قابل مشاهده است برای همه متغيرهاهمان

 (پژوهش یهادرجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفهآزمون کیفیت مدل ساختاری )

کند. در سطح ساختاری نيز ضرایب مسير، ها را برآورد میها و کواریانس مانده، بارهای گویهPLSدر سطح مدل اندازه گيری

يرهای مکنون، واریانس تبيين شده و ميانگين واریانس استخراج شده متغيرهای مکنون را برآورد می کند. همبستگی ميان متغ

برای هریك از مسيرها و بارهای عاملی با استفاده از روش برش متقاطع یا خودگردان سازی محاسبه می شود. برازش  tآماره 

ه، واریانس تبيين شده قابل قبول باشد و همسانی درونی باالی شود که ضریب مسير معنادار بودمناسب مدل زمانی محقق می

الوه عباشند. مقادیر قابل قبول بارهای عاملی نيز نشان دهنده برازش مناسب مدل میبرای هریك از سازه ها برقرار باشد.  8.85

 8.05، 8.81سه مقدار  باشد.زا میبينی متغيرهای دروننيز شاخصی برای بررسی برازش مدل جهت پيش GOFبراین شاخص

در جدول زیر  .(1160)داوودی و رضازاده،  اندمعرفی شده GOFبه ترتيب به عنوان مقادیر ضعيف، متوسط و قوی برای  8.16و 

 اشتراکات آورده شده است.

 جدول اشتراکات -29-2جدول 

 عوامل اشتراکات ضریب تعيين

 رفتار اخالقی 8.521 8.64

 عملکرد شغلی 8.60 -----

 روحيه گروهی 8.61 -----

 مزاحمت 8.68 -----

 صميميت 8.55 -----

 مندیعالقه 8.52 -----

 گریمالحظه 8.54 -----

 گيریفاصله 8.65 -----

 نفوذ و پویایی 8.50 -----

 تاکيد بر توليد 8.60 -----

 جو سازمانی 8.654 -----

 ميانگين 8.64 8.64

 𝐺𝑜𝑓 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ×  𝑅2̅̅ ̅̅  = √0.64 ∗ 0.64 = 6280  

 

 چنين کليههم پژوهش دارد،مدل  دست آمده، نشان از کيفيتبه 8.16بزرگتر از  GOFشده  که مقادیر محاسبهاز آنجایی

 بود. 8.85باالی  هاسازه واریانس تبيين شده قابل قبول و همسانی درونی و معنادار بوده هایب مسيراضر
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 گیری و پیشنهادهانتیجه -3

 ها نشان داد جو سازمانی وصورت گرفت. یافتهشهر ساوه رفتار اخالقی معلمان  بر یسازمان جو تاثيراین پژوهش با هدف تعيين 

 شود. های پژوهش پرداخته میدارد. در ادامه به تبيين فرضيه تاثيررفتار اخالقی معلمان  برآن  هایمولفه

(، این گونه نتيجه گيری شده است که اگر جو سازمان در سطح مناسبی قرار داشته باشد 1102چنانچه در پژوهش شجاعی )

ه دید مثبت تری نسبت به جو موجود سازمانش داشته می تواند در احساس رضایت کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. فردی ک

، 1باشد، دید مثبتی از محيط کار خود دارد و اهداف و ارزش های سازمان را می پذیرد و به خاطر آنها تالش می کند. مارینی

اثيرگذار ارکنان تکند که اگر سازمان جو مثبتی داشته باشد؛ در تعهد و صداقت ک(، نيز در تحقيق خود این گونه بيان می0880)

های مادی کار افراد مثل حقوق و شرایط کار، آنها را برنخواهد گوید که در حقيقت بهبود جنبه( می1652،)0است. هرزبرگ

انگيخت. بلکه شما باید در کار افراد محرک هایی را ایجاد کنيد، که یکی از مهم ترین این محرک ها تقدیر از کاری است که 

 (.1120)دسلر،  خوب انجام شده باشد

(، ریسك پذیری را احساسی از قبول خطر و چالش در محيط کار می دانند و آن را از عوامل 1660ليتوین و اترینجر )

( در تحقيق خود بيان می کند، زمانی که صميميت و اعتماد بين 1102اند. چنانچه احمدی)تاثيرگذار بر رفتار سازمانی دانسته

ست، نارضایتی کارکنان از طریق رفتارهای سازنده ای مثل بيان کردن آن به مدیریت، تالش برای مدیریت و کارکنان برقرار ا

شناسایی عوامل ایجادکننده آن و یا حتی تحمل موقعيت نامطلوب دیده می شود. اگر جو مناسب که در واقع جزء بافت کار است 

ر، تاخير، انجام ندادن صحيحی تکاليف شغلی و نظایر آنها وجود نداشته باشد، ممکن است نارضایتی کارکنان با غيبت، ترک کا

 1نمود کند. با بروز چنين رفتارهایی از بهره وری سازمانی کاسته شده و دسترسی به اهداف سازمانی به تعویق می افتد. جانت

 داند.( جنبه کليدی جو سازمانی را حمایت دانسته و آن را در رفتار اخالقی کارکنان تاثيرگذار می 0881)

( در پژوهش خود به این نتيجه رسيده است که بين شش بعد جو سازمانی )ساختار، پاداش، مسئوليت 1122مقصودلو )

( نيز به این نتيجه 1102پذیری، قبول خطر، صميميت، حمایت( و رضایت شغلی دبيران رابطه معنادار وجود دارد. شجاعی )

تار، پاداش، قبول خطر، صميميت، حمایت، استاندارد، برخورد، هویت( و دست یافته است که بين هشت بعد جو سازمانی)ساخ

(، در تحقيقات خود به این نتيجه 1660بعد شدت خستگی فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. ليتوین و استرینجر )

است بيشترین تاثير را رسيدند که همه عوامل سازمانی تحت تاثير جو قرار دارند و سبك رهبری و رفتارهای رهبری ممکن 

( در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که بين چهار بعد جو سازمانی)ساختار، مسئوليت، 0880بگذارند. همچنين هونگ و کائور )

( در پژوهش خود به این نتيجه رسيده است 0880پاداش، هویت( و اميد به زندگی کارکنان رابطه معنادار وجود دراد. آگاستاس )

بعد جو سازمانی )مسئوليت، استاندارد، برخورد( با بعد قوانين و رویه های جو اخالقی رابطه معنادار وجود دارد. امانی  که بين سه

( نيز در پژوهش خود نشان داده است که بن دو بعد جو سازمانی )صميميت، حمایت( و اميد به زندگی پرستاران رابطه 0880)

( در پژوهش خود با عنوان تاثير جو اخالقی بر استرس کاری، نگرش شغلی و 0886) جارميلو و همکاران معنادار وجود دارد.

عملکرد شغلی فروشنده به این نتيجه رسيدند که استرس و نگرش شغلی سازو کارهایی هستند که رفتار و جو اخالقی را تحت 

جه اول به اخالقی بودن آرمان و اهداف آن (، بيان می کند که اخالقی بودن سازمان در در1100تاثير قرار می دهند. قراملکی )
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وابسته است. مدیران ارشد، سياستگذاران و مجامع عمومی نقش عمده ای در جهت بخشی اخالقی به رسالت و آرمان سازمان 

زشمندترین ه اردارند. او به نقل از پيتر دارکر می گوید که اگر مدیر فاقد اخالق نيکو باشد  فساد به بار می آورد مدیر انسان ها را ک

منابع سازمان هستند فاسد می کند و آنها را تباه می سازد. مدیر روح و حيات سازمان را فاسد و عملکرد آن را تباه می کند. به 

ح و حيات ور آفرینندهویژه در خصوص مدیران ارشد که در راس سازمان قرار دارند، این سخن صادق است. زیرا راس سازمان 

ازمانی دارای روحيه بزرگ است، به سبب بزرگی افرادی است که در راس قرار گرفته اند و اگر این روحيه سازمان است. اگر س

  خراب است به علت فاسد بودن روحيه افراد موجود در راس است.

تاری رفرا نباید نادیده گرفت. مدیری که  کارکنانها در پيدایش رفتارهای غيراخالقی در ندر این راستا نقش مدیران سازما

درست و صادقانه دارد بدون آن که قصد اموزش کارکنان را داشته باشد به آنان تعهد اخالقی را یاد می دهد و الگوی کارکنانش 

در زمينه اخالق می شود یا به بيان دیگر مظهر ارزش هایی است که در سازمان غالب هستند. اگر مدیر از کارکنانش انتظار 

ه شناسی، انضباط و جدیت را دارد یا سهل انگاری و کم کاری را نمی پذیرد، در مقابل آن عدم درک مشارکت در انجام کار، وظيف

و نادیده گرفتن نيازهای کارکنان و نيز عدم برقراری شرایط مناسب کاری از طرف مدیر پذیرفتنی نيست. تجمل پرستی مدیر 

می سازد. اتاق کار مجلل و اتومبيل گران قيمت، برپایی جلسات  راه را برای بروز رفتارهای غيراخالقی در محيط سازمان هموارتر

بی محتوا و مسافرت های بی دليل به هبانه ماموریت جزء عواملی هستند که نقش مدیر را در شيوع اصول غيراخالقی در سازمان 

بين کارکنان به جای خواهد ثيرات سوء و مخربی را در ين اعمال و رفتاری از طرف مدیر تأبه اثبات می رسانند. بدون شك چن

 گذاشت و آنان تصویر ذهنی منفی نسبت به سازمان و مدیر خواهند داشت.

در تصميمات و اقدامات خود به غير از چترچوب های قانونی باید تحت تاثير  معلمان مدارسبا توجه به مطالب بيان شده، 

پوشش دهنده تصميمات درست و مطلوب نيستند. رفتاری اصول اخالقی نيز باشند. زیرا چارچوب های قانونی به طور مناسب 

در سازمان مناسب و درست تلقی می شود که با شناخت از اصول و معيارهای اسالمی و جهانی باشد. لذا مدیریت به علت موقعيت 

بر  معلمرفتارهای و مقام سازمانی نقش بسيار مهمی در شکل گيری و بهبود جو و اخالق در سازمان دارد. ارزش ها، اعتقادات و 

 هبا مدیر مدرس ، برگزاری جلساتمدرسهبا توسعه و بهبود ارتباطات و تعامالت در  معلمانتاثير می گذارد.  دانش آموزانرفتار 

، احترام به شخصيت معلماندر تصميم گيری، دادن اختيار و آزادی عمل به  معلمانبرای حل مشکالت و درگيری ها، مشارکت 

منشورهای اخالقی، استفاده از سيستم های پاداش و حمایت گام های مهمی در بهبود جو سازمانی بر می دارد  آنان، استفاده از

  کمك می کند. معلمانکه به همان ميزان بر رفتار اخالقی 

 شود:با توجه به نتایج این پژوهش پيشنهادهای زیر ارایه می

  شوند، سياست ها و دستورالعمل های سازمانی به وضوح مشاغل در سازمان به طور روشن تعریف شده و سازماندهی

 تشریح شده و دستورات خشك اداری و خطوط قرمز در حداقل ممکن باشند.

  گيری و اختيار عمل در کار بدهند. ها حق تصميمآننظارت کرده و به  معلماندر کار  مدرسهمدیران 

  ه مراتب باالتر ارتقا یابند و به کار خوب و ارزنده افراد براساس صالحيتشان ب معلماننظام ترفيع وجود داشته باشد و

 پاداش و تشویق داده شود. 

 های به موقع و حساب شده تشویق ها را به قبول ریسكآناستفاده کرده و  معلماناز پيشنهادات مفيد  مدرسه مدیران

 کنند. 
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 ه، از ایجاد فضایی که باعث دشمنی و رقابت ترتيب داد معلمانجلساتی را برای معرفی و آشنایی بيشتر  مدرسه مدیران

که معلمان مرتکب اشتباه را بهبود دهند، زمانی معلمان شود پرهيز کنند، ارتباط خود با معلمان میناسالم در بين 

 ازها و احساسات افراد توجه کنند.ها حمایت کرده و به نيشوند از آنمی
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