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تحلیل نقش پیشایندی رهبری اخالقی و پسایندهای خود انگیختگی و بهروزی  

 به عنوان مولفه های فضیلت سازمانی در بین معلمان 
 

 خالق خواه  یدکتر عل ا،یک ینیمع ی، دکترمهد*زاهد بابالن ،دکترعادلیکاظم میسل

 . ایران ،دانشگاه محقق اردبیلی ،گروه علوم تربیتی

 ( 4/4/99، تاریخ پذیرش: 2/99/ 5فت:دریا تاریخ)

 

 

 غازسرآ 

 کننددمی تأکید مکرر طوربه سازمانی نظرانصاحب اخیر، هایسال در

 خسدارا  نامشروع  افزایش یافته اسد  و و غیرمتعارف  رفتارهای که

 هایرسدوایی (.1اس  ) آورده وارد هاسازمان به را ایپرهزینه و مهم

 بازنگری به تمایل دنیا، سراسر هایسازمانرد افشاشده اخالقی و مالی

 اس  داشته آن بر را پژوهشگران (. و2شده ) موجب را 1فضیل  نقش

 فضدیل  از(. 3ورزندد ) اهتمدا  هاسدازمان در فضیل  بازشناسی به که
نگدر شناسدی مبتد جمله مفاهیم مهم و جدید سازمانی اس  که از روان

قدو  یدا  ة( بده معندی نق دVirtuesالتین ) ة(. واژ4شده اس  )گرفته
واقد  اقدداماتی هسدتند کده منهدر بده فوایدد فدردی و  برتری اس . در

های اخالقدی مفهو  فضیل  اشاره بده شایسدتگی.(3شوند )اجتماعی می
های انسانی منهر به بهتدود اخدال  که از طریق همه کنشدارد    ف ری

 (. 5)شود اجتماعی می
 
 

 
و مدالی اخیدر در آمدوز  و   اخالقدی یبه رفتارهداعد  توجه  واق ، در

همچدون  موضدوعاتی بده فزاینددهقدة عال گدرایش و موجدب 2پرور 
 و گدرایش عالقه، تت  این به و گشته های آموزشیفضیل  در سازمان

 تعلیم و تربی  شده اس . ةحوز در فضیل  موضوع به ایویژه توجه
تواند در می  در واق  فضیل  به عنوان ویژگی اخالقی سازمانی اس  که 

صفا  شخصیتی افدراد سدازمان نمدود پیددا کندد و تواندایی مقابلده بدا 
از آثدار منفدی   شدود،ای که سدازمان بدا آن مواجده مدیمشکال  عمده
هدا و اخالقیدا  مربدو  اخدال  بده اندواع ارز   (.6کاهد)مشکال  می

داندد. بعدالوه، م لوب یا مناسدب می ه،یک جامع یا  ک فردی  هد کشومی
 (.7شددود )و  میهددا مربددهددای آنبدده فضددیل  افددراد و انگیزه اخددال 
 (. 6ها اس  )های رهتر نیز تح  تأثیر رشد اخالقی آنانتخاب

 
 

 چکیده

تحلیل نقش با هدف  پژوهش حاضر و اثربخشی معلمان تاثیر دارد. بهتود روابط در همچون فضیل  متغیرهای اخالقی ینکهبا توجه به ازمینه:  
مق   ابتدایی شدهر معلمان ان میپیشایندی رهتری اخالقی و پسایندهای خود انگیختگی و بهروزی به عنوان مولفه های فضیل  سازمانی در 

 انها  شد.اردبیل 
معلمدان دوره جامعه آماری این پدژوهش شدامل تمدامی اس . متتنی بر مدل معادال  ساختاری  همتستگی   -رو  پژوهش توصیفی  :روش

رمول کدوکران و بدا اسدتفاده از نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش بر اساس ف  350بود که از این تعداد    نفر  3850ابتدایی شهر اردبیل به تعداد  
 از پرسشدنامه هدای هداداده. بدرای جمد  آوری انتخداب شددند هدادادهرو  نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای برای جم  آوری 

هدا از رو  همچنین برای تحلیدل یافتده . استفاده شد بهرورزی سازمانی  رهتری اخالقی،فضیل  سازمانی،خودانگیختگی سازمانی و  استاندارد
 استفاده شده اس .معادال  ساختاری  مدل

فضیل  سازمانی، خودانگیختگی سازمانی و بهروزی  ،رهتری اخالقی متغیرهای ضریب همتستگی نشان داد که بین  حاصل از  نتایج  یافته ها:
ژوهش نیز بیانگر این بود که مدل علی  همچنین مدلیابی معادال  ساختاری متغیر های پوجود دارد.    همتستگی معنادار در جه  مبت سازمانی 

 رخوردار اس . و پسایندی خود انگیختگی و بهروزی سازمانی با فضیل  از براز  مناسب بپیشایندی رهتری اخالقی 
فضیل  به عنوان یک متغیر اخالقی در سازمان می تواندد نقدش پیشدایندی رهتدری اخالقدی و پسدایندهایی همچدون خدود   تیجه گیری:ن

 .و بهروزی سازمانی را تتیین نمایدانگیختگی 
 
 .فضیل  سازمانی بهروزی سازمانی،، خود انگیختگی سازمانی، رهتری اخالقی: واژگانلیدک
 

 zahed@uma.ac.irنویسندة مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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های تهداری رهتری یک موضوع تحقیقاتی مشهور اس ، چه در سازمان
رود فراتر از ن همیشه انتظار میهای غیرانتفاعی از رهتراو چه در سازمان

تدا سدازمان را بده طدور مددثر اداره کنندد. اخیدرا ،   نقش مددیران باشدند
ها اتفا  افتاده اسد  شماری در مدیری  سازمانهای اخالقی بیسواییر

(. بدا 8های اخالقی رهتران را برانگیختده اسد  )که بحث در مورد جنته
های ه افراد موجود در سازماناین حال، عد  رعای  اصول اخالقی فقط ب

بلکدده در معلمددان، سیاسددتمداران و سددایر  شددودتهدداری محدددود نمی
رهتدری اسد  کده بدا   3(. رهتری اخالقدی9وجود دارد )  متخصصان نیز

هدای اخالقدی و حیبید  و حقدو  دیگدران احترا  به اعتقادا  و ارز 
هدا و  (. یک واقعی  انکارناپذیر وجود دارد کده ارز10شود )هدای  می

ان در طدی فرایندد ا رهتدر(، زیر11اخال  از عناصر مهم رهتری هستند )
(. مدرسه یک نهداد 12کار باید برخی معضال  اخالقی را برطرف کنند )

مهم ایهداد هنهارهدای اجتمداعی و مدوازین اخالقدی اسد  و مددیران 
شوند، وظیفده مدارسی که به عنوان کارگزاران اخالقی در نظر گرفته می

اس مدوازین گیری کنند و بر اسهای اخالقی تصمیماز طریق رو   دارند
بنابراین طتق آنچه بیان شد   (.13اخالقی اختیارا  خود را اعمال کنند. )

در  4فضدیل  سدازمانی توان گف  یکی از پیامدهای رهتری اخالقدی،می
ها بده سدرع  بده (. در نتیهه، فضیل  در سازمان14)  بین معلمان اس 

مفهو  اصلی تتدیل شده اس  که منهر بده چنددین نتیهده مبتد  یک  
ایهداد  ،(. به طورکلی، فضیل  در محل کدار51شود )می  5نند بهرورزیما

کندد و سدرمایه انسدانی را تقوید  می  محی ی اس  که احترا  به نفسِ
(. در ادبیا  علو  سازمانی، بهرورزی به 16بخشد )بهرورزی را بهتود می

ز جملدده تددأثیر مبتدد ، تددأثیر منفددی، سددالم  روانددی، معدانی مختلفددی ا
بهدرورزی  و فی، رضدای  از زنددگی، رضدای  از محدیطفرسودگی عداط

در نظر گرفته شده اس . این  9و عاطفی  8،اجتماعی7شناختی، روان6ذهنی
را بده عندوان همده  10معانی باعث شد که محققدان بهدرورزی سدازمانی

زندگی ما مهم اسد    ةتهرب  چیزهای که در مورد چگونگی فکر کردن و
هدرورزی، محققدان سدازمانی یدف بتعر  ةنظر از نحدوتعریف کنند. صرف 

، هم از نظر انسانی و هم از نظر مالی، های گستردههاس  از هزینهمد 
 (.17اند )باشد، آگاه بودهکه منتسب به بهزیستی ناکارآمد می

خدود  تداثیر دارد، همچنین یکی از متغیرهایی که فضیل  سازمانی بر آن
هدای گی در سدازمان(. خدودانگیخت18)  باشددمدی11انگیختگی سازمانی  

آموزشی به عنوان رفتارهای خارج از نقش داوطلتانده کده بده اثربخشدی 
خودانگیختگی سدازمانی عتارتندد از:  ةکند. پنج مدلفکمک می  12سازمانی

کمک به همکاران، محافظد  از سدازمان، ارا ده پیشدنهادهای سدازنده، 
خود و گسدتر  حسدن نید . ایدن پدنج شدکل خدودانگیختگی   ةتوسع
هدایی اسد  کمک ةاشکال داوطلتان ةانی به طور خالصه شامل کلیسازم 

هداف بده که اعضای سازمان برای تسهیل انها  وظایف و دستیابی به ا
رفتارهایی از کمک به همکار با حهم کار زیداد و   ؛دهندیکدیگر ارا ه می

اشتراک مناب  تا جلب توجه به خ اها و قصورها، ارا ه دستورالعمل برای 
از فناوری جدید و کمک به یک همکار در حل مسئله که عملی   استفاده

توجه به اینکه با  (.19شود )خود به خودی اس  و غالتا  از قتل تعیین نمی

جامعده و    اسد  جامعه یک در اساسی پرور  از مسا ل بسیار  و  آموز 

در این زمینه، معلمان بده عندوان   ،تواند از طریق آموز  شکوفا شودمی
 (.20) کننددروند یادگیری رسمی، نقش اصلی را بازی می  راص عنیکی از  

تر فضیل  باشد، موفقبنابراین هرچه قدر معلمان دارای س ح باالتری از 
د با همکاران خود تشریک مساعی داشته باشدند و نتوانهستند و بهتر می

پیشنهادهای سازنده نست  به همکاران و مدرسده ارا ده دهندد. در واقد  
انگیدزه و فدداکار  فضدیل  بدا  ارس بدون داشتن معلمان بدااثربخشی مد

ل سدازمانی بداال پذیر نخواهد بود. معلمانی که در مدارس با فضدا امکان
بداالیی نیدز داشدته  14بینیو خو   12بخشش  یدمشغول به کار هستند با

، پژوهش حاضر با هدف واکاوی الگدوی شدبا توجه به آنچه ذکر    باشند.
پیشایند و   شودا  گرف  تا مشخص  هین معلمان انفضیل  سازمانی در ب

چده   شدامل  پسایندهای فضیل  سازمانی بدین معلمدان مق د  ابتددایی
 .دارند  یکدیگربر  تأثیریو چه   شوندمیواردی  م 
 

 
 پژوهش  مدل مفهومی: 1نگاره 

 روش
 نوع رو ، اساس بر و اس  یکاربرد هدف، اساس بر حاضر پژوهش

آماری این پژوهش شامل تمدامی  ةجامع باشد.یم  یهمتستگ د یفیتوص 
نفدر  350نفر بود. تعدداد  3850ابتدایی شهر اردبیل به تعداد  ةمعلمان دور

آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران و با اسدتفاده از   ةبه عنوان نمون
آوری ای بدرای جمد ای چندد مرحلدهگیری تصادفی خوشدهرو  نمونه

ن منداطق شدهر چندد ه ابتدا از بیبه این صور  ک  .ها انتخاب شدندداده
ادفی انتخاب شددند و سد س از درون هدر من قده من قه به صور  تص

از مددارس انتخداب مدارسی به صور  تصادفی انتخاب شدده و در آخدر 
از میان پاسخ شده به تناستی و به صور  تصادفی معلمان انتخاب شدند.

انی تحصدیلی مرد بودند. بیشترین فراو  4/34درصد زن و    6/65دهندگان
راوانی سنی مربو  به معلمان با ف  مربو  به مق   کارشناسی و بیشترین

سدال  45-50ترین فراوانی مربو  به معلمان بدا سدن و کم 25-35سن  
 15تدا  10بود. همچنین اکبری  معلمان این نمونه دارای سدابقه کداری 

 .سال بودند 20تا  16ترین فراوانی مربو  به سابقه کاری سال و کم
کده   شددها از چهار پرسشنامه بسته پاسخ اسدتفاده  آوری دادهبرای جم 
 آورده شده اس :در ادامه ها یک از پرسشنامه شرح هر

 برای سنهش فضیل  سازمانی از پرسشنامه استاندارد فضدیل  سدازمانی
سدوال و در پدنج بعدد خدو   15(.این پرسشنامه شامل 21) استفاده شد

-15و بخشدش  10-12  17،صدداق 7-169 ،شفق4-156،اعتماد1-3بینی
ی این پرسشنامه در یک طیف پنج درجه گذارنمرهمقیاس    می باشد،  13

 .ه اسد شد  یبنددرجه(  5موافقم )  کامال ( تا  1مخالفم )  کامال لیکرتی از  
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و  قرارگرفتده نظرصداحباسداتید  دأییدتروایی محتوایی پرسشنامه مدورد 
استفاده از رو  آلفای کرونتدا  ا  پایایی این پرسشنامه در این پژوهش ب

 به دس  آمده اس .  79/0
پرسشدنامه اسدتاندارد رهتدری اخالقدی  برای سنهش رهتری اخالقی از

-5سوال و در پنج بعد انصاف   24این پرسشنامه شامل  (.22)استفاده شد  
اشددتراک ،10-13،رهنمددود هددای اخالقددی6-9جهدد  گیددری فددردی،1

ی ایدن گدذارنمرهمقیاس    .باشدمی    20-24و شفافی  نقش  4-19قدر 
 کدامال ( تا 1مخالفم ) کامال پرسشنامه در یک طیف پنج درجه لیکرتی از 

 دأییدتروایی محتوایی پرسشنامه مورد    .ه اس شد  یبنددرجه(  5موافقم )
این پرسشنامه در این پدژوهش بدا پایایی  و    قرارگرفته  نظرصاحباساتید  

 س  آمده اس .به د 89/0کرونتا  استفاده از رو  آلفای 
استفاده  استاندارد از پرسشنامه  برای سنهش پرسشنامه بهروزی سازمانی

بهددروزی سددوال و چهددار بعددد  75(.ایددن پرسشددنامه شددامل 23)شددد 
معندوی،1-25روانشناختی اجتمداعی،26-40بهروزی  و   41-55بهدروزی 

ی ایدن پرسشدنامه در گدذارنمرهمقیاس  می باشد.  56-75ذهنی  بهروزی
( 5مدوافقم ) کدامال ( تدا 1مخالفم ) کامال جه لیکرتی از یک طیف پنج در

اسداتید  دأییدتروایدی محتدوایی پرسشدنامه مدورد   .ه اس شد  یبنددرجه
پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با اسدتفاده   و  قرارگرفته  نظرصاحب

 به دس  آمده اس . 81/0از رو  آلفای کرونتا  
از پرسشنامه استاندارد خود ی  خود انگیختگی سازمانبرای سنهش متغیر  
 هیدگو  5سشنامه شدامل  . این پر(24)  گردید  استفادهانگیختگی سازمانی  

ی این پرسشنامه در یک طیف پنج درجده لیکرتدی گذارنمرهمقیاس    بود.

روایی .اسد   شدده  یبندددرجه(  5موافقم )  کامال ( تا  1مخالفم )  کامال از  
این و پایایی    قرارگرفته  ظرنبصاحاساتید    دأییتمحتوایی پرسشنامه مورد  

بده  83/0پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از رو  آلفدای کرونتدا  
ها به رو  خوداظهاری تکمیل گردیدد و در پرسشنامه  دس  آمده اس .

بدا رو  و   lisrelو  SPSS 24افدزار ها بدا اسدتفاده از نر پایان داده
 .یل گردیدهمتستگی متتنی بر مدل معادال  ساختاری تحل

 

 یافته ها
با توجه به این که نرمال بودن متغیرهای پژوهش از پیش فدر  هدای 
اساسی استفاده از آزمون هدای پارامتریدک و بده کدارگیری مددل یدابی 
معادال  ساختاری اس . از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بدرای نرمدال 

ود که مقدار بودن توزی  داده ها استفاده گردید. نتایج آزمون بیانگر این ب
Z می باشد. لذا  مقدار  05/0ما  متغیرهای پژوهش بزرگتر از برای تZ  

در س ح پنج صد  معنادار نیس  و این نشان دهنده توزی  نرمال متغیدر 
میانگین متغیرهای ، شودمیمشاهده  1که در جدول   گونههمان  .ها اس 

فضدیل  ( ، 86/31)  رهتدری اخالقدیپژوهش به ترتیب برابر اسد  بدا: 

 بهروزی سازمانیو  (50/14خود انگیختگی سازمانی )(،  36/16)  سازمانی

( و 06/2 ( ،)35/3(، )41/5( و انحراف استاندارد آنها به ترتیب )34/17 )
رهتدری ( مربو  به بعدد  86/13باالترین میانگین یعنی)  .باشد( می55/5)

خدود ( مربدو  بده بعدد 50/41و پدایین تدرین میدانگین یعندی )  اخالقی
 .باشدمی انگیختگی سازمانی

 هاداده آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن : 1جدول 
Sig k-s متغیر میانگین  انحراف استاندارد 

 رهتری اخالقی  86/31 41/5 76/0 12/0

 فضلی  سازمانی  36/16 35/3 85/0 18/0

 خودانگیختگی سازمانی  50/14 06/2 81/0 25/0

 بهروزی سازمانی  34/17 55/5 73/0 22/0

 

 ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای پزوهش: 2جدول 
 رهبری اخالقی  فضیلت سازمانی  خود انگیختگی سازمانی  بهروزی سازمانی  متغیر

 1 38/0** 46/0** 49/0** رهتری اخالقی -1

  1 52/0** 38/0** فضلی  سازمانی -2

   1 41/0** خودانگیختگی سازمانی -3

    1 نی ی سازمابهروز -4

 

آزمون ضریب همتستگی پیرسون برای همتستگی بین متغیرها نشان داد 

(، بدین r ،01/0≥p+38/0بین رهتدری اخالقدی بدا فضدیل  سدازمانی )

( و بدین r  ،01/0≥p+41/0سازمانی )فضیل  سازمانی با خودانگیختگی  

-( راب ة معنیr ،01/0≥p+ 41/0فضیل  سازمانی با بهروزی سازمانی )
 ری وجود دارد.اد

های بدراز  بدرای الگدوی قتل از ارزیابی الگدوی سداختاری، شداخص
گیری، ارتتدا  بدین متغیرهدای گیری محاسته شدد. الگدوی انددازهاندازه
کندد. ارزیدابی ایدن الگدو بدا آشکار می  ساز با متغیرهای مکنون راآشکار

ی های بدراز  الگدواستفاده از تحلیل عامل تأییدی انها  شد. شداخص
، براز  بسیار مناسب این الگدو را نشدان 3گیری در جدول شماره  اندازه
 کدردن  عملیاتی؛ بنابراین متغیرهای آشکارساز توانایی الز  برای  دهدمی

 متغیرهای مکنون را دارند.
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 های آماری برازندگی الگوی پژوهش خالصه شاخص: 3جدول 
(X2 ) (df) X2/df (RMSEA) (GFI ) (AGFI ) (CFI) (NFI) 

50/320 166 93/1 08/0 94/0 91/0 95/0 93/0 

 

 
 ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش: 2نگاره 

 

 داری برای مسیرهای الگو استاندارد و سطح معنیجدول ضرایب  : 4جدول 

T مسیر اثر مستقیم اثر غیرمستقیم 

 از متغیر به متغیر

 رهتری اخالقی سازمانی فضیل  52/0 - 75/4

 سازمانی فضیل  خودانگیختگی سازمانی 45/0 23/0 01/5

 فضیل  سازمانی بهروزی سازمانی 49/0 25/0 92/3

 
سداختاری پدژوهش نشدان داد شداخص ریشدة بررسی بدراز  الگدوی  

(، شداخص 08/0( برابر با )RMSEAمیانگین مهذورا  خ ای تقریب )
( GFIراز  )، شاخص نیکویی ب95/0( برابر با  CFIبرازندگی ت تیقی )

( برابدر بدا AGFIیافتده )، شاخص نیکویی بدراز  تعدیل94/0برابر با  
شداخص و  93/0( برابدر بدا NFIبرازندگی هنهارشدده )  شاخص،  91/0

بر براز  مناسدب و   93/1( برابر با  X2/dfدو بر روی درجه آزادی )خی

 افزار لیزرل برای بررسی روابط بینم لوب الگو دالل  دارد. خروجی نر 
 ارا ه شده اس  2 هاینگارهمتغیرها در 

 .مستقیم دارد اثرفرضیه اول: رهتری اخالقی بر فضیل  سازمانی 
سد ح  4و جددول  2نگاره های معادال  ساختاری در م ابق با خروجی

( 75/4داری بین متغیر رهتری اخالقی و فضدیل  سدازمانی برابدر )معنی
راب ده بدین  دهدمیکه نشان ( اس  96/1از مقدار ) تربزرگباشد که  می

( %95متغیر رهتدری اخالقدی و فضدیل  سدازمانی در سد ح اطمیندان )
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( 52/0دار اس . همچنین مقدار ضریب مسیر مابین این دو متغیدر )معنی
 نتیهه گرف  متغیر رهتری اخالقی بدر توانمیبر اساس آن    که  باشدمی

پدژوهش تأییدد   بندابراین فرضدیه اول  ؛مبت  دارد  تأثیرفضیل  سازمانی  
 .شودیم 

مسدتقیم   اثدرفرضیه دو : فضیل  سازمانی بر خدودانگیختگی سدازمانی  
 .دارد

سد ح  4و جددول  2نگاره های معادال  ساختاری در م ابق با خروجی
( 01/5و خودانگیختگی سازمانی )  داری بین متغیر فضیل  سازمانیمعنی
راب ده بدین  دهدیم ( اس  که نشان 96/1از مقدار ) تربزرگباشد که  می

و خدودانگیختگی سدازمانی در سد ح اطمیندان   متغیر فضیل  سدازمانی
دار اس . همچنین مقدار ضریب مسیر مابین ایدن دو متغیدر ( معنی95%)
نتیهه گرفد  متغیدر فضدیل    توانمیبر اساس آن    که  باشدمی(  45/0)

ه دو  بنابراین فرضی  ؛مبت  دارد  تأثیربر خودانگیختگی سازمانی    سازمانی
 .شودمیأیید  پژوهش ت

 .مستقیم دارداثر فرضیه سو : فضیل  سازمانی بر بهروزی سازمانی 
سد ح  4و جددول  2نگاره های معادال  ساختاری در م ابق با خروجی

مستقیم   تأثیرداری بین متغیر فضیل  سازمانی بر بهروزی سازمانی  معنی
 دهدمیاس  که نشان  (96/1از مقدار ) تربزرگباشد که  ( می92/3دارد )

بهروزی سازمانی در س ح اطمیندان   راب ه بین متغیر فضیل  سازمانی و
دار اس . همچنین مقدار ضریب مسیر مابین ایدن دو متغیدر ( معنی95%)
نتیهه گرفد  متغیدر فضدیل    توانمیبر اساس آن    که  باشدمی  (49/0)

 فرضدیه سدو بندابراین    ؛مبتد  دارد  تدأثیرسازمانی بر بهروزی سازمانی  
 .شودمیپژوهش تأیید  

فرضیه چهار : رهتری اخالقدی بدر خدودانگیختگی سدازمانی از طریدق 
 دارد. غیرمستقیمفضیل  سازمانی اثر 

تری اخالقی بر خودانگیختگی سازمانی غیرمستقیم ره  تأثیربرای بررسی  
از طریق فضیل  سازمانی، باید ضریب اثر غیرمستقیم )حاصل ضرب اثر 

ی اخالقی بر فضدیل  سدازمانی در اثدر مسدتقیم فضدیل  مستقیم رهتر
سددازمانی بددر خددودانگیختگی سددازمانی( محاسددته شددود. ضددریب اثددر 

ه نشدان اسد  کد 23/0یم رهتری اخالقی بر بهروزی سازمانی غیرمستق
فضیل  سازمانی در راب ه بین رهتدری اخالقدی و   دهد نقش واس ةمی

 دار اس .خودانگیختگی سازمانی معنی
: رهتری اخالقی بدر بهدروزی سدازمانی از طریدق فضدیل  پنهم  فرضیه

 دارد. غیرمستقیمسازمانی اثر 
غیرمستقیم رهتری اخالقدی بدر بهدروزی سدازمانی از  تأثیربرای بررسی 

طریق فضیل  سازمانی، باید ضریب اثر غیرمستقیم )حاصدل ضدرب اثدر 
مستقیم رهتری اخالقی بر فضدیل  سدازمانی در اثدر مسدتقیم فضدیل  
سازمانی بر بهروزی سازمانی( محاسدته شدود. ضدریب اثدر غیرمسدتقیم 

دهد نقدش   که نشان میاس  25/0رهتری اخالقی بر بهروزی سازمانی  
فضدیل  سدازمانی در راب ده بدین رهتدری اخالقدی و بهدروزی   واس ة

 دار اس .سازمانی معنی

همچنین بررسی براز  الگوی سداختاری پدژوهش نشدان داد شداخص 
(، 08/0( برابدر بدا )RMSEAنگین مهذورا  خ ای تقریدب )ریشة میا

نیکویی براز  ، شاخص 95/0( برابر با  CFIشاخص برازندگی ت تیقی )
(GFI  برابر با )شاخص نیکدویی بدراز  تعدیل94/0 ،( یافتدهAGFI )

و  93/0( برابدر بدا NFIبرازنددگی هنهارشدده )  شداخص،  91/0برابر با  

بدر بدراز    93/1( برابر با  X2/df)دو بر روی درجه آزادی  شاخص خی
 مناسب و م لوب الگو دالل  دارد.

 

 بحث
ی بدین متغیرهدا در میدان معلمدان پژوهش حاضر به بررسی روابدط عل د

ابتدایی شهر اردبیل پرداخ . یافته های به دس  آمده از تهزیه و تحلیل 
براساس الگوی آزمون شده اطالعا  پژوهشی نتایج ذیل را به دس  داد.

نتایج معدادال  .تایید شدرهتری اخالقی بر فضیل  سازمانی   اثر  هشپژو
بدین متغیدر رهتدری اخالقدی و فضدیل   ارتتدا   ساختاری نشان داد که

 گفد  کده رهتدری تدوانمیدر تتیین این فر  .دار اس سازمانی معنی
 کلدی  طدور  بده  و  معلمدان  مشدتریان،  بدرای  مختلدف،  دالیل  به  اخالقی
 ایهاد به کمک برای رهتری  هایمهار .  اس   مهم  و مدارس  هاسازمان
. باشددمیضدروری  یک سازمان و یدا مدرسده  در  مبت   اخالقی  فرهنگ

 کمک انآموزدانش به  توانندمی  معلمانی که رهتری اخالقی باالیی دارند
. اسد  اعتمدادی قابل خوب و مدرسه یک سازمان کنند احساس  تا  کنند
 ،بینندمی را مدرسه یک در  مستقرمعلمان اخال  مدار    وقتی  انآموزدانش
 کده بتینندد وقتدی  انآمدوزدانشدر واقد     کنندمی  انگیزه  احساس  بیشتر

 مدرسه اعتماد  به  توانندمی  کنندمی  احساس  وجود دارد،  اخال   با  رهتری
 همچندین  اخالقدی  رهتری  تحصیل خود را ادامه دهند.  خوبی  به  و  کرده
 وقتدی معموال . باشد تیم یک رد همکاری و رفتار مدیری   شامل  تواندمی
 وقتدی. اسد   بداالتر  کدار  محیط  در  روحیه  ،آیندمی  کنار  یکدیگر  با  افراد

 محدل در روابط ایهاد به تواندمی ،کنندمی کار تیمی  صور   به  همکاران
  .کند کمک  گروه کلی عملکرد به و کرده کمک کار

تگی فضدیل  سدازمانی بدر خدودانگیخاثر  فرضیه دیگر پژوهش متنی بر  
ارتتدا  بدین نتایج معادال  سداختاری نشدان داد کده تایید شد.سازمانی  

. ایدن نتدایج دار اسد فضیل  سازمانی و خودانگیختگی سازمانی معندی
کده در   .(18)  محققدان دیگدری اسد پدژوهش    هاییافتده  با  همخوان

پژوهش خود گدزار  دادندد بدین فضدیل  سدازمانی و خدودانگیختگی 
( در 25) پژوهشدگران دیگدر همچندینجود دارد.  سازمانی ارتتا  مبت  و

 صداق ، همدلی،)  سازمانی  فضیل     داد که بین ابعادم العه خود گزار
بدا رضدای  شدغلی و عملکدرد شدغلی (  غیدر   و  شهام   ،شناسیوظیفه

( در پدژوهش خدود 26) دیگری محققکارکنان ارتتا  مبت  وجود دارد. 
 سازمانی در ادراک با  زمانیاس  فضیل   ادراک  به این نتیهه رسید که بین

در تتیدین ایدن فدر  ارتتا  معناداری وجدود دارد.آموزشی    هایسازمان
و فضیل  سدازمانی   مبت   نگر   حفظ  اظهار داش  که اهمی   توانمی
 ارتتدا   و خدودانگیختگی سدازمان کلدی سدالم  بهتود با  کار  محیط  در

 و  بگذارندد  را احتد  یکددیگر  بده  نست   توانندمی  افراد  وقتی.  دارد  زیادی
 بده توانددمی امدر  ایدن  شوند،  قا ل  ارز   دیگران  نظرا   برای  توانندمی

 توانددمی  اخالقدی  سدازمان  یدک.  کند  کمک  مولد  کار  محیط  یک  ایهاد
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 با متقابل احترا  کاری با محیط در مرد  اجتماعا  که  بیفتد  اتفا   زمانی
 برقدرار دوستی کنند،  رشد  شخصا   توانندمی  هاآن  که  جایی  کنند،  کار  هم
  .باشند سهیم  کلی هدف  در و کنند

فضیل  سازمانی بر بهرورزی سدازمانی اثر فرضیه دیگر پژوهش متنی بر 
نتایج معادال  ساختاری نشدان داد کده فضدیل  سدازمانی بدر .تایید شد

 محققاناین نتایج همسو با م العا   مستقیم دارد.  اثربهرورزی سازمانی  
سدازمانی   خدود نشدان دادندد فضدیل   یهداپژوهشاس  کده در    (16)

 پژوهشگران دیگری. عالوه بر این  بخشدمی  بهزیستی سازمانی را بهتود
 سدالمتی  مانندد  خصوصیاتی  کلیه  سازمانی  دادند که فضیل   نشان(  27)

 بهتود  به  و  اس   اخالقی  رفاه  و  صداق   تحمل،  اجتماعی،  رشد  سازمانی،
 از که معلمانعتار  دیگر به  کندمی  کمک  ارتتاطا   و  سازمانی  فرهنگ
 کدار بردبدار و فهمیدده صدادقانه، محیط یک در کنندمی استفاده  فضیل 

 شدوند  برخدوردار  بیشتری  احترا   از  هاآن  که  شودمی  باعث  این.  کنندمی
 اخالقدی  تعدالی  فضدیل این فر  را چنین تتیین کدرد،    توانمی  (.28)

 قلمدداد خدوب اخالقدی نظدر از که اس  صفتی  یا  ویژگی  فضیل .  اس 
 ارزیدابی خدوب اخدال  و اصل برای ایپایه عنوان به  بنابراین  و  شودمی
 عظمد   ارتقا  عنوان  به  که  هستند  خصوصیاتی  شخصی  فضایل.  شودمی

 کده  اسد   رفتاری  این  دیگر  عتار   به  ؛شوندمی  ارزیابی  فردی  و  جمعی
 از پرهیدز و درسد  کار انها . دهدمی نشان را باالیی  اخالقی  معیارهای

 فضدیل متعالی در سازمان  هایجنتهاز سوی دیگر یکی از   .نادرس   کار
حمای  و پرور  رفتارها،  فضیل  در سازمان به معنای  باشدمیسازمانی  

عادا ، اعمال و تمایال  متعالی از جمله انسانی ، بخشدش، صدداق  و 
 دارای کده سدازمانی به عتدار  دیگدر ؛باشدمیوفاداری در یک سازمان 

 مشکال  با تواندمی و بهتر اس  ترموفق باشد، فضیل  از باالتری س ح
 باعدث  کارکندان  برابدر  در  سدازمان  مددیران  آمیز  فضیل   رفتارهای  کنار

 جدیدد هایایدده  تولیدد  بدرای  هداآن  تحریدک  و  هداآن  عملکرد  افزایش
 تحقدق بدرای خدود  هدایمهار   از  تدا  کندمی  کمک  هاآن  به  و  شودمی

کنان کار بر هم سازمانی فضیل  (.29کنند ) استفاده تربه  سازمانی اهداف 
 سازمانی فضیل  سو، یک از دارد اثر مبت  هاسازمان در و هم بر معلمان

 به و بخشند  بهتود  را  خود  عملکرد  تا  کندمی  کمک  و معلمان  کارکنان  به
 افزایش را هاآن سازمانی و  شغلی  رشد  که  کنند  رفتار  خاص  مبت   روشی
 احتمداال  هسدتند، فضدیل   دارای  ذاتا   که  هاییسازمان  که  حالی  در.  دهد

 و  متعهدد  کدار  نیدروی  بهتدر،  مدالی  دستاوردهای  ،کنانکار  بهتر  عملکرد
  .کرد خواهند کسب معلمان بین  در را باالتری شادکامی و  متعهدتر

رهتدری اخالقدی بدر غیدر مسدتقیم  اثدر  فرضیه دیگر پژوهش متنی بدر  
نتایج .ق فضددیل  سددازمانی تاییددد شدددازمانی از طریددخددودانگیختگی سدد

معادال  ساختاری نشدان داد کده رهتدری اخالقدی بدر خدودانگیختگی 
.همسدو بدا ایدن دارد  غیرمسدتقیمسازمانی از طریق فضیل  سازمانی اثر  

 رفتارهدای  کده  دهددمی  نشدان  (30)  پزوهشدگرانفرضیه نتایج م العه  
 در موجدود ارتتاطدا  اسد ، ل دف و اعتمداد بدر متتنی که  آمیز  فضیل 
 هایسازمان در سازمانی سعاد  بر بنابراین، و دهدمی افزایش را سازمان
دادندد ( نشان  31)  پزوهشگران دیگری  همچنین  .گذاردمی  تأثیر  آموزشی
 ارتتدا   سدازمان یدک در شدغلی رضدای  و شده ادراک عدال   با  اعتماد

 و ارتتاطددا  حساسددی ، اعتمدداد آموزشددی، هایسددازمان دارد. در مبتدد 
در   (.32)  کنددمی  تقوید   معلمدان  بین  در  را  نوآوری  به  نست   گشودگی

 تواننددمی  اخالقی  رهتران  ،مد کوتاه  درگف     توانمیتتیین این فر   
 مدیری  از تا کنند کمک هاآن به و کرده کمک معلمان روحیه  تقوی   به
 و  مبتد   افدزایش  باعدث  توانددمیامر    این.  شوند  زده  هیهان  کارشان  و

 احسداس  کدار  محدل  در  حضور  از  افراد  همه  و  شود  سازمان  در  همکاری
 از  توانددمی  اخالقدی  رهتری  ،درازمد   در  کنند عالوه بر این  خوشتختی

. کندد جلوگیری اخالقی مسا ل و  اخالقی  معضال   شرک ،  هایرسوا ی
همکداری   و  مشدارک   تدا  کندد  کمدک  هاسدازمان  به  تواندمی  همچنین
 .کنند کسب بیشتری

رهتدری اخالقدی بدر غیدر مسدتقیم    اثدرر پژوهش متنی بدر  فرضیه دیگ
نتایج معدادال  تاییدد شدد.بهرورزی سازمانی از طریق فضیل  سازمانی  

ساختاری نشان داد که رهتری اخالقی بر بهدرورزی سدازمانی از طریدق 
توان گفد  در تتیین این فر  می. دارد  غیرمستقیمفضیل  سازمانی اثر  

و  هنهاری نظر  ازنشان دادن    مناسب  رفتار  عنوان  به  اخالقی  رهتریکه  
 واقعدا  این. شودمی  تعریف  فردی  بین  روابط  و  شخصی  اقداما   طریق  از
 در  افدرادی  دادن  قدرار  معندای  به  اخالقی  رهتری  که  اس   معنی  این  به

 در  مناسدب  اخالقدی  رفتارهدای  کده  اس   رهتری  و  مدیریتی  هایپس 
 اینمونه توانندمی و دهندمی اارتق را کار محل  در  رواب شان  و  عملکردها

زی سدازمانی بده ایهداد یدک جریدان روربهددر مقابدل  .  باشدند  هاآن  از
و هددا نیاز بددیندر سددازمان اشدداره دارد؛ کدده در آن تهددانس  مکدداریه

که در آن سدازمان   آوردمیافراد سازمان شرای ی را به وجود    هایارز 
واحدهای مدیریتی   دارمعنیحمایتی برای مشارک     به یک محیط امن و

 گف   توانمیبر این اساس    (.33)  شودمینیرومند تتدیل    معلمانو    مدثر
 طدور  به  مهم  بحث  و  عنصر  یک  اخال   ،آموزشی  هایسازمان  در  امروزه
 شدناخ  و توسعه درک، برای اخال  با رهتری  بنابراین  ؛اس   ایفزاینده

 بتد م   کداری  فضدای  حفدظ  .اسد   مهم  بسیار  آموزشی  هایسازمان  در
 ممکدن  اخالقدی  رهتدران.  اسد   قوی  اخالقی  رهتر  یک  مهم  مسئولی 

دهند و به عندوان   قرار  تأثیر  تح   کار مبت   انها   برای  را  دیگران  اس 
 تدأثیر  تحد   افدراد  کلدی،  طدور  بده.  کنندد  الگو برای دیگران عمل  یک

 همکداران  بدین  مبتد   ارتتاطدا .  گیرنددمی  قرار  خود  پیرامون  تعامال 
 .کند کمک انگیز  و  بهرورزی بر أثیرت به اس  ممکن

 در راستای پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد که:
 عنوانبدهی آموزشدی هاسدازمانو مدیران   پرور   وآموز   انیمتصد  -

عامل رشد اجتماعی، اقتصادی و تربیتدی، بدرای دسدتیابی بده   نیترمهم
انی ی تقوی  فضیل  سدازم سازوکارهاآموزشی، باید    و باالتراهداف بهتر  

را در مدارس فراهم کنند و از این طریق باعث خود انگیختگی معلمان و 
 بهروزی سازمانی شوند.

را بدین  مدیران مدارسی که به طور مداو  محت ،اعتماد و خو  بینی  -
معلمان ارتقا می دهند،تشویق شوند و عالوه بر این در مدارس فرهندک 

یش همکداری و خدود حمایتی تقوی  شود و این خود به خود باعث افدزا
 انگیختگی بین معلمان می شود.
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مدیران سازمان های آموزشی از رفتارها و اعمال متعالی همه معلمدان   -
شدتر باشد،فضدیل  معلمدان بده حمای  کنند و هرچه قدر حمای  آنها بی

همان اندازه بیشتر مدی شدود و افدراد سدازمان از لحداگ ویژگدی هدای 
 و توسعه خواهند یاف . اجتماعی،معنوی و روانشناختی رشد

متولیان سازمان های آموزشی از ستک رهتری اخال  مدار در مدارس   -
را بده  که بیستر با روابط انسانی سرکار دارد،استفاده کنندد و همده افدراد

 همکاری و تسریک مساعی داوطلتانه با یکدیگر دعو  نمایند.
ی کده در مورد پژوهش حاضر باید توجه داش  که همه محددودی  هدای

شامل تحقیقا  عرصه علو  انسانی و اجتماعی می شود؛نیز وجدود دارد. 
از جمله این که پرسشنامه تنها ابزار جم  آوری داده ها در این پدژوهش 

ال سوگیری نیز در پرسشنامه ها وجود دارد.همچندین عوامدل بود و احتم
ن شخصیتی،فردی نیز در نحوه پاسخگویی افراد تداثیر گدذار باشدد.بنابرای

پیشنهاد می گردد از ابزارهای دیگر مانندد مصداحته در کندار پرسشدنامه 
 .استفاده شود

 

 گیرینتیجه
مدرنیسم،فضدیل  سدازمانی بده در عصر افول مدرنیسم و ظهدور پسد   

عنوان یک پدیده اخالقی سازمانی نقش حا ز اهمیتی پیدا می کند. بایدد 
مدی باشد.فضدیل   بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و روشنگری عل

در قرن بیس  یکم به عنوان یک حلقه گمشده در سازمان های اموزشی 
ی در بعدد آموزشدی می باشد که توجه چندانی به این متغیر مهم سدازمان

نشده اس . بنابراین مدیران سازمان های آموزشی باید نست  بده پیداده 
هدا در  سازی فضیل  در سازمان اقدا  نمایند.باتوجه بده اینکده سدازمان

فضای اخالقی رشدد و توسدعه مدی یابندد،بنابراین الز  اسد  در نظدا  
یختگدی آموزشی به ارتقای رفتار و منش های اخالقی که باعث خود انگ

معلمان و بهروزی سازمانی می شود،توجه کرد. نتایج م العه حاضر نشان 
داد که فضیل  سازمانی با پیشایندی رهتری اخالقدی باعدث بهدرورزی 

 شود.ی و خودانگیختگی سازمانی در معلمان میسازمان
 

                 خالقیا  یالحظههام
گان کنندبخشی به شرک پس از توضیح درباره اهداف م العه و اطمینان

ها بدین درباره محرمانگی اطالعا  و رضای  شدفاهی آندان، پرسشدنامه
 گنندگان توزی  گردید.شرک 

 

 سپاسگزاری

صمیمانة معلمان مق   ابتدایی شهر  مساعد  همکاری و ازپژوهشگران 
 اردبیل در نیل به اهداف پژوهش کمال تشکر را دارند.

 

 هنام واژه
 Virtues.1 فضیلت 

 Education .2 آموزش و پرورش 

 Ethical Leadership .3 رهبری اخالقی            

 Organizational virtue .4 فضیلت سازمانی 

 well-being .5 بهروزی 

 Mental well-being .6 روزی ذهنی به

 Psychological well-being .7 بهروزی روانشناختی 

 Social well-being .8 بهروزی اجتماعی 

 Emotional well-being .9 بهروزی عاطفی 

 Organizational well-being .10          بهروزی سازمانی

 Organizational spontaneity .11 خود انگیختگی سازمانی      

 Organizational effectiveness .12 اثر بخشی سازمانی 

 Forgiveness .13 بخشش 

 Optimism .14 خوش بینی 

 trust .15 اعتماد

 compassion .16 شفقت

 Honesty .17 صداقت 
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