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 چکیده
فضیلت سازمانی در  ور با هدف بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی تحقیق حاض

 واز نوع کاربردی  این تحقیق توصیفی، .معلمان منطقه زیدون انجام شده است

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان منطقه . به روش همبستگی می باشد
مشغول به تدریس بوده و از میان  79/6971زیدون است که در سال تحصیلی 

نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه  691آنها 

لت سازمانی برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های فضی. ای انتخاب شدند

( 4002)و اعتماد سازمانی آلونن و همکاران( 4002)  کامرون و همکاران
روایی محتوایی هر دو پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین علوم . استفاده شد

اخ برای با روش ضریب آلفای کرونب تربیتی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها

 221/0و 712/0به ترتیب برابر اد سازمانیو اعتمپرسشنامه فضیلت سازمانی، 

روشهای آماری چند گانه و طریق تجزیه و تحلیل اطالعات از  .محاسبه گردید
نتایج نشان  .انجام شد SPSS16نرم افزار  با کمکضریب همبستگی پیرسون 

فضیلت سازمانی رابطه مستقیم و معنا  و و ابعاد آن داد که بین اعتماد سازمانی

% 67همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که . داردوجود  متوسطداری در حد 

و ابعاد آن تبیین می  از واریانس فضیلت سازمانی توسط متغیر اعتماد سازمانی
بیشترین نقش را در پیش  جانبیاعتماد از میان ابعاد اعتماد سازمانی . شود

 .بینی فضیلت سازمانی دارد

 معلماناعتماد سازمانی،  فضیلت سازمانی،: های کلیدیواژه
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the 
relationship between organizational trust and 

organizational virtue in teachers in the Zidouon area. 

This descriptive research is applied and correlated. 

The statistical population of the study consisted of 
all teachers in the Zydon area who were taught in the 

academic year of 1396, and 175 of them were 

selected by random sampling based on Cochran 
formula. To collect information, Cameron et al. 

(2004) and Organizational Virtue Inventory (2004) 

and organizational trust (Alonen et al., 2008) were 
used. The content validity of both questionnaires 

was confirmed by professors and educators. Their 

reliability was calculated by using the Cronbach's 

alpha coefficient for organizational virtue and 
organizational trust of 0.944 and 0.845, respectively. 

Data analysis was done through multiple statistical 

methods and Pearson correlation coefficient using 
SPSS16 software. The results showed that there is a 

direct and significant relationship between 

organizational trust and its dimensions and 
organizational virtue. Also, the results of regression 

show that 19% of organizational organizational 

variance is explained by the organizational trust 

variable and its dimensions. Among the dimensions 
of trust, organizational trust has the greatest role in 

predicting organizational virtue. 

Keywords: Organizational Virtue, Organizational 
Trust, Teachers 
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 مقدمه

 تا ندا کرده سعی طریق ینا از و داشته نسانیا و خالقیا فضائل سمت به یبیشتر یشاگر هان مازسا خیرا ههد چند در 

 جهت نمازسا که ستا معنی بدین مانیزسا فضیلت. ندزساف طر بر را دخو نکنارکا عاطفی و خالقیا و یمعنو یهاءخال

 منجر دخو نوبه به ینا که است مثبت نگر یهان مازسا صلیا هنگیزا مانیزسا ضیلتف .دارد فضیلت صخصو در مثبتی یگیر

و  4060) 4و همکارانش رگو . (4069،  6هسل)د شو می مانیزسا دبهبو تسهیل متعاقبا و نکنارکا سالمتی و هفار یشافزا به

منجر به شناسایی رابطه بین فضیلت سازمانی و ند که ه ادر زمینه فضیلت سازمانی انجام داد های خوبیپژوهش( 4066

 فضیلت سازمانی مثبت عملکردهای از بر اساس تحقیقات،. استشده سایر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی 

 فضیلت سازمانی گسترش و می شود مواجه آن با سازمان که است ای عمده مشکالت با مقابله در سازمان توانایی گسترش

پنج مولفه فضیلت سازمانی را صداقت، ( 6777) 2مورفی (.4064، 9مارکلبارکلی و ) می کاهد مشکالت این منفی تأثیرات از

پنج مؤلفه فضیلت سازمانی را چنین معرفی کرده ( 4002)و همکاران  1کمرون. انصاف، اعتماد، احترام و همدلی را می نامد

 : اند

 .به معنی حس کردن هدف ژرف و عمیقی که واکنشها را هدایت می کند: خوش بینی سازمانی .6

 . به معنای حاکم بودن احترام و توجه مدیران به کارکنان در سازمان: اعتمادسازمانی. 4 

 .به این معنا که کارکنان به یکدیگر توجه دارند و ابراز همدردی در بین آنها شایع است: شفقت سازمانی. 9 

 .به معنی شایع و گسترده بودن راستی و درستی در سازمان: انسجام سازمانی. 2 

به این معنی که اشتباهات، صادقانه با عذرخواهی پذیرفته می شود و به عنوان فرصت هایی برای : بخشش سازمانی .1 

فضیلت سازمانی  (.4002و همکاران،  1کمرون) یادگیری در زمینه استانداردهای باالی عملکرد به آن نگریسته می شود

دارد و فضیلت سازمانی انگیزه اصلی این سازمان بدین معناست که سازمان جهت گیری مثبتی در خصوص فضیلت 

های مثبت نگر می باشد که این به نوبه خود منجر به افزایش رفاه و سالمتی کارکنان و متعاقباً تسهیل بهبود سازمان 

بنابر این هرگونه اعمال فردی، فعالیت های جمعی،  (.6971به نقل از نادری فر،  4009گرانت و همکاران، )می شود 

تواند منجر به فضیلت ژگی های فرهنگی و یا هر فرایندی که باعث ترویج و تداوم فضیلت در یک سازمان شود میوی

  (.6971، به نقل از خوراسگانی و چنگیزی محمدی، 4002کامرون و همکاران، )سازمانی شود 

های عملکرد کارکنان و همچنین فرایند یک پیش بینی کننده مهم واکنش ها، رفتار و اعتماد به عنوان یک ساختار و

اولین (. 6972بهرامی و صریحی اسفستانی،) همچنین یکی از عوامل مهم در ثبات بلند مدت سازمان است  وسازمانی 

ارزیابی کلی قابلیت اطمینان یک سازمان که به ارائه می دهد که عبارتست از  (6722)گامبیتا تعریف از اعتماد سازمانی را 

محسوب می ( به وسیله کارمند)قابلیت اطمینان سازمانی اعتقادی در واقع اعتماد سازمانی، . شود رمند ادراك میوسیله کا

همچنین این اعتقاد کارکنان که سازمان از آسیب . شود که سازمان اقدامی را انجام نخواهد داد که برای آنها مضر باشد

 ،9موکرجی و باتاتاکاریابه نقل از ) دهداعتماد سازمانی را شکل می کند، اجزای اصلی تعریفپذیری آنان سوءاستفاده نمی

حد و اندازه ای که یک نفر تمایل دارد تا به سخنان و »: در تعریف اعتماد بیان کرده اند( 6720) 2کوك و وال .(4069

ن داشتن به انتظارات اعتماد حالتی شامل اطمینا( 6776) 7طبق نظر بون و هولمز. «اعمال دیگری اطمینان داشته باشد

                                                             
1 - Hessel 

2 - Rego et al 

3 - Barclay & Markel 

4 - Murphy 
5 KAMERON 
6 - Cameron & et al 

7 - Mukherjee & Bhattacharya 
8 - Cook&Wall 

9 - Boon&Holmes 
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اعتماد را، اعتقاد به این ( 6779) 6شاو. مثبت در مورد انگیزه های دیگران در موقعیت هایی که خطری در پی دارد، است

الونن و (. 6974به نقل از داودی و همکاران، )موضوع تعریف می کند که برای دستیابی به انتظارات، به دیگران وابسته ایم

 . تفکیک کردند( اعتماد نهادی)غیرشخصی  اعتماد سازمانی را به دو بعد اعتماد بین شخصی و( 4002) 4همکارانش

اعتماد افقی که به اعتماد بین کارکنان مربوط می شود : دو بعد شکسته شود تواند بهاعتماد شخصی می: اعتماد شخصی.6

 .و اعتماد عمودی که به اعتماد بین کارکنان و مدیرانشان برمی گردد

اعتماد نهادی به معنای این است که فرد باور داشته باشد که برای تدارك تالش موفقیت (: نهادی) اعتماد غیرشخصی . 

و  9آمیز آینده، وجود ساختارهای غیرشخصی ضرورت دارد و به دو شکل مختلف نمود پیدا می کند؛ حالت عادی موقعیتی

فته از این تصور است که همه چیزدر حالت عادی و معمول برگر اعتقاد به حالت عادی  موقعیتی،.2ضمانت ساختاری

بنابراین، حالت عادی موقعیتی اعتقاد به این باور است که موفقیت . خود هستند و یا همه چیز در سر جای خود قرار دارد

، احتماالً به معنای این اعتقاد است که موفقیتضمانت ساختاری، . احتماالً به خاطر عادی بودن موقعیت حاصل شده است

بنابراین، . حاصل می شود( تدابیر امنیتی ساختاری)ها، قراردادها، مقررات و ضمانتهابه خاطر شرایط زمینه ای از قبیل، پیمان

نوع نهادی اعتماد سازمانی بیان کننده فعالیتها و فرایندهای سازمانی است که به جز مدیریت عالی، برای سایر اعضای 

ه اند؛ از قبیل صالحیت تجاری و تکنولوژیکی، بینش و استراتژی، خط مشی های منابع نشد( خصوصی)سازمان شخصی 

 (.6772، 1مک نایت و همکاران) انسانی و ارتباطات 
اعتماد سازمانی از جمله متغیرهایی است که موجب بسیاری از تالش ها و رفتارهای مشارکتی می شود و در بسیاری 

اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات مثبتی که افراد بر پایه نقشهای . از روابط بین فردی نقش کلیدی ایفا می کند

زاهد )ز نیات و رفتارهای مختلف سازمان دارند تعریف می کنند سازمانی، مناسبات، تجربیات و وابستگی های متقابل ا

وجود جوّ اعتماد موجب تقسیم اطالعات، تعهد به تصمیمات، رفتار شهروندی سازمانی، (. 6972بابالن و کریمیان پور، 

ندیشمندان شود و به مدیریت اثربخش سازمانها کمک می کند؛ از این رو ابهبود روحیه کارکنان و افزایش نوآوری می

مدیریت، اعتماد را عامل مهمی در همکاری وتعارض، تغییر و بالندگی سازمانی، مشارکت، ارتباطات و قراردادهای اجتماعی 

 البالغه خطاب به مالک اشتر می نهج( 19)در نامه  (ع)در باب اعتماد سازمانی، امام علی .(4006الوانی و دانایی )دانند می

ای برای جلب اعتماد والی به رعیت، بهتر از نیکوکاری به مردم، تخفیف مالیات و عدم  هیچ وسیله ! بدان ای مالک: فرمایند

بین شوی، که این  پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیت خوش. اجبار مردم به کاری که دوست ندارند نیست

بین باش و به آنان  شتر احسان کردی، بیشتر خوشپس به آنان که بی .دارد بینی رنج طوالنی مشکالت را از تو برمی خوش

توان نتیجه گرفت که برای ایجاد اعتماد سازمانی می (ع)علی با عنایت به فرمایشات امام. که بدرفتاری کردی، بدگمانتر باش

  :در کارکنان، سه اقدام اساسی مدیریت عبارتند از

 (.احسان)نیکوکاری به کارکنان  .6

 .دوش افرادسبک کردن بار از روی  .4

 .عدم اجبار کارکنان به کاری که دوست ندارند .9

معتقد است اعتمادسازی در کارکنان منجر به وفاداری آنها به سازمان و مدیریت شده و در نهایت، منجر به  )ع(امام علی

 (.6972مقیمی، )د شو کاهش دغدغۀ مدیریت از بروز آسیب در سازمان می

ن متعهد به رفتار اخالقی، در ارتقائ فضایل اخالقی و ایجاد یک جو اخالقی بیان می کند که مدیرا( 4002)فلین 

مدیران می توانند فضیلت یا بدی را از طریق روابط خود بازیر دستان و نیز رفتار هایشان در سازمان . در سازمان مؤثرند

                                                             
1 - Shaw 
2 - Ellonen et al 

3 - situational normality 
4 - structural assurance 

5 - McKnight et al 
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ارکنان و برانگیختن آنها در قرار گرفتن در معرض فضیلت سازمانی، موجب ایجاد احساسات مثبت در ک. جاودانه سازند

راستای کمک و احترام به یکدیگر و در نتیجه اجرای هر چه بیشتر اعتماد سازمانی می شود زیرا افراد با ذهنیت مثبت از 

سازمان، شهرت و اعتبار سازمانی خود را افزایش، اعتماد و احساس وفاداری را توسعه، و در راستای حفظ و تقویت این 

 (.6979حسن زاده ثمرین و سفیدکار،)بهتر و کسب سود بیشتر برای سازمان تالش می کنند  اعتبار و انجام

با توجه به آنچه بیان شد تحقیق حاضر درصدد تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه 

 :بر این اساس فرضیه های ذیل تدوین شده اند. زیدون برآمده است

 .رابطه معنی داری وجود دارددر معلمان منطقه زیدون فضیلت سازمانی  اعتماد سازمانی و بین: یکفرضیه 
رابطه معنی داری وجود در معلمان منطقه زیدون فضیلت سازمانی مولفه های  بین مولفه های اعتماد سازمانی و: فرضیه دو

 .دارد
در شکل  مدل مفهومی تحقیق .ن معلمان منطقه زیدون استفضیلت سازمانی قادر به پیش بینی اعتماد سازمانی در بی: فرضیه سه

 :ذیل آمده است

 
 

 
 

 

                                                   

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق( 6)شکل

 روش تحقیق
پژوهش همبستگی به . از نوع پژوهشهای توصیفی و با روش همبستگی است ،پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی

سال  که در باشد یممعلمان منطقه زیدون حاضر  قیتحق یجامعه آمار. پردازد بررسی رابطه یک به یک متغیرها می

 .نفر می باشند 944طبق آمار رسمی اداره آموزش و پرورش زیدون برابر با و مشغول تدریس بوده  79/6971تحصیلی 

نفر محاسبه و انتخاب  691تعداد  و براساس جدول مورگان خوشه ایحجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 

 .شدند

صورت گرفت و  ت و پایان نامه هاجعه به کتب، مقاالدر مرحله اول، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و با مرا

و به صورت میدانی در بین پرسشنامه گردآوری اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات با استفاده از  در مرحله دوم،

 :برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های زیر استفاده شده است .است بودهمعلمان منطقه زیدون 

 (002 کامرون و همکاران)پرسشنامه فضیلت سازمانی 

، درستکامال ) ای گزینــه ششسواالت با طیف . ســؤال است61این پرسشــنامه توسط کامرون تهیه شده و دارای 

، 9 ،2 ،1، 1ترتیب به آنهــا نمره  بهمشــخص شــده اند و ( اکثرا غلط و کامال غلط، نسبتا غلط، نسبتا درست، اکثرا درست

 اعتماد سازمانی

 عمودیاعتماد 

 اعتماد جانبی

نهادی اعتماد  

 فضیلت سازمانی

 خوش بینی

 اعتماد

 همدردی 

 یکپارچگی

 بخشش
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خوش بینی مؤلفه  9و  4، 6سواالت  دارد که  بعد 1پرسشــنامه فضیلت ســازمانی این . شودداده می اختصاص  6و ،4

 64و 66، 60سواالت ، مؤلفه همدردی سازمانی 7و  2، 9سواالت  اعتماد ســازمانی،مؤلفه  1و  1، 2سؤاالت ،  ســازمانی

کامرون پایایی آزمون مذکور را  .را می سنجد بخشندگی سازمانیمؤلفه 61و  62، 69سواالت ، و مؤلفه یکپارچگی سازمانی

در پژوهش حاضر روایی و  .کرده اندگزارش  22/0، (6922)و سلطان حسینی و همکاران 29/0، (6924)همایی ،  21/0

پایایی پرسشنامه فضیلت سازمانی به ترتیب از طریق آلفای کرونباخ و از طریق همبسته کردن با سوال کلی به شرح 

 .آمدبدست ( 6)جدول

  (2008)پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران 
سنجش اعتماد درون  هدف با و بودهسوال  44 دارایاین پرسشنامه . ساخته شد 4002وهمکاران در سال  توسط آلونن

آن نمره گذاری . بی، اعتماد عمودی، واعتماد نهادیاعتماد جان مولفه های پرسشنامه عبارتند از. سازمانی طراحی شده است

 2-6سواالت  .مشخص شده اند 1= کامالً موافقم تا6= که ازکامالً مخالفم درجه ای لیکرت انجام می شود 1در یک طیف 

شیرازی و . سنجدعد اعتماد هنجاری را میب 44-61بعد اعتماد جانبی و سواالت  62-7بعد اعتماد عمودی و سواالت 

در پژوهش حاضر روایی و پایایی پرسشنامه . برآورد کردند0.7به روش آلفای کرانباخ پایایی این ابزار را ( 6976)همکاران 

بدست آمده  (6)جدول اعتماد سازمانی به ترتیب از طریق آلفای کرونباخ و از طریق همبسته کردن با سوال کلی به شرح

 قابل پایایی از پرسشنامه پس ستا همدآ ستد به 9/0از باالتر پرسشنامه یمتغیرها ایبر خنباوکر یلفاآ ضریب نچو .است

 .ستا رداربرخو قبولی

 ضرایب پایایی پرسشنامه های پژوهش (:6)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یافته های تحقیق
 از توصیفی آمار در .است شده استفاده داده ها تحلیل و تجزیه برای استنباطی آمار و توصیفی آمار از حاضر پژوهش در

 پیرسون همبستگی ضریب از مطالعه، مورد متغیرهای توجه به با استنباطی آمار در و ...  و واریانس معیار، انحراف میانگین،

 .شد استفاده همزمان رگرسیون و

 

 

 

 

 

 الفای کرونباخ تعداد سواالت متغیر

 710/0 61 (کل)فضیلت سازمانی

 260/0 9 خوش بینی

 214/0 9 اعتماد

 292/0 9 همدردی

 227/0 9 یکپارچگی

 224/0 9 بخشش

 229/0 44 (کل) اعتماد سازمانی

 100/0 2 اعتماد عمودی

 990/0 1 اعتماد جانبی

 210/0 2 اعتماد نهادی
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 یافته ها

 . میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره ها و تعداد نفرات را در متغیرهای پژوهش نشان می دهد (4)جدول 

 یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ( )جدول

حداکثر  تعداد نفرات

 نمره

 شاخصهای آماری میانگین معیار انحراف حداقل نمره

 متغیر

 اعتماد سازمانی کل  94/92 07/6 29 609 691

 یداعتماد عمو 69/49 27/9 69 20 691

 اعتماد جانبی 11/46 94/9 2 90 691

 نهادیاعتماد  19/41 02/1 2 20 691

 فضیلت سازمانی کل 69/12 16/6 46 70 691

 خوش بینی 91/69 99/9 9 62 691

 اعتماد 91/69 41/9 9 62 691

 همدردی 79/66 71/9 9 62 691

 کپارچگیی 62/64 71/9 9 62 691

 بخشش 11/64 11/9 9 62 691

 

و  94/92)، به ترتیب در متغیرهای اعتماد سازمانی  مشاهده می شود، میانگین و انحراف معیار( 4)همانطور که در جدول 

، و فضیلت (02/1و  19/41)، اعتماد هنجاری (94/9و 11/46)، اعتماد جانبی (27/9و 69/49)ی د، اعتماد عمو(07/6

، (71/9و  79/66)، وهمدردی (41/9و  91/69)و اعتماد ( 99/9و  91/69)، وخوش بینی (16/6و  69/12)سازمانی 

از مؤلفه های اعتماد  همچنین بیشرین میانگین را .می باشد( 11/9و  11/64)، وبخشش (71/9و  62/64) ویکپارچگی

به منظور  .دارا می باشند (91/69)و از مؤلفه های فضیلت سازمانی، خوش بینی و اعتماد ( 69/49)سازمانی اعتماد عمودی 

فرض صفر را به این صورت . اسمیرنوف استفاده شد -بررسی نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش از آزمون کلموگروف 

که نتایج این  شدهدرصد استفاده  1رنوف در سطح یاسم -که دادهها نرمال باشند و از آزمون کلموگروف می شودانتخاب 

 .ارائه شده است (9)تحلیل در جدول

 رنوفیاسم -کلموگروفنتایج آزمون ( 9)جدول 
p شاخصهای آماری      میانگین استانداردانحراف  کولموگروف اسمیرنوف 

 متغیر

 فضیلت سازمانی  69/12 16/6 277/0 932/0

 اعتماد سازمانی 26/92 60/6 999/0 0/ 28

باشد که می 01/0باالتر از   داری آزمون برای متغیرهای تحقیق، سطح معنی نشان داده شده (9)همانطور که در جدول 

، فرض صفر H0)=کنندمشاهدات از توزیع نرمال پیروی می)بنابراین . گیردتأیید قرار میها مورد  فرض نرمال بودن داده

بنابراین با اثبات نرمال بودن، برای بررسی رابطه بین متغیرها از . مورد تایید است، به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال است

 .استفاده شده استآزمون پارامتری پیرسون و برای آزمونهای میانگین ازآزمونهای پارامتریک 
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              آمار توصیفی

 جمعیت شناختی پاسخ دهندگانویژگیهای ( 2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

میزان از نظر . درصد آنان زن هستند 16درصد پاسخ دهندگان مرد و  97ویژگیهای جمعیت شناختی پژوهش نشان داد که 

درصد بقیه دارای مدرك دکتری و کاردانی بوده و  9درصد کارشناسی ارشد و  60درصد مدرك کارشناسی،  29تحصیالت 

درصد دیگر قرار دادی و حق التدریس  9درصد پیمانی و  69درصد پاسخ دهندگان رسمی،  26وضعیت استخدام از نظر 

( 2)سال بوده که نتابج در جدول در جدول  20-90گروه سنی بین بوده اند و از نظر سنی بیشترین گروه سنی مربوط به 

 .ارائه شده است

.رابطه معنی داری وجود دارددر معلمان منطقه زیدون فضیلت سازمانی  بین اعتماد سازمانی و: یکفرضیه   

 ضریب همبستگی متغیراعتماد سازمانی با فضیلت سازمانی( 2)جدول 

 P:سطح معنی داری  r:فضیلت سازمانی  متغیر

 000/0 292/0 سازمانی اعتماد

                                                                                 10/1  *p 
در سطح  در معلمان منطقه زیدونآزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتماد سازمانی و فضیلت سازمانی 

10/1  *p  بیشــتر سازمانی اعتماد چه هر دیگر عبارت به. مشاهده شد در حد نسبتا قوی مثبت و معنا داریرابطه 

 .ارائه شده است( 1)که نتایج این تحلیل در جدول  یافت خواهد  فضیلت سازمانی ارتقا شود،

 ویژگیها فراوانی درصد

  مرد 12 97

 

 جنسیت     

 زن 609 16

 کل 691 600

90کمتر از  41 62   

 

 

 سن

 

20تا 90بین  601 10  

10تا  20بین  29 41  

10بیش از  4 6  

 کل 691 600

  رسمی 624 26

 

 

 وضعیت استخدام

 قرار دادی 9 4

 پیمانی 47 69

 حق التدریس 6 6

  جمع 691 600

  یکاردان 2 4

  یکارشناس 619 29

 میزان تحصیالت ارشد یکارشناس 69 60

  یدکتر 6 6

  جمع 691 600%
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رابطه معنی در معلمان منطقه زیدون مولفه های فضیلت سازمانی  بین مولفه های اعتماد سازمانی و: فرضیه دو

 .داری وجود دارد

 اعتماد سازمانی با فضیلت سازمانی مولفه هایرابطه  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در( 1)جدول 

 ابعاد فضیلت سازمانی ویژگیها خوش بینی اعتماد همدردی یکپارچگی بخشش

 ابعاد اعتماد سازمانی

427/0  440/0  902/0  917/0   همبستگی پیرسون 424/0 

000/0 اعتماد عمودی  000/0  000/0  000/0  000/0 Sig. (2-tailed) 

  تعداد 691 691 691 691 691

991/0 921/0 991/0 261/0 922/0   همبستگی پیرسون 

000/0 اعتماد جانبی  000/0  000/0  000/0  000/0  Sig. (2-tailed) 

 تعداد 691 691 691 691 691

  همبستگی پیرسون 961/0 424/0 900/0 492/0 921/0

000/0 اعتماد نهادی  000/0  000/0 000/0  000/0  Sig. (2-tailed) 

 تعداد 691 691 691 691 691

                                                                      **P≤ 10/1          

از آزمون همبستگی پیرسون جهت آزمون رابطه مولفه های اعتماد سازمانی  نشان داده شده است( 1)همانطور که در جدول

دررابطه بین مولفه های اعتماد سازمانی  همبستگی پیرسون نتایج ضریب .فضیلت سازمانی استفاده شده استمؤلفه های با 

 .همبستگی وجود دارد سازمانی با مولفه های فضیلت سازمانی مؤلفه های اعتماد بین نشان داد که  و ابعاد فضیلت سازمانی 

مؤلفه  شدت همبستگی. مثبت استمستقیم و  فضیلت سازمانیمؤلفه های جهت رابطه مولفه های اعتماد سازمانی با 

شدت همبستگی بین مؤلفه اعتماد . است به دست آمدهاعتماد عمودی با مولفه های فضیلت سازمانی در حد نسبتا متوسط 

همچنین شدت همبستگی بین مؤلفه اعتماد نهادی با  به دست آمده ازمانی در حد متوسطجانبی و مؤلفه های فضیلت س

این لذا . معنی دار می باشد 006/0که همگی در سطح معنی داری . در حد نسبتا متوسط بودفضیلت سازمانی مؤلفه های 

بین فردی  مولفهبا ( r=  917/0و  261/0( ) فضیلت سازمانی)که از این میان بعد اعتماد  گیردفرضیه مورد تایید قرار می

با بعد سیستمی اعتماد ( r=921/0)بیشترین ضریب همبستگی و بخشش ( اعتماد عمودی و اعتماد جانبی)اعتماد سازمانی 

 .ارائه شده است( 1)را دارد که نتایج این تحلیل در جدول سازمانی بیشترین ضریب همبستگی 

 . فضیلت سازمانی قادر به پیش بینی اعتماد سازمانی در بین معلمان منطقه زیدون است: سهفرضیه 
 اعتماد سازمانی با فضیلت سازمانی مولفه هاینتایج تحلیل رگرسیون به روش چند گانه همزمان : (7)جدول

 
 

 
 

 

 

 

  

adjr)مقدار ( 9)مطابق با اطالعات مندرج در جدول
2

فضیلت  از واریانس% 67حاکی از آن است که مدل مذکور  (

% 67ی، اعتماد جانبی و اعتماد هنجاری دبه این معنی که سه زیر مقیاس اعتماد عمو. سازمانی را پیش بینی می کند

b se یآمار شاخص
  b

eta
 

t
 

p
 

r
 

R
2

 

Adjr
2

 

 نیب شیپ یرهایمتغ

  664/0 100/6--  990/2 941/69 ثابت مقدار

 

217/0 

 

 

466/0 

 

 

679/0 
 691/0 106/6 640/0 994/0 277/0  دیعمو اعتماد

 000/0 260/9 424/0 917/0 441/6  یجانب اعتماد

 014/0 712/6 619/0 461/0 246/0 یهنجار اعتماد
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اعتماد  مقداربتا نشان می دهد که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره. واریانس فضیلت سازمانی را پیش بینی می کند

همچنین با افزایش یک انحراف استاندارد در . افتیانحراف استاندارد افزایش خواهد% 64ی، نمره فضیلت سازمانی دعمو

ک انحراف استاندارد در نمره اعتماد هنجاری، نمره یافزایش و با افزایش  % 42نمره اعتماد جانبی، نمره فضیلت سازمانی 

و اعتماد  بیشترین اعتماد هنجاریو  اعتماد جانبی به ترتیب مؤلفه های بنابراین. فتباالتر خواهد ر% 61فضیلت سازمانی 

 .ارائه شده است( 9)که نتایج این تحلیل در جدول  را در تبیین فضیلت سازمانی دارندنقش  کمترین یدعمو

 بحث و نتیجه گیری
نتایج . بدست آمد فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون وبین اعتماد سازمانی معناداری رابطه  تحقیق، این در

، تالیس و ایالمن (6972) اسدزاده باویل، (6971)، نیک پی وملکیان منفرد (6972)پژوهش با یافته های همراهی 

. همسو می باشد( 4069)اوتامی و همکاران ، (6979)، مشبکی اصفهانی و رضایی (6979)، نجف بیگی و همکاران (4061)

 و معرفی مانیزسا الیـمتع  یاـه  یژگیو از یکی انعنو به مانیزسا فضیلت هشوپژ نـیا در تـگف انوـیتـم عمجمو در

مولفه  و مانیزسااعتماد  ینـب  تـمثب  رابطه دـتأیی همچنین .شد تأیید رـمعتب  ارزـبا  کـی  انوـعن  به آن سنجش اربزا

 مهم یاـه هـیافت هـجمل  از در پیش بینی اعتماد سازمانی   مانیزسا فضیلت  شـنق  سیربر و مانیزسا فضیلتهای آن با 

 تربیت مهد ایجامعه هر در پرورش و آموزش سازمان باید گفت یافتهدر تبین این  .رود می رشما به هشوینپژا  یگرد

درون  مسائل به پرداختن بنابراین .شودمی محسوب جامعه ترقی و توسعه عامل و گردانش وارسته و اندیشمند، انسانهای

 که است سازمانی تنها سازمان این. می یابد خاص اهمیت سازمانی، فضیلت سازمانی و اعتماد جمله از آن، سازمانی

تاثیر قابل توجهی بر معلمان دارد و در پیشرفت، سازمانی  اعتماد افزایش  .است انسان آن، داد برون و نتیجه محصول،

در صورت وجود بنابراین انتظار می رود . افزایش کارایی، صداقت، احترام، انجام وظایف و  ارتقا و کمال سازمان تاثیر دارد

ه سوی بسازمان  و تقویت شودسازمان فضیلت سازمانی در ن فضیلت سازمانی در بین معلمان، جو حاکم اعتماد بر سازما

  .رهنمون  شودکمال 

 یران با روند افزایشی کارهای غیر اخالقی، غیر مسئوالنه و غیر منصفانه در سازمانها و محیط های کاری توجه مدامروزه 

اعتماد سازمانی از جمله متغیرهایی  .شده استسازمانی که نیاز اساسی سازمانهاست معطوف  و فضیلت اعتماد مقولهبه 

است که موجب بسیاری از تالش ها و رفتارهای مشارکتی می شود و در بسیاری از روابط بین فردی نقش کلیدی ایفا می 

که افراد بر پایه نقشهای سازمانی، مناسبات، تجربیات و وابستگی های متقابل از  است انتظارات مثبتی، اعتماد سازمانی. کند

اعتماد سازمانی در محیط های کاری به عنوان عامل اصلی بالقوه ای است که منجر  .و رفتارهای مختلف سازمان دارندنیات 

ایجاد محیطی که دارای اعتماد . به افزایش رضایت شغلی و مشارکت کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانی می شود

ا دارد؛ برعکس، هزینه های بی اعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان سازمانی است، تأثیرات مثبت بسیاری برای سازمان ه

به همکاری و مشارکت، خطر پذیری به خاطر رفتارهای نامناسب، کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل، می تواند سنگین باشد 

کاهش عدالت سازمانی در  .نبود عدالت سازمانی تعارض و ابهام در سازمان را افزایش می دهد(. 4002، 6پیوستیت و المسه)

کارکنان منجر به ایجاد آشفتگی و فشار روانی در محیط کار می شود که این امر باعث نارضایتی و گاهی ترك شغل می 

  .گردد

فضیلت با مفاهیمی نظیر رشــد و ترقی . از نظر محققان، فضیلت دارای مزایای فردی و ســازمانی بســیاری اســت

دات بشــری، نقاط قوت و توانمندیهای انسانی و با اهداف انسانی پرمعنا و متعالی مرتبط و نزدیک ویژگیهای اخالقی موجو

فضیلت دربرگیرنده عواطف، . بوده و به کارکنان کمک می کند تا هر چه بیشــتر و ســریع تر به سوی کمال رشد نمایند

واجهه با چالشها نیروی مضاعفی می دهد و همچنین احساســات، رفتار و روانشناســی انسان اســت و به کارکنان در م

کـه بـر اسـاس فضیلت هـای سازمانی است  ضیلت محـورفسازمان  .اشاره به تمایالت و آرزوهای متعالی انسان ها دارد

اخالقـی شـکل می گیرند و مدیـران و کارکنان آن انسـان هایی فضیلت مـدار بـوده و ارتباطـات و فعـل و انفعـاالت 

                                                             
1 - pucetaite & Lamsa 
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ان و ست که مدیراین م امستلزر فضیلت محون مازیک ساایجاد  .شودسـازمانی بـر اسـاس فضایـل اخالقـی تنظیم مـی 

ین ا. دعایت شورلت اعدد و شور فتاربه خوبی ن کناربا کا، نداربگذام حترا اد داشته باشند، به هماعتم به یکدیگرن کنارکا

 ینظر هیدگاد از نتایج ینا به توجه با  .(4002ر،لالو)دمی شون کناربیشتر کای مسئولیت پذیرو همه باعث تعهد ر موا

 نمازسا سایر در ها بینی پیش و اــمتغیره نــیا ینــب از تگیــهمبس ناــطمینا ایرــب هشوژــپ نـیا دمیشو دپیشنها

در خصوص فضیلت سازمانی و اعتماد سازمانی پزوهشهای کمی در سطح  همچنین .دشو منجاای دولتی و خصوصی  اه

کشور صورت گرفته،  پیشنهاد می شود که در خصوص ابعاد اعتماد سازمانی و فضیلت سازمانی و متغیرهای میانجی تحقیق 

 از آن دبعااعتماد سازمانی و ا ،مانیزاـس یلتـفض  یاـتقار  ایبر که دشو می دپیشنها نیز دیبرراـک هدگاـید از. گیرد صورت

 در. دگیر ارقر توجه ردمو شیزموآ یها دوره ها اربرگز حمایت شوند و  نها و حرف مختلفمازسا دـشار اندیرـم  طریق

  یکومنطقه  کـی در هشوپژاین  داد؛ ارقر نظر مد نیز را رـی ز یها یتودمحد نتایج تفسیر و تعبیر در ستا زمال نپایا

در  .تـسا  بیشتر یها هشوپژ مندزنیا نتایج تعمیم ینابنابر ،تـسا گرفته منجاا (آموزش و پرورش منطقه زیدون)نمازسا

از متغیرهای میانجی  هیندآ یها هشوپژ پزوهش حاضر نقش متغیرهای میانجی مورد بی توجهی قرار گرفته، لذا در

 .استفاده شود
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