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چکیده
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد ،که با هدف بررسی نقش واسطه ای کار تیمی در
رابطه ی فرهنگ اخالقی و آوای سازمانی معلمان صورت گرفته است 1302 .نفر از معلمان ناحیه
یک استان اردبیل در سال تحصیلی  1398-1399جامعه آماری را تشکیل داده و با استفاده از جدول
مورگان  292نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .اطالعات مورد نیاز با
استفاده از پرسشنامه های استاندارد کارتیمی لنچیونی ( ،)2000فرهنگ اخالقی گوبل و همکاران
( )2011و آوای سازمانی زهیر و اردوقان ( )2011جمع آوری شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از
نرم افزار های  Spss21و  lisrel8انجام گرفته است .بدین ترتیب نتایج حاصل از آزمون فرضیه های
مذکور ،بیانگر آن است که میزان اثر مستقیم فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان برابر است
 0/53که نشان از اثر مثبت فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان می باشد .از طرفی اثر
غیرمستقیم فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی از طریق کارتیمی  0/25میباشد .با توجه به یافته های
پژوهش حاضر فرهنگ اخالقی می تواند هم بصورت مستقیم و هم با نقش واسطه ای کار تیمی،
تغییرات آوای سازمانی را تبیین نماید لذا سازمان ها باید در نهادینه کردن کار تیمی و کاربست سبک
فرهنگ اخالقی اهتمام ویژه ای داشته باشند.
واژگان کلیدی :فرهنگ اخالقی ،آوای سازمانی ،کار تیمی
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-1مقدمه
منابع انسانی یکی از عناصر مهم در سازمان ها هستند که همکاری آنها با یکدیگر منجر خواهد شدد
که توانایی هایشان بعنوان مزیت برای سازمان تلقی گردد .در سازمان های آموزشی نیز نقدش معلدم
بعنوان مهم ترین عامل در عرصه تعلیم و تربیت از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که در رشد و
پرورش دانشآموزان ،نقش بسیار مهمی را ایفا میکند .به گونهای که بسیاری از فراگیران تحت تاثیر
گفتار ،رفتار ،و پوشش معلم قرار میگیرند ( .) Nemati et al, 2012اهمیت نیروی انسانی به عندوان
مهم ترین عامل در زنجیره عملیاتی هر سازمان ،مدت ها است که به اثبات رسدیده اسدت و سدازمان
هایی که موفقیت های چشمگیری داشته اند ،به این موضوع بیشتر متمرکز بوده اندد ( Mehrabian
 .)et al., 2011به عبارتی اساس حرکت های کارایی و اثر بخشی را باید در مندابع انسدانی جسدت و
جو کرد ،بگونه ای که تحقق اهداف در هر زمینه ای به نیرو های انسانی ماهر ،شایسته و وفدادار بده
سازمان بستگی دارد .گاهی اوقات سازمان ها نسبت به خود چیزی نمدی داندد ،چدرا کده آگداهی هدا
بصورت شناختی در اختیار افراد قرار دارد .و یکی از مهم ترین مسائلی که در این زمینده مطدرم مدی
شود تصمیم افراد است مبنی بر اینکه آیا دانش و اطالعات خود را در اختیار سازمان ها و مدیران قرار
دهند یا نه .در بسیاری از مواقع کارکندان در سدازمان هدا ،اطالعداتی در زمینده مشدکالت و مسدائل
سازمانی دارند ،اما ممکن است بستر مناسب برای بیان ایده ها و اندیشه ها وجود نداشته و یدا اینکده
خود کارکنان تمایل به ابراز نظر نداشته باشند که در این صورت سکوت سازمانی رخ می دهد ( Zare
 .)Matin, 2014همانند سکوت سازمانی مسئله آوای سازمانی نیز مورد بحث و بررسی ها قرار گرفته
است .اما بر خالف سکوت ،پدیده آوای سازمانی بیشتر مورد توجده محققدان بدوده اسدت .در ادبیدات
سازمان و مدیریت ،واژه آوا به معنای بیان ایده ها ،اندیشه هدا ،اطالعدات ،ارائده راهکارهدا در مدورد
مسائل و مشکالت سازمانی بکار رفته است .بنابراین ،این اظهارات ممکن است غیر انفعالی ،مثبدت و
دگر خواهانه باشند (.)Frissy et al., 1999
در عصر حاضر گوش سپردن به ایده ها ،اندیشه ها ،اطالعات و نظرات کارکنان برای سازمان ها
بسیار اهمیت دارد ،چرا که بیان این ایده ها و نظرات می تواند از یک طرف بعنوان راهبردی برای
حل مسائل و پیچیدگی های سازمان باشد و از طرفی دیگر نماینگر عالیق و خواسته های آنان باشد
تا از این طریق برای مدیریت پیامی را ارسال کنند تا شرایط را برای اثربخشی هر چه بیشتر آنان
فراهم سازند ( .)Van Dalen, Lipin, 1998آوای سازمانی می تواند عوامل فردی ،سازمانی و
اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد ،بنابراین شناسایی موانع بروز آوای سازمانی و تالش برای رفع
آنها اهمیت بسزایی دارد تا از این طریق بتوان پدیده سکوت در سازمان را شکست و سازمان را
بسوی نوآوری و خالقیت و حل مشکالت سوق داد ( Afkhami Ardakani, & Khalili
 .) Sadrabad, 2012با توجه به حساسیت نیروی انسانی در سازمان ها و نقش آن در رسیدن به
اهداف سازمانی ،پرداختن به مسائل و موضوعات بهره وری انسانی ،یک از مهم ترین مباحث در
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گفت و گوهای مدیران امروزی است .در واقع اثر بخشی و کارآیی یکی از حوزه های فکری است که
درصدد است وضعیت موجود را بهبود بخشد و معتقد بر این است که انسان می توان هر روز عملکرد
بهتر و شایسته تری نسبت به دیروز خود داشته باشد ( .)Latifian, 2013, 2014از این رو یکی از
متغیر های سازمانی که به نظر می رسد بروز آوا در سازمان را متاثر سازد فرهنگ سازمانی است .چرا
که افراد تحت تاثیر فرهنگ سازمانی خود قرار خواهند گرفت .حال اگر در سازمان فرهنگ اخالقی
نهادینه شده باشد بروز آوای سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمانی تسهیل می شود و از آنجایی
که امنیت ،برای اظهار نظر کارکنان در سازمان اهمیت داشته ،و یکی از ابعاد آوای سازمانی تلقی می
شود لذا وجود آن در بین کارکنان و جو سازمانی ،می تواند در ابراز نظر و دیدگاه های کارکنان نقش
بسیار مهمی ایفا نماید .احساس امنیت روانی ،یکی از خصوصیت های افراد خالق و ماهر است و
موثرترین روش برای ایجاد انگیزه در افراد به منظور دستیابی به نوآوری و بدیع بودن ،ابتکار و
خالقیت ،ایجاد آرامش روانی و تامین امنیت فردی می باشد ( .)Shams, 2013لذا به نظر می رسد
که برای سازمان ضروری است که جهت ادامه حیات خود ،فرهنگ اخالقی را نهادینه کرده و بستر
مناسب برای ابراز عقاید ،ایده ها و نظرات توسط کارکنان ،را فراهم سازد.
عدم ارائه اطالعات و اندیشه ها ،ایده ها ،انتظارات و ...ممکن است بده یدک فرهندگ تبددیل شدود و
مشکالتی دیگر در سازمان را سبب می شود .چنانچه این فرهنگ در سازمان گسدترش یابدد ،مددیران
نمی توانند از آگاهی های و یافته های جدید مدیریت بهره مند گردند .به همدین علدت مددیران قدادر
نخواهند بود بستر را برای یادگیری اعضای سازمان فراهم سازند یا به عبارتی سیستم از تبددیل شددن
به یک سازمان یادگیرنده باز می ماند (.)Zare Matin, 2014
پژوهشگران تالش کرده اند تا با توجه به انگیزه های مختلف کارکنان در بدروز رفتدار سدکوت و
آوا ،انواع مختلفی از سکوت و آوای سازمانی برشمارند ()Millikan et al, 2003؛ اما بدا وجدود ایدن
تالش ها هنوز دو روزنه مهم برای درک این پدیده هدا شداهد هسدتیم .اوال ،بدا وجدود اینکده بطدور
مفهومی متغیر های متنوعی در توجیه رفتار سکوت و آوای سازمانی برشمرده اند امدا پدژوهش هدای
تجربی کمتری برای تبیین ارتباط بین این متغیر ها با سکوت و آوای سازمانی صورت گرفته اسدت.
یکی از مولفه هایی که می تواند بر سکوت سازمانی و چگونگی بیان ایده ها و نظرهای کارکنان تاثیر
گذار باشد ،نگرش سرپرستان و رهبران سازمان است ( .)Millikan and Morrison, 2000بر اساس
تحقیقاتی که صورت گرفته است ،آوای سازمانی می تواند نتایج اثرگذار بر فعالیت منابع انسانی داشته
باشد .همچنین عدم بروز آوای سازمانی می تواند پیامد های منفی از خود برجای گدذارد .بده عندوان
مثال ،کنستانتین و بیاس ( )2015بر نقش آوای سازمانی به عنوان یدک عامدل کلیددی در ارتباطدات
داخل سازمان اشاره می کنند .به عقیده آنها داشتن یک ارتباط درونی خدوب ،بدر شدناخت و در نظدر
گرفتن دیدگاه کارکنان ،بستگی دارد .در صورت نادیده گرفتن آنها ،شاهد بدی انگیزگدی ،اسدتعفا و در
نهایت ترک سازمان خواهیم بود و همچنین آنها معتقدند نگرش افراد نسبت به محل کار بسیار مهدم
بوده و بر بهره وری سازمانی اثر می گذارد ( .)Eliassy et al, 2018گدامبراتو و کداموزو ( )2011بده
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اثرگذاری آوای سازمانی بر نوآوری پرداخته و استمرار رفتارهای مرتبط با آوای سازمانی را در رشدد و
شکوفایی ،خالقیت و نوآوری کارکنان موثر شدمرده اسدت ( .)Gambrato, 2011تدراوی نیدز بدی
تفاوتی شغلی را بعنوان یکی از پیامد های منفی آوای کارکندان ککدر کدرده اسدت (.)Travis, 2010
همچنین دترت و بوری ( )2008اشاره به این داشته اند که کارکنانی که عملکرد شایسته ای دارندد،
اظهار نظر ،ارائه ایده ها و اندیشه های خود در ارتباط با سازمان را بعندوان یکدی از مسدئولیت هدای
حرفه ای خود در نظر می گیرند و معتقد است سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید
و نظرات از سوی آنان همراه بوده است ( .)Detret, Boris, 2008اگر جو سدازمانی بگونده ای رقدم
بخورد که آوای سازمانی بعنوان مولفه ای مثبت شمرده شود ،می تواند متغیرهای مختلفی را از جمله
تعهد سازمانی ،درگیری شغلی ،کاهش ترک شغل ،بی انگیزگی نسبت به شغل ،یگدانگی سدازمانی و
امنیت آن را متاثر سازد (.)Moasa, Wakola, 2013
از متغیر های سازمانی که می تواند بروز آوا سازمانی را متاثر سازد کار تیمی است .کارتیمی با
وحدت بخشیدن به مهارت های فردی کارکنان ح تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان را بیدار
ساخته و رسیدن به اهداف مشترک سازمان را تسهیل می نماید .کار تیمی بیشتر بر رفتارهای
مشترک (اعضای تیم چه کاری انجام میدهند) ,نگرشها (اعضای تیم چیزی که احساس میکنند یا
باور دارند) و شناخت (اعضای تیم دربارۀ چه چیزی فکر میکنند یا میدانند) تمرکز میکند ( Salles
 .)et al., 2014تیم شامل مکانیسمهای شناختی ،عاطفی و رفتاری است که اعضای تیم را قادر
میسازد تا پتانسیل ،ویژگیها و منابع خود را ترکیب کنند تا محدودیتها را حل کنند و به موفقیت
دست یابند ( .)Kozlovsk, 2017تیم های زمانی استفاده می شوند که خطاها منجر به عواقب شدید
می شوند ،هنگامی که پیچیدگی وظیفه بیش از ظرفیت یک فرد است؛ زمانی که محیط کاری
نامطلوب ،مبهم و استرس زا است؛ هنگامی که تصمیمات چندگانه و سریع مورد نیاز است؛ و زمانی
که زندگی دیگران به بینش جمعی اعضاء بستگی دارد ( Salles, cookies, Rossini and
 .)Thames, 2008همچنین کار گروهی به طور کاتی و به سادگی با قرار دادن افراد در کنار یکدیگر
به دست نخواهد آمد ،بلکه کارکنان حرفه ای نیاز به آموزش دارند تا یاد بگیرند چگونه با هم کار
کنند و نقش و مسئولیت های خود را درک کنند ( .)Todd, 2016اثربخشی تیمی یک عامل
چندوجهی است که توسط درجه خروجی تولیدی تیم ،رضایت از نیازهای اعضای تیم و تمایل اعضاء
به همکاری با یکدیگر تعریف میشود ( .)Kozlovsk, 2017کوزلوفسکی و لگن ( )2006بر این
باورند که کاری که یک تیم می تواند انجام دهد ،از عهده یک شخص به تنهایی بر نمی آید ،چرا که
در همکاری افراد ،نیروهای آن ها در هم ضرب می شود و حاصل کار از برآیند توان افراد به صورت
تک به تک بیشتر است ( .)Nadi & Aghchian, 1394این باور و نگرش ضرورت و اهمیت روی
آوردن به کارتیمی را برای سازمان محرز می نماید.
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فرهنگ سازمانی در ایجاد و رونق کار تیمی می تواند نقش بسزایی ایفا کند چرا کده افدراد تحدت
تاثیر فرهنگ سازمانی خود قرار خواهند گرفت .حال اگر در سازمان فرهندگ اخالقدی نهادینده شدده
باشد بروز آوای سازما نی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق می شدود و از آنجدایی کده امنیدت،
برای اظهار نظر کارکنان در سازمان اهمیت داشته ،و یکی از ابعاد آوای سازمانی تلقی مدی شدود لدذا
وجود آن در بین کارکنان و جو سازمانی ،می تواند در ابراز نظر و دیدگاه های کارکندان نقدش بسدیار
مهمی ایفا نماید .احساس امنیت روانی ،یکی از خصوصیت های افراد خالق و ماهر است و موثرترین
روش برای ایجاد انگیزه در افراد به منظور دستیابی به نوآورای و بدیع بودن ،ابتکار و خالقیت ،ایجداد
آرامش روانی و تامین امنیت فردی می باشد (.)Shams & Creators, 2012
همانطور که اشاره شد در این دوران مدرن ،تمام دارایی های یک سازمان می تواند توسط
رقبای خود و یا سازمان های دیگر به سرقت رفته ،خریداری شده یا تکرار شود؛ تنها چه چیزی که
نمی تواند تکرار شود سرمایه فکری و انسانی یک سازمان است ( Yenir, Yaldran, & Ergen,
 .)2012لذا سازمان ها باید به دنبال هم افزایی کارکنان خود باشند و به این ترتیب گوی سبقت را از
سازمان های رقیب بروبایند  .یکی از روش های کارآمد چنین تحوّلی ،ایجاد سازمان هایی است که
ساختار آنها با اتکاء به تیم ها به جای اتکاء به افراد و با پی ریزی کارتیمی شکل می گیرد
( .)Malekpour, 2017کار گروهی در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین روشهایی است
که در آن کارها از نو سازماندهی می شود .با افزایش مهارت های کار تیمی می توان تعداد کمتری
نیروی انسانی را به کار گرفت و نتایجی را عاید سازمان کرد که در صورت عدم استفاده از کار تیمی
دست پیدا کردن به همان میزان بازده ،نیازمند تعداد بیشتری نیروی انسانی است ( Seif Panahi et
 .)al., 2016به عبارتی کار تیمی با متمرکز کردن تمام توان و استعداد افراد در یک جهت مشترک
میزان موفقیت و توفیق رسیدن به مقاصد و آرمان های مشترک را قریب می سازد .با توجه به
پژوهش هایی که در رابطه با متغیرهای کار تیمی ،فرهنگ اخالقی و آوای سازمانی صورت گرفته
است اما هیچ کدام از پژوهشگران به نقش واسطه ای کار تیمی اشاره نکرده اند لذا محقق در این
پژوهش به دنبال بررسی نقش واسطه ای کار تیمی در رابطه ی فرهنگ اخالقی و آوای سازمانی
معلمان می باشد.
محقق در نظر دارد با توجه به مدل مفهومی تحقیق به سوال اساسی زیر پاسخ دهد:

عنوان مقاله  :نقش واسطه ای کار تیمی در رابطه ی فرهنگ اخالقی و آوای سازمانی معلمان ...

آوای
سازمانی

کار تیمی
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فرهنگ
اخالقی

معلمان

شکل  :1مدل مفهومی
با توجه به مدل مفهومی فوق سوال اصلی تحقیق است اسدت کده :میدزان تداثر فرهندگ
اخالقی از طریق کار تیمی بر آوای سازمانی معلمان چقدر است؟
 -2ادبیات و پیشینه پژوهشی
در زمینه متغیر های مختلف این پژوهش ،تحقیقاتی انجام شده است که در نوشته های کیل به تبیین
هر یک از آنها می پردازیم.
شکرامینی و همکاران ( )1396در پژوهشی بدا هددف بررسدی رابطده فرهندگ سدازمانی و آوای
سازمانی در میان معلمان مدارس پایه تحصیلی ابتدایی شهر کرمانشاه صورت گرفت ایدن تحقیدق از
نظر هدف کاربردی و روش پژوهش از نوع همبستگی بوده اسدت .ابدزار گدردآوری داده هدا در ایدن
تحقیق دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سدازمانی دنیسدون ( )2000و آوای سدازمانی همد ()2012
بوده .نتایج نشان داده که بین فرهنگ سازمانی و ابعداد آن بدا آوای سدازمانی معلمدان مددارس پایده
تحصیلی ابتدایی شهر کرمانشاه رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داده کده از
میان ابعاد فرهنگ سازمانی ابعاد سدازگاری و درگیدر شددن در کدار پدیش بیندی معندا داری ،از آوای
سازمانی معلمان دارند (.)Shokr Amini et al., 2017, Morad Zehi, 2017
دانایی فرد ( ،)1390به تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت کارکنان دولتی( دانشگاه علوم پزشکی
تهران) پرداختند .آنها با بکارگیری مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ،تاثیر چهار نوع فرهنگ مشدارکتی،
انطباقی ،سازگاری و ماموریتی را بر شکل گیری جو سکوت در سازمان و رفتدار سدکوت در کارکندان
مورد بررسی قرار دادند که طبق نتایج هر چهار نوع فرهنگ رابطه مثبت و معنا درای با جو سکوت در
سازمان و همچنین رفتار سکوت در سازمان داشتند (.)Danaifard, 2011
درخشان ( )1396به پیش بینی آوای سازمانی از طریق جو اخالقدی و سدرمایه روانشدناختی پرداختده
است که نتایج حاکی از آن است که بین جو اخالقی ،آوای سازمانی و سدرمایه روان شدناختی روابدط
مثبت و معناداری وجود دارد .و جو اخالقی هم به طور مستقیم و هم با نقش واسطه ای سرمایه روان
شناختی بر آوای سازمانی تاثیرگذار است.
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 -3روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر ماهیت محتوایی توصیفی -همبستگی (مدل معادالت ساختاری) و از منظر هددف
کاربردی است .شرکت کنندگان در پژوهش حاضر یا به عبارتی جامعه آماری تحقیق ،معلمان شداغل
به تدری در دوره ی ابتدایی سال تحصیلی  99-98ناحیه یک آموزش و پرورش استان اردبیدل بده
تعداد  1302نفر می باشند .روش نمونه گیری به کار گرفته شده ،روش نمونه گیری خوشده ای چندد
مرحله ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای نیز اسدتفاده
گردید که از میان جامعه ی آماری پیش گفته ،بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجدم  292نفدر
( 213نفر زن و  79نفر مرد) انتخاب شدند .اطالعات الزم برای پاسخ بده سدوال پژوهشدی از طریدق
پرسشنامه های کتبی جمع آوری می شود که مشخصات پرسشنامه های بکار برده شده به شرم کیل
می باشد:
الف) آوای سازمانی
برای شنجش آوای سازمانی از پرسشنامه زهیر و اردوقان ( )2011استفاده شد که سه مولفده آوای
مطیع (گویه های ،)5-1آوای تدافعی (گویه های  )10-6و آوای نوع دوستانه (گویه هدای  )15-11را
در بر می گیرد که هر کدام پنج گویه را شدامل مدی شدود و در مجمدوع آوای کارکندان از  15گویده
تشکیل شده است .نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس  5گزینه ای لیکرت کامال مخالفم ( )1تا کدامال
موافقم ( )5می باشد .روایی پرسشنامه توسط متخصصین به اثبات رسیده و ضریب آلفای کرونبداخ در
زیر مقیاس های آن به ترتیب ./82 ،./91 ،./87و ضریب آلفای کل  ./92می باشد.
ب) کار تیمی
پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی ( )2000این پرسشنامه شامل  19گویه و دارای پنج بعد تعهد
( ،)1-4اعتماد ( )5-8مسئولیتپذیری ( ،)9-12برخورد سازنده ( )13-16و هدفمندی ( )17-19بود.
مقیاس نمرهگذاری این پرسشنامه در یک طیف پنج درجه لیکرتی از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ()5
درجهبندی شده است .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحب نظر قرارگرفته و پایایی
این پرسشنامه در پژوهش پیرمحمدی ( α=%86 )1392گزارش شده است .همچنین پایایی این
پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/91به دست آمده است.
ج) فرهنگ اخالقی
برای سنجش فرهنگ اخالقی از پرسشنامه بکارگیری شده در تحقیق گوبل و همکاران ( ،)2011تحت
عنوان نفوک فرهنگ اخالقی در انتخاب منابع پایدار اقتباس شده است .پرسشنامه شامل  14گویده در
خصوص سنجش میزان نفوک مولفه های فرهنگ اخالقدی بدا مقیداس لیکدرت پدنج گزینده ای روی
پیوستار کامال مخالف تا کامال موافق طراحی شد که در آن نمره  5نشان دهنده نظدر کدامال موافدق،
نمره  4نظر موافق ،نمره  3بی تفاوت ،نمره  2نظر مخالف ،نمره  1نظر کامال مخدالف اسدت .روایدی
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پرسشنامه توسط استاد راهنما و از اعضای هیئدت علمدی دانشدگاه تاییدد شدده و پایدایی آن در ایدن
پژوهش  ./90به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب ابزار اندازه گیری است.
-4یافته های تحقیق
 -1-4آمار توصیفی:
نتایج توزیع فراوانی جنسیت و مدرک تحصیلی نشان داد که  213نفر ( 73درصد) از پاسخگویان زن و
 79نفر ( 27درصد) مرد بوده که از بین این تعداد  12نفر ( 4/1درصد) دارای مددرک دیدپلم 16 ،نفدر
( 5/5درصد) دارای مدرک فوق دیپلم 194 ،نفر ( 66/4درصد) دارای مدرک لیسان  68 ،نفدر (23/3
درصد) دارای مدرک فوق لیسان و  2نفر ( /7درصد) دارای مدرک دکتری بودند .همچنین وضدعیت
اشتغال پاسخگویان نشان داد کده  243نفدر ( 83/2درصدد) بصدورت رسدمی 13 ،نفدر ( 4/5درصدد)
قراردادی 10 ،نفر ( 3/4درصد) حق التدری و  26نفر ( 8/9درصدد) سدایر ( پیمدانی ،آزمایشدی و)...
بودند .بیشترین سابقه خدمت با فراوانی  78نفر ( 26/7درصد) متعلق به افرادی است که بین  20الدی
 30سال ،سابقه خدمت داشتند.
جدول ( )1میانه ،میانگین و انحراف معیار
تعداد

آوای سازمانی
292

کار تیمی
292

فرهنگ اخالقی
292

میانه

43

81

55

میانگین

46.5

80.5

54.2

انحراف معیار

11.55

10.27

9.72

بررسی نرمال بودن داده ها
در این قسمت ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیر های می پردازیم که فرض آزمون صفر عبارت اسدت
از ( ) :نرمال بودن توزیع متغیرها فرض مقابل عبارت است از ( ) :عدم نرمدال بدودن متغیرهدای
مورد بررسی .در صورتی که سطح معنی داری آزمدون کمتدر از  0.05فدرض صدفر را رد کدرده و بدا
اطمینان  %95می توان گفت توزیع داده ها نرمال نیست .در صورتی کده سدطح معندی داری آزمدون
بیشتر از  0.05باشد فرض صفر را می پذیریم و توزیع داده ها نرمال است .کده در جددول ( )3نتدایج
حاکی از عدم نرمال بودن متغیر های مورد بررسی است.
با توجده بده فدرض اول مبندی بدر تداثیر مسدتقیم فرهندگ اخالقدی بدر آوای سدازمانی معلمدان و
سطح معنی داری خطای آزمدون ،بدا اطمیندان  0/95مدی تدوان گفدت کده فرضدیه اول تاییدد مدی
شود و فرهندگ اخالقدی بدر آوای سدازمانی معلمدان تداثیر مسدتقیم معندی داری دارد .طبدق نتدایج
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جدددول ضددریب همبسددتگی بددین فرهنددگ اخالقددی بددا آوای سددازمانی معلمددان برابددر  0/79و
ضریب تعیین برابر  0/68است.

جدول ( :)2خالصه مدل رگرسیون تاثیر فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان
ضریب همبستگی
0.53

ضریب تعیین تعدیل شده
0.47

ضریب تعیین
0.50

جدول ( :)3نتایج معادله رگرسیون ساده تاثیر فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی
معلمان
متغیر پیش بین

ضرایب غیر
استاندارد
B

SE

مقدار ثابت

20.45

3.55

فرهنگ اخالقی

0/900

0/063

مدل
( :)1ضرایب مسیر و معناداری

ضرایب
استاندارد

T

P

5/85

0/000

7/58

0/000

BETA

0/53
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جدول ( :)4برآورد ضرایب اثرات مستقیم
متغیرها
فرهنگ اخالقی
کار تیمی
فرهنگ اخالقی

ضریب مسیر خطای استاندارد آماره  tسطح معنی داری
به روی آوای سازمانی از
7/08
0/22
0/53
6/21
0/36
0/42
به روی کارتیمی از
7/48
0/28
0/59

0/001
0/001
0/001

با توجه به جدول ( )4اثر مستقیم فرهنگ اخالقی بر آوای سدازمانی ( )0/53بدا تدی ( )7/08در سدطح
 0/001معنی دار میباشد ،اثر مستقیم کارتیمی بر آوای سازمانی با ضریب  0/42و تی  6/21در سطح
 0/001معنی دار میباشد و همچنین اثر مستقیم فرهنگ اخالقی بر کار تیمدی  0/59وتدی  6/48در
سطح  0/001معنی داری میباشد.
یکی از ویژگیهای روش مدل یابی معادالت ساختاری ،برآورد اثرات غیر مستقیم متغیرها بدر یکددیگر
است .اثرات غیر مستقیم حاصل ضرت اثرات مستقیم در هم میباشد .این ویژگی به پژوهشگران این
امکان را میدهد تا نقش میانجی متغیرها را در مددل مدورد بررسدی قدرار دهندد .جددول ( )5بدرآورد
ضرایب اثرات غیر مستقیم را نشان میدهد.
جدول ( :)5برآورد ضرایب اثرات غیر مستقیم
متغیرها

ضریب مسیر خطای استاندارد آماره  tسطح معنی داری

به روی آوای سازمانی از طریق کارتیمی از
0/001
0/25
فرهنگ اخالقی
با توجه به جدول ( )5اثر غیرمستقیم فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی از طریق کارتیمی ()0/25
میباشد .بنابراین کار تیمی نقش واسطه ای در ارتباط فرهنگ اخالقی با آوای سازمانی دارد.
یکی دیگر از مشخصههای مدل یابی معادالت ساختاری ،محاسبه اثرات کل میباشد که مجموع اثرات
مستقیم و غیر مستقیم میباشد .البته در پژوهش حاضر تمامی متغیرها ،فقط اثر مستقیم یا
غیرمستقیم بر یکدیگر دارند .بنابراین با توجه به اینکه در جداول باال اثرات مستقیم و غیر مستقیم
گزارش شدهاند ،از ارائه آنها خودداری شده است .از دیگر ویژگیهای روش مدل یابی معادالت
ساختاری مقایسه اثرات کل متغیرها بر یکدیگر ،مقایسه اثرات مستقیم با غیر مستقیم و همچنین
اندازه گیری میزان واریان تبیین شدهی هر کدام از متغیرهای درونزا توسط مدل است .جدول ()6
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تبیین شده

مربوط به ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و اثرات کل و واریان
متغیرها میباشد.
جدول ( :)6ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و اثرات کل و
واریانس تبیین شده متغیرها
ضریب مسیر اثر غیر مستقیم اثر کل وایان تبین شده
متغیرها
0/38
به روی آوای سازمانی از
0/78
0/25
0/53
فرهنگ اخالقی
0/42
0/42
کارتیمی
0/43
به روی کارتیمی از
0/59
0/59
فرهنگ اخالقی

با توجه به جدول ( ،)6فرهنگ و کار تیمی  0/38درصد از تغییرات آوای سازمانی را تبیین میکنند.
همچنین فرهنگ اخالقی  0/43درصد از تغییرات کارتیمی را پیش بینی میکند .در جدول ()7
شاخصهای برازش مدل آزمون شده گزارش شدهاند که مدل آزمون شده کل ،برازش مناسبی با
دادههای گردآوری شده دارد.
جدول ( :)7شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
شاخص
پژوهش
حاضر
حد قابل
پذیرش

X2

Df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

552/14

206

0/94

0/92

0/91

0/069

معنی دار نباشد

-

بیشتر از
0/90

بیشتر از
0/90

بیشتر از
0/80

کمتر از
0/08

بررسدی تفصدیلی فرضدیههای

در جدول ( )8نتایج بررسی فرضیههای تحقیق ارائه شده است .سدپ
پژوهش ارائه میشود.
جدول ( )8بررسی فرضیههای تحقیق
ردیف

فرضیه

1
2
3

فرهنگ اخالقی بر کارتیمی تاثیر دارد.
فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی تاثیر دارد.
کارتیمی بر آوای سازمانی تاثیر دارد.

p

ضریب آمارهاتی
مسیر
0/001 7/48 0/59
0/001 7/08 0/53
0/001 6/21 0/42

نتیجه
تائید
تائید
تائید
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فرهنگ اخالقی با میانجی گری کارتیمی بر آوای
سازمانی معلمان اثر غیر مستقیم دارد

0/25

-

0/001

تائید

بحث و نتیجه گیری:
در عصر حاصر گوش سپردن به ایده ها ،اندیشه ها ،اطالعات و نظرات کارکنان برای سازمان ها بسیار
اهمیت دارد ،چرا که بیان این ایده ها و نظرات می تواند از یک طرف بعندوان راهبدردی بدرای حدل
مسائل و پیچیدگی های سازمان باشد و از طرفی دیگر نماینگر عالیق و خواسته های آنان باشد تا از
این طریق برای مدیریت پیامی را ارسال کنند تا شرایط را برای اثربخشی هر چه بیشتر آندان فدراهم
سازند .هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای کار تیمی در تداثیر فرهندگ اخالقدی بدر آوای
سازمانی معلمان می باشد .برای این منظور اطالعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیدری
از طریق پرسشنامه های استاندارد با طیف لیکرت  5گزینه ای جمع آوری شده است .با توجه به نتایج
بدست آمده ،فرض اول مبنی بر تاثیر فرهنگ اخالقی بر کار تیمی تایید شد .ایدن یافتده در راسدتای
پژوهش های کشمیری و همکاران ( ،)1392گنجی وهمکاران ( )1396و علیزاده ( )1398مدی باشدد.
در تبیین تاثیر اخالق بر کارتیمی می توان گفت ایجاد نگرش مثبت به اخالق حرفه ای می تواندد در
بهبود کارکرد تیمی افراد تاثیر مثبتی داشته باشد ،همچنین تعهد به رعایت اصول اخالقی می تواند بر
توانمند سازی کار تیمی افراد کمک کند و تعهد به این اصول پیامدهای مفیدی از جمله اثربخشدی و
کار کرد بهتر تیم را به دنبال خواهد داشت .به عبارتی دیگرتوجه و بحدث و گفتگدوی مدداوم دربدارۀ
ارزش ها باعث افزایش روحیۀ کارگروهی ،صدداقت و صدراحت در محدیط کدار مدی شدود؛ کارکندان
احساس می کنند بین ارزش های آنان و ارزش های مورد نظر سازمان همخوانی و هماهنگی وجدود
دارد؛ لذا با انگیزه و عملکرد قوی کدار مدی کنندد (صدفرزاده ،احمددی ،محمددی و کاکدری.)1397 ،
همچنین فرضیه دوم مبنی بر تاثیر فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان تایید شد .کده بدا نتدایج
حاصل از پژوهش شکرامینی ( )1396با عنوان "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و آوای سدازمانی
در میان معلمان مدارس پایه تحصیلی ابتدایی شهر کرمانشاه" همسو است .بددین صدورت کده بدین
فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با آوای سازمانی رابطده مثبدت و معنداداری وجدود دارد .اگدر در سدازمان
فرهنگ اخالقی نهادینه شود اعضای سازمان در جهت تحقق اهداف سازمان و مندافع خدود حرکدت
خواهند کرد و منافع جمع را بر منافع و اهدافی فردی ترجیح خواهند داد و در مواردی کده الزم باشدد
به بیان ایده ها و اندیشه های دگرخواهانه روی خواهند آورد .در راستای نتایج بدست آمده مشدخص
شد که کار تیمی بر آوای سازمانی تاثیر دارد .اگر در سازمان ها افراد در جهت تحقق اهداف سازمانی
و فردی بصورت تیمی کار کنند در این صورت آوای نوع دوستانه در سازمان و در تدیم ارتقدا خواهدد
یافت.
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سازمان های در قرن بیست و یکم به کارکنانی نیازمند است که فراسوی علم و داندش تخصصدی
در حوزه کاری خود از اخالق حرفه ای برخوردار باشند و با همکاری و تشدریک مسداعی یکددیگر در
قالب تیم های کاری به نیازهای ارباب رجوع بهتر پاسخگو باشند .هدیچ حرفده ای وجدود نددارد کده
اخالق بر آن حاکم نباشد و هیچ سمتی در سازمان نیست که نسبت به رده های باالتر پاسخگو نباشد
و کمتر سازمانی می تواند وجود داشته باشد که ادعا کند بدون مسداعدت و همکداری تیمدی اعضداء
توانسته باشد هدف بزرگی را تحقق بخشد .در بخش یافته ها بیان گردید که تمامی مسیرهای روابط
علّی بین متغیرهای فرهنگ اخالقی ،کارتیمی و آوای سدازمانی معندی دار و مثبدت اسدت؛ همچندین
نقش میانجی کارتیمی در تأثیر فرهنگ اخالقی بر آوای سازمانی معلمان مورد تأیید است .افزون بدر
این شاخص های برازندگی مدل بیانگر مطلوبیت الگدوی آزمدون شدده پدژوهش اسدت؛ لدذا الگدوی
پیشنهاد شده پژوهش تأیید گردید .بر اجدرای ایدن پدژوهش محددودیت هدایی همچدون عوامدل و
متغیرهای مزاحم و مداخله گر همچون :ویژگی های شخصدیتی معلمدان و دیددگاه هدای فرهنگدی،
اجتماعی و سیاسی آنان که از اختیار محقق خارج بوده وکنترل نشده است ،ابزار گدردآوری اطالعدات
پرسشنامه بوده که این ابزار دارای محدودیت های خاص خود می باشد و عدم امکان مطالعده طدولی
برای سنجش متغیرهای پژوهش مترتب بوده است .بنابراین الزم است در تعمیم نتایج آن بده سدایر
ارگان ها جانب احتیاط را رعایت کرد .با توجه به تأیید روابط فرهنگ اخالقدی بدا کدار تیمدی و آوای
سازمانی پیشنهادات کیل ارائه می گردد:
 -1به فرهنگ اخالقی در انجام وظایف تخصصی به عنوان یک ارزش بنیادی تأکید شود.
 -2سازو کار هایی همچون تشکیل تیم های تخصصی در انجام وظایف سازمانی ،بها دادن به کارهای
تیمی ،نظر خواهی از اعضاء و دادن حق انتخاب به آنان در انتخاب همکاران برای تشکیل تیم و در
ن هایت قدردانی از تیم های فعال و موفق در عرصه حرفه ای در سازمان که کارکنان را به مشارکت و
انجام کارهای تیمی تشویق می کند توجه گردد.
 -3تسهیل فرآیند تصمیم گیری و غیر متمرکز کردن تصمیمات سازمانی و تفویض اختیار به تیم های
تخصصی در حوزه فعالیت حرفه ای.
 -4استفاده از منابع انسانی کارآمد ،مستعد و توانمند جهت طراحی ،اجرا و ارزشیابی کارهای تیمی در
سازمان.
 -5به ابعاد مختلف پاسخگویی در جنبه های سازمانی ،قانونی ،حرفه ای و سیاسی که بقاء و ماندگاری
سازمان را در میان رقبا حفظ می کند تأکید گردد.
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The mediating role of teamwork in relation to the
ethical culture and organizational voice of teachers
Adil Zahid Babolan1, Fardin Foroughi2
Abstract
The present study is a descriptive-correlational study, which aims to
investigate the mediating role of teamwork in relation to the ethical
culture and organizational voice of teachers. 1302 teachers of
district one of Ardabil province in the academic year 1399-1398
formed the statistical population and using Morgan table, 292
people were selected by multi-stage cluster sampling. The required
information was collected using standard questionnaires of
Lanchioni (2000), Moral Culture of Goble et al. (2011) and
Organizational Voices of Zuhair and Ardoughan (2011). Data
analysis was performed using Spss21 and 8lisrel software. Thus,
the results of testing the above hypotheses indicate that the direct
effect of moral culture on the organizational voice of teachers is
equal to 0.53, which shows the positive effect of moral culture on
the organizational voice of teachers. On the other hand, the indirect
effect of moral culture on organizational sound through Cartesian is
0.25. According to the findings of the present study, ethical culture
can explain changes in organizational voice both directly and
through the mediating role of teamwork, so organizations should
pay special attention to institutionalizing teamwork and applying
the style of ethical culture.
Keywords: Ethical culture, organizational voice, teamwork
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