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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،پیشبینی فضیلتگرایی معلمان براساس مؤلفههای «سرمایه معنوی» و مؤلفههای «التزام
حرفهای» در سال 1398است که به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است .جامعه آماری شامل
 278نفر از معلمان ابتدایی شهرستان ترکمن است که حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد
 162نفر از معلمان با روش تصادفی طبقهای براساس جنسیت انتخاب شده است .ابزار گردآوری دادهها شامل
پرسشنامههای استاندارد سرمایه معنوی گلپرور ،مصاحبی ،عابدینی ،ادیبی و عبدلی ( ،)1394التزام حرفهای
معلمان ایمانی ( )1389و فضیلتگرایی سازمانی کمرون ،برایت و کازا ( )2004است .تجزیه و تحلیل دادهها
ازطریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بااستفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 18
صورت گرفته است .یافتهها نشان میدهد بین مؤلفههای ارزشگرایی معنوی ،خلوت با خدا ،اهمیت معنویت
و اثرگذاری معنوی با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین
مؤلفههای مشارکت شغلی ،پایبندی به ارزشهای کاری ،وابستگی سازمانی و وابستگی حرفهای با فضیلتگرایی
معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز نشان میدهد همه
مؤلفهها بهجز مؤلفههای ارزشگرایی معنوی ،اهمیت معنویت و وابستگی سازمانی در فضیلتگرایی معلمان
اثرگذار هستند .مؤلفه خلوت با خدا ،اثرگذاری معنوی ،پایبندی به ارزشهای کاری و مشارکت شغلی بیشترین
نقش را در پیشبینی فضیلتگرایی معلمان دارند .بنابراین چنین نتیجهگیری میشود که با رشد و افزایش
سرمایه معنوی و التزام حرفهای معلمان ،فضیلتگرایی آنان نیز افزایش مییابد.
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بیان مسئله
یكى از اهداف تعلیم و تربیت در سازمانهای آموزشی ،فراهم کردن شرایط مساعد براى ترویج ،حمایت و
پرورش فضایل اخالقی ازقبیل انسانیت ،صداقت ،بخشش ،اعتماد و وفاداری در سطح فردی و جمعی بین
دانشآموزان است که بخش عمده آنها در مدرسه محقق میشود .بنابراین آنچه در این بین قابل توجه است
این است که مدرسه بهعنوان مهمترین جایگاه در تحقق اهداف فضایل اخالقی در دانشآموزان ،باید خود
دارای محیطی سالم ،بااخالق و پویا و بهعبارتی دارای فضیلت سازمانی باشد (باس.)2000 ،1
مفهوم فضیلت در فرهنگ فارسی معین ( )1381بهمعنای رجحان ،برتری ،مزیت ،درجه عالی در فضل،
صفت نیكو و فزونی در معرفت و علم آمده است (معین )1381 ،و در ادبیات التین ،این واژه بهمعنای پرهیزکاری
یا تعالی و تفوق است (رگو ،ویتوریا ،مگلهیس ،ریبیرو و کانا .)2013 ،2فضیلت یا فضایل ،نقشهای اخالقی
هستند که رفتارها را بهسوی پایان یک دستور یا نظم اخالقی ترغیب و راهنمایی میکنند (دی آراوجو و لوپز،3
 .)2014در تحقیقات سازمانی ،فضیلت سازمانی به بكارگیری ،حمایت ،رشد ،توسعه و تداوم عادتها ،تمایالت
و فعالیتهایی نظیر نوعدوستی ،امانت و درستی ،گذشت و اعتماد در سطح فردی و سازمانی اشاره دارد
(کمرون .)2010 ،4فضیلت سازمانی بدین معنی است که سازمان جهتگیری مثبتی درخصوص فضیلت دارد.
بهبیان دیگر فضیلت در سازمان بهمعنی ترویج ،حمایت و پرورش رفتارها ،عادتها ،اعمال و تمایالت رفیع و
متعالی ازقبیل انسانیت ،صداقت و بخشش ،اعتماد و وفاداری در سطح فردی و جمعی در یک سازمان است
(ریبریرو ،کانا و جسونیو .)2011 ، 5محققان ابعاد مختلفی برای فضیلتگرایی معلمان سازمان مطرح کردهاند؛
اما شناختهشدهترین نظریه در این خصوص ،نظریه کمرون ،برایت و کازا )2004( 6است .کمرون ( )2010یكی
از نخستین اندیشمندانی است که در زمینه مفهوم فضیلتگرایی معلمان تالش کرده است .او و همكارانش
فضیلتگرایی معلمان را دربرگیرنده اقدامات افراد ،فعالیتهای جمعی ،خصیصههای فرهنگی یا فرایندهایی
دانستهاند که قادرند ویژگیهای سازمانی فضیلتمحور را اشاعه داده و تداوم بخشند .او و همكارانش ،پنج بُعد
برای فضیلت سازمانی مطرح میکتند که متشكل از عوامل «بخشش»« ،اعتماد»« ،صداقت»« ،خوشبینی» و
«شفقت» است که درادامه به شرح مختصر هریک پرداخته خواهد شد.
بخشش بدان معنی است که اشتباهات بهسرعت بخشیده میشوند و بهعنوان فرصتهایی برای یادگیری
در زمینهای که ازطریق استانداردهای باالی عملكرد مشخص شده ،مورد استفاده قرار بگیرند .اعتماد سازمانی
نشان میدهد که حسن نیت ،مالحظات و احترام بر کارکنان و سازمان حاکم است و افراد به یكدیگر و رهبران
خود اعتماد دارند .با بسط و گسترش فرهنگ اعتماد میتوان بهجای موضوعات منفی مانند دروغ ،کالهبرداری،
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چاپلوسی ،نفاق و ،...ارزشهای اخالقی مثبت مانند صداقت ،راستگویی ،انصاف ،امانتداری ،تعهد و شهامت را
در جامعه پروراند .صداقت نشان میدهد که درستكاری ،قابلیت اعتماد و احترام در بین کارکنان و سازمان
شایع است .خوشبینی بهعنوان تمایل یا انتظار همیشگی به دریافت و دستیابی به نتیجه مثبت تعریف میشود
(الری دشت یاض ،مرویان حسینی ،راد و شیرزاد .)1395 ،شفقت سازمانی بدان معنی است که افراد مراقب
یكدیگر هستند و به یكدیگر اهمیت میدهند (ریبیرو و رگو.)2009 ،
باتوجه به مطالب باال ،محققان معتقد بودند که فضیلتگرایی بهعنوان یک نیاز بنیادی انسانی ،باید بخشی
از سازمان باشد و سازمانی که بتواند به همه نیازهای کارکنان توجه داشته باشد و اجازه بروز و ظهور
فضیلتگرایی معلمان را در محیط کار بدهد ،به موفقیت بیشتری دست خواهد یافت (ضماهنی و شكاری،
 .)1395اما تا همین اواخر ،سازمانها اگرچه از بسیاری از جنبههای رقابتی بهسرعت در حال پیشرفت بودند،
ولی متاسفانه توجه اندکی به مباحثی چون اخالق و فضیلتگرایی معلمان داشتند .همچنین فضیلت سازمانی
در بسیاری از پژوهشهای علمی بهویژه مطالعات سازمانی مغفول مانده بود .در فعالیتهای مدیریتی نیز توجه
چندانی به آن نشد (کلیفتون و هارتر .)2003 ،1همچنین در مدارس نیز بهعنوان نوعی سازمان ،سازمانهایی
که مهمترین مراکز تعلیم و تربیت فرزندان آینده جامعه بهشمار میروند ،از این قاعده مستثنی نبوده و بحث
فضیلت در مدارس هم کمتر مورد توجه بود که این خود باعث بروز رفتارهای نامطلوب یا منفی در میان مدیران
و معلمان نظیر سوءاستفاده از دانشآموزان ،روابط نامناسب مالی ،کمکاری ،بهروز نبودن اطالعات در تدریس
و ...میشد و این نهتنها در عملكرد مدرسه تأثیرگذار بود ،بلكه با تأثیرگذاری بر دانشآموزان ،فضای آموزش و
تربیت در مدارس ،اعتماد جامعه و سایر نهادها را نسبت به مدارس و نظام آموزشی خدشهدار میکرد (پورعزت
و قلیپور ،حیدری ،ندیر خانلو و سعیدینژاد .)1391 ،یكی از راههای پیشگیری از این رفتارها ،حرکت بهسوی
فضیلتگرایی معلمان در مدارس است (وتستون.)2005 ،2
امروزه بهنظر میرسد با وجود تالشهای فراوان برای ایجاد محیط اخالقی در سازمانها ،مفهوم
فضیلتمحوری در سازمانها بهشدت رنگ باخته یا به فراموشی سپرده شده است .این بدین معنی است که
فعالیتها درراستای ایجاد سازمان فضیلتمحور اثربخش نبوده است (احمدزاده ،ساالرزهی و یعقوبی.)1392 ،
بهعبارت دیگر در شرایط کنونی ،رعایت نشدن معیارهای اخالقی از ابعاد مختلف ،نگرانیهای زیادی را در
سازمانهای مختلف بهوجود آورده است .سقوط معیارهای رفتاری در سازمانها ،پژوهشگران را واداشته تا در
جستوجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند .نابسامانیهای
اخالقی ازجمله فساد اداری ،بیاعتمادی ،استفاده از اموال عمومی برای نیل به اهداف شخصی ،رشوه و ...به
کرات در سازمانهای کشورهای جهان سوم و بهخصوص ایران مشاهده میشود (نجفبیگی ،موسیخانی،
دانشفرد ،دالور و همراهی.)1393 ،

1- Clifton & Harter
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تحقیقات گستردهای درارتباط با عوامل مؤثر و مرتبط بر فضیلتگرایی معلمان در سازمان انجام شده است.
مرور پژوهشهای پژوهشگران نشان میدهد که عوامل متعددی همچون بِهوَرزی ،تعهد عاطفی ،دلبستگی
سازمانی ،عملكرد سازمانی ،وفاداری شغلی ،رفتار شهروندی ،شخصیت ،سرمایه روانشناختی ،جو روانشناختی،
مسئولیت اجتماعی ،خالقیت ،رضایت شغلی و امنیت شغلی بر فضیلت سازمانی تأثیرگذار است (داناییفرد،
امراللهی و فانی .)1394 ،بنابراین دو موضوع حائز اهمیت که میتوان دررابطه عوامل مؤثر و مرتبط با
فضیلتگرایی معلمان در مدارس در نظر گرفت ،سرمایه معنوی و التزام حرفهای معلمان است.
سرمایه معنوی بدین معنی است که منبع الیزال الهی و عمل به دستورات خالق بیبدیل هستی در پیوند
با باورها و رفتارهای انسان ،نیرویی زاینده ،پویا ،هدایتگر و تنظیمگر همچون یک منبع سرمایهای را به انسان
عطا میکند که میتوان به آن «سرمایه معنوی» اطالق کرد (یوسف.)2011 ،1
ازمنظر عالمه طباطبایی ،حیات معنوی ،حیات قرب و مشاهده است که شرط آن بندگی و اخالص در
بندگی است (طباطبایی .)1389 ،حیات ظاهری همین خوردن و خوابیدن است و حیات معنوی ،انجام دادن
اعمالی است که در آنها مشاهده حق و تقرب به خدا باشد (احمدی و توره .)1396 ،براساس آموزههای دین
اسالم ،سرمایه معنوی میتواند دارای مؤلفههای چندگانهای باشد .در دین مبین اسالم سرمایه معنوی میتواند
باعث شود تا افراد در لحظات مواجهه با مشكالت با تكیه بر منبع الیزال ارزانی شده توسط خداوند ،مقاومت
و پشتكار بیشتری از خود نشان دهند و در زمان مواجهه با مصائب ،شكیباتر و صبورتر شوند (شمالی.)2010 ،2
انسان فطرتاً به سمت کمال گرایش دارد و برای رسیدن به کمال مطلق آفریده شده است؛ زیرا هر چه در مسیر
کمال پیش میرود خواهان بهدست آوردن درجات باالتری از آن است .وجود بینهایت کمال مطلق ـ براساس
تعلیم دین اسالم ـ وجود خداوند متعال است .بنابراین کمال انسان و مطلوب نهایی او در هر چه نزدیکتر
شدن به سرچشمه هستی و قلب پروردگار است .آیات قرآن و روایات معصومین نیز شاهد گویایی بر این مطلب
هستند .خداوند در قرآن کریم باالترین درجات کمال بنده را لقاء پروردگار و بازگشت بهسوی حق معرفی کرده
است« :یا ایتها النّفس المطمئنّه ارجعی الی ربّک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی ،و ادخلی جنّتی» (فجر.)27-30 ،
معنویت و سرمایه معنوی افراد بر فضیلتگرایی معلمان تأثیر بسزایی دارد .زیرا سرمایه معنوی بسان هر
سرمایه دیگر ،بستری برای پیشروی بهسوی اهداف ،اطمینان ،آرامش و تالش هدفمند محسوب میشود .وجود
چنین دلبستگیای در افراد بهخوبی قادر به ایجاد پایگاهی امن برای آنها میشود تا از آن طریق با تالش و
پشتكار برای اهدافی غایتنگرانه و فراجهانی بهسوی دنیایی بهتر ،سرشار از آرامش ،صلح و اخالقیات حرکت
کنند .بههمین دلیل تسلط یک فضای معنوی مبتنی بر توجه دائمی به آفریدگار جهان هستی ،سرمایهای
گرانبها و ارزشمند برای افراد و سازمانها برای رسیدن به فضیلت و اخالقگرایی بهحساب میآید .زیرا فضیلت
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به ویژگیهای بینظیر انسانی برمیگردد که بیانگر خوبیهای معنوی و اخالقیاند (کمرون .)2010 ،بهعبارتی
با فضیلت بودن یعنی نهادینهسازی قوانین معنوی و اخالقی که ایجادکننده تعادل اجتماعیاند (مانز.)2008 ،1
در حمایت از سرمایه معنوی ،شواهد پژوهشی دردسترس نشان میدهند معنویت و معنویتگرایی عامل
مهم و اساسی برای بخشش ،گفتار و کردار نیک ،سالمتی و بهزیستی ،صبر و پشتكار ،اعتماد ،نوعدوستی و
بهعبارتی فضیلتگرایی است (گلپرور ،دارای و خیاطان .)1393 ،به این معنی که سرمایه معنوی به انسان این
توانایی را خواهد داد تا اخالقیات را درون خود نهادینه کند و آن را به سازمان تسری داده ،باعث گسترش
اخالقیات و فضیلتگرایی معلمان در سازمان شود (حسینی ،موسوی ،عابدی و صیادطالیی .)1390 ،بنابراین
معنویت بخش جداییناپذیر اخالق و ارزشهای انسانی است و در ادیان یكتاپرست اهمیت باالیی دارد .این
اهمیت بیشتر از آن جهت است که فطرت آدمی به ارزشهای مثبت و مطلوب تمایل دارد (چراغیان ،خانی،
زارعی و مرادیان.)1394 ،
از طرف دیگر ،یكی دیگر از متغیرهای بسیار مهمیکه ممكن است بر فضیلتگرایی معلمان مدارس اثرگذار
باشد ،التزام حرفهای معلمان است .به گفته صاحبنظران ،التزام و تعهد حرفهای در سازمان یكی از مسائل مهم
انگیزشی است که براساس آن فرد بهشدت هویت خود را از سازمان میگیرد ،در سازمان مشارکت میکند ،با
آن در میآمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد (مایر و هرس کویتس .)2001 ،2فطرت انسان به ارزشهای
مثبت تمایل دارد و این موجب تعهد بیشتر به کار و سازمان خواهد شد .درواقع فرد در قبال سازمان احساس
مسئولیت میکند.
باتوجه به مطالب ذکر شده میتوان انتظار داشت که تعهد و التزام حرفهای بر روی فضیلتگرایی معلمان
تأثیر مثبتی داشته باشد .حسنزاده ثمرین و همكاران در تحقیقی باعنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و
فضیلت سازمانی» ،نشان داهاند که با افزایش سرمایه اجتماعی (تعهد و التزام) ،فضیلت سازمانی ارتقاء و بهبود
مییابد (حسنزاده ثمرین ،همتی نوعدوست ،نیكرو و گورایی .)1393 ،بنابراین باتوجه به نقش تعهد و التزام
حرفهای در بهبود فضیلت سازمانی ،امروزه مدارس فضیلتگرا بیش از پیش نیازمند نیروی انسانی پرتالش و
متعهد هستند و تحقق اهداف آموزش و پرورش را بیش از هر چیز دیگر باید در گرو تالش و همت معلمان
دانست .در این بین ،یكی از مهمترین عوامل و زمینههای مورد بررسی ،تعهد سازمانی و التزام حرفهای معلمان
است (حسنی ،مصطفینژاد و شهودی .)1394 ،التزام حرفهای بهمثابه یكی از انواع تعهد ،بهعنوان یكی از
مهمترین عوامل تعیینکننده رفتارهای کاری فرد در نظر گرفته میشود و موضوعی است که توجه بسیاری از
افراد و مدیران را در مكانهای آموزشی به خود جلب کرده است (کنن و پیال .)2008 ،3التزام حرفهای بهعنوان
احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص و بر تمایل و عالقه به کار در یک حرفه تعریف
شده است (سانتوس .)1998 ،4التزام حرفهای را تعیین هویت با حرفه و دلبستگی به حرفه دانسته و آن را با
1- Manz
2- Mayer & Herskovits
3- Kannan & Pillai
4- Santos
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سه ویژگی توصیف کردهاند :اعتقاد و پذیرش اهداف و ارزشهای حرفهای ،میل به تالش زیاد براساس اعتقادات
خود فرد و میل به نگهداری اعضاء در آن حرفه .همچنین برخی محققان در تعریف التزام حرفهای ،درگیر شدن
فرد یا گروهی از افراد را در یک سازمان که دارای یک حرفه هستند ،بیان کردهاند (بالو .)1999 ،1در زمینه
پژوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج از کشور نیز باید گفت ناستیزایی و غمشادزهی ( )1398براساس
یافتهها در پژوهش خود بیان کردهاند که اثر مستقیم معنویت در کار بر دلبستگی شغلی ،اثر مستقیم معنویت
در کار بر وفاداری سازمانی و اثر مستقیم وفاداری سازمانی بر دلبستگی شغلی معنیدار بود .کریمی و ترکیان
( )1398نیز در پژوهش خود باعنوان «مدل روابط بین فضیلت و وفاداری سازمانی با بهزیستی روانشناختی و
اشتیاق شغلی (مورد مطالعه :معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان)» نشان دادهاند که بین فضیلت و وفاداری
سازمانی با اشتیاق شغلی و بهزیستی روانشناختی معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .همچنین بالغت و عطاری ( )1398نشان دادهاند که کارمندان اداره آموزش و پرورش
زاهدان در دو ناحیه به میزان باالیی به رفتارهای اخالقی پایبند هستند ،توفیقطلبی کمتر از متوسط و وجدان
کاری باالیی دارند .بین پایبندی به رفتارهای اخالقی با توفیقطلبی و وجدان کاری رابطه معناداری مشاهده
نشد .اما بین توفیقطلبی با وجدان کاری رابطه معنادار و مثبت دیده شد .قنبری و اسكندری ( )1397در
پژوهشی باعنوان «ارتباط رهبری فضیلتگرا با یادگیری سازمانی :تبیین نقش واسطهای استقالل شغلی
معلمان» نشان دادهاند که اثر مستقیم رهبری فضیلتگرا بر استقالل شغلی و یادگیری سازمانی ،مثبت و
معنادار است .بهعالوه اثر غیرمستقیم رهبری فضیلتگرا بر یادگیری سازمانی معلمان با میانجیگری استقالل
شغلی ،مثبت و معنادار است .از این نتایج چنین استنباط میشود که مدیران مدارس میتوانند با بهکارگیری
سبک رهبری فضیلتگرا و دادن استقالل شغلی ،سبب ارتقای یادگیری سازمانی معلمان شوند .تابلی،
مرادیشهر ،ایراننژاد و پاریزی ( )1396در پژوهش خود ،رابطه مثبت و معنیدار بین هوش معنوی ،هوش
هیجانی و تعهد سازمانی با فضیلت سازمانی را تأیید کردهاند .بهپور ،شیرازی و محمدی شهرودی ( )1396نیز
نشان دادهاند که هوش معنوی بر مثبتاندیشی ـ که یكی از مؤلفههای فضیلتگرایی معلمان است ـ مؤثر بوده
است .قربانزاده ( )1393در تحقیق خود بیان کرده است که معنویت در محیط کار و ابعاد آن بر رفتار اخالقی
کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .با بهرهگیری و تقویت معنویت در محیط کار میتوان بستر مناسبی برای
رشد رفتارهای اخالقی کارکنان فراهم آورد.
بنابراین باتوجه به پیشینه مطالعاتی ،تحقیقات صورت گرفته در زمینه موضوع مورد بررسی ،اندك است
و تحقیق مناسب و مرتبط با این موضوع کمتر انجام گرفته است .برهمیناساس بررسی و اطالع از میزان
بررسی رابطه سرمایه معنوی و التزام حرفهای با فضیلتگرایی معلمان مدارس و عوامل مرتبط در آن میتواند
چشمانداز روشنی را از لحاظ برنامهریزی برای بهکارگیری افراد مستعد و توانمند در مقابل دید مدیران این
سازمان قرار دهد.

1- Blau
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برهمیناساس پژوهش حاضر هدف کلی بررسی رابطه بین سرمایه معنوی و التزام حرفهای با فضیلتگرایی
معلمان و دو هدف جزئی «تعیین رابطه مؤلفههای سرمایه معنوی (ارزشگرایی معنوی ،خلوت با خدا ،اهمیت
معنویت و تأثیرگذاری معنوی) با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن» و «تعیین رابطه
مؤلفههای التزام حرفهای (مشارکت شغلی ،پایبندی به ارزشهای کاری ،وابستگی سازمانی و مؤلفه وابستگی
حرفهای) با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن را مد نظر قرار داده است .فرضیههایی که
این پژوهش درصدد بررسی آن است ،شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی است .فرضیه اصلی این است
که بین سرمایه معنوی و التزام حرفهای با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن رابطه وجود
دارد .وجود رابطه بین مؤلفههای سرمایه معنوی (ارزشگرایی معنوی ،خلوت با خدا ،اهمیت معنویت و
تأثیرگذاری معنوی) با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن و رابطه بین مؤلفههای التزام
حرفهای (مشارکت شغلی ،پایبندی به ارزشهای کاری ،وابستگی سازمانی و مؤلفه وابستگی حرفهای) با
فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن ،فرضیههای فرعی این پژوهش هستند.
باتوجه به مطالب ذکر شده و بیان اهداف و فرضیههای پژوهش ،مسئله پژوهش از این منظر قابل بیان
است که دانش موجود در مورد رابطه توأم سرمایه معنوی و التزام حرفهای با فضیلتگرایی معلمان مدارس
تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و در این زمینه تحقیقی برای بررسی رابطه آنها نگاشته نشده است .بنابراین
این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه معنوی و التزام حرفهای با فضیلتگرایی معلمان مدارس در سال تحصیلی
 1398میپردازد و سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا رابطه معناداری بین سرمایه معنوی و التزام
حرفهای با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل  278نفر از معلمان ( 121معلم مرد و
 157معلم زن) ابتدایی شهرستان ترکمن بود .براساس جدول کرجسی و مورگان 162 ،نفر از معلمان (71
معلم مرد و  91معلم زن) بهصورت نمونهگیری تصادفی طبقهای ـ که طبقات را جنسیت تشكیل میدهد ـ،
انتخاب شدند .بهاینترتیب که ابتدا معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بندر ترکمن به دو گروه جنسیتی مرد و
زن تقسیم شدند ،سپس از هر گروه به نسبت افراد جامعه در آن طبقه ،نمونه مناسب انتخاب و پرسشنامهها
بین این افراد پخش و دادههای الزم جمعآوری شد.
برای جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شد :پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی گلپرور،
مصاحبی ،عابدینی ،ادیبی و عبدلی ( )1394که شامل  21سؤال با هدف بررسی سرمایه معنوی در چهار بعد
است .این ابعاد به تفكیک سؤاالت شامل :بعد ارزشگرایی معنوی ( ،)6-1خلوت با خدا ( ،)12-7اهمیت معنویت
( )18-13و تأثیرگذاری معنوی ( )21-19است .روش نمرهگذاری پرسشنامه براساس مقیاس پنجگزینهای
طیف لیكرت (از «درحد بسیار کم»  1تا «در حد بسیار زیاد»  )5است .در پژوهش داخلی گلپرور و همكاران
( ،)1394روایی صوری این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و برخی اساتید رشته علوم تربیتی تأیید
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شده است و پایایی کل آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 0/93 ،بهدست آمده که مبین مطلوب بودن پایایی
پرسشنامه است.
پرسشنامه استاندارد التزام حرفهای معلمان توسط ایمانی ( )1389طراحی شده که شامل  40سؤال و 4
بعد وابستگی حرفهای ،وابستگی سازمانی ،پایبندی به ارزشهای کار و مشارکت شغلی است .روش نمرهگذاری
پرسشنامه نیز براساس مقیاس پنجگزینهای طیف لیكرت (کامال موافقم  ،5موافقم  ،4نظری ندارم  ،3مخالفم
 2و کامال مخالفم  )1تنظیم شده است .روایی صوری این پرسشنامه در پژوهش ایمانی ( )1389توسط اساتید
راهنما و مشاور و برخی اساتید رشته علوم تربیتی تأیید شده است و پایایی آن نیز در همین پژوهش ازطریق
ضریب آلفای کرونباخ نمره کل برای پرسشنامه  ./85گزارش شد که مبین مطلوب بودن پایایی است.
پرسشنامه استاندارد فضیلتگرایی سازمانی (مدارس) کمرون ،برایت و کازا ( )2004طراحی شده و دارای 15
سؤال و  5مؤلفه است که تفكیک مؤلفهها و سؤاالت مربوط به هرکدام از مؤلفهها شامل( :خوشبینی سازمانی،
( ،)3-2-1اعتماد سازمانی( ،)6-5-4 ،دلسوزی سازمانی( ،)9-8-7 ،انسجام سازمانی )12-11-10 ،و (بخشش
سازمانی )15-14-13 ،است .روش نمرهگذاری پرسشنامه نیز براساس مقیاس چهار درجهای طیف لیكرت
پنجدرجهای تنظیم شده است .بهاینترتیب که شیوه نمرهگذاری آن از  -1خیلیکم -2 ،کم -3 ،متوسط-4 ،
زیاد و  -5خیلیزیاد است .روایی صوری این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد .همچنین
پایایی پرسشنامه در پژوهش ریبریرو ،کانا و جسونیو ( )2011براساس روش آلفای کرونباخ  ./90و در پژوهش
مشبكی و رضایی ( )1393نیز  ./92گزارش شد که مبین مطلوب بودن پایایی پرسشنامه بود.
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی ،میانگین و انحراف
استاندارد استفاده شد .همچنین در آمار استنباطی پس از اطمینان از وضعیت نرمال بودن دادهها توسط آزمون
کولموگروف اسمرینوف ،برای تأیید یا تأیید نشدن فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
خطی گام به گام با استفاده از نسخه  18بسته نرمافزاری در علوم اجتماعی 1استفاده شد.

یافتههای پژوهش
نتایج بررسی توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونهها به تفكیک سن معلمان نشان داد که از مجموع  162نمونه
جمعآوری شده 14 ،درصد از معلمان در گروه سنی زیر  29سال 64 ،درصد بین  30تا  39سال و  22درصد
در گروه سنی باالتر از  40سال قرار داشتند .همچنین نتایج حاصل از سطح تحصیالت معلمان مدارس ابتدایی
شهرستان بندر ترکمن نشان داد  5نفر معادل ( )%3/1از معلمان دارای مدرك فوق دیپلم 113 ،نفر معادل
( )%69/8معلمان دارای مدرك کارشناسی 43 ،نفر معادل ( )% 26/5از معلمان دارای مدرك کارشناسی ارشد
و  1نفر معادل ( )% 0.6از معلمان دارای مدرك دکتری بودند .بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت معلمان،

1- spss
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در مقطع کارشناسی و کمترین فراوانی مربوط به مقطع دکتری مشاهده شد .بنابراین میتوان بیان داشت که
تجمع فراوانی تحصیالت معلمان در مقطع کارشناسی است.
جدول .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه معنوی و التزام حرفه ای با فضیلتگرایی معلمان
شاخص آماری

تعداد

مقدار ضریب همبستگی

سطح معناداری()α

مهارتهای مدیریتی و سرمایه
معنوی

161

**0/556

0/001

مهارتهای مدیریتی و فضیلتگرایی

161

0/058

0/04

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی تحقیق طبق جدول  1نشان داد باتوجه به
ضریب همبستگی و مقدار سطح معناداری که کمتر از  0/05است ،بین سرمایه معنوی و التزام حرفهای با
فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفههای سرمایه معنوی با فضیلتگرایی معلمان
شاخص آماری

تعداد

مقدار ضریب همبستگی

سطح
معناداری()α

ارزشگرایی معنوی با فضیلتگرایی معلمان
مدارس

161

**0/443

0/001

خلوت با خدا با فضیلتگرایی معلمان مدارس

161

**0/573

0/001

اهمیت معنویت با فضیلتگرایی معلمان مدارس

161

**0/401

0/001

تأثیرگذاری معنوی با فضیلتگرایی معلمان
مدارس

161

**0/527

0/001

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول طبق جدول  2نشان داد که باتوجه به
مقدار ضریب همبستگی و مقدار  sigکه کمتر از  α=0/05است ،بین مؤلفههای ارزشگرایی معنوی ،خلوت
با خدا ،اهمیت معنویت و تأثیرگذاری معنوی با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.
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جدول .3نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون پیشبینی فضیلتگرایی معلمان براساس مؤلفههای سرمایه معنوی
ضریب استاندارد
نشده
مدل متغیرها

ضریب استاندارد
شده

B

خطای
استاندارد

Beta

آمارههای چند همخطی
مقدار t

معناداری

مقدار ثابت

1/090

0/392

-

2/782

0/006

عامل تورم
واریانس

میزان
تحمل

ارزشگرایی
معنوی

0/102

0/119

0/085

0/861

0/390

0/424

2/356

خلوت با خدا

0/451

0/121

0/401

3/714

0/001

0/354

2/825

اهمیت معنویت

-0/069

0/129

-0/053

-0/539

0/591

0/431

2/319

تأثیرگذاری
معنوی

0/205

0/106

0/201

1/935

0/055

0/380

2/628

همچنین تحلیل رگرسیون پیشبینی فضیلتگرایی معلمان مدارس ترکمن براساس مؤلفههای سرمایه
معنوی معلمان طبق جدول  3نشان داد که مؤلفههای خلوت با خدا و تأثیرگذاری معنوی توان پیشبینی
معناداری برای فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن دارند .مؤلفه خلوت با خدا باالترین بتا ( ،)0/40به
نسبت دیگر مؤلفهها ،قدرت باالتری در پیشبینی فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن دارد .هرچند
مؤلفه تأثیرگذاری معنوی با بتای ( )0/20تأثیر قابل مالحظهای بر روی فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی
ترکمن گذاشته است.
جدول .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفههای التزام حرفهای با فضیلتگرایی معلمان
شاخص آماری

تعداد

مقدار ضریب
همبستگی

سطح
معناداری()α

مشارکت شغلی با فضیلتگرایی معلمان مدارس

161

**0/12

0/04

پایبندی به ارزش کار با فضیلتگرایی معلمان
مدارس

161

**0/18

0/001

وابستگی سازمانی با فضیلتگرایی معلمان مدارس

161

**0/11

0/03

وابستگی حرفهای با فضیلتگرایی معلمان
مدارس

161

**0/053

0/05

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم طبق جدول  4نشان داد که باتوجه به
مقدار ضریب همبستگی و مقدار  sigکه کمتر از  α=0/05است ،بین مؤلفههای مشارکت شغلی ،پایبندی به

پیشبینی فضیلتگرایی معلمان براساس مؤلفههای «سرمایه معنوی» و «التزام حرفهای» □ 101

ارزشهای کاری ،وابستگی سازمانی و وابستگی حرفهای با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان
ترکمن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول .5تحلیل رگرسیون پیشبینی فضیلتگرایی معلمان براساس مؤلفههای التزام حرفهای

مدل متغیرها

ضریب استاندارد
نشده

ضریب استاندارد
شده

مقدار t

معناداری

آمارههای چند همخطی

B

خطای
استاندارد

Beta

3/747

0/463

-

8/100

وابستگی حرفهای

0/693

0/336

0/501

2/060

0/04

وابستگی سازمانی

0/631

0/421

0/413

1/498

0/13

پایبندی به
ارزشهای کاری

1/601

0/482

1/273

3/324

0/001

0/038

مشارکت شغلی

1/213

0/465

0/972

2/611

0/001

0/040

مقدار ثابت

0/001

میزان
تحمل

عامل
تورم
واریانس

0/093

7/731

0/072

8/811
9/607
8/109

همچنین تحلیل رگرسیون پیشبینی فضیلتگرایی معلمان مدارس ترکمن براساس مؤلفههای التزام
حرفهای معلمان طبق جدول  5نشان داد که مؤلفه وابستگی سازمانی با سطح معناداری باالی  0/05از مدل
رگرسیون حذف و هیچ سهمی در پیشبینی فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن ندارد .مؤلفههای
پایبندی به ارزشهای کاری ،مشارکت شغلی و وابستگی حرفهای توان پیشبینی معناداری برای فضیلتگرایی
معلمان مدارس ابتدایی ترکمن را دارند .مؤلفههای پایبندی به ارزشهای کاری و مشارکت شغلی با باالترین
بتا ،قدرت باالتری در پیشبینی فضیلتگرایی معلمان مدارس ترکمن دارند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی تحقیق نشان داد باتوجه به مقدار ضریب
همبستگی و سطح معناداری که کمتر از  5صدم است ،بین سرمایه معنوی و التزام حرفهای معلمان با
فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از
این فرضیه تحقیق با نتایج حاصل از پژوهشهای بالغت و عطاری ( )1398مبنی بر پایبندی و تعهد کارکنان
به رفتارهای اخالقی و همچنین معناداری و رابطه مثبت بین توفیقطلبی و وجدان کاری آنها همسو بود.
بههمینترتیب با یافتههای پژوهش تابلی ،مرادیشهر ،ایراننژاد و پاریزی ( )1396مبنی بر رابطه مثبت و
معنیدار بین هوش معنوی ،هوش هیجانی ،تعهد سازمانی با فضیلت سازمانی و همچنین با یافتههای مطالعات
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حسنی ،مصطفینژاد و شهودی ( )1394که به مطالعه نقش تعهد و التزام حرفهای در بهبود فضیلت سازمانی
پرداختند و به ضرورت نیروی انسانی متعهد در مدارس فضیلتگرای امروزی تأکید داشتند ،همسو بود.
بهطورکلی وجود سرمایه معنوی در سازمان به سبب کمک به افراد درجهت تلفیق و یكپارچه ساختن کار
و زندگی معنوی آنها ،ممكن است تقریباً به صد هزار ساعت زندگی کاری این افراد معنا و جهت ببخشد و
کاری لذتبخشتر ،متوازنتر و معنادارتر ایجاد کند و روح و روان آنان را پرورش دهد .درواقع کارکنانی که در
کارشان احساس معنا و مفهوم عمیقی دارند ،باور دارند که انسانها با یكدیگر پیوند دارند ،در محیط کار
احساس همبستگی با دیگران دارند ،ارزشها و اهداف خود را همسو با ارزشهای سازمان میبینند و باور دارند
که سازمان نسبت به آنها و مسائلشان مثل رفاه همه کارکنان سازمان توجه و مالحظه دارد .این امر سبب
میشود تا چنین کارکنانی در محیط کار ،از خود رفتارهای اخالقی نشان دهند .بنابراین میتوان گفت اگر چه
سرمایه معنوی ناشی از روابط بین افراد است ،اما این روابط بر مبنای ارزشها ،باورها ،اعتماد ،ارتباط متقابل و
سایر ویژگیهای ارزشهای اخالقی سازمانی شكل میگیرد (بنیسی و فرهودی .)1397 ،ازطرفی یافتهها نشان
داد التزام حرفهای معلم ،ارتباط مثبتی با رفتار فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی دارد که رفتار اخالقی
کارکنان را پیشبینی میکند .بنابراین این وظیفه مدیران مدارس است که با ایجاد شرایط مناسب در مدرسه
سبب دلبستگی و ارتباط عمیق درونی کارکنان با مدرسه شوند .هرچه ارتباط و تعهد معلمان با مدرسه افزایش
پیدا کند ،معلمان رفتارهای غیراخالقی کمتری از خود در مدرسه نشان میدهند.
درنهایت میتوان گفت که افزایش رفتار اخالقی یک پایان نیست؛ بلكه رفتار اخالقی نیز منجر به افزایش
رفتارهای اخالقی دیگری مانند رفتار شهروندی سازمانی میشود .رفتار اخالقی همچنین سبب نهادینه شدن
رفتارهای مطلوب مورد نیاز مدیران و معلمان در مدرسه خواهد شد .صاحبنظران معتقدند التزام حرفهای به
کار و شغل بهمعنای ارتباط و دلبستگی شخصی با سازمان است و به نظر میرسد که تعامل اجتماعی بین
کارمند و سازمان ،دستکم در یک بخش بر مبنای بعضی ارزشهای مشترك است و همچنین بیان میکنند
که تعهد سازمانی بر پایه ارزشهای مشترك و عدالت سازمانی پیشبینی میشود .برایناساس آنها پیشنهاد
میکنند کارکنانی برگزیده شوند تا خود را نسبت به سازمان متعهد بدانند؛ چرا که این خود بهطور منطقی به
رفتار اخالقی از سوی کارکنان منجر خواهد شد .تعهد سازمانی به معنی اینكه کارکنان در سازمان احساس
امنیت میکنند ،نگرش مثبتی نسبت به آن دارند و خود را عضوی مؤثر و متعلق به سازمان میدانند و درنتیجه
تفسیر مثبتی از سازمان ارائه میدهند .در این صورت کارهایی که به آنها واگذار میشود ،به صورت صحیح
انجام میدهند و ارتباط همبستگی مثبتی با سایر کارکنان و مدیران سطوح مختلف دارند .تعهد سازمانی از
عوامل مختلف ازجمله باور و پذیرش ارزشها و اهداف سازمان ،تمایل کارکنان به تالش و تمایل قوی برای
ماندن در سازمان تشكیل شده است (کریمی و ترکیان.)1398 ،
بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و باتوجه به مقدار ضریب
همبستگی و سطح معناداری که کمتر از  5صدم است ،مورد تأیید قرار گرفت .بهطور مشخص ،یافتههای
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حاصل از این فرض پژوهش نشان داد بین مؤلفههای سرمایه معنوی (ارزشگرایی معنوی ،خلوت با خدا ،اهمیت
معنویت و تأثیرگذاری معنوی) با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
عالوه بر این ،نتایج دادهها از تحلیل متغیرها در آزمون رگرسیون نیز نشان داد که مؤلفه ارزشگرایی معنوی و
اهمیت معنویت با سطح معناداری باالی  0/05از مدل رگرسیون حذف و هیچ سهمی در پیشبینی
فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن ندارد .اما مؤلفههای خلوت با خدا و تأثیرگذاری معنوی توان
پیشبینی معناداری برای فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن دارند .مؤلفه خلوت با خدا با باالترین
بتا ( ،)0/40قدرت باالتری در پیشبینی فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن دارد .هر چند مؤلفه
تأثیرگذاری معنوی با بتای ( )0/20تأثیر قابل مالحظهای بر روی فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن
گذاشته است .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش بهپور ،شیرازی و محمدی شهرودی ()1396
نشان داد که هوش معنوی بر مثبتاندیشی ـ که یكی از مؤلفههای فضیلتگرایی معلمان است ـ مؤثر است.
قربانزاده ( )1393در تحقیق خود بیان کرده است که معنویت در محیط کار و ابعاد آن بر رفتار اخالقی
کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین با بهرهگیری و تقویت معنویت در محیط کار ،میتوان بستر
مناسبی برای رشد رفتارهای اخالقی کارکنان فراهم آورد .نتایج پژوهش حاضر از این نظر نیز با تحقیق
قربانزاده مطابقت دارد .برایناساس با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمانها ،اخالقی بودن یا نبودن رفتارها
و عملكردها میتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان شود.
باتوجه به یافتههای پژوهش میتوان استدالل کرد که با بهرهگیری و تقویت معنویت در محیط کار،
میتوان بستر مناسبی برای رشد رفتارهای اخالقی کارکنان فراهم آورد .معنویت در محیط کار ازطریق تأثیر
بر نگرشهای افراد بهدلیل احساس معناداری در کار ،احساس پیوند با سازمان و اطرافیان ،احساس همسویی
و یگانگی ارزشها و اهداف خود با سازمان و دیگران ،سبب باال رفتن انگیزه درونی در افراد خواهد شد .انگیزه
درونی باال هم بهطور مستقیم یا ازطریق افزایش اشتیاق در کارکنان ،سبب انجام مطلوب وظایف محوله و حتی
رفتارهایی فراتر از وظایف شغلی میشود .بنابراین فرد بسته به شدت انگیزش و شدت نیرویی که در او به وجود
آمده ،فعالیتها و اعمال خود را سازماندهی کرده و تا جایی که بتواند نقش خود را بهخوبی و بهطور صحیح
انجام خواهد داد .در جوامعی که بیشتر مردم دیندارند و با نظر به رویكردی که معنویت را در پیروی از دینی
خاص میداند ،امكان تقویت معنویت در سازمانها و محیط کار بیشتر است و درنتیجه ،رفتارهای اخالقی
کارکنان افزایش مییابد .اگر معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن احساس کنند خدا بر امور آنها نظارت
دارد ،آنگاه از موقعیتهای سودجویی و بهرهبرداری نادرست فراهم شده ،بهدلیل ترس از خدا دوری میکنند
و اگر فرصتی برای تخریب دیگران فراهم شود ،اقدامی انجام نخواهند دارد .درواقع چون خداوند را ناظر بر
فكر و اندیشه خود میدانند ،حتی فكر انجام کار ناصواب را نكرده و ارزشهای معنوی در محیط کار برایشان
بسیار مهم ،محترم و ارزشمند خواهد شد؛ دراینصورت میزان رفتار اخالقی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن
نیز افزایش مییابد (ابراهیمپور .)1396 ،ازآنجاکه یكی از جنبههای متعالی در سازمان ،فضیلت سازمانی است
که باعث ایجاد ،ترویج ،حمایت و پرورش رفتارها ،عادتها ،اعمال و تمایالت متعالی ازقبیل انسانیت ،صداقت،
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بخشش ،اعتماد و وفاداری در سطح فردی و جمعی در یک سازمان شده و زمینه شكوفایی روابط متقابل
اثربخش را فراهم میکند ،میتواند به سلوك مؤثر در زندگی شخصی و اجتماعی و احساسات مرتبط با بهزیستی
منجر شود و انسان را در درك ظرفیتهای طبیعی خود قادر کند .این امر میتواند به نگرش مثبت افراد نسبت
به سازمان و ارزشهای آن منجر شود .در سازمانهای آموزشی و مدارس ،تعامل مثبت و دوستانه معلمان با
یكدیگر و مدیر مدرسه از اهمیت بسیاری برخوردار است .در فضایی آکنده از صداقت ،بخشش و اعتماد ،معلمان
روحیه باالتری دارند که این امر به نوبه خود در تعامل معلم و دانشآموز نیز اثرگذار است و باعث میشود
معلمان از انجام وظایف خود لذت ببرند (کریمی و ترکیان.)1398 ،
بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش بااستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و باتوجه به مقدار ضریب
همبستگی و سطح معناداری که کمتر از  5صدم است ،مورد تأیید قرار گرفت و بهطور مشخص یافتههای
حاصل از این فرض پژوهش نشان داد بین مؤلفههای التزام حرفهای معلمان (مشارکت شغلی ،پایبندی به
ارزشهای کاری ،وابستگی سازمانی و مؤلفه وابستگی حرفهای) با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی
شهرستان ترکمن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،براساس نتایج دادهها از تحلیل متغیرها
در آزمون رگرسیون مشاهده میشود که مدل تأثیر مؤلفههای مشارکت شغلی و پایبندی به ارزشهای کاری،
مؤلفه وابستگی حرفهای با فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی نشاندهنده این است که مقدار ضریب
همبستگی بین متغیرها ( )0/37است .ضمناً ضریب تشخیص بیان میکند که  14درصد تغییرات فضیلتگرایی
معلمان مدارس ابتدایی شهر بندرترکمن به مؤلفههای التزام حرفهای معلمان وابسته است .باتوجه به معنادار
بودن آزمون ( )ƒدر سطح معناداری کوچکتر از ( )0/01میتوان نتیجه گرفت که اعتبار تحلیل رگرسیون در
پیشبینی فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی براساس مؤلفههای التزام حرفهای ـ که مؤلفه وابستگی
سازمانی با سطح معناداری باالی  0/05است ـ از مدل رگرسیون حذف و هیچ سهمی در پیشبینی
فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن ندارد .مؤلفههای پایبندی به ارزشهای کاری ،مشارکت شغلی و
وابستگی حرفهای توان پیشبینی معناداری برای فضیلتگرایی معلمان مدارس ابتدایی ترکمن دارند .مؤلفه
پایبندی به ارزشهای کاری و مشارکت شغلی با باالترین بتا ،قدرت باالتری در پیشبینی فضیلتگرایی معلمان
مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن دارند .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش ناستیزایی و
غمشادزهی ( )1398همسو بود .آنها در پژوهش خود بیان کردهاند که براساس یافتهها ،اثر مستقیم معنویت
در کار بر دلبستگی شغلی ،وفاداری سازمانی و دلبستگی شغلی معنیدار است.
قنبری و اسكندری ( )1397در پژوهشی باعنوان «ارتباط رهبری فضیلتگرا با یادگیری سازمانی :تبیین
نقش واسطهای استقالل شغلی معلمان» نشان دادهاند که اثر مستقیم رهبری فضیلتگرا بر استقالل شغلی و
یادگیری سازمانی ،مثبت و معنادار است .بهعالوه ،اثر غیرمستقیم رهبری فضیلتگرا بر یادگیری سازمانی
معلمان با میانجیگری استقالل شغلی ،مثبت و معنادار است .از این نتایج چنین استنباط شد که مدیران
مدارس میتوانند با بهکارگیری سبک رهبری فضیلتگرا و دادن استقالل شغلی ،سبب ارتقای یادگیری سازمانی
و التزام حرفهای معلمان شوند.
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حسنزاده ثمرین و همكاران ( )1393در تحقیقی نشان دادهاند که با افزایش سرمایه اجتماعی (تعهد و
التزام) ،فضیلت سازمانی ارتقا و بهبود مییابد .قربانزاده ( )1393در تحقیق خود بیان کرده است که معنویت
در محیط کار و ابعاد آن بر رفتار اخالقی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد و با بهرهگیری و تقویت معنویت
در محیط کار ،میتوان بستر مناسبی برای رشد رفتارهای اخالقی کارکنان فراهم آورد که این نتایج نیز
درراستای یافتههای این پژوهش است .در تبیین فرضیه میتوان گفت نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای
اخالقی آنها تشكیل میدهد که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها،
ظهور و بروز یافته است.
یكی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای
عوامل انسانی شاغل در تمام حرفههاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه
خود ،به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند .در محیطهای اخالقی
(صمیمی ،دلسوز ،صادق ،بخشش ،اعتماد و انسجام) شرایط مناسبتری برای ظهور و بروز انگیزش درونی،
استقالل و چالشانگیزی شغلی که خود ایجاد دلبستگی میکند ،فراهمتر است .بنابراین در هر فردی که این
ارزش درونی شده باشد ،احتماالً دلبستگی شغلی بیشتری وجود خواهد داشت .براساس یافتههای این پژوهش،
رفتار صمیمی معلمان بر یک شبكه ارتباطی همهجانبه و قوی اجتماعی در میان معلمان داللت میکند .این
رفتار فقط به رابطه معلمان در درون مدرسه محدود نیست ،بلكه به بیرون از مدرسه نیز مربوط میشود .این
امر احتماالً بهدلیل وجود سازمان غیررسمی در درون مدرسههاست که بهمنظور ارضای نیازهای اجتماعی
ازطریق برقراری روابط عاطفی و اجتماعی بین معلمان با همكاران و دانشآموزان به وجود میآید .این ابراز
همدردی و همدلی بهنوبه خود باعث افزایش دلبستگی شغلی در معلمان شده است.
با برخورداری از معنویت ،مدیران نهتنها بهرهوری را در محیط کار خود بهبود میبخشند ،بلكه از آن
مهمتر میتوانند به آرامش خاطر و رضایت باطن یا یک شادی طوالنی دست یابند و محیطی فراهم آورند تا
همكاران رضایت باطن دست یابند .مدیران و معلمان مدرسهها در تعامل با هم جو اخالقی مدرسهها را برای
کارکرد شغلی معلمان ابتدایی مناسب میسازند و مشارکت آنها را برای برنامههای آموزشی افزایش میدهند.
زمانی که فرد در تصمیمهای شغلی مشارکت میکند ،حس تعلق و دوست داشتن او تقویت شده و به نتایج
تصمیم وفادار خواهد بود .بنابراین سازمانهایی که برای کارکنان خود فرصتهایی برای پرورش معنوی فراهم
میکنند ،موفقتر از آنهایی هستند که چنین فرصتهایی را به وجود نمیآورند .معنویت بهطور مثبت بر
فضیلت سازمانی تأثیر میگذارد.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش وجود تفاوتهای ساختاری و فرهنگی و سخت پاسخ دادن به سؤاالت
پژوهش بود که فرایند پژوهش را دشوار ساخت .همچنین محدود بودن جامعه مطالعاتی به شهرستان ترکمن،
تعمیم یافتهها را محدود کرد .بنابراین باتوجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر برای تحقق فضیلتگرایی
معلمان پیشنهاد میشود زمینهای ایجاد شود تا معلمان بدون هراس از دست دادن موقعیت خود ،ایدهها و
عقایدشان را بیان کنند .مهم شمردن عقاید جدید باعث میشود تا افراد به این باور برسند که ارائه ایدههای
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آنها نقش مهمی در تصمیمگیریها دارد و نگرشهای منفی در این زمینه اصالح شود .درهمینراستا میتوان
نظام پاداشدهی مناسبی نیز برای بیان نظرات و ارائه پیشنهادهای خالقانه ایجاد کرد تا بتوان فضیلتگرایی
را در سازمان ارتقاء داد.
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