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بر  یبر کرامت انسان یمبتن تیریمد ریتأث یهدف از پژوهش حاضر بررس
 یانجیشهر تهران با توجه به نقش م یبدنتیمعلمان ترب یسازمان ینیبدب
و  یکاربرد قاتیاز لحاظ هدف از نوع تحق قیتحق نیبود. ا یسازمان لتیفض

بوده که به  یساختار بر مدل معادالت یمبتن یهمبستگ قاتیاز نوع تحق
معلمان  یشامل تمام قیتحق یاجرا شد. جامعه آمار یشیمایپ شکل

بود که بر  8931-31 یلیمدارس شهر تهران در سال تحص یبدنتیترب
نفر به عنوان نمونه  909 یتصادف یااساس جدول مورگان و به روش خوشه

 یمبتن تیریدم یهاها از پرسشنامهداده یآورانتخاب شدند. به منظور جمع
کمرون و  یسازمان لتی(، فض8939) یو بحران یفروتن یبر کرامت انسان

( استفاده شد. در 8331و همکاران ) نید یسازمان ینی( و بدب4001همکاران )
 یهاها و در آزموداده یبندطبقه  یبرا یفیها از آمار توصداده لیوتحلهیتجز
 یو مدلساز SPSSافزار در نرم رسونیپ یهمبستگ یهااز آزمون قیتحق

 نینشان دادند ب جیاستفاده شد. نتا AMOSافزار در نرم یمعادالت ساختار
رابطه  یسازمان ینیبا بدب یسازمان لتیو فض یبر کرامت انسان یمبتن تیریمد
 یسازمان لتیو فض یبر کرامت انسان یمبتن تیریمد نیو ب یمعنادار یمنف

ق مشخص شد یمدل تحق جیاساس نتا وجود دارد. بر یرابطه مثبت معنادار
 یسازمان لتیو فض یسازمان ینیبر بدب یبر کرامت انسان یمبتن تیریکه مد
بر  یبر کرامت انسان یمبتن تیریو مد یمعنادار یاثر منف یسازمان ینیبر بدب

مشاهده شد که  نیداشتند. همچن یاثر مثبت معنادار یسازمان لتیفض
 ینیو بدب یانسانبر کرامت  یمبتن تیریمد نیدر ارتباط ب یسازمان لتیفض

 . کننده دارد لینقش تعد یسازمان

 هاي کليديواژه
 ،یسازمان ینیبدب ،یسازمان لتیفض ،یبر کرامت انسان یمبتن تیریمد

  یبدنتیمعلمان ترب
 
 

The purpose of this study was to investigate the effect of 

human dignity based management on organizational 

cynicism of physical education teachers in Tehran with 

regard to the mediating role of organizational virtue. The 

purpose of this research was applied research and 

correlation research based on structural equation modeling 

which was conducted as a survey. The statistical 

population of the study consisted of all teachers of physical 

education in the schools of Tehran in the academic year of 

1398-98. In order to collect data, the questionnaires of 

humility and critical human dignity (1396), Cameroon et 

al. (2008), and Dean et al. (1998) were used. Descriptive 

statistics were used to analyze the data and Pearson 

correlation tests were used in SPSS software and structural 

equation modeling in AMOS software. The results showed 

that there is a negative significant relationship between 

human dignity management and organizational virtue with 

organizational cynicism and there is a positive significant 

relationship between human dignity management and 

organizational virtue. Based on the results of the research 

model, it was found that human dignity management had a 

significant negative effect on organizational skepticism 

and organizational virtue, and human dignity management 

had a significant positive effect on organizational virtue. It 

was also found that organizational virtue has a moderating 

role in the relationship between management based on 

human dignity and organizational cynicism.. 
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  همقدم

 هاانسانى سازمان منابعو ها بوده سازمان یاىامروز، دن یاىدن
(. 91روند )می سازمانى به شمار منبع ینترعنوان باارزشبه

 هادر سازمان یتعوامل موفق ینترمهم 8یانسان عمناب امروزه
ید در سازمان سودمند و مف تواندیم یو زمان شده محسوب

 .(41یابد )دست  یتیش شخصکه به احساس رشد و پرور باشد
توجه  کارکنان یهاها ضروری است که به نگرشسازماندر 
مثبت یا منفی باشد و علل و آثار  تواندیها م. نگرششود

 یهانگرش ینتریکی از مهمد. متعددی به همراه بیاور
(. در مطالعات رفتار 81است ) 4کارکنان بدبینی سازمانی

راف کارکنان و منابع انسانی از سازمانی، مطالعه رفتارهای انح
موضوعاتی است که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است 
تا از طریق مطالعه این رفتارها و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن 

ها پیشگیری کنند. در مطالعه رفتارهای از رشد و گسترش آن
متغیرهایی است که  ازجمله 9انحرافی کارکنان، بدبینی سازمانی

های مختلف بوده است. بدبینی د توجه محققان در سازمانمور
سازمانی یکی از موضوعات رفتاری است که اثرات مهمی بر 

بدبینی سازمان نگرشی پیچیده است که  سازمان دارد.
رفتاری، عاطفی و شناختی است و به ی هادربرگیرنده جنبه

 مرتبط و مخالف هاییتو دیگر فعال اعتمادییافزایش ب
 (. 41)و در محل کار نتایج گسترده دارد  شودین منجر مسازما

در تمام  یباًبدبینی سازمانی اثرات مهمی بر سازمان دارد. تقر
ها، کارکنان دارای رفتار بدبینانه، وجود دارد که سازمان

و  کنندیاحساسات و افکار منفی و نامطلوبی را تجربه م
کل مواجه ها با مشعملکرد فردی و سازمانی آن یجهدرنت

و  کنندیکه از انجام وظایف خودداری م یاگونه، بهشودیم
در  (.81کنند )یدر راستای تحقق اهداف یاری نم سازمان را

مطالعه عوامل مؤثر بر پیشگیری از بدبینی سازمانی و یا عوامل 
رسد رفتارهای مؤثر بر بروز بدبینی سازمانی، به نظر می

عوامل  ازجملهتوانند می 2یگرا، همچون فضیلت سازمانمثبت
فضیلت گرایی »ها باشند. اصطالح مؤثر بر بدبینی در سازمان

 کننده تجربه کارکنانی است که در توصیف« در کار و سازمان
کارشان پرحرارت و باانرژی هستند؛ معنا و هدف در کارشان را 

اخالقی  هاییژگیفضیلت سازمانی و (.42کنند )یدرك م
سازمان د در صفات شخصیتی افرا تواندیسازمان است که م

نمود پیدا کند. بنابراین، فضیلت سازمانی صفات اخالقی است 
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. شودینوع رفتار در زندگی آموخته م که از تجمع ادراکی یك
 فضیلت سازمانی باید در سطح سازمان عملیاتی شود و در

 (.88) ها آشکار گرددآرمان سازمان یهاارزش
ریت سازمانی، یکی دیگر از عواملی از سوی دیگر سبك مدی

بدبینی  ازجملههای مختلف رفتاری کارکنان است که بر جنبه
تواند نقش داشته باشد. در این سازمانی و فضیلت سازمانی می

تواند مفید باشد. از می 5راستا مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی
های انسانی بازگشته های مدیریت به ارزشنظریه 8310دهه 

( و در چند دهه اخیر رعایت اخالقیات و حفظ 2ت )اس
ها مورد توجه قرار گرفته و های انسانی در بیشتر سازمانارزش

های رسمی و فرهنگی غیررسمی بخشی از سیاست صورتبه
مطالعه سیر تکوینی مدیریت و  (. 8ها درآمده است )سازمان

 ایگاهدهنده روند تغییر برداشت از جنگرش به انسان نیز نشان
علوم  ثاخیر مباح هند دهچانسان در سازمان بوده است. در 

آن بر سازمان و مدیریت  رفتاری، تأکید زیادی بر انسان و تأثیر
در این راستا، نظریات مختلفی در زمینه مدیریت  داشته است.

بشری  بر مبنای توجه به انسان ارائه شده است. امروزه جوامع
 توانیقط با قوانین و مقررات نمکه ف انددهیبه این نتیجه رس

تر سازمان را اداره کرد، بلکه در جامعه یا در مقیاس کوچك
نام  «یکرامت انسان»دارند که  ازین یگریها به ابزار دکنار آن

 (.49دارد )
تنها ، انسان نهدر مدیریت بر مبنای اخالق و کرامت انسانی

 اندارای ارزش است، بلکه محور ارزشی مدیریت و سازم
مهمی است که در  همقول 9. کرامت انسانیشودیم بمحسو

 ظراکه حافه، چگرفت فرهنگ اسالمی مورد توجه خاص قرار
 طالهی و انسانی است و به تنظیم رواب یهابسیاری از ارزش

 (.82شود )یم ها منجربین انسان
بستر  ،یکرامت انسان یبر مبنا تیریمد یسازادهیپ قیاز طر
و  یرفتار یهاتیفیتا ک شودیم جادیزمان ادر سا ییهاارزش

 ،یوجدان کار ،یازجمله تعلق سازمان یاژهیو یعملکرد
احساس تعهد، اخالق،  ،یفرهنگ کار، کار به خاطر تعال

در  ،یابیو خودارز یخودکنترل ،یتیریخود مد ،یخودشناس
 شتریکه حاصل آن تحقق بهتر و ب ابدیو توسعه  جادیکارکنان ا

است  یسرآمد تیو درنها یورسازمان و بهره یاهداف راهبرد
(49.) 

 یو منف رمتعارفیغ یرفتارها وعیش لیدر به دل گرید یاز سو
ها، پژوهشگران را بر آن داشته که کارکنان در سازمان نیدر ب
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(. 94ها اهتمام ورزند )در سازمان  لتینقش فض یبه بازنگر
ان دارد که از سازم ییاشاره به بافت و فضا  یسازمان لتیفض
 ،یرادمرد لیها و اقدامات مطلوب از قبعادات، آرمان آن یط

و هم در سطح  یصداقت، بخشش و اعتماد، هم در سطح فرد
و تالش  افتهی جیقرار گرفته، توسعه و ترو تیمورد حما یگروه

صورت مداوم در سازمان ها و اقدامات بهآرمان نیکه ا شودیم
 عنوانبه نیهمچن یانسازم لتیشوند. فض یو جار یسار

 ییو روندها هایژگیهمکارانه، و یهاتیاقدامات اشخاص، فعال
در  لتیکردن فض یو جار جیشده است که ترو فیتعر یفرهنگ

 ف،یتعار نیتبع ا(. به3) گرداندیم ریپذسازمان را امکان
که  گرددیاطالق م ییهامحور به سازمان لتیفض یهاسازمان

و  رانیو مد رندیگیشکل م یالقاخ یهالتیضبر اساس ف
مدار هستند و ارتباطات و  لتیفض یهاکارکنان آن انسان

 میتنظ یاخالق لیبر اساس فضا یوانفعاالت سازمانفعل
انتظار داشت که سازمان،  نیچن توانی(. م89) گرددیم

به فضائل  یبندیبا پا تواندیم یواحد وجود كیعنوان به
اجزاء  انیم یهماهنگ جادیا یالزم را برا تیظرف ،یاخالق
به دست  طیمتعادل ساختن رابطه خود با مح زیخود و ن یدرون

 یسازمان لتیفض ی( برا4002و همکاران ) 1(. کمرون85آورد )
، اعتماد ی، بخشش سازمانیسازمان ینیبپنج بعُد خوش

را در نظر   یو صداقت سازمان ی، شفقت سازمانیسازمان
 .(3) اندگرفته

ارتباط »با عنوان  ی( در پژوهش8931) ییزا یناست و رشکاریم
 یگریانجیبا م یآورو تاب یبر کرامت انسان یمبتن تیریمد
 كی هیمتوسطه دوم ناح رانینفر از دب 485از نظر  «یدواریام

 نیکه ب افتیدر یشهر زاهدان با مدل معادالت ساختار
 یآورو تاب یدواریام ،یبر کرامت انسان یمبتن تیریمد

مدل  جیوجود دارد. بر اساس نتا یمثبت معنادار یتگهمبس
بر  یمبتن تیریمشاهده شد که مد زین یمعادالت ساختار

 ریمتغ قیو از طر میرمستقیو غ میبه طور مستق یکرامت انسان
 ،یعابد .(44) اثر مثبت داشت یآوربر تاب یدواریام یانجیم
 لتیفض نیرابطه ب ی( در پژوهش8939) میو نوه ابراه یآبادنیز

معلمان در مدارس  یسازمان یمدارس با رفتارشهروند یسازمان
نشان داد  جیکردند. نتا یچهارگانه کالنشهر کرج بررس ینواح

معلمان رابطه مثبت  یو رفتارشهروند یسازمان لتیفض نیب
نشان داد که در  ونیرگرس جینتا نیوجود دارد. همچن یمعنادار

اعتماد، شفقت، انسجام،  ،ینیب)خوش یسازمان لتیابعاد فض نیب
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اثر  یو بخشش بر رفتارشهروند ینیببخشش( تنها خوش
را  یسازمان یرفتارشهروند ینیبشیپ ییداشته و توانا یمثبت

 .(9) داشتند
رفتار  ریتأث»( در پژوهش با عنوان 8939شناس ) زدانی

 یانجیو نقش م یسازمان ینیگرا در کاهش بدبمثبت یسازمان
استان  یاجتماع نیرد مطالعه: سازمان تأم)مو یاخالق یرهبر
 یتوانمندساز ،یروانشناخت هیکه سرما افتندیدر« قم(

 ینیبدر بد یمنف ریتأث توانندیم یاخالق یو رهبر یروانشناخت
در ارتباط  یاخالق یرهبر نیداشته باشند. همچن یسازمان
 ینیبا بدب یروانشناخت یو توانمندساز یروانشناخت هیسرما

 .(91) را دارد یانجیقش من یسازمان
 یرهبر نیکه ب افتندیدر ی( در پژوهش4083)  2و سزار میاوزد

 نیب ،یمعنادار یرابطه منف یسازمان ینیراه حل محور و بدب
معلمان  یشغل تیو رضا یراه حل محور با تعهد سازمان یرهبر

 یرابطه مثبت معنادار هیواقع در کشور ترک  سونیشهر گر
و همکاران   3نگیتوسط س یقیتحق در .(49) وجود دارد

: نقش یشغل یریو درگ یسازمان لتیفض»( با عنوان 4081)
از نظر کارکنان بخش خدمات « در هند یشادکام یانجیم

 یریو درگ یبر شادکام یسازمان لتیکه فض افتیکشور هند در
داشتند.  یاثر مثبت معنادار یشغل یریبر درگ یو شادکام یشغل

 لتیفض نیدر ارتباط ب یکه شادکام تفگ توانیم نیبنابرا
 .(95) را دارد یانجیکارکنان نقش م یشغل یریو درگ یسازمان
 ینیبشیپ»را با عنوان  ی( پژوهش4081و همکاران )  4احمد

 یانجی: نقش میسازمان لتیفض قیعملکرد کارکنان از طر
 لیوتحلهیانجام دادند. تجز «یشغل یریو درگ یعاطف یستیبهز
نشان داد  یمعادالت ساختار یمدل مدلساز قیطرها از داده

 یریدرگ ،یعاطف یستیبهز یبتطور مثبه ،یسازمان لتیکه فض
و  یعاطف یستیعالوه بهزو عملکرد کارکنان دارد. به یشغل
عملکرد  نیدر ارتباط ب یجزئ یانقش واسطه یشغل یریدرگ

  5نیو اس كیلیس .(5) کارکنان دارد یسازمان لتیکارکنان و فض
 یستیبهز یانجیبا هدف نقش م ی( در پژوهش4081)

شدن با  نیو عج یسازمان لتیفض نیدر ارتباط ب یروانشناخت
. رابطه مثبت افتیدست  جینتا نیبه ا شغل کارکنان شرکت

 نیو عج یسازمان لتیفض نیب میبه صورت مستق یمعنادار
و  یروانشناخت یستیبهز نی. اما بشتشدن با شغل وجود دا

                                                                     
2 . Ozdem & Sezer 

3 . Singh 

4 . Ahmed 

5 . çelik & esen 
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 نیمشاهده نشد. بنابرا یبا شغل رابطه معنادار شدن نیعج
شدن با  نیو عج یسازمان لتیرابطه فض یروانشناخت یستیبهز

( 4081و همکاران ) 1انگیج .(80) کندینم لیشغل را تعد
اقتدارگرا و رفتار  یرهبر نیرابطه ب»را با عنوان  یقیتحق

 یروانشناخت ینقض قراردادها یانجیکارکنان: نقش م یانحراف
 یشهرها یهااز نظر کارگران کارخانه «یسازمان ینیو بدب
اقتدارگرا  ینشان داد که رهبر جیانجام دادند. نتا نیچ یشمال

 ینیو بدب یو نقض قرارداد روانشناخت ینسازما ینیبر بدب
 یمثبت معنادار ریکارکنان تأث یانحراف یبر رفتارها یسازمان

 ینیشد که بدبمشاهده  قیمدل تحق جیداشتند. بر اساس نتا
 یانحراف یاقتدارگرا و رفتارها یرهبر نیدر ارتباط ب یسازمان

 .(81) را دارد یانجیکارکنان نقش م
بتوان اظهار داشت که دو  دیبر اساس مطالب گفته شده شا

 یسازمان لتیو فض یبر کرامت انسان یمبتن تیریمقوله مد
کارکنان در  یو منف رمتعارفیغ یبر رفتارها توانندیم
ادبیات موجود در حوزه  مختلف اثرگذار باشد.  یهاازمانس

وپرورش فاقد یك مطالعه تجربی در بدبینی سازمانی در آموزش
خصوصی تأثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت 

بنابراین یکی دیگر از دالیل ؛ سازمانی بر بدبینی سازمانی است
ار اقدام به اهمیت موضوع تحقیق این است که برای نخستین ب

بررسی تأثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت 
سازمانی بر بدبینی سازمانی با روش مدل معادالت ساختاری 

وپرورش داخل کشور آموزش یهاسازمان نیدر بشود. می
 حالنیجامعه و درع تنبرآمده از م ینهاد اجتماع نیترمهم

جامعه  شرفتیدر پآن  ریسازنده و تکامل دهنده آن است و تأث
نظام از عناصر مختلف  نی(. ا45کامالً محسوس است ) یامر

اهداف مؤثرند.  شبردیعناصر در پ نیشده که هر کدام ا لیتشک
و  میدر نظام تعل یخاص تیاز عناصر اهم یکیعنوان معلم، به

در تحقق اهداف نظام  تواندیاو م تیدارد و رضا تیترب
امروزه  یاز طرف (. 9شته باشد )دا ییبسزا ریوپرورش تأثآموزش

 اریبس یعنوان مبحثبه یبدنتیورزش مدارس و ساعت ترب
 یوپرورش و برنامه درسآموزش نیادیمهم در سند تحول بن

در  یبدنتیمورد توجه است و نقش معلمان ترب اریبس یمل
است.  تیحائز اهم اریدر مدارس بس یبدنتیتحقق اهداف ترب

بر  یمبتن تیریمد ودموج تیاز وضع یفمنظور شناخت کالذا به
 نیدر ب یسازمان ینیو بدب یسازمان لتیفض ،یکرامت انسان

در  ینبود دانش کاف نیشهر تهران و همچن یبدنتیمعلمان ترب

                                                                     
1 . Jiang 

انجام  ،یدر جامعه مورد بررس رهایمتغ نیا نیارتباط ب نهیزم
 .برخوردار باشد یخاص تیاز اهم تواندیم یپژوهش نیچن

در راه  ماًیآموزشی که مستق یهاآموزشی در سازمانعامل مهم 
ها معلمان هستند. آن کنندیبرآورده کردن هدف کوشش م

آموزان هستند تا در هماهنگ کننده ارتباطات در میان دانش
تعلیم و تربیت زمینه مساعدی فراهم  یهاجهت تحقق هدف

 طیشود. مساعد ساختن محیط تربیتی، مرهون ایجاد شرای
معلم را به کار خود دلگرم کند و در حمایت از او مؤثر  است که
نسبت به سازمان و  ینیموضوع بدب رسدی(. به نظر م1باشد. )

رو به گسترش است؛  زین پرورشودر نظام آموزش رانیمد
که  یعوامل یو بررس نهیزم نیدر ا قاتیالزم است تحق نیبنابرا

آن را  نکهیا ایکند و  یریشگیپ ینگرش نیاز بروز چن توانندیم
انجام تحقیقات تجربی در بین  خواهد بود. دیکاهش دهد مف

 ازجملهمعلمان در حوزه کاهش رفتارهای منفی در بین معلمان 
تواند در راستای رشد و اعتالی نظام بدبینی سازمانی، می

محقق در تالش راستا  یندر اآموزشی کشور بسیار مفید باشد. 
ر مورد اثرات مثبت مدیریت است با توجه به مطالبی که د

ها گفته مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت سازمانی در سازمان
شد، تأثیر این دو متغیر را بر بدبینی سازمانی معلمان بررسی 
کند تا بدین طریق از بروز رفتارهای منفی و انحراف مخرب در 

از سوی دیگر ادبیات  جلوگیری گردد. حد امکانبین معلمان تا 
وپرورش فاقد یك در حوزه بدبینی سازمانی در آموزشموجود 

مطالعه تجربی در خصوصی تأثیر مدیریت مبتنی بر کرامت 
بنابراین ؛ انسانی و فضیلت سازمانی بر بدبینی سازمانی است

یکی دیگر از دالیل اهمیت موضوع تحقیق این است که برای 
ت نخستین بار اقدام به بررسی تأثیر مدیریت مبتنی بر کرام

انسانی و فضیلت سازمانی بر بدبینی سازمانی با روش مدل 
در  لتیکه فض یتیاهم رغمیعل. شودمعادالت ساختاری می

همچنان معدود  نهیزم نیدارد، پژوهش در ا یعلوم سازمان
مناسب سازمان  یو رهبر تیریازآنجاکه مد یاست. از طرف

 . (44است ) یسازمان لتیمهم تجسم فض یهااز راه یکی
تعلیم و تربیت،  گانهششی هاساحتز سوی دیگر یکی از ا

بدنی با توجه به یتترببدنی است که معلمان  -ساحت زیستی
شان، نقش بسزایی در ها و ماهیت شغلیشرح وظایف آن

 با توجه به اینکه معلمان ازجمله؛ دستیابی به هدف دارند
ه با ای کبدنی بر اساس رابطه نزدیك و دوستانهمعلمان تربیت

آموز، بعد از اعضاء خانواده یك دانشآموزان دارند، اکثر دانش
آموز افکار دانش یریگرا در شکل یرتأثیشترین بتوانند می

معلمان توجه این گروه از به شرایط  یبایستلذا ، داشته باشند
حفظ شده  یمختلفشان و مقام معلمی هاویژه بشود و از جنبه

بنابراین توجه فراهم آورده شود؛ ها آن یمطلوب برا یو شرایط
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 ازجملهبه موضوع بدبینی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن 
 عنوانبهمدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت سازمانی 

دو مقوله مؤثر حائز اهمیت است. در این تحقیق، محقق به 
دنبال بررسی نقش مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر 

ی سازمانی با توجه به نقش میانجی کنندگی بدبینیلتعد
بدنی شهر تهران فضیلت سازمانی در بین معلمان تربیت

 باشد.می

 

 
. مدل مفهومی تحقیق8 شکل  

 

 روش تحقیق
از  رهایمتغ نیپژوهش حاضر با توجه به نوع مطالعه و روابط ب

ها در داده یگردآور وهیو ازنظر ش یکاربرد قاتیدسته تحق
 یبر مدل معادالت ساختار یمبتن یمبستگه یهازمره پژوهش

جامعه آماری تحقیق . اجرا شده است یدانیصورت مبوده که به
بدنی مدارس شهر تهران در سال شامل تمامی معلمان تربیت

بود که بر اساس آمار و اطالعات گرفته  8931-31تحصیلی 
در این تحقیق تعداد باشد. نفر می 8500شده تعداد معلمان 

ی تصادفی، اخوشهگیری ی به روش نمونهبدنتیترب معلم 909
داوطلبانه در  صورتبهجدول مورگان کرجسای از با استفاده 

 گانهنوزدهصورت که مناطق ینبدتحقیق مشارکت نمودند. 
بخش شمال، جنوب، شرق، غرب  5وپرورش تهران به آموزش

نمونه  عنوانبهو مرکز تقسیم شده و از هر بخش یك منطقه 
بدنی آن های تحقیق بین معلمان تربیتخاب و پرسشنامهانت

مناطق توزیع شد. بر این اساس از بخش شمال منطقه یك 
نفر(، بخش شرق  895) 85نفر(، بخش جنوب منطقه  10)

نفر( و  810) 5نفر(، بخش غرب منطقه  840) 82منطقه 
 عنوانبهنفر(  20) 1نفر( و منطقه  29) 9بخش مرکزی منطقه 

 ای تحقیق انتخاب شدند.هنمونه
ی جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم اکتابخانهاز مطالعات 

ین و ترمهمی استفاده شد که اکتابخانهنظری از منابع 
و منابع  هابانكمفیدترین منبع موتورهای جستجو در اینترنت، 

ی کشور بوده است. از هادانشگاهی هاکتابخانهاطالعاتی و 
اطالعات موردنظر و  یآورمنظور جمعهب یدانیم قاتیتحق

از پرسشنامه استفاده شده است. در  ق،یتحق یرهایسنجش متغ
 نییبا توجه به تعداد تع قیتحق یهاپرسشنامه یدانیروش م
و  یصورت حضورو به هیته قینفر( در نمونه تحق 909شده )
گرفتن نکته که  نیو به تعداد الزم با در نظر ا یکیالکترون

 لیوتحلهیاز پرسشنامه ناقص و قابل تجز یتعداد ممکن است
مناطق در نظر گرفته شده  یبدنتینباشد، به معلمان ترب

 یآورجمع لیداده و پس تکم لیتحو قیعنوان نمونه تحقبه
تعداد  تیاز کفا نانیمنظور اطمها بهپرسشنامه عیشدند. در توز

 یبدنتیمعلمان ترب نیپرسشنامه در ب 950تعداد  قینمونه تحق
 قیتحق یهاپرسشنامه یآورشد. پس از جمع عیشهر تهران توز

در  ماندهیپرسشنامه باق 419تعداد  ،و حذف موارد ناقص

مربوط به  یهاوارد و طبق دستورالعمل SPSSافزار نرم
 یهااسیو به مق یگذار ازیاطالعات استخراج، امت دام،هرک

 .دیگرد لیتبد یریگاندازه
 یسازمان لتیاستاندارد فض یهارسشنامهاز پ قیتحق نیدر ا

و همکاران  نید یسازمان ینی(، بدب4002کمرون و همکاران )
 یو بحران یفروتن یبر کرامت انسان یمبتن تیری( و مد8331)
بر کرامت  یمبتن تیریاز پرسشنامه مد ( استفاده شد.8939)

و چهار بُعد  هیگو 93( شامل 8939) یو بحران یفروتن یانسان
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پنج  اسی( با مقیجسم ،یعملکرد ،یرفتار ،یو روان ی)ذهن
 ( استفاده شد.5=ادیز یلیتا خ 8کم= یلی)خ کرتیل یارزش

روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه توسط فروتنی و 

( تأیید شده است. همچنین پایایی 6931بحرانی )

پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

(518/0=αو ابعاد ذهن )( 555/0ی و روانی=α رفتاری ،)

(506/0=α( عملکردی ،)257/0=α و جسمی )

(233/0=α .به دست آمده است ) در این تحقیق از

پرسشنامه استاندارد فضیلت سازمانی کمرون و همکاران 
بینی، اعتماد، گویه و پنج بُعد )خوش 85( شامل 4002)

همدردی، انسجام، بخشش( با مقیاس پنج ارزشی لیکرت 
( استفاده شد. این پرسشنامه در 5تا خیلی زیاد= 8لی کم=)خی

( اعتباریابی شده است. 8935ایران توسط قنبری و همکاران )
در این تحقیق به روش آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه 

به دست آمده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ  341/0

 (،α=135/0(، اعتماد )α=103/0بینی )برای ابعاد خوش

( و بخشش α=118/0(، انسجام )α=190/0همدردی )

(154/0=α.گزارش شده است ) 
و  نید یسازمان ینیاز پرسشنامه استاندارد بدب قیتحق نیدر ا

 ،یعاطف ینیو سه بُعد )بدب هیگو 89( شامل 8331همکاران )
 کرتیپنج ارزش ل اسیرفتار( با مق ینیو بدب یشناخت ینیبدب

 نی( استفاده شد. همچن5موافقم= تا کامالً 8)کامالً مخالفم=
و همکاران  یبهانپرسشنامه روز نیو سازه ا ییمحتوا ییروا

و همچنین پایایی این پرسشنامه به روش  شده دیی( تأ8939)

گزارش شده  12/0کلی در پرسشنامه  صورتبهآلفای کرونباخ 
(، بدبینی شناختی α=18/0و همچنین بر بدبینی عاطفی )

(11/0=αو بدبینی ) ( 12/0رفتاری=α.به دست آمده است ) 
هر  یبرا قیتحق نیکرونباخ( در ا ی)آلفا یدرون ییایپا بیضر

 لتیفض ،یبر کرامت انسان یمبتن تیریسه پرسشنامه مد
 ییایبوده که نشان از پا 1/0 یباال یسازمان ینیو بدب یسازمان
. در این تحقیق مورد استفاده دارد یهاقبول پرسشنامهقابل

های آماری توصیفی و ها از روشوتحلیل دادهیهتجز ورمنظبه
ی استفاده گردید. برای سازمان دادن، خالصه کردن استنباط

های نمونه از آمار بندی نمرات خام و توصیف اندازهطبقه
توصیفی همانند تنظیم جدول توزیع فراوانی، درصدها، محاسبه 

استفاده های پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار شاخص
 شد.

بینی آن از آمار استنباطی برآورد پارامترها و پیش منظوربه
بررسی نرمال  منظوربهاستفاده شد. آزمون کجی و کشیدگی 
 بررسی نرمال منظوربهبودن تك متغیره و از ضریب ماردیا 

و  كیپارامتر یهاجهت استفاده از آزمون رهیبودن چندمتغ
 یرهایمتغ نیارتباط ب یور بررسمنظاستفاده شد. به كیناپارامتر

و از مدل معادالت  رسونیپ یاز آزمون همبستگ قیتحق
 یفیدر بخش آمار توص قیتحق نی. در ادیاستفاده گرد یساختار

 SPSSافزار از نرم قیقتح یرهایمتغ نیارتباط ب یو بررس
افزار از نرم قیتحقمعادالت ساختاری و در بخش  45نسخه 

AMOS  استفاده  قیمدل تحق یطراح منظوربه 49نسخه
 .دیگرد

 یافته های تحقیق
 اهنمونه شناختیتیجمع هاییژگیو فیتوص .8جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیجمعیت ویژگی متغیر

 52 859 مرد جنسیت

 29 890 زن
 1/1 44 سال 90تا  40 رده سنی

 4/25 841 سال 20تا  98

 1/29 842 سال 50تا  28

 4/9 3 ل به باالسا 50

 4/80 43 سال 5تا 8 یسابقه کار

 8/40 51 سال 80تا  9

 9/48 98 سال 85تا  88

 3/48 94 سال 40تا  89

 8/49 12 سال 40بیش از 
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های تحقیق در بر اساس نتایج توزیع فراوانی سن نمونه
Error! Reference source not found. 

بدنی شرکت بیشترین تعداد معلمان تربیتشود مشاهده می
درصد( و  4/25سال ) 20تا  98کننده در تحقیق حاضر 

 3سال ) 50کمترین فراوانی هم مربوط به معلمان بیشتر از 
 درصد( بود. 4/9نفر، 

نفر  419مشخص شد که از  8با توجه به نتایج جدول 
درصد مرد  29نفر  890درصد زن و  52نمونه تحقیق، 

 849سال،  80تا  8درصد(  2/90نفر ) 19همچنین بودند. 
درصد(  8/49نفر ) 12سال و  40تا  88درصد(  5/29نفر )

 سال سابقه شغلی داشتند. 40بیشتر از 

 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق و نرمال بودن آن .4جدول 

خطای  1کجی تعداد  متغیرها
استاندارد 

 2چولگی

خطای استاندارد  3کشیدگی
 4کشیدگی

انحراف  انگینمی
 استاندارد

ابعاد مدیریت 
مبتنی بر 
کرامت 
 انسانی

 998/0 30/9 413/0 993/0 825/0 -144/0 419 ذهنی روانی

 991/0 04/2 413/0 229/0 825/0 -980/0 419 رفتاری

 159/0 13/9 413/0 -429/0 825/0 -554/0 419 عملکردی

 182/0 22/9 413/0 911/0 825/0 -925/0 419 جسمی

مدیریت مبتنی  
بر کرامت 

 انسانی

419 940/0- 825/0 493/0 413/0 13/9 952/0 

 لتیابعاد فض
 یسازمان

 911/0 12/9 413/0 -219/0 825/0 -449/0 419 بینیخوش

 150/0 19/9 413/0 -999/0 825/0 884/0 419 اعتماد

 911/0 18/9 413/0 -559/0 825/0 920/0 419 همدردی

 141/0 14/9 413/0 -908/0 825/0 -034/0 419 انسجام

 939/0 92/9 413/0 -291/0 825/0 053/0 419 بخشش 

فضیلت  
 سازمانی

419 012/0 825/0 324/0- 413/0 19/9 993/0 

ابعاد بدبینی 
 سازمانی

 191/0 33/8 413/0 199/0 825/0 118/0 419 بدبینی عاطفی

 809/8 10/4 413/0 -191/0 825/0 494/0 419 بدبینی شناختی

 181/0 35/4 413/0 -421/0 825/0 -909/0 419 بدبینی رفتاری

 130/0 59/4 413/0 -512/0 825/0 -090/0 419 بدبینی سازمانی

 
 
 
 

                                                                                                                                                    
1. Skewness 
2. Standard Error of Skewness 

3. Kurtosis 

4. Standard Error of Kurtosis 
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مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و  توصیفیآمار  4در جدول 
ی آن گزارش شده است. میانگین مدیریت مبتنی بر هامؤلفه

 آمدهدستبه 134/9±952/0تحقیق حاضر  کرامت انسانی در
است. در ابعاد مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی همانطور که 

شوند کمترین میانگین در بُعد جسمی مشاهده می
( و بیشترین میانگین در بُعد رفتاری 182/0±222/9)

 ( به دست آمد.991/0±048/2)
ان های تحقیق میانگین فضیلت سازمانی معلمبر اساس یافته

به  993/0با انحراف استاندارد  191/9بدنی شهر تهران تربیت
ها و انحراف استاندارد همچنین میانگین 4دست آمد. در جدول 

ابعاد فضیلت سازمانی گزارش شده است. بر اساس نتایج 
( 128/9±911/0بینی )باالترین میانگین مربوط به بُعد خوش

( به دست 928/9±939/0و کمترین میانگین در بُعد بخشش )
 آمد.

های تحقیق میانگین بدبینی سازمانی معلمان بر اساس یافته
به  130/0با انحراف استاندارد  594/4بدنی شهر تهران تربیت

شود باالترین همانطور که مشاهده می 4دست آمد. در جدول 

( و 350/4±181/0میانگین مربوط به بُعد بدبینی رفتاری )
( به 339/8±191/0بدبینی عاطفی )کمترین میانگین در بُعد 

 دست آمد.

توان به منظور بررسی نوع از مقادیر کجی و کشیدگی می
 ها( ها )نرمال بودن یا غیرنرمال بودن دادهتوزیع داده

استفاده کرد. بر این اساس باید در جدول کجی و کشیدگی 
نباشد و مقدار  9هیچ مقدار کشیدگی بیشتر از  قدر مطلق

نرمالیته  دهندهنشانباشد که  8و  -8تی بین کجی نیز بایس
 (. 83، 93ها است )داده

)بین  ( و مقادیر کشیدگی-8و  8با توجه به مقادیر کجی )بین 
ها توان گفت که توزیع داده( در متغیرهای تحقیق می-4و  4

به صورت نرمال است. عالوه بر نتایج مربوط به مقادیر کجی 
هایی که در پژوهشت که توان گفو کشیدگی همچنین می

نفر می باشد احتیاجی به آزمون  20ها بیشتر از تعداد آزمونی
اسمیرنف   -ویلك یا کولموگروف -های نرمالیتی نظیر شاپیرو

نفر باشد مجاز به استفاده این ازمون ها  20نیست اگر کمتر از 
های دارای حجم باالی باشید. به دلیل اینکه تعداد نمونهمی

جه به قضیه حد مرکزی از وضعیت نرمالی برخوردار است با تو
های (. در این تحقیق نیز تعداد نمونه4005است )شلدون، 

باشد بنابراین بر اساس قضیه حد مرکزی نفر می 419تحقیق 
 تواند نرمال در نظر گرفته شود.ها میتوزیع داده

 
 

نرمال  ی( بررسایمارد بینرمال شده )ضر یدگیکش بیضرو  تأییدیگیری پژوهش در تحلیل عاملی های مدل اندازه. یافته9جدول 

 رهیبودن چند متغ
 بیضر tمقدار  بارعاملی کشیدگی کجی  مسیرها 

 ایمارد

 نسبت بحرانی

مدیریت مبتنی بر کرامت 

 انسانی

  - 237/0 191/0 -562/0 ذهنی روانی ˂---

 

 

 

 

 

 

178/63 

 

 

 

 

 

 

 

838/9 

مدیریت مبتنی بر کرامت 

 یانسان

 727/70 323/0 -783/0 -903/0 رفتاری ˂---

مدیریت مبتنی بر کرامت 

 انسانی

 700/65 533/0 -719/0 -873/0 عملکردی ˂---

مدیریت مبتنی بر کرامت 

 انسانی

 867/67 218/0 983/0 -979/0 جسمی ˂---

 - 537/0 -731/0 -777/0 بینیخوش ˂--- فضیلت سازمانی

 769/79 308/0 -118/0 667/0 اعتماد ˂--- فضیلت سازمانی

 838/65 539/0 -817/0 995/0 همدردی ˂--- فضیلت سازمانی

 116/70 517/0 -166/0 -036/0 انسجام ˂--- فضیلت سازمانی

 038/63 571/0 -756/0 083/0 بخشش ˂--- فضیلت سازمانی

 - 111/0 232/0 512/0 بدبینی عاطفی ˂--- بدبینی سازمانی

 581/66 202/0 -579/0 790/0 بدبینی شناختی ˂--- بدبینی سازمانی
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 259/60 127/0 -717/0 -107/0 بدبینی رفتاری ˂--- بدبینی سازمانی

 
 Error! Reference sourceبر اساس نتایج 

not found. 9  در مورد نرمال بودن توزیع داده
وط به نشانگرها شود تمامی مقادیر کجی مربمشاهده می

بوده و  -8تا  8)متغیرهای مشاهده شده( در دامنه 
 -9تا  9همچنین مقادیر مربوط به کشیدگی نیز در دامنه 

توان گفت که قرار دارد، بنابراین با توجه به این مقادیر می
ها به صورت نرمال بوده است. های گویهتوزیع داده

 طورمانههمچنین جهت بررسی نرمال بودن چند متغیره 
شود مقدار ضریب کشیدگی نرمال شده که مشاهده می

که و مقدار نسبت بحرانی  آمدهدستبه 925/83برابر با 
یجه انحراف از نرمالیته درنتباشد، می 5( کمتر از 535/9)

 !Errorنتایج (. 9چند متغیره وجود ندارد )جدول 

Reference source not found.  دهد یمنشان
ی مربوط به نشانگرهای متغیر مکنون هاشاخصکه تمامی 

مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی، فضیلت سازمانی و 
بار ( و 39/8)بیشتر از قدر مطلق  tبدبینی سازمانی از مقدار 

( مورد قبولی برخوردارند و این 9/0ی )بیشتر از عامل
نشانگرها برای سنجش متغیرهای مدیریت مبتنی بر 

ی، فضیلت سازمانی و بدبینی سازمانی کرامت انسان
 شوند.یمی مناسبی محسوب هاشاخص

های مدیریت مبتنی بر با توجه به نرمال بودن توزیع داده
کرامت انسانی، فضیلت سازمانی و بدبینی سازمانی 

بررسی فرضیه تحقیق از آزمون همبستگی  منظوربه
 پیرسون استفاده شد.

 
 
 

 رابطه متغیرها . 2جدول 

مدیریت مبتنی بر   متغیرها

 کرامت انسانی

فضیلت 

 سازمانی

بدبینی 

 سازمانی

 - - 6 ضریب همبستگی مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی

 - 6 233/0** ضریب همبستگی فضیلت سازمانی

 6 -803/0** -722/0** ضریب همبستگی بدبینی سازمانی

 !Errorبا توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در 

Reference source not found.  مشاهده
شود که بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت یم

(، Sig ،133/0=r=008/0سازمانی رابطه مثبت معناداری )
بین مدیریت مبتنی با کرامت انسانی و بدبینی سازمانی 

(008/0=Sig ،411/0-=r و بین فضیلت سازمانی و )
( رابطه منفی Sig ،503/0-=r=008/0زمانی )بدبینی سا

 معناداری وجود دارد.
 
 

 



 54 8931، زمستان 42مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره 

 

 مدل تحقیق )در حالت ضرایب رگرسیونی استاندارد شده( .4شکل 
 

 Error! Reference source notدر 

found.  مدل تحقیق به منظور بررسی فرضیات تحقیق
است.  در حالت ضرایب رگرسیون استاندارده شده ارائه شده

همانطور که در مدل تحلیل عاملی هم مشاهده شد در این 

مدل نیز تمامی مقادیر بارهای عاملی از مقادیر قابل قبولی 
 برخوردارند.

 

 

 های برازش مدل ارتباطی تحقیق. شاخص4جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 921/799 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 75 - ادیدرجه آز

 مطلوب 517/7 8کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 308/0 3/0بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 593/0 5/0بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 مطلوب 039/0 6/0کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 072/0 08/0کمتر از  (RMRیانگین مجذورات باقیمانده )ریشه دوم م

 مطلوب 378/0 3/0بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 302/0 3/0بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 372/0 3/0بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )

 
 

 Error! Reference source notبا توجه به 

found. شود شاخص برازش تطبیقی مشاهده می
(CFI( و شاخص نیکویی برازش )GFI )عنوانبه 

بوده که  3/0های اصلی برازش مدل بیشتر از شاخص
نسبت کای اسکوآر به درجه نشان از تأیید مدل دارد. 

تأیید مدل  منظوربهبوده که  5( کمتر از 194/2آزادی )
ولی برخوردار است. همچنین با تحقیق از مقدار قابل قب

توجه به اینکه ریشه دوم میانگین خطای برآورد 
(RMSEA که در این شاخص مقادیر کمتر یك از ) 
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شاخص مطلوب بودن مدل به شمار  عنوانبه قبولقابل
 039/0برابر با  RMSEAرود، مقدار شاخص می
؛ مدل دارد قبولقابلکه نشان از برازش  آمدهدستبه

مدل ارتباطی  آمدهدستبهین با توجه به مقادیر بنابرا

در ادامه بر اساس  تحقیق از برازش کافی برخوردار است.
فرضیات تحقیق بر اساس نتایج حاصل  آمدهدستبهنتایج 

 از مدل تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 

 رهایمتغ نیارتباط ب. 5جدول 

 ح معناداریسط tمقدار  یبار عامل ارتباط بین متغیرها

 006/0 -996/7 -168/0 بدبینی سازمانی ˂---مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی 

 008/0 243/85 112/0 فضیلت سازمانی ˂---مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی 

 008/0 -241/9 -109/0 بدبینی سازمانی ˂---فضیلت سازمانی 

 
 Error! Referenceهای تحقیق )بر اساس یافته

source not found.شود که مدیریت ( مشاهده می
مبتنی بر کرامت انسانی منفی معناداری بر بدبینی سازمانی 

، Sig=008/0بدنی شهر تهران دارد )معلمان تربیت
998/2-=t( و مقدار ضریب مسیر )985/0-=β )

 است. آمدهدستبه
 Error! Reference source آمدهدستبهنتایج 

not found. دهد که مدیریت مبتنی بر نشان می
بدنی شهر کرامت انسانی بر فضیلت سازمانی معلمان تربیت

، Sig=008/0تهران اثر مثبت معناداری داشته است )

243/85=t ( و مقدار بار عاملی )ضریب مسیر( برابر با
 است. 112/0

 Error! Referenceهای تحقیق )بر اساس یافته

source not found.شود که فضیلت ( مشاهده می
بدنی شهر تهران سازمانی بر بدبینی سازمانی معلمان تربیت

( با ضریب Sig ،241/9-=t=008/0اثر منفی معناداری )

 ( دارد.β=-109/0تأثیر )
 
 
 
 
 

 نی و بدبینی سازمانی. اثر میانجی فضیلت سازمانی در ارتباط بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسا5جدول 

 یرمستقیماثر غ اثر مستقیم متغیر وابسته  متغیر میانجی  متغیر مستقل

مدیریت مبتنی 

 بر کرامت انسانی

 - 55/0 - ---> فضیلت سازمانی --->

 - -20/0 بدبینی سازمانی ---> فضیلت سازمانی ---> -

مدیریت مبتنی 

 بر کرامت انسانی

 55/0*-20/0=-17/0 -16/0 نی سازمانیبدبی ---> فضیلت سازمانی --->

 
 Error! Reference source notبر اساس نتایج )

found. مدیریت مبتنی بر کرامت »شود که یم( مشاهده

 (β=11/0با ضریب مسیر )« فضیلت سازمانی» بر« انسانی
بدبینی » بر« فضیلت سازمانی»تأثیر مثبت معناداری و 

یر منفی و تأث(، β=-10/0مسیر )با ضریب « سازمانی
بنابراین شرط اول و دوم برقرار است و با ؛ معناداری دارند

( ضریب مسیر اثر 11/0*-10/0توجه به حاصلضرب )
یرمستقیم مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی از طریق فضیلت غ

 !Errorسازمانی بر بدبینی سازمانی بر اساس نتایج 

Reference source not found. ( 94/0برابر با-
=βتوان گفت که مدیریت مبتنی بر کرامت بنابراین می؛ ( بود

انسانی از طریق متغیر میانجی فضیلت سازمانی بر بدبینی 



 52 8931 پاییز، 49مانی در ورزش، دوره ششم، شماره مطالعات مدیریت رفتار ساز 

 

بدنی شهر تهران اثر منفی معناداری سازمانی معلمان تربیت
 دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

-ار بر آن میرفتار بدبینانه نیازمند بررسی عوامل تأثیرگذ

ها، کارکنان دارای رفتار در تمام سازمان یباًتقرباشد. 
بدبینانه، وجود دارد که احساسات و افکار منفی و 

عملکرد فردی و  یجهو درنت کنندینامطلوبی را تجربه م
که از  یاگونه، بهشودیها با مشکل مواجه مسازمانی آن

راستای  در و سازمان را کنندیانجام وظایف خودداری م
هدف از پژوهش  (.81کنند )یتحقق اهداف یاری نم

بر  یبر کرامت انسان یمبتن تیریمد ریتأث یحاضر بررس
شهر تهران با توجه  یبدنتیمعلمان ترب یسازمان ینیبدب

 .بود یسازمان لتیفض یانجیبه نقش م
اول  هیدر فرض رسونیپ یآزمون همبستگ جیبر اساس نتا

بر کرامت  یمبتن تیریمد نیمشاهده شد که ب قیتحق
وجود  یمعنادار یرابطه منف یسازمان ینیو بدب یانسان

دوم  هیدر فرض یمدل معادالت ساختار جیداشته و نتا
 یاثر منف یبر کرامت انسان یمبتن تیرینشان داد که مد

شهر  یبدنتیمعلمان ترب یسازمان ینیبر بدب یمعنادار
( و 4089ی )د. نتایج همسو با یافته های میتتهران دار

( ظهور پرونده و شکراللهی 4082پالتکان و تیترك )
( می باشد 8935(، عبدالهی و علیجان )8939)
(. نتایج پژوهش ظهور پرونده و شکراللهی 48،90،20،4)
( نشان داد بین رفتار رهبری مدیران شامل 8939)

رهبری حمایتی و آمرانه با بدبینی سازمانی رابطه منفی 
( 8935(. عبدالهی و علیجان )20ارد )معناداری وجود د

نشان دادند که بین سبك رهبری رابطه مدار با بدبینی 
شناختی و بدبینی رفتاری و بین سبك رهبری وظیفه 
مدار با بدبینی شناختی و بدبینی رفتاری رابطه منفی 

( در 4083) 8(. اوزدیم و سزار4معناداری وجود داشت )
اه حل محور و بدبینی پژوهشی دریافتند که بین رهبری ر

 (.49سازمانی رابطه منفی معناداری دارد )
مدیران با به کارگیری شاخص های مبتنی بر کرامت 
توانایی تسخیر ذهن و قلب کارکنان جهت القای 

                                                                    
1. Ozdem & Sezer 

تدریجی میل و شور و شوق درونی برای تعالی را خواهند 
داشت و معلمان مشتاق به نوبه خود شور و اشتیاق 

ارشان دارند، تحرك و خالقیت از خود زیادی نسبت به ک
بروز می دهند و احساس می کنند که مشارکتشان به 
پیشرفت سازمان منجر می شود و در نتیجه بدبینی 
کمتری نسبت به سازمان از خود بروز می دارند. 

 ینیگفت که بدب یتوانم یجهنت ینا ییندر تب ینهمچن
 یشبه عنوان پ یاست که در آن منافع فرد ینگرش

به  ینانهو نگاه بدب ییگرا یمنف ید،شك و ترد ینۀزم
 یبه معنا یسازمان ینیشده است. بدب یفتوص یق،حقا

(. 43کارکنان نسبت به سازمان است ) یاحساس منف
کند که صداقت، عدالت و خلوص  یم تصوّرفرد  ینیبدب

 . مدیرانیشود یم یقربان یبه خاطر منافع شخص یّتن
همچون  یریتیمد و یمناسب رهبر یکه سبك ها

را در اداره ها و سازمان ها  یبر کرامت انسان یمبتن
همچون ادارات آموزش و پرورش دارند موجب به وجود 

 یبدن یتمعلمان ترب یندر ب یقو یزشو انگ یهآمدن روح
تعهّد  یش،خو ۀآنان از شغل و حرف یترضا یزانشده و م

 یم یشسازمان را افزا یبهره ور وکارکنان  یسازمان
تواند به  یم یزمثبت ن یامدهایپ ینا یجتاًهند و نتد

کارکنان منجر شود که  یاز سو یادراك عدالت سازمان
 .موثر واقع شود یسازمان ینیتواند در کاهش بدب یم
 یحاصل از همبستگ جیبر اساس نتا قیتحق گرید افتهی
 تیریمد نیبود که ب نیاز ا یاول( حاک هی)فرض رسونیپ

رابطه مثبت  یسازمان لتیو فض یانبر کرامت انس یمبتن
مدل  یهاافتهیوجود داشته و بر اساس  یمعنادار

بر  یمبتن تیریسوم( مد هی)فرض یمعادالت ساختار
 یبدنتیمعلمان ترب یازمانس لتیبر فض یکرامت انسان

نتایج همسو با یافته  .ددار یمعنادار یشهر تهران اثر منف
 جونیور و کانها ( و ریگو،4088) های سیرلی و بارباتو

( می باشد که نشان دادند رهبری خدمتگزار و 4085)
(. 98،99رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی اثرگذار است )

( نیز نشان دادند رهبری 8935پی و ملکیان مفرد )یكن
اخالقی بر فضیلت سازمانی تاثیر مثبتی داشته است 

( دریافتند که بین رهبری 8935(. درخشان و زندی )42)
 اندازچشمصیل و ابعاد آن )خودآگاهی، شفافیت ارتباطی، ا

اخالقی نهادینه شده، پردازش متوازن( با فضیلت 
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شفقت،  ینی، بخشش، اعتماد،بخوشسازمانی و ابعاد آن )
 (.89صداقت( رابطه مثبت معناداری وجود دارد )

بر کرامت  یو مبتن یکه سازمانشان را اخالق یکارکنان
و سازمان نسبت به آن ها منصفانه و  دننادراك و اداره ک

و  یرانتوانند به مد یم یشترکند ب یعادالنه برخورد م
و متعهد  یبندسازمان خود اعتماد کنند و به آن ها پا

و  یشتربا عملکرد بهتر، پشتکار ب یلتفض ینباشند، بنابرا
کار ارتباط دارد. کرامت  یطخوش اخالق بودن در مح

به عهد،  یوفا ی،درست قت،داچون اعتماد، ص یمیمفاه
و  یگرانو تعهد نسبت به د یتاحترام مسئول ی،وفادار

کرامت  یو به طور کل یردگ یخدمت به جامعه را در بر م
دارند و  یلها و فضا مثبت و تنگاتنگ با ارزش یارتباط

شوند که ارزش ها را به  یم یستهنگر یبه عنوان عامل
در  یسازمانت یلفض یشکند و سبب افزا یم یلعمل تبد

 .گردد یم یبدن یتمعلمان ترب ینب
منطبق با کرامت  یانسان یبا حفظ ارزش ها یدترد یب

 یتمعلمان ترب یدر سازمان، عزت و حرمت انسان انیانس
درك و  یتامر، موجب تقو ینشود و ا یحفظ م یبدن

کار،  یطدر مح یتاحساس معلمان نسبت به مطلوب
 یابینفس و خود احترام، عزت یمتعال یازهاین یارضا

مشارکت  ی،همکار یزهانگ یجادشده و به تبع آن موجب ا
 ینب یاعتماد و همدرد وشدن در کار و انسجام  یرو درگ

 یسازمان یلتشود فض یکه سبب م شودیمعلمان م
 . یابد یشافزا

 یسازمان ینیو بدب یسازمان لتیفض نیارتباط ب یدر بررس
شان داد که اول ن هیدر فرض رسونیپ یهمبستگ جینتا
وجود داشته و  یمعنادار یارتباط منف ریدو متغ نیا نیب

 یحاک زیچهارم( ن هی)فرض یمدل معادالت ساختار جینتا
 یسازمان ینیبر بدب یسازمان لتیبود که فض نیاز ا

. دارد یمعنادار یشهر تهران اثر منف یبدنتیمعلمان ترب
کامرون و همکارن در سال  یها یافتههمسو با  یجنتا
بر  یسازمان یلتباشد که  اثر مثبت فض ی( م4002)

پژوهش نشان  یجقرار داد و نتا یعملکرد را مورد بررس
 یبر رو یاثر مثبت و معنادار یسازمان یلتداد که فض

احمد و همکاران  (. نتایج تحقیق3) دارد یعملکرد سازمان
بر  یطور مثبتبه ی،سازمان یلت( نشان داد که فض4081)

و عملکرد کارکنان  یشغل یریدرگ ی،عاطف یستیبهز
 (.5د )دار یرتاث

از عوامل مهم  یلتدر سازمان، ادراك فض ازآنجاییکه
است  یمنطق ینا ینکار کارکنان است، بنابرا یبرا یزهانگ

داشته باشند،  ییباال یکه ادراك سازمان یکه معلمان
 این و بالعکس. از یرددر آنان شکل نگ یسازمان ینیبدب

اتّخاذ کنند که  یبیترت یدبا یرانفت مدگ یتوانرو م
باشند و  یسازمان یلتکارکنان قادر به درك عدالت و فض

ناعادالنه سازمان  یانظر خود را در مورد رفتار عادالنه 
بحث آزاد و  یها ینهزم یجادآزادانه ابراز کنند. ا

 ینتواند آنان را در ا یمعلمان، م یآشکار برا یگفتگوها
سوء ادراکات  یگاه یگر،ز طرف درساند. ا یاریامر 
و به دنبال  یاخالق یب حساسکارکنان موجب ا یمنطق

 یۀو کلّ یرانمد یفهشود. وظ یم یسازمان ینیآن بدب
سوء ادراکات را  ینسازمان آن است که ا یاعضا
 یزانکنند، م ییآنها را شناسا یلدهند، دال یصتشخ

ر د یکنند و سع یتطابق آنها با سازمان خود را بررس
 یابد. یشافزا یسازمان یلتاصالح آنها داشته باشند تا فض

و ارتقاء رفتاری اعضا و معلمان  یبه تعال یسازمان یلتضف
 یلتشود. قرار گرفتن در معرض فض یسازمان مربوط م

معلمان  یناحساسات مثبت در ب یجادموجب ا ی،سازمان
آنها در راستای کمك و احترام  یختنو برانگ یبدن یتترب

تعلق خاطر کاری کارکنان و  یجهو در نت کدیگریبه 
 یراشود. ز یم یسازمان ینیو کاهش بدب یبهره ور بودبه

مثبت از سازمان، شهرت و اعتبار  یتمعلمان با ذهن
اعتماد و احساس وفاداری را  یش،خود را افزا یسازمان

اعتبار و انجام  ینا یتتوسعه، و در راستای حفظ و تقو
 کنند.  یبرای سازمان تالش م ریشتبهتر و کسب سود ب

بر  یمبتن یریتنشان داد که مد یمعادالت ساختار یجنتا
 یسازمان یلتفض یانجیم یرمتغ یقاز طر یکرامت انسان

شهر تهران اثر  بدنییتمعلمان ترب یسازمان ینیبر بدب
 یافتههمسو با  یتا حدود یجدارد. نتا یمعنادار یمنف
و همکاران  یز( عز8931) ییزا یو ناست یرشکارم یها
. (1،81،44) باشد ی( م4081و همکاران ) یانگ( ج4081)
 یمبتن یریت( نشان داد مد8931) ییزا یو ناست یرشکارم

و از  یرمستقیمو غ یمبه طور مستق یبر کرامت انسان
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اثر مثبت  یآوربر تاب یدواریام یانجیم یرمتغ یقطر
ادند نشان د یز( ن4081و همکاران )  یز.  عز(44) داشت
اثر  یسازمان ندیرفتار شهرو یخدمتگزار بر رو یرهبر

 یکارکنان اثر منف ینیبدب یو بر رو یمثبت معنادار
( 4081و همکاران )  یانگج یج. نتا(1) دارد یمعنادار

و نقض  یسازمان ینیاقتدارگرا بر بدب ینشان داد که رهبر
 یبر رفتارها یسازمان ینیو بدب یروانشناخت قرارداد
. (81) داشتند یمثبت معنادار یرکارکنان تأث یانحراف

 یتو هو یلاص یرهبر یننشان داد ب یز( ن4089کورت  )
 (.40د )را دار یانجینقش م ینیبدب یسازمان

و  یوندهاپ یقاز طر یبر کرامت انسان یمبتن مدیریت
 یعبه اهداف را در افراد تسر یابیامر دست یروابط اجتماع

 یه به حفظ کرامت انسانک یرانیمد یجهکند. در نت یم
اخالق مدار، متعادل و با  یپردازند منجر به سازمان یم

که کارکنان و  ییجا یعنیشوند  یم یثبات اجتماع
 یکرامت انسان یبر شاخص ها یمبتن یکدیگربا  یرانمد

شود،  یشکوفا م یو وفادار ییکنند رفاه، کارا یرفتار م
کند،  یم یدامحصوالت و خدمات ارتقا پ یتو کم یفیتک

و  ینقوان یابد، یکارکنان و جامعه بهبود م یمنیو ا یتامن
شوند و اخالق و  یمقرارت عادالنه و منصفانه اجرا م

شود. لذا کار کردن در  یم ینهدر سازمان نهاد یلتفض
 یبدن یتمعلمان  ترب ینیبدب یزانم یکار یطیمح ینچن

 یبر مبنا یریتمد یدهد. به طور کل یرا کاهش م
بنا  یاخالق و کرامت انسان یهکه بر پا ینسانکرامت ا

اسالم، به  ینمب ینازنظر د یشده است و کرامت انسان
و  تیو توجه کرامت ذا یینکه در تب یتیجامع یلدل

 هاییدگاهاز آن دارد، بر د یو حقوق ناش یکرامت اکتساب
 یبر مبنا یریتمد سازییادهپ یقدارد. از طر یبرتر یگرد

 یجاددر سازمان ا ییهار ارزشبست ی،کرامت انسان
 یابدتوسعه  یو عملکرد یرفتار هاییفیتتا ک شودیم
(49 .) 

 یکرد که التزام به حفظ کرامت انسان یانتوان بیم
صداقت،  یگراندر رفتار با د یرمستلزم آن است که مد

عمل خود قرار دهد.  یعدالت، احترام و صراحت را مبنا
 یه با افراد انسانتوان گفت ک یصورت م ینا یردر غ

آنگونه که در شأن آنهاست رفتار نشده است. به نظر 
بتوانند متضمن  یبر کرامت انسان یمبتن دیریتم یرسدم

صداقت، عدالت، احترام،  یعنیمزبور  یارزش ها یترعا
 یهیباشند. بد یانسان یارزشها یرصراحت و البته سا

رهبران موجب  یاز سو ییرفتارها ینچن یشاست نما
 ییگرا یلتاز فض ییبه عنوان الگو یکسوشود که از  یم

 یگرد یشوند و از سو ختهشنا یبدن یتمعلمان ترب یبرا
 یقتشو یاخالق یلفضا یرا به عمل بر مبنا یردستانز

شوند. درواقع  یسازمان ینی. و سبب کاهش بدبیندنما
 یرهبر را به عنوان فرد یبدن یتمعلمان ترب یوقت

 ینکنند، از ا یابیو شفاف ارزصادق، عادل، اخالقمدار 
ارزشها  ینشوند که به ا یم یبرفتارها الگو گرفته و ترغ

قابل  یکردرو ینباشند. با ا یبندپا یاخالق یلفضا یرو سا
 یریتاز ارتباط مد یپژوهش، حاک یجانتظار است که نتا

 یانجیبا نقش م یسازمان ینیبر کرامت با  بدب یمبتن
 شد.با یسازمان یلتفض

در سازمان،  یکرامت انسان یشدن مؤلفه ها ینهدنها با
 یارزش محور شده و به سمت فرهنگ یسازمان یلتفض
و به  یانسان یو ارزش ها یبر کرامت انسان یمبتن  یغن

 یابدیسوق م یرفتار اخالق گرا و ارزش یتبع آن به سو
گردد. از آنجا که  یم یسازمان ینیو سب کاهش بدب

 ی،رفتار ی،و روان یذهن یعیارهابا م ی،کرامت انسان
شامل  یارهامع ینشده و ا یدهسنج یو جسم یعملکرد

 یگرانو رفتار محترمانه با د یارزش ی،اخالق یمؤلفه ها
کارکنان و  یاز سو یو سازمان یکار یاست؛ اگر در فضا

امر به  ینتوجه شود، ا یارزش یمؤلفه ها ینبه ا یرانمد
که  ید و زمانشو یمنجر م یسازمان یلتفض یرشد و تعال

بر  یزگردد به همان اندازه ن یجاددر سازمان ا یلتفض
مضاعف گذاشته و سبب  یریتاث یسازمان ینیبدب یرو

 شود. یکاهش آن م
 آموزش قبیل از مختلفی آموزشی های دوره برگزاری 

 یبر کرامت انسان یمبتن مدیریت و رهبری های سبك
در این تواند می در جهت بهبود رفتار اخالقی معلمان

 زمینه مثمر ثمر باشد.

 ی،از پنهان کار یزبا پرهتوانند می یرانمدهمچنین 
صداقت و صراحت را در اعمال  یی،و بزرگنما یفتحر

 یقطر یننشان دهند و از ا یردستانخود و رفتار با  ز
 ینیگردانند تا بدب یلدر سازمان را تسه یلپرورش فضا

ین اعضا و ب اعتماداحساس و  را کاهش دهند یسازمان



معلمان  یسازمان لتیفض یانجیبا نقش م یسازمان ینیبدب لیبر تعد یبر کرامت انسان یمبتن تیرینقش مد 55

 تهران یبدنتیترب

 

 

تقویت شود، با معلمان با حسن نیت  یبدن یتمعلمان ترب
به گونه ای عمل  یرمد یاو احترام برخورد شود و رهبر و 

 .کند که همگان به او اعتماد داشته باشند

به  یندهآ یشود در پژوهش ها یم یشنهادپدر پایان 
 یریتبر مد یرگذارعوامل تاث یبند یتو اولو ییشناسا

 .پرداخته شود یامت انسانبر کر یمبتن
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