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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر
تهران بوده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی ،همبستگی بود .در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی
عبارت است از معلمان دوره ابتدایی شهر تهران که به تعداد  120نفر می باشند .حجم نمونه متناسب با تعداد افراد جامعه
تعداد  22نفر می باشد و روش نمونهگیری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه
های استاندارد استفاده شده است .در این پژوهش برای سنجش متغیر های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده
شد .برای سنجش هوش اخالقی از پرسشنامه استاندارد هوش اخالقی(لنینک و کیل) 1221 ،و برای سنجش عدالت
سازمانی از پرسشنامه استاندارد (مورمن )1221 ،و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی اچیو
( )2000استفاده شد .هم چنین جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده
از نرمافزار  SPSS21استفاده شده است .نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد
شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد .نتایج فرضیات فرعی نشان داد که بین هوش اخالقی با عملکرد
شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد و بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر
تهران رابطه وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :هوش اخالقی ،عدالت سازمانی ،عملکرد شغلی ،دوره ابتدائی

 -1کارشناسی تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
 -2کارشناسی مدیریت بازرگانی
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 6پیاپی ،)61 :بهار  ،6046جلد یک

به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخالقی هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را شکل
می دهد .استمرار یک نوع رفتار خاص دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است
که آن ریشه را خلق و اخالق می نا مند.دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی می کنند اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح
جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می کند و شیوع می یابد به نوعی به اخالق جمعی تبدیل می شود که در فرهنگ جامعه
ریشه می دواند و خود نوعی وجه غالب می یابد که جامعه را با آن می توان شناخت .عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی
جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است .یکی از دشواریهای بحث عدالت ،ابهام در تعاریف و معانی آن است .در
زبان عربی برای برخی واژهها بیش از ده مترادف وجود دارد و واژة عدالت نیز از چنین ویژگی برخوردار است که برخی ازآنها
شامل :قسط ،قصد ،استقامت ،وسط ،نصیب ،حصه ،میزان ،انصاف و غیره است .امروزه با توجه به نقش فراگیر و همهجانبة سازمانها
در زندگی اجتماعی انسانها،نقش عدالت در سازمانها بیش از پیش آشکار شده است .در عصر حاضرسازمانها در واقع آیینه تمام
نمای جامعه بوده ،تحقق عدالت در آنها به منزلة تحقق عدالت در سطح جامعه است .به همین دلیل ،عدالت سازمانی به طور
گستردهای در رشتههای مدیریت ،روانشناسی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است .عدالت در سازمان نمودی از
ادراک کارکنان در مورد برخوردهای منصفانه در کار است .ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از معیارهای مهم در قضاوت دربارة
اثربخشی کارکنان و یا غیراثربخش بودن آنها برای سازمان به حساب میآید.با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد آنان ،زمینه پرورش
آنها فراهم شده و آنها تالش آگاهانهای برای جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش خواهند
داشت (سید جوادین  .)1311ارزیابی عملکرد عبارت است از ارزشیابی دورهای عملکرد کاری کارکنان توسط سرپرست بالفصل وی.
تحقیقات نشان داده است که شناخت استانداردها و مکانیزمها در ارزیابی عملکرد با عدالت سازمانی ارتباط نزدیکی دارد .به زعم
تانگ ،فهم فرایند ارزیابی عملکرد در درک عدالت رویهای نقش مؤثری دارد .کیونی و آلن()1211معتقدند مشارکت در توسعه
استانداردهای ارزیابی عملکرد موجب درک کارکنان از عدالت سازمانی شده ،از نظر رن ( )1221هدفگذاری در ارزیابی عملکرد
موجب افزایش درک عدالت سازمانی در میان کارکنان میشود .از آنجا که یکی از عرصههای ظهور و تحقق عدالت سازمانی،
ارزیابی عملکرد است ،بنابراین ،در ارزیابی عملکرد ،عدالت توزیعی به عادالنه بودن امتیازهای عملکرد اشاره دارد.محققانی که به
بررسی امتیازهای واقعی و عدالت توزیعی پرداختهاند ،معتقدند امتیازدهی بهتر با عدالت توزیعی بیشتر رابطه دارد.همچنین ،عدالت
رویهای ارزیابان به عادالنه بودن رویههای مورد استفاده در طی ارزیابی عملکرد اشاره دارد ،عدالت رویهای در سیستم ارزیابی
عملکرد ،به درک عادالنه بودن رویههای ارزیابی عملکرد که از سازمان اقتباس شده ،مربوط میشود.
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران
می باشد.

 -2بیان مساله
بیشتر مدیران به اهمیت مدیریت عملکرد ،در بهبود عملکرد کارکنان و هم سویی عملکرد آنان با هدف های شرکت و افزایش
اثربخشی نظام مدیریت منابع انسانی( ،شامل :جبران خدمت ،توسعه و جانشین پروری) پی برده اند با این وجود تحقق نظام مدیریت
عملکرد در نظام آموزش و پرورش ،هنوز یکی از چالش های دایمی مدیریت سازمان ها محسوب می شود.تغییرات شگرف و مستمر
جهان امروز ،تنوع و پیچیدگی مسائل موجود در سازمان ها و محیط پیرامون آنها موجب شده است که مدیران تنها با اتکا به برنامه
ریزی مبتنی بر اطالعات و آمار دقیق بتوانند وظایف خود را اجرا کرده ،به اهداف سازمان جامعه عمل پوشانده و نسبت به محیط
خود واکنش های مناسب نشان دهند(حسین زاده وناصری.)1321 ،
امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده است .هر کشوری در جهان بخش بزرگی
از درآمد ملی خود را برای گسترش ،بهبود و کارآیی آن اختصاص می دهد .در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی
است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است .اغلب صاحب نظران و
متفکران مسایل تربیتی بر این نظرند که معلمان ،بزرگترین و مهمترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند .بنابراین بی راه
نیست اگر گفته شود شالوده و اساس یک سیستم آموزشی موفق را معلمان تشکیل می دهند .سازمانها در دنیای پویا و
پرمخاطرهی امروزی برای اینکه بتوانند بقای خودش را تحکیم بخشند ،باید مدیران و کارکنان خود را ملزم به رعایت اصول اخالقی
و فراگیری هوش اخالقی نمایند .هوش اخالقی است که از دیرباز آدمی بهپژوهش و تفحص در مورد ابعاد ،تظاهرات ،ویژگیها و
انواع آن عالقهمند بوده است .در این بین ،یکی از ابعاد هوش تحت عنوان «هوش اخالقی» جـزو عرصههایی است که تحقیقات
چندان منسجم و نظاممندی در جهت شناخت و تبیین ویژگیها و مؤلفههای آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته
است و همین امر خود دشواریهای بسیاری را در راستای تمییز دقیق مؤلفهها و ویژگیهای آن بر سر راه محققین ایجاد مینماید.
با توجه به پژوهشهای اندکی که در مقاالت داخل کشور در این زمینه مشاهده میشود ،دور از انتظار نیست که تعاریف و نظریات
مربوط به این مقوله را در حال طی کردن مراحل ابتدایی خود بدانیم .هدف این مقاله تعمق در مورد معانی مطرح شده در حوزه
هوش اخالقی و نقد و بررسی آنها به منظور دستیابی به مبنای نظری مناسب در راستای ساخت ابزاری جهت اندازهگیری آن و
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 -3پیشینه پژوهش
دهقانی فیروز آبادی()1321در پژوهشی به بررسی همبستگی هوش اخالقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توانبخشی سازمان
بهزیستی شهر یزد در سال  1323میباشد .پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کارکنان
توانبخشی سازمان بهزیستی شهر یزد بوده که به روش تمام شماری 110 ،نفر از کارکنان حاضر به همکاری وارد مطالعه
شدند.یافتهها نشان داد میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسهای تعهد سازمانی شامل :عاطفی ( ،)1/21 - 21/74مستمر (- 21/12
 )3/30و هنجاری ( .)2/10-27/17نتایج نشان داد که بین هوش اخالقی و تعهد سازمانی در کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی
شهر یزد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد ( .)r 010/0=P=0/421نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار هوش اخالقی
و تعهد سازمانی بدین معناست که با افزایش هوش اخالقی ،تعهد سازمانی افزایش پیدا میکند .بررسی راهکارهای توسعهی
مؤلفههای هوش اخالقی یا تعهد سازمانی در کارکنان مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی پیشنهاد میگردد.
زارعی ( )1327در پژوهشی به بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با رفتارشهروندی سازمانی معلمان پاکدشت انجام شد .این
پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است .داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار  ،spssاز طریق محاسبه ضریب همبستگی
پیرسون و روش رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته هانشان داد که بین اخالق کار اسالمی و رفتارشهروندی
سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
کردی و صانعی ( )1321در پژوهشی به بررسی رابطه فرهنگ اخالقی و رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری نقش تناسب
فرد -سازمان پرداخته است .این پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی (الگوسازی معادله ساختاری) همچنبن بر اساس هدف ،جزء
تحقیقات کاربردی محسوب میشود .جامعه آماری تحقیق کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهرود میباشد که تعداد
 140نفر بوده و با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد  103نمونه انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید .در این
پژوهش جمع آوری اطالعات به دو صورت انجام یافته است  .در درجه ی اول استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری اطالعات از
طریق مطالعه ی کتاب ها ،مجالت ،مقاله ها و پایان نامه ها در دانشگاه های مختلف انجام گرفت .در درجه ی دوم استفاده از
روش میدانی که در این بخش اطالعات به وسیلهی پرسشنامه از افراد نمونه جمع آوری گردید .به منظور جمع-آوری از پرسشنامه
فرهنگ اخالقی از مقیاس رویز-پالومینو و مارتینز-کاناس ( ،)2014متغیر رفتار شهروندی سازمانی از مقیاس کاردونا و همکاران
( )2004و متغیر تناسب فرد-سازمان از مقیاس کیبل و جوگ ( )1221استفاده شد .در این پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری با
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همچنین تعیین مداخالت مؤثر در افزایش این بعد از هوش در پژوهشهای بعدی میباشد و در راستای تحقق این امر پژوهش
حاضر میتواند جزو قدمهای آغازین راهی طوالنی و پرثمر باشد(سلیمی.)1321،هوش اخالقی با زندگی درونی ذهن و نفس 1و
ارتباط آن با جهان رابطه دارد و ظرفیت فهم عمیق سؤاالت وجودی و بینش نسبت به سطوح چندگانه هوشیاری را شامل میشود.
آگاهی از نفس ،به عنوان زمینه و بستر بودن یا نیروی زندگی تکاملی خالق 2را در بر میگیرد .هوش اخالقی به شکل هشیاری
ظاهر میشود و به شکل آگاهی همیشه در حال رشد ماده ،زندگی ،بدن ،ذهن ،نفس و روح درمیآید .بنابراین هوش اخالقی چیزی
بیش از توانایی ذهنی فردی است و فرد را به ماوراءفرد 3و به روح ،مرتبط میکند .عالوه بر این ،هوش اخالقی فراتر از رشد
روانشناختی متعارف است .بدین جهت خودآگاهی شامل آگاهی از رابطه با موجود متعالی ،افراد دیگر ،زمین و همه موجودات می-
شود( .وگان .)2011 ،4عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری
مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است .یکی از مهمترین پیامد های عدالت سازمانی رضایت شغلی است .از طرف
دیگر .ارزیابی اثربخش عملکرد منابع انسانی موضوعی است که فکر بسیاری از مدیران را به خود جلب کرده است .اغلب آنان به
دنبال رویکرد یا راهکار عملی هستند از طریق آن بتوانند عملکرد کارکنان خود را بهبود بخشیده و زمینه های رشد و تعالی را فراهم
ساخته و بر مزیت های رقابتی خود بیفزایند .رسیدن به اهداف سازمان در گروی توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است.با
توجه به بررسی های به عمل آمده در آموزش وپرورش واینکه معلمان به عنوان مهمترین رکن آموزشی می باشد وفقدان عدالت
وعدم توجه به اخالقیات معلمان می تواند ضربات جبران ناپذیری بر بدنه آموزشی وارد نماید ودر نهایت منجر به کاهش عملکرد
شغلی وکاهش اثربخشی وکارایی و کاهش بهره وری را به دنبال خواهد داشت .نیروی انسانی به عنوان یکی ازمهمترین عوامل در
پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمان ها محسوب می شود .بنابراین بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکار ناپذیری
برای سازمان ها است و مدیریت عملکرد ابزاری برای دستیابی به این هدف است .ارزیابی عملکرد نسبت به بسیاری فنون و روش
های بهبود سازمانی بسیار کم هزینه تر ،آشناتر و ملموس تر است .باتوجه به توان بالقوه ارزیابی عملکرد در بهسازی نیروی انسانی
اگر از این ابزار به درستی و مطابق نیازهای روز استفاده شود نیازی به تغییرات بنیادین و صرف هزینه های باال نخواهد بود ،علت و
هدف اصلی از انتخاب موضوع تحقیق بررسی رابطه بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی
شهر تهران است  ،سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره
ابتدایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

1. Spirit
2. Creative life force of evolution
3. Transpersonal
4.Vegan
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کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار  PLSو  ،SPSSجهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شد .یافتههای پژوهش
نشان داد تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند .بطوریکه فرهنگ اخالقی با رفتار شهروند سازمانی و تناسب فرد-
سازمان رابطه مثبت و معنیداری داشت.تناسب فرد-سازمان با رفتارشهروند سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی داری باهم داشتند.
همچنین بررسی نقش میانجی تناسب فرد -سازمان در رابطه بین فرهنگ اخالقی و رفتارشهروند سازمانی نیز مورد تایید قرار
گرفت.
محمدی ( )1321در پژوهشی به بررسی تاثیر هوش اخالقی بر عدالت سازمانی اداره ورزش و امور جوانان شهرستان اردبیل
پرداخته بود ..برای این منظور با توجه به ابعاد عدالت سازمانی و هوش اخالقی  ،پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین و در اختیار
کارکنان سازمان تربیت بدنی قرار گرفت .این تحقیق از نظر هدف تحلیلی -توصیفی است .جامعه آماری این تحقیق را تقریباً کلیه
مدیران و کارمندان اداره ورزش و امور جوانان شهرستان اردبیل تشکیل داده اند .به دلیل محدودیت جامعه آماری ،کل جامعه به
عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که هوش اخالقی بر تمام ابعاد عدالت سازمانی تاثیر مثبت دارد.
ژانگ )2011( 1به بررسی تأثیر هوش اخالقی و هوش عاطفی بر رفتارشهروندی سازمانی میباشد .روش تحقیق توصیفی-
پیمایشی از نوع علی و کاربردی میباشد .روش نمونهگیری تصادفی طبقهای می باشد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
محاسبه گردید .از آنجایی که در روش مدل یابی معادالت ساختاری به حداقل حجم نمونه سه برابری تعداد گویه ها نیاز هست،
بنابراین حجم نمونه حداقل  211نفر در نظر گرفته شده است .تجزیه وتحلیل اطالعات با استفاده از روش مدل یابی معادالت
ساختاری و نرم افزار  AMOSو  SPSSانجام شد .یافتههای تحقیق نشان داد هوش اخالقی و هوش عاطفی بر بهره وری نیروی
انسانی تأثیرگذار است .دو بعد درستکاری و مسئولیتپذیری بر رفتارشهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد .دلسوزی و
بخشش بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیر نداشته است.
چن لی )2011( 2بررسی تأثیر هوش معنوی و اخالقی در ارتقای سالمت اجتماعی و اداری در سازمان پرداخته است .این
تحقیق از منظر هدف و ماهیت از نوع کاربردی به شمار می آید .این مطالعه به تأثیر هوش معنوی و اخالقی در ارتقای سالمت
اجتماعی و اداری می پردازد .این پژوهش در حوزه مدیریت رفتار سازمانی می باشد .جهت جمع آوری اطالعات سازمان مورد مطالعه
بر حسب اهداف تحقیق ،از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه تحقیق با سواالت بسته – پاسخ تنظیم شده است .روشها و
تکنیکهای آماری مورد استفاده در تحقیق نرمافزار آماری  SPSS12و نرمافزار  Excelمیباشد .از طریق نرمافزار  SPSSدر
تجزیه و تحلیل دادهها ،به بررسی جداول فراوانی ،جداول توصیف دادهها و وزندهی برای نشان دادن نتایج تحقیق پرداخته شده
است .نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های مستقل تفکر انتقادی ،معنای شخصی ،آگاهی متعالی ،موقعیت هوشیاری،
مسئولیت پذیری ،صداقت و درستکاری ،دلسوزی و بخشش بر متغیر وابسته سالمت اداری و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری
دارند.
3
ژانگ ( )2017در پژوهشی به بررسی رابطه معنویت در محیط کار ،عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی پرداخته
است .دادههای حاصل با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان
داد که بین معنویت محیط کار ،عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هر سه متغیر معنویت محیط کار ،عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی توانایی پیش
بینی عملکرد شغلی را دارند.
دیویدسون )2011( 4در پژوهشی به بررسی رابطه اخالق حرفهای با سالمت روانی و عدالت سازمانی کارکنان پرداخته
است.ابزار گردآوری دادهها سه پرسشنامه اخالق حرفهای کرستن و همکاران( ،)2011سالمت روانی( )GHO-28و عدالت سازمانی
مورمن( )2000بود..با افزایش میزان سالمت روانی در افراد ،میزان اخالق حرفهای در آنان افزایش مییابد و برعکس .با افزایش
عدالت سازمانی ،میزان اخالق حرفهای در افراد افزایش مییابد و برعکس .بین میانگین نمرات اخالق حرفهای ،سالمت روانی و
عدالت سازمانی در کارکنان با جنسیت و مدارک تحصیلی مختلف ،تفاوت معنیداری وجود ندارد .به طور کلی بین اخالق حرفهای با
سالمت روانی و عدالت سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
سانگ )2011(1در پژوهش به بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی پرداخته است.در عدالت سازمانی
مطرح می شود که باید به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند با آنها به صورت عادالنه رفتار شده است .عدالت
سازمانی شامل دو حیطه توزیعی و رویه ای است .طبق فرضیه های پژوهش عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت
دارد . .نتایج نشان داد که بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای با عدالت توزیعی رابطه وجود ندارد اما رابطه بین عملکرد
وظیفه ای و عدالت رویه ای بین عملکرد زمینه ای و عدالت رویه ای رابطه و بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه معنادار
بود .همچنین رابطه بین عدالت و عملکرد برای زنان معنادار بود ولی در مردان معنادار نبود.
1.zhang
3.chen le
1.zhang
2.Dayvidsoun
3. Sang
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جو1لیا ( )2014در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی است .در این
پژوهش 410نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه هادر ایالت پنجاب با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم مورد
مطالعه قرار گرفته اند .به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و پرسشنامه نوآوری
فنی استفاده شده است .تحلیل داده های به دست آمده نشان داد میانگین نمرات کارکردهای عدالت سازمانی و نمرات عملکرد
شغلی در دانشگاه ها کمتر از حد متوسط بوده و بین کارکردهای عدالت سازمانی با عملکرد شغلی همبستگی چندگانه معناداری
وجود داشته است .همچنین ضرایب بتا بین کارکردهای عدالت سازمانی و عملکرد شغلی از نظر آماری معنادار بوده و بین آنها هم
خطی وجود نداشته و مدل رگرسیون معنی دار بوده است .نظرات اعضا در خصوص رابطه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی بر حسب
مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود داشته است.

 -4فرضیات تحقیق
فرضیه کلی :بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی:
 بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد. -بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد.

از نظر هدف کاربردی چون یک مساله واقعی را در سازمان مورد پژوهش حل می کند
از نظر اجرا توصیفی زیرا دریک محیط واقعی بدون دستکاری متغیرها انجام می شود.
از نظر جمع آوری داده ها ،پیمایشی زیرا از طریق پرسشنامه داده از محیط واقعی جمع آوری می شود.

 -1-5روش و ابزار گردآوری اطالعات
روش گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام خواهد شد.
در این تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی و روش تحقیقی که پیمایشی است از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده
می شود .در این پژوهش برای سنجش متغیر های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده خواهد شد .برای سنجش هوش
اخالقی از پرسشنامه استاندارد هوش اخالقی(لنینک و کیل ) 1221 ،و برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد (مورمن،
 )1221و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی اچیو ( )2000استفاده خواهد شد.
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 -5روش تحقیق

 -2-5روش تجزيه و تحلیل اطالعات
روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات در این تحقیق به روش های زیر می باشد:
 .1از آمار توصیفی جهت برآورد مشخصه های مرکزی و تنظیم جداول توزیع فراوانی آماری و رسم نموداری استفاده خواهد
شد.
 .2از طریق روش آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی و از آزمون کولوموگروف -اسمرینف،جهت بررسی نرمال بودن و یا نبودن
داده ها بهره گیری می شود و بررسی بین نتایج آزمون از روش همبستگی مناسب انتخاب و به مرحله اجرا در می آید.در تحقیق
حاضر جهت بررسی فرضیه ها تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSSاستفاده شده است.

 -6آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه فرعی اول :بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد.
 : H0بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

1 .jolia
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جدول ( )1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی معلمان
متغیر وابسته

عملکرد شغلی

متغیر مستقل
هوش اخالقی

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

حجم نمونه

*0/411

0/000

22

*.همبستگی در سطح خطای  0/01معنادار است

بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول( ،)1بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی در سطح  21%اطمینان (> 0/01
سطح معناداری) رابطه معنادار و مستقیمی( < 0ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می
شود .یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین متغیر هوش اخالقی و متغیر وابسته (عملکرد شغلی) رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
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آزمون فرضیه فرعی دوم :بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد.
 : H0بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود دارد
جدول ( )2نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان
متغیر وابسته
عملکرد شغلی

متغیر مستقل

عدالت سازمانی

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

حجم نمونه

0/741

0/000

22

*.همبستگی در سطح خطای  0/01معنادار است

بر اساس نتایج آزمون همبستگی(پیرسون) در جدول( ، )2بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در سطح  21%اطمینان (0/01
> سطح معناداری) رابطه معنادار و مستقیمی ( <0ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می
شود .یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می شود و ضریب همبستگی بین متغیر مستقل(عدالت سازمانی) و متغیر وابسته(عملکرد
شغلی)()0/741می باشد.
آزمون فرضیه اصلی :بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود
دارد.
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

0/111

0/314

جدول ( )3خالصه مدل
خطای معیار برآورد
ضریب تعیین تعدیل شده
0/330

1/122

دوربین-واتسن

سطح معنیداری

1/121

0/000

برای هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده
شده است .ضریب همبستگی چندگانه برابر  0/111و ضریب تعیین برابر  0/314است.ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط
مدل را نشان میدهد مقدار عددی ضریب تعیین بین صفر تا  1است .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد نشان دهندهی قویتر
بودن رابطه مدل است.
یکی از پیش شرطهای رگرسیون این است که متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل از هم باشند .این
شرط با آزمون دوربین -واتسن مورد آزمون قرار میگیرد .مقدار دوربین-واتسن برابر  1/121است .چون این مقدار بین  1/1و 2/1
قرار دارد نتیجه میگیریم که متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل از هم میباشند .باتوجه به نتایج بدست آمده
فرضیه اصلی تایید می گردد.
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جدول ( )4جدول ضرایب رگرسیون بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
سطح معنیداری
t
خطای معیار
(بتا)Beta
B
0/001
3/114
2/121
2/311
مقدار ثابت

هوش اخالقی
عدالت سازمانی
عملکرد شغلی

0/011

0/011

0/071

0/121

0/002

0/201

0/042

0/313

3/220

0/000

0/114

0/010

0/312

3/711

0/000

برای اینکه مدل رگرسیونی معنیدار باشد باید بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین رابطه خطی وجود داشته باشد .برای
بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین از آزمون  Fاستفاده شده است .سطح معنیداری آزمون  Fبرابر
 0/001است .با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون  Fکمتر از  0/01است نشان میدهد که بین متغیر مالک و متغیرهای
پیشبین رابطه خطی معنیداری وجود دارد.
رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل (آزمون  Fفیشر) :این امر را میتوان از طریق تحلیل واریانس ( )ANOVAرگرسیون
بهمنظور بررسی رابطه خطی بین دو متغیر استفاده کرد .فرضیههای آماری کل مدل رگرسیون بهصورت زیر میباشد:
رابطه خطی بین دو متغیر وجود داردH1=.
جدول ( )5جدول تحلیل واریانس (آنوا)
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات
2/141
30/411
32/101

درجه آزادی
2
20
22

میانگین مجذورات
0/112
0/172

مقدار آماره آزمون
3/212

سطح معناداری
0/000

تحلیل جدول :مطابق جدول شماره ()1با توجه به سطح معنیداری sig=0/000 ،شده است و چون این مقدار کمتر از
( )α=%1یعنی ( ،)sig‹αمیتوان نتیجه گرفت که فرض  H.رد شده و فرض  H1مورد تأیید قرارگرفته است؛ جدول آنوا نشان می
دهد نمرات با توجه به مقدار  ،Fنمرات متغیرها پیش بین  ،پیش بینی متغیر وایسته موثر هستند.
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رابطه خطی بین دو متغیر وجود نداردH. =.

 -7بحث و تفسیر ،مقايسه نتايج تحقیق
فرضیه اصلی:
آزمون فرضیه اصلی  :بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه معناداری
وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین هوش اخالقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر
تهران رابطه معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج دهقانی فیروز آبادی(،)1321محمدی( )1321همسو است.با توجه به
اینکه یافته های تحقیق دهقانی فیروز آبادی( )1321ومحمدی( )1321نشان دادند که رابطه معنی داری بین هوش اخالقی و
عدالت سازمانی با عملکرد شغلی وجود داشت.
آزمون فرضیه اول فرعی :بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد .بر
اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول( ،)1-4بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی در سطح  21%اطمینان (> 0/01
سطح معناداری) رابطه معنادار و مستقیمی( < 0ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می
شود .یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین متغیر هوش اخالقی و متغیر وابسته (عملکرد شغلی) رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .نتایج این تحقیق باتحقیقات رستگار( ،)1324ژانگ)2017(1جوادی و همکاران( )1320همسو است.
آزمون فرضیه دوم :بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد بر اساس
نتایج آزمون همبستگی(پیرسون) در جدول( ، )2-4بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در سطح  21%اطمینان ( > 0/01سطح
معناداری)رابطه معنادار و مستقیمی( <0ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می شود .یعنی
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فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می شود و ضریب همبستگی بین متغیر مستقل(عدالت سازمانی) و متغیر وابسته(عملکرد
شغلی)()0/741می باشد .نتایج این تحقیق باتحقیقات دیویدسون ، )2011(1سانگ)2011(2جوادی و همکاران( )1320همسو است.

 -8پیشنهادات تحقیق
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پیشنهادات بر اساس فرضیه کلی تحقیق بین هوش اخالقی وعدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران
رابطه وجود دارد .پیشنهادهای عملی با توجه به اینکه نتایج فرضیه کلی تحقیق نشان می دهد هوش اخالقی معلمان و ابعاد آن بر
عدالت سازمانی وعملکرد شغلی آنان در دوره ابتدایی شهر تهران تاثیرگذار است و از آنجایی که هر چه معلمان هوش اخالقی خود
را تقویت نمایند به همان اندازه عملکرد شغلی آنان نیز بیشتر خواهد بود .بنابراین برای اینکه مدیران از عملکرد شغلی باالیی
برخوردار باشند ،بهتر است هوش اخالقی آنان تقویت گردد .در این راستا برای ارتقاء و تقویت هوش اخالقی معلمان در مدارس
دوره ابتدایی شهر تهران راهکار زیر پیشنهاد می گردد .1 :برگزاری کالس های آموزشی و دعوت از استادان مدیریت و روانشناس
و با دادن اطالعات و توضیحات بیشتر در زمینه ی تاثیر هوش اخالقی معلمان بر عملکرد شغلی وعدالت سازمانی معلمان.
پیشنهادات بر اساس فرضیه فرعی اول تحقیق بین هوش اخالقی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود
دارد .هوش اخالقی اشاره به توانایی اعمال اصول اخالقی در اهداف شخصی ،ارزش ها و فعالیت های فرد دارد و به مفهوم ظرفیت
وتوانایی درک مسایل خوب از مسایل بد است همچنین عملکرد شغلی معلمان در این تحقیق را به عنوان یک سازه چند بعدی که
نشان دهنده چگونگی عملکرد معلمان در شغل ،میزان ابتکار عمل و تدابیر حل مساله آن ها و روش های استفاده از منابع موجود
خود و هم چنین استفاده از وقت و انرژی در انجام وظایف شغلی می باشد .به نظر می رسد معلمانی که هوش اخالقی باالیی دارند
عملکرد شغلی بهتری خواهند داشت .پیشنهادات بر اساس فرضیه فرعی دوم تحقیق بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان
دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد .با توجه به نتایج اخذ شده پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 -1آموزش به روسا و سرپرستانی که ارزیابی از عملکرد زیردستان خود را بر عهده دارند .این پیشنهاد با توجه به نتایج تحقیق
ارائه میشود .بنابراین ،با ارائه آموزشهای مقتضی در مورد فرمهای ارزیابی عملکرد و چگونگی ارزیابی بر میزان عدالت سازمانی
معلمان افزوده خواهد شد.
 -2یکی از عوامل مهم در افزایش عدالت عدالت سازمانی معلمان بازخورد است .مناسبترین زمان برای بازخورد به کارکنان،
هنگام ارزیابی عملکرد است .برای این منظور ،بهتر است ارزیابی عملکرد در فضایی تشکیل شود که دو طرف احساس آرامش کرده،
عالوه بر رعایت حق در هنگام ارزیابی دو طرف ،با آسودگی خاطر به ابزار نظرهای خود (فرد در باره عملکرد خود و سرپرست و یا
رئیس دربارة عملکرد زیردست) بپردازند .در نتیجه ،بازخورد از اثربخشی بهتر برخوردار خواهد بود ،زیرا مدیران مدارس یا سرپرستان
به تنهایی به قضاوت نپرداخته ،هدف طرفین هم از ارزیابی عملکرد اصالح و بهبود رفتارمعلمان ومدیران وسر پرستان خواهد بود.
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Investigating the relationship between moral intelligence and
organizational justice with job performance of primary school
teachers in Tehran

The purpose of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and
organizational justice with the job performance of primary school teachers in Tehran. The
research method used was descriptive correlation. In the present study, the statistical population
of the study is 120 primary school teachers in Tehran. The sample size is proportional to the
number of people in the community is 92 people and the sampling method has been selected by
simple random method. To collect data, standard questionnaires have been used. In this study,
standard questionnaires were used to measure research variables. The standard questionnaire of
moral intelligence (Lenin and Kiel, 1998) was used to measure moral intelligence, the standard
questionnaire was used to measure organizational justice (Morman, 1998), and the standard
questionnaire of Achio (2000) was used to measure job performance. Pearson correlation and
multivariate regression using SPSS 21 software were also used to analyze the data. The results of
the main hypothesis showed that there is a relationship between moral intelligence and
organizational justice with the job performance of primary school teachers in Tehran. The results
of sub-hypotheses showed that there is a relationship between moral intelligence and job
performance of elementary school teachers in Tehran and there is a relationship between
organizational justice and job performance of elementary school teachers in Tehran .
Keywords: moral intelligence, organizational justice, job performance
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