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 چکیده 
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  ساختاری بود.همبستگی با تاکید بر معادالت-روش پژوهش، توصیفی

نفر با  300تعداد نفر بود که از بین آنرا  1200یه به تعداد متوسطط ه دورا اوو و دوش شططرر اروم یرانمدکلیه 

نسطططبی به انوان نمونه انت ار گردید. جم   بررا گیری از جدوو مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای

شنامهآوری دادا س ستفادا از پر سه ، ها با ا سجاش مدر س گویی به محیط ، ان ستاندارد توان پا فرهنگ های ا

شنامهسازمانی ،  س صورت گرفت . روایی پر سیله تحلیل باور کارآمدی جمعی معلمان و تعرد اخالقی  ها به و

به کمک  هاتجزیه و تحلیل داداش آلفای کرونباخ بررسی و مورد تائید واق  شد. ااملی تأییدی و پایایی  به رو

شان داد صورت پذیرفت LISRELو  SPSSافزار دو نرش سازمانی . نتایج ن سجاش  سه و ان با بین فرهنگ مدر

ساختاری  س گویی مدیران به نیازهای محی ی با نقش میانجی تعرد اخالقی و کارآمدی جمعی یک راب ه  پا

ستقیم، از طریق تعرد اخالقی و م صورت غیر م ستقیم و هم ب صورت م سازمانی هم ب ثبت وجود دارد و اوامل 

 کارامدی گروهی توان پیش بینی املکرد مدیران در پاس گویی به نیازهای محی ی را دارد.
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 قدمهم

گیرندا در مواجره با مسائل و مشکالت سازمانی ترین فرد تصمیممدیران به انوان اصلی    

 & Saragzi, Nastizayi)کنندای در موفقیت و شکست سازمان ایفا مینقش تعیین کنندا

Pourghaz, 2015).  از این رو تامین پاس گویی و ایجاد شرایط م لور جرت تحقق اهداف

 & Mcdaniel, Bogdewic, Hollowayگردد )ان از وظایف مدیر سازمان محسور میسازم

Hepworth, 2009 .)های پاس گویی در مدیریت توجه به نیازهای محی ی است. یکی از جنبه

مدیر  یستگیشابه انوان  بنابراین املکرد مدیر بر مبنای پاس گویی به نیازهای محی ی

که ضمن  یابه گونه یط،اثرب ش در مح یشو پو یرونیب و یدرون یطدرک شرا یبرا سازمان

 یزبقا و توسعه خود را ن ی،اثرب ش یط،مح یهااز فرصت یبردارو بررا یازهابه موق  ن ینتأم

 ی،سازا مشتمل بر سه بعد مفروم ینا  .(,Taghizadeh (2012یند، تعریف شدا استنما ینتأم

بعد (. TaghiZadeh,2012؛ Turkzadeh & Razi, 2009)باشدیاملکرد مو  ریساختا

 یرمتغ یطاز آن در مح یو اقتضائات ناش یطبه شرا ییپاس گو یایبر ضرورت و مزا یمفروم

-هرگونه جرت(. Turkzadeh & Razi, 2009اشارا دارد ) یسازمان یدرون یهاو چالش یرونیب

 ییاس گوشدا است که منجر به پ یدتمر ی یو مح یدرون یو سازوکارها یباتترت یری،گ

(. Turkzadeh & Razi, 2009 مربوط به بعد ساختاری می باشد) بموق  و مناسب خواهد شد

و تحقق  یشبرداست که در جرت پ یها و اقدامات یتمجمواه فعال یمنظور از بعد املکرد

 (.(Taghi Zadeh, 2012یدآ یبه امل م ییپاس گو

 سازمان از جملهانسجاش است که  مانیمتعدد فردی و سازاملکرد مدیران تحت تأثیر اوامل     

ها سازمان یتموفق سازمانی نقش مرمی در اوامل ینتراز مرم یکیبه انوان آنراست. انسجاش 

 توانیگونه که مآن (NekoiMoghadam, Behzadi & keshavarzi, 2012). کندمی ایفا

 ی یو اقتضائات مح یطامناسب به شر ییپاس گو یسازمان برا یتوانمندساز یبرا یآن را ابزار

 یفسازمان تعر یمشترک ااضا یتاحساس مسؤول یدانست. محققان انسجاش را به معنا

 (.Lenard, Straehleb & Ypi, 2011) به تحقق اهداف منجر گردد تواندیکه م کنندیم

حس را  ینامر دارد که کادر آموزش مدرسه و دانش آموزان ا ینانسجاش مدرسه اشارا به ا

 یکه ااضا یمدرسه لحاظ شوند. زمان یتو ترب یمتعل ینداز فرا یاشند که به انوان ب شداشته ب

ر د نیز انسجاشدهد، احساس غرور کنند  یم یرو یادگیریکه در آن  یمدرسه نسبت به مکان

 .(Abbasian, Mohebbi & Mirzapour, 2016یابد ) یم یشافزا یآن مدرسه در حد م لوب

آموزشی است که منجر به افزایش بررا  رایمترین نقاط قوت سازمانانسجاش سازمان یکی از مر



  63 1399 تابستان ،دوم شماره، هشتمدوره                                                      فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 ,Heidemann) گرددوری و تحقق اهداف سازمان و در نتیجه استمرار موفقیت سازمان می

فرهنگ سازمانی هویت فرهنگ سازمانی از دیگر اوامل سازمانی موثر بر املکرد است.  (.2010

ای ملموس نبودا بلکه نیرویی پنران است که موجب اجتماای هر سازمان است که پدیدا

صاحبنظران از فرهنگ سازمانی بعنوان  .گرددها میااضای سازمان و فعالیت آن انسجاش

تواند منجر به برند که م لوبیت آن میها و باورهای بین فردی ناش میای از ارزشمجمواه

موضوع فرهنگ سازمانی در  حاو اگر به(. Amin Mozaffari, 2008) داملکرد شغلی شو

ی کوچکی است که فضای اجتماای درون مدارس بپردازیم، می توان گفت که مدرسه جامعه

 هایی که مدارس بهکند. در واق ، نگرشآورد و انگیزش ایجاد میمبتنی بر تعامل را بوجود می

 ت.ها مؤثر اسکنند، در میزان انگیزش آنمنتقل میااضا  صورت پنران و به صورت رسمی به  

گیری انگیزا، تعرد، تالش و تمرکز در مدارس به فرهنگ مدرسه وابسته است و بنابراین شکل

گیرد. درنتیجه، فضای حاصل از تعامالت اجتماای در س ح مدرسه را در بستر آن صورت می

فرهنگ سازمانی در کارکنان  .(Hasani & xezri,2018) کردرهنگ مدرسه تلقی فتوان می

رود تا بازدارندا های بنیادی بقا و سازگاری با محیط را از میان بردارند، آوانایی را پدید می این ت

فرآیندهای درونی را پی افکنند و سرانجاش  سازگاری و بقای سازمان را در بستر زمان پابرجا 

 (.Amin Mozaffari, 2008 (سازند 

چون انسجاش سازمانی و فرهنگ فراتر از ارتباط سادا و مستقیم بین اوامل سازمانی هم  

تحت تأثیر برخی از متغیرهای  املکرد مدیران با رسد راب ه اوامل سازمانیبه نظر میسازمان 

گردد. زیرا آنرا بعنوان متغیرهای و تعرد اخالقی تعدیل می ای همچون کارآمدی جمعیواس ه

 Banduraکنند. می ارتباط بین اوامل سازمانی و املکرد مدیران را پشتیبانی ی،فرآیند

های مورد نیاز در جرت تحقق خودکارآمدی را باور به توانایی ش ص در انجاش فعالیت  (1997)

 ,Taheri & Hoveida)داند که تاثیر بسیاری بر رفتار و اهداف فرد دارداملکرد مورد نظر می

ی های جمعانوان باورهای مشترک گروا در خصوص ظرفیتبه کارآمدی گروهی  .(2019

های مورد نیاز برای تولید س ح باالیی از دستاوردها ای فعالیتبرای سازماندهی و اجرای دورا

ها، راهبردها، تالش تعریف شدا است این باورهای مشترک بر اهداف، مدیریت مناب  و برنامه

(. کارآمدی گروهی در Dabbish, 2011 & Goodmanو مداومت ااضای گروا موثر است)

کادر آموزشی مدرسه بر دانش آموزان و املکرد  از تاثیر مثبتابارت است  سیستم آموزشی

 یغرباو شناخت یکبه انوان کارآمدی  یباورها  (Abassian & et al,2016).کلی سازمان 

 یذات یمباورها مفاه ینا .کند یامل م مدیران      یو خروج یو ااماو ورود یشهاند یبر رو

خاص، بدون تفکر  یو امل کردن به روش ها یشیدنسمت اند و افراد را به ی شوندشناخته م
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تفکر، احساس  یاامل تفاوت در چگونگ ینمرم تر یکارآمد یدهند. باورها یسوق م آگاهانه

نتایج برخی  .(Abdoli soltan ahmadi, Mahmudi & Amani, 2012)و امل افراد است

 ه ای قابل توجری در راب ه از م العات حکایت از این دارد که کارآمدی گروهی نقش واس

 Klassen and؛  Bradford , 2013بین برخی از متغیرهای سازمانی و املکرد مدیران دارد )

Kravchenko,2018 ). ایهمچنین تعرد اخالقی متغیر دیگری است که احتماال نقش واس ه 

  ,Hogan)دقابل توجری در روابط بین اوامل فردی و سازمانی با املکرد مدیران داشته باش

Kelley, lambert & Grifin , 2015).   تعرد اخالقی به معنای در هم آمی تگی با ارزش

فرد متعردانه به دنباو  شناخت و دریافتن  .های اخالقی در جرت خویشتن و دیگری است

خویشتن است. زمانی که متعردانه ارزش های وابسته به دیگری همچون راایت حقوق و 

بط بین فردی، حفظ محیط زیست به منظور تداوش بقای خود و دیگری و حریم افراد در روا

 (.Hashemi, 2015ند )گونه انسان را پنداشت و بیان خود از خویشتن؛ لحاظ می ک

ای از فشارهای هنجاری درونی شدا برای امل کردن به تعرد اخالقی را به انوان مجمواه   

 Allen & Meyerطبق نظر  اند.، تعریف کرداای که اهداف و مناف  سازمانی محقق شودشیوا

در تعرد ااطفی  .، تعرد شامل سه بعد تعرد ااطفی، هنجاری و مستمر می باشد (2011)

 یکه افراد خود را با سازمان معرف یباشد به طور یکارکنان به سازمان م یااطف یوندبردارندا پ

د به سازمان بر اساس درک ابارت است از تعرد فررد مستمرتع. (Craig, 2019) کنند یم

تعرد هنجاری  .(Fayazi & yusefianArani,2015) مرتبط با ترک سازمان یها ینهفرد از هز

در  .(Bolton & Laser,2013)ماندن در سازمان  یبرا یابارت است از احساس اجبار اخالق

سازمانی  هایی احاطه شدا اند که به اهداف و مناف ها مدیران با هنجارها و ارزشسازمان

مشروایت می ب شد و در صورت درونی شدن این هنجارها مدیران خود را متعرد به تالش 

گردد و در این جرت حصوو به اهداف سازمانی می دانند که منجر به املکرد م لور آنرا می

حاکی از تأثیر قابل توجه تعرد و اخالق   Steffans (2018) Kim & Brymerمورد م العات 

های آموزشی جرت بقای سازمان بود فرایندهای املکردی مدیران و سازمان است.کاری بر بر

 ب ش هستند معنادار و سازگاری با تغییرات محیط نیازمند سیستم مدیریتی موثر و اثر

(Torkzade and Jafary, 2012) .،مدیران مدارس یکی از مرمترین اجزای  از این جرت

به انوان جزء  آنان در پاسخ به نیازهای محی یاملکرد   سیستم های آموزشی هستندکه

 ،یریتنقش مد یاساس یکارکردها یلبرخوردار است و به دل یژاو یتاز اهم هاسازمان یدیکل

 بدیری است آن شروع شود. یریتاز مد یستیبا یردگ تصور یاگر قرار است در آموزش تحول
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تاثیرگذار بر املکرد  شناخت و درک امیق اناصر تحقق موفقیت آمیز این مرم مستلزش

با توجه به مساله پژوهش و اهمیت پاس گویی مدیران به نیازهای  بنابراینمدیران خواهد بود. 

رد گذار بر املکمحی ی و ضرورت بررسی اوامل موثر برآن،  ارائه مدلی از اوامل سازمانی تاثیر

واند تمیی محی ی مدیران مدارس در راستای بربود املکرد مبتنی بر پاس گویی به نیازها

ای این هزش به ذکر است یافتهتلویحات نظری و بالینی سودمندی را به دنباو داشته باشد. ال

نماید تا شناخت جامعی از نوع پژوهش به مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش کمک می

فرهنگ مدارس و میزان انسجاش و یکپارچگی حاکم بر مدارس و همچنین میزان املکرد 

بر مبنای پاس گویی به شرایط محی ی به دست آورند. این پژوهش به مدیران و  مدیران

های ااضا و نماید تا به منظور تحقق اهداف و م لوبیتمسئوالن آموزش و پرورش کمک می

سازمان، بستر و زمینه الزش جرت انسجاش سازمانی را فراهم آورند، تدابیر الزش برای ایجاد و 

ها و اقدامات ضروری را برای پیشبرد  لور را  ات اذ و سپس فعالیتتوسعه فرهنگ سازمانی م

از این رو، با توجه و تحقق انسجاش انجاش دهند، تا زمینه الزش برای بربود املکرد فراهم گردد. 

به م الب م رح شدا هدف پژوهش حاضر تحلیل روابط انسجاش مدرسه و فرهنگ سازمانی با 

ویی به نیازهای محی ی با میانجیگری تعرد اخالقی و املکرد مدیران بر مبنای پاس گ

 باشد.کارآمدی جمعی می

  

 پیشینه پژوهشی 

انسجاش بر پایداری ای نشان داد که در م العهMir (2018) در راستای موضوع تحقیق حاضر  

در پژوهشی به این نتیجه  Shahverdi (2017) دارد. و قابل توجری دارو املکرد تأثیر معنی

طور مستقیم بااث افزایش نوآوری و املکرد شطغلی  که فرهنگ سازمانی هم بطهیافتند دست 

ای هکند که هنجارهای فرهنگی، ارزشرای فرهنگی و سیستمگیری میوی نتیجه .مطی شطود

 & Sagheb esmaeil pourگذار بر املکرد شغلی در صنعت تولید دارد. جبران کنندا تاثیر

et al (2020) م رح« راب ه اخالق کاری با املکرد شغلی کارکنان»تحت انوان  در پژوهشی 

کردند که بین اخالق کاری و ابعاد آن با املکرد شغلی کارکنان راب ه مثبت معنی داری وجود 

راب ه اخالق کاری و سالمت سازمانی با »در پژوهشی با انوان  Esmaeil pour (2018)دارد. 

اشارا کرد که بین اخالق کاری و سالمت « دانشگاا درمانی-املکرد شغلی کارکنان اداری

سازمانی با املکرد شغلی کارکنان راب ه معنی داری وجود دارد و مولفه روح جمعی اخالق 

 Mirkamali, Narenji sani کاری پیش بینی کنندا قوی تری برای املکرد شغلی می باشد.

& Alami(2011)  ی گروهی در مدارس ابتدایی بررسی فرهنگ کارآمد»در پژوهشی با انوان
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اشارا کردند که فرهنگ کارآمدی « شرر ترران و راب ه آن با املکرد معلمان این مدارس

گروهی در مدارس راب ه معنی داری با املکرد معلمان داشته و قادر به پیش بینی قابل توجه 

در پژوهشی با انوان راب ه فرهنگ Weerarathna  2014)(.املکرد فردی معلمان می باشد

به نتایج قابل توجری دست پیدا کردند.  "سازمانی و املکرد کارکنان: مورد م العه سریالنکا

 وی به این نتیجه رسید که بین فرهنگ سازمانی و املکرد کارکنان ارتباط وجود دارد.

Budworth (2011)  یادگیری فردی و املکرد گروهی: نقش کارآمدی »در پژوهشی با م العه

نشان دادند که کارآمدی گروهی راب ه معنی داری با املکرد گروهی داشته و « گروهی

 کند. همچنین، نقش واس ه ای معنی داری بین یادگیری فردی و املکرد گروهی ایفا می

ثیر انسجاش و ادش توافق بر رفتارهای تا»با بررسی Van Woercom(2010)در پژوهشی   

م رح نمودند که انسجاش تاثیر مثبتی بر رفتارهای اشتراک « اشتراک دانش و املکرد فردی

 دانش و املکرد فردی دارد و قادر به پیش بینی اشتراک دانش و املکرد فردی مدیران است.

 بر اساس م الب ذکر شدا ، فرضیه های تحقیق به این شرح می باشد:

 . انسجاش سازمان بر املکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.1

 . فرهنگ سازمان بر املکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.2

 . کارآمدی گروهی بر املکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.3

 . تعرد اخالقی بر املکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.4

ارآمدی گروهی و تعرد اخالقی بر املکرد گری ک. فرهنگ سازمانی و انسجاش مدرسه با میانجی5

 مدیران تاثیر غیرمستقیم دارد.

  مدو مفرومی پژوهش به صورت زیر می باشد: با توجه به مروری بر پیشینه نظری و تجربی ،

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Ranitha_Weerarathna
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 روش تحقیق

وری دادا ها تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.از نظر نحوا گردآ    

به  (SEM1) سازی معادالت ساختاریطور مش ص مبتنی بر مدو همبستگی و به –توصیفی 

متوس ه دورا اوو  یرانمدجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه  روش تحلیل مسیر می باشد.

نفر به روش نمونه گیری طبقه ای  300تعداد نفر می باشد.  1200یه به تعداد و دوش شرر اروم

و با استفادا از جدوو مورگان به انوان نمونه انت ار گردید. ابزار گرداوری دادا ها شامل  نسبی 

انسجاش مدرسه  ؛Taghi zadeh (2012)های استاندارد توان پاس گویی به محیطپرسشنامه

Terous(2004)  (2000)فرهنگ سازمانی؛ Denison باورکارآمدی جمعی معلمان؛Schanen & 

Moran(2004) د اخالقی تعر و Hashemi et al(2016)ها به وسیله باشد. روایی پرسشنامهمی

همچنین پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای  گرفت.قرار بررسی تحلیل ااملی تأییدی مورد 

، 81/0گروهی  ،کارآمدی80/0مدرسه ، انسجاش92/0سازمانی فرهنگبررسی شد که برای  کرونباخ 

باشد. برای تجزیه و بدست آمد و به لحاظ آماری قابل قبوو می 81/0و املکرد 93/0اخالقی تعرد

 یابیمنظور بررسی روابط الی بین متغیرها از روش مدوو به SPSS23  تحلیل دادا ها از نرش افزار 

 استفادا شد.   LISRELمعادالت ساختاری به روش تحلیل مسیر با استفادا از نرش افزار 

 

 هایافته

نفر از مدیران دورا متوس ه شرر ارومیه می باشد  300تحقیق متشکل از نمونه آماری       

میانگین و  1درصد زن می باشند. در جدوو شمارا  55درصد مرد و  45که از نظر جنسیت 

 انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق آوردا شدا است.
 

 پژوهش. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای 1جدول

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد نمونه متغیر

 70/4 84/2 .75 56/3 300 عملکرد مدیران

 75/4 95/2 .92 35/3 300 تعهد اخالقی

 71/4 87/2 .79 24/3 300 کارآمدی جمعی

 73/4 47/2 .85 45/3 300 مدرسه انسجام

 85/4 62/2 .74 33/3 300 فرهنگ سازمانی

     

                                                           
1. Structural equation modeling  
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( مربوط به تغیر کارآمدی گروهی 47/4بیشترین میانگین) براساس جدوو باال مش ص گردید که

 ( مربوط به متغیر انسجاش مدرسه می باشد.37/4می باشد و کمترین میانگین )

در این پژوهش در بکار گیری روش آماری، ابتدا با استفادا از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف 

وش آماری)پارامتری،غیرپارامتری( که باید نرماو بودن دادا ها مورد آزمون قرار گرفت تا نوع ر

دادا های تماش متغیر ها نرماو است و برای  استفادا شود مش ص می گردد، نتایج نشان داد توزی 

جدوو ماتریس همبستگی آزمون هریک از متغیرها می توان از آزمون های پارامتریک استفادا کرد. 

همبستگی متغیر های مورد بررسی در مبنای تجزیه وتحلیل مدو های الی است ، ماتریس 

 ارائه شدا است : 2پژوهش حاضر در جدوو 

 
 .ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق2جدول 

 5 4 3 2 1 اامل

املکرد مدیران بر مبنای 

 پاس گویی

1     

    1 .67 تعرد اخالقی

   1 .70 .73 کارآمدی جمعی

 1 .74 .72 .69 .67 مدرسه انسجاش

 .77 .75 .66 .56 .62 فرهنگ سازمانی

 در جدوو شمارا به منظور بررسی روایی ابزارهای پژوهش از تحلیل ااملی تائیدی استفادا شد.

  نتایج شاخص های تحلیل ااملی تاییدی متغیرهای پژوهش ارائه شدا است:  3
  

 مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش های برازش. شاخص3جدول 

 شاخص            

 متغیر 
Df 2X RMSEA CFI NFI NNFI IFI GFI 

املکرد برمبنای 

 پاس گویی

143 15/331 06/0 95/0 91/0 93/0 95/0 90/0 

 90/0 90/0 97/0 96/0 90/0 07/0 77/597 214 تعرد اخالقی

 96/0 98/0 95/0 96/0 98/0 06/0 98/60 26 کارامدی جمعی

 95/0 98/0 96/0 96/0 98/0 07/0 34/115 57 انسجاش مدرسه

 99/0 99/0 98/0 99/0 98/0 02/0 03/79 46 فرهنگ سازمانی
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تحقیق  شود شاخصرای برازش مدو اندازا گیری متغیرهای مشاهدا می3از جدوو شمارا طور که همان

، درنتیجه نشانگر برازش خور متغیر تحقیق دارای مقادیر باالتر از استاندارد می باشد 5برای هر 

 مدو هستند.

گوی مفرومی پیشنراد شدا از طریق مدو یابی معادالت ساختاری به روش تحلیل در ادامه، ال

( 2000مسیر آزمون شد. برای بررسی برازش الگو، از شاخص های برازشی که گیفن و همکاران )

پیشنرادا نمودا اند، استفادا شد. این شاخص ها شامل موارد زیر هستند. شاخص نسبت مجذور 

 1قابل پذیرش هستند، شاخص برازش ت بیقی 3که مقادیر کمتر از  (f/d.2X)خی به درجه آزادی 

(CFI،) 2شاخص نیکویی برازش (GFI)  نشانگر برازش مناسب مدو هستند  9/0که مقادیر بیشتر از

نشانگر برازش مناسب  80/0که مقادیر بیشتر از ( AGFI) 3و شاخص تعدیل شدا نیکویی برازش

نشانگر  08/0که مقادیر کمتر از ( RMSEA)خ ای تقریب  مدو هستند، مجذور میانگین مربعات

ضرایب تی   استاندارد و خروجی نرش افزار بر اساس ضرایب  برازش مناسب مدو هستند. در زیر

  نشان دادا شدا است.

 

 
 خروجی نرم افزار براساس ضرایب استاندارد .1شکل

 
 

                                                           
1. Comparative Fit Index 

2. Goodness of Fit Index 

3.Adjusted Goodness of Fit Index 
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 خروجی نرم افزار براساس ضرایب تی .2شکل

 

 های برازش کلی مدل آزمون شدهشاخص .4جدول

 برازش ه به باال بودن شاخصگردد که با توج( مالحظه می4بر اساس مندرجات جدوو)   

 برازش شاخص، (IFI)افزایشی برازش شاخص، (NFI)برازش هنجاری شاخص ،(CFI)ت بیقی

مدو ساختاری  از برازش  RMSEAوپایین بودن  (GFI)شاخص نیکویی برازش (NNFI)هنجارنشدا

 باشد.م لوبی برخوردار می

 برآورد ضرایب  اثرات مستقیم .5جدول 

مشاهده مقدار مقدار مطلوب شاخص برازش

 شده

 نتیجه برازش

 مناسب 73/2 3کمتر از  (Chi-square/df)   شدا برنجار اسکوئر کای

 مناسب 99/0 90/0بیشتراز (CFI)   ت بیقی برازش شاخص

 مناسب 99/0 90/0بیشتراز (NFIشاخص برازش هنجاری        )

 مناسب 99/0 90/0بیشتراز (IFI)  افزایشی زشبرا شاخص

 مناسب 97/0 90/0بیشتراز (NNFI) هنجارنشدا برازش شاخص

 مناسب 99/0 90/0بیشتراز (GFI)شاخص نیکویی برازش

 مناسب 07/0 08/0کمتراز  (RMSEA) برآورد خ ای مربعات میانگین ریشه

 اثرات ضریب مسیر  متغیرها

 مستقیم

 س ح معنی داری tآمارا 

    برروی املکرد مدیران از 

 01/0 45/4 24/0 کارآمدی گروهی

 01/0 59/3 23/0 تعرد اخالقی

 01/0 09/3 20/0 فرهنگ سازمانی



  71 1399 تابستان ،دوم شماره، هشتمدوره                                                      فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 

دهد.  با تمامی اثرات مستقیم را نشان می Pvalueو مقدار  Tجدوو باال ضریب استاندارد،  مقادیر 

ثبت و معنی دار روی توان گفت که تمامی متغیرهای مستقل تاثیر متوجه به مقادیر ارائه شدا می

 متغیرهای وابسته دارند. 

  گیریاثرات غیر مستقیم و بررسی میانجی

های روش مدو یابی معادالت ساختاری،  برآورد اثرات غیر مستقیم متغیرها بر یکی از ویژگی

یکدیگر است.  این ویژگی به پژوهشگران این امکان را می دهد تا نقش میانجی متغیرها را در 

 برآورد ضرایب اثرات غیر مستقیم را نشان می دهد. 6بررسی قرار دهند. جدوو  مدو مورد
 

 

 

 

 
 

 : برآورد ضرایب اثرات غیر مستقیم6جدول 
 س ح معنی داری tآمارا  ضریب مسیر متغیر

    بر روی املکرد مدیران از )میانجی: کارآمدی گروهی (

 01/0 14/5 25/0 فرهنگ سازمانی

 01/0 88/4 14/0 انسجاش مدرسه

    بر روی املکرد مدیران از )میانجی: تعرد اخالقی( 

 01/0 64/9 45/0 فرهنگ سازمانی

 01/0 11/8 38/0 انسجاش مدرسه

 

 

 

 01/0 67/4 24/0 انسجاش مدرسه

    برروی کارآمدی گروهی از

 01/0 53/9 46/0 فرهنگ سازمانی

 01/0 69/9 32/0 انسجاش مدرسه

    برروی تعرد اخالقی از

 01/0 46/15 62/0 فرهنگ سازمانی

 01/0 01/7 28/0 انسجاش مدرسه
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 های پژوهشبررسی فرضیهچ 

 فرضیه اول: انسجام سازمان بر عملکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.

ر انسجاش مدرسه بر املکرد مدیران به ( ضریب تاثیر و مقدار تی متناظ5با توجه به جدوو)      

( فرضیه دوش تحقیق 01/0داری)باشد. با توجه به س ح معنی( می67/4(، )24/0ترتیب برابر با)

 شود. بنابراین می توان گفت که انسجاش مدرسه بر املکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.تائید می

 تقیم دارد.فرضیه دوم: فرهنگ سازمان بر عملکرد مدیران تاثیر مس

( ضریب تاثیر و مقدار تی متناظر فرهنگ سازمان بر املکرد مدیران به 5با توجه به جدوو)      

( فرضیه یک تحقیق 01/0داری)باشد. با توجه به س ح معنی( می09/3(، )20/0ترتیب برابر با)

 قیم دارد. مست شود. بنابراین می توان گفت که فرهنگ سازمانی بر املکرد مدیران تاثیرتائید می

 .فرضیه سوم: کارآمدی گروهی بر عملکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد

 بر املکرد مدیران به ترتیبکارآمدی گروهی ( ضریب تاثیر و مقدار تی متناظر 5با توجه به جدوو)

( فرضیه سوش تحقیق تائید 01/0داری)باشد. با توجه به س ح معنی( می45/4(، )24/0برابر با)

 بر املکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.کارآمدی گروهی بنابراین می توان گفت که  شود.می

 فرضیه چهارم: تعهد اخالقی بر عملکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.

بر املکرد مدیران به ترتیب تعرد اخالقی ( ضریب تاثیر و مقدار تی متناظر 5با توجه به جدوو)

( فرضیه چرارش تحقیق تائید 01/0داری)توجه به س ح معنی باشد. با( می59/3(، )23/0برابر با)

 بر املکرد مدیران تاثیر مستقیم دارد.تعرد اخالقی شود. بنابراین می توان گفت که می

گری کارآمدی گروهی و تعهد فرضیه پنجم: فرهنگ سازمانی و انسجام مدرسه با میانجی

 اخالقی بر عملکرد مدیران تاثیر غیرمستقیم دارد.

اثر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی و انسجاش مدرسه بر املکرد مدیران ، تمامی  6ا توجه به جدوو ب

باشد، از آنجایی که این مسیر از روی تعرد اخالقی و کارآمدی دار میمعنی 01/0مسیرها در س ح 

 کند، لذا نقش میانجی این متغیرها در روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته گروهی ابور می

 شود.تائید می

 

 گیریبحث و نتیجه

 در یراناملکرد مد بررسی  بین فرهنگ مدرسه و انسجاش مدرسه با این تحقیق با هدف       

 ی ی با نقش میانجیگری تعرد اخالقی و کارآمدی جمعی به انجاش رسیدمح یازهایبه ن ییپاس گو

بر املکرد مدیران بر مبنای  انسجاش مدرسهنتایج مرتبط با فرضیه اوو پژوهش نشان داد که . 
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  ؛ Mir (2018)یافته مذکور با یافتهپاس گویی به نیازهای محی ی تأثیر دارند. 

Turkzadeh(2009) ،(2010) Van Weorcom توان یک گرا باشد. زیرا انسجاش را میمی

ز کند و جامعه را از انحرافات ناشی ااجتماای خواند که به یکپارچگی امومی جامعه کمک می

و تالش گروهی از افراد سازمان بصورت یکپارچه با ب شدتالش برای فردیت و استقالو  نجات می

توجه به هدف سازمان به اثرب شی سازمان تاثیر گذار است این بدین معنی است که مدیران در 

باشند که هدف مشترک، جو همکاری و تناسب برنامه یک مجمواه ای در حاو انجاش وظایف می

د. افتزهای سازمان وجود دارد و در چنین وضعیتی املکرد مدیران برتر و مؤثرتر اتفاق میبا نیا

حس را داشته  ینامر دارد که کادر آموزش مدرسه و دانش آموزان ا ینانسجاش مدرسه اشارا به ا

مدرسه  یکه ااضا یمدرسه لحاظ شوند. زمان یتو ترب یمتعل ینداز فرا یباشند که به انوان ب ش

در آن مدرسه  نیز انسجاشدهد، احساس غرور کنند یم یرو یادگیریکه در آن  یبه مکان نسبت

دهد همچنین فرضیه دوش نشان می( Abbasian & et al, 2016د)یابیم یشافزا یدر حد م لوب

رانی های پژوهشگها با یافتهکه فرهنگ سازمانی بر املکرد مدیران تاثیر دارد. این ب ش از یافته

که نشان دادند، فرهنگ سازمانی تاثیر قابل توجری بر املکرد  Weerarathna 2014)(همچون

شناخت  برای شناخت سازمان و رفتارها و املکرد کارکنان، . بنابراینشغلی تاثیر دارد، همسو است

ادی است. زیرا با اهرش فرهنگ به سادگی می توان انجاش تغییرات را فرهنگ گامی اساسی و بنی

د. فرهنگ غنی سازمان همانند یک جدید را در سازمان پایدار کر تسریل و جرت گیری های

احساس و ادراک  سازمان را به وسیله نیروی انسانی کارا هدایت نمودا، نیروی غنی و انرژی زا،

 ایجاد و اخالقیات و معنویات را در محیط، گیزا ای قوی در افراد،ان یکسان به اهداف سازمان دادا،

 . گرداندنظاش مند می

یافته مرتبط با فرضیه سوش نشان داد که کارآمدی گروهی بر املکرد مدیران تأثیر مستقیم       

همسو است. افراد در  Sagheb Esmaeil pour (2019)هایها با یافتهاین ب ش از یافته .دارد 

گیرند که االوا بر ااتماد به توانمندی خویش در جرت انجاش های قرار میها در گروازمانسا

ا دهند که اثرب شی سازمان را ارتقاء دادوظایف، باورهایی را در ارتباط با پتانسیل گروا تشکیل می

شترک کارآمدی گروهی را به انوان باورهای مسازد. و موجبات املکرد شغلی باالیی را فراهم می

های مورد نیاز برای ای فعالیتهای جمعی برای سازماندهی و اجرای دوراگروا در خصوص ظرفیت

کارآمدی گروهی باال منجر به هدف های باال . شدا استتولید س ح باالیی از دستاوردها تعریف 

 اما دست یافتنی، تالش زیاد و پشتکار االی می شود و کارآمدی گروهی پایین منجر به تالش

با توجه به اهمیت   Soltani & et al ,2012)  .(Abdolalliکمتر و املکرد پایین می شود

کارآمدی گروهی، مسؤولین در هر سازمانی جرت حصوو به نتایج م لور اقداماتی در راستای 

https://www.researchgate.net/profile/Ranitha_Weerarathna
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دهند. زیرا وجود کارآمدی گروهی مؤثربه املکرد بیشتر منجر ارتقاء کارآمدی گروهی انجاش می

 شود. می

ای هبر املکرد مدیران تأثیر مستقیم دارد. یافتهعرد اخالقی نشان داد تنتایج فرضیه چرارش      

است. تعرد از جمله اوامل شناخته  Budworth (2011)این ب ش با یافته پژوهشگرانی همچون

شدا ای است که صاحبنظران آن را بعنوان اامل مکمل املکرد شغلی توصیف می کنند زیرا با 

عرد در افراد سازمان، نیازی به کنترو و صرف مناب  جرت هدایت افراد به سمت هدف وجود ت

نیست و این نمود و مبنایی جرت ارتقاء املکرد مدیران می باشد. افراد پیرو بایستی در دورنی 

ها اقداش کنند و بدون اینکه اامل بیرونی تعیین کنندا رفتار آنرا باشد سازی ارزش ها و هنجاری

  Meyer, Becker  & Vandenbergh(2004) . .ها و خواسته های درونی راهبر وی گردد انگیزا

پیشنراد کردند که تعرد اخالقی به  ،Geri Desi & Ryan (2000)در راستای نظریه خودتعیین

شود. به ابارتی، این دیدگاا م رح برای تنظیم رفتار توصیف می  انوان نوای سازگاری ناهشیار

اد باتعرد اخالقی باال، نسبت به انجاش تعردات سازمانی بمنظور اجتنار از احساس کند که افرمی

 کنند.  گناا و اض رار یا برآوردن انتظارات دیگران احساس اجبار می

انسجاش مدرسه و فرهنگ سازمانی بر املکرد مدیران بر مبنای تحلیل مدو پژوهش نشان داد که  

به  با توجهکارآمدی گروهی و تعرد اخالقی تاثیر دارند.  پاس گویی به نیازهای محی ی از طریق

جدوو اثر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی و انسجاش مدرسه بر املکرد مدیران ، تمامی مسیرها در 

باشد، از آنجایی که این مسیر از روی تعرد اخالقی و کارآمدی گروهی دار میمعنی 01/0س ح 

رها در روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته  تائید کند، لذا نقش میانجی این متغیابور می

به ابارتی دیگر مدو نرایی نشان داد که بین اوامل سازمانی با املکرد مدیران با نقش شود. می

میانجی تعرد اخالقی و کارآمدی جمعی یک راب ه ساختاری مثبت وجود دارد. و اوامل سازمانی 

از طریق تعرد اخالقی و کارامدی گروهی توان  هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم،

 پیش بینی املکرد مدیران را دارد.  

ارتقاء متغیرهای مستقل همچون اوامل سازمانی همچون فرهنگ و انسجاش سازمان از سوی 

های کار را با کیفیت بیشتری همراا مسؤولین موجبات کارآیی مدیران را فراهم می کند و فرآیند

ریت اثرب ش وابسته به اوامل زمینه ای مذکور است و آنرا نقش موثری در می سازد زیرا مدی

کنند. بنابراین املکرد مدیران به انوان سیستم رفتاری که نمود برتری املکرد مدیران ایفا می

از انجاش وظایف و تکالیف مدیران در سازمان است بر اساس اوامل سازمانی قابل پیش بینی است. 

تعدیل کنندا ای همچون تعرد اخالقی و کارامدی گروهی وجود دارد که هر  در این میان اوامل
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یک بعنوان اوامل زمینه ای تاثیر و تأثرات موجود را ارتقاء می ب شد. بنابراین توجه به متغیرهای 

احبنظران ص پیش بینی کنند و تعدیل کنندا املکرد مدیران در سازمان امری اجتنار ناپذیر است.

توانایی سازمان برای مقابله با محیط و ماندن پاس گویی به نیازهای محی ی دلیل حوزا مدیریت، 

را از جمله ابزارهای مرم در جرت بربود املکرد  سازمان و ارتقای اثرب شی نظاش آن  در محیط 

کنند. لذا توجه به متغیرهای تأثیر گذار در ایجاد بستر و زمینه مناسب جرت ارتقاء تلقی می

ناپذیز است. شایان ذکر است تحقیق حاضر با محدودیترایی از محدودیت ان اجتناراملکرد مدیر

های پژوهش براساس یافتهمربوط به ابزار و محددیت های مرتبط با نمونه آماری مواجه بودا است.

با توجه نتایج پژوهش در فرضیه اوو پیشنراد می شود که مدیران س وح م تلف سازمان آموزش و

های سازمانی و فردی که موجبات  انسجاش ای مدون و اساسی ویژگییق یک برنامهو پرورش از طر

آورد، بربود و ارتقاء ب شند. پیشنراد می شود که؛ مدیران و مسؤولین در سازمان را فراهم می

ادارات و مدارس با مشارکت دادن افراد در فرآیندهای امور اداری، توافق در اهداف سازمان و ارزش 

غیررسمی موجود انسجاش در سازمان را ارتقاء ب شند تا بدین وسیله بتوانند منجر به  های گروا

ارتقای املکرد سازمان در پاس گویی به نیازهای محی ی شوند که این امر می تواند زمینه الزش 

را برای ماندگاری بیشتر مدارس در محیط ایجاد نماید.  با توجه نتایج پژوهش پیشنراد می شود 

یران و مسؤولین از طریق ایجاد ب شی بعنوان توسعه فرهنگ سازمانی در ساختار سازمان که؛ مد

ا ب به ارتقاء و بربود فرهنگ سازمانی مبادرت ورزند که به مراتب منجر به املکرد مدیران شود.

شود که برنامه ریزان و سیاستگذاران سازمان توجه نتایج پژوهش در فرضیه سوش پیشنراد می

رورش در است داش و بکارگیری نیروی انسانی به شاخص های تعرداخالقی توجه نماید آموزش و پ

همچنین در برنامه های درسی تربیت معلم و  دورا های آموزشی ضمن خدمت و  توانمندسازی 

معلمان و مدیران مدارس جرت ارتقاء تعرد اخالقی تمریدات الزش را بیندیشند. با توجه به 

م تلف ب ور مستقیم و غیرمستقیم بر پاس گویی مدیران به نیازهای تاثیرگذاری متغیرهای 

محی ی و نقش مدیران در ارتقای هر یک از متغیرهای تحقیق حاضر از جمله فرهنگ و انسجاش 

پیشنراد می گردد در انت ار، آموزش،  .سازمانی که ممکن است هرکداش از دیگری نیز متاثر باشد

توانایی و مرارترای مدیران در مدیریت یکپارچه سیستم و دارا  است داش و بکارگیری  مدیران به

 بودن دیدگاا و رویکرد سیستمی توجه شود
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