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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط ساختاری اعتماد سازمانی ،اخالق حرفهای و ساختار سازمانی با اثر
بخشی مدرسه با نقش میانجی ارزشیابی عملکرد معلمان میباشد .این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و
از لحاظ جمعآوری اطالعات ،همبستگی از نوع مدل معادالت ساختاری میباشد .جامعه آماری شامل کلیه
معلمان مدارس متوسطه دوره دوم نظری شهر ارومیه در سال تحصیلی  1397-98میباشد که از بین آنها
به روش تصادفی طبقهای نسبی و با بهرهگیری از جدول کرجسی مورگان 306 ،نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی عملکرد معلمان ،پرسشنامه استاندارد
ساختار سازمانی ،اخالق حرفهای ،اعتماد و پرسشنامه تلخیص شده اثر بخشی مدرسه میباشد .روایی
ابزارها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی ابزارها باروش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار
گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS22و AMOS 22استفاده شد .ضرایب استاندارد
مسیرهای ساختار به اثربخشی  β=0/47و اعتماد به اثربخشی  β=0/35و اخالق حرفهای به اثربخشی
 β=0/08و ارزشیابی عملکرد به اثربخشی  β=0/16معنیدار میباشد .همچنین نتایج آزمون بوت
استراپ نشان داد مسیرهای غیرمستقیم ساختار و اعتماد و اخالق حرفهای به اثر بخشی از طریق
ارزشیابی عملکرد معنیدار میباشد .با توجه به نتایج ،ارزشیابی عملکرد میتواند رابطه بین ساختار و
اعتماد و اخالق حرفهای با اثر بخشی را تحت تأثیر قرار دهد.
واژگان کلیدی :اثربخشی مدرسه ،اعتماد ،ساختار ،اخالق حرفهای ،ارزشیابی عملکرد
 -1دانشجوی دکترا گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
* -نویسنده مسئولm.sameri@iaurmia.ac.ir
 -3استاد گروه علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) ،دانشگاه ارومیه ،ایران.
 -4استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the structural relationship between
organizational trust, professional ethics, organizational structure and school
effectiveness with mediating role of teachers’ performance evaluation. Research
method was practical and structural equations model. The statistical population
were all senior high-school teachers in Urmia city in the academic year of 2018-19
that between them utilizing Krejcie and Morgan table and proportionate stratified
random sampling technique 306 teacher were selected as research sample. For data
collection the researcher-made questionnaire for evaluating the performance of the
teachers, the standard questionnaire of the structure, professional ethics, trust and
an abridged questionnaire of school effectiveness were used. The construct validity
and reliability of the instruments were tested and confirmed using confirmatory
factor analysis and Cronbach’s alpha test; respectively. SPSS 22 and AMOUS 22
were two statistical soft-wares to serve the purpose of data analysis. The results
showed that the standard coefficients of structure to effectiveness (0/47), trust to
effectiveness (0/35), professional ethic to effectiveness (0/08) and performance
evaluation to effectiveness (0/16) paths were significant. As well as bootstrap test
results demonstrated that trust, structure, professional ethics to effectiveness by
mediating of performance evaluation indirect paths were significant. According to
these findings performance evaluation can effect on the relationship between trust
structure, professional ethic and effectiveness.
Keywords: school effectiveness, organizational trust, organizational
structure, professional ethics, performance evaluation
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مقدمه
سازمان آموزش و پرورش به عنوان رکن اساسی توسعه و پیشرفت هر کشوری از اهمیت ویژهای
برخوردار است (پارسا .)2017،مدارس به عنوان یک عامل آموزشی ،نقش مهمی را در ایجاد حمایت
آموزشی برای معلمان و مدیران ،هدف گذاری آموزشی ،اختصاص منابع مالی و انسانی با راه منطقی و
عقالنی جهت ارتقاء پیامدهای یادگیری دانشآموزان ،ایفا میکنند (ایکسینیو .)2019،1در این میان ،مقوله
اثر بخشی مدرسه ،چالشی اساسی و مستمر برای مدیران به شمار میرود اما صاحبنظران در ارتباط با
این مقوله به یک تعریف مشخص دست نیافتهاند .ذینفعان مختلف خروجیهای یادگیری متفاوتی را طلب
میکنند (آالن اوغلو و دمیرتز .)2016،2تالش برای اثربخشی وجه اشتراک اصلی همه سازمانهاست ،به
گونه ای که اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت و سازمان ،آگاهانه یا نا آگاهانه ،بطور مستقیم یا
غیرمستقیم به آن پرداختهاند (نقیپوراصل ،آفرینش و حمیدی .)1394اثربخشی ،موضوع اصلی در تمام
تجزیه تحلیلهای سازمانی است و تصور سازمانی بدون ساخت اثربخشی مشکل است (شیخعلیزاده و
تجاری .) 2013،در این میان ،آموزش و پرورش نیز از طریق مدارس در صدد دستیابی به اثربخشی می-
باشد .بنابراین شناخت عواملی که منجر به اثر بخشی مدرسه خواهند بود ،خود می تواند راهنما و
راهگشای خوبی برای مدیران و مسئوالن اینگونه سازمانها باشد .دانش و معرفت درباره فراگرد اثر
بخشی مدرسه میتواند به بهبود و کاربرد مؤثر منابع انسانی کمک کند و غالباً ین آگاهیها میتواند به
ایجاد یک سازمان اثربخش منتهی شود (ضیاءالدینی و مرادی.)1397 ،
اثر بخشی ،چگونگی تعامل خروجیها با محیط اقتصادی و اجتماعی را اندازهگیری میکند (لیندوسو و
هال .)2016، 3مفهوم اثربخشی اشاره میکند "به انجام رساندن اهداف مخصوص یک سازمان" (بیر4و
میلیکان .)1989،اثر بخشی سازمانی عبارتست از درجه هم خوانی نتایج عملی سازمانی با نتایج مورد
انتظار (هوی ومیسکل ،5ترجمه عباسزاده .)1392 ،اثربخشی مدرسه به عنوان یک موضوع اساسی و
متداول از سوی محققان تربیتی مورد نظر قرار گرفته است .پیشینه آن به تحقیقاتی مانند کار کلمن6و
راتر 7و بروک آور 8و ادموندز 9و موس 10و ماداوس 11برمیگردد که به عنوان شاخص ترین تحقیقات
آموزشی مربوط به مدارس اثر بخش به شمار میروند (به نقل از هوی و فرگوسن .)1985، 12نتایج برخی
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از تحقیقات نشان میدهد در کشور ما مدارس از اثربخشی مطلوبی برخوردار نیستند از جمله اینکه ،میزان
اثربخشی مدارس متوسطه شهر اصفهان کمتر ازمیانگین گزارش شده (زکی و ادیبی )1385 ،هم چنین
وضعیت مدارس متوسطه شهر ارومیه از نظر اثربخشی ،کمتر از مقدار متوسط ارزیابی شده است (حسنی و
سامری ) 1389،و میزان اثربخشی دبیرستانهای شهر تبریز ضعیف گزارش شده است (مذنب خدایی،
 .)1395،برای سنجش اثربخشی مدارس از مدلهای مختلفی استفاده می شود یکی از آنها ،سنجش
اثربخشی مدرسه "بالدوین" 1میباشد(شال و کالریس 2)2015 ،که در بررسی های انجام گرفته در
پیشینه داخلی تحقیق ،محرز شد که پژوهشهای بسیار نادر طبق این مدل انجام گرفته است لذا در
پژوهش حاضر از این مدل استفاده شده است.
بی شک دستیابی به اهداف سازمانی بدون در نظر گرفتن ساختار مناسب و مطلوب که سازمان را در
جوابگویی به تغییرات محیطی و نیز نیازهای درونی یاری نماید ،امکان پذیر نخواهد بود (عبداهلل-
زاده .)1394،ساختار سازمانی ضمن اینکه انتظارات موجود از هر نقش و ارتباطات میان آنها را تبیین
میکند ،وظایف افراد را تقسیم بندی کرده و هماهنگ میکند در نتیجه میتواند روی عملکرد مؤسسه
آموزشی و زیر مجموعههای سازمانی و فنی آن مثل کالس درس تأثیر داشته باشد (هوی ومیسکل،
ترجمه عباسزاده .)1392 ،انتخاب ساختار مناسب مدرسه و اعمال تغییرات الزم در ساختار ،که سازمان را
متناسب با شرایط و مقتضیات محیطی نماید باعث انگیزش معلمان و سالمتر شدن محیط کار شده در
نتیجه نیل به اهداف مدرسه تسهیل یابد (گوهری پور .)1388با توجه به اینکه سازمان آموزش و پرورش
محیطی متغیر و غیرقابل پیشبینی دارد و باید محیطی پویا داشته باشد بنابراین ساختارهای منعطف در
آن میتوانند در جهت اثربخشی حرکت کنند چنین سازمانهایی قادرند که به اهداف خود برسند و با
محیطهای متغیر سازگار باشند و بقای خود را تضمین کنند (ستاری و قنبری.)1395 ،
با گسترش پدیده جهانی سازی ،اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و سازمانی بطور
چشمگیری مورد توجه قرار گرفته و صاحب نظران در علوم مختلف بر اهمیت اعتماد به عنوان پیش نیاز
اثربخشی سازمانی تأکید کرده اند( به نقل ازحسین پور و قربانی پاچی .)1396،اعتماد عبارتست از
اطمینانی که به طور دو جانبه بین دو طرفی که پیامدهای مثبت برای هر دو دارد ،مبادله میشود
(کورچارسکا .)2017 ،3اگر درمدرسهای جو حاکی از اعتماد حاکم فرما باشد ارتباطات اثر بخش خواهد بود
که این امر ،ارتباطات بوروکراتیک بازدارنده را کاهش داده و باعث عملکرد بهتر معلمان میشود (گیوریان
 .) 1390،عملکرد بهتر هم متعاقباً اثربخشی مدرسه را در پی خواهد داشت .بنابراین ایجاد و توسعه اعتماد،
نقش انکارناپذیری در تحقق اهداف مدرسه ایفا میکند (حسینپور و قربانی پاجی.)1396 ،
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امروزه بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که بی اعتنایی به مسایل اخالقی وفرار از مسئولیتها
و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن سازمان می انجامد( شفیعی ،کالنتری و ذوالفقاری  .)1397از طرفی
مقوله اخالق بطور مستمر با فعالیتهای حرفهای و سازمانی افراد ارتباط دارد و در تصمیم گیریها و خط
مشیهای سازمانی همچون منابع انسانی ،منابع مالی ،مدیریت تولید ،اهمیت دارد .به عبارت دیگر اخالق
حرفهای با پیامدهای سازمانی و فردی در ارتباط بوده و با تصمیمات سازمانی در هم آمیختهاند (زبانی
شادباد و همکاران .)2017،اخالق حرفهای ،مسدولیت اخالقی فرد از حیث شغل است (پراکش
تریپاتی .)2014،1هر چه اخالق حرفهای در مدرسه از سوی مدیران و معلمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد
مدرسه در نیل به اهداف پیشبینی شده توفیق بیشتری مییابد (خیاط مقدم و طباطبایی نسب )1395،و
این چیزی جز اثر بخشی نیست .رعایت اخالق حرفهای توسط معلمان در امر آموزش تضمین کننده
سالمت فرایند یاددهی و یادگیری است و نقش علمی– فرهنگی معلمان مدارس ایجاب میکند که این
افراد بیش از هر قشر دیگری از اخالق برخوردار باشند .سالمت فرایند یاددهی و یادگیری ازشاخصهای
ارزشیابی عملکرد معلمان است که خود میتواند منجر به اثر بخشی مدرسه شود (کونمی و
سینگاپدکی .)20102،امروزه یکی از مهمترین مسائل و دغدغه پژوهشگران ،موضوع تأثیرگذاری احتمالی
متغیرهای واسطه ای در رابطه بین دو یا چند متغیر سازمانی است .در تحقیق حاضر به نظر میرسد
ارزشیابی عملکرد معلمان در ارتباط بین متغیرهای تحقیق نقش میانجی ایفا میکند .منظور از ارزشیابی
عملکرد ،تعیین ،سنجش و نمرهدهی استانداردهای عملکرد میباشد (پدید .)1396،از آنجایی که هر
سازمان در جهت نیل به اهدافش نیاز به جذب ،آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص دارد ،و
برآوردن این نیازها با ارزشیابی عملکرد کارکنان میسر میشود ،بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت
ویژهای برخوردار است(هاشم نژاد .) 1395 ،از طرفی پیشرفت و توسعه هر کشوری در گرو سازمان آموزش
وپرورش آن است و در این بین ،معلمان عامل حیات آن هستند بنابراین ارزشیابی عملکرد معلمان در
مدارس به منظور بهبود کیفیت آموزش و در نهایت توسعه همه جانبه کشور ،یک ضرورت میباشد
(فینداواتی .)2018،معلمانی که عملکرد سطح باالیی دارند (یاددهی و یادگیری در سطح باال ،ارزشیابی
صحیح از شاگرد ،تعهد ،خالقیت ،همکاری و مدارج علمی باال) معلمانی هستندکه به سرعت اثر بخشی
مدرسه را بهبود میبخشند آنان قادر هستند که عملکرد دانشآموزان را نیز ارتقاء دهند( .استینبرگ و
گریت .)32016،ساختارهای مکانیکی سد راه عملکرد مناسب از سوی معلمان هستند .عدم تمرکز ،منجر
به آزادی خالق و افزایش ظرفیتهای فردی معلمان شده و در نهایت عملکرد بهتر را در پی خواهد داشت
(شاهوردی وهمکاران .)1396،امروزه معلمان متعهد به اخالق کاری ،نه تنها عامل برتری بوده بلکه به
عنوان مزیت رقابتی پایدار محسوب می شوند .مدارسی که معلمان اخالق مدار دارند در واقع معلمانی
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دارند که نه تنها به وظایف محوله به طور مطلوب عمل می نمایند بلکه فراتر از وظایف قانونی خویش
فعالی ت می کنند چرا که آنها پایبند به ارزشهای اخالقی مدرسه می باشند و خود را موظف به انجام
وظایف محوله دانسته وعملکردی در سطح باال از خود بروز می دهند(اسکندری و ایراندوست .)1394،از
سوی دیگر اعتماد ،نقش تعیین کنندهای در عملکرد اعضای مدرسه دارد (میرکمالی .)1391 ،اعتماد،
فرایند عملکرد کار را در اعتماد کننده و اعتماد شونده بهبود می بخشد .مدارسی که در آنها جو حاکی از
اعتماد بین مدیر ،معلمان ،همکاران ،دانشآموزان و اولیای آنها حکمفرماست ،باعث تأثیر مثبت بر عملکرد
کاری معلمان می شود چرا که اعتماد باعث می شود بازخورد منفی و ایجاد تعارض بازدارنده در مدرسه
کاهش یابد(میرکمالی.)1391،
در پژوهشی مدارس اثربخش با مشخصات رهبری شایسته و قوی ،انتظارات باال از همه فراگیران ،جو
یادگیرنده مدرسه ،تمرکز روی مهارتهای اساسی ،پایش مکرر پیشرفت دانشآموزان ،شناخته میشوند
(ادموند  ،1979رمبرگ ،بورلین وفرانسون .)2019 1ایکسینیونی ( )2019به دستهبندی الگوهای رشد در
اثربخشی مدرسه پرداخته است .نتایج تحقیق ایزدی ( )1392حاکی از این است که بین ساختار و ابعاد آن
با اثر بخشی رابطه معنیدار وجود دارد .عبداهللزاده ( )1394در پژوهش خود اذعان می دارد که ساختار
سازمانی مدرسه ارتباط مستقیم و معنیدار با اثربخشی مدرسه دارد .زبانی شاد باد و حسنی و قاسم زاده
علیشاهی ( )2017به نقش اخالق حرفهای در پیامدهای فردی و سازمانی پرداخته اند .آنان بیان می کنند
که اخالق حرفهای در تصمیمگیریها و خط مشیهای سازمانی همچون منابع انسانی ،منابع مالی ،مدیریت
تولید ،اهمیت دارد .لیندوسو و هال( )2016به بررسی روشهای ارزیابی عملکرد پرداخته و اذعان داشته
است که رایجترین روش برای بررسی اثربخشی سازمانی است .آنها تأکید دارند که زمینه ارزیابی
اثربخشی ،ارزیابی عملکرد  ،است .ضیا الدینی و مرادی ( )1397بیان داشتهاند که اخالق سازمانی معلمان
پیش بینی کننده اثر بخشی سازمانی مدرسه است پس باید زمینههای تقویت اخالق سازمانی را فراهم
آورد و بدین وسیله زمینه پایبندی به ارزشها و ایجاد جو اعتماد به نفس و نگرش مثبت رادر سازمان
فراهم آورد .همچنین موجبات موفقیت فرد را در ارتباط با محیط و شرایط محیطی و زمینه ارتقای
سازمانی را مهیا ساخت .رحمه اهلل )2016(2به بررسی شایستگیها و عملکرد معلمان پرداخته است و
نتیجه گرفته که معلمانی که شایستگی ها و توانمندیهای باالیی دارند نتایج با کیفیت را در عمل به همراه
داشته اند و یادگیریهای اثربخش دانشآموز ،دستاورد معلمان توانمند است که رسیدن به اهداف مدرسه
یعنی اثر بخشی آن را میسر مینماید .تدلی )2003( 3به بررسی ارزشیابی معلم ،اثربخشی معلم و
اثربخشی مدرسه پرداخته است یافتههای او ارتباط بین این متغیرها را تأیید میکند .کوشکباغی ()1395
در بررسی رابطه ارزیابی عملکرد معلمان با اثربخشی مدرسه نتیجه گرفته که آن رابطه مثبت و معنادار
1. Edmond, Remberg, Borlin & Fransson
2. Rahmatollah
3. Tedli
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است .حیدرزاده ( )1393بین ساختار توانمندساز و اثربخشی مدرسه رابطه مثبت و معناداری را یافته است.
نصراللهی و وهابی ( )1395به بررسی ساختار و ارزیابی عملکرد معلمان پرداختهاند و بیان داشتهاند که
بهبود عملکرد معلمان در صورتی امکانپذیر است که بین ساختار سازمانی مدرسه و ارزیابی
عملکردمعلمان تناسب وجود داشته باشد .شاهوردی ،نیسی ،هاشمی و ارشدی ( )1396اذعا ن میدارد بین
ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز با عملکرد شغلی رابطه منفی و معنیدار وجود دارد.
نیکبین و ایرانمنش )2014(1و سیاسری و شهرکیپور ( )1395و میرکمالی ()1391در یافتهاند که اگر جو
حاکی از اعتماد را پرورش دهند ،ارتقای عملکرد را در پیخواهند داشت .حسنی و عباسخانی ()1397
نتیجه گرفتند که توجه به اخالق حرفهای در افزایش عملکرد سازمانی اهمیت دارد .احمدی ()1394
دریافته است که مؤلفههای اخالق حرفهای (مؤلفههای تعهد و تخصص) میتوانند عملکرد شغلی را پیش
بینی نمایند .محمدنژاد ( )1396به رابطه مثبت و معنادار بین اخالق حرفهای با عملکرد شغلی پی برده
است وی بیان میکند که حاکمیت اخالق حرفه ای توسط معلمان سالمت فرایند یاددهی و یادگیری را
تضمین میکند .مریاک  )2015(2دریافته که برای افزایش سطح عملکرد شغلی باید به جنبههای اخالقی
توجه جدی مبذول داشت .اندام ،منتظری و ابویسانی ( )1394هم چنین شفیعی و همکاران ( )1397تأثیر
اخالق حرفهای بر عملکرد شغلی را تأیید کردند.
با مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ،اهمیت بحث اثر بخشی در مدرسه محرز شده
و هم چنین وجود پژوهشهایی دال بر عدم وجود اثربخشی مطلوب مدارس ایران ،محقق را بر آن داشت
که عوامل تأثیر گذار ب راثربخشی مدرسه را مورد تحقیق قرار دهد .لذا این تحقیق در نظر داد به تعیین
روابط ساختاری اخالق حرفه ای ،اعتماد سازمانی و ساختار سازمانی با اثربخشی مدرسه با میانجیگری
ارزشیابی عملکرد معلمان بپردازد.
روششناسی تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ جمعآوری اطالعات ،همبستگی از نوع مدل معادالت
ساختاری می باشد .جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دوره دوم نظری شهر ارومیه در سال
تحصیلی  1397-98به تعداد  830نفر میباشد که از بین آنها به روش تصادفی طبقهای نسبی و با بهره-
گیری از جدول مورگان و با اعمال کفایت نمونهگیری 306نفر به عنوان نمونه انتخاب شد .ابزار پژوهش،
پرسشنامه میباشد .کلیه ابزارها در طیف پنج درجهای لیکرت طراحی شده و بررسی شدهاند .برای تعیین
روایی ابزارها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفتند .پایایی آنها از روش آلفای
کرونباخ محاسبه و در جدول  1گزارش شده است :پرسشنامه ارزشیابی عملکرد معلما ن  ،0/86پرسشنامه

1. Nikbin & Iranmanesh
2. Meriac

نشریه علمی آموزش و ارزشیابی ـ سال 12ـ شماره  47ـ پاییز 98

100

اثر بخشی مدرسه بالدوین  ،0/86پرسشنامه اعتماد سازمانی  ،0/83پرسشنامه ساختار سازمانی ،0/77
پرسشنامه اخالق حرفهای  0/79که نشان از پایایی مطلوب همه پرسشنامهها میباشد.
جدول :1پایایی پرسشنامهها
Table 1
Questionnaires reliability

نام پرسشنامه

اثربخشی مدرسه

ساختار سازمانی

اعتماد سازمانی

اخالق حرفهای

Questionnaire
name

school
Effectiveness

organizational
Structure

organizational
trust

professional
ethics

0.86

0.77

0.83

0.79

پایایی
reliability

ارزشیابی
عملکرد
performance
evaluation
0.86

پرسشنامه ارزشیابی عملکرد معلمان:
محقق ساخته بوده و بر اساس چهارچوبهای تدریس اثربخش دانیل سون )2007( 1و شایستگیهای
حرفهای معلمان مؤثر استرانگ  )2007(2ساخته شده است .شامل هفت بعد و  48سؤال میباشد ابعاد
شامل-1 :بعد پیش نیازهای معلم -2بعد نظارت برپیشرفت دانشآموزان -3بعد مسئولیتهای حرفهای
-4بعد برنامهریزی و آمادگی -5بعد سازماندهی و مدیریت کالس درس-6بعد ویژگیهای شخصی معلم
-7بعد آموزش یا تدریس (عبداللهی .)1393،
پرسشنامه اثر بخشی بالدوین :توسط محقق تلخیص شده است .دارای  15سؤال بوده ولی ابعاد
ندارد .این پرسشنامه بر اساس مشخصات کلیدی مدارس اثر بخش که در یازده بعد (رهبری آموزشی،
مأموریت شفاف ،جو ایمن و منظم ،محیط مثبت مدرسه ،انتظارات باال ،پایش و کنترل مکرر دانشآموز،
مهارتهای اساسی ،فرصتهای یادگیری ،ارتباط مدرسه و خانه ،توسعه حرفهای ،مشارکت معلمان در
تصمیمگیری) طراحی شده بود (شال و کالریس ،)2015 ،تلخیص شده است.
پرسشنامه اعتماد سازمانی اسکات و رادر :)2003(3دارای چهار بعد و 18سؤال میباشد .ابعاد
آن شامل  -1اعتماد به مدیر یا سرپرست -2اعتماد به مدیران ارشد  -3اعتماد به سازمان  -4اعتماد به
همکاران ،میباشد (پورسجادی.)1392،

1. Danielson
2. Stronge
3. Skut & Rader
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پرسشنامه ساختار سازمانی :که درسه بعد رسمیت ،تمرکز ،و پیچیدگی توسط "رابینز و ایوانویچ
"1ساخته شده و توسط "اسمی" ( )1385تحت نظارت اساتید دانشگاه شیراز تغییر شکل یافته و متناسب
با سازمان آموزشی (مدرسه) درآمده است و شامل  15سؤال میباشد (پذیرا.)1389،
پرسشنامه اخالق حر فهای :تحت عنوان"تحلیل من به روایت من" که توسط قراملکی 1389
تدوین شده است .دارای بعد نبوده و شامل 25سؤال میباشد (کرمی ،قالوندی و قلعهای.)1396،
در تجزیه تحلیل دادهها از آمار استنباطی و توصیفی و مدلیابی معادالت ساختاری با بهرهگیری از نرم-
افزار  SPSS 22و  AMOS 22استفاده شد.
یافتههای پژوهش
بیشتر افراد نمونه ( 152نفر و  49/7درصد) زن هستند بیشترین درصد ( 149نفر یعنی 48/7درصد) بین
 40تا  50سال سن دارند .بیشترین درصد (  24/5درصد 75نفر) بین  20تا  25سال سابقه کار دارند،
بیشتر افراد نمونه ( 173نفر یعنی 56/ 5درصد) دارای مدرک کارشناسی هستند.
در جدول شماره  2شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی
ارائه شدهاند .کالین )2011( 2پیشنهاد می کند که در مدل یابی علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .او
پیشنهاد میکند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  3و  10بیشتر باشد .با توجه
به جدول شماره  ،2این پیش فرض مدل یابی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است .در جدول
شماره  3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارایه شده اند .با توجه به جدول شماره  ،3رابطه ساختار
سازمانی ( ،)0/65اعتماد سازمانی ( ،)0/66اخالق حرفهای ( )0/48و ارزشیابی عملکرد ( )0/55با اثربخشی
مدرسه مثبت و در سطح  0/01معنیدار است.
جدول  : 2شاخصهای توصیفی
Table 2:
Descriptive indexes

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

variable

Mean
50.87

Std. deviation
8.01

skewness
-0.59

kurtosis
0.83

ساختار سازمانی
organizational structure

اعتماد سازمانی

59.85

12.60

-0.49

0.10

organizational trust

اخالق حرفهای

83.38

11.93

0.31

1.04

professional ethics

ارزشیابی عملکرد

182.12

30.49

-0.46

-0.22

performance evaluation

اثربخشی مدرسه

58.15

9.35

-0.42

-0.08

School effectiveness

1. Rubinze &Iivanowich
2. Kline

نشریه علمی آموزش و ارزشیابی ـ سال 12ـ شماره  47ـ پاییز 98

102

جدول  :3ماتریس همبستگی
شماره

متغیر

number
1

variable

ساختار سازمانی

Table 3:
Correlation matrix
1

2

3

5

4

1

organizational structure
2

اعتماد سازمانی

**0.41

1

**0.48

**0.49

1

**0.41

**0.46

**0.48

organizational trust
3

اخالق حرفهای
professional ethics

4

ارزشیابی عملکرد

1

performance evaluation
5

اثربخشی مدرسه

**0.65

**0.66

**0.48

**0.55

1

School effectiveness

**p<0.01

برای آزمون فرضیههای پژوهش از طریق روش مدل یابی معادالت ساختاری ،روش تراکمسازی جزئی
بهترین روش برای مدلیابی معادالت ساختاری است (ویرا .)2011 ،1باگوزی و هیترتون )1994( 2خاطر
نشان میکنند در مواقعی که سازهها فاقد مؤلفه بوده و تعداد سؤاالت هر سازه نیز بیش از  5سؤال باشد،
سؤاالت به صورت تصادفی تلفیق شده و بستههای سؤال ایجاد شود .سپس این بستهها به عنوان مؤلفه-
های آن سازه استفاده شوند .در پژوهش حاضر به علت اینکه سازههای اخالق حرفهای و اثربخشی
مدرسه فاقد مؤلفه بوده و گویههای آنها نیز به ترتیب  26و  15سؤال میباشد .بنابراین سؤاالت اخالق
حرفهای به صورت تصادفی به  3بسته سؤال  7تایی و یک بسته سؤال  5تایی و سؤاالت اثربخشی
مدرسه نیز به صورت تصادفی به  3بسته سؤال  5تایی تقسیم گردید .بنابراین با توجه به مطالب فوق در
پژوهش حاضر از رویکرد تراکمسازی جزئی برای انجام مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .از
روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوریشده استفاده
شد .استفاده از این روش نیازمند نرمال بودن چندمتغیره متغیرها میباشد .در پژوهش برای بررسی نرمال
بودن چند متغیره از ضریب کشیدگی استاندارد شده مردیا 3استفاده شد .این عدد در پژوهش حاضر 82/60
بدست آمد که کمتر از عدد  483میباشد که از طریق فرمول ) p(p+2محاسبه شده است .در این فرمول
 pمساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده شده که در این پژوهش  21میباشد (تئو و نویس.)2012 ،4
در جدول شماره  ،4شاخصهای برازش مطلق ،5تطبیقی 6و مقتصد 7به تفکیک گزارش شدهاند.

1. Vieira
2. Bagozzi & Heatherton
3. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
4. Teo & Noyes
5. Absolute
6. Comparative
7. Parsimonious
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جدول  :4شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش
Table 4:
Goodness of fit indexes of research tested model

شاخصهای برازش مطلق
Absolute fit indexes

شاخص

شاخص نیکویی برازش

شاخص نیکویی تعدیل شده

GFI

AGFI

0.95

0.92

index

مقدار بدست آمده

ریشه میانگین مربعات باقیمانده
استاندارد شده
SRMR
0.01

amount obtained

حد قابل پذیرش

بیشتر از 0.80

بیشتر از 0.90

کمتر از 0.05

acceptable limit

شاخصهای برازش تطبیقی
Comparative fit indexes

شاخص

شاخص برازش تطبیقی

شاخص برازش هنجار شده

شاخص برازش هنجار نشده

CFI

NFI

NNFI

0.97

0.96

0.97

بیشتر از 0.90

بیشتر از 0.90

بیشتر از 0.90

index

مقدار بدست آمده
amount obtained

حد قابل پذیرش
acceptable limit

شاخصهای برازش تعدیل یافته
Parsimonious fit indexes

شاخص

مجذور خی بر درجه آزادی

شاخص برازش ایجاز

index

X2/df

PNFI

2.06

0.62

مقدار بدست آمده

مجذور میانگین مربعات خطای
تقریب
RMSEA
0.06

amount obtained

حد قابل پذیرش

کمتر از 3

بیشتر از 0.60

کمتر از 0.08

acceptable limit

در جدول  ،4مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش هر یک از شاخصهای برازش
گزارش شدهاند .با توجه به این جدول تمامی شاخصهای برازش در حد مطلوبی قرار دارند و میتوان
نتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با دادههای گردآوری شده دارد .در شکل  2مدل آزمون
شده پژوهش نشان داده شده است.
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شکل  :2الگوی آزمون شده پژوهش
Figure 1:
Research tested model

با توجه به شکل  ،2ساختار سازمانی ،اعتماد سازمانی ،اخالق حرفهای و ارزشیابی عملکرد در مجموع 73
درصد از واریانس اثربخشی مدرسه را تبیین میکنند .ساختار سازمانی ،اعتماد سازمانی و اخالق حرفهای
نیز  39درصد از تغییرات ارزشیابی عملکرد را پیشبینی میکنند .در جدول  5نتایج مربوط به اثرات
مستقیم متغیرها گزارش شده است.

105

روابط ساختاری اعتماد سازمانی ،اخالق حرفهای و ساختار سازمانی با...
جدول  :5نتایج مربوط به اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش
Table 5:
Direct effects results of research variables

مسیر

برآورد پارامتر

ضریب مسیر

خطای استاندارد برآورد

path

Parameter
estimation

Path
coefficient

Standard error of
estimate

آماره t
T
statistic

سطح
معنیداری
Significance
level

به روی اثربخشی مدرسه از
to School effectiveness
from

ارزشیابی عملکرد

0.21

0.16

0.06

2.97

0.003

performance evaluation

ساختار سازمانی

0.65

0.47

0.08

7.44

0.001

organizational structure

اعتماد سازمانی

0.29

0.35

0.04

6.01

0.001

organizational trust

اخالق حرفهای

0.09

0.08

0.07

1.29

0.19

professional ethics

به روی ارزشیابی عملکرد از
to performance
evaluation from

ساختار سازمانی

0.22

0.21

0.07

3.09

0.002

organizational structure

اعتماد سازمانی

0.14

0.22

0.04

3.14

0.002

organizational trust

اخالق حرفهای

0.31

0.34

0.07

4.41

0.001

professional ethics

با توجه به جدول  ،5اثر مستقیم ارزشیابی عملکرد ( ،)0/16ساختار سازمانی ( )0/47و اعتماد سازمانی
( )0/35و اخالق حرفهای ( )0/08بر اثربخشی مدرسه مثبت و معنیدار میباشد .اثر مستقیم ساختار
سازمانی ( ،)0/21اعتماد سازمانی ( )0/22و اخالق حرفهای ( )0/34بر ارزشیابی عملکرد مثبت و معنیدار
میباشد .در این پژوهش از روش بوت استراپ 1برای تعیین معناداری اثرات غیرمستقیم استفاده گردید .در
جدول  6نتایج مربوط به اثرات غیرمستقیم متغیرهای پژوهش گزارش شده است)p<0.05( .

1. Bootstrapping
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جدول  :6نتایج مربوط به اثرات غیر مستقیم متغیرهای پژوهش
Table 6:
Indirect effects results of research variables

متغیر
variable

ساختار سازمانی

ضریب مسیر Path
coefficient
0.03

خطای استاندارد برآورد

سطح معنیداری

حد پایین

حد باال

Standard error of
estimate

Significance level

low limt

high
limit

0.01

0.008

0.01

0.08

organizational
structure

اعتماد سازمانی

0.04

0.01

0.007

0.01

0.07

organizational
trust

اخالق حرفهای

0.05

0.02

0.01

0.02

0.10

professional
ethics

با توجه به جدول  ،6میتوان گفت که ارزشیابی عملکرد نقش واسطهای در ارتباط ساختار سازمانی،
اعتماد سازمانی و اخالق حرفهای با اثربخشی مدرسه دارد.
بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف تعیین روابط ساختاری اعتماد سازمانی ،اخالق حرفهای و ساختار سازمانی با اثر
بخشی سازمانی با میانجیگری ارزشیابی عملکرد معلمان ،انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که اثر
مستقیم ارزشیابی عملکرد ،ساختار سازمانی و اعتماد سازمانی و اخالق حرفهای بر اثربخشی مدرسه مثبت
و معنیدار میباشد .این نتیجه با نتایج ضیالدینی و مرادی ( )1397و اسماعیلی و همکاران ()2016که به
ارتباط بین اثربخشی سازمانی با اخالق سازمانی صحه میگذارند و با کوشکباغی ( )1395و نصیری و
سعیدی ( )1392فینداواتی( )2018استرنبرگ ( )2017لیندوسال ( )2016رحمهاهلل( )2016و کونمی
( )2010و تدلی ( )2003که رابطه بین ارزیابی عملکرد و اثربخشی را تأیید میکند و هم چنین ایزدی
( )1392و حیدرزاده ( )1393و عبداهلل زاده ( )1394و کفاشپور و همکاران( )2013که به رابطه بین ساختار
سازمانی و اثربخشی پی برده است ،همخوانی دارد .اما با نتایج گوهریپور( )1388همخوانی ندارد .این
نتایج هم چنین با نتیجه حسین پور و قربانی ( ) 1396و علوی ( )1394که ارتباط بین اثربخشی و اعتماد
متقابل را تأیید میکنند ،همخوانی دارد .همراستا با تأیید رابطه بین ساختار و ارزیابی عملکرد در تحقیق
حاضر ،نصراللهی و وهابی ( )1395هم پی بردهاند که بین ساختار و ارزیابی عملکرد رابطه وجوددارد .آنها
اظهارداشتند که بهبود عملکرد کارکنان در صورت تناسب بین ساختار و ارزیابی عملکرد ،محقق خواهد
شد که این نتیجه ،با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد اثر مستقیم
ساختار سازمانی ،اعتماد سازمانی و اخالق حرفهای بر ارزشیابی عملکرد مثبت و معنیدار میباشد .این
نتیجه با پژوهش حسنی و عباسخانی ( )1397و تحقیق احمدی ( )1394و محمدنژاد ( )1396و باقری و
همکاران ( )1396وشفیعی و همکاران ( )1397و اندام و همکاران ( )1394که رابطه بین اخالق حرفهای
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وعملکرد را تأیید میکند و تحقیق نیکبین و همکاران ( )2014و سیاسری و همکاران ( )1395و
میرکمالی ()1391که ارتباط بین اعتماد و عملکرد را صحه میگذارد ،همخوانی دارد .ارزشهای اخالقی در
محیط کار موجب مشروعیت اقدامات می شود ،اعتماد در روابط بین افراد و گروهها را بهبود می بخشد و
با پیروی بیشتر از استانداردها و رویه ها ،موجب بهبود کیفیت انجام فعالیها و در نهایت بهبود عملکرد
معلمان خواهد شد .موازین اخالقی می تواند معلمان را ملزم کند تا نسبت به تعهدات حرفهای خود پایبند
باشند که این تأثیر بسزایی در ارتقای نحوه آموزش و سطح یادگیری دانشآموزان دارد که همه اینها
پیش درآمد اثربخشی مدرسه می باشند .در این پژوهش اثرات غیرمستقیم اعتماد سازمانی و اخالق
حرفهای و ساختار سازمانی بر اثر بخشی مدرسه با میانجیگری ارزشیابی عملکرد معلمان مورد تأیید قرار
گرفت .پس ارزشیابی عملکرد این ارتباطات را قوت می بخشد .درمورد نقش واسطهای ارزشیابی عملکرد
مطالعات بسیارکمی در دسترس بود .این کمبود پیشینه ،نقطه قوت پژوهش حاضر است .با توجه به اثرات
مستقیم ساختار و اعتماد سازمانی و اخالق حرفهای و ارزشیابی عملکرد بر اثر بخشی مدرسه به نظر می-
رسد که ایجاد جو حاکی از اعتماد در مد رسه (بین همکاران ،بین معلم و مدیر،بین معلم و دانشآموز)
گامی در جهت اثر بخشی مدرسه است (ناصری و همکاران .)1395 ،هم چنین اگر ساختارهای غیر
منعطف و خشک را کاهش داده (لطیفی و شوشتریان )2014،و بیشتر به ساختارهای مسطح و یا حداقل با
طبقات کمتر سلسله مراتبی روی آوریم ،به اثر بخش بودن مدرسه نزدیکتر خواهیم شد (ستاری و قنبری،
 .) 1395توجه به این چنین ساختارهایی که توأم با جو اعتماد در مدرسه باشد خود ،ارزشیابی عملکرد معلم
را تحت تأثیر قرار داده (ناصری و همکاران )1395،و باعث دریافت نتایج متقن از این فرایند میشود که
این مهم ،باعث تشخیص نقاط قوت و ضعف نیروهای انسانی شده وسازمان در صدد ابقائ نیروهای
کارآمد ،جبران نکات ضعف و تشویق نکات مثبت معلمان میشود که منجر به عملکرد باالی معلم می
شود .همه این اقدامات در جهت اثربخش بودن مدرسه میباشد (حسین پور وقربانی )1396که دال بر
اثرات غیرمستقیم این متغیرها بر اثربخشی میباشد .متعاقب اثربخشی مدرسه ،کل ذینفعان آن اعم از
دانشآموزان ،اولیائ دانشآموزان و جامعه بهره خواهند برد و کشور در جهت پیشرفت و توسعه پیش
خواهند رفت.
تحقیق حاضر با محدودیتهایی از قبیل عدم همکاری برخی مدیران و معلمان مدرسـه ،عـدم صـالحیت
برخی مدیران در ارزشیابی عملکرد معلمان ،عدم باور و ایمان معلمان و مدیران به چنین تحقیقاتی ،مواجه
بوده است .تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحصیلی و سوگیری معلمـان و مـدیران در پاسـخگویی ،از دیگـر
محدودیتها میباشد.در این پژوهش سایر عوامل مانند شاخصهای اجتماعی و فرهنگی و ...کنترل نشده
است .این پژوهش با عدم کنترل همه متغیرهای ناخواسـته مواجـه بـود .از محـدودیتهـای دیگـر ایـن
پژوهش تعداد زیاد ابزار جمع آوری اطالعات و کمبود زمان معلمان و مـدیران بـود کـه مـی توانـد نتـایج
تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد .از طرفی دیگر با توجه به ارتباطی بودن (نـه علـت و معلـولی) و مقطعـی
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بودن (غیر طولی) تحقیق باید توجه الزم و کافی در تفسیر و تعمیم نتـایج ،لحـاظ شـود .لـذا بـر اسـاس
یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود که جهت رسیدن به اثربخشی مدرسه ،ارتقای اخالق حرفهای معلمـان
را مد نظر داشت .از ایجاد ساختارهای غیرقابل انعطاف و سلسله مراتب بلند پرهیز نمود و جـوی آکنـده از
اعتماد را در مدرسه پیریزی نمود واز نتایج ارزشیابی عملکرد معلمان به درستی استفاده نمود.
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.124
عبداهلل زاده ،حمید؛ تبیین نقش ساختار توانمند ساز مدرسه با میانجیگری خوش بینی تحصیلی معلمان بر
اثربخشی مدارس ابتدایی پسرانه دولتی منطقه 11تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مدیریت
آموزشی ،دانشگاه خوارزمی.)1394( ،
عبدالهی ،بیژن ؛ دادجوی توکلی ،عطیه و یوسلیانی ،غالمعلی ( .)1393شناسایی و اعتبار سنجی
شایستگی های حرفهای معلمان اثر بخش ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی.48-25:)13(49 ،
علوی،سید بابک(.)1394رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود واثربخشی سامانه ارزیابی عملکرد،
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی.46-38:)4(4،
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کرمی،محمد؛ قالوندی،حسن و قلعه ای ،علیرضا(.)1396رابطه بین اخالق حرفهای و رهبری اخالقی با
مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس ،دو فصلنلمه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه.112-93 :)1(5 ،
کوشکباغی ،معصومه؛ رابطه ارزیابی عملکرد معلمان با اثر بخشی مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم
منطقه ورامین بر اساس رویکرد 360درجه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،علوم تربیتی ،دانشگاه پیام
نورمرکز تهران جنوب.)1395( ،
گیوریان،حسن و دیندار فرکوش ،فیروز(.)1390بررسی رابطه سرمایه اجتماعی واثر بخشی معلمان،
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.146-137:)3(5 ،
گوهری پور ،محمدصادق؛ رابطه ساختار سازمانی و اثربخشی سازمانی ادارات تربیت بدنی وزارتخانه های
منتخب ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.)1388(،
محمدنژاد ،آسیه؛ بررسی رابطه بین رضایت شغلی و اخالق حرفهای با عملکرد شغلی معلمان مدارس
ابتدایی دولتی دخترانه ناحیه  2ارومیه" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه،
(.)1396
میرکمالی،سید محمد؛ اعالمی،فرنوش و نارنجی ثانی،فاطمه( .)1391بررسی نقش فرهنگ اعتماد در
عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران ،فصلنامه نو آوریهای آموزشی.49-31:)11(42،
مذنب خدایی ،مهسا؛ نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر اثربخشی دبیرستانهای دخترانه
دوره دوم شهر تبریز ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان(.)1395
ناصری ،محمد ؛ عقیقی ،علیرضا و جابر انصاری ،ر ضا(.)1395بررسی رابطه رهبری اخالقی با اعتماد
سازمانی در دانشگاه پیام نور همدان ،سومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد،
تهران ،مؤسسه علمی کیان پژوهان.
نصراللهی ،مهدی و وهابی ،الهام( ،) 1395بررسی رابطه ساختار سازمانی با امکان استقرار نظام ارزیابی
عملکرد  360درجه در شرکت پترو پارس ،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در

مدیریت و حسابداری.
نصیری فرد ،حسن و سعیدی ،پرویز( ،)1392بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی در
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان ،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
نقیپوراصل ،رضا ؛ آفرینش خاکی ،اکبر و حمیدی ،مهرزاد( .)1394ارتباط فرهنگ سازمانی ،مدیریت
دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ،پژوهش های فیزیولوزی و مدیریت در
ورزش.67-57:)2(7.
هاشم نژاد ،طاهره ،اثر تلفیقی برنامه درسی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و اثر بخشی مدرسه ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،رشته علوم تربیتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.)1395(،
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، سیدعباسزاده، تحقیق و عمل، تئوری، مدیریت آموزشی.)1987( .ج.سیسیل،ک؛ میسکل.وین،هوی
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