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چکيده
این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی و هنجاریابی سياهه سنجش صالحيت اخالقی دبيران دوره متوسطه اول
شهر اصفهان اجرا شده است .جامعه آماری این پژوهش را کليه دبيران دوره متوسطه اول در سال تحصيلی
 1931-39تشکيل دادهاند که تعداد  050نفر آنان به روش تصادفی ساده و براساس فرمول تعيين حجم نمونه کوهن و
همکاران( )1000به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و سياهه صالحيت اخالقی مارتين و آشتين( )1010در مورد آنها
اجرا شد .در این پژوهش ،برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و در روایی از تحليل عاملی تأیيدی استفاده شد .نتایج
نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ برای سياهه صالحيت اخالقی برابر  0/35و برای خرده مقياسهای مراقبت فعال از
دیگران ،انجام عمل اخالقی ،تعهد به عمل درست ،از خودگذشتگی ،تصدیق اشتباهات خود ،پذیرش اشتباهات خود،
پذیرش اشتباهات دیگران و اعتماد به دیگران ،به ترتيب  0/39 ،0/51 ،0/35 ،0/03 ،0/39 ،0/01 ،0/31 ،0/35بوده است.
نتایج تحليل عاملی تأیيدی گویههای سياهه صالحيت اخالقی نشان داد که این ابزار دارای هشت عامل با شاخصهای
برازش مطلوب است .همچنين ،این سياهه یک مقياس تشخيصی است که مدیران میتوانند ميزان صالحيت اخالقی را
در مدارس و نواحی آموزشی به کمک آن تعيين کنند و بر حسب جداول هنجار ،پس از تشخيص نقاط قوت و ضعف،
رهنمودهایی برای بهبود آن ارائه کنند.
واژههای کليدی :صالحيت اخالقی ،دبيران دوره متوسطه اول.
 نویسنده مسؤول
Copyright©2015, University of Isfahan. This is an open access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to
download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it
commercially.
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مقدمه
صالحيت به عنوان یک توانایی یا ظرفيتی از مجموعه رفتارهای سازمانی وابسته؛ اما متفاوت که
در ساختار سازمانی احاطه شده اند ،تعریف شده است(بویاتزیس .)1000،1ارزشهای سنتی والزامات
مذهبی میتوانند این اطمينان عميق را در فرد بهوجود آورند که رفتارش اخالقی است .این ارزشها
و الزامات ،نه تنها فعاليتهای مربوط به شغل فرد؛ بلکه تمامی جنبههای زندگی شخص را
دربرمیگيرند(اُرویگ)33 :1001 ،1
از طرف دیگر ،انسانها هستند که سازمانها را میسازند ،و زمينههای اجتماعی و فرهنگی و
اصول و ارزشهای فردی آنان است که در تصميمگيریها مهم هستند(اشتاینر و اشتاینر1335 ،9؛
ص .)0همچنين ،برداشت جامعه از سازمان نيز بسيار مهم و تأثيرگذار است(الزنایک ومورفی:1339،1
 .)00مدیران ،مسؤوالن برنامهریزی منابع انسانی و افراد درگير در امر گزینش نيروی انسانی ،همگی
وظيفه دارند ازآلوده شدن سازمان خود به موضوعات غيراخالقی ؛ خواه توسط کارکنان یقهسفيد یا
هرنوع کارکنان دیگر جلوگيری کنند (مارتين وآشتين .)1010 ،5با توجه به این دغدغهها سنجش
یکپارچگی و مسؤوليتپذیری متقاضيان شغل به عنوان متغيرهای تفاوتهای فردی بهخوبی در ادبيات
روانشناسی سازمانی انعکاس یافته است(وانک.)1333 ،6
در زمينه اخالقيات کار ،بيشتر تالشها بر تمایز بين انواع مسؤوليتپذیری نهاده شده است
(ابزری و یزدانشناس .)1936 ،مطالعات نشان میدهد ،رفتار اخالقی و غيراخالقی ناشی از سطح
پيشرفت اخالقی فرد ،محيط سازمانی و مرکز خودکنترلی است (مقيمی .)1930،آشنایی با اخال ق و
اصول اخالقی نهفته در تصميمگيریهای رهبران موفق چندی است که در کانون توجه علم مدیریت
قرارگرفته است ( باس و استاگدیل .)1330 ،0رسيدن به یک توافق نظر درمورد اصول اخالقی که باید
مورد سنجش قرار گيرند ،میتواند امر دشواری باشد .لينک وکيل )1005( 3اصول اخالقی را زیر
عنوان ارزشهایی تعریف کردهاند که در کليه مرزهای فرهنگی جای میگيرند .قضاوت در مورد
1- Boyatzis
2- Orwig
3- Stainer & Stainer
4- Lacznaik &Murphy
5- Martin & Austin
6- Wanek
7- Bass & Stogdill
8- Lennick & Kiel
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رفتار و کردار خوب و بد در اصول جهانشمول ریشه داشته ،کليه مرزهای فرهنگی را در می نوردد.
همچنين ،معتقدند که افراد به شکل جدی تمایل به پيروی از رهبرانی دارند که دارای ویژگیهایی؛
همچون یکپارچگی 1هستند .یکپارچگی یک اصل اخالقی جهانشمول قلمداد میشود که در کليه
زمانها و فرهنگها دارای اعتبار است .اصول اخالقی دیگری که در مقياس صالحيت اخالقی در این
مقاله سنجش شده است ،عبارتند از :مسؤوليتپذیری ،شفقتورزی و بخشایشگری .افراد از یک
گرایش ذاتی برای رفتارکردن همراه با یکپارچگی ،مسؤوليتپذیری ،شفقتورزی و بخشایشگری
برخوردارند( وانک .)1333،توانایی کاربرد شيوهشناسانه اصول اخالقی جهانشمول دررابطه با
اخالقيات ،اهداف و یا ضرباالجلهای فردی ،هوش اخالقی نام دارد( لنيک وکيل.)1005 ،
بوربا  )1005(1هوش اخالقی را ظرفيت و توانایی درك درست از غلط ،داشتن اعتقادات
اخالقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحيح تعریف میکند .به زعم وی ،هفت اصل مورد
نياز برای هوش اخالقی؛ هوشياری ،همدردی ،خودکنترلی ،توجه و احترام ،مهربانی ،صبر و بردباری
و انصاف است .این مطلب که آیا اقدامات و رفتارهای فرد در یک امتداد قراردارند یاخير ،ماهيت
پویای هوش اخالقی افراد است که مقياس صالحيت اخالقی می کوشد به سنجش آن بپردازد؛ به این
معنا که آیا اقدامات و رفتارهای فرد در یک امتداد قرار دارند یا خير؟ لنيک و کيل( )1005با استعاره
از قطبنما ،یک قطبنمای اخالقی برای سنجش این امتداد تعيين کردهاند .قطبنمای اخالقی یک
فرد عبارت است از درونیترین باورها و ارزشهای فرد که افکار و اقدامات وی را هدایت میکند؛
اما هيچ مقياس سنجش عينی برای این قطبنمای اخالقی موجود نيست .عالوهبراین ،یک فرایند
تصميمگيری اخالقی به عوامل جمعيتشناسی همانند جنسيت ،نژاد ،مليت یا گرایشهای مذهبی
وابستگی ندارد(فورد و ریچاردسون .)1331 ،9پژوهشهای مشابه دیگر درصدد درك و شناسایی
استانداردهای اخالقی از طریق انجام مصاحبههای عميق با مدیران برآمدهاند(بيردوواترز1333 ،1؛
لنيک وکيل.)1005 ،
لنيک و کيل( )1005این رویکرد را برای کمک به افرادی ایجاد کردهاند که مایلند بدانند تا چه
حد با قطبنمای اخالقی خود در بطن اسنادهای خاص در چارچوبی که بعداً امکان گسترش آن وجود
1- integrity
2- Borba
3- Ford & Richardson
4- Bird & Waters
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دارد ،هماهنگ هستند .از این رو ،پژوهش انجام شده توسط لنيک وکيل در پی ارائه ابزاری است که
افراد بتوانند از آن برای سنجش هوش اخالقی فعلی شان و تعيين حيطههایی که برای بهبود کار بيشتر
نيازمندند ،استفاده کنند تا فرد بتواند انطبا ق مطلوبتری را با قطبنمای اخالقیاش برقرار کند.
این در حالی است که پژوهشهای قبلی بيشتر در پی درك پيشآیندهای تصميمگيری اخالقی یا
بررسی فرایندهای تصميمگيری در یک بافت اخالقی خاص برآمدهاند .هرچند مقياس صالحيت
اخالقی برای کاربرد در گزینش کارکنان یا به عنوان ابزار ارتقای کارکنان طراحی نشده است؛ اما در
قالب یک فرصت برای ارتقای رهبری ارائه شده است که ممکن است به غلط به عنوان یک ابزار
سطحی برای شناسایی رهبران بالقوه درك شود .با توجه به توضيحات فو ق از هوش اخالقی و تأکيد
آن بر یکپارچگی فردی و صداقت ،روشن شد که ممکن است برخی از مشترکات بين مقياس
صالحيت اخالقی و اقدامات مربوط به یکپارچگی وجود داشته باشد.آزمونهای یکپارچگی برای
گزینش کارکنان استفاده میشود و با رفتارهای محل کار ،مانند :صداقت ،گرایش به خشونتورزی،
ترك شغل ،احتمال دزدی ،جرایم کارکنان یقه سفيد و سایر رفتارهای مخرب شغلی رابطه
دارند(وانک.)1333،
دو نوع مقياس برای سنجش یکپارچگی وجود دارد :آشکار و شخصيت محور (ساکت و
همکاران .)1333 ،1مقياسهای آشکار به سنجش نوع خاصی از رفتار غيراخالقی میپردازند که ممکن
است فرد به آن دست زده باشد که در این صورت روایی صوری باالیی را نشان داده و آزمونهای
"برخوردار از اهداف روشن" ناميده میشوند .مقياسهای شخصيتمحور رفتار غيراخالقی خاصی را
مشخص نمیکنند؛ بلکه به سنجش آن دسته از صفات شخصيتی میپردازند که ممکن است با مبادرت
به رفتارهای غيراخالقی رابطه داشته باشند .به نظر میرسد که مقياس صالحيت اخالقی از کيفيت یک
مقياس شخصيتمحور برای سنجش یکپارچگی برخوردار باشد.
هر نوع ابزار طراحی شده برای سنجش سازههای روانشناختی یکپارچگی و مسؤوليتپذیری باید
از لحاظ تجربی اعتبارسنجی شود .کاربرد عملی مقياسهای یکپارچگی درگزینش منابع انسانی روشن
است؛ مانند گزینش مسؤوالن فروش و یا حسابداران .وانز و وایسوسواران )1001( 1در مطالعه فراتحليل
خود به بررسی تاثير مقياسهای شخصيت شغلی معيار محور با تاکيد بر روایی سازه در مقياسهای
1- Sackett
2- Ones & Viswesvaran
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یکپارچگی و مقياسهای رفتار مخرب شغلی پرداختهاند .آنها براین مقياسهای مرتبط با گزینش
کارکنان تمرکز نمودهاند؛ چون بسياری از سازمانها از مقياسهای یکپارچگی به عنوان بخشی از
فرایند گزینش کارکنان بهره میگيرند .در مجموع ،مطالعه فراتحليل از کاربرد مقياسهای یکپارچگی
در گزینش کارکنان حمایت کرده است .مسؤوليتپذیری از ميان هفت صالحيت ،از قبيل :قبول
مسؤوليت در ازای انتخابهای فردی ،اعتراف به شکستها و اشتباهات و قبول مسؤوليت برای خدمت
به دیگران اندازهگيری شده است .همچنين ،لينک و کيل اظهار میکنند که یکپارچگی ،تالش برای
اندازهگيری ساختارهایی است که از طریق زمان و فرهنگ ارزیابی میشوند .پژوهشهای دیگر از
اهميت مسؤوليتپذیری بهوسيله کمکهای مالی حمایت زیادی کردهاند و نتيجه اینکه بين فقدان
حس مسئوليت و مشارکت ها ،استفاده از مسؤوليت پذیری و آنچه درعمل مشارکت کردهاند ارتباط
وجود دارد(کاوا و مایر.)1000،1
بيرد و واترز( )1009دریافتند جایی که مدیران در مورد موضوعات اخالقی بحث میکنند ،هفت
استاندارد اخالقی متمایز یافت میشود .بنابراین ،مقياس صالحيت اخالقی ارزیابی مسؤوليتپذیری
فردی را جستجو میکند؛ همانطور که در بافت رهبری و محيطهای مشارکتی آن را بهکار میگيرد.
شرح زیاد هوش اخالقی و تاکيد بسيار آن روی یکپارچگی درونی افراد بهطور شفاف نشان میدهد
که ممکن است بين مقياس صالحيت اخالقی و مقياسهای وابسته به یکپارچگی اشتراکاتی موجود
باشد .در مقياسهای ارزیابی یکپارچگی به دليل اینکه متغيرهای موقعيتی بيشتر از متغيرهای فردی
مورد توجه قرار گرفته است ،نشان میدهد که مقياسهای یکپارچگی کارایی بيشتری دارد(لوکاس
وفردریچ.)1005، 1
مارتين و آشتين() 1010در مطالعه خود ابتدا این مقياس را برای بار دوم در حوزه یکپارچگی و
مسؤوليتپذیری اعتبارسنجی نمودهاند .در مرحله دوم اعتبار سازه مقياس صالحيت اخالقی بهوسيله
ميزان پایداری آن در ساختار عاملی ساده بررسی شده است .سپس مارتين وآشتين همزمانی حوزه
نظری را با چهارچوب طراحی شده لنيک و کيل ()1005مورد سنجش قرار دادند .درمرحله سوم
همگرایی و قابليت تشخيص این مقياس بهوسيله مقياسهای استفاده شده در نظریههای قبلی؛ بهویژه
در یکپارچگی و مسؤوليتپذیری را ارزیابی کردند.
1- Cava& Mayer
2- Lucas & Friedrich
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همانطور که در تحقيقات قبلی ذکر شده ،مقياس صالحيت اخالقی دارای همه متغيرهای موقعيتی
است و کمتر این متغيرها براساس خواست جامعه و به عنوان مقياسهای آشکار شناخته شدهاند.
چهارصالحيت اول که در مقياس صالحيت اخالقی است ،شامل کار مداوم با مدیران ،ارزشها و
باورها ،راستگویی ،حمایت از آنچه حقيقت است و وفای به عهد ادعای مقياس یکپارچگی است .به
هرحال ،لينک و کيل استفاده از خصلتهای فردی را برای مقياس هوش اخالقی یا هر مقياس موازی
با آن که دارای اشتراکات بين ساختار آزمونها و محتوای موارد آنهاست ،مورد حمایت قرار
نمیدهند.
مقياس صالحيت اخالقی نشاندهنده ارزش رفتارهای اخالقی افراد است .در تحليلهای لنيک و
کيل ( )1005ده عامل برای این مقياس شناسایی شد که عبارت بودند از:
.1

مداومت در اقدام براساس اصول ،ارزشها ،و اعتقادات؛

.1

راستگویی؛

.9

ایستادگی برای آنچه درست است؛

.1

وفای به عهد؛

.5

به عهدهگرفتن مسؤوليت انتخابهای شخصی؛

.6

اعتراف به اشتباهات و شکستها؛

.0

قبول مسؤوليت خدمت به دیگران؛

.3

مراقبت فعاالنه از دیگران؛

.3

توانایی اعتراف به اشتباهات خود؛

 .10توانایی قبول اشتباهات دیگران.
در این مقياس از طيف پاسخگویی ليکرت ( =1هرگز؛  =1به ندرت؛  =9گاهی اوقات؛  =1در بيشتر
موقعيتها؛  =5در همه موقعيتها) و با  10گویه استفاده شده بود .همچنين ،رتبهبندی پاسخها به
صورت از 30تا 100خيلی زیاد 30 ،تا 33زیاد60 ،تا 03متوسط10 ،تا53کم13 ،تا 93خيلیکم لحاظ
شده بود .این رتبهبندی نشان داد که عمل فردی و باورهای فردی دو رتبه همتراز دارند .پایينترین
رتبه در یک صالحيت ویژه نشان داده شد که در محدوده نياز به پيشرفت قرار داشت .همترازی سه
فاکتور هوش اخالقی ،صالحيت اخالقی و صالحيت انگيزشی اندازهگيری شد .صالحيت اخالقی،
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هوش اخالقی را کامل می کرد و نشان داد که آنها یک مجموعه مهارت اجتماعی مورد نياز به نام
شجاعت هستند و اجازه می دهند فرد روی اصول عمل کند .ضامن صالحيت اخالقی ،صالحيت
انگيزشی است که فرد را آماده میکند تا با ثبات مورد نياز در موقعيتهای سخت اخالقی و انگيزشی
درون خودش و با دیگران نگهداشته شود .در مطالعه مارتين و آشتين ( )1010با تحليل عاملی هشت
عامل برای صالحيت اخالقی تأیيد شد که به شرح زیر هستند:
.1

مراقبت فعال از دیگران؛

.1

انجام عمل اخالقی؛

.9

تعهد به عمل درست؛

.1

ازخودگذشتگی؛

.5

تصدیق اشتباهات خود؛

.6

پذیرش اشتباهات خود؛

.0

پذیرش اشتباهات دیگران؛

.3

اعتماد به دیگران.

با وجود حمایت گسترده در ادبيات روانشناسی سازمانی از اصول یادشده ،هيچگونه شواهد
مربوط به اعتبارسنجی مقياس صالحيت اخالقی به چشم نمیخورد .از آنجا که هدف این تحقيق
اجرای یک آزمون جدید از نوع پرسشنامهای برای مقياس صالحيت اخالقی بوده است و با توجه به
اینکه یافتههای این پژوهش برای تصميمگيریهای آموزشی در عمل برای آموزش و پرورش مفيد
است ،همچنين ،حساسيت ویژه دوره متوسطه اول به عنوان یک دوره سرنوشتساز برای دانشآموزان،
بررسی ساختار عاملی ،روایی ،اعتبار و هنجاریابی مقياس صالحيت اخالقی در بين دبيران این دوره
ضرورت مییابد و به این ترتيب ،در این مقاله اعتبار این ابزار با استفاده از شيوههای اعتبارسنجی
استاندارد تعيين میشود .همچنين ،این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالهای زیر است :
-1معادالت ساختاری عوامل این مقياس چگونه است؟
-1آیا شاخصهای برازندگی مطلوبيت مدل معادالت ساختاری را برازش میکند؟
-9هریک از گویههای مقياس صالحيت اخالقی برروی کدام عامل سياهه قرار میگيرد؟
-1نمرههای هنجار یا نرم سياهه صالحيت اخالقی چگونه است؟
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روش
این پژوهش از نوع مطالعات روانسنجی بود و جامعه آماری آن را کليه دبيران زن و مرد مدارس
متوسطه دوره اول از نواحی ششگانه شهر اصفهان تشکيل دادهاند .نمونه آماری این پژوهش  050نفر
از دبيران زن و مرد شاغل در مدارس متوسطه دوره اول شهر اصفهان بودند که بر اساس فرمول تعيين
حجم کوهن ،مانيون و موریسون ( )1000برحسب خطای  0/01به دست آمد و با یافتههای جدول
کرجسی و مورگان نيز مقایسه شد(به نقل از حسن زاده1935 ،؛ نادی و سجادیان .)1933 ،برای
دستیابی به نمونه ،از روش نمونهگيری تصادفی سهمی مبتنی بر نواحی ششگانه آموزشی استفاده
شد .با توجه به حجم نمونه ،حجم جامعه معلمان مدارس دوره متوسطه اول در شش ناحيه به ترتيب از
ناحيه یک  3/13درصد ،ناحيه دو  11/91درصد 11/11 ،درصد از ناحيه  19/33 ،9درصد از ناحيه ،1
10/56درصد از ناحيه 5و10/00درصد از ناحيه (6منطقه جی) انتخاب شدند .پرسشنامهها به صورت
تصادفی در بين پاسخدهندگان توزیع و در نهایت  050پرسشنامه تجزیه و تحليل شد .ترکيب سنی
پاسخدهندگان( 050نفر) از 15تا 56سال متغير بود .پرسشنامههای این پژوهش به صورت یکجا به
معلمانی که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند ،تحویل داده ش د که به صورت انفرادی به آن پاسخ
دادند .برای هر دبير ابتدا توضيح کلی درباره شيوه پاسخگویی به پرسشنامه داده شد و سپس
پرسشنامهها در اختيار آنها قرارگرفت.
ابزار سنجش :پرسشنامه صالحيت اخالقی :این ابزار  93گویه دارد و توسط مارتين وآشتين ()1010
اعتباریابی شده است .این مقياس شامل  3خرده مقياس است که 1 ،0 ،6 ،1 ،9 ،1 ،0 ،6تعداد گویه
های هر خرده مقياس است  .خرده مقياسها عبارتند از :مراقبت فعال از دیگران ،انجام عمل اخالقی،
تعهد به عمل درست ،ازخود گذشتگی ،تصدیق اشتباهات خود ،پذیرش اشتباهات خود ،پذیرش
اشتباهات دیگران و اعتماد به دیگران .نظر به اینکه مارتين و آشتين( )1010این مقياس را در کشور
آمریکا ساختهاند ،بایست نسخه انگليسی آن به زبان فارسی برگردانده میشد .این مقياس ابتدا توسط
یک متخصص زبان انگليسی ،یک متخصص مدیریت آموزشی مسلط به زبان انگليسی و یک
روانسنج ترجمه و توسط چند ویراستار زبان فارسی چندین مرتبه وارسی شد و برای اطمينان از فهم
گویهها در اختيار چند تن از متخصصان آشنا به مباحث اخالقی قرارگرفت تا نظرات موافق و مخالف
آنها نيز مورد توجه قرارگيرد .برای کاهش خطای احتمالی در ترجمه گویهها ،از یک متخصص زبان

ساختار عاملی ،روایی ،پایایی و هنجاریابی سياهه سنجش صالحيت اخالقی31/ ...

انگليسی خواسته شد تا گویههای فارسی را مجددا به زبان انگليسی برگرداند .نتایج ،نشاندهنده صحت
عملکرد مترجمان اوليه ابزار بود .در این مرحله ،مقياس صالحيت اخالقی در بين شرکتکنندگان در
پژوهش اجرا شد .مدارس یا دبيرانی که به هر علت تمایل به همکاری نداشتند ،از حوزه مطالعه خارج
و به طور تصادفی با مدارس یا دبيران دیگر جایگزین شدند .بنابراین ،نرخ پاسخگویی در این پژوهش
 36درصد بود .برای پایاییسنجی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب تصنيف و برای تعيين اعتبار این
مقياس از روش اعتبار سازه با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی و تأیيدی استفاده شد .در راستای معرفی
جدول هنجار نيز مقادیر فراوانی ،فراوانی تراکمی ،فراوانی تراکمی زیر عدد ميانی ،رتبه درصدی،
نمرههای Tو Zارائه شد.

یافتههای پژوهش
به منظور تحليل دادهها از آمار در دو سطح توصيفی (فراوانی ،رتبه درصدی ،ميانگين و انحراف
معيار) و استنباطی(آزمون  tنمونههای مستقل ،تحليل عاملی اکتشافی ،تأیيدی) استفاده شد که یافتههای
آن به ترتيب در جداول 1تا  5ارائه شده است .در تحليل عاملی اکتشافی ،مقياس صالحيت اخالقی
سه عامل استخراج شد .بر روی عامل اول گویههای 11،11،11،15،16،13 ،10، 13، 13 ،10 ،16 ،6 ،1
 93، 93، 96، 95، 91، 91، 91، 90، 13و بر روی عامل دوم گویههای 0،3،3،10،11،11،19 ،5، 1، 9 ،1
 10، 19، 15، 11و بر روی عامل سوم گویههای  99،90قرارگرفتهاند .در راستای تحليل عاملی تأیيدی
دادهها با توجه به زیربنای نظری ابزار و ادعای سازنده مقياس در رابطه با عاملهای استخراج شده،
دادهها با مدل مارتين وآشتين( )1010و با استفاده از تحليل عاملی تأیيدی برازش گردید .یافتههای
جدول یک پاسخ سؤال اول پژوهش « :معادالت ساختاری عوامل این مقياس چگونه است؟» را ارائه
میکند.
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،مقادیر بتا ،واریانس باقیمانده وTسوبل مقیاس صالحیت اخالقی
انحراف معيار

ضریب تأثير

واریانس باقيمانده

Tسوبل

0/13

0/11

19/61

0/010

91/11
90/36

گویه

عامل

ميانگين

1

اول

9/11

9/09

1

اول

9/16

1/19

0/31

9

اول

9/99

1/10

0/33

0/010

1

اول

9/13

1/93

0/33

0/010

90/15

5

اول

9/13

1/10

0/01

0/010

11/50

6

اول

9/96

1/59

0/30

0/011

91/51
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جدول  :1ادامه
گویه

عامل

ميانگين

انحراف معيار

ضریب تأثير

واریانس باقيمانده

Tسوبل

0

دوم

9/91

1/91

0/30

0/010

16/11

3

دوم

9/91

1/13

0/30

0/093

16/11

3

دوم

9/93

1/13

0/60

0/093

10/91

10

دوم

9/11

9/00

0/11

0/11

11/01

11

دوم

9/13

1/13

0/30

0/019

91/15

11

دوم

9/13

1/10

0/30

0/010

91/91

19

دوم

9/95

1/95

0/31

0/011

11/01

11

سوم

9/11

1/11

0/61

0/011

13/03

15

سوم

9/99

1/13

0/51

0/030

11/31

16

سوم

9/16

1/13

0/31

0/015

10/36

10

سوم

9/91

1/13

0/00

0/093

11/13

13

چهارم

9/13

1/56

0/31

0/011

91/39

13

چهارم

9/15

1/13

0/30

0/011

91/35

10

چهارم

9/11

1/10

0/30

0/011

91/06

11

پنجم

9/91

1/90

0/30

0/010

13/65

11

پنجم

9/13

1/15

0/05

0/010

19/10

19

پنجم

9/96

1/51

0/50

0/030

19/30

11

پنجم

9/11

9/09

0/11

0/11

11/60

15

ششم

9/96

1/96

0/31

0/011

13/09

16

ششم

9/10

1/95

0/35

0/010

13/01

10

ششم

9/91

1/11

0/01

0/093

11/10

13

ششم

9/50

1/03

0/13

0/033

19/59

13

ششم

9/91

1/90

0/30

0/010

16/03

90

ششم

9/53

9/90

0/11

0/11

11/39

91

هفتم

9/91

1/10

0/31

0/011

13/11

91

هفتم

9/15

1/16

0/16

0/036

19/16

99

هفتم

9/01

1/15

0/10

0/15

11/15

91

هفتم

9/11

1/50

0/51

0/033

15/39

95

هفتم

9/95

1/91

0/31

0/010

16/03

96

هفتم

9/91

1/51

0/31

0/019

91/16

90

هفتم

9/50

9/66

0/10

0/19

11/99

93

هشتم

9/91

1/59

0/39

0/019

99/55

93

هشتم

9/95

1/51

0/31

0/011

91/19

p<5/50=1/69 P<5/51=2/05
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در این مرحله به تعداد متغيرهای مشاهده شده ،معادلههای اندازهگيری محاسبه شد .هر معادله به
ترتيب شامل ضریب مسير بين متغيرهای مشاهده شده ،همراه آزمون معناداری آن برپایه مشخصه
Tسوبل و نيز مقدار  R2یعنی ضریب تعيين یا واریانس تبيين شده به وسيله متغير مکنون است .در مدل
حاضر ،ضریب مسير بين گویه اول و متغير مکنون (مراقبت فعال از دیگران) برابر،1/16خطای آن
برابر0/11و مقدار  tآن برابر 19/69و در سطح کمتر از 0/001از لحاظ آماری معنادار است .بر این
اساس ،یافتههای جدول  1حاکی از این است که ضرایب اثرگویهها برحسب آماره تی(در سطح
معناداری کوچکتر از 1صدم و 5صدم) معنادار است و ضرایب مسير حاصل شده برازش مدل
پيشتجربی هشت عاملی را با دادههای موجود تأیيد میکند .پاسخ سؤال دوم پژوهش با این مضمون
که آیا شاخص های برازندگی مطلوبيت مدل معادالت ساختاری را برازش می کند؟ و مقياسهای
خوبی برازندگی مدل در جدول 1ارائه شده است.
جدول  :1مقياسهای برازندگی مدل هشت عاملی
مقياس های آماری
مقادیر
مقادیر برازش

χ2

df

601 1010/01

RMSEA P value
0/036

0/051

NFI

GFI

AGFI

CFI

0/31

0/33

0/31 0/30

تحليل عاملی تأیيدی با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری دارای پارامترهای برازندگی و مدل
ساختاری است .متداولترین روش برای برآورد پارامترهای بهترین برازندگی در SEMروش بيشينه
احتمالی ناميده میشود .این روش یک فرایند تکرار شونده است که در آن مجموعهای از پارامترها
برآورد میشود .برپایه این برآورد اوليه ،تابعی به نام تابع برازندگی محاسبه میشود .این تابع اساساً
ضریبی است که برازندگی پارامترها را با دادهها توصيف میکند .دومين برآورد ،براساس نخستين
برآورد به دست میآید تا تابع برازندگی کوچکتری حاصل شود .در این موقع ،مدل مورد نظر در
یک مجموعه نهایی از برآورد پارامترها همگرا شده است .وقتی یک مدل دقيقاً مشخص شود ،در این
صورت میتوان از مقياسهای برازندگی استفاده نمود(نادی وسجادیان.)1930،

 /31سال دهم ،شمارة  ،1شمارة پياپی  ،11بهار و تابستان 1931

شکل  :1نمودار مدل هشت عاملی صالحیت اخالقی
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از مجموعه آمارههای برازش  6مقياس مطلوبيت برازش شامل شاخص نرم شده برازندگی()NFI
و آزمون مجذور کای ،𝜒2مقياس برازندگی تطبيقی( ،)CFIجذر برآورد واریانس خطای تقریب
( ،)RMSEAمقياس برازندگی( )GFIو مقياس تعدیلشده برازندگی( )AGFIدر این مدل اندازهگيری
شد .شاخص  𝜒2به دليل اینکه تحت تاثير حجم نمونه قرار میگيرد ،برای نمونههای بيشتر از  100تا
معنادار است؛ به همين دليل ،برای برازش مدل نمیتوان به آن اکتفا نمود .یافتههای جدول  9گویای
آن است که مدل هشت عاملی مقياس صالحيت اخالقی از آمارههای مناسبی برخوردار است.
دو شاخص  GFIو AGFIهر چه به یکدیگر نزدیکتر باشند ،برازش کامل مدل را بيشتر نشان
میدهند و کم بودن شاخص  RMSEA =0/051به منزله مطلوبيت برازش مدل است .شاخص
برازندگی تطبيقی( )CFIهر چه به یک نزدیکتر باشد ،مطلوبيت بيشتر مدل را نشان میدهد .از مجموع
شاخصهای برازش میتوان دریافت که دادهها با مدل تحليل عاملی مفروض هماهنگی کامل دارند و
مدل مفهومی قابل تأیيد است.
در نمودار  1بيضیها ،متغير مکنون یا عاملها و مستطيلها گویههای آزمون صالحيت اخالقی را
نشان میدهد .پيکانهای یکسویه از بيضیها به مستطيلها نشان میدهد که گویهها روی کدام عامل
بار میگيرند .ارزشهای نوشته شده روی پيکانها ،آن ميزان از واریانس گویه را که از روی عامل
قابل تبيين است ،نشان میدهد .پيکانهای کوچک واریانس باقی مانده (خطا) را نشان میدهد که به
وسيله عامل تبيين نمیشود .پاسخ سؤال سوم پژوهش مبنی بر اینکه « هریک از گویه های مقياس
صالحيت اخالقی برروی کدام عامل سياهه قرار میگيرد؟ » در جدول  9مشخص شده است.
جدول  :9عوامل استخراج شده نهایی ،محتوای گویههای مربوط به هر عامل و نامگذاری آن
محتوای گویه

شماره

نام عامل

1

همکارانم می گویند که رفتار من با عقاید و ارزشهایم همخوان است.

مراقبت فعال از دیگران

1

دوستانم میگویند که رفتار من با عقاید و ارزشهایم همخوان است.

مراقبت فعال از دیگران

9

میتوانم به طور شفاف ،اصول ،ارزشها و عقاید راهنمای اعمال مناسبم را بيان کنم .

مراقبت فعال از دیگران

1

همکارانم میگویندکه من از ان دست آدم هایی هستم که محکم روی اعتقاداتم
میایستم.

مراقبت فعال از دیگران

5

همکارانم میگویند که من مالک تقسيمهایم هستم

مراقبت فعال از دیگران

6

همکارانم مرا به عنوان شخصی قابل اطمينان در نظر میگيرند.

مراقبت فعال از دیگران
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جدول  :9ادامه
0
3
3
10
11

من وقت قابل توجهی را صرف فراهم کردن منابع و از بين بردن موانع برای همکارانم
میکنم.
به خاطر این که نگران همکارم هستم ،فعاالنه از تالشهایی که برای تحقق اهداف مهم
شخصی اش انجام میدهد ،حمایت می کنم.
من درباره اشتباهاتم با همکارانم بحث میکنم تا آنها را به تحمل ریسک و خطا تشویق
کنم.
من به رشد نيازهای همکارانم توجه میکنم.
نخستين پاسخ من وقتی افراد جدید را مالقات می کنم ،این است که با خلوص نيت با
آنها ارتباط برقرار می کنم.

انجام عمل اخالقی
انجام عمل اخالقی
انجام عمل اخالقی
انجام عمل اخالقی
انجام عمل اخالقی

11

روش رهبری من این است که با خدمت کردن به دیگران رهبری کنم.

انجام عمل اخالقی

19

وقتی کاری را اشتباه انجام میدهم ،تقصير آن را بر گردن شرایط و دیگران نمیاندازم.

انجام عمل اخالقی

11
15
16
10
13

اگر اعتقاد پيدا کنم که رئيسم کاری دارد انجام میدهد که درست نيست ،در برابر او
خواهم ایستاد.
وقتی که موافق انجام کاری باشم ،هميشه تا آخر آن را دنبال میکنم.
من حقيقت را میگویم؛ مگر این که یک دليل اخالقی قانعکننده برای پنهان کردنش
وجود داشته باشد.
وقتی با یک تصميم مهم روبهرو میشوم ،آگاهانه آن را ارزیابی میکنم که آیا تصميمی
که اتخاذ کردهام ،با اصول و ارزشها و عقایدی که به آنها پایبندم ،همسوست؟
حتی وقتی که یک اشتباه جدی در زندگیام مرتکب میشوم ،قادرم خودم را ببخشم و
پيشرفت کنم.

تعهد به عمل درست
تعهد به عمل درست
تعهد به عمل درست
تعهد به عمل درست
از خود گذشتگی

13

در برابر وسوسه فکر کردن به اشتباهاتم مقاومت میکنم.

از خود گذشتگی

10

هنگامی که شخصی را میبخشم ،میدانم آنقدری را که بخشيدهام ،به من فایده میرسد.

از خود گذشتگی

11

قادرم ببخشم و فراموش کنم؛ حتی وقتی که فردی یک اشتباه جدی را مرتکب شده
است.

تصدیق اشتباهات خود

11

من به اشتباهات و شکستهایم اعتراف میکنم

تصدیق اشتباهات خود

19

وقتی تصميمی بگيرم که اشتباهی در آن ظاهر شود ،آن را میپذیرم.

تصدیق اشتباهات خود

11

همکارانم میگویند که من خارج از شيوه و روشم به آنها کمک میکنم.

تصدیق اشتباهات خود

15

با کمال ميل نتایج اشتباهم را میپذیرم.

پذیرش اشتباهات خود

16

قادرم به شکل محترمانهای بازخورد منفی را بيان کنم.

پذیرش اشتباهات خود

10

وقتی اشتباهی را مرتکب میشوم ،مسؤوليت اصالح آن موقعيت را برعهده میگيرم.

پذیرش اشتباهات خود

13

من از اشتباهاتم به عنوان فرصتی برای بهبود عملکردم استفاده میکنم.

پذیرش اشتباهات خود

13

همکارانم میگویند من نگرش واقع بينانهای درباره اشتباهات و شکستهایم دارم.

پذیرش اشتباهات خود

90

قبول دارم که افراد دیگر هم اشتباه خواهند کرد.

پذیرش اشتباهات خود

91

همکارانم میگویند که من شخصی دلسوز و بامحبت هستم.

پذیرش اشتباهات
دیگران
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جدول  :9ادامه
شماره

نام عامل

محتوای گویه
حتی وقتی که فردی اشتباهی را مرتکب می شود ،من اعتقادم را نسبت به او از دست

91

پذیرش اشتباهات

نمیدهم.

99

دیگران

دوستانم میدانند که می توانند از من هميشه صداقت را انتظار داشته باشند.
من به درستی مراقب افرادی هستم که به عنوان یک انسان_ و نه به عنوان سرمایه انسانی

91

پذیرش اشتباهات
دیگران
پذیرش اشتباهات

مورد نيازی برای توليد نتایج -با آنها کار میکنم.

95

دیگران
پذیرش اشتباهات

دوستان و همکارانم میدانند که میتوانند روی قول من حساب کنند.

دیگران

من از جنبههای مثبت اشتباهات گذشتهام آگاهم و دریافتهام که آنها درسهای

96

پذیرش اشتباهات

ارزشمندی برای رسيدن به موفقيت هستند.

90

دیگران

وقتی کاری را اشتباه انجام میدهم ،تقصير آن را بر گردن شرایط و دیگران نمیاندازم.
اگر اعتقاد پيدا کنم که رئيسم کاری دارد انجام میدهد که درست نيست ،در برابر او

93

خواهم ایستاد.
وقتی که موافق انجام کاری باشم ،هميشه تا آخر آن را دنبال میکنم.

93

پذیرش اشتباهات
دیگران
اعتماد به دیگران
اعتماد به دیگران

قبل از تدوین و طراحی جدول نمرات هنجار الزم بود بررسی شود که آیا بين نمرات دو گروه از
بعد جنسيت ،سن ،مدرك تحصيلی ،وضعيت تأهل و سابقه تدریس تفاوت وجود دارد؟ این سؤال به
این خاطر مطرح می شود که در صورت وجود تفاوت الزم جدول نرم بر حسب همان ویژگی تنظيم
شود .به علت تفاوت بين گروههای جنسيتی الزم شد بين ميانگين دو گروه جنسيتی با استفاده از
آزمون tنمونههای مستقل بررسی شود ،که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1آزمون  tنمونه های مستقل تفاوت بين ميانگين دو گروه دبيران زن و مرد
شاخص آماری
جنسيت

ميانگين

انحراف

آماره F

معيار

لوین

زن

1/03

0/59

مرد

9/01

0/66

0/06
P<5/50

مقدار t
0/03

درجه

سطح

آزادی

معناداری

110

0/1
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دادههای جدول  1گویای آن است که بين صالحيت اخالقی دبيران زن و مرد دوره متوسطه اول
تفاوت معناداری در سطح ( )p< 0/05وجود ندارد .بدین ترتيب ،با توجه به اینکه برحسب سابقه هم
در نمونه مورد بررسی تفاوت معناداری ( P=0/151و  )F=1/93وجود نداشت؛ بنابراین ،جدول نرم
(نمرات هنجار) به طور کلی و در یک جدول تنظيم شده است.
جدول  :5نمرات هنجار یا نرم سياهه سنجش صالحيت اخالقی دبيران
فراوانی

فراوانی تراکمی

شاخص آماری

تراکمی

زیر عدد ميانی

159-101

1

100

013

191-151

1

33/0

010

33/6

115-199

3

33/5

011/5

33/3

1/30

136-111

11

33/9

091

30/5

1/50

65/0

100-135

39

36/0

639/5

31/1

1/16

61/6

153-106

111

35/6

596/5

01/5

0/06

50/6

193-150

35

50/5

939/5

51/1

0/95

59/5

110-193

95

11/3

913/5

11/5

-0/01

13/6

101-113

16

10/1

133

93/1

-0/15

15/5

31-100

33

96/0

115/5

90/06

-0/35

11/5

69-31

199

19/5

103/5

11/6

-1/16

90/1

11-61

19

5/ 0

11/5

1/30

-1/66

99/1

طبقات

فراوانی

رتبه درصدی

نمره z

نمره t

33/3

1/03

00/3

1/93

09/3
60/0

در جدول  0با استفاده از روش فراوانی تراکمی زیر عدد میانی و تبدیل نمرهها به رتبه درصدی
و نمرههای استاندارد Zو ،Tنرمهای صالحیت اخالقی دبیران زن و مرد محاسبه شد .با استفاده از
این جدول میتوان ،نمرههای خام دبیران را به نمرههای استاندارد تبدیل و با توجه به میانگین 05
و انحراف معیار ،15نمره استاندارد  Tآنها را تفسیر کرد.
بحث و نتيجهگيری
بسياری از اندیشمندان مطالعات تعليم و تربيت؛ بخصوص در عرصه سازمانی براین باورند که
ابزارهایی را باید برای گردآوری اطالعات بهکاربست که دارای پيشينه نظری باشند(دی وليس،1

1- DeVellis
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1009؛ نادی وسجادیان  .)1930،از طرفی ،محيطهای آموزشی موتورهای رشد یک کشور هستند که
اگر صالحيت اخالقی کارکنان در بين این محيطها گسترش یابد ،اهداف متعالی نظام آموزشی با
سرعت بيشتری محقق میشود .الزمه سنجش این هدف وجود ابزاری است که بتواند این صالحيتها
را بسنجد .با این رویکرد ،پژوهش حاضر به بررسی ساختار عاملی ،روایی تأیيدی ،اعتبار و هنجاریابی
مقياس صالحيت اخالقی در بين دبيران دوره متوسطه اول شهر اصفهان پرداخت .برای تغيير در ساختار
جذب وگزینش کارکنان در سازمانهای آموزشی و شناخت همهجانبه علل بروز رفتارهای غيراخالقی
و جلوگيری از آلوده شدن سازمان به موضوعات غيراخالقی ،معرفی هنجارهای این مقياس ضرورت
یافت .مقياس صالحيت اخالقی شامل  93ماده همگن و معتبر است که معطوف به سنجش صالحيت
اخالقی است و برای نخستين بار توسط مارتين و آشتين( )1010با بررسی ادبيات مربوط به اصول
اخالقی تدوین و رواسازی نمودند و از طریق تحليل عاملی ،هشت بعد برای آن معرفی نمودند.
در این پژوهش ،اطالعات مربوط به تحليل عاملی ،دو یافته متفاوت به دست داد :در قسمت اول،
یافتههای معطوف به تحليل عاملی اکتشافی دادهها ،سه عامل را استخراج نمود که با پژوهش مارتين و
آشتين( )1010ناهمخوان بود .به زعم بسياری ،تحليل عاملی اکتشافی بيشتر به عنوان روشی برای تدوین
نظریه -و نه آزمون آن -به کار گرفته میشود و در این تحليل نمرات سياهه صالحيت اخالقی دبيران
نشان داد که این ابزار آنچه را برای سنجش ساخته شده است ،اندازهگيری میکند(هومن1931،؛ نادی
و سجادیان .)1933 ،بر این اساس و مبتنی بر مبانی نظری قوی مطالعه مارتين و آشتين( )1010تحليل
عاملی تأیيدی نيز انجام گرفت و به استناد این تحليل هشت عامل تأیيد شد که این نتایج(نمودار)1
بيانگر تأیيد چهارچوب نظری زیربنایی روایی سازه این ابزار است .از طرفی ،تحليل عاملی تأیيدی که
برای روایی همگرا استفاده شد گویای آن است که همه گویههای سياهه صالحيت اخالقی به طور
معناداری دارای بار عاملی بر روی عوامل سازه مفروض هستند و این نتایج با پيشفرض آندرسون
وگيربينگ( )1333در رابطه با روایی همگرا در تطابق است(به نقل از :هومن .)1931،شاخصهای
برازندگی مدل تحليل عاملی سياهه مذکور ،حاکی از برازندگی مناسب مدل بر اساس دادههای
گردآوری شده بود که از این نظر ،نتایج با یافتههای مارتين و آشتين( )1010همخوانی دارد؛ هرچند
در آن پژوهش برای انجام تحليل عاملی تأیيدی از نرمافزار  spssاستفاده شده بود و شاخصهای
برازش و سطوح خطا با مقادیر مطالعه حاضر متفاوت بودند .به همين دليل ،همخوانی مطروحه را باید
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با احتياط تفسير نمود .ضریب اثر گویهها در مدل از  0/10تا 0/31در نوسان بود که با توجه به مقادیر
معناداری  tسوبل عالوه بر تأیيد فرضيه تناسب گویهها با عاملها ،به طور غيرمستقيم تناسب عوامل با
سازه را نيز نشان میدهد و این مقادیر با حداقل نسبتهای پيشنهاد شده توسط دوتویت و دوتویت
( )1936جهت معناداری روایی سازه سياهه همراستاست.
در راستای تعيين پایایی سياهه و انسجام درونی آن از ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب گاتمن و
اسپيرمن براون استفاده شد که همگی رضایتبخش بودند .هرچند در این ميان ،ضریب آلفای
کرونباخ ،برای عامل پذیرش اشتباهات دیگران  0/51بهدست آمد که شاید دليل اصلی آن تعداد
گویههای مقياس ،تعداد پاسخ دهندگان یا حتی نوع پاسخدهی به گویههای سياهه باشد .هر چند هير
و همکاران )1333( 1براین باورند که مقادیر نزدیک به  0/0نيز با درنظرگرفتن ضریب آلفای کرونباخ
که برای کل سياهه صالحيت اخالقی 0/35به دستآمد ،قابل قبول است .بنابراین ،میتوان اذعان کرد
که پایایی سياهه اندازهگيری برای هر هشت بعد و کل ازمون تأیيد شده است؛ ولی ضروری است در
پژوهشهای آتی قبل از اجرای هدفمند ابزار ،ضریب آلفای کرونباخ برای عامل"پذیرش اشتباهات
دیگران" مجدداً محاسبه و بررسی شود .در همين رابطه ،بعضی بر این باورند که گرچه آلفای 0/3
نشاندهنده یک آزمون پایاست؛ اما آلفای پایينتر از آن اغلب قابل قبول است؛ زیرا آلفا نيز مانند
بسياری از آمارههای دیگر در علوم رفتاری ،به تعداد گویههای سياهه بستگی دارد (نادی و سجادیان،
)1933
بنابراین ،الزم است به آنچه یک آزمون مورد سنجش قرار میدهد و نيز تعداد گویههای آن قبل
از تغيير مقدار آلفا توجه شود .در جدول  1پراکندگی و شاخص گرایش مرکزی (ميانگين و انحراف
معيار) سياهه صالحيت اخالقی برای دو جنس نشان داده شده است .بررسی ميانگين نمرات دبيران
نشان میدهد که ميانگين نمرات صالحيت اخالقی دبيران زن از مردان بيشتر است؛ اما این تفاوت
معنادار نيست و بر این اساس ،به دليل عدم تأیيد تفاوت معنادار دو گروه بر اساس آزمون  tضرورتی
برای تنظيم جداول نمرات هنجار دو گروه نيست؛ هرچند عدم تفاوت بين ميانگين نمرات دو گروه
میتواند مؤید وضعيت نسبتاً همسان در دو گروه دبيران زن و مرد باشد .البته ،شایان ذکر است که این
ميزان در نمونه خارجی مورد مطالعه مارتين و آشتين ( )1010تقریباً چهار برابر نمونه ایرانی بوده است
1- Hair
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که به غير از ویژگیهای فرهنگی ،بتوان واکنش ذهنی و روانشناختی دبيران در مواجهه با گویههای
سياهه را نيز در تفسير این ناهمخوانی درنظرگرفت .ارائه جدول هنجار(نرم) به مدیران آموزش و
پرورش هم در سطح کالن و هم فردی کمک میکند تا برنامهها و فعاليتهای آموزشی و پژوهشی
خود را با صالحيتهای اخالقی دبيران همراستا گردانند و در چارچوب استانداردها وکدهای اخالقی
مورد پذیرش فعاليتها را تقویت کنند .در عين حال ،الزم است به این نکته توجه شود که
صالحيتهای اخالقی را شاید نتوان از اساس در دبيران با آموزشهای ضمن خدمت ایجاد کرد؛ به
این دليل که عوامل مختلفی ،همچون :ویژگیهای شخصيتی ،تربيت خانوادگی و بسياری از متغيرهای
فردی در آن نقش ایفا میکند؛ اما میتوان از این ابزار در روند استخدام نيروهای جدید یا به عنوان
یک مالك در گزینش های پيش از استخدام به کار بست .در این پژوهش جدول نرم به طور کلی بر
اساس همه آزمودنیها محاسبه شد.گرچه ناهمسانی واحدهای رتبه در نرمهای درصدی از جمله
محدودیتهای آن است؛ اما سهولت محاسبه و تفسير رتبههای درصدی باعث میشود که با ارائه یک
دستورالعمل اجرایی روشن افراد حرفهای نيز در سطح مدرسه و نواحی بتوانند از این سياهه استفاده
کنند .به عالوه ،در جدول  0نمرههای ترازشده  Zو  Tنيز ارائه شد .برخالف نرم درصدی ،نمرههای
ترازشده  Zو  Tاین ابزار دارای مقياس فاصلهای بوده که واحدهای آنها در سرتاسر سياهه برابر هستند
و از این حيث ،نمرات Tمحدودیتهای نمرات  Zرا ندارد.
از طرفی ،میتوان این نمرات را بر حسب ميانگين و انحراف معيار مفروض محاسبه کرد .بنابراین،
این جدول امکان تبدیل نمرات خام مربوط به مدارس ،نواحی و حتی معلمان را به نمرات تراز و بهنجار
فراهم می کند .به احتمال قوی بيشترین فائده این ابزار برای متخصصان آموزش و پرورش ،سازمان و
مدیریت آموزش و پرورش خواهد بود؛ زیرا باعث میشود در حوزه منابع انسانی راهکارها و
برنامههایی تنظيم شود که حول یک محور و آن ،تعهد درونی در حرکت باشد و اثرهای چنين
برنامههایی را بتوان در عمل با ابزار صالحيت اخالقی سنجيد و با بررسی نتایج ،اصالحات الزم را در
برنامهها اعمال نمود .همچنين ،سياهه صالحيت اخالقی را می توان به عنوان یک ابزار تشخيصی به
منظور شناسایی نقاط ضعف نظام آموزشی در قلمرو هشت عامل تشکيلدهنده سازه مذکور اجرا کرد.
هر چند به لحاظ نظری چنين محاسنی ميسر است؛ اما به لحاظ عملياتی مواضع مختلف معطوف به فرد
در رابطه با رعایت کدهای اخالقی نباید نادیده گرفته شود.
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سياهه صالحيت اخالقی برای پاسخدهی افراد در سازمانها طراحی و تدوین شده است؛ اما نتایج
آن به نتيجه گيری در سطح سازمان منجر میشود .استفاده از پاسخهای فردی به سياهه برای نسبت
دادن خصایص به سازمان توسط برخی از دانشمندان به عنوان یک نقيصه درنظرگرفته شده
است(بونتيس و همکاران )1001 ،1و این مسأله شاید یکی از محدودیتهای نه این ابزار؛ بلکه کليه
مقياسهای ارزیابی عينی در سطح سازمانی باشد .به عالوه ،این ابزار نظرسنج و عقيده محور ،تنها راه
ارزیابی شرایط محيطی بهوسيله افرادی است که در آن موقعيت کار میکنند .به عالوه ،پژوهشهای
قبلی حاکی از آن است که بين اندازهگيریهای عينی و ادراك شده رابطه همبستگی باالیی وجود
دارد(گاتيگنون و همکاران1009 ،؛ نادی و دامادی .)1933 ،البته ،نباید این نکته را نادیده گرفت که
یافته های پژوهش حاضر صرفاً قابل تعميم به دبيران متوسطه اول شهر اصفهان است و نمیتوان از
جدول نرم بهدست آمده در گروههای دیگر استفاده نمود .لذا در صورت ضرورت ،جانب احتياط در
استفاده از نرمها در دورههای تحصيلی و فرهنگهای مختلف درنظرگرفته شود .در عين حال ،با توجه
به اینکه برای ایجاد جدول نرم ،جنسيت و سابقه تدریس دبيران لحاظ شد و تفاوتی مشاهده نشد ،در
نمونههایی که بر اساس دو متغير جمعيت شناختی فو قالذکر تفاوت باشد ،باید از جدول نرم پژوهش
حاضر با احتياط استفاده شود .لذا پيشنهاد میشود در مطالعات آتی جداول نرم بر حسب متغيرهای
دیگر و در دورههای تحصيلی دیگر بررسی و محاسبه شود .به عالوه پيشنهاد میشود دبيران آموزشی
مدارس و نواحی در ابتدای هر سال تح صيلی صالحيت اخالقی دبيران را در هشت عامل مطروحه در
سياهه تحت بررسی مورد سنجش قرار دهند و دورههای ضمن خدمت را بر این اساس تدوین نمایند
و دورههای غيرضروری را که صرفاً تحميل هزینه به نظام آموزشی است ،حذف نمایند .درعين حال،
پيشنهاد میشود از این ابزار تنها در مطالعات علمی استفاده شود و از نتایج آن به عنوان ابزار برچسب
زدن به دبيران مدارس و نواحی استفاده نشود .در انتها ،شایان ذکر است که به محققان آتی پيشنهاد
گردد که در صورت بررسی روایی ابزار بر روی نمونههای دیگر به دو نکته توجه نمایند :اول اینکه
در قسمت تحليلها و در رابطه با روایی سازه حتماً تحليل عاملی مرتبه اول را نيز انجام دهند و دوم به
دليل قابليت تعميمپذیری یافتهها تا یک دوره زمانی پنجساله ،از یک نمونه بزرگ(مبتنی بر نظریه
رایکوف و مارکوليدز )1006 ،1استفاده نمایند.
1- Bontis
2- Raykof & Marcoulides
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