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  اخلاقی مؤلفۀ یک عنوان به گیری فضیلت سازمانیتدوین مدل اندازه
 

 2 اسمعیلی محسن دکتر، 1، سجاد مؤمنی*2حسین زارعیاندکتر ، 1مجید کیانی
 همدان همدان، سینا بوعلی دانشگاه ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، مدیریت گروه .1

 ، تهرانپژوهشگاه علوم ورزشی ،مدیریت ورزشی گروه .2

 (9/5/79، تاریخ پذیرش:6/3/79ریافت: )تاریخ د 
 

 

 سرآغاز

تنهرایی  رراب  هایی نظیر کارایی، کنترر  و ورآورورب  ر امروزه ارزش
اینجاورت کر   اب پایدار کافی نیسرتند ها    وآب ریندههدایت وازمان

 1اخلرایی فضائل هاب والاتر،شآند  این ارزشهاب والاتر مطرح میارزش
ور روریدن  رر  نترایز ارزشر ند و مرراوراب  هاهسرتند کر   ر  وررازمان

 ر  تارالی و  2فضریلت ورازمانی ( 1) کننردمی هاب مالی ک کمآفقیت
شرآو  یررار فررفتن ور مارر  ارتقاء رفتارب اعضاب وازمان مر آط می

فضریلت ورازمانی، مآ ری ایجراو ااساورات مر رت ور کارکنران و  ررر 
و ور نتیجر   هرا ور راورتاب ک رک و ااتررا   ر  ی ردیگرانگیختن رن

شآو زیرا افراو  را ههنیرت مر رت از پذیرب  یشتر ور کارکنان میاناطاف
 زایش، اعت او و ااساس ررررروازمان، شهرت و اعت ار وازمانی خآو را اف

 
 
 

 
وفاوارب را تآوا  و ور راوتاب افظ و تقآیت این اعت ار و انجا   هترر و 

فضایل وازمانی،  ر    (2) کنندکسی وآو  یشتر  راب وازمان تلاش می
تآاننرد شآند کر  میهاب اخلایی وازمان اطلاق میاب از ویژفیمج آع 

هراب شخیریتی انسران ع لیراتی شرده و  ر  عنرآان متناظر  را ویژفی
شخییت وازمان تا یر شرآند  از ایرن رو، فضرایل ورازمانی شرامل رن 

ای هاب شخییت اخلایی وازمان هستند ک  از اوراک   ووت  از ویژفی
ااصل از رفتار  رتر وازمان ور طآ  ایات یک کسی وکار، فررا فرفتر  

هاب اخیرر  رخری از هاب مرالی و اخلرایی ورا فروپاشری ( 3شآند )می
هاب ماررروف ور وراورر ونیررا، مجراما ایتیرراوب و مط آعررات ورازمان

 ی رررع آمی ونیا را    و ت ورک مجدو ارزش و اه یت فضیلت وازمان
 
 

 چکیده
 فیرب فضیلتتدوین مد  اندازههدف از پژوهش ااضر  لذا اوت، وازمانی فضیلت وازمان، ور اخلایی هاب ن   مه ترین ی ی اززمینه: 
   هآرب اولامی ایران  آو  وزارت ورزش و  آانان اخلایی مؤلفۀ یک عنآان    وازمانی

نفر از  098 شامل  اما  رمارب   آو ه  ستگی نآع از تآصیفی هاواوه فرورورب شیآه لحاظ از و کار روب هدف لحاظ از پژوهشروش: 

ا زار پژوهش   شدند انتخاب    عنآان ن آن  رمارب فیرب تیاوفین آن  روش    نفر 393تاداو  آوه ک   ایرانکارکنان وزارت ورزش و  آانان 

 و 24SPSSافزار نر     وویل  واختارب یا ی مااولاتمد  روش از هاواوه لیلتح و تجزی   هت  اوتپروشنام  فضیلت وازمانی شامل 

8.5LISREL وویل   فضیلت وازمانی    فیرباندازه مد  وپس ، وشد  ررورو وروتن ایی روش  یشین     پارامترهاب مد  ا تداشد ک   اوتفاوه
 شد   رزمآن  رازش، هابشاخص انجا 

 نشان (، ه چنین نتایزKMO=99/8؛ Bartlett=249/4348؛ sig=81/8اند )ها  راب تحلیل عاملی مناویاوهنتایز نشان واو و ها:یافته

؛ PNFI=08/8؛ RMSEA= 893/8؛ df2x/=99/2هاب  رازش )فیرب از  رازش مناو ی  رخآروار اوت و شاخصواو مد  اندازه

99/8=NNFI 99/8؛=NFI 99/8؛=CFI 99/8؛=IFIنشان نتایز فضیلت وازمانی مفهآ   ا هامؤلف  روا ط خیآص ور د  اشنیید میأ( مآرو ت 

  اشند  فضیلت وازمانی مفهآ   راب خآ ی فآبتآانستند پیش هامؤلف  ت امی ک  واو

ونجش فضیلت وازمانی ور وازماهاب   راب تآانندمی پژوهشگران ک  کرو فیربنتیج  تآانمی  ر اواس نتایز پژوهش :گیرینتیجه

 .ن ایند فآی  مآ آو ور این پژوهش ک  از روایی و پایایی مناوی  رخآروار اوت اوتفاوه 19از پروشنام  فضیلت وازمانی  ورزشی

 

 وزارت ورزش و  آانانفضیلت وازمانی، اخلاق، کلیدواژگان: 

 
 

 
 

 zareian.h@gmail.comنآیسندۀ مسئآ : نشانی ال ترونی ی: 
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هراب اخلرایی ور اب را  راب مطالار  فضرایل و ارزشمین وآق واوه و ز

اب ها    صرآرت فزاینردهامروزه، وازمان .(4اند )وراور ونیا فراهم روروه
نامند، یانری  ینند ک  رن را ما اب اخلایی میاب میخآو را ورفیر مسئل 

اوضاع و شرایطی ک   اید یک  ار ویگرر کارهراب ورورت و ناورورت را 
 از پریش از  ریش ناوروت و وروت کارهاب  ین مرز، زیرا تاریف کنند

 ک  اوت وازمانی مهم مفاهیم   ل  از وازمان فضیلت رفت  اوت   ین

ورط   ور هرم اعت راو و 4ورورتی ،3انسانیت   ل  از هارن، فضیلت ور
 نیز پرورش، و فیرومی یرار ا ایت مآرو ا ت اعی وط  ور هم و فروب

 هستند ایداماتی ها وخآاوت  عاوات، (  فضایل9)یا د می تداو  و انتشار

 هابویژفی    (  فضایل9) شآندمی ا ت اعی و فروب وآو    منجر ک 

 اعضراب هابویژفی مج آع ن     شآومی اطلاق وازمان کلیت اخلایی

ورازمانی  9وازمانی  اید  خش مداومی از فرهنر  فضایل رو این از رن 
هاب محآرب نیز تاریرف کررو عنآان ویژفیتآان     اشند  فضایل را می

اند  ایرن فذارب شدهک  تآوط فیلسآفان اخلاق و متف رین مذه ی ارزش
، 9انرد از فرزانگریشرآند کر  ع ارتمآارو شامل شرش فرروه ع رده می

فضریلت ورازمانی،  ( 3) 18و تاالی 9، اعتدا 0، انسانیت، عدالت3شجاعت
وازمانی،  12، اعت او11خآش  ینی اند از:پنز مؤلف  اوت ک  ع ارتواراب 
 وازمانی  19وازمانی و  خشش 14انسجا وازمانی،  13شفقت

  ر  ه یشرگی انتظرار یرا ت ایرل عنآان     ینی خآش : ینی خآش  1

 م  رن  ینری خآش .شآومی تاریف مر ت نتیج     ووتیا ی و وریافت
 و رینرده ور  سر انی و روانری  را ر مشر لات ور وپرب عنآان    اوت
 نشان ه چنین تحقیقات و شآاهد  کند ع ل مقا ل ، هاباوتراتژب  ه آو
 شرغلی، رضرایت مرل شغلی رفتارهاب  ا مر ت طآر    خآش ینی ک  واوه
   (0) وارو ارت اط  آون پذیر اناطاف و ع ل رو وازمانی، تاهد

وهد ک  اسن نیت، ملااظات و ااتررا   رر   اعت او وازمانی: نشان می2
  را عت راو وارنرد ااکم اوت و افراو    ی دیگر و ره ران خرآو وازمان ا

 ماننرد منفی هابارزش  اب    تآانمی اعت او فرهن  فسترش و  سط
 مر رت اخلرایی هرابارزش غیرره، و نفاق چاپلآوی، کلاه روارب، وروغ،
 ور را شرهامت و تاهرد وارب، امانرت انیراف، راوتگآیی، صدایت، مانند
  پروراند  اما 

وهرد کر  افرراو مرایری ی دیگرنرد و  ر  شفقت وازمانی: نشران می  3
 وهند  ی دیگر اه یت می

وهرد کر  ورورت ارب، یا لیرت اعت راو و وازمانی: نشران می انسجا   4
 ااترا  ور وازمان شایا اوت 

وازمانی:  دان مانی اوت ک  اشت اهات    ورعت  خشریده     خشش9
اب ک  از طریق یاوفیرب ور زمین  هایی  رابشآند و    عنآان فرصتمی

 ( 2اوتانداروهاب  الاب ع ل رو مشخص شده مآرو اوتفاوه یرار  گیرند )
وزارت ورزش و  آانان  ر  عنرآان مترآلی ورزش و نقرش رن ور  ه رآو 
ولامتی و نشاط  اما  و نیز    عنآان یک نآع وازمان خردماتی از ایرن 

هرا  ر  عنرآان کارکنران رن ها و نیازهابیاعده مسترنی نیست  خآاوت 
ها و نیازهراب متنرآع و متغیرر  آ از یک وآ و خآاوت هایی تاالیانسان

ها از وآب ویگر، تآ      فضیلت فرایی را ا تنراب مرا ا  کنندفان رن
 ناپذیر واخت  اوت  

-یافتر  فرفت،ها مآرو  رروی یرار ، اثر فضائل را  ر وازمانور پژوهشی

کر  از ویردفاه کارمنردان از  رین ا اراو فضریلت هاب تحقیق نشان واو 
وازمانی شامل اعت او، خآش  ینری، صردایت، شرفقت و  خشرش تنهرا 
اعت او وازمانی اوت ک  تأثیرب  ر خآشنامی وازمانی ندارو  لذا مردیران 

تآانند  آویل  رشد و تآوا  فضرایل ورازمانی زمینر  وازمان ورزشی می
نیز  یران ه چنین پژوهشگران   (9)واز خآشنامی وازمان را فراهم کنند

شرآو، کنند زمانی ک  فضیلت وازمانی ور وط  وازمانی ع لیاتی میمی
 (  محققران18)فررووهاب وازمان ور  اما  رش ار مریها و ررمانارزش

فرایی ور وازمان مدیران  ایرد علراوه  رر ماتقدند  راب ایجاو  آ فضیلت
چنین  ا هم  (11) نیز تآ   کنند فراییفضایل،    اوراک افراو از فضیلت

 فضریلتشآیم ورک فررینرد تر پیشین  پژوهشی متآ   میمطالا  ع یق
وازمانی هنآز ناشناخت   ایی مانده اوت و نر  تنهرا نترایز متنایضری ور 

هاب فضریلت ورازمانی و رآو وارو،  ل ر  مشراهده مآرو  رخی از  ن ر 
اوی را ور این زمینر  شآو ک  ع ده تحقیقات صآرت فرفت  مدلی منمی

تر مشهآو هاب ورزشی  یشاند  این امر    خیآص ور وازمانارائ  نداوه
رو ور پژوهش ااضر محقق ور نظر وارو    تردوین مرد   اشد  از اینمی

فیرب فضیلت وازمانی وزارت ورزش و  آانان   هرآرب اورلامی اندازه
ی ور وزارت ورزش ایران  پروازو   دین منظآر پروشنام  فضیلت ورازمان

و  آانان   هآرب اولامی ایران تآزیا شد تا این پروشنام     طآر ویژه 
روایری ورازه ی ری از  تآاند مآرو ارزیا ی روایری و پایرایی یررار فیررو  

  را هرابپروشرنام  تایرین روایری ور مرال  ترین ضرورب و مه ترین

تأییردب  ملیعرا تحلیل زمین  این ور و  اشد،می متفاوت فرهنگی زمین 
 ور پژوهشگران ففت  ط ق (   ر12 اشد )می مرال  این ور ا زار  هترین

 و شآندمی مقایس  هم  ا نظرب خاصی الگآهاب تأییدب، عاملی تحلیل
 مناوری ا زارهراب  رازنگرب  رراب و وآومند مفید روش یک وایا ور

هراب تررین روشترین و متداو مهم .(12) اوت هاانجا  پژوهش  هت
وازب پروشنام   ا تآ      نظری  و  هت تایید رن، تحلیل عراملی می آ

فیرو  یطا یقین، این ا زار ور رینرده اوت ک     صآرت تأییدب انجا  می
هاب ورزشی  تآانند  را ک ک خآاهد کرو تا مدیران و محققان ور وازمان

 د اوتفاوه از این ا زار    مزایاب  سیار زیاو فضیلت ورازمانی وورت یا نر
ها از رشنایی  ا عآامل مؤثر  ر فضریلت ورازمانی  رراب ت رامی ورازمان

  ل  وزارت ورزش و  آانان   هآرب اولامی ایران اائز اه یت اورت  
کنرد ترا شناوایی عآامل مؤثر  ر فضیلت وازمانی    مدیران ک رک می

راه ارهاب مناوی را  راب ارتقاء فضیلت وازمانی  یران کننرد   رر ایرن 
ال  اصلی ور این تحقیق شناورایی عآامرل مرؤثر  رر فضریلت اواس مس

وازمانی و اولآیت  ندب رن و ارائ  راه ارهایی  راب ارتقراء فضریلت ور 
لذا مسال  اصلی ور این مقال  شناورایی  اشد  وزارت ورزش و  آانان می

عآامل مؤثر  ر فضیلت فرایی ور وزارت ورزش و  آانان و اولآیت  ندب 
ها  هت ا رایری شردن هرر چر   یشرتر فضرایل ور ایرن هاب رنمؤلف 

  اشد وزارتخان  می
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 روش
 هاواوه فرورورب شیآه لحاظ از و کار روب هدف لحاظ از ااضر پژوهش
   امار  رمرارب پرژوهش شرامل ت رامی  آو ه  ستگی نآع از تآصیفی

نفر  رآو    098    تاداو کشآرمدیران و کارمندان وزارت ورزش و  آانان 
نفر از کارکنران وزارت ورزش و  آانران  393تاداو ور این پژوهش   آو 

نترایز   ایرت     صآرت تیاوفی    عنآان ن آن  رمارب انتخاب شدند 
ورصد زن  آونرد  از  3/41ورصد مرو،  3/90شناختی  یانگر این اوت ک  

ورصد مجرو  آوند  میرانگین ورن  9/12ورصد متأهل و  4/03این تاداو 
اورت   یشرتر افرراو واراب  033/0 ا انحراف اوتاندارو  94/30کل افراو 

(  آوند   یشتر افراو واراب رشرت  غیرر تر یرت %1/49مدرک کارشناوی )
( افراو واراب رشت  تر یت  ردنی  آونرد  %3/29( و )%3/34 دنی  را ر  ا )

نفرر،  183ورا  ) 1-9ترین وا ق  مدیریت افرراو ن آنر  ور وامنر   یش
 ن آن  هیچ وا ق  مدیریتی نداشتند  %9/90و  ( یرار واشت23%

 اورتفاوه ورآا  19  را ابپروشرنام  از وازمانی ونجش فضیلت  راب 
ک     صآرت طیف لی رت شش ارزشی و از خیلی مآافقم ترا  اوت شده

فذارب شده اوت  این پروشنام  پنچ مؤلف  فضریلت خیلی مخالفم ارزش
 ورؤا (،  3ورؤا (، اعت راو ) 3 ینی )ونجد: مؤلف  خرآشوازمانی را می

وؤا ( ن ره فذارب  3و  خشش ) وؤا ( 3انسجا ) وؤا (،  3ه دروب )
 رآو   98و ارداکرر  19شدند  ادایل امتیاز م  ن  رراب پروشرنام  می

: 94ترا  39: فضیلت وازمانی ضایف اوت  ن ره  ین 39تا  10ن ره  ین 
یلت وازمانی یرآب : فض94فضیلت وازمانی متآوط اوت  ن ره  الاتر از 

تن از متخییین مردیریت  19اوت  رواب صآرب پروشنام  مآرو تأیید 
 رر روب  ورزشی یرار فرفت  ور این پژوهش طی یک مطالار  مقردماتی

نفر، ضریی پایایی رلفاب کرون اخ  راب پروشنام  فضریلت ورازمانی  98

 ،019/8، اعت راو 049/8 ینی هرا خرآشو  راب مآلف   α= 991/8 را ر 
    ووت رمد  399/8و  خشش 300/8، انسجا  013/8ه دروب

پروشنام  فضیلت وازمانی ور  هت ا راب تحقیق پس از انتخاب ن آن  
نفررر  393رورب شررد کرر  تاررداو میرران ن آنرر  پررژوهش تآزیررا و   ررا

  اند ها را    طآر خآانا و وییق  رفشت واوهپروشنام 
هرا از ای  رآون تآزیرا واوه   منظآر ط ی هت تجزی  و تحلیل واوه ها 

کال آفراف اوتفاوه شد کر  نترایز رن نشران واو کر  -رزمآن او یرنآف

 اشد     منظرآر رزمرآن مرد   راما می (<89/8pها نرما  )تآزیا واوه
پژوهش، از رزمآن مد  مااولات واختارب و    منظآر تاین پارامترهراب 

 رروی فرضریات  و  راب (MIمد  ا تدا از روش  یشین  وروت ن ایی )
هاب هرم چرآن و    منظآر  رازش مرد  از شراخص tتحقیق از رزمآن 

(، CFI(، شاخص  رازش تط یقی )df2χ/نس ت خی وو  ر ور   رزاوب )
 شاخص  رازش مقتید هنجار شده(، NFIشاخص  رازش هنجار شده )

(PNFI،) ( شاخص  ررازش هنجرار نشردهNNFI،)  شراخص  ررازش

(، RMSEAانگین مجرذور خطراب  رررورو )(، ریشر  میرIFIفزاینده )
( اوتفاوه فروید  لراز   ر  هکرر RMRریش  میانگین مجذور  ایی انده )
  24SPSSافزارهاب ها  ا اوتفاوه از نر اوت ک  ت امی تجزی  و تحلیل

 انجا  شد    ≥8P /81ماناوار  وط  ور  LISREL 8.5 و
 

 یافته ها
هاب فضیلت وازمانی از ف ک  ت امی مؤل وهدنشان می 1نتایز  دو  

(  P<81/8نظر میانگین تجر ی  الاتر از میانگین نظرب هستند )
ه چنین میانگین تجر ی متغیر فضیلت وازمانی وزارت ورزش و  آانان 

  اشد  الاتر از میانگین نظرب می

 فضیلت سازمانی ایتک نمونه tآزمون  :3جدول 
میانگین  تعداد متغیرها

 نظری

میانگین 

 یتجرب

انحراف 

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

989/3 9/3 393  ینیخآش  112/1  338/3  399 8/81** 

9/3 393 اعت او وازمانی  990/3  800/1  309/0  399 8/81** 

9/3 393 ه دروب  994/3  181/1  229/0  399 8/81** 

9/3 393 انسجا   901/3  899/1  884/9  399 8/81** 

9/3 393  خشش  999/3  122/1  309/0  399 8/81** 

9/3 393 فضیلت وازمانی  999/3  834/1  092/0  399 8/81** 

 
ها ااصل از پروشنام  فضلیت وهد ک  واوهنشان می 2نتایز  دو  

وازمانی از کفایت مناوی  راب انجا  تحلیل عاملی  رخآروارند و نیز 
 249/4348؛ sig= 81/8اند ) راب تاین واختار عاملی مناوی

=Bartlett 99/8؛ =KMO ) 

 و آزمون کرویت بارتلت KMOآزمون  :2جدول 
 نتیجه ملاک مقادیر مشاهده شده پیش فرض

 تأیید 83/8 یش از  KMO 990/8رزمآن 

ن 
مآ
رز

ت 
روی

ک

ت
رتل
 ا

 

 - - 249/4348 مقدار خی وو

Df 189 - - 

 تأیید 89/8ک تر از  81/8 واربوط  مانی



  اخلاقی مؤلفۀ یک عنوان به گیری فضیلت سازمانیتدوین مدل اندازه کتر حسین زارعیان و همکاران:د 
 

 341 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

1 ،
19

11
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

 

 
 (t-valueگیری مرتبه اول فضیلت سازمانی )مدل اندازه tارزش  مقادیر .3 نگاره

 
 (t-valueگیری مرتبه دوم فضیلت سازمانی )تدوین مدل اندازه tمقادیر ارزش  .2 نگاره
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وهد ک  ت امی فیرب فضیلت وازمانی نشان مینتایز ارزیا ی مد  اندازه

فضیلت وازمانی وؤالات واراب اثر ماناوارب ور مد  مرت   او  و وو  
 وارند 

 گیری مرتبه اول و دوم فضیلت سازمانیهای برازش مدل اندازهشاخص .1جدول 
بندی گروه

 هاشاخص
 نتیجه مدل مرتبه دوم مدل مرتبه اول برازش قابل قبول اختصار نام شاخص

ص
اخ
ش

ب 
ها

ید
مقت

ش 
راز

 
 

 تأیید 99/2 39/2 3تا  1مقدار  ین  df2x/ او آر  هنجار شده    ور   رزاوبکاب

>RMSEA RMSEA ریش  میانگین مر اات خطاب  ررورو 18/8  تأیید 893/8 899/8 

 تأیید 08/8 39/8 صد  98 الاتر از  PNFI شاخص  رازش مقتید هنجار شده

ص
اخ
ش

ش 
راز
ب  

ها

قی
ط ی

ت
 

<NNFI NNFI شاخص  رازش هنجار نشده 98/8  تأیید 99/8 99/8 

<NFI NFI شاخص  رازش هنجار شده 98/8  تأیید 99/8 99/8 

<CFI CFI شاخص  رازش تط یقی 98/8  تأیید 99/8 99/8 

<IFI IFI شاخص  رازش افزایشی 98/8  تأیید 99/8 99/8 

 
فیرب فضیلت وازمانی را هاب  رازش مد  اندازهشاخص 3نتایز  دو  

هاب رزمآن  رازش، نشان وهنده  رازش مد  وهد ک  شاخصنشان می
فیرب از  رازش و مد  اندازه  اشدیلت وازمانی میتدوین شده فض

 .مناو ی  رخآروار اوت
 گیری مرتبه اول و مرتبه دوم فضیلت سازمانینتایج مدل اندازه:4جدول 

 )تببین واریانس(t-Value 2R اثر اندازه برآورد هاعامل

 84/1 82/28** 82/1 82/1 فضیلت وازمانی          ینی خآش

 89/1 33/13** 83/1 83/1 فضیلت وازمانی           اعت او 

 82/1 39/10** 81/1 81/1 فضیلت وازمانی           ه دروب 

 80/1 43/10** 84/1 84/1 فضیلت وازمانی         ی پارچگی 

 89/1 22/10** 83/1 83/1 فضیلت وازمانی              خشش 

P 81/8 > , n = 393 

فیرب مرت   وو  فضیلت وهد ک  ور مد  اندازهینشان م 4 نتایز  دو 
، اعت او (P, 82/28=t, 82/1=β<81/8) ینی خآشوازمانی مؤلف 

(81/8>P, 33/13=t, 83/1=β) 81/8)، ه دروب>P, 39/10=t, 

81/1=β) ی پارچگی ،(81/8>P, 43/13=t, 84/1=β)   و مؤلف

لت ، اثر ماناوارب  ر فضی(P, 22/10=t, 83/1=β<81/8) خشش 
 وازمانی وارند 

 های فضیلت سازمانیهمبستگی درونی مولفه .1جدول 
 فضیلت بخشش یکپارچگی همدردی اعتماد بینیخوش انحراف استاندارد میانگین متغیرها

      1 330/3 320/11  ینیخآش

     1 89/1** 299/3 034/11 اعت او

    1 84/1** 83/1** 383/3 094/11 ه دروب

   1 89/1** 83/1** 83/1** 199/3 944/11 ی پارچگی

  1 83/1** 84/1** 89/1** 89/1** 393/3 904/11  خشش

 1 83/1** 84/1** 81/1** 83/1** 82/1** 921/19 399/99 فضیلت

P 81/8 >  
مرت   وو   فیربهاب مد  اندازهه  ستگی  ین مآلف  9نتایز  دو  

ان واو ه  ستگی ورونی وهد  نتایز نشفضیلت وازمانی را نشان می
هاب فضیلت وازمانی و آو وارو  نتایز رزمآن ضریی  الایی  ین مآلف 

ه  ستگی نشان واو ک   یشترین ه  ستگی میان فضیلت وازمانی  ا 
  اشد ( می=r 84/1ی پارچگی )

 

 بحث
فآن  کر  اشراره شرد هردف کلری پرژوهش ااضرر تردوین مرد  ه ان
ی ری از    اشردمی ت ورزش و  آانرانفیرب فضیلت وازمانی وزاراندازه
روانشناوی وازمانی، تأکید  ر ا اراو  هابهاب تحقیقات و پژوهشویژفی

ها هاب کارکنان اوت  ی ی از ایرن ایطر یا لیت ها ومر ت و تآان ندب
فضیلت وازمانی نامگذارب شده اوت  فضیلت را    عنرآان  تحت عنآان
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اب تف رر و ع رل وازو    شیآهمیهر فرایند روانشناختی ک  فرو را یاور 
ن اید ک  هم  راب خآوش، هم  راب ویگران و هم  رراب  امار  مفیرد 

انرد  رر اوراس ایرن تاریرف، فضریلت یرک ویسرتم  اشد تاریف کروه
اب از تف ر، منطق، هیجان، انگیزش و ع ل اورت کر  وازماندهی شده

تآانرد ن میمزایاب زیاوب  راب فرو، ویگران و  امار  وارو و غفلرت از ر
 فیربانردازه ا زار یک و آو لذا عد  پیامدهاب  سیار مه ی واشت   اشد 

 ور وزارت ورزش و  آانران و ارزیا ی فضیلت وازمانی منظآر    مناوی

  اشد واشت  ی آلی یا ل اعت ار و اط ینان ک  یا لیت ورزشی هابوازمان

پروشرنام   وازب اشد؛  نا راین هدف از تحقیق ااضر  آمیضرورب می
هاب ورزشری  رآو فضیلت وازمانی ور وزارت ورزش و  آانان و وازمان

ک   ر اواس روش تحلیل عاملی تأییدب مآرو  رروی یررار فرفرت   ر  
وآالی فضیلت ورازمانی کر  پرنچ مؤلفر   19از پروشنام   منظآره ین 

 ینی، اعت او، ه دروب، انسجا  و  خشش فضیلت وازمانی شامل خآش
ید، اوتفاوه شد  پس از مراال تأییرد روایری صرآرب، پایرایی ونجرا می

وورت رمرده، ضررایی  ر اواس نترایز   ورونی پروشنام  محاو   شد  
اند یررار واشرت  049/8تا  300/8رلفاب کرون اخ ا ااو پروشنام  ور وامن  

وهد ک  مقردار رلفراب  اشند  ور نهایت نتایز نشان میک  یا ل ی آ  می
اوت ک   یرانگر  991/8شنام  فضیلت وازمانی، ور مج آع کرون اخ پرو

 اشد  نتایز نشان واو ک  پایرایی ه سانی ورونی  الاب این پروشنام  می
پروشنام ، ور مج آع و  ر اسی ه   ا ااو، مآرو تأیید  آو  ایرن نترایز 

هایی  رآو کر  ه سرانی ورونری پروشرنام  هاب پژوهشه سآ  ا یافت 
(     11و  0، 9، 9، 4یا ل ی آ  ارزیا ی کروه  آوند )فضیلت وازمانی را 

 ینی، مهر انی، فذشرت، هراا  فضایلی ه چآن صدایت، اعت او، خآش
هرا و ور ت را  هایی مطلق هستند ک  ور ت را  ووران خشش و   ، ارزش

هرایی هاب  شر  آوه و هستند  از رنجا ک  چنین ررمانررمان ء آاما،  ز
رورد کر  ایرن نظر میفیرند، لذا   مطال   یرار می ور ه    آاما، مآرو

هاب پروشنام  تآانست  اوت مسأل  ور کنار  یان واوه و یا ل فهم فزاره
شآو کر  ایرن انجامد  یاورور میها  ی    رواشت ی سان از مفهآ  فزاره

هاب مختلف واخلی و خار ی مرآرو اورتفاوه یررار پروشنام  ور پژوهش
وور از ههن نیست ک  پایایی رن ور وط  یا ل ی رآلی فرفت  اوت و لذا 

 ررورو شآو  پس از  رروی پایایی پروشنام  فضیلت ورازمانی، ور اوامر  
میانگین و انحراف اوتاندارو وازه فضیلت وازمانی و ا ااو رن از ویردفاه 

وهرد کر  ت رامی نشران می( 1افراو ن آن  محاو   شد  نترایز  ردو  )
هاب فضیلت وازمانی از نظرر میرانگین تجر ری  الراتر از میرانگین مؤلف 

(  ه چنرین میرانگین تجر ری متغیرر فضریلت P<81/8نظرب هسرتند )
  اشد وازمانی وزارت ورزش و  آانان  الاتر از میانگین نظرب می

 وهد ک نشان می و رزمآن کرویت  ارتلت KMOرزمآن  2نتایز  دو  
ها ااصل از پروشنام  فضرلیت ورازمانی از کفایرت مناوری  رراب واوه

اند انجا  تحلیل عاملی  رخآروارند و نیز  راب تاین واختار عاملی مناوی

(81/8 =sig 249/4348؛ =Bartlett 99/8؛ =KMO  ) نتایز نشران
 ینی، اعت راو، واو ک  واختار عاملی پروشنام  مشت ل  ر پنز  اد خآش

هاب و  خشش تأیید شرد  ایرن نترایز ه سرآ  را یافتر  جا انسشفقت، 
هایی  آو ک     ا ااو مز آر  راب ورازه فضریلت ورازمانی یائرل پژوهش

تآان ففت ک  ووتیا ی    (  ور ت یین این نتایز می13و  12، 3، 9 آوند )
تاالی اخلایی چ  ور ورط  فرروب و چر  ور ورط  ورازمانی، مسرتلز  

  فضایل مختلف اوت  ال ت  این هرفز  دان مانا  رخآروارب و پای ندب  
هاب  را فضریلت، ه ر  فضرایل اخلرایی را ور نیست ک  افراو یا وازمان

مدار،  ر  وط  کامل وارند  ل   منظآر رن اوت ک  یک وازمان فضیلت
هاب والاب انسانی تآ   کنرد، تلراش ک  تنها     خشی از ارزش اب رن

هاب متاالی را نشان وهرد  ور وایرا از زشکند وط   الایی از ه   ارمی
روو فضایل مختلرف  را ی ردیگر ه  سرتگی واشرت  رنجا ک  اات ا  می

تآاند ور ارت اط  را فضریلت ه ردروب و  اشند و مرلاً فضیلت  خشش می
روو فضیلت وازمانی  یانگر االتی  اشد شفقت مطرح شآو؛ لذا انتظار می

   ن ایرد   را ایرن تآضریحات ک  طی رن وازمان    فضایل مختلف تآ
هاب پروشنام  فضیلت وازمانی  تآاند  ندب شاخصرود ووت نظر می  

ووت وهد و تأییردب  رر چنردو هی  رآون تقری ی مناوی از وایایت   
 مفهآ  فضیلت وازمانی ور وزارت ورزش و آانان  اشد 

 نتایز پژوهش م نی  ر تأیید واختار عاملی پروشنام  فضریلت ورازمانی
اب  رآو کر  وو هاب پژوهشری ا یافتر  متفاوتمشت ل  ر پنز  اد، ال ت  

(  ولیرل 14عامل را    عنآان ا ااو فضیلت وازمانی شناوایی کروه  آو )
تآاند مشا هت  ین ا ااو پنجگان  فضریلت ورازمانی و این ناه سآیی می

واشت اا   اید تآ   هایی  ین ا ااو  اشد   ا ایناات ا  و آو ه پآشانی
ها، ا ااو فضریلت ورازمانی مجرزا و متفراوت از ک  علیرغم این مشا هت

ی دیگر هستند و ور عین اا ، ور کنار هم ن ایانگر وازه کلری فضریلت 
 وازمانی هستند 

 محققرانمقدار شاخص  ذر  ررورو واریانس خطاب تقریی ک     وویل  

ار این  آو  مقد RMSEA=893/8، ور این پژوهش (19)ارائ  شده اوت
 اشرد  شراخص می 89/8هاب خآب  را ر یا ک ترر از شاخص  راب مد 

  (19)نیز اوت پژوهش ران ذر  ررورو واریانس خطاب تقرب مآرو تأیید 
اب نسر ت  ر  الاراوهها این شراخص اساوریت فآق ا تآ      نظر رن

اشت اهات مد  وارو  شاخص نر  شده  رازش  رراب مرد  تردوین شرده 

99/8=NNFI مقدار  محققانو   آNNFI را     98/8تر از  را ر یا  زرگ
  شراخص (13)انردعنآان شاخص خآ ی  راب  رازش مد  تآصری  کروه

ترر از  رآو و چرآن  زرگ CFI=99/8 رازش تط یقی مد  تردوین شرده 
فیرب اوت  شاخص  ررازش اوت، نشان وهنده  رازش مد  اندازه 98/8

 ایرد  محقرق آو ک   نا ر نظر  IFI=99/8فزاینده  راب مد  تدوین شده 
  نتایز ااصل از  رازش مد  نشان وهنده این (10) اشد 98/8ووت کم 

فیرب فضیلت وازمانی از  رازش مناور ی  رخرآروار اوت ک  مد  اندازه
 اوت 

فیرب مرت ر  وو  فضریلت مرد  انردازه ا تآ      نتایز  دوت رمرده از 

، اعت او (P, 82/28=t, 82/1=β<81/8) ینی خآش وازمانی پنچ مؤلف 

(81/8>P, 33/13=t, 83/1=β) 81/8)، ه ررررردروب>P, 39/10=t, 

81/1=β) ی پررررارچگی ،(81/8>P, 43/13=t, 84/1=β)   و مؤلفرررر

، اثرر مانرراوارب  رر فضرریلت (P, 22/10=t, 83/1=β<81/8) خشرش 
پنچ مؤلف   سیار  الا وهد ک  میزان اثر هر نتایز نشان میوازمانی وارند  

وت  ور این تحقیق، پنچ عامل ور وزارت ورزش و  آانان تآانستند اثرر ا
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هاب ورزشی  رر فضریلت ورازمان واشرت   اشرند  وارب را ور محیطامان
وهد ترکی ی از متغیرهراب  نا راین نتایز ااصل از این پژوهش نشان می

تآانررد زمینرر  را  ررراب  ررروز رفتارهرراب شخیرریتی و محیطرری می
هاب عیرر ازمان فراهم کند   نا راین  راب ورازمانمداران  ور وفضیلت

تآانرد ااضر    ولیل رویارویی  ا مش لات و مسائل اخلرایی مختلرف می
اشراع  فرهنر  فضریلت ورازمانی  ر  مآضآع مه ی    ش ار روو  لذا 

شآو  ه چنرین ور اش ا  مختلف ور وزارت ورزش و  آانان پیشنهاو می
ترین کارمنرد وزارت ورزش و  آانران و نظر فرفتن پاواشی  راب  ااخلاق

ترین مدیر وزارتخان  و یا اختیاص روزب  ا عنرآان روز ه چنین  ااخلاق
 فروو کارمند  ا فضیلت پیشنهاو می

هاب فضیلت وازمانی  ا لف ؤاز ویگر نتایز پژوهش ااضر ارت اط ورونی م
هاب ف لؤ اشد  نتایز نشان واو ه  ستگی ورونی  الایی  ین مه دیگر می

فضیلت وازمانی و آو وارو  نتایز رزمآن ضریی ه  ستگی نشان واو ک  

(، ه دروب  ا اعت او =r 83/1 ینی  ا ی پارچگی )ه  ستگی میان خآش

(84/1 r=( ی پارچگی  ا  خشش ،)83/1 r=( خشش  ا اعت او  ،)89/1 

r=اشد، ه چنین نتایز رزمآن ضرریی ه  سرتگی ( ور وط   الاب می 
و ک   یشترین ه  ستگی میان فضیلت ورازمانی  را ی پرارچگی نشان وا

(84/1 r=می )  فیرب فضریلت مرد  انردازه  ا تآ ر   ر  ایرن کر   اشد
ها  را لف ؤوازمانی مآرو تأیید یرار فرفت و  ا تآ      نتایز ه  ستگی م

تآان نتیج  فرفت ک  وزارت ورزش و  آانران  ایرد فضیلت وازمانی می
را ور کارکنان تقآیت ن ایرد   ایرد ایرن ااسراس را ور  ینی روای  خآش

ها مآفق خآاهند شد هرر چقردر هرم کارکنان وازمان ایجاو ن اید ک  رن
فرا و اناطراف  ینی وایراتر و وشآارتر شآو، ال ت  خآشک  کارها چالشی

نظر اوت  محیط وزارتخان  را ت دیل    محیطی مهر ان، ولسرآز پذیر مد
رون ن اید  ولسآزب و ه دروب  ر  مفهرآ  مرای رت و شفیق  راب کارک
 اشد و نشان وهنده ااترا  فرو    ویگران نیز هست  فاا  از ویگران می

وزارت ورزش و  آانان   هآرب اولامی ایران  اید فضایی را فراهم کند 
اب را پیرامآن اعضاب تا کارکنان  تآانند کارهاب ولسآزان  و خیر خآاهان 

وهاب ا ت اعی انجا  وهند تا  دین ترتیی مآ ی تآوا  خآو و وایر نها
اناطاف پذیرب منا ا انسانی ک  پیامدهاب مر تری را  ر  ه رراه خآاهرد 
واشت  شآو  ااساس اعت او  ین کارکنان وزارتخان   اید تقآیت شآو،  را 
افراو  ا اسن نیت و ااترا   رخآرو شآو و مدیران و مااونین وازمان  ر  

د ک  ه گان    او اعت راو واشرت   اشرند   رراب ایجراو اب ع ل کنفآن 
انسجا  و ی پارچ  ن آون وازمان  اید مدیران اداکرر تلراش خرآو را ور 
 هت تآوا  انسجا  و ی پارچگی ور وازمان ن ایند  ه چنرین ی ری از 

 هاب این  خش تآوا  صدایت و امانت ور وازمان اوتفآی 
 ایسرت  را ور نظرر فررفتن ایرن تفسیر نتایز ااصل از این پژوهش می

 انجرا  ورزشری ورازمان یک ور پژوهش اینمحدوویت انجا  پذیرو ک  
 و  ردنی تر یرت ورازمان اوغرا  از پس  آانان و ورزش وزارت و فرفت 

  یشتر ک  رنجایی از شد و تش یل هشتم مجلس  آانان ور ملی وازمان
ایز رن    افراو و لذا تا یم نت هستند  دنی تر یت غیر کارکنان وزارتخان 

هاب خدماتی و تآلیدب ویگر  ایرد  را ااتیراط صرآرت فیررو  از وازمان
تآان از اب مقطای اوت ن یطرفی    این ولیل ک  مطالا  ااضر مطالا 

طآر ک  نترایز ااصرل از ایرن فیرب کرو  ه انرن را ط  علیت را نتیج 
ی وهررد ترکی رری از متغیرهرراب شخیرریتی و محیطررپررژوهش نشرران می

مداران  ور ورازمان فرراهم تآاند زمین  را  راب  روز رفتارهاب فضیلتمی
هاب عیرر ااضرر  ر  ولیرل رویرارویی  را کند   نا راین  رراب ورازمان

تآاند مآضآع مه ی    شر ار روو  مش لات و مسائل اخلایی مختلف می
شناوی ور زمین  وضایت ورازمان از لحراظ متغیرهراب لذا، انجا  رویی

از   ل  فضیلت ورازمانی  را اورتفاوه از میراا   و پروشرنام   اخلایی
پژوهش ااضر  اید تآ   ور ک   ویگربمحدوویت مهم  شآوپیشنهاو می

 ینی، اعت راو، واشت این اوت کر  فضرایل ورازمانی،  ر  ا اراو خرآش
شآو و لذا شایست  اوت کر  ه دروب، ی پارچگی و  خشش محدوو ن ی

فیرررب از  رررو طراارری الگررآ و  ررا  هرهترب  ررا رویهرراب  رراماپژوهش
 مردیران    لذاهاب اولامی ور زمین  فضیلت وازمانی صآرت فیرو  رمآزه
  ر  اعت راو واون نشران ه چآن رفتارهایی طریق از ک  شآومی تآصی 

 مش لات    رویدفی و واون فآش رینده،    نس ت  ینیخآش کارکنان،
  ر  ک رک  ر  ویگرران قتشرآی و کارکنران  ر  واون اه یت کارکنان،
 و ورزش وزارت ور را وازمانی فضیلت ارتقاء زمین  ه  اران، و ه نآعان
  رورند فراهم  آانان

 

 گیرینتیجه
 عرد  از ناشی ک  هستند مآا   ابمشر لات عدیده  را هاوازمان امروزه
 ارل راه  اشرد،مری مر رت تاامرل و اعت راو، ی پارچگی  ینری، خرآش
 افرراو اخلایی و وازمانی فضایل    تآ   یرن مش لات،ا از رفرت  ررون

 اخلرایی و ورازمانی فضرایل تآأمران کرارفیرب     اشدمی هاور وازمان
  رر و ن ایرد ترر ررا فضریلت و پرذیرتر مسرئآلیت را ورازمان اوت یاور

  یگرانگی خآو از مآ ی امرروزب ک  ب هراوازمان ماضلات از  سیارب
از طریق رفتارهرایی ه چرآن نشران واون و   کند غل   اند،شده هاانسان

 ینی نس ت    رینده، فآش واون و رویدفی    اعت او    کارکنان، خآش
مش لات کارکنان، اه یت واون    کارکنان و تشآیق ویگران    ک رک 
   ه نآعان و ه  راران، زمینر  ارتقراء فضریلت ورازمانی را ور وزارت 

هاب پرژوهش،  رر اوراس یافتر  نرا راین  د ورزش و  آانان فراهم رورن
 رراب ورنجش فضریلت  نسخ  پنز عاملی پروشنام  فضیلت ورازمانی،

هاب ورزشی از اعت ار و یا لیت اعت او خآ ی  رخآروار وازمانی ور وازمان
هراب رتری مرآرو از این پروشنام  ور پژوهش تآانندمحققان می اوت و

 اوتفاوه یرار وهند 
 

 قیهای اخلاملاحظه
 رضرایت رفاهانر ، او رری، ورریت ماننرد اخلایی ملااظات مقال  این ور

 و نرا  ورج ه چنین عرد   اندفرفت  یرار تآ   مآرو     و چندفان  انتشار
 فرروب اطلاعرات مرآرو ور رازوارب هرا،نام  پروش ور فروب مشخیات
 از اطلاعرات رورب   ا  راب محقق خآو اضآر ه چنین و پاوخگآیان

   آو ااضر تحقیق لاییاخ ن ات
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 سپاسگزاری
وانند ک  از زا رات کلیر  کارکنران وزارت پژوهشگران  رخآو وا ی می

هاب واادهاب مختلرف وزارت ورزش و ورزش و  آانان، وزیر و مااونت
 شان تقدیر و تش ر    ع ل رورند  آانان    خاطر ه  ارب  یدریغ

 

 هنام واژه
 Moral virtues.1 فضایل خلایی

 Organizational virtuousness.2 ت وازمانیفضیل
 Humanity.3 انسانیت
 Right.4 وروتی
 Culture.5 فرهن 
 Wisdom.6 فرزانگی
 Courage.7 شجاعت
 Justic.8 عدالت
 Moderation.9 اعتدا 
 Excellence.10 تاالی

 Optimism.11 خآش  ینی
 Trust.12 اعت او
 Compassion .13 شفقت
 Integrity .14 انسجا 
 Forgiveness .15  خشش
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