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 نظام آموزش و پرورش  دراخالق سازمانی  شناسایی مولفه 
 

 یدآبادیسع یوسفی، دکتررضا *پاشا  ریخط ومرثی، دکترکفرد ینجمه السادات گلستان

  آزاد اسالمی واحد ساری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مدیریت آموزشیگروه 
 ( 1399/ 6/ 25، تاریخ  پذیرش: 4/1399/ 17: تاریخ دریافت)

 

 

 ازسرآغ

در دنیای کنونی حل بسیاری از مشکالت جامعه بهه ناهاآ وموز هی و  
دار رارد، اگر جامعه از وموزش و پرورش صهیییی بروهوجامعه بستگی د
بهر ممهیا اسها    .(1تماآ مشکالت وود فهاق  ودهد   بر  با د می تواند

جامعه ای اوالق مدار ووامد بهود کهه در ناهاآ ومهوزش و پهرورش و  
 تدردمهددر    1یاوهالق سهازمانموضهو     (.2با هد   اوالق نهاددنه  هد 

 یمه ریتهث  یجموعه بزرگهموضو  حهسا  اسهت که بر م   کد  یوموز 
 یمهستند. در زنهدگ یاجتماعهات کنهون یلمها رکها اصه  گذارد. سازما 
 ا یم  ادبا سازما  فرار کرد. در ا  وندیتوا  از پ  یوجه نم  چیامروزی به م

منیهصربههه فههرد بهود  و  ،یتردگبه علت گههس  یمای وموز   سازما 
 (.3د دارنربروو ارییبس تیر د و توسعه از امم رد تیامم

فعالیت مای رامبردی  با مستمر  طور  به  اوالق سازمانی  مباحث مرتبط با
 مربهوط  مباحث درادا مهم . (4 ارتباط تنگاتنگ دارد  و حرفه ای سازما 

 ردتمهدد ممچهو  سهازمانی 2مشهی گهذاری وهط و تصهمیم گیهری  به
 .(5 می با داممیت  حهاقز استراتژدک منابع انسانی

 
 
 

 
فرمنهگ ، جهو و  باورمهای،  ارزش مها  د سازمانی انعکها  دمنهاوالق  
پژومشهگرا  ادها سهاز  را نشها    .(6 اسهت  سازما ر  حاکم ب  3یسازمان
 ناوت درست از نادرست در مییط کار و ونگا  انجاآ داد  میزا   دمند 

اوهالق سهازمانی عبهارت اسهت از   .(7 انندترك نادرست می د  ودرست  
رالعمل مهای ززآ بهرای مقررات، استانداردما، کدما، دا اصولی که دسهتو

انی و ممچنهیا درسهتکاری در  هرادط رفتارمای درست اوالقی و وجد
 معنهای بهه بهه سهازمانی . اوالق(8 واص سازمانی را فرامم می سازد

 در تعردف  هد  القیوا موقعیت مای و ارزش ما ارزدابی و کارگیری

 دفتعر سازما  در تالش ، در واقع(9 می با د سازما  و وارج از داول

  ناسهادینهیا می با د و ممچ وود اصلی مثموردت مای و ارزش ما

 می  ود به مناور اراقه کشید  چالش به مهم مای ارزش که مناطقی

اوهالق  اطمینا  حاصل  ود تاتعارض ما،  حل ممکا را  حل بهتردا
 اوهالق اگرچهه(. 10سهوو  سهازمانی نهاددنهه  هد  اسهت  ر تمامید

  ورد در سوح 5کسب و کار اوالق و 4مانیرفتار ساز به  بیه سازمانی
 

 چکیده

مهو ری  نقش وموز ی و در نهادت تعالی جامعهدر پیشبرد امداف نااآ   نااآ وموزش و پرورش ناسادی مولفه مای اوالق سازمانی در  زمینه:  
 . انجاآ  د  است  ناسادی مولفه مای اوالق سازمانی در نااآ وموزش و پرورش مدفکند، با درك ادا مهم پژومش حاضر با می  ادفا   را

بهر  گرفتهه  پیمادی -توصیفی و در مرحله کمی از روش تیلیل  تیلیل تمدر مرحله کیفی از   ومیخته اکتشافی می با د،   تیقیروش    روش:
از طرد  روش نمونه گیری مدفمنهد که  و علوآ تربیتی بود،وبرگا  و متخصصا  حوز  مددردت  امل در بخش کیفی  مشارکت کنندگا   . د

مهی ومهوزش و پهرورش اسهتا  مازنهدرا  کارکنا  لیه  امل ک در بخش کمیجامعه وماری  لیدی انتخاب  دند.نفر بعنوا  مولعیا ک 16تعداد  
در ب  دند. برای گردووری داد  مهای پهژومش جهت موالعه انتخاتصادفی طبقه ای روش نمونه گیری از با استفاد   نفر از کارکنا   350،  با د

داد  مهای تیقیه  پهز از  .استفاد   د سازمانیاوالق  میق  ساوتهپرسشنامه  بخش کمی از درو   مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساوتار دافته
نهرآ افزارمهای ومهاری در تادیدی  تیلیل عاملی اکتشافی واز  با استفاد و در بخش کمی   کدگذاری بازاز  با استفاد     در بخش کیفی  جمع ووری

AMOS, SPSS  .تیلیل  دند 
ی،  و اسهالم یاوالقه یفضهای، و رازدار یفکر تیمالک، نهنگرش مسئوز، ارزش مدارمفت مولفه دددگا  اد که   دنشانتادج بررسی   یافته ها:
 زمانی  ناسادی  د.اوالق سا مای ی به عنوا  مولفهاوالق حرفه ای، گراق فهیاوالق وظی، گراق لتیاوالق فض

 .توجه کرد در نااآ وموزش و پرورش به مولفه مای  ناسادی  د  در نتیجه می توا  برای نهاددنه سازی اوالق سازمانینتیجه گیری:  
 
 اوالق سازمانی، نااآ وموزش و پرورش  اوالق،: واژگانلیدک
 
 

 Kiu.pasha@gmail.comنودسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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 ،سهازمانی اوهالق مفهومی کامال متفاوت می با د. اما است، کال  و
 در ددگهر بهدو  ا خاص دا وود و کارکنا  به سازما  دک ارز های

 (. 11می با د  ناارتی دا و یدولت قوانیا گرفتا نار
کهه  موالعات صورت گرفته در راستای اوالق سازمانی نشا  مهی دمهد

در اتخها  تصهمیمات ما و اصول اوالقی، فرادنهد منوقهی    کاربرد ارزش
 ،ارتباط مو ر بها ممکهارا   در سازما ،  کاربه    وابستگی متقابل  ،6اوالقی

، 7ویروهوامی ،مای فهردی و ارزش مهای سهازما   ممسودی بیا ارزش
 ، مشهورت و مشهارکت دری، ممکهاریممدل،  تیمیصم،  8ودمت گذاری

بهه عنهوا  مولفهه مهای اوهالق   سهازما و    ی هلل  فدنة وظاینجاآ به ا
 .(2،7،12،13  معرفی می  وند سازمانی
 ادار  و مهددردت در  هد  مواجهه اوالقهی مساقل با سازمانی اوالق

د  هرادوی را فهرامم وورنهاگر مددرا  بتوانند  .است  د  مربوط  سازما 
ازما  که نیروی بالقو  کارکنا  را بالفعل کنند، به طور مسلم عملکرد سه

می توا  وجود اوهالق در   دکی از ادا عوامل را  .(14 بهبود ووامد دافت
سازما  دانست و رودکرد اوالقی دکی از رودکردمای موفقیت مددرا  و 

 .(15  سازما  است
و فراسهازمانی   زمانی عوامل فردی، سازمانیدر ادجاد و توسعه اوالق سا

وراستگی ظامری  ،یاوالق  خص نایرعوامل فردی نقش کلیدی دارند، 
  کل گیری  یاصل  پادهه به عنوا   ک  مداریوود  و    یوود ناسو باطنی،  

ضهوابط و   ممچهو   یسازمان  ل. عوام (2 قلمداد می  ود  یوالق سازمانا
دنهه سهازی اصهول وب، نهاد، جو مولیفرمنگ سازمان  ،یمقررات سازمان

 یاوالق تدردکه مد 9و رمبری اوالقی یسازمانمنعوف  ساوتار    اوالقی،
و   دولهتمادهت  ح هامل    فراسهازمانی. عوامهل  (16 توسعه می بخشدرا  

 یمها طیو میه یاقتصاد طد را ،10سازما  مای ممسو، اجتما  اوالقی
 تدنها د  و در  یاوالق تدردمد مدادتبا د که موجب  یم   یالملل  ایب

سهازما  مها در مقابل  .(17 گرداند یم  دیو اجرا یعملرا سازما    اوالق
روبهر و   بها موانهع متعهددی  اوالق سهازمانیدنه سازی  وصوص نهاددر  
منجهر بهه  رییادگده طدهرفع ونها از  ر ا  ادستند که  ناوت و مهار و  م

 (. 18 تیول است
برای سازما  از حاکمیت اوالق منافع زدادی در نهادت بادد بیا  کرد که 

از جنبهه مهای بهبهود روابهط، ارتقهات جهو تفهامم و کهامش بعد داولهی 
ش افزادش تعهد و مسئولیت پهذدری بیشهتر کارکنها  و کهامتعارضات،  

مزدنه مای نا ی از کنترل دارد و از دددگا  مسئولیت اجتماعی نیز از را  
 افزادش مشروعیت سازما  و اقهدامات و  افهزادش سهودووری و بهبهود

 (.19 مزدت رقابتی و توفی  سازمانی را تیت تث یر قرار می دمد
ذب و وله  ااآ مادی مستند که ضهما جهنااآ مای وموز ی موف ، ن

ش بهرای نهاددنهه سهازی اوهالق سهازمانی با هند، دانش جددد در تهال
بهر  گیری از  یو  مای نهو    باادنگونه نااآ ما در بستر اوالق سازمانی  

 بهر ادها اسها می پردازننهد. وود لکرد وتار و عماصال  سا بهو والق  
موفقیهت  نهدددر فرو یدیکل یاز حوز  ما  یکد  اوالق سازمانی به عنوا 

ناهاآ پرداوتا به ادها مههم بهرای .  ی  ودقلمداد م   نااآ مای وموز ی
امهری  اجتمها  هالود  پودهادی   وبعنوا  رکا اساسی    وموزش و پرورش

 د  ادها پهژومش بهه مساقل مور  با توجه به  حیاتی به نار می رسد.

ی ه مهامولفصورت کمی به دنبال پاسخگودی به ادا سوال می با د که 
 ما مستند؟اوالق سازمانی در نااآ وموزش و پرورش کداآ 

 

 روش 
در مرحله کیفی می با د،  ومیخته اکتشافی    حاضر  روش تیقی  پژومش

بههر   ادیپیمه -توصهیفی و در مرحله کمی از روش تیلیل  از تیلیل تم
در بخهش کیفهی وبرگها  و متخصصها    مشارکت کنندگا .  گرفته  د

 ند، کهه در راسهتای اوهالقردت و علوآ تربیتی بودمدد  حوز دانشگا  در  
سههازمانی سههابقه تیصههیلی، پژومشههی، چههاا کتههاب، مههدادت رسههاله 

طرده  روش  در ادها بخهش از  دا هتند،تکمیلی  دانشجودا  تیصیالت  
مولعهیا کلیهدی انتخهاب از نفهر بعنهوا   16د نمونه گیری مدفمند تعدا

ی ا با  ناری داد  ما انجهاآ بروورد حجم نمونه مورد نار بر مبنا   دند.
نفهر از کارکنها   1660 امل  در بخش کمی  ش  وماری پژوم  جامعه   د.

اسهت. بها اسهتفاد  از فرمهول   ادارات وموزش و پرورش استا  مازنهدرا 
از ادها ب  هدند. عنوا  نمونه انتخابه طور تصادفی به  نفر 350کوکرا   

رصهد( را زنها  د82/13نفهر   47و  مهرددرصهد( 18/86 نفهر    293تعداد  
طبقه ای متناسب با حجم مر   روش نمونه گیری تصادفییل دادند،  تشک

 طبقه بود. 
در بخش کیفی مصاحبه نیمهه سهاوتار ابزار گردووری داد  مای پژومش 

 اوالق سهازمانیدرك عوامل مو ر بر  بادد تاکید کرد که برای  دافته بود،  
و و تیلیل قهرار داد  ما را مورد تجزده  می بادست دددگا  مشارکت کنند 

ز ناهرات ونهها، عوامهل مهورد ناهر را مای بهه دسهت ومهد  ااز دل داد 
در ادا میا  و برای رعادهت اصهول اوهالق پهژومش، در   ،استخراج کرد

ه  د تا صیبت مای ونهها ما از مشارکت کنند  ما وواستجردا  مصاحبه
  بت  ود. پز از پادا  مصاحبه به صهورت دقیه  مصهاحبه مها  ضبط و

ابزار گردووری می در بخش کبررسی و به روی کاغذ برگرداند  می  ود. 
ما و در ادا بخش گوده  پرسشنامه میق  ساوته بود،داد  مای پژومش  

الگهوی  عواملی که در بخش کیفی اکتشاف و استخراج  د  مورد وزمو 
مدف ادا مرحله و  بود که مشخص   ،ناری به صورت کمی قرار گرفت

ر مای معنی دارند و کهدامیک از و  مها معنهی دامؤلفه  کند کداآ دک از
برای بررسی روادی  راستادر ادا نیستند و بادد از الگو کنار گذا ته  وند. 

میتوادی به  کل کمی از دو ضردب نسبت روادی میتهوادی و  هاوص 
از پانل وبرگا   CVRابتدا برای تعییا    دی میتوا استفاد   د  است.روا

  طیهف سهه دروواست  د  که مر ودتم را بهر اسهانفر    20متشکل از  
  ضروری است، مفید است ولی ضروری نیست، ضرورتی ندارد( قسمتی  

، سهه معیهار سهادگی، اوتصاصهی CVIسپز برای تعییا   ،بررسی کنند
 قسهمتی5 و  به صورت دک طیهف لیکرتهی بود    مرتبط بود ( و وض 

بهرای مردهک از   ( غیرمرتبط، تاحدودی مرتبط، مرتبط و کهامال مهرتبط
 CVIبررسی قهرار گرفهت، امتیهاز    نفر  مورد  20ما توسط وبرگا   گوده

کسهب  4و  3 ی تجمیع امتیازات مواف  برای مر گوده که رتبههوسیلهبه
، ضهمنا حهد پهذدرش بهر اند بر تعداد کل متخصصا  میاسبه  هدکرد 

، 23 ،22، 14، 13، 12، 3مهای گوده بود  است.  79/0بازی    اسا  نمر 
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و   96،  91،  82،  81،  76،  74،  73،  57،  46،  44،  38،  35،  29،  28،  26
ی اوالق سازمانی از ناهر روادهی میتهوادی   گوده( پرسشنامه  22   102

در  حهذف  هدند.  اند. بنهابرادا از تیلیهلمورد تادید وبرگا  قرار نگرفته
بعهد   7در    گودهه  59   هامل  یاوالق سازمانپرسشنامه تهیه  د   نهادت  

، 14رازداری  و  13فکری  تیمالک،  12مسئوزنه  ، نگرش11ارزش مدار  گا ددد 
، اوهالق وظیفهه 16، اوهالق فضهیلت گرادهی15فضای اوالقهی اسهالمی

( می با د. ادا پرسشنامه از طرده  طیهف 18و اوالق حرفه ای  17گرادی
 .کم، ویلی کم( امتیازدمی  د  است یکرت ویلی زداد، زداد، متوسط،ل

روش تیلیل تم که مبتنی بهر    مای در بخش کیفیتجزده و تیلیل داد
اسهتفاد  از نهرآ و در بخهش کمهی بها    اری باز است استفاد   هد.کدگذ

در دو سهههوح توصهههیفی و  AMOSو  SSPS21افزارمهههای ومهههاری 
مار  مای میهانگیا، انیهراف صیفی از ودر سوح تواستنباطی انجاآ  د.  

تیلیهل عهاملی   و در سهوح اسهتنباطی از  استاندارد، کجهی و کشهیدگی
  .تبهر  گرفته  د  اس اکتشافی و تادیدی

 

 هایافته
 .اراقه  د  است 1 اوص مای توصیفی متلیر مای پژومش در جدول 

 

 اخالق سازمانیهای توصیفی متغیرهای مربوط به شاخص: 1جدول 
 بیشترین  کمترین  انحراف از معیار  مد میانه میانگین  تعداد ه ها لفمو

 75/4 00/1 84/0 88/2 63/2 64/2 340 مدار ارزش  دگا دد

 00/5 00/1 79/0 00/4 25/3 31/3 340 ئوزنه مس نگرش

 00/5 00/1 80/0 00/3 20/3 24/3 340 ی و رازدار  ی فکر ت ی مالک

 71/4 00/1 81/0 00/3 00/3 90/2 340 ی و اسالم  ی اوالق یفضا 

 00/5 00/1 89/0 00/3 00/3 05/3 340 ی گراق لت یفض  اوالق

 00/5 00/1 04/1 00/3 00/3 03/3 340 ی گراق فه یوظ القوا

 83/4 00/1 76/0 92/2 83/2 84/2 340 ی حرفه ا  اوالق

 44/4 32/1 54/0 86/2 97/2 98/2 340 ی سازمان اوالق

 

 (KMO)بهرداری   اوص کفادت نمونهوزمو  بارتلت و   نتادجدر ادامه  
تهر با هد، نزددهک  1بهه  KMO  مر چه انهداز   هاوصبررسی  د. 

ف ما  متلیرمهای و هکار( فادت نمونه گیری« بهتری در انتخاب معر»ک
بهرای »کفادهت  KMO نقوه برش انهداز   هاوص. وجود دا ته است

بهازتر از  KMO بیا   د  است دعنی اگر  هاوص 6/0نمونه گیری« 
 .فادت نمونه گیری« بروورد  د  استبا د، مالك »ک 6/0
 

کفادت  مقدار ،می دمد فوق نشا جدول  ی اوالق سازمانیبررسی ساز 
و سهوح معنهاداری وزمهو    3403، درجه وزاد  876/0برابر    نمونه برداری

است. بنهابرادا، عهالو  بهر کفادهت نمونهه  0009/0کرودت بارتلت برابر 
ز ممبستگی مورد موالعه نیز لی بر پاده ماترداجرای تیلیل عام   ،برداری

 .قابل توجیه ووامد بود
 

 اخالق سازمانی های مولفه عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط  :2جدول 
مجموع توان دوم بارهای عاملی   مقادیر ویژه اولیه  مولفه 

 استخراج شده 

مجموع توان دوم بارهای عاملی بعد از  

 کس چرخش واریما

در صد از   کل  

 واریانس 

 درصد از

واریانس  

 تجمعی

در صد از   کل 

 واریانس 

 درصد از

س  واریان

 تجمعی

در صد از   کل 

 واریانس 

درصد از 

انس  واری

 تجمعی

1 47 /15 64 /18 64 /18 47 /15 64 /18 64 /18 40 /8 12 /14 12 /14 

2 11 /6 36 /7 00 /26 11 /6 36 /7 00 /26 83 /6 23 /12 35 /26 

3 78 /4 75 /5 75 /13 78 /4 75 /5 75 /31 93 /5 15 /10 50 /36 

4 17 /4 03 /5 78 /36 17 /4 03 /5 78 /36 97 /4 99 /8 49 /45 

5 11 /3 74 /3 53 /40 11 /3 74 /3 53 /40 54 /4 46 /6 95 /51 

6 31 /2 79 /2 31 /43 31 /2 79 /2 31 /43 34 /4 23 /5 18 /57 

7 95 /1 35 /2 66 /45 95 /1 35 /2 66 /45 89 /2 48 /3 66 /60 

 
مهورد عامهل  7مای ودژ  مالحاه می  ود ارزش فوق چنانچه در جدول

یهرات کهل را یدرصد از تل 66/60ردبا  که مجموعا تق  2بزرگتر از  تیقی ؛  
ارزش ، 64/18برابر بها ما ارزش ودژ  عامل اول ر میا  و بعهد  دارند، د

عامهل چههارآ   ،75/5، عامل سوآ برابر بها  36/7ودژ  عامل دوآ برابر با  
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بهود   35/2، عامهل مفهتم 79/2، عامل  شهم 74/3، عامل پنجم 03/5
 شافی و تعییا میزا  بارعاملی مهردر ادامه نتادج تیلیل عاملی اکت  .است

مای اصهلی و که با روش مولفه  اوالق سازمانیاصلی  مای  دک از مؤلفه
  ود. با دورا  واردماکز پرداوته می

   وادماکزمای استخراجی براسا  دورامولفهطب  نتادج به دست ومد   
 8  ارزش مدار دگا دد. 1: عامل تعییا  د  بشر   7 ود که  مشخص می

 5ی  ازدارو ر یفکهر تیهمالک. 3گودهه(،    8   نگرش مسئوزنه.  2،  گوده(

ی گراقه  لتیاوالق فض.  5گوده(،    7ی  و اسالم   یاوالق  یفضا.  4گوده(،  
 12ی اوهالق حرفهه ا.  7گودهه(8ی    گراقه  فهیاوالق وظ.  6گوده(،    11 
، 36، 31، 20، 10، 5ر نار گرفته  د  است. بوور کلی سهوازت وده( دگ

40  ،45  ،47  ،50  ،52  ،55  ،59  ،62  ،64  ،66  ،69  ،72  ،78  ،80  ،84  ،90 ،
از پرسشنامه حذف  د  و در نهادت به پرسشنامه اوالق   105و    95،  93

 یددیتا یعامل لیتیلنتادج    سوال تبددل  د  است.  59سازمانی با تعداد  
 .اراقه  د  است 1در نگار   یالق سازمان  اوساز

 
 در حالت ضرایب استاندارد ق سازمانیگیری اخالمدل اندازه : 1 نگاره
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-را در حالت ضرادب استاندارد نشا  مهی  گیری ساز مدل انداز   1  نگار 

قهدار بهود ، م   759/0و    884/0بترتیهب    CFI  ،GFIدمد، کهه مقهاددر  
RMSEA    و نسهبت کهای دو بهه درجهه وزادی نیهز   054/0نیز برابر با

د  جههت ی طراحهی  هاز (. در نتیجه س973/1است   3عددی کمتر از 

ممهانوور کهه مالحاهه   رسهد.ار میمناسب بناوالق سازمانی  سنجش  
مای مورد استفاد  از لیاظ پادادی مرکب در مر سه معیهار گردد، ساز می

 .اسب و قابل قبولی بود  استدارای وضعیت من
 

 

 اخالق سازمانی ی تحلیل پایایی سازه :3جدول 
  ایی مرکب ضریب پای  آلفای کرونباخ  متغیرها  

(CR) 

ضریب میانگین واریانس استخراج شده  

(AVE) 

 0/ 637 0/ 898 0/ 857 ارزش مدار  دگا دد

 0/ 835 0/ 938 0/ 901 مسئوزنه  نگرش

 0/ 659 0/ 906 0/ 871 ی و رازدار  ی فکر ت ی مالک

 0/ 613 0/ 863 0/ 789 ی و اسالم  ی اوالق یفضا 

 0/ 597 0/ 899 0/ 865 ی گراق لت یفض  اوالق

 0/ 720 0/ 911 0/ 870 ی قگرا فه یوظ اوالق

 0/ 743 0/ 920 0/ 884 ی حرفه ا  اوالق

 

 
 در حالت ضرایب استاندارد اخالق سازمانی : مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم2 نگاره
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 ق سازمانی رتبه دوم اخالتحلیل عاملی م  :4جدول
بررسی تبیین کنندگی عوامل سازه اخالق  

 سازمانی 

 اولویت نتایج t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد

 5 ست. ادار نیمع 0009/0 9/ 135 58/0 ارزش مدار  دگا دد

 3 ست. ادار معنی 0009/0 9/ 981 66/0 مسئوزنه  نگرش

 2 ست. ادار معنی 0009/0 12/ 152 77/0 ی و رازدار  ی فکر ت ی مالک

 4 ست. ادار معنی 0009/0 8/ 764 59/0 ی و اسالم  ی اوالق یفضا 

 6 ست. ادار معنی 0009/0 6/ 073 38/0 ی گراق لت یفض  اوالق

 7 ست. ادار معنی 0009/0 4/ 910 30/0 ی گراق فه یوظ اوالق

 1 ست. ادار معنی 0009/0 12/ 096 79/0 ی حرفه ا  اوالق

 
اسهتاندارد  عهاملیضهردب  گردد،الحاه میممانوور که در جدول باز م 

، 58/0برابهر بها    ارزش مهدار  دگا دهد  ما، در تبییا اوالق سازمانی متلیر

، 66/0برابهر بها مسهئوزنه  رنگهرشیبهود  و متل  135/9برابر با   tقدار  م 

برابهر بها ی و رازدار یفکهر  تیهبود  و متلیرمالک  981/9برابر با    tمقدار  

ی و اسهالم  یاوالق یبود  و آ متلیرفضا  152/12برابر با    t، مقدار  77/0

ی گراقه لتیبود  و متلیراوالق فض  764/8برابر با    t، مقدار  59/0برابر با  

ی گراقه فههیو متلیراوالق وظ  بود   073/6برابر با    t، مقدار  38/0برابر با  

برابهر ی بود  و متلیراوالق حرفه ا  910/4برابر با    t، مقدار  30/0برابر با  

تمهاآ   P-Valueبهود  و مقهدار   196/12برابهر بها    tمقدار  ،  79/0با  
، پهژومشدر   نتیجه ادنکهه، از ددهدگا  حاضهردا    05/0تر از  متلیرما کم

بنهدی برای اولودت.  مو ر استتمامی متلیر ما در تبییا اوالق سازمانی  

مای تبییا کنند  اوالق سازمانی با توجه ضرادب استاندارد تیلیل مولفه
ای در اولودهت گردد که متلیراوالق حرفههدوآ مالحاه میعاملی مرتبه  

 گیردمیاول و متلیر اوالق وظیفه گراقی در اولودت نهادی قرار 

 تاییدی مرتبه دوم اخالق سازمانیمدل تحلیل عاملی های برازش  شاخص :5جدول 

 مطلوبیت مقدار یافته پژوهش مقدار قابل قبول هاشاخص

کای دو  
2مجذور کای) 

 تادید مدل 426/3289 -

P-Value - 000/0 تادید مدل 

Df )0  درجه وزادیdf 
 تادید مدل 1641

df

2

 
3

2


df



 

 تادید مدل 005/2

RMSEA RMSEA <0.1 054/0 تادید مدل 

NFI NFI >0.8 876/0 تادید مدل 

AGFI AGFI>0.8 734/0  تادید مدلعدآ 

GFI GFI>0.8 753/0  تادید مدلعدآ 

CFI CFI >0.8 879/0 مدل تادید 

IFI IFI >0.8 880/0 تادید مدل 

SRMR .تادید مدل 0792/0 مرچه به صفر نزددکتر با د 

 
 دو در  -ی کایگردد، مقدار ومار مالحاه می  بازدول  ممانوور که در ج

است کهه حاصهل   1641، درجة وزادی مدل نیز برابر با  426/3286مدل  
ولی اسهت. از طرفهی که مقدار قابهل قبهاست  005/2نسبت ونها برابر با 

ممگی در حد CFI ،IFI،  GFI مای برازندگی الگو مانندددگر  اوص
 است 0791/0نیز  SRMRد و  اوص قابل قبول و مناسب قرار دارن

 

 بحث
ارزش و تیلیل داد  مای پژومش مفت مولفهه ددهدگا  بر اسا  تجزده  

و  یاوالقه یفضهای، و رازدار یفکهر  تیهمالک،  نگرش مسهئوزنه،  مدار

ی اوالق حرفهه ای،  گراق  فهیاوالق وظی،  گراق  لتیاوالق فضی،   الم اس
ای نشا  داد که ارزش  نتادج موالعه ،اوالق سازمانی  ناسادی  د  برای

لیت پذدری از جمله مولفه مای کلیدی مداری و اوالق حرفه ای و مسئو
کهاربرد در موالعهه ای مشهخص  هد کهه  (.  10 داوالق سازمانی مستن

 اوالقی، فرادند منوقی در اتخا  تصهمیمات اوالقهی،ارزش ما و اصول  
ازمانی مولفه مای کلیدی اوهالق سه ،در سازما  کاربه  وابستگی متقابل

ارزش مهای  کهد در موالعه ای ددگر مشخص    .(2میسوب می  وند 
، ی، ممکهاریممهدل،  تیمیصهم،  وهدمت گهذاری،  ویروهوامی،  سازما 

مولفه مهای   سازما و    یلف  لدنة وظاینجاآ به ا  مشورت و مشارکت در
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، ادا نتادج ممسو بها دافتهه مهای پهژومش (13اوالق سازمانی مستند 
ای نتادج به دست ومد  می توا  بیا  کهرد کهه در راستحاضر می با د.  

از بروز رفتارمادی است که بادهد  مشترك درك عنوا   بهزمانی  اوالق سا
 فهرد، گا دجا از ینا  تفاوتهای انجاآ داد، ادا درك می تواند تیت تا یر

اوالق سازمانی با   با د،  متفاوت  افراد،  ا تلال  زا یم   و  کاری  مای  گرو 
سازما ، معه و  اانی، ادجاد نگرش مسئوزنه به جتوسعه ارزش مای سازم 

داری، توسعه جو و فضای اوالقی مبتنی بهر   مالکیت فکری و راز  توسعه
ول اوهالق مبانی اسالمی، توسعه فضیلت مای سهازمانی و رعادهت اصه

به نار می رسد با نهاددنهه سهازی   حرفه ای در سازما   کل می گیرد.
 ارز ههای بهه انسهانی وفهادار نیهرویاوالق سازمانی می توا   امد 

 بود که نتیجهه و  سازما  و  در عضودت حفظ به متمادل و سازمانی

  د  تعییا وظادف از فراتر کو شی و مای سازمانی  ارزش به وفاداری

  اغل است. توسعه و
 می تواند ناسادی مولفه مای اوالق سازما  در نااآ وموزش و پرورش  

جاد دانهش ناهری و تجربهی در ادها گامی مو ر در راستای  ناوت و اد
پژومش مورد بررسی قرار گرفت. بر ادا اسا  به حوز  با د که در ادا  

برای افزادش تعمهیم پهذدری دافتهه پژومشگرا  بعدی پیشنهاد می  ود 
ددگر و با نمونه مای ددگر مهورد بررسهی   هرمای، ادا تیقی  را در ما

اسادی عوامهل مهو ر بهر  نقرار دمند، ممچنیا پیشنهاد می  ود که به  
نهادت فرمنگ سازمانی ممکا اسهت بهر بپردازنند و در  اوالق سازمانی  

ی گردد کهه رابوههمتلیرمای مورد موالعه تث یر دا ته با د. پیشنهاد می
در  ازمانی را با متلیرمای پژومش مهورد تیقیه  قهرار دمنهد.فرمنگ س

فضای اوالقهی توسعه می  ود که   ستای نتادج به دست ومد  پیشنهادرا
ورد توجه مددرا  قهرار گیهرد، در سازما  م مبتنی بر وموز  مای اسالمی  

معرفی استاندارد اوالق حرفهه ای ناهاآ ومهوزش و پهرورش مهی توانهد 
والق سازمانی با د، ممچنیا پیشنهاد می  ود رامگشای عملی توسعه ا

  مختلف بهرای مهددرا  و کارکنهابا برگزاری کارگا  ما و دور  وموز ی 
ت فکهری، وموزش و پرورش زمینه و هنادی بها اصهولی ممچهو  مالکیه

 فضیلت گرادی، وظیفه گرادی فرامم  ود. 
ممهامنگی و برقهراری سهختی از جمله میدوددت مای پژومش حاضهر 

از جملهه بود که زما  بهر بهود، با مشارکت کنندگا  بخش کیفی    ارتباط 
ی و مکانی انجاآ تیقی  حاضر در ادا مقوع زمانددگر ادنکه  میدوددت  

مکانی ددگهر انجهاآ  هود نتهادج   د  است  ادد اگر در مقوع زمانی  و
  متفاوتی بدست ودد.

 

 نتیجه گیری
ددهدگا   هامل نی نتادج کلی تیقی  نشا  داد مولفه مای اوالق سهازما

 یاوالقه یفضای، و رازدار یفکر تیمالک، نگرش مسئوزنه،  ارزش مدار
ی اوالق حرفه ای، گراق فهیاوالق وظی، گراق لتیاوالق فضی،  و اسالم 
توجه به اوالق سازمانی   ما،  سازما   رفتار  لیتیل  و  هدتجز  درد،  نمی با 

 سازما  یرونیب نماداوالق سازمانی .  قلمداد می  وددک الزاآ    به عنوا 
 یاوالق گوناگو  یما ارزش جمع حاصل وود که دمد یم   لیتشک  را  ما

 از یاریبسه .ا  نهاددنهه  هد  اسهتدر طول زم   سازما   و   در  که  است

می  یاوالق یما ارزش تیت تا یر کارکنا ، و را ددم   اقدامات  و  رفتارما
منهد نااآ ومهوزش و پهرروش نیاز. دارد سازما   اوالق  در  شهدر  با د که

توجهه توسعه اوالقی سازمانی است، ادا مهم در کشور ما بیشتر نیازمند 
ی غنهی در بسهتر فرمنهگ است، چرا که از دک سو ارزش مهای اوالقه

سودی ددگر می بادست فاصله وود را بها اسالمی وجود دارد و از  -ادرانی
، اگهر ادها مههم کشورمای پیش رو در امر وموزش و پرورش کهم کهرد

 نگهرش گهی پیشهگیری کهرد،بزر  یمعضالت  از بروز  وا تیم میق   ود  
ت را بهبهود بخشهید و در نهاده را دمهد و سهازما   لل،  به  نسبت  افراد

  و پرورش رقم زد.  وموزشتعالی سازمانی را برای 
 

 حظه های اخالقیمال

به مناور رعادت مالحاات اوالقی وزمودنی ما کد دا هتند و میرمانهه  
ممچنهیا موضهوعات   اری رعادهت  هد.ماند  اطالعهات و اصهل راز د

اوالقی ممچو ؛ سرقت ادبی، رضادت وگامانه؛ انتشهار چندگانهه و ... در 
 مورد توجه قرار گرفته اند.پژومش حاضر 

 

 سپاسگزاری
 کارکنها و  مهددرا بر وهود ززآ مهی دانهد کهه از کلیهه   ومشگرو  پژ

انجاآ  که صمیمانه گرو  پژومش را در  وموزش و پرورش استا  مازندرا 
 .ادا پژومش داری دادند، نهادت سپا  و قدردانی را به عمل وورد
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