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مدل خط مشی گذاری مطلوب برای نهادینه کردن رویه های آموزشی اخالق 

 در اتاق های اصناف 
 

 2، ایوب شیخی1، سعید صیادی1*، سنجر سالجقه1هادی مخملی

 . گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران  .1

 . یرانا، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمانگروه ریاضی و کامپیوتر،  .2

 ( 20/04/99، تاریخ پذیرش: 17/02/99تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

می توانند اخالقیاا  اا دا   1سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخالق
محیط کاا مادیریت کننادی یـااای از اداااداـ اساااسی برناماه داا  

یااک  اساات ی باایا اازاااها  اقیاا  2ماادیریت اخااالق ایجاااد ت اااد 
ط مشای داا ف ا اتیاهاایی کاه بار اخالق از اازاها، خابااارناااامااه  
اثاار ماای گذااد تشـیل می اودی برنامه   3ادا  سازمانیاایساگی اااا

اخالق می توانناد ااامل وموزااها ف اازیابیهاا  فسای ی مدیریت  دا   
برا  فافد باه  ی(1)ونها دا م ضال  اخالقی نقش اادنما اا دااند ف  بااند

 دا باید اخالق اا ت ریف کنیمی بحث مدیریت اخالق ابا
 
 
 

 

 
به طاوا سااده ف   ( ف2  خو  داست )جمع فاژه خلق ف به م نا  4اخالق

خالصه، اامل اناخت صحیح از ناصحیح ف ونگاه انجام صحیح ف تار  
ناصحیح استی اخالق کاا نیز از دیدگاه اااراد متالاف م اانی ماتاافتی 

ست دا محایط کااا ف ونگااه داادی اما عموماً ون اا اناخت داست از نادا
 انجام داست ف تر  ناداست می دانندی

که دابااه اخالق کاا نوااه می اود عمدتاً باه یـای از اااـا  مطاتبی  
 زیر است:

 اتف( الستی: که نیاز به وانایی ف تحلیل زیاد  دااد؛
ب( مناتبا : که نیاز به زمان زیاد، مرفا ارافان مطاتا  ف جماع بناد  

 ونها دااد؛
 
 

 چکیده

ددـ از ایاا  یاستوموزش نیاز دا  مطلوب به افش داسازمانکاا ف مدیریت اخالق بحث اخالقبرا  دسایابی درچه بهار به  امرفزه  زمینه:  
    می باادی اصناـ خراسان اضو  هادا اتاق اخالق یوموزا  داهیدن افکر نهینهاد  مطلوب برا  گذاایمشمد  خط یطراحتحقیق، 

یران با تجربه نظام اداا  باود ، مد، خبرگان ف نتبگان حوزه مدیریتجام ه ی دا بتش کیتی، بودکمی(  -)کیتی ، ومیتاهتحقیقافش :روش
داا باا ی دادهااد مصااحبه هااون باا یااااه ساخاانیمه ف به صوا  ادند اناتاب انها میاناز نتر  15دامند گیر  دکه با اساتاده از افش نمونه

دیاه داا  صانتی اتااق داا  اصاناـ خراساان ، افسا  اتحاجام ه دا بتش کمی،  یمواد تجزیه ف تحلیل قراا گرااندافش دتتی اساتاده از  
 داا ررسشانامهاناتاب ادندی ابزاا گردوفا  داده به عنوان نمونهنتر  265 با افش نمونه گیر  تصادای سادهکه    بودنتر    850اضو  به ت داد  

 ی قراا گرات مواد تجزیه ف تحلیلساز  م ادال  ساخااا  وفا  اده با اساتاده از مدتجمع  دا داده بودی  ساخاهمحقق
راحال خاط مشای گاذاا  موانع ف تنگنادا  اجرا  افیه دا  وموزای ف مموتته به عنوان  21ب د ف  17با اساتاده از تحلیل کیتی   یافته ها:

 داا  وموزاایگذاا  ف موانع ف تنگنادا  با افیهمشیی، مراحل خطنظام وموزاادداـ    ایباناسایی ادی دا بتش کمی ناایج نشان داد که  
 یفجود دااد مثبت ف م ناداا ابطها

-را  موانع ف تنگنادا  اجرا  افیه، ب(تدفیا، اجرا، اازیابی)گذاا  سه ب دمشیمراحل خط دا ایا رژفدش مشتص اد برا  نتیجه گیری:
ضما ، بدف ، بل ق) ی چهاا ب دوموزا  داهیافبرا  ،  (ی ف محیطیوموزا،  دفاه  یطراح   اکاواداا ،  مشتصا  ارد)چهاا ب د  یدا  وموزا

ی، رقاانونیفغ یراخالقایغ  کااداا کاادش، داناش  بهنگام سااز، با سازمان ساز دمسو ) ف برا  ادداـ وموزای اش ب د(ب د از خدمتف  
 یتواند مواد توجه قراا گیردمی ( اخالق حراه ا دبهبوف   دمـاا هیافح تیتقوی، سازمان را ییبا تغ  ساز دمگام
 
 اتاق اصناـخط مشی گذاا ، ، اخالق وموزایافیه دا  : واژگانلیدک

 salajeghe_187@yahoo.comنویسندۀ مسئو : نشانی اتـارفنیـی:  
 



   گذاری مطلوب برای نهادینه کردن رویه های آموزشی اخالق در اتاق های اصناف  مدل خط مشی  : و همکاران سنجر سالجقه دکتر  
 

 108 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

ج ( موادرژفدی: که نیاز به مواددا  ارافان ف زمان ف تحلیل زیاد جهت 
 ع بند  مطات  دااد؛جم

د( تمرکااز باار مساائوتیت اجاماااعی: کااه اااامل مثاتهااا  ارافاناای از 
 ی(1)عملـرددا  اخالقی خوب ف بد ارکاها می اود

یاه فسازمان دا می توانند با اتتاذ ابا توجه به ادمیت اخالق دا جام ه،  
 اخاالق کااا اا دا کااکناان خاود بهباود بتشاندی  ی مناس وموزا  دا 

امرفزه دا یا   اخالق  جیف ترف  تیاعابه    تیف ادم  دادن  تیتواف  با  وموزش
 ایاموسساه ف   ،ساازمان  ،وح متالف در اارکتدا سط  ف  تیریمد  حوزه
نشان   براسی ماون  یا مواد تاکید استایبس  یدفتا  ریف غ  یدفتا  ۀمجموع
)ااازایش   سازماندا    افیه دا  وموزای اخالقفا   توجه به ضر  میددد

داا  ا (، چاتشی، کسا  دویات حرااهتوانایی حل م ضاال  اخالقا
دا  اخالق  )فیژگی یوموزاافیه دا  اخالق ، عوامل مؤثر بر    یوموزا

دا  دا ف کمباود وگاادی از کاددا  اخاالق(، ف اایوهاتصیای، اازش
ا ، بحاث بایا ااااهوزش  ، وما5اخالق )ررفاش تتـر اناقاد   یوموزا

فییی( دا نظااام  6گیر  اخالقاایدا  تصاامیمگرفداای ف اساااتاده از مااد 
مثاباه بتشای از اخاالق   باه  وماوزش اخاالق    ی  تضرفا  اسی  وموزا
ا  ماواد ا  از قواعد ف ضوابط ایجابی ف سلبی حرااها   مجموعهحراه

ه   وماوزش اا ملازم باگاران حاوزهتوااق اجاماع علمی است که کنش
  ی(3)نمایداخالقی دا ارویند وموزش علم میاعایت اخالق ف رردیز از بی

 انسانی منابع عملـرد بهبود  برا نظام یاااه ف ددامند کواش ،وموزش

 ف اادبارد درگوناه ف است سازمانی فظایف ف نقش دا ؤثرم  ایتا  برا
ـ  باواند که اساراتژ   تسریع کااومد ف اثربتش  به صوا  اا مذکوا دد

 اارایط گارااا نظار دا باا اا ون بایاد ااک بدفن، نماید تسهیل ف

 ردیده دا  ف نیازدا مقابل دا باوان تا گرات به کاا طیمحی ف سازمانی

  اایساگی داا توس ه ف مهاا  ف دانش کس ی بود راستگو نوظهوا
  فاکانش داا ااائه  برا اساسی ریش ارض دا  از ، یـی7حراه ا 
 ،وماوزش بسااردا  از اساتاده که اادب می تحوال  مقابل بهنگام دا

 ف مهاا  دا  مواد نظار دانش تا می سازد ارادم اا ریش ارض ایا

ـ  تحوال ، مقابل دا به موقع برا  فاکنش  زمان ف منابع حداقل با صر

 می اعضا  سازمان دا  اخالقی  (ی وموزش4)وید حاصل کااکنان  برا

 می دمچنیا ف بااد ثرمو ااراد بهبود عملـرد ف تجربه کس  دا تواند

 دا کما  ف بقا دهکنن تضمیا ریشرات اساراتژیک، برداااا دا با تواند

 اخالق به اـل خاص وموزشوموزش به طوا کلی ف  (ی5بااد ) سازمان

 ف عملـرد کیتیت، بهبود جهت دا مطمئا فسیله ا  عنوان به دموااه
  ـالمش جمله از ون اقدان ف می گیرد قراا نظر مطمع حل مشـال 

سازمانی استی وموزش داا عمادتا دا ساه محاوا  در بحرانی ف کلید 
توس ه دانش، بهبود مهاا  دا ف ایجاد یا تغییر نگرش دا ااائه می اصلی  
 مانوعی دا  وموزای برنامه دا سازمان که فجود  با (ی امرفزه6اود )

 ماؤثر داا برناماه ایا از بسیاا  فتی کنند، می برگزاا کااکنان برا 

 بایا ااتباا   ایجااد که اا وموزای دا  برنامه ددـ اصلی ف اندنیس

 برا  سازمانی دا برنامه دا  مشااکت دمچنیا ف دیریتم  ف کااکنان

 برناماه داا  ف ساازند نمی بروفاده است کاا  دا  انگیزه باالبردن

 دیجان از مد )زفدگذا( کوتاه حس یک اغل  انسانی انگیزای نیرف 

(ی سیاست ف خط مشی دایی که 7کند) می دجاای کااکنان بیا ا ف، ف
دا ساازمان ایجااد مای  اخاالق وزاایبرا  نهادینه کردن افیه دا  وم 

اود، برنامه دایی دساند که اامل تصمیما  کلی دا مواد وموزش مای 
بااند ف به عنوان اادنما یا چااچوب تصمیم گیر  دا حوزه دا  برناماه 

 ارویناد امارفزهاز طرـ دیگر،  ی(8ایز  ف اجرا  وموزش بـاا می افند)

 ااتبااطی ف اطالعاتی فا و اا ف علم ااد سریع با خط مشی گذاا 

 اارد ، خارد طیاف از ف گراااه قراا چشمگیر  تغییرا  دساتوش

 تجاااب از برخاواداا جم ی، خرد سمت به نشده، تجربه سلیقه ا  ف

 دا تیاحاماا م ای  ف مزایا اازیابی ف ریش بینی بر تاکید با ف دیگران

از ایا اف ااائه اتگو  مناسا  دا زمیناه خاط ی است ادن جا جابه حا 
مشی گذاا  دا  سازمان ، کمک قابل توجه ا  به برناماه داا  بلناد 

  (ی9مد  می نماید)
اتاق اصناـ نیز به عنوان سازمانی که با جام ه ف نهاد دا  دا ایا میان،  

حاوال  علمای ف ون دا ت امل اسات بارا  عقا  نمانادن از تغییار ف ت
ند ف افیاه تـنوتوژیک، باید دانش ف اطالعا  اعضا  خود اا به افز اسا

دا  وموزای اا دا سازمان خود نهادینه کندی به گوناه ا  کاه اعضاا  
اتاق اصناـ با تمایل دافنی خاود مایال باه اراگیار  داناش از طریاق 
 کالس دا  وموزای برگزاااده بااند ف اجباا بیرفنی ف محیطای بارا 
وموزش فجود نداااه بااد که مااستانه علی اغم ادمیت ایا موضوع دا 

ه وموزش اتاق اصناـ، توجه فیژه ا  به ایا مقوته نشده اسات ف تاا زمین
دا  اخاالق کنون خط مشی دا  مناسبی برا  نهادیناه کاردن وماوزش

اتاق اصناـ ااائه نشده است ف با توجه به تغییر ف تحو  ف نووفا  داا  
نی دا عصر حاضر، ایا کمبود دا اتاق اصناـ به فضوح احساس اراسازما

 عدیددا  مشـال  ف تنگادا نهایااً ون به کاای توجه عدم می گردد ف

کردی دا فاقاع مای تاوان  خوادد توس ه سازمان ایجاد ف ااد ارااف  اا
عدم داااا خط مشی گذاا  مطلاوب بارا  نهادیناه کاردن   بیان کرد،

موج  ارساودگی   ه دا  وموزش اخالقله افیاز جم  افیه دا  وموزای
انساانی، عادم تسالط دا انجاام کااا، اغلی ف راییا ومدن افحیه نیرف  

کادش بهره فا ، عدم اساتاده مناس  از منابع ماد  ف مااتی ساازمان، 
کادش کیتیت کاا  نیرف  انسانی، عدم انطباق نیرف  انسانی باا افش 

ار دا کااا ف کاادش کاااایی دا  جدید، اازایش ضای ا  ف نقایص بیش
دغه بزاگ محقاق اا دغ کیبه عنوان   ایتذا اعمومی سازمان می اودی  
ساوا  موضوع مهم بپاردازدی دا فاقاع   ایا  یراسببر ون داااه است که  

اساسی ایا تحقیق ایا است که مد  خط مشی گذاا  مطلاوب بارا  
دام اتاق اصناـ خراسان اضاو  کانهادینه کردن افیه دا  وموزای دا 

 ؟است

 

  روش
 داادی کمی( قراا -رژفدش حاضر دا زمره رژفدش دا  ومیتاه )کیتی

جام ه وماا  ، خبرگان ف نتبگان حاوزه مادیریت،   :در بخش کیفی 

مدیران با تجربه نظام اداا  بودند که با اسااتاده از افش نموناه گیار  
 دنتر از صاح  نظران از جام ه وماا  مذکوا اناسایی اادن  15ددامند  



 مدل خط مشی گذاری مطلوب برای نهادینه کردن رویه های آموزشی اخالق در اتاق های اصناف  : و همکاران سنجر سالجقه دکتر  
 

 109 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

  
 

 
مق

ه 
ال

شی
وه

پژ
  
 

 

ادی افش اجارا بادیا  مصاحبه ون دا با یاااه ساخااا نیمه ف به صوا 
مواناع ف تنگناداا  اجارا   کاابتانه ا ، مطات ا  با ابادابود که اـل 

 باا ف ساپس، براسای ف مراحل خط مشای گاذاا  افیه دا  وموزای

مطات اه،  ماواد ردیاده نهتاه ف موتته دا  اب اد کیتی افش از اساتاده
داده  دتتی افش کمک به دا نهایت ادی تـمیل نظر  اتگو  ف کشف

 اناسایی مطات ه اب اد ف موتته دا  مواد ندف دا مواد تحلیل قراا گراا

 ادی طراحی ساخااا  اتگو  ف

)که به اـل ماواتی بر اف  ناایج به دسات وماده از  :کمی بخش در

جام اه . دمبساگی بود –افش تحقیق توصیتی  بتش کیتی انجام اد(

افسا  اتحادیه دا  صنتی اتاق دا  اصناـ خراساان اضاو      ،وماا
ر بودند که با اساتاده از ارماو  کاوکران ف افش نموناه نت 850به ت داد 

ابازاا جماع . نتر به عنوان نمونه اناتاب ادند 265گیر  تصادای ساده  

 ف افایای ت یایا بارا  وفا  اطالعا  ررسشنامه محقق سااخاه باودی
 افش ف محااوایی افایی افش از ترتی  به مهشناررس سؤاال  رایایی

افایای ررسشانامه از افش  ت یایا نظوابه م  .اد توااق اساتاده ضری 
( به کمک نرم اازاا وموس اسااتاده ااده CFA)  تحلیل عاملی تایید 

-استی اما قبل از انجام تحلیل عاملی، ابادا باید اطمینان یاات کاه مای
به عباا  دیگار، ویاا  لیل اساتاده نمودیدا  موجود برا  تحتوان از داده
یل عاملی مناسا  دسااند یاا خیار؟ دا  مواد نظر برا  تحلت داد داده

اااودی ف وزمااون بااتلات اسااتاده می KMOبادیا منظاوا از اااخص 
گیر  استی ایاا اااخص دا ااخصی از کتایت نمونه  KMOااخص  

ک باااد، دامنه صتر تا یک قراا داادی اگر مقداا ااخص نزدیاک باه یا
دا  مواد نظر برا  تحلیل عااملی مناسا  دسااند ف دا غیار ایاا داده
داا  ماواد ( ناایج تحلیل عاملی بارا  داده5/0وا  )م موالًکمار از  ص 

 KMOمقاداا م یااا    بااندی با توجه باه اینـاهنظر چندان مناس  نمی
کمار ، ف مقداا م ناداا  وزمون بااتلت نیز 5/0برا  تمامی اب اد بیشار از  

توان از مناسا  باودن حجام نموناه بااد، بر ایا اساس میمی  05/0از  
انجام تحلیل عاملی تایید  اطمینان حاصال کاردی ب اد از انجاام   جهت

تحلیل عاملی تایید ، با توجه به اینـه باا عاملی تمامی گویه دا بااال  
اسات، بناابرایا مای تاوان  05/0ف سطح م ناداا  ون دا کماار از   4/0

 ی(1)جدف برخواداا استررسشنامه طراحی اده از افایی خوبی  گتت
 

 های پرسش نامه ( برای گویهCFAتحلیل عاملی تأییدی )نتایج   :1جدول 
 نتیجه معناداری بار عاملی گویه' مؤلفه ها ابعاد متغیرها

 ادداـ نظام وموزای

دمسااو کااردن کااکنااان بااا 
 سازمان

- 
Q1 853/0 001/0 م ناداا 

Q2 792/0 001/0 م ناداا 

 - دانش کااکنان  بهنگام ساز
Q3 585/0 001/0 م ناداا 

Q4 670/0 001/0 م ناداا 

 کااداا  غیراخالقایکادش  
 فغیرقانونی

- 

Q5 686/0 001/0 م ناداا 

Q6 703/0 001/0 م ناداا 

Q7 724/0 001/0 م ناداا 

Q8 797/0 001/0 م ناداا 

 را یاایبااا تغ  دمگااام ساااز
 یسازمان

- 

Q9 721/0 001/0 م ناداا 

Q10 861/0 001/0 م ناداا 

Q11 734/0 001/0 م ناداا 

تقویاات افحیااه دمـاااا  دا 
 بیا کااکنان سازمان

- 

Q12 747/0 001/0 م ناداا 

Q13 776/0 001/0 م ناداا 

Q14 535/0 001/0 م ناداا 

بهباااود اخاااالق حرااااه ا  
 - 8کااکنان

Q15 532/0 001/0 م ناداا 

Q16 769/0 001/0 م ناداا 

Q17 806/0 001/0 اداام ن 

Q18 627/0 001/0 م ناداا 

Q19 727/0 001/0 م ناداا 

 افیه دا  وموزای اخالق

 - قبل از خدمت
Q20 570/0 001/0 م ناداا 

Q21 759/0 001/0 م ناداا 

 - بدف خدمت

Q22 733/0 001/0 ام نادا 

Q23 738/0 001/0 م ناداا 

Q24 621/0 001/0 م ناداا 

 - ضما خدمت

Q25 744/0 001/0 م ناداا 

Q26 769/0 001/0 م ناداا 

Q27 811/0 001/0 م ناداا 
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 نتیجه معناداری بار عاملی گویه' مؤلفه ها ابعاد متغیرها

Q28 694/0 001/0 م ناداا 

 - ب د از خدمت

Q29 833/0 001/0 م ناداا 

Q30 762/0 001/0 م ناداا 

Q31 768/0 001/0 م ناداا 

Q32 709/0 001/0 م ناداا 

Q33 488/0 001/0 داام نا 

 موانع ف تنگنادا  وموزای

 مشتصا  ارد 
 

 نداااا انگیزه

Q34 627/0 001/0 م ناداا 

Q35 660/0 001/0 م ناداا 

Q36 830/0 001/0 م ناداا 

Q37 706/0 001/0 م ناداا 

 کمبود تسلط
Q38 850/0 001/0 م ناداا 

Q39 853/0 001/0 م ناداا 

 یطراح  به  مربو    ااکاوادا
 دفاه

 بودن  رکاابردیف غ  تئوا
Q40 735/0 001/0 م ناداا 

Q41 778/0 001/0 م ناداا 

تتاف  ادداـ وموزش دا با 
 ادداـ سازمان

Q42 801/0 001/0 م ناداا 

Q43 843/0 001/0 م ناداا 

 طااهیودن بااا حمربااو  نباا
  کاا

Q44 728/0 001/0 م ناداا 

Q45 905/0 001/0 م ناداا 

نبود طرح جاامع ف مصاوب 
 دابااه اخالق

Q46 718/0 001/0 م ناداا 

Q47 779/0 001/0 م ناداا 

Q48 797/0 001/0 م ناداا 

 یوموزا  ااکاوادا

 زا یافش ف تجه یینااسا

Q49 691/0 001/0 م ناداا 

Q50 627/0 001/0 م ناداا 

Q51 747/0 001/0 م ناداا 

Q52 727/0 001/0 م ناداا 

 وموزش وهیا
Q53 735/0 001/0 م ناداا 

Q54 416/0 001/0 م ناداا 

Q55 723/0 001/0 م ناداا 

وموزش  نحوه  دا  یـنواخای 
 ف نداااا تنوع

Q56 743/0 001/0 م ناداا 

Q57 542/0 001/0 م ناداا 

 محیط غیر حمایای ااکاوادا  محیطی
Q58 587/0 001/0 م ناداا 

Q59 616/0 001/0 م ناداا 

 9مراجل خط مشی گذاا 

 تدفیا

 عقالنیت
Q60 769/0 001/0 م ناداا 

Q61 693/0 001/0 م ناداا 

Q62 760/0 001/0 م ناداا 

 رویایی
Q63 761/0 001/0 م ناداا 

Q64 651/0 001/0 م ناداا 

Q65 518/0 001/0 م ناداا 

 دمراساایی

Q66 775/0 001/0 م ناداا 

Q67 836/0 001/0 م ناداا 

Q68 674/0 001/0 م ناداا 

 اجرا

 ابزاادا  چندگانه
Q69 834/0 001/0 م ناداا 

Q70 659/0 001/0 م ناداا 

Q71 532/0 001/0 م ناداا 

زیگران خاط ت هد عملی باا
 یمش

Q72 823/0 001/0 م ناداا 

Q73 834/0 001/0 م ناداا 
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 نتیجه معناداری بار عاملی گویه' مؤلفه ها ابعاد متغیرها

Q74 772/0 001/0 م ناداا 

 اثربتشی

Q75 796/0 001/0 م ناداا 

Q76 677/0 001/0 م ناداا 

Q77 654/0 001/0 م ناداا 

Q78 433/0 001/0 م ناداا 

 کااایی

Q79 528/0 001/0 م ناداا 

Q80 665/0 001/0 م ناداا 

Q81 791/0 001/0 م ناداا 

 اازیابی

 بهبود ف ااتقا
Q82 815/0 001/0 م ناداا 

Q83 820/0 001/0 م ناداا 

 اثرغایی مثبت
Q84 572/0 001/0 م ناداا 

Q85 805/0 001/0 م ناداا 

Q86 724/0 001/0 م ناداا 

 ااخص مداا 

Q87 657/0 001/0 م ناداا 

Q88 627/0 001/0 م ناداا 

Q89 654/0 001/0 م ناداا 

Q90 756/0 001/0 م ناداا 

 تدافم ف اسامراا

Q91 757/0 001/0 م ناداا 

Q92 827/0 001/0 م ناداا 

Q93 699/0 001/0 م ناداا 

 
 ررسشنامه توزیع از رس نیز ررسشنامه رایایی دمچنیا به منظوا ت ییا

مؤتتاه  دافنای دمساانی جام ه، ااراد از نتر 30 اف  بر خاهاس محقق
وتتا  کرفنباخ ف به کمک نرم اازاا  افش با اصلی داب ا از یک در دا 

Spss   دست ومد ف نشان ددنده رایایی بااال   8/0براسی اد که حدفد
  (ی2بود)جدف ررسشنامه 

 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق  :2جدول
 آلفای کرونباخ متغیرها آلفای کرونباخ ابعاد ابعاد رنام متغی

 ادداـ نظام وموزای

 922/0 806/0 کردن کااکنان با سازمان دمسو

 758/0 دانش کااکنان  بهنگام ساز

 813/0 فغیرقانونی کاادا  غیراخالقیکادش کادش 

 809/0 یسازمان را ییبا تغ ساز  دمگام

 720/0 تقویت افحیه دمـاا 

 815/0 بهبود اخالق حراه ا  کااکنان

  داا  هیااف   اجرا   موانع ف تنگنادا
 ی اخالقوزاوم

 904/0 769/0 وموزش قبل از خدمت

 733/0 وموزش بدف خدمت

 836/0 ضما خدمت وموزش

 833/0 خدمت ب د از وموزش

  داا  هیااف   اجرا   تنگنادا  ف  موانع
 ی اخالقوموزا

 882/0 823/0  مشتصا  ارد

 887/0 مربو   ااکاوادا

 809/0 10یوموزا  ااکاوادا

 858/0 11یطیمح  ااکاوادا

 911/0 858/0 ایتدف  گذاا یمش خط مراحل

 861/0 اجرا

 867/0 یابیااز
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 دا ساؤا  93 از ماشاـل ررسشانامه افایای، ف رایاایی تأیید از رس

خط مشی گاذاا  ل ف برا  مراح اساتاده تیـر  داجه ا  رنج مقیاس
  داا هیااف  اجارا   موانع ف تنگناداابا اب اد)تدفیا، اجرا ف اازیابی( ف  

مشتصا  ارد ، ااکاوادا  مرباو  باه طراحای دفاه، با اب اد)  یوموزا
، افیاه داا  وموزاای باا ااکاوادا  وموزاای ف ااکاواداا  محیطای(

ـ اددا اب اد)قبل از خدمت، بدف خدمت، ضما خدمت ف ب د از خدمت( ف
داناش    بهنگام سااز،  دمسو کردن کااکنان با سازمانبا اب اد)  وموزای
باا   دمگاام ساازفغیرقاانونی،   کااداا  غیراخالقایدش  کا،  کااکنان

ی، تقویت افحیه دمـااا  دا بایا کااکناان ساازمان ف سازمان  را ییتغ
ااده ف دا نهایات باه منظاوا  براسای (اخالق حراه ا  کااکنان بهبود

 Amosف  SPSSنرم اازاادا  ادال  ساخااا  ف  م   تحلیل داده دا از
 یاساتاده اد

  

 ها یافته
 خش کیفی:ب

برا  مراحل خط مشی گذاا  سه ب اد  داد که نشان کیتی بتش ناایج
تدفیا )با سه موتته عقالنیت، رویایی ف دمراساایی(، اجرا )با چهاا موتته 

ف ایی(  ، کااربتشیت هد عملی بازیگران خط مشی، اثابزاادا  چندگانه،  
ماداا  ف اثرغاایی مثبات، اااخص اازیابی)با چهاا موتته بهبود ف ااتقا، 

تدافم ف اسامراا(، برا  موانع ف تنگناداا  اجارا  افیاه داا  وماوزش 
اخالقی چهاا ب د مشتصا  ارد )با دف موتته نداااا انگیازه ف کمباود 

ه موتتا ااکاوادا  مرباو  باه طراحای دفاه)باا چهاااتسلط ف مهاا (،  
، تتاف  ادداـ وموزش دا با ادداـ ساازمان، بودن   رکاابردیف غ   تئوا
(، نبود طرح جامع ف مصوب دابااه اخاالق  ف کاا طهیو  نبودن با حمرب

 وهیاا،  زا یاافش ف تجه   یینااساا  ااکاوادا  وموزاای)با ساه موتتاه
ف یـنواخای دا نحاوه وماوزش ف ندااااا تناوع( ف ااکاواداا    وموزش

محیط غیر حمایای ف زیرسااخت داا  نامناسا  ف وتته  دف م   محیطی)با
ی چهاا ب د)قبل از خادمت، بادف وموزا  دا هیافکمبود امـانا (، برا   

خدمت، ضما خدمت ف ب د از خدمت( ف بارا  اداداـ وموزاای ااش 
، داناش کااکناان  بهنگاام سااز، دمسو کردن کااکنان با ساازمانب د)

 را ییاباا تغ  م ساازگاادمی، فغیرقاانون  کااداا  غیراخالقایکادش  

بهبود اخالق ن ف ی، تقویت افحیه دمـاا  دا بیا کااکنان سازماسازمان
 استیی طرح ( قابلحراه ا  کااکنان

 :بخش کمی
داا  رس از اطمینان از افایای ف رایاایی ابازاا تحقیاق باا تحلیال داده

الزم به ذکار اسات ی مد  م ادال  ساخااا  زیر حاصل ادنامه،  ررسش
 ساازمان باا کااکناان نکارد دمساوغیردا ی نی ب اد مامد  ا دا ایاکه  
(A1  ،)کااکنان  دانش   ساز  بهنگام  (A2  ،)  کاادا  غیراخالقیکادش 

 تیاتقو(،  A4ی )ساازمان  را ییاتغ  باا   ساز  دمگام(،  A3)  فغیرقانونی
بهبود اخالق حرااه ا  (،  A5)  سازمان  کااکنان  ایب  دا   دمـاا  هیافح

 خادمت  ضما(،  R2)  خدمت  بدف(،  R1)  خدمت  زا  قبل(،  A6)کااکنان  
(R3  ،)خدمت  از  ب د(R4  ،) ارد  مشتصا(  M1  ،)مربو     ااکاوادا 
ی طیمح  ااکاوادا(، M3ی )وموزا  ااکاوادا(،  M2)  دفاه  یطراح  به
(M4،)ایتدف  (S1  ،)اجرا  (S2  ف )ابیااز( یS3 نقاش ماغیار مشاادده )

 اده ف خود ماغیردا نقش ماغیر مـنون اا ایتا می کندی 
ساواال  ضاری  مسایر براسای : بررسی سواالت اصلی تحقیقق

ی  مسایر اایاا ضار تماامی ددد که، نشان میتحقیق اف  ف دفم  اصلی

 (p-valueبا توجه به مقداا اااخص جزئای )دمچنیا  ی  مثیت می بااد
تر اسات ف نیاز کم  05/0از  اده ف    000/0رابر  ببرا  تمامی سواال   که  

ن تاواباااند؛ میبیشاار می  96/1از    مساواال  اف  ف دفعدد م ناداا   
داا اسات؛ م نا  05/0نایجه گرات که ایا ضری  مسیر دا سطح خطا   

ـ   ایبی نی     داا هیاف با مراحل خط مشی گذاا   ف  یوموزا  نظام  اددا
ـ   دا   اتاق  دا  یوموزا مثبات ف م نااداا  اابطاه  واضا خراساان اصنا
ـ به عبااا  دیگر بهبود    یدااد  فجود ف مراحال خاط   یوزااوم   نظام  اددا

 داا  اتااق دا یوموزاا  داا هیاافند سب  بهبود می توا  مشی گذاا 
ـ  ف از طرـ دیگر با توجه به اینـاه ضاری    گرددی  اضو  خراسان  اصنا

رابر باا اده ف عدد م ناداا  که ب  -32/0  تحقیق  سوم  اصلی  مسیر سوا 

ه توان نایجه گرات کابااد، میمی  ±96/1بازه    خااج ازاده ف    -210/6
 ف موانع  ایبم ناداا است، ی نی    05/0ایا ضری  مسیر دا سطح خطا   

ـ  اتاق دا یوموزا  دا  هیاف  ف  تنگنادا منتی اابطه   اضو خراسان اصنا
  ایجاد ف م ناداا فجود داادی به عباا  دیگر موانع ف تگنادا می تواند سب

ـ   دا   اتاق  داموزای  ومشـل دا افیه دا    اودی   اضو خراسان  اصنا

 .ددداا نشان می دا ا ناایج مربو  به براسی ایا سو 3ف  جد
 

 یها  هیرو با گذاری، موانع و تنگناها ، مراحل خط مشییآموزش  نظام  اهدافضریب مسیر و معناداری رابطه بین  :3جدول

 یآموزش

 سواالت اصلی شماره 
ضریب  

 مسیر

p-

value 

عققققدد 

 معناداری
 نتیجه

 م ناداا 684/9 000/0 71/0 دااد؟ فجود اابطه  اضو اسانخر اصناـ دا  اتاق دا یوموزا  دا هیاف ف یوموزا نظام ادداـ ایب ایو 1

2 
اابطاه فجاود   اصناـ خراسان اضو دا  دا اتاق یوموزا  دا هیف اف  گذاا یمراحل خط مش  ایب  ایو

 دااد؟
 م ناداا 386/7 000/0 39/0

 م ناداا -210/6 000/0 -32/0 ؟دااد دفجو اابطه  اضو خراسان اصناـ دا  اقات دا یوموزا  دا هیاف ف تنگنادا ف موانع ایب ایو 3
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 مدل اول برازش شده تحقیق   :1نگاره
 

ـ برا  براسی اابطه در یک از اب اد   احال خاط مر  ی،وموزاا  نظام  اددا
، ماد  دفم راژفدش یوموزا  دا هیاف با تنگنادا  ف  موانع ،  گذاا  یمش

 یبرازش اده است 2طبق نموداا

مسایر ساواال  براسای ضاری   :  بررسی سواالت فرعی تحقیق

ددد که تمامی ایاا ضارای  مسایر تحقیق، نشان می  نهماف  تا  ارعی  

 (p-valueمثیت می باادی دمچنیا با توجه به مقداا اااخص جزئای )
ایاا تر است ف نیز عادد م نااداا  کم  05/0که برا  تمامی سواال  از  

توان نایجه گرات که ایاا ضاری  بااند؛ میبیشار می 96/1از    اال سو

داا است؛ ف از طرـ دیگر باا توجاه باه م نا  05/0ر دا سطح خطا   مسی
ااده ف عادد   منتای  تا سیزددم  ددم  ارعی  اینـه ضری  مسیر سواال

تاوان نایجاه باااد، میمی ±96/1خاااج از باازه یا سواال   ام ناداا   
م ناداا اسات، ی نای   05/0مسیر دا سطح خطا     گرات که ایا ضری 

ـ  داا  اتااق دا یوموزاا  داا هیاف ف اداتنگن ف  موانع  اب اد  ایب  اصانا
ناایج مرباو    4جدف   منتی ف م ناداا فجود داادی  اابطه     اضو  خراسان

 دددیا نشان میا دا به براسی ایا سوا 

 یها  هیرو باموانع و تنگناها  ،یگذار یمراحل خط مش ،یام آموزشابعاد اهداف نظ  ضریب مسیر و معناداری رابطه بین :4جدول

 یآموزش

 فرعیسواالت  شماره 
ضریب  

 مسیر

p-

value 

عققققدد 

 معناداری
 نتیجه

1 
 فجود اابطه  اضو خراسان اصناـ اتاق دا یوموزا  دا هیاف ف  سازمان  با  کااکنان  کردن  دمسو  ایب  ایو

 دااد؟
 م ناداا 141/6 000/0 35/0

 م ناداا 217/6 000/0 36/0 اابطه فجود دااد؟   اضو  دا اتاق اصناـ خراسان  یوموزا   دا  هیدانش کااکنان ف اف   بهنگام ساز  ایب  ایو 2

3 
اابطه   دا اتاق اصناـ خراسان اضو یوموزا  دا هیف اف فغیرقانونی کاادا  غیراخالقی کادش  ایب  ایو

 فجود دااد؟
 م ناداا 856/5 000/0 30/0

4 
اابطه فجود   ن اضودا اتاق اصناـ خراسا یوموزا  دا هیف اف یسازمان را ییبا تغ   ام سازدمگ  ایب  ایو

 دااد؟
 م ناداا 342/6 000/0 37/0

5 
دا اتااق اصاناـ خراساان  یوموزاا  دا هیکااکنان سازمان ف اف  ایدا ب   دمـاا  هیافح  تیتقو  ایب  ایو

 اابطه فجود دااد؟  اضو
 م ناداا 369/3 021/0 17/0

 م ناداا 158/8 000/0 68/0 فجاود اابطه  اضو خراسان ـاصنا اتاق دا یوموزا  دا هیاف ف بهبود اخالق حراه ا  کااکنان  ایب  ایو 6
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 دااد؟

 م ناداا 786/4 000/0 28/0 اابطه فجود دااد؟  دا اتاق اصناـ خراسان اضو یوموزا  دا هیف اف ایتدف ایب ایو 7

 اداام ن 569/2 020/0 17/0 دااد؟ فجود اابطه  اضو خراسان اصناـ اتاق دا یوموزا  دا هیاف ف اجرا ایب ایو 8

 م ناداا 168/7 000/0 50/0 دااد؟ فجود اابطه  اضو خراسان اصناـ اتاق دا یوموزا  دا هیاف ف اازیابی ایب ایو 9

 م ناداا -567/3 000/0 -21/0 د؟اابطه فجود داا  دا اتاق اصناـ خراسان اضو یوموزا  دا هیف اف  مشتصا  ارد ایب ایو 10

11 
 فجود اابطه  اضو خراسان اصناـ اتاق  دا  یوموزا   دا  هیاف  ف  دفاه  یحطرا  به  مربو    ااکاوادا  ایب  ایو

 دااد؟
 م ناداا -894/4 000/0 -32/0

 م ناداا -962/3 000/0 -26/0 اابطه فجود دااد؟  دا اتاق اصناـ خراسان اضو یوموزا  دا هیف اف یوموزا  ااکاوادا ایب ایو 12

 م ناداا -325/2 042/0 -15/0 اابطه فجود دااد؟  دا اتاق اصناـ خراسان اضو یاوموز  دا هیف اف یطیمح  ااکاوادا ایب ایو 13

 

 
 مدل دوم برازش شده تحقیق   :2نگاره

 

 بحث

ـ  ب مطلاو  گاذاا یمد  خط مشا یطراح رژفدش ایا اجرا  از دد
ـ   دا اتاق داای  وموز   دا  هیکردن اف  نهینهاد   برا خراساان  12اصانا
تـنیک  ف اسناد  مطات ا  کمک به ابادا اف، ایا از می باادی  اضو
مواناع ف تنگناداا   ،مراحل خط مشی گاذاا ف موتته دا   اب اد یدتت

ادداـ وموزاای ف افیاه داا   ف اب اد  اخالقی  افیه دا  وموزش  اجرا 
 کمی ااخص دا  اساس بر ف موتته دا اب اد ایا دیکشف ا وموزای

موتتاه داا   داد کاه نشان تأیید  عاملی تحلیل ناایج ف ادند وزمون
 باا زیارا دساند، مناسبی اده عوامل راحیط اتگو  دا اناسایی اده

  .می اوند تأیید اتگو برازش مدهو به دست ااخص دا  به توجه

ـ اب اد  یا  به طوا کلی ناایج تحقیق نشان داد که ب  13یوموزا  نظام  اددا
دا اتاق دا  اصناـ خراسان اضو  اابطاه مثباای   وموزش   دا  هیاف  ف

 برا   کااکنان با سازمان دمسو کردنفجود داادی ایا نشان می ددد که 

ـ  تحقق  خاط مشای داا  ف ادا سیاست به دسایابی ف سازمان اددا

ناان از بهنگاام سااز  داناش کااک ف نیاز سازمان دا برا  اده ت ییا
 ااازایش باالخره ف زمان طو  دا کاا انجام دا کااویی اازایش طریق

ناویا ف بالخاره دمگاام باودن کااکناان باا تغییارا   مهاا  یا دانش
، ایاا تاثیر گذاا استی دا حقیقات اخالقی افیه دا  وموزشبر  ازمانی  س

خط مشی دا اادنما  عمل بوده ف افتویت بایددا ف نبایاددا اا دا ویناده 
-10)مطابقات دااد  مطات اا برخای  تص می کند که ایا نایجه با  مش
 هیااف بار موانع ف تنگنادااب اد ی دمچنیا ناایج تحقیق نشان داد که  (12
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موانع ف تنگنادا می تواناد  تاثیر داادی ایا بدان م ناست که  یزاومو   دا
ـ   اتااق  دا  ایجاد مشـل دا افیاه داا  وموزاای  سب  خراساان اصانا
 نداااا انگیازه، کمباود تسالط ف مهااا  کااکناان،  یی ن    اوندیاضو
 تتاف  ادداـ وموزش دا با ادداـ ساازمان،  بودن   رکاابردیف غ   تئوا

فاه داا  وموزاای دا دساند که ماانع اجارا  د ف غیره دمه از موااد 
مطابقات   برخای محققاان اایج باا مطات اا ایا ن که سازمان می اود

  ی(15-13)دااد
 بار مراحل خط مشی گذاا تحقیق نشان داد که اب اد ف دا نهایت ناایج 

خاط مشای داا   تاثیر داادی ایا بدان م ناست که  14یوموزا   دا  هیاف
ف از نظر اقاصااد  امـاان   ان باید ان طاـ رذیرتدفیا اده دا ایا سازم 
 میاان دمساانی ف انساجام ازمانی سازگاا بااد ف رذیر ف با مقاضیا  ز

ف از طرای دا اجرا  ایا  برخواداا بااد ناایج ف عملـرد یند،وار ادداـ،
خط مشی دا باید از ابزااداا  مناسابی اسااتاده ااود ف مجریاان دا  

اه بااند تا افیه دا  وموزاای باه طاوا صحیحی از ادداـ سازمان داا
برخی راژفدش داا دمساو ایا ناایج با  دیاو  نهادینهمناسبی دا سازمان  

ساازمان  ریشنهاد می اود مدیرانبر طبق ناایج بدست ومده  ی (16است)
 برا  تدفیا خط مشی دا  خاود اسااتاده  15از ماتصصان حراه ا   دا

جارا  خاط مشای داا  سازمان منابع ماتی مناسابی اا جهات ا کنند ف
باا اعایات  اا هخط مشی دا  اجارا اادسازمانی خود تتصیص ددد ف 
اازیاابی  با م یاا عینی ف سنجش رذیر، ماواد موازیا علمی ف اسااندااد ف

دمچنیا ریشنهاد می ااود دا کاالس داا  وموزاای ایاا   یقراا ددند
ف مهااا  داا  اساسای  سازمان به مباحث بنیاد  افش تدایس توجاه

از  ظر اا از طریق افش دا  خالق به طوا کامال وماوزش داده فمواد ن
دا  جدید جهت تدایس اساتاده اودی بار طباق نااایج بدسات انافا   

بیا مهاا  دا  الزم ف نیازدا  وموزای تناسا   ودومده ریشنهاد می ا
ایجاد اود تا کااکنان انگیزه الزم برا  ارکت دا کالس دا  وموزای 

کالس دا  وموزاای برگازاا ااده دا  هاد می اوداا داااه بااندی ریشن
ا  تئوا  نبااد ف مهاا  داا  عملای دااااه ایا سازمان صراا به صو

 رتبط باادی بااد ف با حیطه کاا  کااکنان م 
 

 نتیجه گیری
دا ایا رژفدش مشاتص ااد بارا  مراحال خاط مشای گاذاا  ساه 

داا  افیاه، برا  مواناع ف تنگناداا  اجارا   ب د)تدفیا، اجرا، اازیابی(
ی ف وزاوم ، دفاه یطراح   ااکاوادا ،  مشتصا  اردوموزای چهاا ب د)

از   ب دف  ضما  ،  بدف  ،  قبل  ی چهاا ب د )وموزا   دا  هیافبرا   ،  محیطی(
، باا ساازمان سااز دمساو (ف برا  ادداـ وموزای ااش ب اد )خدمت

 دمگاامی،  رقاانونیفغ  یراخالقایغ   کاادا  کادش،  دانش   بهنگام ساز
اخالق حرااه  بهبودف   دمـاا هیافح تیتقوی، سازمان  را ییبا تغ   ساز
بناابرایا مشاتص ااد کاه بارا   ند مواد توجه قراا گیاردی ( می تواا

دا  وموزش اخالق دا اتاق دا  اصناـ می بایست نهادینه کردن افیه  
داناش   بهنگاام سااز، دمسو کردن کااکنان با سازمان   موااد  چون  

باا   دمگاام سااز،    یرقاانونیفغ  یخالقارایغ   کادش کاادا،کااکنان  

ف کااکناان ساازمان    ایدا با   دمـاا  هیافح  تیتقو  ،  یسازمان  را ییتغ
ل خط مشی گذاا ، از تدفیا تا دا مراحکااکنان     بهبود اخالق حراه ا

 اازیابی، با تحاظ کردن موانع ف تنگنادا  ون مواد توجه قراا گیردی  

 

 مالحظه های اخالقی
داا  م رای منابع مواد اساتاده، اصل اخالقای امانات  دا ایا رژفدش با
ااده اسات ف  حق م نو  موتتیا وثااا محاارم اامردهعلمی اعایت ف  
اناد ف دا راسا  دادهضایت کامل به ررسشنامهکنندگان با اتمامی ارکت

 یسایر اصو  اخالقی دمچون اازداا  اعایت اده است
 

 هنام واژه
 Ethical management .1 مدیریت اخالق 

 Balance .2 ت اد  

 Organizational behavior .3 ااااا سازمانی 

 Ethics .4 قاخال

 Critical thinking .5 تتـر اناقاد  

 Ethical decision-making .6 تصمیم گیر  اخالقی 

 Professional competency .7 اایساگی حراه ا  

 Staff’s professional ethics .8 اخالق حراه ا  کااکنان 

 Policy making .9 خط مشی گذاا  

 Educational factors .10 ااکاوادا  وموزای 

 Environmental factors .11 طی ااکاوادا  محی

ـ   Chambers of guilds .12 اتاق دا  اصنا

 Educational systems .13 موزای نظام و

 Educational procedure .14 افیه وموزای 

 Professional experts .15 ماتصصان حراه ا  
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