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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،طراحی و اعتباریابی مدل باورها و ارزشهای حمایتی فرهنگ سازمانی
مدارس مبتنیبر ارزش های اخالق اسالمی است .روش پژوهش ،ترکیبی با طرح اکتشافی متوالی در دو
مرحلۀمجزایتحلیلمحتوایکیفیوزمینهیابیاست.جامعۀآماریشامل287مدرسۀدورۀاوّلمتوسطهو
هایکیفیبهشیوۀهدفمندازطریقمنابعچندگانهگردآوریشدو

متوسطۀنظریاستانکردستاناست.داده
اشباع نظری مدنظر قرار گرفت .اعتبار دادههای کیفی ازطریق گروه کانونی حاصل شد .دادههای کمّی
ازطریق پرسشنامه در نمونهای به حجم  954نفر که به شیوۀ خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده بود،
گردآوری و با فن مدلیابی معادالت ساختاری ،آزمون فریدمن و تی تکنمونهای تحلیل شد .حاصل
یافتههایکیفی،تدوینمدلباورهاوارزشهایحمایتیدرابعاد.7:ارزشهایمعنویشاملایمان،تقواو

عبادت؛.8ارزش هایاخالقفردیشاملعفتوپاکدامنی،کسبحالل،بهداشتوسالمتواعتدال؛.9
ارزشهای اخالق حرفهای شامل توسعۀ حرفهای ،مسئولیتپذیری و مشارکت؛ و  .4ارزشهای اخالق
اجتماعیشاملعدالت،آدابمعاشرت،وحدتواصالحبود.نتایجیافتههایکمّیحاکیازبرازشخوب
مدلومعنیداریتفاوتاولویت هابینابعادمدلدرجامعۀآماریبود.همچنین،وضعیتموجودمدارس

درابعادمدل،باالترازمیانگینودرسطحمطلوبقراردارد.
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مقدمه
7

بااینکهبنیانگذارانبهعنوانمنبعاصلیایجادفرهنگسازمانیشناختهمیشوند(شاین 8474،؛
فالمولتزورندل)8478،8؛محققاناشاارهمایکننادازآنجاکاهاعااایساازمان،بخشایازجامعاه
هستند،جامعاهممکاناساتفرهناگخاودراازطریاقاعااابارساازمانتحمیالنمایاد(آدن9و
همکاااران8479،؛گیااب .)8478،4ازایاانلحااا ،بااازبودنماارزنظاااماجتماااعیماادارس(آوناازو
)،استداللنفوذپذیریفرهنگآنهانسبتبهارزشهایاخالقایجامعاهرامطارح

والسکی8477،5
مینماید.هافستدوهمکاران()7334معتقدندکاهارزشهاایاخالقایازاجازایحیااتیفرهناگ
هستند؛آنهااعتقاداتاساسیافرادهستنددرموردآنچهدرستیاغلطاست(راواس2وهمکاران،
.)8445
یناساسمحققان،نمادبیرونیسازمانهارارفتارهایاخالقیمیدانندکهخودحاصالجماع
برا 
ارزشهایاخالقیاستودرسازمانهابروزپیدامیکناد(خادامیواصاانلو.)7934،باااینحاال،
تفاوتاخالقیاتدرمحلکارازکشوریبهکشوردیگر(شکیلاحمد،)8477،1درکارزشهای
فرهنگسازمانیراباچالشروبهروساختهاست.ازاینحیث،استداللمیشودچوننظاامارزشای
اسالمبهزمانومکانوابستهنیست(میرعمادی2وهمکااران)8475،واصاولآنهماۀجنباههاای
زندگیازجملهکاردرسازمانراپوششمیدهد(شکیلاحمد)8477،؛آماوزههاایقارآنکاریم
راهنمایاخالقیایدئالیبرایارزشهایفرهنگسازمانیباشاد.درایانزمیناه،عیوضای()7922
خودراداردوبهمسلمانانجهانبینایخااصخاودرا

اسالمطرزتفکرمخصوص 
به

بیانمیکندکه
میآموزدتاعقاید،اعمالواخالقآنانبراساسآنجهانبینی،شاکلگیارد.بااورشااین()8474
مبنی براینکهفرهنگفقطدراطرافمانیست،بلکهدردرونمانیزهستوارزشهاممکناسات

ازجهانبینینشئتگرفتهباشد،ازاینایدهحمایتمیکند.
1. Schein
2. Flamholtz & Randle
3. Uddin, Luva & Hossian
4. Gibbs
5. Owens & Valesky
6. Rawwas
7. Shakil Ahmad
8. Miremadi, Jalili & Sharbatoghile
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مطالعاتمتنوعیدرزمینۀفرهنگسازمانیصورتگرفتهاست(دنیسون7وهمکااران8478،؛
).بااینحال،نتایجپژوهشتوماس،)8479(4

هافستد8وهمکاران8474،؛کامرونوکویین8474،9
یداریدرارزیااابیهااایفرهنگاایوجااوددارد.
نشاااندادهاسااتکااهبراساااسروش،تفاااوتمعنا 
شهایفرهنگسازمانی(روسوروساو8475،5؛هااکو2و
همچنین،نتایجپژوهشهادرزمینۀارز 
همکاران8474،؛قدسیانوهمکاران7934،؛هادوینژادوهمکاران)7934،پراکندگییافتههاارا
ازسویدیگر،بااوجوداینکاه،مادارس،فرهناگبایشازحادمنحصاربهفاردیدارناد

نشانمیدهد.
کسبوکارصورتگرفتهاستونتایجآنهااز

(شورتوگریر،)8448،1اغلبمطالعاتدرمحیط
قابلیت تعمیمبهمدارسبرخوردارنیست.اینامر،بیانگرخألدرمطالعاتفرهنگسازمانیمدارس
است.درواقع،اطالعاتدربارۀسطحباورهاوارزشهایحمایتیفرهنگسازمانیمدارسمحدود
استواینمطالعهدرصددجبرانبخشیازاینکاستیهاباودهاسات.بارایناسااس،سالالاصالی
پژوهشبهاینشیوهطرحشدکه:مادلباورهااوارزشهاایحماایتیفرهناگساازمانیمادارس
کاربردیبودننتایج،ضرورتِانجاماینمطالعهرا

مبتنیبرارزشهایاخالقاسالمیچگونهاست؟

کهباتوسعۀمدل،عالوهبرتولیددانشبدیع،باشناساییوضعیتموجاود

توجیهمینماید.بهطوری
وباارائهنتایجیکهکاربستعملیدارد،بهمناسبسازیفرهنگسازمانیوموفقیتتاالشهاای
تحولدرمدارسیااریمای رسااند.سارانجام،شاناختحاصالازایانمطالعاهمااراازآنچاهکاه

آرگری ،)8474(2بهعنوان"دامفرهنگ"توصیفمینماید،رهامیکند.


مبانی نظری و پیشینه پژوهش
3

تعاااریفمتعااددیازفرهنااگسااازمانیوجااوددارد(اریلاای وهمکاااران.)8474،اغلااب

1. Denison
2. Hofstede
3. Cameron & Quinn
4. Thomas
5. Rus & Rusu
6. Hoque
7. Short & Greer
8. Argyris
9. O’Reilly
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پژوهشگران،آنرابهعنوانارزشهایمشترکبیناعاادرسطحگروهوسازمانتعریفمیکنند
باتوجهبهبستراینمطالعه،فرهنگمدرسهعبارتاستازآرایشیاک

(هوگانوکوت.)8479،7
گرفتهدرطولسالهایموجود(چون


ها،باورهاوسننشکل
طوریکهالگوهاییازارزش

مدرسهبه
منظورطولعمرآنسازماناسات)،آنرامانعک مایکناد(فاوالن8447،؛باهنقالازادواردز،8
حاضر،شناساییفرهنگسازمانیبهمنظورمدیریتفرهناگوتحاولدرساازمان

.)8477درعصر
طوریکهصاحبنظران،درکفرهنگمدرسهراپیشنیازایجاادمادارسموفاق

ضروریاست،به
میدانند(هویومیسکل.) 884:8447،9اینوابستگیبهایندلیلاستکهدرزماانتیییار"وقتای
حتیزمانیکهرویههاوراهباردهاا

کهارزشها،جهتگیریها،تعاریفواهدافثابتمیمانند–
تیییرمیکنند-سازمانبهوضعیتموجودبرمیگردد"(کامرونوکویین.)79:8477،
بهمنظوردرکفرهنگساازمانیتوساعهیافتاهاسات.دیالو
چارچوبهاومدلهایمتعددی 
کندی(،)8444بر اساسدومعیارسرعتبازخوردومیزانریسکدرسازمان،چهارناوعفرهناگ
شاااملسااختکوشاای،4مااردخشاان،5مشااروششاارکت2وفرایناادراارائااهماایدهنااد(بااهنقاالاز
جحلقهایارائاهمایدهادکاهازمصانوعاتباا
ماکسیمینی.)737:8475،1روسیو)7334(2مدلیپن 
دسترسیآسانشروعشدهوباگذرازالگوهاوهنجارهایرفتاریوارزشهابهمفروضاتبنیادی
بادسترسیدشواردرحلقۀمرکزیختممیشود.هافستدوهمکااران()8474اشاارهمایکننادکاه
فرهنگازچهارالیهتشکیلشدهاستوارزشها،الیهایاستکهبهصورتبیرونیقابلمشاهده
نیستندوعمیقاًدرناخودآگاهتعبیهشدهاند.یکیدیگرازمعتبرترینالگوهاکاهماوردتوجاهواقاع
شدهاست،الگویفرهنگسازمانیشاین()8474درسهساطح:مصانوعات،باورهااوارزشهاای
حمایتیومفروضاتبنیادیناست.اینسطوح،دامنهایازمظاهرآشاکاروملماوسکاهمایتاوان
آنهارادیدوح نمودتامفروضاتاساسیوناخودآگاهکهبهعناوانجاوهرفرهناگازآنیااد
1. Hogan & Coote
2. Edwards
3. Hoy & Miskel
4. work hard
5. tough-guy
6. bet-your-company
7. Maximini
8. Rousseau
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میشودرادربرگیرد.باورهایمختلفحمایتی،ارزشها،هنجارهاوقواعدرفتارباینایانساطوح
قراردارندکهاعاایفرهنگبهعنوانراهایباراینشااندادنفرهناگباهخاودودیگارانماورد
استفادهقرارمیدهند.
بهطورکلی،فرهنگسازمانیبرایرفتارهایمطلوبکهتشویقمیشوندورفتارهاینامطلوب
کهسرزنشمیشوند،مالکهاییایجادمیکند(مکلین.)8445،7درواقع،فرهنگباایجاادایان

مالکها،مشابهبااخالقعملمیکند(دفت.)8443،بنابراین،مفهوماساسیدیگراینپژوهشباا

ارزشهایاخالقیوحوزۀاخالقمرتبطاست.شیا()7322معتقداساتکاهارزشهاایاخالقای،
تعیینکنندۀاستانداردهاییهستندمبنیبراینکهازنظررفتاروتصمیمگیریچهچیزیخاوبیااباد
اساات؟(دفاات.)914:8443،درگذشااته،دیاادگاهفلساافیغالااب،اخااالقرابااهدواردوگاااه
غایتشناسیووظیفهشناسیتقسیممیکرد.ایندیدگاه،رویکردهایبدیلاخالقینظیرآنهاییرا

کهمر بوشبهاخالقمراقبتوروابطشخصیهستند،نادیدهمیگیرد(ویلگااس.)8474،8ازنگااه
فلسفۀاخالقهنجاری،سهشکلمجزایاخالق:وظیفاهگارا،نتیجاهگاراوفاایلتتوصایفشاده
است.اخالقوظیفهگرادرموافقتبانظریۀکانتشکلگرفتهاست.درایننظریۀاخالقای،انجاام
ازنتایجیکهبهبارمیآورد،برایانسانالزامیاساتوایانالازامدرخاودعمال

یکعمل،فارغ
وجوددارد(تامسون.)7333،9دراخالقوظیفهگرایی،تأکیدبراقداماتاخالقیاستکهازطریاق
پایبندیبهقواعاد،مقاررات،قاوانینوهنجارهااینهاادیهادایتمایشاود(راواسوهمکااران،
.)8445
یکسنتقدیمیفرضمیکندکهمردمدرزمانتصمیمگیری،یکدیدگاهنتیجهگاراراکاه
بهمعنایتمرکزبرنتایجاست،اتخاذمینمایند(تانر4وهمکاران.)8442،نتیجهگراییبااینعقیاده

آغازمیشودکهارزشهاییمقدمبراخالقوجوددارند؛حتّیاگرهیچدرستیونادرستیاخالقی
وجودنداشتهباشد،هماوارهبرخایچیزهااخاوبوبرخایبادخواهنادباود(داروال.)7:8449،5
1. McLean
2. Villegas
3. Thomson
4. Tanner
5. Darwall
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درواقع،اخالقنتیجهگراییبرنتایجسودآورعملتأکیدمیکند(کوجااالوپاایتیالاینن)8444،7؛
یعنی،درصورتسودمندینتایج،عمل،اخالقیتلقیمیشود(چاکرابارتیوباس.)8475،8
نتیجهگراییووظیفهگرایی،پایانگزینه هابراینظریۀاخالقنیستند.اخالقفایلت،نقصاین
دورویکردبهویژهتمرکزبرحالتوظیفۀاعمالوباورآنهابهتهیۀفهرساتاصاولاخالقایرارد

میکند(مکناوتونوراولینگ.)8441،9اخالقفایلتبهجایبحثازقواعد،برمفاهیممانشو
فایلتتأکیددارد.درایننظریه،بررشداخالقییاشکوفاییانسانبیشازهرچیزدیگریتأکید
میشود.طرفدارانایننظریهمعتقدندکهاگرچهسالمتاخالقیفاعلدراولویتقاراردارد،ولای
نمیتوانازعملاخالقینیزغفلتکرد(دبیری.)7923،

بهفرداست،نظریهایغایتگارا
منحصر 

دراینمیان،نظریۀاخالقاسالمیبااتصالبهمنبعالهی،

استوبهتأثیرعملدررسیدنبهسعادتولذّتپایادارتأکیادداردوغایات،فاینفساه،قاربو
رضوانالهیاستوهرعملیدراینراستامتصفبهخوبوبادمایشاوندوازآنجاکاهدرایان
نظریه،بعایافعالجدایازنتایجسودمندوزیانبارشبهحسانوقابحمنساوبندباهوظیفاهگرایای
طاعهبودنامرخدابدونتوجهبهنتایجآن،باهنظریاۀامارالهایو
شباهتداردوازلحا واجباال 
ازنظرتأثیرفاایلدرانجامافعالفایلتمندانهبهفایلتگرایانشباهتدارد(تقدیسی.)7923،
پژوهشهایمتعددیپیرامونسطوحفرهناگساازمانیصاورتگرفتاهاسات.هاادویناژادو
همکاران()7934درپژوهشیباهدفکاوشویژگیهاینمونۀاعالیفرهنگاسالمیساازمانی؛
ارزش هایایمان،عبودیت،وحدت،اخوّت،پرهیزازتفرقه،حفظآبارو،تواضاع،مهرباانی،ایثاار،
مراقبهوشکرگذاری،آزارنرساندن،تعاون،عفتعماومی،راساتیودرساتی،گذشاتویااریرا
شناسایینمودهاند.شاهآبادیوعابدیجعفری()7934باهدفتبیاینروششناسایتاأثیردیانبار
مطالعاتعلممدیریت،دهبُعدفرهنگسازمانیازجملهایمانوتقوا،محبتووالیات،وحادتو
اتحاد،خدمتمحوری،وفایبهعهد،عدالت،ایثار،وجدانکاری،تعااونباهخیاروتعظایمشاعائر
دینیراشناسایینمودهاند.
1. Kujala & Pietiläinen
2. Chakrabarty & Bass
3. McNaughton & Rawling
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ینالگویفرهنگسازمانیمبتنیبرارزشاساالمی

زارعیمتین()7911درپژوهشیباهدفتبی
درمحیطکارواثرآنبررضایتشیلی،الگویفرهنگسازمانیمبتنایبارارزشهاایاساالمیرا
تدویننمودهاست.دراینپژوهش82،مللفهشاملتقوایالهی،نظام،وفاایباهعهاد،عادالتو
صداقتبهترتیباهمیتبهعنوانابعادفرهنگسازمانیفهرستشدهاست.درپژوهشرمااانیو

همکاران()7934کهبهروشقومنگاریاقدامبهشناختفرهناگساازمانییاکساازمانمحلای
نمودهاست،یازدهمللفۀ:احترامبهشعائروارزشهایماذهبی،تبعیاتپاذیری،رفتارهاایرسامی،
سازمانی،فردگرایی،تکریماربابرجوع،نمادهایفیزیکی،درآمدزایی،تأکیادبارقاوانین،

هویت
مقاومتدربرابرمدیرانبیگانهوزبانرانشاندادهاساتکاهدرساطوحمصانوعات،ارزشهاا،و
مفروضاتدستهبندیشدهاست.

درپژوهشعسکریوزیریوهمکاران()7937کهباهدفتدوینالگاویفرهناگساازمانی
بارویکرداسالمیومبتنیبرنهج البالغهبهروشاجتهادیانجامشدهاست؛الگوینهاییپژوهش،

براساس92مللفۀشامل78مللفهماننداخالص،رهباریخادمتگزار،وجادانکااری،مشاورتو
عدالتنااظرباهساطحارزشهااو84مللفاهماننادامرباهمعاروفونهایازمنکار،پرهیازازریااو
خودنماییدرامور،برقراریارتباشصمیمانه،تالشمااعفوداوطلبانهوخودمادیریتینااظرباه
سطحالگوهایرفتاریطراحیشدهاست.
تحقیقاتخارجیبهویژهمطالعاتیکهدربافتاسالمیانجامشدهباشد،اندکاست.هااکوو
همکاران()8479درپژوهشایبااعناوان"فرهناگساازمانی:ویژگایهااوچاارچوبازدیادگاه
اسالمی"بهصورتتوصیفی،موادثانویهراازطریقمطالعۀکتابخانهایاستخراجنمودهاند.یافتههای
آناننشاندادکهایمانبهخدا،تعصبوغیرت،عدالت،مسئولیتپذیری،احتاراممتقابال،اعتمااد
متقابل،اخالص،کارسخت،همکاری،تعالی،رفتاربرادرانه،صداقتوحقگویی،تصامیمگیاری
مشورتی،دانش،رفتارخوب،فداکاری،پاکیوپاکیزگیازویژگیهایبرجستههستند.همچنین،
درمطالعهایدیگر،روسوروسیو()8475باهدفشناسااییناوعفرهناگساازمانی،باهصاورت
مطالعۀموردیاقدامبهشناساییفرهنگدوملسسۀرومانیاییمینمایند.یافتههانشاندادهاستکه
فرهنگسازمانهایموردمطالعه،جهتیافتهبهسمتانطباقباارزشهاواصولاخالقیبودهاست.
مبتنیبرادبیااتموضاوع،فرهناگساازمانیازساطوحمختلفایتشاکیلشادهاسات.
بهطورکلی ،
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ازسویدیگر،باتوجهبهبازبودنمرزنظامهایاجتماعیاستداللمیشاودکاهباورهااوارزشهاای

حمایتیفرهنگسازمانیمدارس(الیۀمیانی)تحتتأثیرارزشهایاخالقیکهخودازجهانبینی
براینمبنا،مدلمفهومیپژوهشمطابقشکل()7ترسیمشد.
افرادتأثیرمیپذیرد،قراردارد .


جهانبینی

باورهاوارزشهایحمایتی

جهانبینی

ارزشهایاخالقی

مصنوعات

ارزشهایاخالقی

فرهنگسازمانیمدرسه

مفروضاتبنیادین


شکل  .7مدل مفهومی پژوهش


بر اساسآنچهبیانشد،طراحیواعتباریابیمدلباورهاوارزشهایحمایتیفرهنگسازمانی
مدارسبه عنوانهدفاصلیدرکانوناینمطالعهقارارگرفاتودرراساتایدساتیابیباههادف،
سلالهایپژوهشیزیرمطرحشد:
 .7مدل باورها و ارزشهای حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس مبتنیبر ارزشهای اخالق
اسالمیچگونهاست؟
مایتیفرهنگسازمانیمدارسمبتنیبرارزشهای

 .8میزاناعتبارمدلباورهاوارزشهایح
اخالقاسالمیدرمدارسجامعۀآماریچگونهاست؟
مایتیفرهنگسازمانیمدارسمبتنیبرارزشهای

 .9اولویتابعادمدلباورهاوارزشهایح
اخالقاسالمیدرمدارسجامعۀآماریچگونهاست؟
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مایتیفرهنگسازمانیمدارسمبتنیبر

 .4وضعیتموجودابعادمدلباورهاوارزشهایح
ارزشهایاخالقاسالمیدرمدارسجامعۀآماریچگونهاست؟

روششناسی پژوهش
پژوهش،فرایندیازگامهابرایگردآوریوتحلیلاطالعااتباهمنظاورافازایشدرکماااز
یکموضوعاست(کرسول.)8478،7ازآنجاکههادفایانپاژوهش،طراحایواعتباریاابیمادل
باورهاوارزش هایحمایتیفرهنگسازمانیمدارسبود،روشترکیبیباطارحاکتشاافیمتاوالی
اتخاذشد.بنابراین،مطالعهدردومرحلۀمجزایتحلیلمحتوایکیفیوزمینهیابیدنبالشد.جامعۀ
آماااریشاااملماادارسدورهاوّلمتوسااطهومتوسااطۀنظااریاسااتانکردسااتاندرسااالتحص ایلی
7932-31بودکهتعدادآنهابراساسآمارادارۀکالآماوزشوپارورشبرابارباا287مدرساهدر
سطح72منطقۀآموزشیبود.دادههایکیفیازطریقمشااهدهوبررسایاساناد،گاردآوریشاد.
اسانادمشاتملبارمادارکدردساترسماادارس(محتاوایتاابلویاعالناات،ساایتوکاناالهااای
اجتماعی؛شعار،پوسترودیوارنوشتهها؛منشوراخالقی،میثاقنامه،کلیاتمقرراتوشرحوظایف؛
اسناداداریمانندگزارشهااوصاورتجلساۀشاوراها؛ساوابقوآرشایوعکا وفایلممراسامو
برنامهها)وترجمۀآیاتقارآنکاریم(ترجماۀخرمشااهی)7932،باود.درواقاع،عاالوهباراساناد

بودنوجامعیت،بهعناوانمنباعاساتخراجارزشهاای


شمول
مدارس،ازقرآنکریمباتوجهبهجهان

اخالقیبهرهگرفتهشدهاست.دراینزمینه،ازفرهنگموضوعیقرآنمجید(فاانیوخرمشااهی،
)7924بهعنوانراهنمااستفادهشد.همچنین،ازآنجاکهحجمنمونۀپذیرفتهشدهایبارایمطالعاات
کیفیوجودنداردونمونۀبهینهبستگیباههادفمطالعاه،سالاالتوغناایدادههاادارد(ایلاو8و
همکاااران)8474،؛پیشاانهاداشااباعدادههاااماادنظرقاارارگرفاات(گاااثری9وهمکاااران.)8444،
مدرسهکهبهصورتهدفمندانتخابشدهبودندبهحدّکفایات

طوریکهدادههایحاصلاز87

به
رسید.همچنین،ازآنجاکهتحلیلمحتوایکیازمهمترینابزارهایتحلیلیِتفسایردادههاایکیفای

1. Creswell
2. Elo
3. Guthrie
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است(ارجی)8472،7؛دادههایکیفیبراساسرویکرداستقراییوطیمراحلکدگاذاری(تعیاین
برچسبها)،تشکیلزیرمقولههاوایجادمقولاههاا(طبقاات)بررسایشاد(مالمنیرادوهمکااران،
7938؛ایمانونوشادی.)7934،واحدتحلیلدرایانپاژوهش،مااموناسات.همچناین،روایای
دادههایکیفیازطریقهمسوسازیوگروهکانونیوپایاییازطریقکسبضریبتوافق4/21بین
دوکدگذارحاصلشد.
دربخشکمّی،باتوجهبهکاربردمدلیابیمعادالتساختاری،براینزدیاکشادنباهپیشانهاد
کامریولی)7338(8درزمینۀکفایتنمونهکهحجم944راخاوبوحجام544رابسایارخوب
ذکرمیکنند74،منطقۀآموزشی95،مدرسهازهرمنطقهو7نفرازهرمدرسهبهشیوۀنمونهگیری
خوشهایانتخابشد.دراینبخش،دادههابااستفادهازپرسشنامهمشتملبر93گویاهدر4عامال
درجهایلیکرتطراحیشدهبود،گردآوریشد.
درمقیاسپنج 

کهبراساسیافتههایبخشکیفی
اطمینانازرواییصوریازطریقتأییدصاحبنظرانکسبشد.ضریبآلفایکرونباخ()4/32در
اجرایمقدماتی،پایاییمقیاسرانشانداد.همچنین،رواییساازهازطریاقتحلیالعااملیتأییادی
مشخصشد.سرانجام،دادههابااستفادهازبستههاینرمافزاریSPSS 24وSPSS Amos 24پ 
ازغربالگری،بهشیوۀتحلیلعاملیتأییادیمرتباهاوّلومرتباهدوم،آزماونرتباهبنادیفریادمن

وtتکنمونهایتحلیلشد.


یافتههای پژوهش
یافتههایحاصلازکدگذاریمحتوایگزارشهایروایتیمشاهدۀمدارسومحتاوایاساناد
بهمنظورشناساییابعادمدلباورهاوارزشهایحمایتیفرهنگسازمانیمدارس25،کدرانشاان

ارائهشدهدرجدول(،)7براساسوجهاشتراکشاندرقالاب74زیرمقولاه
داد.اینکدهامانندنمونۀ 
سازمانیافتند.


1. Orji
2. Comry & Lee
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جدول  .7نمونۀ کدها و زیرمقولههای حاصل از مشاهده مدارس و بررسی اسناد
زیرمقولهها

کدها (برچسبها)
اسااتفادهازفناااوری،ابتکاااردرعماال،بهبااودمسااتمروتعااالی،توسااعۀحرفااهای،ارزش
علمآموزیو...

اطالعرسانی،وجودچشمانداز،برنامهریزی،مدیریتزمان،تأکیدباروظیفاه،توجاهباه
قوانین،نظارتو...
خداشناسی،ایمان،توکل،امیدواری،دعاونیایش،اهمیتنماز،ان باقرآن،عباادت،
تزکیۀنف و...
عیبجویینکردن،بهتاننزدن،حسادتنداشتن،احسان،حسنگفتاار،صاداقت،مادارا،
عفاف،ادبو...

رشدوتوسعه
وحدترویه
عبادتوپرهیزکاری
فایلتاخالقی


همچنین،یافتههایحاصالازکدگاذاریترجماۀآیااتقارآنکاریم524،کادرادرزمیناۀ
ارزشهایاخالقاسالمینشاندادکهاینکدهابراساسوجاهاشاتراکدرقالاب783زیرمقولاه
سازمانیافتند.جدول()8نمونهایازکدگذاریترجمۀآیاتقرآنکریمرانشانمیدهد.

جدول  .8نمونۀ کدهای شناسایی شده حاصل از بررسی ترجمۀ آیات قرآن کریم
آیه  /آیات

کدها (برچسبها)

البقره711،752،45،؛آلعمران784،71،؛األنفال45،و...

صبروشکیباییدرمسائل

البقره743،؛آلعمران794،؛النساء743،؛الحجر25،و...

عفووگذشتازیکدیگر

النساء85،84،؛األنبیاء37،؛الملمنون2،5،؛النور97،94،و...

رعایتعفتوپاکدامنی

البقره875،732،735،711،9،؛التوبه13،24،؛الحج95،و...

صدقهدادن
بخشیدنمالو 

آلعمران745،749،؛األنعام753،759،؛الشوری79،و...

یگانگیداشتن

وحدتو

المائده8،و...

تعاوندرانجامکارهاینیک


پ ازشناساییوتعیینکدهاوشکلگیریمقولههادرهاردوبخاشدادههاا،ایجاادطبقاات
طوریکهدرجدول()9مشاهدهمیشود،زیرمقولههابراساسدانشموضاوعی،

صورتگرفت.به
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باتوجهبهاصلهمگنیدرونیوناهمگنیبیرونیبینطبقات،در4مقولۀ

تجاربوفهمپژوهشگرو
اصلی(طبقه)تحتعنوانارزشهایمعنوی،ارزشهایاخالقفردی،ارزشهایاخالقحرفاهای
وارزشهایاخالقاجتماعیدستهبندیشدندکهدرمجموع،باورهاوارزشهایحمایتیفرهنگ
هایاخالقاسالمیراپوششمیدهند.

مبتنیبرارزش
سازمانیمدارس 

جدول  .9زیرمقولهها و طبقات شناساییشده در زمینۀ باورها و ارزشهای حمایتی فرهنگ مدارس
مقولههای اصلی

زیرمقولهها

(طبقات)
ارزشهایمعنوی

ایمان،تقوا،عبادت
آراستگی،عفتوپاکدامنی،کسبحالل،فروتنی،فایلتاخالقی،حفظزبان،
رابطهبامحیط،قلبسلیم،بهداشتوتندرستی،اعتدال،صبر
رشدوتوسعه،تالشوپشتکار،علموآگاهی،مشورت،امانتداری،
تپذیری،وحدترویه،تعهد،همکاری
مسئولی 
آداببیان،عدالت،همیاری،آدابمعاشرت،اخوت،احسان،رأفتومهربانی،
اصالح،صداقت،وفایبهعهد،رازداری،حمایت،عفووگذشت،اتحاد

ارزشهایاخالقفردی
ارزشهایاخالقحرفهای
ارزشهایاخالقاجتماعی


پ ازتعیینکدها،شکلگیریزیرمقولههااومشاخصشادنطبقاات،چاارچوباولیاۀمادل
تدوینشد.سپ ،بهمنظورتنقیحمادل،گاروهکاانونیباامشاارکت1تانازخبرگاانکاهدارای
حداقل4سالسابقۀاجرایی،تدری یاپژوهشدرحوزههایمدیریتورهبریآموزشای،علاوم
قرآنیورفتارسازمانیبودند،تشکیلشد.سپ ،چارچوبنهاییپ ازاعمالنظراعاایگروه
صورتیکهدرشکل()8مشاهدهمیشود،تعدیلیافت.

کانونی،به
دربخشکمّی،ابتداکیفیتدادههابرایاطمینانازبرقراریمفروضههایآماریبررسیشاد.
نتایجنشاندادکهکدهابهدرستیتخصیصدادهشدهواندازهایفراترازحدکمینهوبیشینهوجود

اشتکهبهدلیلکمتربودنازآستانۀبارایمداخلاه،باه

ندارد؛سهمورداندازۀازدسترفتهوجودد
شاایوۀمیااانگین،جااایگزینشااد.نمااودارساااقه–باارووجعبااهای،اناادازۀپرتااینشاااننااداد؛
کجیوکشیدگیمتییرهادردامنۀ±7قارارداشات.مقاادیرکاالموگروف-اسامیرنوف()4/459
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باورهاوارزشهایحمایتیفرهنگسازمانیمدارس
ارزشهایمعنوی

ارزشهایاخالقحرفهای

ارزشهایاخالقفردی

ارزشهایاخالقاجتماعی

ایمان

توسعۀحرفهای

عفتوپاکدامنی

وحدت

تقوا

مسئولیتپذیری

کسبحالل

عدالت

عبادت

مشارکت

بهداشتوسالمت

آدابمعاشرت

اعتدال

اصالح

شکل  .8مدل باورها و ارزشهای حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس
مبتنیبر ارزشهای اخالق اسالمی


نرمالبودنرانشانداد.نمودارپراکنادگی
وشاپیرو-ویلک()4/493درسطحآلفای4/47فرض 
(اساکاتر)،پراکنادگیدو متییاریبارایهماۀجفاتمتییرهااراشاکلیمشاابهباابیااینشاانداد
کااهبیااانگرخطاایبااودنتقریباایروابااطاساات.همچنااین،مقااادیرآزمااونکفایااتحجاامنمونااه
()KMO = 4/321وآزمونکرویتبارتلات()Chi-Square=77174/12,df =147,p > 4/444
نشاندادکهاجرایتحلیلعاملیممکناست.
نتایجبررسیویژگیهایجمعیتشناختینمونۀآماارینشااندادکاه59/49درصادنموناهرا
مااردانو42/51درصاادرازنااانتشااکیلدادهاساات.برحساابدورۀتحصاایلی28/83،درصااددر
مدارسدورۀاوّلمتوسطهو91/17درصددرمدارسمتوسطۀنظریحااورداشاتهاناد.برحساب
منطقۀجیرافیایی27/74،درصددرمدارسشهریو92/22درصددرمدارسروستاییوبرحسب
جنسیت54/22،درصددرمدارسپسرانه92/25،درصاددرمادارسدختراناهو2/83درصاددر
مدارسمختلطحاورداشتهاند.
بهمنظوراعتباریابیمدلباورهاوارزشهایحمایتی،ابتداتحلیلعاملیتأییدیمرتبۀاوّلبرای

آزمونمدلهریکازعاملهااجراشد.جدول()4شاخصهایبرازشآزمونمادلانادازهگیاری
برایعاملهارانشانمیدهد.
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جدول  .4شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی عاملها
عامل

N

X2

df

CFI

NFI

GFI

RMR

RMSEA

p

ارزشهایمعنوی

954

2/18

77

4/33

4/33

4/33

4/445

4/447

4/242

ارزشهایاخالقفردی

954

43/15

42

4/33

4/32

4/31

4/474

4/474

4/449

ارزشهایاخالقحرفهای

954

82/24

71

4/33

4/32

4/32

4/474

4/493

4/429

ارزشهایاخالقاجتماعی

954

14/47

42

4/33

4/31

4/32

4/474

4/444

4/443


پ ازمشخصشدنبرازشعاملها،تحلیلعاملیتأییدیمرتباۀدومباهمنظاورآزماونساازۀ
باورهاوارزشهایحمایتیبااساتفادهاز4عامالمکناونارزشهاایمعناوی،فاردی،حرفاهایو
طوریکهدرجدول()5مشاهدهمیشود،نتاایجنشااندادکاهمجاذورکاای

اجتماعیاجراشد.به
یداریبیانمیکندکهاندازههایمشاهدهشدهبااندازۀموردانتظاارفاصاله
یدارنیست.عدممعن 
معن 
نداردومدلبادادههابرازشدارد.همچنین،اندازۀشاخصهایبرازشنرمیافته،تطبیقیونیکویی
همینترتیب،مقدارشاخصریشۀدوممیاانگین
برازشباالترازحداقلتوصیهشده()>4/35بود.به 

ترازحداکثرتوصیهشاده()>4/42بارایاطمیناانازبارازشخاوبمادل

خطایتقریبخیلیکم
توانگفتکهمدلآزمونشدهازبرازشخوبیبرخورداراستومدلباورهاو

است.بنابراین،می
ارزشهایحمایتیازچهارعاملارزشهاایمعناوی،فاردی،حرفاهایواجتمااعیتشاکیلشاده
است.


جدول  .1شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی سازۀ باورها
و ارزشهای حمایتی فرهنگ مدارس
شاخص

N

X2

df

NFI

CFI

GFI

RMR

RMSEA

p

اندازه

954

13/48

19

4/32

4/33

4/31

4/427

4/472

4/824


)،بروندادتحلیلعاملیسازۀباورهاوارزشهایحمایتیشاملبارعاملیومقدارR2

شکل(9
برایهریکازعاملهاونشانگرهارانشانمیدهد.درمیانعاملها،بیشترینبارعاملیمرباوشباه
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وکمترین،مربوشبهارزشهایمعناویباامقادار4/22
ارزشهایاخالقاجتماعیبامقدار 4/32
وکمترینبارمربوشبهبهداشت
است.درمیاننشانگرها،بیشترینبارمربوشبهتقوابامقدار 4/32
بسیارباالترازمرزپایینیقابلقبولیعنی4/9است.نتایجR2

وسالمتبامقدار4/42استکههنوز
حاکیازآناستکهعاملارزشهایاخالقاجتمااعیباامقادار4/32بایشتارینوارزشهاای
معنویبا4/49کمترینتبیاینرانسابتباهمادلباورهااوارزشهاایحماایتیفرهناگساازمانی
مدارسدارد.






شکل  .9تحلیل عاملی تأییدی سازۀ باورها و ارزشهای حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس

فریدمنبهمنظوراولویتبندیابعادمدلباورهااوارزشهاایحماایتیباامقاادیر

نتیجۀآزمون
مجذورکاای،398/59درجاۀآزادی9ودرساطح33درصاداطمیناان،معنایدارباود.درنتیجاه،
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استنباشمیشودکهبینابعادمدلازنظراولویت،تفاوتوجوددارد.میانگینرتبههانشااندادکاه
ارزشهایاخالقاجتماعیباضریب9/52دراولویتاوّلقرارداردوبیشترینتأثیررابرباورهاو
ارزشهایحمایتیدارد.ارزشهایاخالقفردیباضریب،9/44ارزشهاایاخاالقحرفاهایباا
ضریب7/39وارزشهایمعنویباضریب7/41دراولویتهایدومتاچهارمقراردارند.
بهمنظوربررسیوضعیتموجودمدارسدرهریکازابعادمدلباورهاوارزشهاای
همچنین ،
یداریتفاوتمیانگینها،ازآزمونtتاکنموناهایاساتفادهشاد.جادول()2
حمایتیوتعیینمعن 
ایرانشانمیدهد.

هایتکنمونه

آماره
جدول  .1آمارههای تکنمونهای ابعاد باورها و ارزشهای حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس
ابعاد

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

ارزشهایمعنوی

954

82/32

9/31

4/878

ارزشهایاخالقفردی

954

42/19

5/984

4/824

ارزشهایاخالقحرفهای

954

98/23

9/112

4/848

ارزشهایاخالقاجتماعی

954

42/15

2/427

4/985


باتوجهبهاینکهگویههایابزارسنجشابعادمدلبرمبناایمقیااس5درجاهایلیکارتطراحای

یداریمیانگینهابرمبنایمیاانگینفرضای
شدهبود(5باالترینمیانگینو7کمترین)؛محاسبۀمعن 
عدد9بهازایهرگویهصورتگرفت.بااستنادباهنماراتنموناهونتاایجآزماونtتاکنموناهای
یداراسات
(جدول،)1نتیجۀکلیبهاینصورتقابلتبییناستکهتفاوتابعادموردبررسیمعن 
ووضعیتموجودمدارسدرابعادمدل،باالترازمیانگینمیباشد.

جدول  .1آزمون  tتکنمونهای ابعاد باورها و ارزشهای حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس
ابعاد

فاصله اطمینان 31

اختالف

مقدار

مقدار

درجه

سطح

اختالف

میانگین

آزمون

تی

آزادی

معنیداری
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حد پایین

حد باال

ارزشهایمعنوی

5/51

2/44

5/325

87

82/877

943

4/444

هایاخالقحرفهای

ارزش

2/54

3/94

2/234

84

44/429

943

4/444

ارزشهایاخالقفردی

78/71

79/94

78/194

92

44/124

943

4/444

78/77

79/44

78/157

92

93/881

ارزشهایاخالق

اجتماعی

943

4/444


قااوتدرموردمطلوبیتمیانگینهابراساسنظربازرگانوهمکاران()7931مبنایباراینکاه
میانگینباالتراز9/22مطلوبارزیابیمیشود،صورتگرفت.تعریفمقدارآزمونبارایانمبناا
نشاندادکهتفاوتمیانگینابعاددردامنۀ4/29-7/95ودرسطحمطلوبقاراردارد.درایانمیاان،
ارزشهایاخالقاجتمااعیبااتفااوتمیاانگین4/29ازوضاعیتمطلاوبتاریبرخاوردارباودو
مطلوبیتارزشهایمعنویباتفاوتمیانگین،7/95کمترازسایرابعادبود.


بحث و نتیجهگیری
اینپژوهشباهدفطراحیواعتباریابیمدلباورهاوارزشهایحماایتیفرهناگساازمانی
مدارسمبتنیبرارزش هایاخالقاسالمیوبهشایوۀاکتشاافیانجاامشاد.ازآنجاکاهاصاولدیان

اسالمباعثمیشوداصولحاکمبرفرهنگاسالمی،انعکاساصولدینباشد(عیوضای)7922،؛
حاصلیافتههایبخشکیفی،طراحیمادلدرابعااد.7:ارزشهاایمعناویشااملایماان،تقاواو
عبادت؛.8ارزش هایاخالقفردیشاملعفتوپاکدامنی،بهداشتوساالمت،کسابحااللو
اعتدال؛.9ارزشهاایاخاالقحرفاهایشااملتوساعۀحرفاهای،مشاارکتومسائولیتپاذیری؛و
.4ارزش هایاخالقاجتماعیشاملعدالت،اصالح،وحدتوآدابمعاشرتباود.باهطاورکلی،
نتایجنشاندادکهفرهنگسازمانیمدارس،گسترۀوسیعیازارزشهاکهتوأماانمعنویات،فارد،
حرفهواجتماعرادربرمیگیرد،پوشاشمایدهاد.همچناین،تناوعارزشهاانشااندادکاهتاأثیر
ایوجودداردونهتنهارفتاراعااباقرارگرفتندرمعرضارزشهایسازمانیشکلمی-

چندسویه
گیرد،بلکهفرهنگسازمانیمدارسنیزازارزشهایاعاابهعنوانموجودیانسانیونیزعاوی
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طوریکهبوئروفیشار)8479(7

ازجامعهتأثیرمیپذیرد.ایننتایج،بامبانینظریهمخواناست،به
ارزشهایفردیراراهنمایعملورفتارمیدانند؛شی()7322اخالقرارعایتاصولمعناویو

ارزشهایحاکمبررفتارشخصیاگروهتعریفمیکند(باهنقالازدفات)8443،؛میرتااجالادین
()7914اخالقفردیوقراملکی()7934اخالقفردیوحرفهایدرساازمانراماوردتوجاهقارار
)براقداماتاخالقیهدایتشادهازطریاقپایبنادیباهقواعاد،

میدهند؛راواسوهمکاران(8445
مقررات،قوانینوهنجارهاینهادیتأکیدمایکنناد؛چاکراباارتیوبااس()8475بیاانمایکنناد
هنجارهایاجتماعیبهتعیاینوهادایتاقاداماتاخالقایمناسابدرافارادوساازمانهااکماک
یکند؛مور)8445(8برشخصیتعاملاخالقایباهعناواننیارویمحارکرفتااراخالقایتأکیاد
م 
میکندومکناوتونوراولینگ()8441بسیاریازوظایفمامانندوعدهدادنراناشیازتعهدات

نسبتبهدیگران{اجتماع}میدانند.
همچنین،نتایجپیرامونمللفههایهریکازابعادمدلباورهااوارزشهاایحماایتیباانتاایج
مطالعاااتهااادوینااژادوهمکاااران(،)7934عسااکریوزیااریوهمکاااران(،)7937شاااهآبااادیو
عابدیجعفری(،)7934رماانیوهمکاران(،)7934هاکووهمکاران()8479وحاجیاسماعیلی
واسالمی()7939کهدربستراسالمیصورتگرفتهاند،همخوانیدارد.درواقاع،مجماوعمللفاه-
هایشناساییشدهدراینپژوهشرامیتوانبهصاورتپراکنادهدرمطالعااتمختلافیافاتباه-

طوریکههادوینژادوهمکااران()7934ارزشهااییچاون:ایماان،عبودیات،وحادت،اخاوّت،

تواضع،مهربانی،ایثار،حفظآبرو،تعاون،صداقت،عفت،گذشات،دساتگیریوشاکرگذاریرا
بهعنوانارزشهایمرتبطباانساانساازمانیبرمایشامارند.عساکریوزیاریوهمکااران()7937
مللفاههااایاخااالص،وجاادانکاااری،مشااورتوعاادالتراناااظربااهارزشهاااوامربااهمعااروفو
نهیاز منکر،پرهیزازریا،تالشمااعفوداوطلبانه،برقراریارتباشصامیمانهوخودمادیریتیرا
ناظربهالگوهایرفتاریمیدانند.شاهآبادیوعابدیجعفری()7934ابعاد:ایمانوتقاوا،عادالت،
محبتووالیت،وحدت،خدمتمحوری،وفایبهعهد،ایثار،وجدانکاری،تعاونوتعظیمشعائر
دینیراشناساییمینمایند.زارعیمتین() 7911تقوایالهی،نظم،وفایبهعهد،عدالتوصداقت
1. Boer & Fischer
2. Moore
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رابهعنوانابعادفرهنگسازمانیفهرستمینماید.حاجیاساماعیلیواساالمی()7939باهاصاول
اخالقیمسئولیتاجتماعی،پرهیزازتجس وورودبهحریمخصوصی،صاداقت،اماناتداریو
عدمدریافترشوهدستمییابد.هاکووهمکاران()8479نشاندادنادمسائولیتپاذیری،ایماان،
عدالت،احترامواعتماد،اخالص،کارسخت،همکاری،تعاالی،اخاوّت،صاداقتوحاقگاویی،
اخالق،تصمیمگیریمشورتی،دانش،رفتارخوب،ایثار،پاکیوپاکیزگیازارزشهاایبرجساته
هستند.بهطورکلی،نتایجایانبخاشبیاانگرآناساتکاهباورهااوارزشهاایحماایتیفرهناگ
سازمانیمدارسباجهانبینیفرهنگاساالمیواصاولحااکمبارآنانطبااقدارد،باهطاوریکاه
عیوضی( )7922بهبرخیازاینامورمانندتوحید،وحدت،معرفت،اعتادال،اجتمااعیباودنو...
بهعنوانوجوهتمایزفرهنگاسالمیازدیگرفرهنگهااشارهمینماید.
بخشدیگرنتایجمبنیبربرازشمدلواینکهچهارعاملارزشهایمعنوی،فردی،حرفهایو

اجتماعیازقدرتتبیاینباورهااوارزشهاایحماایتیفرهناگساازمانیدرمادارسبرخاوردار
هستند،باادبیات موضوعازجملهمقیمیفیروزآبااد(،)7934میرتااجالادین(،)7914شاکیلاحماد
طوریکهکینجرساکیواساکریپنک7

(،)8477دفت()8443وقراملکی()7934همسوییدارد.به
()8444دریافتندکهمعنویتدرمحلکاربهفرهنگسازمانیبرمایگاردد.همچناین،ارزشهاای
فردیازمهم ترینمنابعیهستندکهدامنۀتاأثیرآنباهمحالکاارامتادادماییاباد(دفات.)8443،
درواقع،ارزشهایفردی،اهدافیفردیوفراموقعیتیهستندکهازنظارماهیاتبااهاممتفاوتنادو
بهعنوانراهنمادرزندگیفردعملمیکنندوباتأثیرگذاریبرانتخابها،رفتارهااواعماالافاراد

درحکااممحاارکرفتااارهسااتند(شااوارتز.)8479،8ازسااویدیگر،ازآنجاکااهاغلاابپژوهشااگران،
فرهنگسازمانیراباهعناوانارزش هاایمشاترکبایناعااادرساطحگاروهوساازمانتعریاف
میکنند(هوگانوکاوت)8479،؛اینکاهارزشهاایاخاالقاجتمااعیازقادرتتبیاینباورهااو

ارزشهایحمایتیفرهنگسازمانیمدارسبرخوردارند،باادبیاتموضوعهمسواسات.درواقاع،
یکنناد
ارزشهاوهنجارهایاجتماعی،بهتعیینوهدایتاقداماتاخالقیدرسازمانهاکمکما 
حال،نکتهقابلتوجهایناستکهنتایجR2حاکیازآنبودکاه

(چاکرابارتیوباس .)8475،
بااین
1. Kinjerski & Skrypnek
2. Schwartz

783

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)82زمستان 7931

عاملارزشهاایاخاالقاجتمااعیباامقادار4/32بایشتارینتبیاینرانسابتباهمادلباورهااو
ارزشهااایحمااایتیفرهنااگسااازمانیماادارسداشااتهاساات.بنااابراین،ب اهجااایتااالشباارای

نگهداشتنمرزنظاممدارس،بایادتاالشهاایگساتردهایبارایتعادیلیااایجاادتعاادلباین
بسته 
ارزشهایموردحمایتمدرسهوفرهنگجامعهصورتگیرد.

یداریتفااوتدراولویاتابعاادمادلباورهااوارزشهاایحماایتی،
ازسویدیگر،نتایجمعن 

همخوانبانتایجبرازشمدلحاکیازآناستکهارزشهایاخالقاجتماعیدراولویتنخست
ازاینلحاا ،مایتاوانگفاتبراسااسترجیحاات
وارزشهایمعنویدراولویتآخرقراردارد .
اعاایسازمانومیزانتأکیادیکاهبارهریاکازابعاادارزشایفرهناگساازمانیوجاوددارد،
فرهنگهایمتفاوتیمی توانددرمدارسظهاوروباروزپیاداکناد.ایاننتیجاهباانتاایجمطالعاات
وساات-ماااین ،)8478(،7بریاناات،)8479(8فرهاایبوزنجااانیوهمکاااران(،)7938نیکوکااارو
همکاران()7938وشاهبندزادهوهمکاران() 7923کهنشااندادنادمیااناناواعفرهناگ،ابعاادو
یداریوجوددارد،همسومیباشد،امّاباانتاایج
مللفههایآنازدیدگاهپاسخدهندگانتفاوتمعن 
نَجلی)8475(9کهبراساسشباهتهایرایجبینمواردنشاندادکهبسیاریازجنبههاایفرهناگ
سازمانیدرطولمناطقمختلف،یکساناستوباهجاایتفااوتهاایجاداازهام،یاکزنجیارۀ
فرهنگوجودداردورحیمزاده()7927کهنشانداد فرهنگسازمانیدرتمامجامعۀآمااریجاز
یکواحد،یکسانمیباشد؛همخاواننیسات.همچناین،نکتاۀقابالتأمال،قرارگارفتنارزشهاای
معنویدراولویتآخرماستکهبایسدتالشجدّیدرایانزمیناهصاورتگیارد،باهطاوریکاه
برک)8442(4اشارهمایکنادکاهزنادگی ساازمانی بادون وحای و الهاام و ارتبااش دوام نادارد،
کارکنان تحلیل میروند،خسته و فرسوده میشوند و هدف خاود را ازدسات مایدهناد.بناابراین،
تمرکز بر معنویت میتواند وسیلهای برای کنترل محایط ،جلاوگیری از تعاارض،پاذیرش اهاداف
سازمانی و کسب موفقیتباشد(شلنبارجر.)8444،5
یداریمیانگینها نشاندادکهوضعیتموجودمدارسدرهماۀابعاادمادل
سرانجام،نتایجمعن 
1. West-Moynes
2. Bryant
3. Nagele
4. Burke
5. Shellenbarger
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باورهاوارزشهایحمایتی،با االترازمیاانگینودرساطحمطلاوبقاراردارد.ایانامارباانتاایج

پژوهشفرهیوهمکاران()7932وسلطانی()7937همخوانیدارد.همچنین،باانتاایجمطالعاات
رحیمزاده()7927وزارعایمتاین()7911کاهدرساازمانهاایغیرآموزشایانجاامشادهاساتو
محققاندریافتندکهوضعیتموجودابعادومللفههاایفرهناگساازمانیدرساطحمطلاوبقارار
نداردوباینوضاعیتموجاودومطلاوبترسایمشادهتوساطپاساخدهنادگانباتوجاهباهالگاوی
یداریوجوددارد،همخوانیندارد.باوجوداین،میانگیننمراتارزشهای
تدوینشده،تفاوتمعن 

معنویدرمدارسوسطحمطلوبیتآن،پایینترازسایرابعادبودهاست.درنتیجه،باایاناساتدالل
کهمعنویتدرمحلکارمی تواندتأثیراخالقیمثبتیبربافاتساازمانیداشاتهباشاد(گاایکلونو
جارکیویکز)8449،7؛میتوانگفاتکاهبُعادارزشهاایمعناویفرهناگساازمانیدرمادارس،
نیازمندارتقاوبذلتوجهبیشتریاست.
درنهایت،ارزشهایاخالقیازاجازایحیااتیفرهناگاسات(راواسوهمکااران)8445،و
بهعنوانراهنمابهافرادکمکمیکنندچگونهرفتارکنندوبادیگرانازجملهکساانیکاهبااآنهاا

کارمیکنند،تعاملداشتهباشند(پارک -لودوکوهمکااران.)8475،درواقاع،ارزشهاامانناد
).بااینحال،چونافاراد،ارزشهاا

قطبنما،رفتارماراهدایتمیکنند(هافستدوهمکاران8474،
راازفرهنگیکهدرآنپرورشمییابند،یادمیگیرندورفتارشانبراسااسآنهااشاکلمایگیارد
(راواس)8447،؛ایاانمطالعااهتوانسااتبراساااسنظااامارزشاایاسااالمکااهقطعاایواباادیاساات
(میرعمادیوهمکاران،)8475،بهمللفههاییدستیابادکاهضامنریشاهدرفرهناگجامعاهاز
جهانبینیافرادنشئتگرفتهومنشأرفتارقابلمشاهدۀآناانباشاد.باهایانمعناا،ازآنجاکاهدیادگاه
بینانهبودن،برایتوضیحاخالقمناسبتریناست(االیداروس8
اسالمیبهدلیلجامع،معتدلوواقع 

وهمکاران،) 8479،مدلایانپاژوهش،چاارچوبمناسابیجهاتشاناختباورهااوارزشهاای
حمایتیفرهنگسازمانیمدارسدراختیارپژوهشگرانقرارمیدهد.

همچنین،ازآنجاکهدرکفرهنگمدرسه،پیشنیازایجادمدارسموفقاست(هویومیسکل،
1. Giacalone & Jurkiewicz
2. al-Aidaros
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،)884:8447اکنونکهمراحلاجراییسندتحولبنیادیننظاامآماوزشوپارورشکشاوردنباال
میشود،براساسنتایجاینپژوهش،ضرورتداردمسائوالندرساطحکاالنسیاساتگاذارییاا
رهبرانآموزشیدرسطحمنطقهای،بااتخاذرویکردهااییازقبیالنمادساازیارزشهاایفرهناگ
سازمانی،نسبتبهتیییریاثبیتارزشهایمعنوی،فردی،حرفهایواجتماعیدرمدارسمبادرت
ند.درغیراینصورت،تالشهایتحولبنیادینموفقیتآمیزنخواهدبودو"سازمانباهسارعت

نمای
بهوضعیتموجودبرمیگردد"(کامرونوکویین.)79:8477،سارانجام،براسااسنتاایجمبنایبار
یداریتفاوتبیناولویتهاومطلوبیتوضعیتموجود،پیشنهادمیشودکهرهبرانآموزشی
معن 
بهمنظورتعادلدراولویت هاوتثبیتوضعیتموجود،ازتوجهمنحصرباهیاکبُعاد،ساازماندهی

مدارسپرهیزنمایند.سرانجام،بهمنظورتداوممطالعات

سالیانهوجابهجاییزیادکارکناندرسطح
فرهنگیبارویکرداسالمی،پیشنهادمیشودکهمحققاننسبتبهتوسعۀمدلشناختسایرساطوح

فرهنگسازمانیمدارسیانسبتبهآزموناینمدلدرسایرسازمانهایآموزشیماننددانشگاهها
هایکسبوکارومقایسۀآنبافرهنگمدارس،اقدامنمایند.

یاسازمان
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