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 چکیده
ارزش و باورها مدل اعتباریابی و طراحی پژوهش، این فرهنگسازمانیهدفاصلی حمایتی های

ارزشمدارسمبتنی دوبر متوالیدر اکتشافی طرح با ترکیبی روشپژوهش، اسالمیاست. هایاخالق
مدرسۀدورۀاوّلمتوسطهو287یابیاست.جامعۀآماریشاملمرحلۀمجزایتحلیلمحتوایکیفیوزمینه
شیوۀهدفمندازطریقمنابعچندگانهگردآوریشدوهایکیفیبهمتوسطۀنظریاستانکردستاناست.داده

داده اعتبار گرفت. قرار نظریمدنظر اشباع کانونی گروه ازطریق دادههایکیفی هایکمّیحاصلشد.
نمونه در پرسشنامه ازطریق حجم به خوشه954ای شیوۀ به که چندمرحلهنفر بود،ای شده انتخاب ای
مدل فن با و تکگردآوری تی و فریدمن آزمون معادالتساختاری، حاصلنمونهیابی شد. تحلیل ای

هایمعنویشاملایمان،تقواو.ارزش7عاد:هایحمایتیدرابهایکیفی،تدوینمدلباورهاوارزشیافته
.9هایاخالقفردیشاملعفتوپاکدامنی،کسبحالل،بهداشتوسالمتواعتدال؛.ارزش8عبادت؛
حرفهارزش اخالق حرفههای توسعۀ شامل مسئولیتای ای، و مشارکت؛ و ارزش4پذیری اخالق. های

هایکمّیحاکیازبرازشخوبواصالحبود.نتایجیافتهاجتماعیشاملعدالت،آدابمعاشرت،وحدت
هابینابعادمدلدرجامعۀآماریبود.همچنین،وضعیتموجودمدارسداریتفاوتاولویتمدلومعنی

ودرسطحمطلوبقراردارد.میانگیندرابعادمدل،باالتراز


یتی؛اخالقاسالمیهایحمافرهنگسازمانیمدارس؛باورهاوارزش: کلیدواژه
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abbaspour@atu.ac.ir 
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 مقدمه
؛7،8474شوند)شاینعنوانمنبعاصلیایجادفرهنگسازمانیشناختهمیگذارانبهاینکهبنیانبا

بخشایازجامعاه،کاهاعااایساازمانجاآنکنناداز(؛محققاناشاارهمای8،8478فالمولتزورندل

و9یالنمایاد)آدنطریاقاعااابارساازمانتحمازهستند،جامعاهممکاناساتفرهناگخاودرا

اجتماااعیماادارس)آوناازونظااامبودنماارزبااازلحااا ،ازایاان(.4،8478؛گیااب 8479همکاااران،

هایاخالقایجامعاهرامطارح(،استداللنفوذپذیریفرهنگآنهانسبتبهارزش5،8477والسکی

فرهناگیاتیاحهاایاخالقایازاجازای(معتقدندکاهارزش7334نماید.هافستدوهمکاران)می

وهمکاران،2راواساست)غلطیاهستنددرموردآنچهدرستافرادیاساساعتقاداتهستند؛آنها

8445).

جماعدانندکهخودحاصالهارارفتارهایاخالقیمی،نمادبیرونیسازمانمحققاناساسینابر

حاال،باااین(.7934کناد)خادامیواصاانلو،هابروزپیدامیودرسازماناستهایاخالقیارزش

های(،درکارزش1،8477احمدتفاوتاخالقیاتدرمحلکارازکشوریبهکشوردیگر)شکیل

نظاامارزشایچونشود،استداللمیحیثروساختهاست.ازاینهفرهنگسازمانیراباچالشروب

هاایۀجنباه(واصاولآنهما8475وهمکااران،2اسالمبهزمانومکانوابستهنیست)میرعمادی

هاایقارآنکاریم(؛آماوزه8477احمد،دهد)شکیلجملهکاردرسازمانراپوششمیزندگیاز

(7922هایفرهنگسازمانیباشاد.درایانزمیناه،عیوضای)لیبرایارزشئاراهنمایاخالقیاید

ودرابینایخااصخاخودراداردوبهمسلمانانجهانبهاسالمطرزتفکرمخصوصکندکهبیانمی

(8474شاکلگیارد.بااورشااین)،بینیآموزدتاعقاید،اعمالواخالقآنانبراساسآنجهانمی

هاممکناساتبراینکهفرهنگفقطدراطرافمانیست،بلکهدردرونمانیزهستوارزشمبنی

کند.تگرفتهباشد،ازاینایدهحمایتمیئبینینشازجهان

                                                                                                                                        

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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؛8478وهمکااران،7فرهنگسازمانیصورتگرفتهاست)دنیسونمطالعاتمتنوعیدرزمینۀ

(،8479)4حال،نتایجپژوهشتوماس(.بااین9،8474؛کامرونوکویین8474وهمکاران،8هافستد

هااایفرهنگاایوجااوددارد.داریدرارزیااابییاساااسروش،تفاااوتمعناانشاااندادهاسااتکااهبر

و2؛هااکو5،8475هایفرهنگسازمانی)روسوروساوشهادرزمینۀارزهمچنین،نتایجپژوهش

هاارا(پراکندگییافته7934نژادوهمکاران،؛هادوی7934؛قدسیانوهمکاران،8474همکاران،

فاردیدارنادازحادمنحصاربهبایشفرهناگ،مادارس،اینکاهبااوجوددیگر،ازسویدهد.نشانمی

کارصورتگرفتهاستونتایجآنهاازوکسبیط(،اغلبمطالعاتدرمح1،8448)شورتوگریر

تعمیمبهمدارسبرخوردارنیست.اینامر،بیانگرخألدرمطالعاتفرهنگسازمانیمدارسقابلیت

مدارسمحدودهایحمایتیفرهنگسازمانیواقع،اطالعاتدربارۀسطحباورهاوارزشاست.در

اسااس،سالالاصالیباراینهاباودهاسات.کاستیصددجبرانبخشیازایناستواینمطالعهدر

ماایتیفرهناگساازمانیمادارسهاایحمادلباورهااوارزش:دکهشپژوهشبهاینشیوهطرح

بودننتایج،ضرورتِانجاماینمطالعهراکاربردیهایاخالقاسالمیچگونهاست؟برارزشمبتنی

رتولیددانشبدیع،باشناساییوضعیتموجاودبکهباتوسعۀمدل،عالوهطورینماید.بهتوجیهمی

هاایسازیفرهنگسازمانیوموفقیتتاالشوباارائهنتایجیکهکاربستعملیدارد،بهمناسب

رسااند.سارانجام،شاناختحاصالازایانمطالعاهمااراازآنچاهکاهتحولدرمدارسیااریمای

کند.ید،رهامینماتوصیفمی"دامفرهنگ"عنوان(،به8474)2آرگری 


 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
(.اغلااب8474وهمکاااران،3تعاااریفمتعااددیازفرهنااگسااازمانیوجااوددارد)ا ریلاای

                                                                                                                                        

1. Denison 

2. Hofstede 

3. Cameron & Quinn 

4. Thomas 

5. Rus & Rusu 

6. Hoque 
7. Short & Greer 

8. Argyris 

9. O’Reilly 

http://www.emeraldinsight.com/author/Hoque%2C+Nazamul
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کنندهایمشترکبیناعاادرسطحگروهوسازمانتعریفمیعنوانارزشپژوهشگران،آنرابه

مدرسهعبارتاستازآرایشیاکبهبستراینمطالعه،فرهنگباتوجه(.7،8479)هوگانوکوت

)چونوجودمهایگرفتهدرطولسالها،باورهاوسننشکلکهالگوهاییازارزشطوریمدرسهبه

،8نقالازادواردز؛باه8447کناد)فاوالن،آنرامانعک مایمنظورطولعمرآنسازماناسات(،

فرهناگوتحاولدرساازمانمنظورمدیریتحاضر،شناساییفرهنگسازمانیبه(.درعصر8477

نیازایجاادمادارسموفاقدرکفرهنگمدرسهراپیش،نظرانکهصاحبطوریضروریاست،به

وقتای"(.اینوابستگیبهایندلیلاستکهدرزماانتیییار9،8447:884دانند)هویومیسکلمی

هااراهباردهاوهرویهکحتیزمانی–مانندها،تعاریفواهدافثابتمیگیریها،جهتکهارزش

(.8477:79)کامرونوکویین،"گرددمیسازمانبهوضعیتموجودبر-کنندتیییرمی

دیالومنظوردرکفرهنگساازمانیتوساعهیافتاهاسات.بههایمتعددیهاومدلچارچوب

اساسدومعیارسرعتبازخوردومیزانریسکدرسازمان،چهارناوعفرهناگ(،بر8444کندی)

نقاالازدهنااد)بااهیناادراارائااهماایاوفر2،مشااروششاارکت5،مااردخشاان4کوشاایشاااملسااخت

کاهازمصانوعاتبااددهایماایارائاهحلقهجپنیمدل(7334)2(.روسیو1،8475:737ماکسیمینی

هابهمفروضاتبنیادیدسترسیآسانشروعشدهوباگذرازالگوهاوهنجارهایرفتاریوارزش

کننادکاه(اشاارهمای8474شود.هافستدوهمکااران)دشواردرحلقۀمرکزیختممیبادسترسی

صورتبیرونیقابلمشاهدهایاستکهبهها،الیهفرهنگازچهارالیهتشکیلشدهاستوارزش

اند.یکیدیگرازمعتبرترینالگوهاکاهماوردتوجاهواقاعنیستندوعمیقاًدرناخودآگاهتعبیهشده

هاایمصانوعات،باورهااوارزش:(درسهساطح8474ست،الگویفرهنگسازمانیشاین)شدها

تاوانملماوسکاهمایوایازمظاهرآشاکار.اینسطوح،دامنهاستحمایتیومفروضاتبنیادین

عناوانجاوهرفرهناگازآنیااددیدوح نمودتامفروضاتاساسیوناخودآگاهکهبهآنهارا

                                                                                                                                        

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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ها،هنجارهاوقواعدرفتارباینایانساطوحگیرد.باورهایمختلفحمایتی،ارزشدربرراشودمی

دادنفرهناگباهخاودودیگارانماوردعنوانراهایباراینشاانقراردارندکهاعاایفرهنگبه

دهند.استفادهقرارمی

شوندورفتارهاینامطلوبکلی،فرهنگسازمانیبرایرفتارهایمطلوبکهتشویقمیطوربه

واقع،فرهنگباایجاادایاندر(.7،8445لینکند)مکایجادمیهاییمالکشوند،کهسرزنشمی

(.بنابراین،مفهوماساسیدیگراینپژوهشباا8443کند)دفت،ها،مشابهبااخالقعملمیمالک

،هاایاخالقای(معتقداساتکاهارزش7322هایاخالقیوحوزۀاخالقمرتبطاست.شیا)ارزش

گیریچهچیزیخاوبیااباداینکهازنظررفتاروتصمیمبرکنندۀاستانداردهاییهستندمبنیعیینت

(.درگذشااته،دیاادگاهفلساافیغالااب،اخااالقرابااهدواردوگاااه8443:914)دفاات،؟اساات

راایندیدگاه،رویکردهایبدیلاخالقینظیرآنهایی.دکرشناسیتقسیممیشناسیووظیفهغایت

نگااه(.از8،8474گیرد)ویلگااسنادیدهمی،بوشبهاخالقمراقبتوروابطشخصیهستندکهمر

گاراوفاایلتتوصایفشادهگارا،نتیجاهوظیفاه:فلسفۀاخالقهنجاری،سهشکلمجزایاخالق

اخالقای،انجاامۀدرایننظریهاست.کانتشکلگرفتۀدرموافقتبانظریاگروظیفهاست.اخالق

عمالبرایانسانالزامیاساتوایانالازامدرخاود،آوردبارمیازنتایجیکهبهرغفاعمل،یک

طریاقاخالقیاستکهازبراقداماتگرایی،تأکید(.دراخالقوظیفه9،7333)تامسونداردوجود

شاود)راواسوهمکااران،پایبندیبهقواعاد،مقاررات،قاوانینوهنجارهااینهاادیهادایتمای

8445.)

راکاهگاراگیری،یکدیدگاهنتیجهکندکهمردمدرزمانتصمیمنتقدیمیفرضمییکس

دهیاعقنیبااییگراجهینت(.8442وهمکاران،4نمایند)تانراتخاذمی،یتمرکزبرنتایجاستامعنبه

یاخالقیونادرستیدرستچیاگرهیحتّ؛وجوددارندمقدمبراخالقییهاکهارزششودیآغازم

(.5،8449:7)داروالبادخواهنادباودبرخایخاوبوزهاایچبرخایهماواره،وجودنداشتهباشد

                                                                                                                                        

1. McLean 

2. Villegas  
3. Thomson 

4. Tanner 

5. Darwall 
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؛(7،8444د)کوجااالوپاایتیالایننکنگراییبرنتایجسودآورعملتأکیدمیواقع،اخالقنتیجهدر

(.8،8475شود)چاکرابارتیوباسعمل،اخالقیتلقیمی،صورتسودمندینتایجیعنی،در

هابراینظریۀاخالقنیستند.اخالقفایلت،نقصاینگرایی،پایانگزینهگراییووظیفهنتیجه

راردیاصاولاخالقافهرساتتهیۀآنهابهباوروویژهتمرکزبرحالتوظیفۀاعمالدورویکردبه

مانشومفاهیمجایبحثازقواعد،بربهاخالقفایلت(.9،8441ناوتونوراولینگکند)مکمی

تأکیدیچیزدیگرالقییاشکوفاییانسانبیشازهر،بررشداخ.درایننظریهفایلتتأکیددارد

سالمتاخالقیفاعلدراولویتقاراردارد،ولایاگرچهشود.طرفدارانایننظریهمعتقدندکهمی

(.7923)دبیری،غفلتکردنیزتوانازعملاخالقینمی

گاراایغایتنظریه،استفردبهمنحصرمنبعالهی،بااتصالبهیاخالقاسالمۀنظری،میاندراین

ق اربو،نفساهفای،پایادارتأکیادداردوغایاتلذّتاستوبهتأثیرعملدررسیدنبهسعادتو

کاهدرایانجاشاوندوازآنبهخوبوبادمایعملیدراینراستامتصفرضوانالهیاستوهر

گرایایندباهوظیفاهبهحسانوقابحمنساوبشایجسودمندوزیانباربعایافعالجدایازنت،نظریه

امارالهایوۀباهنظریا،بودنامرخدابدونتوجهبهنتایجآنطاعهاالوازلحا واجبشباهتدارد

(.7923)تقدیسی،شباهتداردگرایانمندانهبهفایلتنظرتأثیرفاایلدرانجامافعالفایلتاز

ناژادوامونسطوحفرهناگساازمانیصاورتگرفتاهاسات.هاادویهایمتعددیپیرپژوهش

هاینمونۀاعالیفرهنگاسالمیساازمانی؛(درپژوهشیباهدفکاوشویژگی7934همکاران)

ایثاار،هایایمان،عبودیت،وحدت،اخوّت،پرهیزازتفرقه،حفظآبارو،تواضاع،مهرباانی،ارزش

ن،عفتعماومی،راساتیودرساتی،گذشاتویااریرانرساندن،تعاومراقبهوشکرگذاری،آزار

شناسایتاأثیردیانبار(باهدفتبیاینروش7934جعفری)آبادیوعابدیاند.شاهشناسایینموده

جملهایمانوتقوا،محبتووالیات،وحادتودیریت،دهبُعدفرهنگسازمانیازمطالعاتعلمم

کاری،تعااونباهخیاروتعظایمشاعائرار،وجدانمحوری،وفایبهعهد،عدالت،ایثاتحاد،خدمت

اند.دینیراشناسایینموده

                                                                                                                                        

1. Kujala & Pietiläinen 

2. Chakrabarty & Bass 

3. McNaughton & Rawling 
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برارزشاساالمیینالگویفرهنگسازمانیمبتنی(درپژوهشیباهدفتبی7911متین)زارعی

هاایاساالمیرابارارزششیلی،الگویفرهنگسازمانیمبتنایدرمحیطکارواثرآنبررضایت

م،وفاایباهعهاد،عادالتومللفهشاملتقوایالهی،نظا82اینپژوهش،تدویننمودهاست.در

عنوانابعادفرهنگسازمانیفهرستشدهاست.درپژوهشرمااانیوترتیباهمیتبهصداقتبه

نگاریاقدامبهشناختفرهناگساازمانییاکساازمانمحلای(کهبهروشقوم7934همکاران)

پاذیری،رفتارهاایرسامی،هایماذهبی،تبعیاتبهشعائروارزشاحترام:یازدهمللفۀ،نمودهاست

رجوع،نمادهایفیزیکی،درآمدزایی،تأکیادبارقاوانین،سازمانی،فردگرایی،تکریماربابهویت

هاا،ومقاومتدربرابرمدیرانبیگانهوزبانرانشاندادهاساتکاهدرساطوحمصانوعات،ارزش

بندیشدهاست.مفروضاتدسته

ازمانی(کهباهدفتدوینالگاویفرهناگسا7937وزیریوهمکاران)رپژوهشعسکرید

البالغهبهروشاجتهادیانجامشدهاست؛الگوینهاییپژوهش،برنهجبارویکرداسالمیومبتنی

ومللفهماننداخالص،رهباریخادمتگزار،وجادانکااری،مشاورت78مللفۀشامل92براساس

منکار،پرهیازازریااوازمعاروفونهایمللفاهماننادامرباه84هااوطحارزشعدالتنااظرباهسا

خودمادیریتینااظرباهوخودنماییدرامور،برقراریارتباشصمیمانه،تالشمااعفوداوطلبانه

سطحالگوهایرفتاریطراحیشدهاست.

ندکاست.هااکووویژهمطالعاتیکهدربافتاسالمیانجامشدهباشد،اتحقیقاتخارجیبه

هااوچاارچوبازدیادگاهفرهناگساازمانی:ویژگای"(درپژوهشایبااعناوان8479همکاران)

هایاند.یافتهایاستخراجنمودهطریقمطالعۀکتابخانهتوصیفی،موادثانویهراازصورتبه"اسالمی

تاراممتقابال،اعتماادپذیری،احآناننشاندادکهایمانبهخدا،تعصبوغیرت،عدالت،مسئولیت

گیاریگویی،تصامیممتقابل،اخالص،کارسخت،همکاری،تعالی،رفتاربرادرانه،صداقتوحق

هایبرجستههستند.همچنین،مشورتی،دانش،رفتارخوب،فداکاری،پاکیوپاکیزگیازویژگی

صاورتی،باه(باهدفشناسااییناوعفرهناگساازمان8475ایدیگر،روسوروسیو)درمطالعه

هانشاندادهاستکهنمایند.یافتهمطالعۀموردیاقدامبهشناساییفرهنگدوملسسۀرومانیاییمی

هاواصولاخالقیبودهاست.یافتهبهسمتانطباقباارزشمطالعه،جهتهایموردفرهنگسازمان

کیلشادهاسات.مختلفایتشابرادبیااتموضاوع،فرهناگساازمانیازساطوحمبتنیکلی،طوربه
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هاایشاودکاهباورهااوارزشهایاجتماعیاستداللمینظامبودنمرزبهبازباتوجهدیگر،ازسوی

بینیهایاخالقیکهخودازجهانحمایتیفرهنگسازمانیمدارس)الیۀمیانی(تحتتأثیرارزش

د.ش(ترسیم7کل)مبنا،مدلمفهومیپژوهشمطابقشبراینپذیرد،قراردارد.افرادتأثیرمی




 

 مدل مفهومی پژوهش .7 شکل



هایحمایتیفرهنگسازمانیاساسآنچهبیانشد،طراحیواعتباریابیمدلباورهاوارزشبر

عنوانهدفاصلیدرکانوناینمطالعهقارارگرفاتودرراساتایدساتیابیباههادف،مدارسبه

د:شرمطرحهایپژوهشیزیسلال

ارزش .7 و باورها حمدل مبتنیهای مدارس فرهنگسازمانی ارزشمایتی اخالقبر های

 اسالمیچگونهاست؟

هایبرارزشمایتیفرهنگسازمانیمدارسمبتنیهایحمیزاناعتبارمدلباورهاوارزش .8

 اخالقاسالمیدرمدارسجامعۀآماریچگونهاست؟

هایبرارزشمایتیفرهنگسازمانیمدارسمبتنیهایحشاولویتابعادمدلباورهاوارز .9

 اخالقاسالمیدرمدارسجامعۀآماریچگونهاست؟

ش
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 مصنوعات

 مفروضاتبنیادین

 حمایتیهایباورهاوارزش

 زمانیمدرسهفرهنگسا
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برمایتیفرهنگسازمانیمدارسمبتنیهایحوضعیتموجودابعادمدلباورهاوارزش .4

 هایاخالقاسالمیدرمدارسجامعۀآماریچگونهاست؟ارزش

 

 شناسی پژوهشروش
منظاورافازایشدرکمااازوتحلیلاطالعااتباههابرایگردآورییازگامینداپژوهش،فر

کههادفایانپاژوهش،طراحایواعتباریاابیمادلجاآن(.از7،8478یکموضوعاست)کرسول

هایحمایتیفرهنگسازمانیمدارسبود،روشترکیبیباطارحاکتشاافیمتاوالیباورهاوارزش

یابیدنبالشد.جامعۀدومرحلۀمجزایتحلیلمحتوایکیفیوزمینهد.بنابراین،مطالعهدرشاتخاذ

لیآماااریشاااملماادارسدورهاوّلمتوسااطهومتوسااطۀنظااریاسااتانکردسااتاندرسااالتحصاای

مدرساهدر287اساسآمارادارۀکالآماوزشوپارورشبرابارباابودکهتعدادآنهابر31-7932

شاد.گاردآوری،مشااهدهوبررسایاسانادیفیازطریقهایکمنطقۀآموزشیبود.داده72سطح

هااایدساترسماادارس)محتاوایتاابلویاعالناات،ساایتوکاناالاسانادمشاتملبارمادارکدر

نامه،کلیاتمقرراتوشرحوظایف؛ها؛منشوراخالقی،میثاقنوشتهدیواراجتماعی؛شعار،پوسترو

ا؛ساوابقوآرشایوعکا وفایلممراساموجلساۀشاوراههااوصاورتاسناداداریمانندگزارش

باراساناددرواقاع،عاالوه(باود.7932ها(وترجمۀآیاتقارآنکاریم)ترجماۀخرمشااهی،برنامه

هاایعناوانمنباعاساتخراجارزشبودنوجامعیت،بهشمولبهجهانمدارس،ازقرآنکریمباتوجه

موضوعیقرآنمجید)فاانیوخرمشااهی،اخالقیبهرهگرفتهشدهاست.دراینزمینه،ازفرهنگ

مطالعااتبارایایپذیرفتهشدهنمونۀکهحجمجاآنراهنمااستفادهشد.همچنین،ازعنوان(به7924

و8هاادارد)ایلاودادهغناایوسالاالتمطالعاه،هادفباهبستگیبهینهنمونۀونداردوجودکیفی

(.8444وهمکاااران،9رگرفاات)گاااثریهاااماادنظرقاارا(؛پیشاانهاداشااباعداده8474همکاااران،

دبهحدّکفایاتصورتهدفمندانتخابشدهبودنمدرسهکهبه87هایحاصلازکهدادهطوریبه

هاایکیفایترینابزارهایتحلیلیِتفسایردادهکهتحلیلمحتوایکیازمهمجاآنرسید.همچنین،از

                                                                                                                                        

1. Creswell 

2. Elo 

3. Guthrie 
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تقراییوطیمراحلکدگاذاری)تعیایناساسرویکرداسبرهایکیفی(؛داده7،8472است)ا رجی

رادوهمکااران،د)مالمنیشاهاا)طبقاات(بررسایهاوایجادمقولاهها(،تشکیلزیرمقولهبرچسب

.همچناین،روایایاسات(.واحدتحلیلدرایانپاژوهش،ماامون7934؛ایمانونوشادی،7938

بین21/4کسبضریبتوافقطریقوسازیوگروهکانونیوپایاییازطریقهمسهایکیفیازداده

دوکدگذارحاصلشد.

شادنباهپیشانهادبراینزدیاکیابیمعادالتساختاری،بهکاربردمدلدربخشکمّی،باتوجه

خوبرابسایار544راخاوبوحجام944م(درزمینۀکفایتنمونهکهحج7338)8کامریولی

گیرینفرازهرمدرسهبهشیوۀنمونه7ومدرسهازهرمنطقه95منطقۀآموزشی،74کنند،ذکرمی

عامال4گویاهدر93شتملبرهابااستفادهازپرسشنامهمد.دراینبخش،دادهشایانتخابخوشه

ایلیکرتطراحیشدهبود،گردآوریشد.درجهدرمقیاسپنجهایبخشکیفیاساسیافتهکهبر

(در32/4کسبشد.ضریبآلفایکرونباخ)نظرانطریقتأییدصاحبازاطمینانازرواییصوری

طریاقتحلیالعااملیتأییادیازاجرایمقدماتی،پایاییمقیاسرانشانداد.همچنین،رواییساازه

پ SPSS Amos 24وSPSS 24افزاریهاینرمهابااستفادهازبستهد.سرانجام،دادهشمشخص

بنادیفریادمناوّلومرتباهدوم،آزماونرتباهگری،بهشیوۀتحلیلعاملیتأییادیمرتباهازغربال

 د.شایتحلیلنمونهتکtو



 های پژوهشیافته
هایروایتیمشاهدۀمدارسومحتاوایاسانادهایحاصلازکدگذاریمحتوایگزارشیافته

کدرانشاان25هایحمایتیفرهنگسازمانیمدارس،منظورشناساییابعادمدلباورهاوارزشبه

زیرمقولاه74درقالاباساسوجهاشتراکشان(،بر7جدول)شدهدرارائهاینکدهامانندنمونۀداد.

سازمانیافتند.


 

                                                                                                                                        

1. Orji 

2. Comry & Lee 
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 های حاصل از مشاهده مدارس و بررسی اسنادنمونۀ کدها و زیرمقوله .7 جدول

 هازیرمقوله ها(کدها )برچسب

ای،ارزشتوسااعۀحرفااهاسااتفادهازفناااوری،ابتکاااردرعماال،بهبااودمسااتمروتعااالی،

آموزیو...علم
رشدوتوسعه

ریزی،مدیریتزمان،تأکیدباروظیفاه،توجاهباهانداز،برنامهرسانی،وجودچشماطالع

قوانین،نظارتو...
وحدترویه

خداشناسی،ایمان،توکل،امیدواری،دعاونیایش،اهمیتنماز،ان باقرآن،عباادت،

تزکیۀنف و...
دتوپرهیزکاریعبا

نداشتن،احسان،حسنگفتاار،صاداقت،مادارا،نزدن،حسادتنکردن،بهتانجوییعیب

عفاف،ادبو...
فایلتاخالقی



کادرادرزمیناۀ524هایحاصالازکدگاذاریترجماۀآیااتقارآنکاریم،همچنین،یافته

زیرمقولاه783کدرقالاباساسوجاهاشاترابرهایاخالقاسالمینشاندادکهاینکدهاارزش

دهد.ایازکدگذاریترجمۀآیاتقرآنکریمرانشانمی(نمونه8سازمانیافتند.جدول)


 شده حاصل از بررسی ترجمۀ آیات قرآن کریم کدهای شناسایینمونۀ  .8جدول 

 ها(کدها )برچسب آیه / آیات

درمسائلشکیباییصبرو..و.45األنفال،؛71،784؛آلعمران،45،752،711،هالبقر

 ازیکدیگرگذشتعفوو و...25؛الحجر،743؛النساء،794؛آلعمران،743،هالبقر

پاکدامنیوعفترعایتو...94،97؛النور،5،2؛الملمنون،37؛األنبیاء،84،85النساء،

دادنصدقهوبخشیدنمالو...95؛الحج،24،13،هالتوب؛9،711،735،732،875،هالبقر

داشتنیگانگیووحدتو...79شوری،ال؛759،753؛األنعام،749،745آلعمران،

درانجامکارهاینیکتعاونو...8،هالمائد



هاا،ایجاادطبقااتهادرهاردوبخاشدادهگیریمقولهپ ازشناساییوتعیینکدهاوشکل

اساسدانشموضاوعی،برهاشود،زیرمقوله(مشاهدهمی9)کهدرجدولطوریصورتگرفت.به
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مقولۀ4بهاصلهمگنیدرونیوناهمگنیبیرونیبینطبقات،درباتوجهتجاربوفهمپژوهشگرو

ایهایاخالقحرفاههایاخالقفردی،ارزشهایمعنوی،ارزشاصلی)طبقه(تحتعنوانارزش

هایحمایتیفرهنگشدندکهدرمجموع،باورهاوارزشبندیهایاخالقاجتماعیدستهوارزش

دهند.هایاخالقاسالمیراپوششمیبرارزشمبتنیسازمانیمدارس


 های حمایتی فرهنگ مدارسشده در زمینۀ باورها و ارزش شناساییها و طبقات زیرمقوله .9 جدول

 هازیرمقوله
های اصلی مقوله

 )طبقات(

هایمعنویارزش،عبادتتقوا،مانیا

،زبانحفظی،اخالقلتیفای،فروتن،حاللکسبی،وپاکدامنعفتی،آراستگ

صبر،اعتدالی،وتندرستبهداشت،میسلقلب،طیرابطهبامح
هایاخالقفردیارزش

ی،دارامانت،مشورتی،وآگاهعلم،وپشتکارتالش،وتوسعهرشد

یهمکار،تعهدوحدترویه،ی،ریپذتیمسئول
ایهایاخالقحرفهزشار

ی،مهربانورأفت،احسان،اخوت،آدابمعاشرتی،اریهم،عدالت،انیآدابب

اتحاد،وگذشتعفو،تیحمای،رازدار،بهعهدیوفا،صداقتاصالح،
هایاخالقاجتماعیارزش



شادنطبقاات،چاارچوباولیاۀمادلاومشاخصهاگیریزیرمقولهپ ازتعیینکدها،شکل

تانازخبرگاانکاهدارای1منظورتنقیحمادل،گاروهکاانونیباامشاارکتشد.سپ ،بهتدوین

هایمدیریتورهبریآموزشای،علاومسالسابقۀاجرایی،تدری یاپژوهشدرحوزه4حداقل

د.سپ ،چارچوبنهاییپ ازاعمالنظراعاایگروهشقرآنیورفتارسازمانیبودند،تشکیل

.یافتشود،تعدیل(مشاهدهمی8کهدرشکل)صورتیکانونی،به

.هایآماریبررسیشادهابرایاطمینانازبرقراریمفروضهدربخشکمّی،ابتداکیفیتداده

نهوجودایفراترازحدکمینهوبیشیدرستیتخصیصدادهشدهواندازهنتایجنشاندادکهکدهابه

بودنازآستانۀبارایمداخلاه،باهتردلیلکماشتکهبهرفتهوجوددندارد؛سهمورداندازۀازدست

ای،اناادازۀپرتااینشاااننااداد؛باارووجعبااه–شاایوۀمیااانگین،جااایگزینشااد.نمااودارساااقه

(459/4اسامیرنوف)-قارارداشات.مقاادیرکاالموگروف±7کجیوکشیدگیمتییرهادردامنۀ
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 سازمانی مدارس های حمایتی فرهنگ مدل باورها و ارزش .8 شکل

 های اخالق اسالمیبر ارزش مبتنی



بودنرانشانداد.نمودارپراکنادگینرمالفرض47/4(درسطحآلفای493/4ویلک)-وشاپیرو

متییاریبارایهماۀجفاتمتییرهااراشاکلیمشاابهباابیااینشاانداددو)اساکاتر(،پراکنادگی

،مقااادیرآزمااونکفایااتحجاامنمونااهبااودنتقریباایروابااطاساات.همچنااینکااهبیااانگرخطاای

(321/4KMO = (وآزمونکرویتبارتلات)444/4 >p ,147df =,12/77174Chi-Square=)

نشاندادکهاجرایتحلیلعاملیممکناست.

درصادنموناهرا49/59شناختینمونۀآماارینشااندادکاههایجمعیتنتایجبررسیویژگی

درصااددر83/28حساابدورۀتحصاایلی،تشااکیلدادهاساات.بردرصاادرازنااان51/42مااردانو

حساباناد.بردرصددرمدارسمتوسطۀنظریحااورداشاته17/91مدارسدورۀاوّلمتوسطهو

حسبدرمدارسروستاییوبردرصد22/92درصددرمدارسشهریو74/27منطقۀجیرافیایی،

درصاددر83/2مادارسدختراناهودرصاددر25/92درصددرمدارسپسرانه،22/54جنسیت،

اند.مدارسمختلطحاورداشته

اوّلبرایهایحمایتی،ابتداتحلیلعاملیتأییدیمرتبۀمنظوراعتباریابیمدلباورهاوارزشبه

گیاریهایبرازشآزمونمادلانادازه(شاخص4هااجراشد.جدول)یکازعاملآزمونمدلهر

هد.دهارانشانمیبرایعامل

هایحمایتیفرهنگسازمانیمدارسباورهاوارزش  

هایاخالقاجتماعیارزش  

 وحدت

 عدالت

 آدابمعاشرت

 اصالح

هایاخالقفردیارزش  

 عفتوپاکدامنی

 کسبحالل

 بهداشتوسالمت

 اعتدال

ایهایاخالقحرفهارزش  

ایتوسعۀحرفه  

پذیریمسئولیت  

 مشارکت

هایمعنویارزش  

 ایمان

 تقوا

 عبادت
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 هاهای برازش تحلیل عاملی تأییدی عاملشاخص .4 جدول

 N X2 df CFI NFI GFI RMR RMSEA p عامل

95418/27733/433/433/4445/4447/4242/4هایمعنویارزش

95415/434233/432/431/4474/4474/4449/4هایاخالقفردیارزش

95424/827133/432/432/4474/4493/4429/4ایهایاخالقحرفهارزش

95447/144233/431/432/4474/4444/4443/4هایاخالقاجتماعیارزش



منظاورآزماونساازۀدومباهها،تحلیلعاملیتأییدیمرتباۀشدنبرازشعاملپ ازمشخص

ایو،حرفاههاایمعناوی،فاردیعامالمکناونارزش4هایحمایتیبااساتفادهازباورهاوارزش

شود،نتاایجنشااندادکاهمجاذورکاای(مشاهدهمی5کهدرجدول)طوریاجتماعیاجراشد.به

انتظاارفاصالهشدهبااندازۀموردهایمشاهدهکندکهاندازهداریبیانمییدارنیست.عدممعنیمعن

ویییافته،تطبیقیونیکمهایبرازشن رهابرازشدارد.همچنین،اندازۀشاخصنداردومدلباداده

ترتیب،مقدارشاخصریشۀدوممیاانگینهمین(بود.به<35/4شده)برازشباالترازحداقلتوصیه

(بارایاطمیناانازبارازشخاوبمادل<42/4شاده)ترازحداکثرتوصیهخطایتقریبخیلیکم

داراستومدلباورهاوشدهازبرازشخوبیبرخورتوانگفتکهمدلآزموناست.بنابراین،می

ایواجتمااعیتشاکیلشادههاایمعناوی،فاردی،حرفاههایحمایتیازچهارعاملارزشارزش

است.


 های برازش تحلیل عاملی تأییدی سازۀ باورها شاخص .1 جدول

 های حمایتی فرهنگ مدارسو ارزش

 N X2 df NFI CFI GFI RMR RMSEA p شاخص

95448/131932/433/431/4427/4472/4824/4اندازه



Rهایحمایتیشاملبارعاملیومقداردادتحلیلعاملیسازۀباورهاوارزش(،برون9شکل)
2

ها،بیشترینبارعاملیمرباوشباهدهد.درمیانعاملهاونشانگرهارانشانمییکازعاملبرایهر
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22/4هایمعناویباامقادارمربوشبهارزش،ترینوکم32/4هایاخالقاجتماعیبامقدارارزش

ترینبارمربوشبهبهداشتوکم32/4.درمیاننشانگرها،بیشترینبارمربوشبهتقوابامقداراست

R.نتایجاست9/4قبولیعنیبسیارباالترازمرزپایینیقابلکههنوزاست42/4وسالمتبامقدار
2

هاایتارینوارزشبایش32/4اخالقاجتمااعیباامقادارهایحاکیازآناستکهعاملارزش

هاایحماایتیفرهناگساازمانیترینتبیاینرانسابتباهمادلباورهااوارزشکم49/4معنویبا

مدارسدارد.





 های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارستحلیل عاملی تأییدی سازۀ باورها و ارزش .9 شکل

مقاادیربااهاایحماایتیبندیابعادمدلباورهااوارزشتمنظوراولویفریدمنبهآزمونۀنتیج

نتیجاه،باود.دردارمعنای،درصاداطمیناان33درساطحو9،درجاۀآزادی59/398مجذورکاای
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کاهدادنشاانهانظراولویت،تفاوتوجوددارد.میانگینرتبهشودکهبینابعادمدلازاستنباشمی

وبیشترینتأثیررابرباورهاوقرارداردراولویتاوّلد52/9باضریبهایاخالقاجتماعیارزش

ایبااهاایاخاالقحرفاه،ارزش44/9باضریبهایاخالقفردیهایحمایتیدارد.ارزشارزش

هایدومتاچهارمقراردارند.دراولویت41/7هایمعنویباضریبوارزش39/7ضریب

هااییکازابعادمدلباورهاوارزشهرمدارسدرمنظوربررسیوضعیتموجودبههمچنین،

(2ایاساتفادهشاد.جادول)نموناهتاکtها،ازآزمونداریتفاوتمیانگینیحمایتیوتعیینمعن

دهد.ایرانشانمینمونههایتکآماره
 

 های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارسای ابعاد باورها و ارزشنمونه های تکآماره .1 جدول

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه دابعا

95432/8231/9878/4هایمعنویارزش

95419/42984/5824/4هایاخالقفردیارزش

95423/98112/9848/4ایهایاخالقحرفهارزش

95415/42427/2985/4هایاخالقاجتماعیارزش



ایلیکارتطراحایدرجاه5مبناایمقیااسسنجشابعادمدلبرارهایابزبهاینکهگویهباتوجه

مبنایمیاانگینفرضایهابرداریمیانگینیترین(؛محاسبۀمعنکم7باالترینمیانگینو5شدهبود)

یانموناهتاکtآزماونجیبااستنادباهنماراتنموناهونتااگویهصورتگرفت.ازایهربه9عدد

داراساتیمعنکهتفاوتابعادموردبررسیاستنییصورتقابلتبنهایبیکلۀجینت(،1)جدول

.باشدمیمیانگینووضعیتموجودمدارسدرابعادمدل،باالتراز


 های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارسای ابعاد باورها و ارزشنمونه تک tآزمون . 1 جدول

 ابعاد
 31فاصله اطمینان 

 اختالف

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 نآزمو

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی
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 حد باال حد پایین

877/82943444/4 325/587 51/544/2هایمعنویارزش

234/284429/44943444/4 54/294/3ایهایاخالقحرفهارزش

444/4 194/7892124/44943 71/7894/79هایاخالقفردیارزش

هایاخالقارزش

اجتماعی
77/7844/79157/7892881/93

943
444/4



باراینکاه(مبنای7931ربازرگانوهمکاران)هابراساسنظقااوتدرموردمطلوبیتمیانگین

شود،صورتگرفت.تعریفمقدارآزمونبارایانمبناامطلوبارزیابیمی22/9میانگینباالتراز

میاان،درایاندرسطحمطلوبقاراردارد.و29/4-95/7کهتفاوتمیانگینابعاددردامنۀنشانداد

تاریبرخاوردارباودوازوضاعیتمطلاوب29/4هایاخالقاجتمااعیبااتفااوتمیاانگینارزش

ترازسایرابعادبود.،کم95/7هایمعنویباتفاوتمیانگینمطلوبیتارزش



 گیری بحث و نتیجه
ماایتیفرهناگساازمانیهایحاوارزشاینپژوهشباهدفطراحیواعتباریابیمدلباوره

اصاولدیانکاهجاآنازهایاخالقاسالمیوبهشایوۀاکتشاافیانجاامشاد.برارزشمدارسمبتنی

(؛7922باشد)عیوضای،انعکاساصولدین،فرهنگاسالمیحاکمبراصولشودمیباعثاسالم

عناویشااملایماان،تقاواوهاایمارزش.7:هایبخشکیفی،طراحیمادلدرابعاادحاصلیافته

هایاخالقفردیشاملعفتوپاکدامنی،بهداشتوساالمت،کسابحااللوارزش.8عبادت؛

پاذیری؛وای،مشاارکتومسائولیتایشااملتوساعۀحرفاههاایاخاالقحرفاهارزش.9اعتدال؛

کلی،رطاوهایاخالقاجتماعیشاملعدالت،اصالح،وحدتوآدابمعاشرتباود.باهارزش.4

،فارد،هاکهتوأماانمعنویاتنتایجنشاندادکهفرهنگسازمانیمدارس،گسترۀوسیعیازارزش

هاانشااندادکاهتاأثیردهاد.همچناین،تناوعارزشگیرد،پوشاشمایبرمیحرفهواجتماعرادر

-لمیهایسازمانیشکگرفتندرمعرضارزشتنهارفتاراعااباقرارایوجودداردونهچندسویه

عنوانموجودیانسانیونیزعاویهایاعاابهگیرد،بلکهفرهنگسازمانیمدارسنیزازارزش
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(8479)7کهبوئروفیشارطوریبه،بامبانینظریهمخواناست،پذیرد.ایننتایجازجامعهتأثیرمی

اصولمعناویو(اخالقرارعایت7322دانند؛شی)هایفردیراراهنمایعملورفتارمیارزش

الادین(؛میرتااج8443نقالازدفات،کند)باههایحاکمبررفتارشخصیاگروهتعریفمیارزش

ایدرساازمانراماوردتوجاهقارار(اخالقفردیوحرفه7934(اخالقفردیوقراملکی)7914)

باهقواعاد،طریاقپایبنادیشادهاز(براقداماتاخالقیهدایت8445)دهند؛راواسوهمکارانمی

کنناد(بیاانمای8475کنناد؛چاکراباارتیوبااس)مقررات،قوانینوهنجارهاینهادیتأکیدمای

هااکماکمناسابدرافارادوساازمانیاقاداماتاخالقاتیوهادانیایبهتعیاجتماعیهنجارها

عناواننیارویمحارکرفتااراخالقایتأکیاد(برشخصیتعاملاخالقایباه8445)8مور؛کندیم

دادنراناشیازتعهداته(بسیاریازوظایفمامانندوعد8441ناوتونوراولینگ)مکوکندمی

دانند.نسبتبهدیگران}اجتماع{می

هاایحماایتیباانتاایجیکازابعادمدلباورهااوارزشهایهرهمچنین،نتایجپیرامونمللفه

آبااادیو(،شاااه7937همکاااران)وزیااریو(،عسااکری7934نااژادوهمکاااران)مطالعاااتهااادوی

اسماعیلی(وحاجی8479(،هاکووهمکاران)7934(،رماانیوهمکاران)7934جعفری)عابدی

-واقاع،مجماوعمللفاهدراند،همخوانیدارد.(کهدربستراسالمیصورتگرفته7939واسالمی)

-العااتمختلافیافاتباهصاورتپراکنادهدرمطتوانبهشدهدراینپژوهشرامیهایشناسایی

ایماان،عبودیات،وحادت،اخاوّت،چاون:ییهاا(ارزش7934نژادوهمکااران)کههادویطوری

تواضع،مهربانی،ایثار،حفظآبرو،تعاون،صداقت،عفت،گذشات،دساتگیریوشاکرگذاریرا

(7937وزیاریوهمکااران)شامارند.عساکریمایهایمرتبطباانساانساازمانیبرعنوانارزشبه

معااروفوهاااوامربااهکاااری،مشااورتوعاادالتراناااظربااهارزشهااایاخااالص،وجاادانمللفاه

منکر،پرهیزازریا،تالشمااعفوداوطلبانه،برقراریارتباشصامیمانهوخودمادیریتیراازنهی

،عادالت،ایمانوتقاوا:(ابعاد7934جعفری)آبادیوعابدیدانند.شاهناظربهالگوهایرفتاریمی

کاری،تعاونوتعظیمشعائرمحوری،وفایبهعهد،ایثار،وجدانمحبتووالیت،وحدت،خدمت

(تقوایالهی،نظم،وفایبهعهد،عدالتوصداقت7911متین)نمایند.زارعیدینیراشناساییمی

                                                                                                                                        

1. Boer & Fischer 

2. Moore 
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(باهاصاول7939اساماعیلیواساالمی)نماید.حاجیعنوانابعادفرهنگسازمانیفهرستمیرابه

داریواخالقیمسئولیتاجتماعی،پرهیزازتجس وورودبهحریمخصوصی،صاداقت،امانات

پاذیری،ایماان،(نشاندادنادمسائولیت8479یابد.هاکووهمکاران)عدمدریافترشوهدستمی

گاویی،عدالت،احترامواعتماد،اخالص،کارسخت،همکاری،تعاالی،اخاوّت،صاداقتوحاق

هاایبرجساتهگیریمشورتی،دانش،رفتارخوب،ایثار،پاکیوپاکیزگیازارزشخالق،تصمیما

هاایحماایتیفرهناگکلی،نتایجایانبخاشبیاانگرآناساتکاهباورهااوارزشطورهستند.به

کاهطاوریانطبااقدارد،باهبینیفرهنگاساالمیواصاولحااکمبارآنباجهانسازمانیمدارس

باودنو...بهبرخیازاینامورمانندتوحید،وحدت،معرفت،اعتادال،اجتمااعی(7922عیوضی)

نماید.هااشارهمیعنوانوجوهتمایزفرهنگاسالمیازدیگرفرهنگبه

ایوهایمعنوی،فردی،حرفهبربرازشمدلواینکهچهارعاملارزشبخشدیگرنتایجمبنی

هاایحماایتیفرهناگساازمانیدرمادارسبرخاورداررزشاجتماعیازقدرتتبیاینباورهااوا

احماد(،شاکیل7914الادین)(،میرتااج7934فیروزآبااد)جملهمقیمیموضوعازهستند،باادبیات

7کهکینجرساکیواساکریپنکطوری(همسوییدارد.به7934(وقراملکی)8443(،دفت)8477)

هاایگاردد.همچناین،ارزشهنگسازمانیبرمای(دریافتندکهمعنویتدرمحلکاربهفر8444)

(.8443یاباد)دفات،ترینمنابعیهستندکهدامنۀتاأثیرآنباهمحالکاارامتادادمایفردیازمهم

نظارماهیاتبااهاممتفاوتنادوهایفردی،اهدافیفردیوفراموقعیتیهستندکهازواقع،ارزشدر

ها،رفتارهااواعماالافارادباتأثیرگذاریبرانتخابکنندوعنوانراهنمادرزندگیفردعملمیبه

کااهاغلاابپژوهشااگران،جاآن(.ازسااویدیگر،از8،8479درحکااممحاارکرفتااارهسااتند)شااوارتز

هاایمشاترکبایناعااادرساطحگاروهوساازمانتعریافعناوانارزشفرهنگسازمانیراباه

جتمااعیازقادرتتبیاینباورهااوهاایاخاالقا(؛اینکاهارزش8479کنند)هوگانوکاوت،می

واقاع،د،باادبیاتموضوعهمسواسات.درهایحمایتیفرهنگسازمانیمدارسبرخوردارنارزش

دناکنیهاکمکمادرسازمانیاقداماتاخالقتیوهدانییبهتع،یاجتماعیهنجارهاهاوارزش

Rکهنتایجتوجهایناستحال،نکتهقابلبااین(.8475)چاکرابارتیوباس،
حاکیازآنبودکاه2

                                                                                                                                        

1. Kinjerski & Skrypnek 

2. Schwartz 
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تارینتبیاینرانسابتباهمادلباورهااوبایش32/4هاایاخاالقاجتمااعیباامقادارعاملارزش

جااایتااالشباارایهااایحمااایتیفرهنااگسااازمانیماادارسداشااتهاساات.بنااابراین،بااهارزش

یجاادتعاادلباینایبارایتعادیلیاااهاایگساتردهتاالشدمدارس،بایانظامداشتنمرزنگهبسته

هایموردحمایتمدرسهوفرهنگجامعهصورتگیرد.ارزش

هاایحماایتی،داریتفااوتدراولویاتابعاادمادلباورهااوارزشیدیگر،نتایجمعنازسوی

هایاخالقاجتماعیدراولویتنخستهمخوانبانتایجبرازشمدلحاکیازآناستکهارزش

اسااسترجیحااتتاوانگفاتبرلحاا ،مایازاینآخرقراردارد.هایمعنویدراولویتوارزش

یاکازابعاادارزشایفرهناگساازمانیوجاوددارد،سازمانومیزانتأکیادیکاهبارهراعاای

توانددرمدارسظهاوروباروزپیاداکناد.ایاننتیجاهباانتاایجمطالعااتهایمتفاوتیمیفرهنگ

(،نیکوکااارو7938بوزنجااانیوهمکاااران)رهاای(،ف8479)8(،بریاناات8478،)7ماااین -وساات

(کهنشااندادنادمیااناناواعفرهناگ،ابعاادو7923(وشاهبندزادهوهمکاران)7938همکاران)

امّاباانتاایج،باشدداریوجوددارد،همسومییدهندگانتفاوتمعنهایآنازدیدگاهپاسخمللفه

هاایفرهناگبینمواردنشاندادکهبسیاریازجنبههایرایجاساسشباهت(کهبر8475)9نَجلی

هاایجاداازهام،یاکزنجیارۀجاایتفااوتسازمانیدرطولمناطقمختلف،یکساناستوباه

زآمااریجاۀجامعتمامفرهنگسازمانیدر (کهنشانداد7927زاده)فرهنگوجودداردورحیم

هاایگارفتنارزشتأمال،قرارتاۀقابالنکباشد؛همخاواننیسات.همچناین،مییکسان،یکواحد

کاهطاوریتالشجدّیدرایانزمیناهصاورتگیارد،باهدکهبایساستمعنویدراولویتآخرم

نادارد، دوام ارتبااش و الهاام و وحای بادون ساازمانی کنادکاهزنادگی(اشارهمای8442)4برک

دهناد.بناابراین،مای ازدسات را خاود هدف و شوندمی فرسوده و روند،خستهمی تحلیل کارکنان

اهاداف تعاارض،پاذیرش از جلاوگیری محایط، کنترل برای ایوسیله تواندمی معنویت بر تمرکز

(.5،8444موفقیتباشد)شلنبارجر کسب و سازمانی

نشاندادکهوضعیتموجودمدارسدرهماۀابعاادمادلهاداریمیانگینیسرانجام،نتایجمعن

                                                                                                                                        

1. West-Moynes  

2. Bryant 
3. Nagele 

4. Burke 

5. Shellenbarger  
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االترازمیاانگینودرساطحمطلاوبقاراردارد.ایانامارباانتاایجهایحمایتی،باباورهاوارزش

(همخوانیدارد.همچنین،باانتاایجمطالعاات7937(وسلطانی)7932پژوهشفرهیوهمکاران)

هاایغیرآموزشایانجاامشادهاساتو(کاهدرساازمان7911متاین)(وزارعای7927زاده)رحیم

درساطحمطلاوبقارارفرهناگساازمانیهاایعادومللفهابموجودیتوضعمحققاندریافتندکه

باهالگاویدهنادگانباتوجاهنداردوباینوضاعیتموجاودومطلاوبترسایمشادهتوساطپاساخ

هایاین،میانگیننمراتارزشباوجودداریوجوددارد،همخوانیندارد.یشده،تفاوتمعنتدوین

نتیجه،باایاناساتداللسایرابعادبودهاست.درترازمعنویدرمدارسوسطحمطلوبیتآن،پایین

تواندتأثیراخالقیمثبتیبربافاتساازمانیداشاتهباشاد)گاایکلونوکهمعنویتدرمحلکارمی

هاایمعناویفرهناگساازمانیدرمادارس،توانگفاتکاهبُعادارزش(؛می7،8449جارکیویکز

نیازمندارتقاوبذلتوجهبیشتریاست.

و(8445راواسوهمکااران،)اساتفرهناگیاتیاحهایاخالقیازاجازایارزشنهایت،در

جملهکساانیکاهبااآنهاابادیگرانازکنندچگونهرفتارکنندوعنوانراهنمابهافرادکمکمیبه

هااماننادواقاع،ارزش(.در8475لودوکوهمکااران،-رک کنند،تعاملداشتهباشند)پاکارمی

هااحال،چونافاراد،ارزش(.بااین8474اران،کنند)هافستدوهمکماراهدایتمینما،رفتارقطب

گیارداسااسآنهااشاکلمایبرگیرندورفتارشانیادمی،یابندراازفرهنگیکهدرآنپرورشمی

اساااسنظااامارزشاایاسااالمکااهقطعاایواباادیاسااتتوانسااتبر(؛ایاانمطالعااه8447)راواس،

هاییدستیابادکاهضامنریشاهدرفرهناگجامعاهاز(،بهمللفه8475ان،)میرعمادیوهمکار

جاکاهدیادگاهآنمعناا،ازایانمشاهدۀآناانباشاد.باهگرفتهومنشأرفتارقابلتئبینیافرادنشجهان

8تریناست)االیداروسبودن،برایتوضیحاخالقمناسببینانهدلیلجامع،معتدلوواقعاسالمیبه

یهاا(،مدلایانپاژوهش،چاارچوبمناسابیجهاتشاناختباورهااوارزش8479،وهمکاران

دهد.اختیارپژوهشگرانقرارمیحمایتیفرهنگسازمانیمدارسدر



نیازایجادمدارسموفقاست)هویومیسکل،کهدرکفرهنگمدرسه،پیشجاآنهمچنین،از

                                                                                                                                        

1. Giacalone & Jurkiewicz 

2. al-Aidaros 
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نظاامآماوزشوپارورشکشاوردنباال(،اکنونکهمراحلاجراییسندتحولبنیادین8447:884

گاذارییاااساسنتایجاینپژوهش،ضرورتداردمسائوالندرساطحکاالنسیاساتشود،برمی

هاایفرهناگقبیالنمادساازیارزشای،بااتخاذرویکردهااییازرهبرانآموزشیدرسطحمنطقه

ماعیدرمدارسمبادرتایواجتهایمعنوی،فردی،حرفهنسبتبهتیییریاثبیتارزش،سازمانی

سارعتسازمانباه"آمیزنخواهدبودوهایتحولبنیادینموفقیتصورت،تالشند.درغیرایننمای

بار،براسااسنتاایجمبنای(.سارانجام8477:79)کامرونوکویین،"گرددمیبهوضعیتموجودبر

شودکهرهبرانآموزشیهاومطلوبیتوضعیتموجود،پیشنهادمیداریتفاوتبیناولویتیمعن

هاوتثبیتوضعیتموجود،ازتوجهمنحصرباهیاکبُعاد،ساازماندهیمنظورتعادلدراولویتبه

منظورتداوممطالعاتمدارسپرهیزنمایند.سرانجام،بهجاییزیادکارکناندرسطحسالیانهوجابه

توسعۀمدلشناختسایرساطوحشودکهمحققاننسبتبهفرهنگیبارویکرداسالمی،پیشنهادمی

هاهایآموزشیماننددانشگاهفرهنگسازمانیمدارسیانسبتبهآزموناینمدلدرسایرسازمان

اقدامنمایند.،کارومقایسۀآنبافرهنگمدارسوهایکسبیاسازمان
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 منابع
(.ترجمۀبهاءالدینخرمشاهی،تهران:دوستان.7932قرآنکریم)

دورهساوم،شامارهدوم:،پژژوهش (.تحلیلمحتوایکیفی.7934تقیونوشادی،محمودرضا)ایمان،محمد
75-44.
فراینژد اجژرای ارزیژابی درونژی در     (.7931هرندی،عباس؛حجازی،یوسافواساحاقی،فاختاه)بازرگان

تهران:دوران.،های آموزشی دانشگاهی )راهنمای عمل( گروه

ناماهکارشناسایپایان،بررسی سودگرایی و نقد آن از منظر اخالق اسالمیتحلیل و (.7923تقدیسی،محمد)
 ارشددررشتۀفلسفۀاخالق،دانشگاهقم.

معرفژ   (.معیارهاایاخاالقاساالمیدرخبرنگااری.7939اسماعیلی،محمدواسالمی،سیدحسان)حاجی

.24-53،دورهپنجم،شمارهدوم:اخالقی
هاای(.طراحیمادلرفتااراخالقایکارکناانباتأکیادبرنقاشارزش7934)خدامی،سهیالواصانلو،بهاره

.742-32،دورهدهم،شمارهاول:اخالق در علوم و فناوریاخالقیسازمان.
.88-5،دورهدوم،شمارهپنجم:معرف  اخالقیگراییدراخالق.(.فایلت7923دبیری،احمد)

ناماهکارشناسایارشاددرپایاان،نی در گروه صنایع حدیدبررسی فرهنگ سازما(.7927زاده،محمود)رحیم
 رشتهمدیریتاجراییگرایشاستراتژیک،دانشگاهعالمهطباطبائی.

نگااری:اساتراتژی(.قاوم7934زاده،غالمرضاا)نیا،فریبرز؛مرتاوی،سعیدوملکرماانی،یوسف؛رحیم
.85-5هشتم،شمارهبیستونهم:،دورههای مدیری  عمومیپژوهشبرایفهمفرهنگسازمانی.

برارزشاسالمیدرمحیطکارواثرآنبار(.تبیینالگویفرهنگسازمانیمبتنی7911متین،حسن)زارعی
.792-773،دورهاول،شمارهیکم:مجتمع آموزش عالی قمرضایتشیلی.
هاینییکیازسازمان(.تحلیلوضعیتوطراحیالگویمطلوبفرهنگسازما7937سلطانی،محمدرضا)

،دورهبیستم،شامارهمدیری  اسالمیهایانقالباسالمی.برمبانیدینیوارزشنیروهایمسلحمبتنی
.788-33یکم:

(.درآمدیبرروشبررسیابعادفرهنگسازمانیباا7934جعفری،حسن)آبادی،محمدمهدیوعابدیشاه
.772-31،دورههفدهم،شمارهشصتوششم:شناسی علوم انسانیروشنگاهیبهقرآنکریم.

(.ارزیابیفرهنگسازمانینیرویانتظامیو7923پور،ندا)شاهبندزاده،حمید؛محمدییگانه،رضاوحسن
فصلنامه نظم هایرقیب.سازی:مدلارزشمقایسهآنبادانشگاهعلومپزشکی،سازمانداراییوکشتی

.58-97رهسوم:،دورهاول،شماو امنی  انتظامی
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هاایفرهناگ(.ارائاۀالگاویمللفاه7937متاین،حسانوامیاری،علینقای)عسکریوزیری،علی؛زارعای

دورهسوم،شمارهسوم:،مدیری  در دانشگاه اسالمیالبالغه.برنهجسازمانیبارویکرداسالمیومبتنی

447-488.

،شامارهپنجااهوهشاتم:زمانژه .هاواصاولگیفرهنگاسالمی:مفاهیم،ویژ(.7922عیوضی،محمدرحیم)

72-82. 

فرهنگ موضوعی قرآن مجیژد )الفهژرس الموضژوعی للقژرآن     (.7924فانی،کامرانوخرمشاهی،بهاءالدین)

تهران:ناهید،چاپچهارم.،الکریم(

(.سانجشوضاعیتموجاود7932فرهی،علی؛ابراهیمی،الهام؛سالطانی،محمدرضااوهوشانگی،مهادی)

،دورهمطالعژات رفتژار سژازمانی   بهالگویمطلوب:کااربردرویکاردآمیختاه.رهنگسازمانیباتوجهف

.85-7ششم،شمارهدوم:

(.طراحایو7938بوزنجانی،برزو؛سنجقی،محمدابراهیم؛بازرگانی،محمادوسالطانی،محمدرضاا)فرهی

بیستویکام،شامارهدوره،گراهبرد فرهنتبیینمدلشناخت،سنجشومدیریتفرهنگسازمانی.

.792-779یکم:

فرهناگیالگاو.(7934)یونسای،محمدرضاا،نرگ ؛درانی،کماال؛پورشاافعی،هاادیواسادیانیقدس

مژدیری   .(رجنادی)موردمطالعاه:آماوزشوپارورششاهرب(EOCMی)آموزشهایسازمانیسازمان

.925-947،دورهسیزدهم،شمارهدوم:فرهنگ سازمانی

،تهران:سرآمد،چاپچهارم.ایدرآمدی بر اخالق حرفه(.7934لکی،احدفرامرز)قرام

 -ای مدیران آموزشژی بژا رویکژرد اسژالمی     طراحی الگوی اخالق حرفه(.7934)فیروزآباد،معصاومهمقیمی

رسالهدکتریدررشتهمدیریتآموزشی،دانشگاهعالمهطباطبائی.،ایرانی

تحلیالمحتاوایکیفایدر(.7938دی،خدیجه؛فاردانش،هاشامومزینای،ناصار)آباراد،اکبر؛علیملمنی

،دورهچهاارم،شامارهچهااردهم:گیژری تربیتژی  انژدازه .آیینپژوهش:ماهیت،مراحلواعتبارنتایج

721-888. 

ات،تهاران:ساازمانتبلییااخالق کارگزاران حکوم  از دیدگاه اسالم(.7914الدین،سیدمحمدرضا)میرتاج

اسالمی،مرکزچاپونشر،چاپاول.

(.طراحیالگویبومیشناختوسانجش7938نیکوکار،غالمحسین؛سلطانی،محمدرضاونیاوند،عباس)

،دورهپانجم،شامارهمژدیری  دولتژی  هاینظامیوانتظامیجمهوریاسالمیایاران.فرهنگسازمان

.729-749سوم:
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هاایفرهناگهااوارزشفارض(.پایش7934فرد،حسان)اهللودانایییپورفر،ولنژاد،مصطفی؛نقیهادوی

،دورهچهالمدیری  و پیشرف سازمانیاسالمی:پژوهشیدرچارچوبمدلفرهنگسازمانیشاین.
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