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Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between teamwork,
organizational learning and organizational excellence with the mediating role of
professional ethics and organizational agility. The present research is a
descriptive-correlational research which uses structural equation modeling to
answer the research question. The statistical population includes the staff of the
education department of West Azerbaijan Province in the academic year 20182019. Using Morgan table and stratified random sampling, 332 people were
selected as the sample. The measurement tools of the research were Bordbar
Teamwork Questionnaire (2012), Kadozir Professional Ethics (2002), Nifeh
Organizational Learning (2001), Sharifi and Zhang (1999) Organizational Agility
Questionnaire, and Asgari Organizational Excellence Questionnaire (2014). The
validity of the instruments was verified by confirmatory factor analysis and the
reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. Data were analyzed using
structural equation modeling and AMOS and SPSS software. The results showed
that the direct effect of professional ethics and organizational agility and the
indirect effect of teamwork and organizational learning on organizational
excellence are positive and significant. Also, the direct effect of teamwork and
organizational learning on professional ethics and organizational agility is
positive and significant.
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Extended Abstract
1. Introduction

Today, there are many organizations that
want to establish a cycle of continuous
improvement and achieve organizational
excellence, so that they can create a good
environment for effective competition
with their business peers and improve
their
economic
life
(Antony
&
Bhattacharyya, 2010). Hence, the mission
and vision of education in the horizon of
1404 will expose the managers and experts
of the education organization to new
plans. The studies have shown that
achieving
organizational
excellence
requires organizational learning, carte
blanche and professional behaviors;
however,
structures
such
as
organizational agility structures (Tavakoli
et al., 2018) and professional ethics can
mediate this as the forerunners of the
excellence of any organization, both
directly and indirectly. The most
important issue of this research is how to
explain the pattern of organizational
excellence in education using Cartesian
variables,
organizational
learning,
professional ethics and agility?

2. Research Methodology
The present study is applied in terms of
purpose and descriptive-correlational in
nature. The statistical population of the
study consists of all employees of the
General Directorate of Education and all
employees of education departments in
the twenty-four regions of West
Azerbaijan Province (1250 individuals). The
sample size was 332 people selected by
stratified random sampling. Research
measurement
tools
included
questionnaires
of
teamwork,
organizational
learning,
professional
ethics, organizational learning agility and
organizational excellence. In the present
168

study, the content validity indices for the
questionnaires
of
organizational
excellence
(0.81),
teamwork
(0.79),
professional ethics (0.84), organizational
learning (0.82) and organizational agility
(0.79) were calculated. The reliability of the
questionnaires
was
calculated
by
Cronbach's alpha test. The maximum
probability method was used to test the
theoretical model of the research and its
fit with the collected data. The results of
the tested research model fit showed that
the tested model has a good fit.

3. Research Findings
The results showed that professional
ethics have a greater impact on
organizational excellence. Specifically, in
education in West Azerbaijan Province,
professional ethics play an important role
due to responsibility, honesty, justice,
loyalty, competitiveness, respect for
others, and respect for values. Creating
professional ethics among education staff
can help them to achieve team success and
hold them accountable for their
performance in the organization and
ultimately lead to the growth and
excellence of the organization. Moreover,
the results showed that organizational
learning through organizational agility can
improve organizational excellence. In fact,
flexibility is needed for organizational
agility, and flexibility is gained when the
organization is able to learn. For this
reason, education departments need
agility
for
greater
organizational
excellence, and this agility is obtained
through organizational learning. The
results also showed that teamwork
through professional ethics can increase
organizational
excellence.
What
is
important in this finding is to pay attention
to the ethical principles in team creation.
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4. Conclusion

The best, cheapest, most logical and
easiest way to grow the indicators of
society is to transcend education.
Organizational excellence will lead
education to a comprehensive, effective,
efficient, and responsive self-assessment
system appropriate to the needs of society
and employees. Education will help them
to make decisions based on objective facts
rather than subjective perceptions.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کارتیمی و یادگیری سازمانی با تعالی سازمانی با نقش میانجی

اخالق حرفهای و چابکی سازمان میباشد .پژوهش ،از اجرای پژوهش توصیفی -همبستگی و از نظر

نوع مدل معادالت ساختاری است .جامعه آماری کارکنان حوزه ستادی آموزشوپرورش استان
آذربایجان غربی در سال تحصیلی  1397-98میباشد .با بهرهگیری از جدول مورگان و به روش

تصادفی طبقهای تعداد  332نفر به عنوان نمونه انتخابشده است .ابزار اندازهگیری پژوهش
پرسشنامههای کار تیمی بردبار ( ،)1391اخالق حرفهای کادوزیر ( ،)2002یادگیری سازمانی نیفه

( ،)2001چابکی سازمانی شریفی و ژانگ ( )1999پرسشنامه تعالی سازماني عسگری ( )1393بود.

روایی ابزارها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ تائید شد.

تجزیهوتحلیل دادهها با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  AMOSو  SPSSبود .نتایج

کلیدواژه ها:

اخالق حرفهای ،تعالی سازمانی،
چابکی سازمان ،کارتیمی،

یادگیری سازمانی

* نویسنده مسئول :دکترجواد کیهان

بهدستآمده نشان داد ،اثر مستقیم اخالق حرفهای و چابکی سازمان و اثر غیرمستقیم کارتیمی و
یادگیری سازمانی برتعالی سازمانی مثبت و معنیدار میباشد همچنین اثر مستقیم کار تیمی و

یادگیری سازمانی بر اخالق حرفهای و چابکی سازمان مثبت و معنیدار میباشد .بر همین اساس

مدیران سازمان آموزشوپرورش برای ارتقای تعالی در سازمان خود باید به متغیرهای اثرگذار این
مطالعه توجه داشته باشند.
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 1مقدمه

تمامی ذینفعان ،رضایت همهجانبه آنها را به نحو

امروزه بهرهوری و افزایش تعالی سازمان به عنوان

سوی دیگر امروزه سازمانهای بسـیاري وجـود دارنـد

سازمانهای بزرگ و کوچک مبدل شده است

تعالی و سرآمدي سازمانی ،هستند تا بتوانند زمینه

رشد و ارتقاء سطح سازمان در تمامي ابعاد ،كسب

نمـوده و حیـات اقتصـادي خـود را تضـمین نماینـد

ايجاد تعادل بين خواستهها و انتظارات كليه ذينفعان

چشمانداز آموزشوپرورش در افق  1404مدیران و

متناسب تأمین نماید (ارسلی و برادرانی .)2014 ،3از

یکی از مهمترین مؤلفههای مورد لحاظ مدیریت در

کـه خواهـان اسـتقرار چرخـه بهبـود مستمر ،نیل به

(ایرانزاده و همکاران .)1395،تعالي سازماني يعني

مناسبی براي رقابت مؤثر بـا رقبـاي تجـاري خـود ایجـاد

رضايتمندي اربابرجوع ،كاركنان و ساير ذينفعان،

(آنتونی و باچاریا .)2010 ،به طوری که مأموریت و

و تضمين موفقيت سازمان در بلندمدت .به طوری

کارشناسان سازمان آموزشوپرورش را با نقشهای

اثباتي سرآمد باشد (یار محمدیان و همکاران.)1392 ،

برای بهبود و اصالح نظام آموزشوپرورش برونرفت

کار گرفته شوند ،ابزارهاي کارآمدي هستند که

و تحولی ازجمله پرداختن به کار تیمی ،یادگیری

اجـراي برنامههای استراتژیک ،بهکارگیری روشهای

است .تیمهای کاری ،بخش ضروری از جامعه و

که در هردو زمينه عملكرد و نتايج به شكل قابل

مدلهای تعالی سازمانی درصورتیکه بهدرستی به

جدیدی روبرو میسازد .به طوری که در این سند
از چالشهای پیش رو نیاز به برنامههای تعالیبخش

میتوانند مفـاهیم و ارزشهای سـازمانی ،تـدوین و

سازمانی ،اخالق حرفهای و چابکی سازمان نهفته

خودارزیابی ،یادگیري سازمانی و بهبود مـداوم را در

سازمانهای امروزی محسوب میشود (البرس)2011،4

فرایندها و انجام بهینه کاوي را فـراهم سازند (آنتونی،1

را بهبود بخشد وجود کارتیمی در یک سازمان است

سازمان متعالي اين امكان را فراهم میسازد تا

تعالی سازمانی بهصورت انفرادی ممکن نیست .این

سازمانها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین

یکی از مهمترین مواردی که میتواند تعالی سازمانی

 .)2010مدل تعالي سازماني با به تصوير كشيدن يك

(تریپاتی .)2018 ،5باید در نظر داشت که رسیدن به

سازمانها در مقایسه خود با اين مدل ،سرآمدي خود

فرایند حاصل کار تیمی است و باید در قالب تیم

مستمر ،به بازنگري در وضع موجود و برنامهریزی

نمایند .ویژگی اساسی تیم ،رفتار جمعی یا وابستگی

را محك زده و از طریق يادگيري ،نوآوري و بهبود

اعضای سازمان به سمت متعالی شدن حرکت

بهبود اهتمام ورزند (موسیوند .)1394،سازمانهای

متقابل اعضای آن است (پاریس 6و همکاران.)2000 ،

امور مشارکت داده و آنها را توانمند میکنند (شکیب

در اصل یک سرمایهگذاری راهبردی است که با

متعالی عدالت برابری را ترویج داده ،کارکنان را در

ترنفیلد 7و همکاران ( )2000اعتقاددارند که کارتیمی

و همکاران )1394 ،و تمامی توان بالقوه کارکنان در

استفاده از نوآوری در محیط کار برای رسیدن به

مدیریت به کار میگیرند .در چنین حالتی کارکنان که

 )1392و با استفاده از مشارکت دادن افراد در امور و

سطوح فردی ،گروهی و سازمانی ،در جهت توسعه

اهداف سازمانی تالش میکند (سرلک و همکاران،

یکی از عوامل مهم تعالی سازمانی میباشند که در

تصمیمگیریها و استفاده بهینه از توان ،استعداد و

برمیدارند (آنتونی و باتاچاریا .)2010 ،2تعالی سازمانی

و همکاران .)2010 ،چالش بزرگ در این راه گذر از

راستای بهبود و ارتقای سازمان گامهای مؤثری

خالقیت افراد به این مهم دست پیدا میکند

ضمن توجه به کارکنان به عنوان سرمایههای اصلی

سازمانهای سلسله مراتبی و حرکت به سمت

خود ،در تالش است تا با شناسایی نیازها و انتظارات
Antony & Bhattacharyya
Antony and Bhattacharyya
3
Araslı and Baradarani
4
Lubbers
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سازمانهای تیم محوراست تا با استفاده از سه

پاداش ،منابع آموزشی و فرهنگ سازمان ،زمینههای

سازمانی شدت بیشتری را به خود بگیرد (هریس،1

 )1990شکل ( .)1نظامهای سازمانی که اطالعات و

مشخصه تیم ،توانمندسازی و مشارکت ،تعالی

 .)2003گذر از سازمان سنتی و حرکت درمسیرتیم

محوری مستلزم ایجاد زمینههای سازمانی کارتیمی
است .ویژگیهای مربوط به سازمان مانند نظامهای

سازمانی کارتیمی است (ساندستروم 2و همکاران،
آموزشهای الزم را برای تیمها فراهم آورند ،موجب
افزایش اثربخشی تیمهای کاری ونهایت تعالی

سازمانی خواهد شد.

شکل  1چارچوب بوم شناخت ی کارتیمی و تعالی سازمانی (ساندستروم و همکاران)1990 ،

از سوی دیگر در سازمانهای آموزشی یکی از

سریعتر و بهتر یاد میگیرند .اهمیت یادگیری

مفاهیمی که به نظر میرسد تعالی سازمانی با آن

سازمانی در آن است که کلید موفقیت سازمانها در

بهویژه اینکه یادگیری سازمانی که کمتر موردتوجه

موفقترین سازمانها ،اگر دچار فقر یادگیری شوند،

همکاران ( )1398معتقدند حرکت به سمت تعالی

نمیتوانند از تمامی قابلیتهای خود استفاده کنند
(عمران زاده و همکاران .)1396 ،اساساً ،یادگیری برای

ارتباط تنگاتنگی داشته باشد ،یادگیری میباشد،

قرارگرفته است .به طوری که حقیقی نسب و
سازمانی مستلزم یادگیری است .بهعبارتدیگر

سازمانها تطبیق با تغییرات محیطی به بهره بردن
فرایند یادگیری ملزم هستند (کالنتریان و همکاران،
 .)2012از دیدگاه استراتژیک یادگیری منبعی برای

مزیت رقابتی است

(گانسل3

راستای نیل به عمر طوالنی محسوب میشود؛ زیرا
ممکن است به حیات خود ادامه دهند اما هرگز

تغییر است .بهعبارتدیگر ،در هر سازمانی باید

تحول مثبت به عادت تبدیل شود و این تحول مثبت
حاصل نمیشود مگر از راه یادگیری (اورتنبالد،4

و همکاران.)2011 ،

 .)2004درواقع یادگیری سازمانی پیامد تعامل

میباشد که موفقیت سازمانها را تضمین میکند؛

فرهنگها و تعاملهای سازمانی است .یادگیری

یادگیری از مهمترین پارادایمها در سازمانها

بهعبارتدیگر ،سازمانهایی موفق هستند که زودتر،

Harris
Sundstrom &et al

فرآیندهای شناختی و اجتماعی نهفته در ساختار،

سازمانی فرآیند تغییر در افراد ،دیدگاهها و اعمال

1
2

Gunsel &et al
Örtenblad

حجت حسن نژاد ،دکترجواد کیهان ،دکترمحمد حسنی ،دکترمریم سامری .بررسی رابطه کارتیمی و یادگیری سازمانی با تعالی سازمانی :با آزمون
نقش میانجی اخالق حرفهای و چابکی سازمانی

3
4

172

پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Journal of Executive Management

دوره  .13شماره  .26پاییز و زمستان  .1400صفحات  167تا .191

مشترك است که تحت تأثیر نهادها و سازمان قرار

احترام متقابل ،کارایی ،احترام و رعایت حقوق

همکاران )1398 ،در ادبیات یادگیری سازمانی به طور

در سازمان ،قادراست به میزان بسیار چشمگیری

میگیرد و در آنها جایگزین میگردد (حقیقینسب و
دائم به مفهوم یادگیری فردی برمیخوریم که

مفهومی روانشناختی است .نفوذ مستقیم و
غیرمستقیم یادگیری فردی در یادگیری سازمانی،
بیانگر این واقعیت است که بسیاری از نظریههای

سوژههای پژوهشی است .حاکمیت اخالق حرفهای

سازمان را در جهت کاهش تنشها و موفقیت در

تحقق اثربخش اهداف یاری نماید و سازمان را
پاسخگو سازد (فریمن )2017 ،2به عبارتی اخالق

حرفهای اقتضای آن را دارد که افراد در قبال وظایف

یادگیری سازمانی بر پایه مشاهدات یادگیری فردی و

حرفهای و تخصصی خود مسئول و پاسخگو باشند

 .)1398در این سطح است که نقش یادگیری

میتواند به پرورش کارتیمی که در آن کارکنان تشویق

فردی در تعالی سازمانی مؤثر واقع گردد.

میکنند شده و درنهایت موجب تعالی سازمان

قیاس فرد  -سازمان استوار است (طحان و کالنتری،

سازمانی میتواند به عنوان یکی از عوامل سازمانی و
مطالعات انجام شده نشان داده که به دست

آوردن تعالی سازمانی نیازمند یادگیری سازمانی،

کارتیمی و داشتن رفتارهای حرفهای است؛ اما

سازههایی همانند ساختارهای چابکی سازمانی
(توکلی و همکاران )1397 ،و اخالق حرفهای میتواند

(راجرز،3

 .)2018به نظر

( )2017اخالق حرفهای

میشوند و درباره بهبود فرایندهای کار فکر و بحث
شوند .به عقیده

لرمن5

( )2018اخالق حرفهای زیر

بنایی اساسی برای کسبوکار میسازد که بهبود

وضعیت کاری از طریق آن میسر میشود ازاینرو

تعالی سازمانی بر اساس اخالق بناشده و به
پیشرفت نظری و عملی کسبوکار منجر میشود.

با ایفای نقش میانجی در این میان مهم باشد .یکی

از سوی دیگر در درون ساختارهای چابک است
که یادگیری ،تیم سازی و نهایتا ً تعالی سازمانی

درتعالی سازمان غیرقابلانکار هست .برنامههاي

چرا که در چابکی توانایی سازمان برای عرصه خدمات

از مهمترین متغیر در موفقیت و متعالی بودن

سازمان ،اخالق حرفهای است؛ و نقش راهبردی آن

باقدرت و اثربخشی زیادی به وقوع خواهد پیوست.

آموزشوپرورش براي ساختن انسانها بیش از هر

باکیفیت مهیا شده (طوطیان و همکاران)1397 ،

همکاران .)1389،در اخالق حرفهای ویژگیهایی

غیرمنتظره و تهدیدات بیسابقه محیطی افزایش

همینطور مجموعهای از هنجارهایی که در هر دو

به عنوان فرصتهای رشد و پیشرفت که الزمه

چیز بر مالحظات اخالقی استواراست (آراسته و
همانند وظایف ارزشمند ،شایستگیهای حرفهای و

بعد اخالق و رفتار حرفهای باید بهصورت روزانه در

امور بهکاربرده شود .اخالق حرفهای شاخصه غالب
در هر حرفه است (عابد )2016 ،و باوجوداین ویژگی

است که سازمان میتواند مسیر صحیح متعالی

شدن را بپیماید (قاضی و همکاران .)1397 ،به عقیده
ریسمونز )2018( 1معیارهای مهم برای رفتار اخالقی
در عرصه کسبوکار شامل درستکاری ،دقت،

بلندنظری ،آزادی ،اعتبار مدرک ،اعطای فرصت،

وتوان سازمان برای فائق آمدن بر چالشهای

مییابد .عالوه بر این کسب مزیت رقابتی از تغییرات
سازمانهای متعالی است ،با چابکتر شدن سازمان
به وقوع میپیوندد (شریفی و

ژانگ،6

.)1999

محرکهی چابکی عامل تغییرات موجود در محیط
کسبوکار هستند (هیلزبرگ 7و همکاران )2005 ،به

طوری که

لی8

وهم کاران ( )2008معتقدند در حالت

چابکی ،سازمان توانایی پاسخگویی سریع به

تغییرات غیرقابلپیشبینی را کسب میکند .این
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مشخصه زمانی کسب خواهد شد که سازمان

یادگیری از تجربیات را داشته باشد.

در قبال همه عناصر محیط داخلی و خارجی سازمان

بحث میکند (ویلیامز .)2018،4زاهد بابالن وهمکاران

( )1395به این نکته رسیدند که اخالق حرفهای

 2پیشینه پژوهش

عاملی مؤثر و قدرتمند برای باال بردن تعالی سازمانی

محسوب میشود .موسوی و عربشاهی ()1393

 2.1اخالق حرفهای و چابکی سازمانی با

گزارش کردند که بین اخالق و تعالی سازمانی رابطه

تعالی سازمانی:

مستقیم ،مثبت و معنیداری برقرار است .شفیقی و

تعالی در لغت به معنی بلند شدن و برتر شدن

همکاران ( )1397در پژوهشی تأثیر اخالق حرفه ای

به رشد و توسعه پایدار و دائمی شرکت در جهت

به این نتیجه اذعان داشتهاند که اخالق حرفهای بر

شرکت در یک محیط ملی فراگیر و حمایتکننده

کار تأثیر داشته است.

میباشد و تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی

بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دینداری

کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری

عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دینداری در

میباشد (زاهد بابالن و همکاران .)1395 ،در طي

واژه چابکی به معنی کارا بودن در تغییرات و دادن

سالهای گذشته از چندین مدل مختلف براي تعالي

سازمان در سطح ملي و بینالمللی استفاده شده
است كه از مهمترین آنها میتوان به جايزه
در ژاپن ،جایزه ملي كيفيت مالکوم

دمینگ1

بالدریچ2

در

ایاالت متحده آمریکا وجایزۀ اروپایی کیفیت

() EFQM3که توسط بنیاد اروپایی مدیریت ایجاد
شده است نام برد.

پاسخ اثربخش به تغییر وعدم اطمینان محیطی

تعریف شده است .واژه چابکی برای اولین بار در

سال  1991مطرح شده است .و چند سال بعد در
سال  1995مفهوم چابکی شامل بهبود در کیفیت و

سطح

خدمات

وگوتیرز.)2013،5

مطرح

شده

است

(پرز

به چابکی سازمان از زوایای مختلف

توجه شده است چابکی عملیاتی به ظرفیت

کلمه اخالق به معني سيرت و عادت و سجيه

بهرهبرداری از فرصتها ،چابکی موجودی به قابلیت

مطرح شده است .اخالق همان صفت راسخ و پايدار

انتقال مؤثر و سریع منابع و چابکی راهبردی به

از انسان سر میزند تفاوت دارد .موفقيت در سازمان

اشاره داشته است (باسکادا وکورنیوس .)2018،6یکی

نفساني است و با رفتاري كه به طورلحظه اي و آني

قابلیت تشخیص و استفاده از فرصتهای جدید

ناشي از بهکارگیری مديريت اخالق در سازمان است.

از عواملی که بهطور بالقوه به تعالی سازمان میتواند

اعتماد منجر به كاهش ارتباط و افزايش خسارات

توانایی سازمان را برای عرضه خدمات باکیفیت ارتقا

ضعف در سيستم اخالق و گرايش به سمت عدم

اثرگذار باشد چابکی سازمان است چابکی سازمان

سازماني میگردد و مديريت به سمت كنترل

داده و درنتیجه عامل مهمی برای تعالی سازمان

انرژي سازمان به منفي تبديل میشود .پژوهشگران

توانایی سازمان در تهیه محصوالت و خدمات

گذشتهنگر سوق پيدا خواهد كرد .به اين ترتيب،

میباشد (نصیری ولیک بنی و نویدی .)1394،چابکی

معتقدند :اخالق و تعالي سازمان به هم مرتبط

هستند (موسوی وعربشاهی کریزی )1392،اخالق

حرفهای به طور ذاتی تنها از مسئولیت فرد در قبال
رفتار خود بحث نمیکند بلکه از مسئولیت سازمان

باکیفیت خوب را افزایش میدهد؛ بنابراین برای

افزایش توان رقابت سازمان مهم است (سوالجا و

اوگوال.)2016 ،7

Deming
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3
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آلگاما )2011( 1با بررسی چابکی سازمان و حرکت

وجود دارد .بهروزی و همکاران ( )1398با بررسی

شامل رهبری ،دانش و آگاهی از محیط ،فرایند

میانجی چابکی استراتژیک نشان دادند که سرمایه

در مسیر تعالی ،ویژگیهای یک سازمان چابک را

برنامهریزی راهبرد ،فرایندها و نظامهای کاری برای

تعالی سازمانی میداند .گلزاری فر ( )1395با بررسی

تاثیرگذاری سرمایه فکری بر تعالی سازمانی با نقش
فکری بر تعالی سازمانی با نقش میانجی چابکی

استراتژیک تأثیر معنیداری دارد.

جاکوبس5

()2007

تأثیر مدل تعالی بر اخالق حرفهای و چابکی سازمانی

با ارزیابی تمرکز مشتری با استفاده از مدل تعالی

با چابکی سازمانی و اخالق حرفهای کارکنان

مستقیم بر نتایج مشتری و ایجاد ارزشافزوده تأثیر

کارکنان اعالم داشتهاند که بین مدل تعالی سازمانی

همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به

مباحث مطرح شده فرضیه اول پیشنهاد میگردد:

 -اخالق حرفهای و چابکی سازمان بر تعالی

سازمان تأثیر مستقیم دارند.

 EFQMنشان دادندکه یادگیری و نوآوری به طور

میگذارد .رهبران متعهد به بهبود و متعالیتر کردن
سازمانی شده و خدمات از طریق یادگیری و نوآوری
به نیازها و انتظارات مشتریان پاسخ میدهند.

جایگاه و اهمیت کار تیمی از اوایل دهه  1920در

میان سازمانهای بهداشتی و خدمات درمانی

 2.2کارتیمی و یادگیری سازمانی با

انگلستان موردتوجه قرار گرفت و همزمان با شروع

تعالی سازمانی:

مکتب روابط انسانی موضوع کار گروهی و تیمی وارد

کرت ومارچ 2اولین بار در سال  1963عبارت یادگیری

دانش سازمان و مدیریت شد؛ اما نخستین

عنوان یک حوزه مطالعاتی در میان محققان از دهه

آن زمان تاکنون پژوهشهای زیادی با موضوع تیم

دانش در سازمانها را پیشنهاد میدهد .یادگیری

داشتهاند .در دنیای امروز به استفاده از تیمها

سازمانهایی است که در محیطهای آشفته فعالیت

تأکید میشود (جعفرپور .)1397،کار تیمی یکی از

عمل میکند (گومز و ووجان )2017 ،3یادگیری

یادگیری سازمانی به افزایش توانایی سازمان جهت

به سازمانها در خلق مزیت و تسهیم دانش کمک

یافتههای خیراندیش و همکاران ( )1394با تمرکز بر

سازمانی را مطرح نمودند .یادگیری سازمانی به

مطالعات بر روی تیم ،ابتدا در دهه  1950آغاز شد از

 1990شکل گرفت که نیاز به استفاده بیشتر از

انجامشدهاند که هرکدام بر جنبههایی از تیم تمرکز

سازمانی به عنوان یک مؤلفه ضروری در

بهمنظور دستیابی به عملکردی فراتر از عملکرد افراد

میکنند که در آن دانش به عنوان یک منبع کلیدی

عناصر اصلی تعالی سازمان به شمار میآید و با

سازمانی از قابلیتهای سازمانی است که میتواند

غلبه بر مسائل و چالشهای محیطی کمک مینماید.

بسیار نماید و ظرفیت آنها را برای انطباق با تغییر و

عوامل مؤثر بر هر یک از ابعاد مختلف اثربخشی کار

همکاران.)2018،4

بيشـترین تـأثير بـر دسـتاورد عملکردی میباشد .لذا

بهبود

مستمر

افزایش

دهد

)نیلسن

و

ممبینی ( )1394با بررسی تأثیر

مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی بر تعالی
سازمانی نشان داد که مدیریت کیفیت فراگیر با

میانجیگری یادگیری سازمانی بر تعالی سازمانی
تأثیرگذار است .زوار و قلی زاده ( )1395در پژوهشی

تیمی نشان دادندکه ویژگیهای مـدیریت تـيم دارای
فرضیه زیر پیشنهاد میگردد:

 -کار تیمی و یادگیری سازمانی بر تعالی سازمانی

تأثیر غیرمستقیم دارند.

گزارش نمودند که بین متغیرهای فرهنگ یادگیری

سازمانی و اخالق حرفهای با عملکرد شغلی رابطه
Algama
Kurt & march
3
Gomes& Wojahn
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 2.3کارتیمی و یادگیری سازمانی

اخالقی با بهرهوری نیروی انسانی رابطه معناداری به

دست آوردند .خسروی و همکاران ( )1395بین

بااخالق حرفهای:

مؤلفههای یادگیری سازمانی بااخالق حرفهای دبیران

رهبران و مديران سازمانها با آگاهي از مسائل رفتار

ارتباط مثبتی به دست آوردند .لذا مطالب فوق ما را

سازمانی (کنترل و نظارت ،مديريت تعارض ،نظام

انگيزشي جبران و خدمت ،غنیسازی و تقويت شغل،

انصاف در عدالت ،خودکنترلي و )...که بهوسیله

موجبات کاهش رفتارهاي انحرافي در سازمان را مهيا

سازند (زواره وهم کاران )1398،و اخالق حرفهای را
توسعه دهند .از نظر کادوزیر ( )2002اخالق حرفهای،

متعهد شدن انرژی ذهنی ،روانی و فیزیکی فرد یا

گروه به ایده جمعی ،در جهت اخذ قوا و استعداد
درونی گروه و فرد برای توسعه است لذا کارتیمی

میتواند منجر به اخالق حرفهای شود .از عوامل
تأثیرگذار بر اخالق حرفهای میتوان به مسئولیت
اجتماعی ،معنویت ،خودشیفتگی ،تعارض نقش،

فرهنگسازمانی و ذینفعان اشاره کرد (شهین مهر و
حسنی.)2015،

رحیمی

وبهارلویی

در

پژوهشی تأثیر جو اخالقی بر اعتماد در کار تیمی بین
کارکنان دانشگاه آزاد نجفآباد با نقش میانجی رفتار

اخالقی را موردبررسی قرار دادهاند و به این نتیجه
دستیافتهاند که جو اخالقی و رفتار اخالقی بر
اعتماد در کار تیمی ،تأثیر مثبت و معنادار دارند .آزاده

و جباری ( )1396با بررسی تأثیر حمایت سازمانی و
هویت تیمی بر اخالق حرفهای در بین کارکنان

آموزشوپرورش شهرستان گرگان اذعان داشتهاند که
هویت تیمی بر اخالق حرفهای کارکنان تأثیر

معنیداری داشت؛ به طوری که با افزایش هویت
تیمی در بین کارکنان میزان اخالق حرفهای و

مؤلفههای آن افزایش مییابد .برقی مقدم و همکاران
( )1396بعد از انجام پژوهش ارتباط بین هوش

معنوی و فرهنگ تیمی بااخالق ورزشی در بازیکنان

ورزشی دریافتند که بین هوش معنوی و فرهنگ

تیمی بااخالق ورزشی بازیکنان و همچنین مؤلفههای
آن ارتباط معنیداری وجود دارد بوکلی 1وهم کاران

( )2015بین چابکی سازمانی ،کارتیمی و تصمیمگیری
Buckly etal

 -کارتیمی و یادگیری سازمانی بر اخالق حرفهای

تأثیر مستقیم دارند.

يادگيري سازماني حاصل میشوند ،میتوانند

()1397

به طرح فرضیه زیر رهنمون میسازد:

 2.4کارتیمی و یادگیری سازمانی با
چابکی سازمانی:

سازمانهای چابک همیشه برای بهرهگیری از

فرصتهای جدید آماده هستند .و در ایجاد

سازمانهای چابک کارکنان دانشگر مهمترین نقش
را ایفا میکنند تأکید بر کارکنان یادگیرنده بهمنظور

ارتقای تعالی سازمان در سالهای اخیر بیشتر شده

است (نظری وهم کاران )1397،همچنین کارتیمی
سرعت ارائه خدمات را افزایش میدهد .کار تیمی به

افزایش تعهد ،اعتماد ،مسئولیتپذیری ،برخورد

مناسب و هدفمند بودن افراد منجر میشود که بر
چابکی

سازمانی

مؤثر

هستند

(پارسا

وهم

کاران .)1399،در پژوهشهایی ،رضایی ( )1393و
رضایی و شریفیفر ( ،)1394طباطبایی و باران

دوست ( )1395و الماسی وهم کاران ( )1398نشان
دادند ،انجام دادن کارهای بهصورت تیمی در سازمان

بر مؤلفههای چابکی سازمانی تأثیر دارد .بهرامی وهم
کاران ( )1395با انجام پژوهش بررسی رابطه

یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی اظهار داشتهاند

که بین یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی رابطه

مثبت معناداری وجود دارد .سید عامری وهم کاران
( )1396در پژوهشی با بررسی رابطه بین قابلیت
یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی نشان داد که

ارتباط مثبت و معناداری بین قابلیت یادگیری

سازمانی و چابکی سازمانی وجود دارد .مسعودی و
دولتآبادی ( )1397با بررسی تأثیر مدیریت کیفیت
جامع بر چابکی سازمانی از طریق متغیر میانجی

یادگیری سازمانی نشان دادند که مدیریت کیفیت

1
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جامع بر چابکی و یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم و

گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها را نشان میدهد .بر

که تأثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی مثبت

موجود درزمینهی متغیرهای پژوهش چارچوب نظری

معناداری دارد .همچنین یافتههای آنها نشان داد
و معنادار است ازاینرو فرضیه زیر پیشنهاد میگردد:
 -کارتیمی و یادگیری سازمانی بر اخالق حرفهای

تأثیر مستقیم دارند.

همین اساس با توجه به عنوان پژوهش و یافتههای

این مطالعه بهگونهای تهیه و تدوینشده که راهنمای

محقق درزمینهی گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها
قرار گیرد که بهصورت شکل شماره  2ارائهشده

است .در این میان این سؤال مطرح میشود که با

 3مدل مفهومی پژوهش:

توجه به شرایط محیطی و خاص کشور و با در نظر

بهطورکلی بر اساس تعاریف بنیانگذاران مدلهای

تعالی سازمانی ،و پیشینهی مطالعات انجام شده در

این زمینه عوامل مختلفی میتوانند به عنوان
پیشایندهای تعالی هر سازمان؛ چه بهصورت

مستقیم و چه بهصورت غیرمستقیم دخالت داشته

باشند .از سوی دیگر مدل تحلیلی نوعی نمودار

سازی برای متغیرهای استخراجشده از چارچوب
نظری پژوهش است که رابطهی بین تئوری کار و

گرفتن ابعاد مختلفی که در سازمان آموزشوپرورش

قرار دارد ،تعالی سازمانی در این سازمان چگونه باید

باشد و چه ابعاد و شاخصهایی را جهت بهبود تعالی

سازمانی در آن باید لحاظ نمود؟ مهمترین مسئلهای

که این پژوهش در مورد آن انجام میشود این است

که چگونه میتوان الگوی تعالی سازمانی در

آموزشوپرورش با استفاده از متغیرهای کارتیمی،
یادگیری سازمانی ،اخالق حرفهای و چابکی را تبیین
کرد تا تعالی سازمانی تقویت شود؟

شکل  2مدل مفهومی پژوهش
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رقابتطلبی ،احترام به دیگران ،همدردی با دیگران و

 4روش شناس ی پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهیت

رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای
اجتماعی است .پرسشنامه یادگیری سازمانی

نیفه2

توصيفي– همبستگي است .جامعهی آماري پژوهش

( )2001که دارای  21سؤال و  5مؤلفهی مهارتهای

کارکنان ادارات آموزشوپرورش مناطق بیست و

تفکّر سیستمی است .پرسشنامه چابکی سازمانی

میباشد ،تشكيل میدهند .پرسش کلیدی در

است و به سنجش پاسخگویی ،شایستگی ،سرعت

این است که حجم نمونه تا چه اندازه بزرگ باشد تا

سازماني عسگری ( )1393که از  28سؤال تشکیل

متنوعی در این خصوص وجود دارد .مولر ( )1996به

اصالح و ارزیابی میپردازد .روایی سازهی ابزارهای

سازهها یا عاملها و تعداد پارامترهای آزاد برای برآورد

مورد بررسی قرار گرفت .مقیاس اندازهگیری ابزارهای

را كليه كاركنان اداره کل آموزشوپرورش و کلیه

فردی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز ،یادگیری تیمی،

چهارگانه استان آذربایجان غربی که  1250نفر

شریفی و ژانگ )1999( 3که از  16گویه تشکیل شده

خصوص حجم نمونه در مدلسازی معادله ساختاری

و انعطافپذیری سازمان میپردازد .پرسشنامه تعالی

بتوان به نتایج حاصله اعتماد کرد؟ دیدگاههای

شده است و به بررسي مؤلفههای برنامهریزی ،اجرا،

تعداد متغیرهای مشاهده شده یا معرفها ،تعداد

پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأئیدی

استفاده میکند .هِر و همکاران ( )2013پیچیدگی
مدل ،روش برآورد پارامترهای آزاد ،برقراری یا عدم

پژوهش  5درجهای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد
درجهبندی شدهاند که ارزشگذاری آنها از  1تا 5

مفقود را در اندازه حجم نمونه تأثیرگذار میدانند.

روشهای  CVI ،CVRو روایی سازه مورد بررسی قرار

باالی نسبت حجم نمونه به تعداد متغیرهای

کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.

برقراری نرمال بودن چند متغیره و حجم دادههای

میباشد .روایی ابزارهای اندازهگیری با استفاده از

بااینحال در پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن حد

گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای

مشاهده شده و پارامترهای آزاد ،پیچیدگی مدل،

روش برآوردهای پارامترهای آزاد برآورد حداکثر

درستنمایی (نیاز داشتن به حجم نمونه باال) ،همسو

سازی با روشهای معمول برآورد حجم نمونه ،حجم
دادههای مفقود (کمتر از  5درصد) و رابطه نرمالیتی
چندمتغیره با حجم نمونه اصل بر این گذاشته شد

که حجم نمونه  332نفر بهمنظور اجرای مدلسازی

معادله ساختاری کفایت الزم را دارد که به صورت
تصادفی طبقهای انتخاب گردید .ابزار اندازهگیری

پژوهش شامل پرسشنامههای کار تیمی بردبار

( ،)1391مشتمل بر  10سؤال است که میزان گرایش
کارکنان سازمانی به کار تیمی را بهطورکلی میسنجد.

پرسشنامهی اخالق حرفهای کادوزیر )2002( 1شامل

 16سؤال و در  8بعد مسئولیتپذیری ،صادق بودن،
عدالت

و

انصاف،

وفاداری،

برتریجویی

و

نسبت روایی محتوا ( ،)CVRبا استفاده از جدول

الوشه )1975( 4محاسبه گردید .به این صورت که
پرسشنامهها همراه اهداف پژوهش در اختیار  10تن
از مدرسین و متخصصان مدیریت قرار گرفت .نتایج

بهدستآمده برای پرسشنامههای تعالی سازمانی

( ،)0/72کار تیمی ( ،)0/79اخالق حرفهای (،)0/67
یادگیری سازمانی ( )0/71و چابکی سازمانی ( )0/76به

دست آمد و مورد تائید قرار گرفت .همچنین شاخص

روایی محتوا ( )CVRاز روش ولتز و همکاران)2009( 5
محاسبه شد .لذا در این مطالعه مقیاس توسط 10

تن از اساتید و متخصصان مدیریت مورد ارزیابی قرار

گرفت .در این شاخص ابتدا هر عبارت ،بر اساس
شاخص سه بخشی با چهار نمره ( 1تا  )4ارزیابی
گردید .در صورتی که نمره مربوط بودن عبارتها در

مقیاس بیشتر یا مساوی  0/79درصد بود ،عبارت

Cadozier
Neefe
3
Sharifi & Zhang
1

2

Lawshe
Wetzels et al
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های نیکویی برازش ،ضریب آلفای کرونباخ (،)α

مورد نظر در مقیاس حفظ گردید .در مطالعه حاضر

شاخص روایی محتوا برای پرسشنامههای تعالی

پایایی ترکیبی ( )CRو متوسط واریانس استخراج

( ،)0/84یادگیری سازمانی ( )0/82و چابکی سازمانی

است .با توجه به یافتههای جدول  ،1می توان نتیجه

شده ( )AVEپرسشنامه های پژوهش گزارش شده

سازمانی ( ،)0/81کار تیمی ( )0/79اخالق حرفهای

گرفت که پرسشنامه های پژوهش از روایی سازه و

( )0/79به دست آمد و تأیید شد.

همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند.

پايايي پرسشنامهها از طریق آزمون آلفاي

كرونباخ محاسبهشده است .در جدول  1شاخص
جدول  1نتایج بررسی روایی سازه و همسانی درونی پرسشنامه های پژوهش

متغیر

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

α

CR

AVE

کارتیمی

0/93

0/91

0/94

0/07

0/86

0/89

0/51

یادگیری سازمانی

0/94

0/90

0/95

0/06

0/91

0/96

0/53

اخالق حرفهای

0/95

0/92

0/97

0/04

0/84

0/90

0/53

چابکی سازمان

0/92

0/90

0/94

0/07

0/85

0/88

0/54

تعالی سازمانی

0/95

0/91

0/96

0/07

0/81

0/84

0/51

در جدول  2شاخصهاي توصيفي متغيرها شامل

 5ی افته ها ی تحقیق

میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی

یافتههای جمعیت شناختی نشان داد که  273نفر

ارائهشدهاند .کالین )2011( 1پیشنهاد میکند که در

درصد دارای تحصیالت لیسانس و  2/4درصد دارای

پیشنهاد میکند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی

از نمونههای پژوهش مرد و  59نفر زن بودند43/1 .

مدل یابی علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .او

تحصیالت فوقدیپلم و  54/5درصد تحصیالت

متغیرها به ترتیب نباید از  3و  10بیشتر باشد .با

دارای سابقه کمتر از  10سال 50/9 ،درصد بین  10تا

تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرحشده توسط

بودند و از نظر سن نیز  6/3درصد کمتر از 30

یابی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است.

فوقلیسانس و باالتر هستند .همچنین  12/6درصد

توجه به جدول  1قدر مطلق چولگی و کشیدگی

 20سال و  36/5درصد کارکنان باالی  20سال سابقه

کالین ( )2011میباشد؛ بنابراین این پیشفرض مدل

سال 43/4،درصدبین  31تا  40سال 47،درصد بین
 41تا  50سال و  3/3درصد بیشتر از  51سال سن

داشتند.

Kline
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جدول  2شاخص ها ی توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

کارتیمی

41/91

5/60

-0/80

0/17

یادگیری سازمانی

89/48

21/78

-0/57

0/52

اخالق حرفهای

66/90

7/56

-0/65

0/57

چابکی سازمان

57/56

11/61

-0/29

-0/44

تعالی سازمانی

96/71

29/63

-0/63

-0/46

حرفهای ( )0/30و چابکی سازمان ( )0/27با تعالی

در جدول شماره  3ماتریس همبستگی متغیرهای

سازمانی مثبت و در سطح  0/01معنیدار میباشد.

پژوهش ارائهشدهاند .با توجه به این جدول رابطه

کارتیمی ( ،)0/37یادگیری سازمانی ( ،)0/38اخالق

ج دول  3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

2

4

3

شماره

متغیر

1

1

کارتیمی

1

2

یادگیری سازمانی

**0/51

1

3

اخالق حرفهای

**0/52

**0/58

1

4

چابکی سازمان

**0/39

**0/42

**0/28

1

5

تعالی سازمانی

**0/37

**0/38

**0/30

**0/27

5

1
**p<0.01

از روش بيشينه احتمال براي آزمون الگوي نظري

پژوهش و برازش آن با دادههاي گردآوریشده

استفاده شد .استفاده از این روش نیازمند نرمال

بودن چند متغیره متغیرها میباشد .در پژوهش برای
بررسی نرمال بودن چند متغیره از ضریب کشیدگی

استانداردشده مردیا 1استفاده شد .این عدد در
پژوهش حاضر  14/86به دست آمد که کمتر عدد

35

میباشد

که

از

طریق

فرمول )p(p+2

محاسبهشده است .در این فرمول  pمساوی است
با تعداد متغیرهای مشاهدهشده که در این پژوهش

 5میباشد (تئو و نویس .)2012 ،2الزم به ذکر است

که از نرمافزار  Amosنسخه  22براي تجزيه تحليل

دادهها استفاده شد.

برای بررسی برازش مدل از شاخصهایی که

گيفن ،اشتراب و بودرئو )2000( 3مطرح نمودهاند،

استفاده شد .اين شاخصها شامل موارد زير

هستند X2/df .که مقادير کمتر از  3قابلپذیرش
هستند ،شاخص نيکويي برازش ،)GFI( 4شاخص

برازش تطبيقي )CFI( 5که مقادير بيشتر از 0/9

نشانگر برازش مناسب الگوي هستند ،شاخص

نيکويي برازش

تعدیلیافته6

( )AGFIکه مقادير

بيشتر از  0/8قابلقبول هستند ،شاخص برازش

Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
Teoand Noyes
3
Gefen

Goodness of Fit Index
Comparative Fit Index
6
Adjusted Goodness of Fit Index

1

4

2

5
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ايجاز )PNFI( 1که مقادير بيشتر از  0/6نشانگر
برازش مناسب الگوي هستند و مجذور ميانگين

مربعات خطاي تقريب )RMSEA( 2که مقادير کمتر

از  0/08نشانگر برازش مناسب الگو هستند .در

جدول  4این شاخصها گزارششدهاند.

جدول  4شاخص ها ی نیکویی برازش الگوي آزمون شده پژوهش

X2/df

GFI

CFI

AGFI

PNFI

RMSEA

2/46

0/97

0/94

0/85

0/69

0/06

با توجه به جدول  4شاخصهای GFI, AGFI, CFI

و  PNFIبیشتر از مقادیر ارائهشده توسط گیفن و
همکاران ( )2000هستند .مقادیر  RMSEAو X2/d.f

نیز کمتر از مقادیر ذکرشده در باال هستند .با توجه

به این یافتهها میتوان گفت که مدل آزمون شده از

برازش مناسبی برخوردار است .در شکل  3الگوي

آزمون شده پژوهش حاضر ارائهشده است.

شکل  3الگوی آزمون شده پژوهش

Parsimony Fit Index

181

1

Root Mean Square Error of Approximation
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با توجه به شکل  3اخالق حرفهای و چابکی سازمان

درصد از واریانس چابکی سازمان را پیشبینی

تبیین میکنند .کارتیمی و یادگیری سازمانی نیز

متغیرها گزارششده است.

درمجموع  13درصد از تغییرات تعالی سازمانی را
درمجموع  41درصد از واریانس اخالق حرفهای و 22

میکنند .در جدول  5نتایج مربوط به اثرات مستقیم

جدول  5نتایج مربوط به اثرات مستقیم
متغیر

برآورد پارامتر

ضریب مسیر

خطای استاندارد برآورد

آماره t

سطح معنیداری

به روی تعالی سازمانی از
اخالق حرفهای

0/94

***0/24

0/21

4/48

0/001

چابکی سازمان

0/52

***0/20

0/14

3/79

0/001

به روی اخالق حرفهای از
کار تیمی

0/41

***0/31

0/06

6/26

0/001

یادگیری سازمانی

0/15

***0/43

0/02

8/68

0/001

به روی چابکی سازمان از
کار تیمی

0/51

***0/24

0/11

4/32

0/001

یادگیری سازمانی

0/16

***0/29

0/03

5/23

0/001

***p<0.001

با توجه به جدول شماره  5اثر مستقیم اخالق

دهند .از روش بوتاستراپ 1برای تعیین معناداری

سازمانی مثبت و در سطح  0/001معنیدار میباشد.

دربرنامه AMOSتوزیع نمونهگیری برآورد پارامترها و

حرفهای ( )0/24و چابکی سازمان ( )0/20بر تعالی

اثرات غیرمستقیم استفاده گردید .بوتاستراپ

اثر مستقیم کار تیمی ( )0/31و یادگیری سازمانی

خطای معیار مربوط به آن را ارزیابی میکند .چنین

معنیدار میباشد .همچنین اثر مستقیم کار تیمی

مفروضههای نرمال بودن چندمتغیره تدوین شدن

مثبت و در سطح  0/001معنیدار میباشد .یکی از

روشهای برآورد مفیداست .سه علت اساسی،

( )0/43بر اخالق حرفهای مثبت و در سطح 0/001

( )0/24و یادگیری سازمانی ( )0/29بر چابکی سازمان

ارزیابی برای تعیین مقاوم بودن پارامترها تحت

مدل ،مقایسه مدلهای جایگزین و مقایسه

ویژگیهای روش مدل یابی معادالت ساختاری،

استفاده از این روش را در مطالعه حاضرتوجیه

این ویژگی به پژوهشگران این امکان رامیدهد تا

توزیع غیر نرمال اثر غیرمستقیم نمونه وجود دارد و

برآورد اثرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر است.
نقش میانجی متغیرها را در مدل موردبررسی قرار
Bootstrapping

میکند .اول آنکه در آزمون سوبل مشکل مربوط به
چون روش بوتاستراپ بازنمود تجربی توزیع اثر

1
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غیرمستقیم نمونه را فراهم میآورد ،دیگر پژوهشگر

با چنین مشکلی روبرو نیست و دوم اینکه روش
بوتاستراپ توان آماری بیشتری دارد .سوم اینکه

امکان گرفتن دادههای نمونهای مجدد و یا اعتبار

متقاطع با دونیمه کردن نمونهها امکانپذیر نبود .بر
این اساس به منظوربرآوردمربوط به پارامترهای

اصلی مدل معادله ساختاری ازروش بوتاستراپ یا

خودگردان سازی استفاده شد (چونگ و

الو،1

.)2007

جدول  6نتا ی ج مربوط به اثرات غیرمستقیم کارتیمی و یادگیری سازمانی بر تعال ی سازمان ی از طر ی ق اخالق حرفه ای و
چابک ی سازمان

متغیر برونزا

برآورد پارامتر

ضریب مسیر

خطای استاندارد برآورد

سطح معنیداری

حد پایین

حد باال

کارتیمی

0/65

**0/12

0/02

0/01

0/07

0/16

یادگیری سازمانی

0/22

**0/16

0/04

0/005

0/10

0/23
**p<0.01

با توجه به جدول شماره  6اثر غیرمستقیم کار تیمی

میباشد .همچنین مشخص شد که اثر مستقیم

مثبت و در سطح  0/01معنیدار میباشد .ازآنجاییکه

برتعالی سازمانی مثبت و در سطح 0/001

( )0/12و یادگیری سازمانی ( )0/16بر تعالی سازمانی
این اثر از طریق اخالق حرفهای و چابکی سازمان بر

معنیداراست .نتایج این یافته با نتایج موسوی و

نقش واسطهای در ارتباط کار تیمی و یادگیری

گلزاری فر ( ،)1395الگاما ( ،)2001شفیقی و همکاران

تعالی سازمانی وارد میشود؛ بنابراین این دو متغیر

سازمانی با تعالی سازمانی دارند.

عربشاهی ( ،)1392زاهد بابالن وهم کاران (،)1395

( ،)1397بوکلی وهم کاران ( ،)2015بهروزی وهم کاران
( )1398والماسی وهم کاران ( )1398همخوانی دارد.

 6بحث و نت ی جه گی ر ی

همچنین اثر غیرمستقیم کارتیمی ( )0/12و یادگیری

مطالعهی حاضر با هدف بررسی رابطه کارتیمی و
یادگیری سازمانی با تعالی سازمانی با نقش میانجی

اخالق حرفهای و چابکی سازمان انجام شد و به
همین منظور با مرور مبانی نظری متغیرهای
یادگیری سازمانی ،کارتیمی ،اخالق حرفهای و چابکی
سازمانی برای بررسی بیشتر بر روی تعالی سازمانی
انتخاب شدند .نتایج بهدستآمده از مدلسازی

معادالت ساختاری نشان داد ،ریشه میانگین

مربعات خطاهای تخمین پایینتر از  0/08نشان داد
که مدل طراحیشده از برازش باالیی برخورداراست

و برای قضاوت در مورد یافتههای تحقیق مدل خوبی
Cheung & Lau
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اخالق حرفهای ( )0/24و چابکی سازمان ()0/20

سازمانی ( )0/16برتعالی سازمانی مثبت و در سطح
 0/01معنیدار میباشد و این دو متغیر نقش

واسطهای در ارتباط کارتیمی و یادگیری سازمانی با
تعالی سازمانی دارند .نتایج این یافته با نتایج الماسی

وهم کاران ( )1398بوکلی وهم کاران ( ،)2015ممبینی

( ،)1394زوار و قلی زاده ( ،)1395الگاما (،)2001
جاکوبس ( ،)2007خیراندیش و همکاران ( )1394و

بهروزی وهم کاران ( )1398همخوانی دارد .همچنین

مشخص شد اثر مستقیم کارتیمی ( )0/31و یادگیری

سازمانی ( )0/43بر اخالق حرفهای مثبت و در سطح
 0/001معنیدار میباشد .نتایج این یافته با نتایج

1
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آزاده و جباری ( ،)1396قاسمزاده ( )1395وزوار وقلی

که

کارتیمی ( )0/24و یادگیری سازمانی ( )0/29بر چابکی

ادارات آموزشوپرورش برای تعالی بیشتر سازمان

نتایج این یافته با نتایج رضایی ( ،)1393رضایی و

سازمانی بهترین گزینه است .ارتقا مهارتهای فردی،

( ،)1395بهرامی وهم کاران ( ،)1395مسعودی و

دستهجمعی و ترویج تفکر سیستمی ازجمله

همخوانی دارد .با عنایت به موارد فوقالذکر،

آذربایجان غربی با تمرکز بر روی آنها  ،چابکی

زاده ( )1395همخوانی دارد .همچنین اثر مستقیم
سازمان مثبت و در سطح  0/001معنیدار میباشد.

شریفیفر ( ،)1394طباطبایی و باران دوست
دولتآبادی ()1397وسیدعامری وهم کاران ()1396

یافتههای تحقیق نشان داد که اخالق حرفهای و

سازمان

توانایی

یادگیری

نداشته

باشد

انعطافپذیری ایجاد نخواهد شد .به همین دلیل
نیازمند چابکی است و این چابکی از طریق یادگیری

داشتن

چشمانداز

مشترک،

یادگیریهای

مؤلفههایی هستند که حوزههای ستادی استان
راهبردی ( قابلیت تشخیص واستفاده از فرصت های

چابکی سازمانی تأثیر مناسبی در ارتقای تعالی

جدید) را بیشتر برای دستیابی به تعالی سازمانی

تأثیر بیشتری را بر روی تعالی سازمانی نشان میدهد

تعالی سازمانی با استفاده از کار تیمی از طریق اخالق

آموزشوپرورش استان آذربایجان غربی اخالق

میدهد که کارتیمی از طریق داشتن اخالق حرفهای

سازمانی دارند .البته در این میان اخالق حرفهای
و

برای

حرفهای

تعالی

سازمانی

بهواسطه

در

حوزه

مسئولیتپذیری،

ستادی

صداقت،

عدالت ،وفاداری ،رقابتطلبی ،احترام به دیگران،

تقویت نماید .یکی دیگر از یافتههای تحقیق ارتقاء

حرفهای میباشد .بهعبارتدیگر نتایج تحقیق نشان
نیز میتواند تعالی سازمانی را افزایش دهد .آنچه در

این یافته حائز اهمیت است توجه با اصول اخالقی

احترام به ارزشها اهمیت بیشتری دارد .به وجود

در تیم سازی است .به این صورت که کار تیم در

میتواند آنها را در جهت کاهش فشارهای روانی و

داشت که اعضا تیم مسئولیتپذیر ،منصف ،برتری

آمدن اخالق حرفهای در بین کارکنان آموزشوپرورش
موفقیت تیمی کمک کرده آنها را نسبت به عملکرد
خود در سازمان پاسخگو ساخته و در نهایت منجر
به رشد و تعالی سازمان خود گردند .این یافته

همچنین تأکید میکند که ادارات آموزشوپرورش

صورتی بیشترین کارایی را در تعالی سازمانی خواهد

خواه همدرد با دیگران و هنجار طلب باشند .به طور
کلی تحقیق نشان داد که تعالی سازمان در درجه اول

نیازمند اخالق حرفهای است .ازآنجاییکه کارکنان در

موقعیتهای حرفهای از مهارتها و دانش خود برای

برای دستیابی به تعالی باید چگونه رفتار نمودن

انجام کار بهره میگیرند ازاینرو سازمان برای تعالی

و سازمانی با لحاظ چرخه بهبود مستمر (برنامهریزی،

مجموعهای از کنشها و واکنشهای اخالقی

دریک تخصص و دریک محیط تخصصی اعم از فردی

اجرا ،اصالح و ارزیابی) و با کاهش دادن مقررات و
تشریفات زائد اداری و با پاسخگویی سریع ،شفاف و

انعطافپذیر

در

چارچوب

مبتنی

برمتغیرهای

هشتگانه اخالق حرفهای جهت رفع نیازهای متغیر

نیازمند فرایند تفکر عقالیی است که در آن

موردپذیرش

همگان

باشد

و

سازمان

باید

مطلوبترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای
خود به خصوص کارکنان دانشی در اجرای وظایف

حرفهای بهمنظور دستیابی به تعالی سازمانی بکار

اربابرجوع شور و شعف بیشتری ایجاد نماید .از

بگیرد؛ و حوزههای ستادی آموزشوپرورش استان

طریق چابکی سازمانی بهتر میتواند تعالی سازمانی

است و همچنین برای دستیابی بهچابکی باید روی

طرفی نتایج تحقیق نشان داد یادگیری سازمانی از
را ارتقا دهد .این یافته نشان میدهد که چابکی

سازمانی از طریق یادگیری سازمانی بیشتر باید به

سمت تعالی سازمانی حرکت نماید .درواقع برای

آذربایجان غربی برای تعالی سازمانی ،نیازمند چابکی

بعد انسانی که شامل رهبری ،فرهنگ ،مشتریان،

تأمینکنندگان و اعضای سازمان است ،سرمایهگذاری

چابکی سازمانی انعطافپذیری نیاز است و تا زمانی
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بیشتری نماید (کروکیتو و یوسف )2003،1و همچنین
سازمان باید دائما ً در حال یادگیری باشد چرا که به
اعتقاد پیتر سنگه 2تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در
بلندمدت برای سازمانها ،یادگیری سریعتر نسبت
به رقبا است و چنانچه سازمان به این امر نائل گردد،

از سایر سازمانهای رقیب متعالیتر خواهد شد.
بطور کلی هدف هر جامعه ای رسیدن به رشد

وتوسعه است وهرچقدر حوزه های ستادی آموزش
وپرورش متعالی تر شوند شاخص های جامعه نیز

بهبود خواهد یافت .اکنون بیشتر صاحبنظران اعتقاد
دارند بهترین ،ارزان ترین ،منطقی ترین وراحت ترین
راه رشد شاخص های جامعه متعالی شدن آموزش

وپرورش است.تعالی سازمانی ،آموزش وپرورش را به
سمت

یک

سیستم

خودارزیابی

جامع،اثر

خواهد داد وبه کارکنان آموزش وپرورش کمک خواهد

کرد که به جای برداشت های ذهنی بتوانند براساس

واقعیت های عینی تصمیم بگیرند

پژوهش با محدودیت نمونه و ابزار برخوردار بود

و ازآنجاییکه تحقیق حاضر در بین جامعه آماری
کارکنان حوزه ستادی آموزشوپرورش مورد مطالعه

قرارگرفته است ،بهاحتمالزیاد قابلتعمیم در

سازمانهای دیگر نیست بنابراین پیشنهاد میشود
که محققان گرامی موضوع موردبحث را در سایر

سازمانها نیز موردبررسی و مطالعه قرار دهند .به

محققان عزیز پیشنهاد میشود که از روشهای

تحقیق کیفی در بررسی روابط بین متغیرها نیز
استفاده نمایند.

بخش،کارا،پاسخ گو وتوجه به نیاز های جامعه سوق
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