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هدف اصلی از انجدام ایدت تيقید      از نوع کاربردی و اکتشافی و پژوهش حاضر بر حسب هدف چكیده:

 یاز ليدا  نيدوه گدردآور    تیهمچند باشدد.  مدی  کشور وزارت علومدر  انیبنمدل دانشااه ارزش یطراح

شدام  وررگدان، صداحب     ،یفیدر بخش کتيقی   یجامعه آمارباشد. می ختهیها، از نوع پژوهش آمداده

در نفر هستند. و نیدز   64به تعداد  انیبندر وصوص دانشااه ارزش یدیکل تینظران، متخصصان و مطلع

اسدت کده تعدداد آنهدا     ، مدیران و معاونان )وزارت علوم، تيقیقات و فناوری( شام  کارکنان ،کمیبخش 

نفر به عنوان نمونه تعییت گردید. برای جمع  983که بر مرنای فرمول کوکران تعداد  باشدنفر می 9584

در ایت پژوهش از روش ترکیری استفاده شد که شام  مصاحره نیمه ساوتاریافته به همراه ها آوری داده

های کیفی )تيلی  تم( و آوری شده از راه روشهای جمعپرسشنامه باز و نیز پرسشنامه بسته است. داده

ایج های اماری و نیز تکنیك مدلسازی معادالت ساوتاری مورد تجزیه و تيلی  قرار گرفدت کده نتد   روش

بنیدان در سده سدطر فدردی، سدازمانی و      دهنده مددل دانشدااه ارزش  های شک تيقی  نشان داد ارزش

علدم و اگداهی،    هدای دانشدااه ارزش بنیدان شدام     اجتماعی قاب  تقسیم هستند. در سطر فردی مولفه

 درسدعه صد   و عتماد بده نفد   ا جویی، حست ول ، والقیت، عالقه به کار، ایمان، بصیرت،سیتزه روحیه

شایسدتای افدراد،    های دانشااه ارزش بنیان شام  نوع دوستی، احترام بهاست. در سطر سازمانی مولفه

بنیدان شدام    هدای دانشدااه ارزش  باشد؛ در نهایت در سطر اجتماعی مولفده قانون مداری و مشورت می

 .است جتماعیاوالق ا و پذیری، مثرت اندیشی در جامعه، همدل بودن، عجیت شدن با اجتماعمسئولیت

هدای  هدای سدطر سدازمانی؛ ارزش   های سطر فدردی؛ ارزش بنیان؛ ارزشدانشااه ارزش واژگان کلیدی:

 سطر اجتماعی؛ آموزش عالی.

 

 

  
 

 
 

 

 

Email: garavandauob@yahoo.com 
 

mailto:garavandauob@yahoo.com


 771                                                                                                                                                     و همكاران         گراوند 

 

 7931ویژه نامهشاپور، سال نهم، ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 مقدمه

کارکنددان در درون  اقدددامات و رفتارهددا از بسددیاری      

 ریشده  باشد کده سازمانی می هایارزش از متأثر ها،سازمان

 بده  هدا آن به توجه و فرهنای دارند و موضوعات اوالقی در

 مدوثر  هاسازمان بقاء درون سازمانی در  مسائ بخصوص در

 هدر  فرهنگ اساس و پایه ها(. ارزش2372است )ویناماکی 

 وجودی سازمان، یفلسفه اص  همانند. باشندمی سازمانی

 و کارکندان  همه برای مشترکی جهت و مسیر نیز هاارزش

کنند )بهاری می ارائه آنان روزانه رفتار برای هاییمشیوط

 . (7953کام  فر و جواهری 

توان آن را بده  های اساسی است که نمیارزش یکی از واژه

طور دقی  تعریف کدرد. یدك ارزش، اهمیتدی کويدك یدا      

کند که انسان آن را به مسائ  مدرترط بدا   بزرگ را بیان می

ای واص یا به طور کلی، به زنددگی ودود   فعالیت یا تجربه

او در  سدان، راهنمدایی بدرای رفتدار    دهد و بدیتنسرت می

هدا مانندد   . ارزش(7954 )روبیدژ   دهدد اوتیارش قرار می

در مکان و زمان وجود ندارندد، بلکده توسدط احکدام      ءاشیا

، کیفیدات،  ءشوند؛ توسط حکم کردن دربدار  اشدیا  بیان می

گیرنددد شددک  مددی حددوادي یددا افعددال از دیدددگاه شخصددی

 . (2372 )ویناماکی

 اصدر عیندی  ها هم عناصدر ههندی و هدم عن   بنابرایت، ارزش

هدا ارتراطدات   . ایدت عناصدر در اندواع گونداگون ارزش    دارند

سو، ارزیابی به روش ههنی از یك ؛متفاوتی با یکدیار دارند

یعنی  ها برای به وجود آمدنشانتعل  دارد. بنابرایت، ارزش

نیازمندد   ،برای اینکه از حدد مفداهیم انتزاعدی فراتدر روندد     

بدرای مدا   مشارکت شخصی مدا هسدتند. یدك شدیء بایدد      

گرنه به شدناوت واقعیدات    ارزشمند )یا والف آن( باشد، و

ها. یدك شدیء بده ودودی ودود مفیدد       رسیم، نه ارزشمی

نیست، بلکه برای هدفی مفید است کده مدا بده وداطر آن     

، رفتدار  ءهدف، بدان نیاز داریم احکام ارزشی ما دربار  اشیا

کده  تواند درست یا وطا باشد انسانی و حتی آثار هنری می

)رویالرد  ها، بنیادی مستق  از ما دارنددهد ارزشنشان می

 . (2373و گیروک  

سازمانی اسدت کده در درون آن ولد      بنیاندانشااه ارزش

 هدایی بدرای ولد    افتدد و يندیت سدازمان   ارزش اتفاق می

 ترجمدان  کده  هاییارزش هستند، متکی هاارزش بر ارزش،

 بده  سدازمانی،  و رهردری  اسدت  سدازمان  هینفعان انتظارات

 تعامد   صدداقت،  متقاب ، اعتماد ول  بر آن، تيق  منظور

 ایجداد  گروهدی،  و جمعی هویت متقاب ، احساس اجتماعی

در  کدارگروهی  و مثردت  رفتدار  آینده، از مشتر  تصویری

 بده  سدازمانی،  رهرری. کندمی تاکید اجتماعی سیستم یك

 رتمرداد  های سازمانیارزش و اندازيشم بیت ارتراط ایجاد

 ادراکدات  سدازمان،  اعضدای  بدیت  حالدت،  ایدت  در ورزد؛می

 حددی  بده  آید،می وجود به های سازمانیارزش از مشابهی

 شدوند، می سازمانی هایارزش نمایندگان به مردل آنان که

 دنرددال شددوق و شددور بددا را سددازمان اندددازيشددم و تيقدد 

 (.2339کنند )آرگریدز می

 اندازیيشم هدایت تتي کارکنان بنیان،ارزش دانشااه در

 حرکدت  و انسجام دروندی  سرب دارند که قرار بخش الهام

شود. می جهت یك در کارکنان و مدیران از اعم افراد همه

 مدورد  هدای ویژگدی  از با برودورداری  بنیان،ارزش دانشااه

و  مثردت  تصدویر  و پدردازد مدی  وددمات  ارائده  بده  اشداره، 

ودود،   ودودی  بده  کده  کندد می ميیط عرضه به اثرگذاری

)وینامداکی   شدود یم رونیاز ب تیسرب جذب تعاون و حما

2333.) 

 تاکیددهای  رغمعلی دهد؛می نشان شواهد و قرائت واقع، در

 هدای آمدوزه  و مقررات و قوانیت توسعه، هایبرنامه در مکرر

 آموزش موسسات و هادانشااه در هاارزش استقرار بر دینی

و  هدا وجه بده ارزش ت هنوز آن، متولی عنوان به کشور عالی

 موسسدات  و هدا دانشااه بنیان درگیری سازمان ارزششک 

نیسدت و بدا    برودوردار  بداالیی  سدطر  از مدا  عدالی  آموزش

هددای مشددکالت اساسددی مواجدده اسددت در واقددع، بررسددی 

های سدازمانی  دهد وضعیت فعلی ارزشمقدماتی نشان می

ها مناسب نروده و بدا مشدکالت   و ياونای آنها در دانشااه

در  هدا گذشدته دانشدااه   سال يند اساسی مواجه است. در

هدا  ایران از نظر کمی رشد پیدا کرده اما بده توسدعه ارزش  

( و 7933پز آرانی توجه زیادی نشده است )عراسی و شیره
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کشدورمان از   در عدالی  آمدوزش  موسسدات  و هانیز دانشااه

هدای سدازمانی بدا مشدکالت     نظر حفد  و گسدترش ارزش  

تغییدر ميدیط و تداثیر آن بدر پیچیددگی       اساسی از جمله

هددای متفدداوت و  هددای نددویت سددازمانی، رسددالت   ارزش

هددای جدیددد و اولویددت تددامیت مددالی  گیددری ارزششددک 

ها مواجه هستند )مشرف جوادی ها بر حف  ارزشدانشااه

(. یکی از واژگان ویلی نزدیك به مفهوم 7951و همکاران 

یت سدال اسدت   باشد به عرارت دیار، يندارزش، هدف می

باشد که سواالت مختلفی در حوزه علوم مدیریت مطرح می

بنیدان بایدد دنردال اهدداف ودود      های ارزشکه آیا سازمان

ها همان اهدداف يندیت   ها؟ و یا آیا ارزشباشند و یا ارزش

هایی هسدتند؟ و در نهایدت اینکده آیدا اهدداف بده       سازمان

 ها به اهداف؟شوند و یا ارزشها وتم میارزش

هددف، مقصدودی    به طور والصه باید توجه شدود کده  

است که سازمان با تمامی موجودیت و توان عملیاتی ودود  

گونده   کند به آن دست یابد، اهداف پدیش از هدر  تالش می

اهداف بدا   اقدامی باید به وضوح تعییت، تفهیم و اعالم شود.

هدایت کردن تالش کارکنان به سدمت یدك نقطده معدیت     

کنندد. اگدر اهدداف    را مشدخ  مدی  جهت حرکت سازمان 

هدا  آنتوان بر اساس سازمان، شفاف و قاب  در  باشند، می

استاندارهای مشخصی را بدرای ارزیدابی عملکدرد سدازمان     

 بندی کرد.وضع کرد، برای همیت، اهداف را باید کمیت

شوند، اهداف ها به شیوه اهداف تعییت نمیارزشدر مقاب ، 

ایی کده آن را اعدالم   هد نیده نکده در دقیقده و ثا  آبر اسداس  

يندد   هدر  .شدوند د یافت، تعییت مینتيق  وواه شوندمی

هدا  کنندد امدا ارزش  ها را رهرران و مدیران تعییت میارزش

شوند کده تمدامی کارکندان از جملده     فقط وقتی واقعی می

نهدا را دوالدت دهندد و بده     آعملکردشان  مدیران ارشد در

 و . رگدو تدار کنندد  دیاران نیز تاکید کنندد تدا آن طدور رف   

 همکاران در تيقی  وود به ابت نتیجده رسدیدند کده ندوع    

 هددایارزش بددا مهربددانی و ادب و مدددنی فضددیلت دوسددتی،

 باعث سازمانی هایارزش گسترش و است مرترط سازمانی

 کارکنددان در داوطلراندده و مطلددوب رفتارهددای گسددترش

 و (. در پددژوهش آدام2377همکدداران  و شددود )رگددومددی

 هدا شدام  ایجداد   شخ  شدد مهمتدریت ارزش  همکاران م

 برابددر در تيمدد  اراده، اوالقددی، تددوان همدددلی، عشدد ،

 برابدر  در پدذیری انعطداف  و شدادمانی  سدالمت،  ها،دشواری

 و . رودیدد (2378همکدداران  و باشددد )آدامهددا مددیسددختی

هدا شدام    کندی به ایت نتیجده رسدیدند مهمتدریت ارزش   

 برابدر  در تيمد   اده،ار اوالقدی،  توان همدلی، عش ، ایجاد

 برابدر  در پدذیری انعطداف  و شدادمانی  سدالمت،  ها،دشواری

 تيقید   (. لذا ایت2376کندی  و باشد)رودی ها میسختی

 بدرای  هدا دانشااه نیاز مورد و اصلی به مراحث جهت ایت از

 و بنیدانی  عمید   جانره، همه پیشرفت هایراه به دستیابی

 ارزش بنیدان و از دانشدااه    ماهیدت  بده  توجه یعنی علمی

هددا و اساسددی ارزش و مهددم بسددیار سددوی دیاددر موضددوع

هدا و  شداو   ابتددا  راسدتا  ایدت  توجه کرده و در اوالقیات

 یدك  قالدب  در بنیدان دانشااه ارزش دهندههای شک مولفه

 داده جدواب  سدوال  ایدت  بده  نهایتدا  و شدود مدی  ارائده  مدل

زارت و در اولدویتی  يده  از ها،مولفه از کدام هر که شودمی

 برووردارند؟ علوم

  کارروش 

نوع روش تيقی  در ایت پژوهش بدر حسدب هددف از         

نوع کاربردی و اکتشافی است. در واقدع، ایدت پدژوهش بده     

بنیان در آموزش عدالی کشدور   طراحی مدل دانشااه ارزش

پردازد، و با توجه به اینکه نتدایج حاصد  از انجدام ایدت     می

بنیان، رتقاء دانشااه ارزشپژوهش در انجام اقدامات جهت ا

قابلیت به کارگیری دارد و نتایج به دست آمده برای بهرود 

هددا، اشددیاء و الاوهددا و در  سددازی ابزارهددا، روش و بهیندده

تواندد  ها میگذاریها و سیاستریزیها، برنامهگیریتصمیم

مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا بر اساس هددف تيقید  ایدت    

 شود.ميسوب می پژوهش از نوع کاربردی

ها، از ندوع پدژوهش   همچنیت از ليا  نيوه گردآوری داده

های پژوهش آمیختده بده   آمیخته است؛ به طور کلی روش

تقسدیم  « اکتشافی»و « تشریيی»، «بهم تنیده»سه دسته 

شوند. در روش پژوهش آمیخته به هم تنیده پژوهشدار  می

 های کمدی و کیفدی وزن یکسدان و   به هر دو مجموعه داده

دهد و در طرح آمیخته تشریيی وزن اصدلی را  مساوی می
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دهند؛ اما در بخش آمیخته اکتشدافی  های کمی میبه داده

هدای ایدت   شدوند و داده های کیفی گردآوری مدی ابتدا داده

بخش مقدمه و پایه انجام بخدش کمدی هسدتند )کرسدول     

هدا و  (. در ایت پژوهش ابتدا در بخش کیفدی مولفده  2331

بنیددان  بددا تکیدده بددر تيلیدد  شددااه ارزشهددای دانشدداو 

ميتوای ادبیات و مصاحره با وررگدان شناسدایی و سد      

هددا بددر مرنددای  در بخددش کمددی وضددع موجددود دانشددااه 

های حاص  از مرحله قر  ارزیابی شده است. بدیت شاو 

متدوالی   -ترتیب، روش پژوهش آمیختده از ندوع اکتشدافی   

هدای کیفدی و   باشد که در آن ابتددا بده گدردآوری داده   می

شود؛ بدیت منظور، ابتددا  های کمی پرداوته میس   داده

های جدید و ملموس راجع به دانشااه جهت شناسایی ایده

بنیان  از روش پژوهش کیفی استفاده شده و با توجه ارزش

به اینکه در ایت بخش پژوهشدار در صددد کشدف شدواهد     

بیشددتری دربدداره پدیددده و موقعیددت نددامعیت )دانشددااه    

هدای و  بنیان(، بدا تکیده بدر روش مطالعده کتابخانده     رزشا

بررسددی ادبیددات موجددود و سدد   مصدداحره بددا وررگددان، 

متخصصان و مطلعیت کلیدی حوزه آمدوزش عدالی اسدت،    

 روش پژوهش، از نوع تيلی  ميتوای کیفی است.

س   در بخش کمی، پژوهش حاضر به جهت توصیف 

یقددات و تجزیدده و تيلیدد  شددرایط موجددود در زمددره تيق 

توصیفی و به دلی  بررسی نظر کارکنان در مورد وضدعیت  

های آندان، از ندوع پیمایشدی اسدت. از     موجود و شایستای

آنجددا کدده، در بخددش کمددی نیددز بددا اسددتفاده از پیمددایش، 

های کمی اقدام شدده اسدت لدذا، در طرقده     گردآوری داده

 گیرد.  های تيقی  غیرآزمایشی قرار میکلی روش

تعداد و نيوه انتخداب مشدارکت کننددگان    باید اشاره شود 

های کمدی از پدیش تعیدیت    در مطالعات کیفی مانند روش

شده نیست و به روند تيقید  و مقدوالت در حدال تکدویت     

بستای دارد. روش انتخاب مشارکت کنندگان در تيقیقات 

کیفی از نوع هدفمند است و حجم آن نیز به سطر اشدراع  

د. لدذا، در پدژوهش   هدای تيقید  بسدتای دار   نظری سوال

گیدری احتمدالی، جهدت انتخداب     حاضر نیز، به جای نمونه

گیدری هدفمندد و   مشارکت کنندگان از راهرردهای نمونده 

گلوله برفی استفاده شد و پژوهشار، بر مرندای اینکده يده    

نوع اطالعدات واصدی نیداز اسدت، مشدارکت کننددگان را       

ار انتخاب نمود. بر ایت اسداس، افدرادی مدورد مشداهده قدر     

گرفتند که کامالً نسرت به مفهوم و پدیدده مدورد مطالعده    

بنیان ( از شناوت، آگداهی و تجربده کدافی    )دانشااه ارزش

عالقمندد بده مشدارکت در نظرسدنجی و     برووردار بدوده و  

گیری تا آنجا بودند و نمونه افتهیساوتار  مهین یهامصاحره

هدای نهفتده دانشدااه    هدا و شداو   ادامه یافت که مولفده 

بنیان مورد شناسایی و توصیف قرار گرفت و به نوعی ارزش

اطالعات به دست آمدده در مصداحره بده طدور فراواندی بدا       

اطالعات قرلی مشابهت داشته است؛ الرته باید اشاره گردد 

 نفر بود. 64که تعداد افراد گروه مذکور 

، مددیران و  شدام  کارکندان   ،کمیدر بخش  یجامعه آمار

)وزارت علدوم، تيقیقدات و فنداوری(     آموزش عالی معاونان

 بده  پژوهشداران  باشدد. نفر مدی  9584است که تعداد آنها 

 از توانندد مدی  ودود  نیاز مورد هایداده به دستیابی منظور

 و مصداحره  اجدرای . نمایندد  اسدتفاده  گونداگونی  هایشیوه

 کده  اسدت  ایعمدده  روش سه پرسشنامه، توزیع و مشاهده

 بده . گیرندد مدی  قدرار  ستفادها مورد میدانی هایپژوهش در

 ابزار پرسشنامه از پژوهش، ایت در هاداده گردآوری منظور

است که به طور کلی در قالب یك پرسشنامه  شده استفاده

و  افتده یسداوتار   مده ین یهانظرسنجی و مصاحرهباز برای 

و یك پرسشنامه بسته برای نظرسنجی از کارکنان، مدیران 

علوم، تيقیقدات و فنداوری(    معاونان آموزش عالی  )وزارت

است. مقدار آلفای کرونراخ برای متغیرهای سدطر فدردی،   

، 55/3سطر سازمانی و سطر اجتماعی تيقی  به ترتیدب  

 حاص  گردید. 13/3و  59/3

هدایی  در آزمون فرضدیه  دو -توزیع کاییکی از کاربردهای 

های مورد تجزیه و تيلی  به صورت فراواندی ارائده   که داده

 بررسیمتداولتریت استفاده از ایت توزیع و  باشدمی اندشده

در  اسدت.  ایرترده معیدار  متغیر بدا  وجود استقالل بیت دو 

بنددی بددون   ينانچه توزیدع یکدی از معیارهدای رده   واقع، 

که دو معیار  ندگویمی توجه به توزیع معیار دیار رخ دهد،

بنابرایت آزمدون اسدتقالل    بندی از هم مستق  هستند.رده
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برای بررسی فرضیه استقالل دو متغیر که دسدت   دو -یکا

در ایت آزمون  شود.کم یکی از آنها کیفی است استفاده می

هدای مدورد انتظدار،    های مشاهده شدده بدا فراواندی   فراوانی

 د.نشومقایسه می

دو تيلی   شام  ساوتاری معادالت های مدلسازیتکنیك

رسیون )مدل گیری( و تيلی  رگعاملی تائیدی )مدل اندازه

ابدزار   lisrelیدا    Amosساوتاری( است. و نرم افزارهای 

مورد استفاده در آن است. در ایدت پدژوهش بدا توجده بده      

های تيقی  که تعام  متغیرهدا را بررسدی   اهداف و فرضیه

کندد. از روش معدادالت سداوتاری مرتندی بدر تيلید        می

استفاده شدده اسدت.    Amosعاملی تاییدی و از نرم افزار 

الرته توجه شود هر ابدزاری یدك تعدداد شداو  دارد کده      

مرنای کنتدرل و تاییدد صديت آن اسدت. در ایدت روش از      

 توضدیر  به ادامه شود که درهای زیر بهره گرفته میروش

 پردازیم.می هاشاو  ایت از بروی

 -کدای )کدای    دو(: مجدذور  -الف( مجذور کای )کای 

 الاوی مطلوب با را از جنره هماهنای نظر مورد مدل دو(

 باشد معنادار آمار ليا  از باید دو - کای مقدار آزماید،می

باشد. اگدر سدطر معنداداری     بزرگتر جدول میزان از یعنی

بیشتر از سطر وطا باشد مدل جهت سنجش تعامد  بدیت   

 متغیرها مطلوب نخواهد بود.

(: RMRهدا ) ریشه دوم میانایت مربعدات باقیماندده   -

هددا یددك ایت مربعددات باقیماندددهشدداو  ریشدده دوم میددان

تواند برای ارزیدابی کلدی مددل    شاو  مهمی است که می

مورد استفاده قرار گیرد و مقدار آن نشدان دهندده تفداوت    

باشد، جهت های یکسان میکواریان  مقادیر با حالت داده

 شود.تایید یا رد آن از مقدار سطر معناداری استفاده می

 و  برازنددگی مقددار  (: شاGFIشاو  برازندگی ) -

 از مشدتر   گونده  بده  را هدا کوواریان  و ها واریان  نسری

 صدفر  بیت آن تغییرات دامنه و کندمی ارزیابی مدل طری 

باشدد یعندی مددل برازندده      3/3است و اگدر بداالی    یك تا

 ووبی برای تعام  مورد نظر بوده است.

بدا اسدتفاده از   با توجه به تجزیه و تيلی  انجام شدده   

هدای  ی ارزشهدا تعییت مولفهبرای  ی  عاملی اکتشافیتيل

گیدری دانشدااه   سطر فردی، سازمانی و اجتماعی در شک 

توان مطرح کرد نه مولفده یدا ارزش بدرای    بنیان، میارزش

سطر فردی، يهار مو لفه یا ارزش برای سدطر سدازمانی و   

پنج مولفه یا ارزش برای سطر اجتماعی شناسدایی شددند   

 ها آورده شده است.عداد شاو که به همراه ت

که در مرحله قر ، مددل دانشدااه ارزش بنیدان     آنجایی از

هدای  های هر کدام از سطوح ارزشمشخ  گردید و مولفه

فردی، سازمانی و اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفت لدذا  

سازی عملیاتی مددل مرتندی بدر تکنیدك     در ادامه به پیاده

ته شده است. در واقدع،  مدلسازی معادالت ساوتاری پرداو

در ایت قسمت تالش شده است تا با استفاده از ندرم افدزار   

های اصلی و ( به بررسی ضریب تاثیر سازهAmosآموس )

بنیدان پرداوتده   گیری دانشدااه ارزش فرعی مدل در شک 

 شود.

 یافته ها

 ایدت  از بایدد  ابتددا  تيلی  عدامل  اکتشدافی،   انجام در     

هدا   داده تدوان مدی  آیدا  کده  ودشد  حاص  اطمینان مسأله

داد؟ بده عردارت    قدرار  استفاده مورد برای تيلی  را موجود

 تيلی  عامل  برا  نظر مورد هایشاو  دیار، آیا تعداد

و  KMOشداو    از منظور باشند یا نه؟ بدیتمی مناسب

. برای تاییدد مناسدب بدودن    شودیبارتلت استفاده م آزمون

و  8/3 حداق  برابدر  یتسیبا KMOها، مقدار شاو  داده

 باشد.  38/3تر از آزمون بارتلت کويك داریمعنی سطر
 و آزمون بارتلت KMOنتايج شاخص . 1جدول شماره 

 سطح اجتماعی سطح سازمانی سطح فردي ؟؟؟

 KMO 161/0 666/0 666/0شاخص 

 -آماره کاي 

 دو
197/3272 912/1131 237/716 

 104 111 764 درجه آزادي

 000/0 000/0 000/0 اريسطح معناد

آمددده اسددت. اوال، شدداو   7ينانچدده در جدددول شددماره 

KMO    هدای  هدا یعندی ارزش  برای هر سه گدروه شداو

اسدت لدذا    8/3سطر فردی، سازمانی و اجتماعی بداالتر از  

اکتشدافی  نمونه موجود برای تيلی  عداملی  های گروه داده

ن باشد. دومدا، مقددار سدطر معنداداری در آزمدو     می کافی
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 عداملی  توان گفت تيلی است و می 38/3بارتلت کمتر از 

 فدر   و بدوده  عاملی مناسب مدل ساوتار شناسایی برای

 شود.  همرستای رد می بودن ماتری  شناوته

 براي سطح فردي شده داده توضیح کل واريانس شده تأيید هايعامل تعداد .3جدول شماره 

 اولیه ويژه مقادير شده بدون چرخش تأيید عوامل ويژه مقادير
 سواالت

 کل درصدي از واريانس درصد تجمعی کل درصدي از واريانس درصد تجمعی

074/16 074/16 613/7 074/16 074/16 613/7 1 

962/34 916/1 126/3 962/34 916/1 126/3 3 

463/23 499/6 163/1 463/23 499/6 163/1 2 

117/26 143/6 661/1 117/26 143/6 661/1 7 

112/72 999/7 240/1 112/72 999/7 240/1 4 

771/76 131/7 316/1 771/76 131/7 316/1 6 

143/43 211/7 167/1 143/43 211/7 167/1 1 

616/46 136/7 117/1 616/46 136/7 117/1 9 

694/60 616/2 021/1 694/60 616/2 021/1 10 

   694/67 794/2 977/0 11 

   464/61 214/2 911/0 13 

   619/10 047/2 637/0 12 

   710/12 643/3 110/0 17 

   116/16 674/3 117/0 16 

   641/16 426/3 664/0 11 

   912/60 233/3 631/0 19 

   330/62 376/3 601/0 30 

   774/64 334/3 601/0 33 

   729/61 997/1 426/0 32 

   701/69 963/1 420/0 37 

   391/91 690/1 410/0 34 

   012/92 133/1 764/0 36 

   412/97 460/1 731/0 31 

   066/96 797/1 707/0 36 

   790/91 733/1 267/0 39 

   600/96 211/1 247/0 20 

   000/100 300/1 237/0 21 

 

 21قابدد  مشدداهده اسددت    2ينانچدده از جدددول شددماره  

عامد   شاو  باقیمانده در مرحله دوم در قاب  نه مولفه یا 

بنیدان  های سطر فردی دانشدااه ارزش که به عنوان ارزش

شدوند اسدتخراش شدده اسدت. ایدت نده عامد         شناوته می

های سدطر فدردی   درصد واریان  ارزش 438/43مجموعا 

 کند. بنیان را ترییت میدانشااه ارزش

 

عاملی اکتشدافی و نتدایج بدر روی     تيلی  توجه به انجام با

ا نه عام  مشخ  شد کده بدا   شاو  پرسشنامه، نهایت 21

توجدده بدده مدداتری  يددروش و دیدددگاه وررگددان کدده در  

مصاحره نیمه ساوتار یافته به همراه پرسشنامه باز معرفی 

 گذاری گردید .کرده بودند نام
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هدای سدطر سدازمانی بایدد     های ارزشدر وصوص شاو 

و آزمدون بارتلدت نشدان داد کده      KMOاشاره گردد کده  

اکتشدافی  موجود برای تيلی  عداملی  نمونه های گروه داده

 شناسدایی  بدرای  عداملی  توان تيلید  باشد و میمی کافی

عداملی اسدتفاده کدرد. لدذا در ادامده فرایندد        مدل ساوتار

های سطر سدازمانی بایدد   های ارزشتيلی  عاملی شاو 

مورد تجزیه و تيلی  قرار گیرد کده در مرحلده اول جهدت    

مطرح شده بدرای   هایمشخ  کردن اینکه از بیت شاو 

ها يه سواالتی باید حذف گردد و یا تمام هر کدام از مولفه

سواالت باقی بمانند باید از وروجدی اسدتخراجی اسدتفاده    

 73گردد.ينانچه از نتایج قرلی قاب  مشاهده است از بدیت  

هددای سددطر سددازمانی مقدددار وروجددی    شدداو  ارزش

اشدد  بنمی 8/3ها کمتر از استخراجی هیچ کدام از شاو 

 و نراید از پرسشنامه سوالی حذف گردد.  

عاملی اکتشدافی و نتدایج بدر روی     تيلی  توجه به انجام با

شاو  پرسشنامه، نهایتا يهار عام  مشخ  شد کده   73

با توجه بده مداتری  يدروش و دیددگاه وررگدان کده در       

مصاحره نیمه ساوتار یافته به همراه پرسشنامه باز معرفی 

 ی گردید.  گذارکرده بودند نام

های سطر اجتمداعی  های ارزشنهایتا، در وصوص شاو 

و آزمون بارتلت نشان  KMOباید اشاره گردد که شاو  

نمونه موجدود بدرای تيلید  عداملی     های گروه داد که داده

 بدرای  عداملی  تدوان تيلید   باشد و مدی می کافیاکتشافی 

عاملی استفاده کدرد. لدذا در ادامده     مدل ساوتار شناسایی

هددای سددطر هددای ارزشینددد تيلیدد  عدداملی شدداو  فرا

اجتماعی باید مدورد تجزیده و تيلید  قدرار گیدرد کده در       

های مرحله اول جهت مشخ  کردن اینکه از بیت شاو 

هدا يده سدواالتی بایدد     مطرح شده برای هر کدام از مولفده 

حذف گردد و یا تمام سواالت باقی بمانند باید از وروجدی  

  استخراجی استفاده گردد.

از نتایج تيقی  شاو  باقیمانده در مرحله دوم در قابلدب  

های سطر اجتماعی پنج مولفه یا عام  که به عنوان ارزش

شوند استخراش شده است. بنیان شناوته میدانشااه ارزش

های درصد واریان  ارزش 924/87ایت پنج عام  مجموعا 

 کند. بنیان را ترییت میسطر اجتماعی دانشااه ارزش

عاملی اکتشافی و نتایج آن بر روی  تيلی  توجه به انجام با

شاو  پرسشنامه، نهایتا پنج عام  مشخ  شد که با  78

توجدده بدده مدداتری  يددروش و دیدددگاه وررگددان کدده در  

مصاحره نیمه ساوتار یافته به همراه پرسشنامه باز معرفی 

 گذاری گردید  کرده بودند نام

با استفاده از تيلید   ده با توجه به تجزیه و تيلی  انجام ش

هدای سدطر   ی ارزشهدا تعییت مولفهبرای  عاملی اکتشافی

گیددری دانشددااه فددردی، سددازمانی و اجتمدداعی در شددک  

توان مطرح کرد نه مولفده یدا ارزش بدرای    بنیان، میارزش

سطر فردی، يهار مو لفه یا ارزش برای سدطر سدازمانی و   

پنج مولفه یا ارزش برای سطر اجتماعی شناسدایی شددند   

آورده 9هدا در جددول شدماره    که به همراه تعدداد شداو   

 ه است.شد

بنیان و تعداد هاي( دانشگاه دانشهاي )ارزشمولفه  .2جدول شماره 

 شاخص آنها در پرسشنامه نهايی

 تعداد شاخص ها(ها )ارزشمولفه سطح

 

 

 

 سطح فردي

 4 علم و آگاهی

 7 روحیه ستیزه جويی

 7 حسن خلق

 3 خالقیت

 3 عالقه به کار

 3 ايمان

 2 بصیرت

 3 اعتماد به نفس

 7 سعه صدر

 

 سطح سازمانی

 1 نوع دوستی

 7 احترام به شايستگی افراد

 7 قانون مداري

 7 مشورت

 

 

 سطح اجتماعی

 6 پذيريمسئولیت

 7 مثبت انديشی در جامعه

 3 همدل بودن

 1 عجین شدن با اجتماع

 3 اخالق اجتماعی
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کده در مرحلده قرد ، مددل دانشدااه ارزش بنیدان        آنجایی از

هدای  های هر کددام از سدطوح ارزش  مشخ  گردید و مولفه

فردی، سازمانی و اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفت لذا در 

سددازی عملیدداتی مدددل مرتنددی بددر تکنیددك ادامدده بدده پیدداده

مدلسازی معادالت ساوتاری پرداوته شده است. در واقع، در 

ایت قسمت تالش شده است تا با استفاده از نرم افزار آمدوس  

(Amosبه بررسی ضریب تاثیر سازه )    هدای اصدلی و فرعدی

بنیان پرداوته شود. شک  گیری دانشااه ارزشمدل در شک 

های برازش مدل دانشااه ضرایب برآوردی و شاو  7شماره 

بنیان را مرتنی بر تجزیه و تيلی  مدلسدازی معدادالت   ارزش

 دهد.ساوتاری نشان می

 بنیانهاي برازش مدل دانشگاه ارزشضرايب برآوردي و شاخص .1شكل    
آورده شده  7مرتنی بر نتایج اجرای مدل که در شک  شماره 

توان گفت مدل برازش یاقته در مقایسده بدا شدرایط    است می

واقعی از قدرت تيلیلدی مناسدری برودوردار اسدت؛ زیدرا اوال      

بدا   26/782گیری برابدر بدا   دو برای مدل اندازه -مقدار کای 

 باشد کده نشدان دهندده بدرازش    می 333/3ی سطر معنادار

باشدد.  مدی  شدده  مشداهده  هایاز داده استفاده با مدل ووب

دو بدر درجده آزادی مقدداری     -همچنیت نسرت مقدار کدای  

است لذا مدل کدامال از نظدر بدرازش مدورد تاییدد       2کمتر از 

هدای ارزیدابی برازنددگی يدون مقددار      است. از نظر شداو  

RMR  وGFI  بیشتر است لدذا مددل از نظدر     3/3هر دو از

های دانشدااه ارزش  های اصلی یعنی مولفهضریب تاثیر سازه

های توان گفت ارزشگیرد و میبنیان نیز مورد تایید قرار می

هدای  بیشدتریت تداثیر و ارزش   17/3سازمانی با ضریب تداثیر  

بنیان دارندد.  کمتریت تاثیر را بر دانشااه ارزش 67/3فردی با 

را بدرای   t-valueی اطمینان بیشتر در ادامه مقادیر الرته برا

 دهد.تایید ضرایب استاندارد نشده نشان می

باشدد لدذا تمدام    ( بزرگتدر مدی  ±34/7يون تمام مقدادیر از ) 

ضرایب استاندارد و برآورد انجام شده مدورد تاییدد اسدت. در    

های فردی های برازش ارزشادامه ضرایب برآوردی و شاو 

بنیان را مرتنی بر تجزیده و تيلید  مدلسدازی    دانشااه ارزش

 دهد.معادالت ساوتاری نشان می

هدای فدردی   مرتنی بدر نتدایج اجدرای مددل در سدطر ارزش     

تدوان گفدت مددل بدرازش یاقتده در      بنیان مدی دانشااه ارزش

مقایسه با شرایط واقعی از قدرت تيلیلی مناسدری برودوردار   

گیری برابر با ل اندازهدو برای مد -است؛ زیرا اوال مقدار کای 

باشد که نشان دهنده می 333/3با سطر معناداری  56/241

 شدده  مشداهده  هدای از داده اسدتفاده  بدا  مدل ووب برازش

دو بدر درجده آزادی    -باشد. همچنیت نسرت مقدار کدای  می

است لذا مدل کامال از نظر بدرازش مدورد    2مقداری کمتر از 

ابی برازندگی يون مقددار  های ارزیتایید است. از نظر شاو 

RMR  وGFI  بیشتر است لدذا مددل از نظدر     3/3هر دو از

هدای  هدای ارزش های اصدلی یعندی مولفده   ضریب تاثیر سازه

تدوان گفدت از   گیرد و میسطر فردی نیز مورد تایید قرار می

های سطر فردی، مولفه سوم یعنی حست ول  بدا  بیت مولفه

ولفه اول یعنی علدم و  بیشتریت ضریب و م 41/3ضریب تاثیر 

هددای کمتددریت ضددریب را در بددیت مولفدده  63/3آگدداهی بددا 

های سطر فردی دارند. الرته برای اطمیندان بیشدتر در   ارزش

را برای تایید ضرایب استاندارد نشدده   t-valueادامه مقادیر 

 دهد.نشان می

باشدد لدذا تمدام    ( بزرگتدر مدی  ±34/7يون تمام مقدادیر از ) 

برآورد انجام شده مدورد تاییدد اسدت. در     ضرایب استاندارد و

هدای  هدای بدرازش ارزش  ادامه ضدرایب بدرآوردی و شداو    

بنیان را مرتندی بدر تجزیده و تيلید      سازمانی دانشااه ارزش

 دهد.مدلسازی معادالت ساوتاری نشان می

های سازمانی مرتنی بر نتایج اجرای مدل در سطر ارزش

بدرازش یافتده در    تدوان گفدت مددل   بنیان مدی دانشااه ارزش

مقایسه با شرایط واقعی از قدرت تيلیلی مناسدری برودوردار   

گیری برابر با دو برای مدل اندازه -است؛ زیرا اوال مقدار کای 

باشد که نشان دهنده می 333/3با سطر معناداری  32/731

 شدده  مشداهده  هدای از داده اسدتفاده  بدا  مدل ووب برازش

دو بدر درجده آزادی    -ای باشد. همچنیت نسرت مقدار کد می
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است لذا مدل کامال از نظر بدرازش مدورد    2مقداری کمتر از 

های ارزیابی برازندگی يون مقددار  تایید است. از نظر شاو 

RMR  وGFI  بیشتر است لدذا مددل از نظدر     3/3هر دو از

هدای  هدای ارزش های اصدلی یعندی مولفده   ضریب تاثیر سازه

تدوان گفدت   گیرد و میر میسطر سازمانی نیز مورد تایید قرا

های سطر سازمانی، مولفه دوم یعنی احترام بده  از بیت مولفه

بیشدتریت ضدریب و    41/3شایستای دیاران با ضریب تداثیر  

کمتدریت ضدریب را در    62/3مولفه يهارم یعنی مشدورت بدا   

های سطر سازمانی دارندد. الرتده بدرای    های ارزشبیت مولفه

را بددرای تاییددد ضددرایب  t-valueاطمینددان بیشددتر مقددادیر 

 دهد.استاندارد نشده نشان می

باشدد لدذا تمدام    ( بزرگتدر مدی  ±34/7يون تمام مقدادیر از ) 

ضرایب استاندارد و برآورد انجام شده مدورد تاییدد اسدت. در    

هدای  هدای بدرازش ارزش  ادامه ضدرایب بدرآوردی و شداو    

بنیان را مرتنی بدر تجزیده و تيلید     اجتماعی دانشااه ارزش

 دهد.دلسازی معادالت ساوتاری نشان میم

هدای اجتمداعی   مرتنی بر نتایج اجرای مدل در سدطر ارزش 

تدوان گفدت مددل بدرازش یافتده در      بنیان مدی دانشااه ارزش

مقایسه با شرایط واقعی از قدرت تيلیلی مناسدری برودوردار   

گیری برابر با دو برای مدل اندازه -است؛ زیرا اوال مقدار کای 

باشد که نشان دهنده می 333/3ا سطر معناداری ب 56/274

 شدده  مشداهده  هدای از داده اسدتفاده  بدا  مدل ووب برازش

دو بدر درجده آزادی    -باشد. همچنیت نسرت مقدار کدای  می

است لذا مدل کامال از نظر بدرازش مدورد    2مقداری کمتر از 

های ارزیابی برازندگی يون مقددار  تایید است. از نظر شاو 

RMR  وGFI  بیشتر است لدذا مددل از نظدر     3/3هر دو از

هدای  هدای ارزش های اصدلی یعندی مولفده   ضریب تاثیر سازه

توان گفدت  گیرد و میسطر اجتماعی نیز مورد تایید قرار می

های سطر اجتماعی، مولفه يهارم یعنی عجدیت  از بیت مولفه

بیشتریت ضریب و مولفه  12/3شدن با جامعه با ضریب تاثیر 

کمتریت ضریب را در بدیت   65/3مثرت اندیشی با  دوم یعنی

هدای سدطر اجتمداعی دارندد. الرتده بدرای       هدای ارزش مولفه

را بددرای تاییددد ضددرایب  t-valueاطمینددان بیشددتر مقددادیر 

( ±34/7دهد. يون تمام مقادیر از )استاندارد نشده نشان می

باشد لذا تمام ضدرایب اسدتاندارد و بدرآورد انجدام     بزرگتر می

 ورد تایید است.شده م

 نتیجه گیری

در ایددت تيقیدد  تددالش گردیددد تددا الاددویی از دانشددااه  

بنیان در وزارت علوم ارائه گردد که در راستای نتایج به ارزش

دسددت آمددده پیشددنهادهای زیددر بددرای مدددیران و مسددئوالن 

 گردد:سازمان مذکور ارائه می

های سدازمانی از طرید    توزیع و متعادل نمودن جایااه -

 گذاری و بها دادن به دانش و تخص .شارز

توجه و تاکیدد بدر ایدت موضدوع کده توسدعه دانشدااه         -

 بنیان یك فعالیت بلندمدت است و نیاز به زمان دارد.ارزش

هدای سدازمانی در وزارت   ها و سیاستبسیاری از برنامه -

علوم صرفا در راستای اهداف و جهت پاسدخاویی بده برودی    

غالرا ایت تفکر وجدود نددارد کده     های عملکرد بوده وشاو 

هدا نمایندد لدذا پیشدنهاد     ها و برنامده ها را وارد سیاستارزش

شود مدیران ایت مساله را مورد توجه قرار دهندد و جهدت   می

 ریزی نمایند.ها برنامهگسترش ارزش

بنیان در وزارت علوم برای نهادینه کردن دانشااه ارزش -

اد نسدرت بده ایدت مسداله     باید طرز تفکر و نظام ارزشدی افدر  

متيول شود. لذا پیشنهاد می گردد به منظدور تغییدر داندش    

افراد، تغییر نارش افراد، درونی کردن و وارد نمودن در نظام 

ارزشی افراد، تغییر رفتار و عملکرد و انجدام اقددامات عملدی    

 ریزی شود.نسرت به ایت موضوع برنامه

ر به وجود آید و های براببرای آزادی عم  افراد، فرصت -

نیروی کار بدون ترعیض و مرتندی بدر کدارکرد فدردی مدورد      

ارزیابی قرار گیرند تا تاثیر ایت ههنیت تيت تاثیر روابط غیدر  

رسمی قرار نایرد و تمام افراد احساس ارزشمند بدودن بدرای   

 سازمان نمایند.

مدیران به افراد به عنوان یك سرمایه انسانی نااه کنند  -

هدای آنهدا اسدتفاده    ها از قددرت و تواندایی  گیریو در تصمیم

 نمایند. 

هدا مدورد   شود در سازمان اوتالف سدلیقه پیشنهاد می -

پذیرش قرار گیرد و تالش شود به تمام سالی  توجه گردد و 

 ها از نظرات شخصی افراد حمایت شود.گیریدر تصمیم
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شود، جهت افدزایش ارترداط کارکندان بدا     پیشنهاد می -

های سازمانی ازمان و اعتمادسازی در در  حمایتمدیران س

یك سیستم ارائه پیشنهادها و نظرات راه انددازی شدود و بده    

موارد مطرح شده در عم  توجه گردد تدا کارکندان احسداس    

گذاری سازمانی مشارکت دارند و در مسائ  کنند در سیاست

 شود.سازمانی و اجتماعی درگیر می

العات را طوری در اوتیدار  شود مدیران اطپیشنهاد می -

کارکنان قرار دهد که در در  آن با مشک  مواجده نشدوند و   

 بتوانند به راحتی از آنها استفاده کنند.

بنیددان بددا سددازی دانشددااه ارزشمدددیران جهددت پیدداده -

گیدری دارندد،   کارکنانی که دانش، توانایی و مهدارت تصدمیم  

 اتاق فکر تشکی  دهند.

ندده و احسدداس برابددری در دهددی عادالسیسددتم پدداداش -

ها، توجه به رشد و بالنددگی افدراد، و مدوارد مشدابه     پرداوت

 ها ترغیب نماید.تواند افراد را به حف  ارزشمی

شود که بده فرهندگ سدازمانی بده عندوان      پیشنهاد می -

هدای  عامد  مهمدی کده اثدرات شددیدی بدر گسدترش ارزش       

 ای شود.بنیان دارد توجه ویژهدانشااه ارزش

ر تعامالت افراد به ارتراطات گروهی و کار تیمی توجه د -

شود تا تجربه همکاری و مشورت تقویت شود و نیدز افدراد از   

 نظر اعتماد به نف  تقویت شوند.

به کارکنان سازمان به میزانی مسئولیت اجتماعی داده  -

شود که به آن عم  نمایند. در نتیجه اعضاء احسداس کنندد،   

 ی پاسخاو هستند.نسرت به مسائ  اجتماع

 و انسدجام در  مدیران به افراد روحیه داده و یک اريای -

 کارکنان را حف  نمایند، تضادها را از بیت برده و روحیده  بیت

های فردی، در آنها ایجاد نمایند تا افراد متعهد به ارزش تعهد

 سازمانی و اجتماعی گردند.

و  تقداء ار امنیت، مث  افراد بیت در شغلی آینده به امید -

 غیره فراهم شود.

هددای آموزشددی اهمیددت  بددا برگددزاری سددمینار و دوره  -

بنیدان را بده کارکندان    گیری دانشدااه ارزش ها در شک ارزش

 گوش زد نمایند.

هدای الزم جهدت ارتقداء آرامدش روحدی و      ریزیبرنامه -

 روانی افراد انجام دهند.

به کارگیری مددل ارائده شدده در ایدت تيقید  جهدت        -

 بنیان در وزارت علوم؛ی کردن دانشااه ارزشکاربرد

 یمندابع انسدان   تیریمدد  ندهاییساوتارها و فرا اصالح -

 ارائده شدده   ارهاییها و معمولفه ارزش، ندهاییبر فرا یمرتن

 در تيقی  حاضر؛

و نید  بده وضدع    و بهردود وضدع موجدود     ارتقاءجهت  -

و توسدعه را در    ید تيقبنیان رویکدرد  مطلوب دانشااه ارزش

و طی يندیت تيقی  مشابه و مقایسه آنها یدك   دنریگ شیپ

 بنیان شک  گیرد.الاو بومی و مطلوب دانشااه ارزش
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Abstract: The main purpose of this research is to design a university-valued university 

model in higher education in the country. The present research is based on the purpose 

of the applied and exploratory type. Also, in terms of data collection, this type of 

research is mixed. The statistical population of the research in the qualitative section 

consists of experts, experts, experts and key figures about the University of Worth to the 

number of 46 people. And also in the quantitative section, includes the staff, directors 

and deputies of higher education of the country (Ministry of Science, Research and 

Technology), whose number is 3856 people, based on the Cochran formula, 350 

individuals were selected as samples. 

To collect data in this study, a combination method was used including semi-structured 

interview with open questionnaire and closed questionnaire. Collected data was 

analyzed through qualitative methods (theme analysis) and statistical methods as well as 

structural equation modeling technique. The results of this study showed that the values 

of the model of University of Science and Technology are divided into three levels: 

individual, organizational and social At the individual level, the components of the 

university are based on the value of the foundation, including science and awareness, the 

spirit of citation, virtuosity, creativity, interest in work, faith, insight, self-esteem, and 

happiness. At the organizational level, the components of the University's core values 

include altruism, respect for the competence of individuals, law and order, and 

consultation; finally, at the social level, the components of the University of Values 

include responsibility, positive thinking in society, sympathetic, social engagement, and 

social ethics. 

Keywords: Valuations University, Individual Level Values, Organizational Level 

Values, Social Survey Values, and Ministry of Science. 
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