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بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارزش بر عملکرد سازمانی مبتنی بر 

دانشگاه فرهنگیان   : عهمورد مطال) 9229۵ایزو  استاندارد آموزشی

 9(بوشهر

 2ماشاءاله خورشیدی

 چکیده

حاضر بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارزش بر عملکرد سازمانی مبتنی بر  پژوهشهدف از 

براساس این پژوهش .  در دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر بود 33339 استاندارد آموزشی ایزو

در بخش کیفی از روش گلوله . تشافی انجام شدکه با استفاده از طرح آمیخته اک هدف کاربردی

با همبستگی  -توصیفیاشباع و اجماع تئوری و در بخش کمی از روش  برفی و فن دلفی برای

در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند با در نظر   .انجام شدمعادالت ساختاری  تأکید بر

با استفاده از روش نمونه گیری  نفر اساتید و در بخش کمی 21گرفتن قانون اشباع،  تعداد 

دانشجو   ازنفر392نفر از اساتید و 323خوشه ایی ساده و براساس فرمول کوکران تعداد 

ابزارگردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی .  معلمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند

دیریت ارزش مپرسشنامه محقق ساخته  در بخش کمی دو مصاحبه وو  تحلیل محتوای اسناد

روایی و پایایی ابزار در بخش کیفی با .  آموزش بودند33339ها و بررسی عملکرد سیستم 

ابزار با نظر متخصصان و تائید عاملی  معیارهای مقبولیت و قابلیت تأیید و در بخش کمی روایی

داده های .  به دست آمد3/  66و  58/3تائیدی و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  

تائیدی،  تحلیل مسیر با  تحلیل عاملی،  استیودنتحاصل  با استفاده از روش های آماری تی

 :داد کلی نشان یافته های. تحلیل شدند LISRELوSPSSاز نرم افزارهای آماری  استفاده 

 ی داریتاثیر مثبت و معندانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر  بهبود عملکرد مدیریت ارزش بر ابعاد

 .دارد

 .معلمان ، دانشگاه فرهنگیان–دانشجو  ،عملکرد سازمانی  مدیریت ارزش،: کلیدیواژگان 
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 مقدمه

که در فلسفه وجودی است مشخصی اهداف تحقق و نهادها پیگیری  موسساتاز تشکیل هدف 

و خلق مات اشاره قرارگرفته است ازجمله این اهداف،  ارائه خدکارآنها مورد  به وآغازتاسیس 

امروزه بیش از (.  3153حیاتی وهمکاران ،)ارزش برای مشتریان و ذینفعان سازمان است 

هرزمان دیگری ضرورت دارد تا سازمان های آموزشی نظیر دانشگاه ها از طریق مدیریت ارزش 

مدیران هر ساله ممکن است به منظور حفظ مزیت رقابتی .  ها بتوانند خود را متمایزکنند

هفته و ماه ها زمان خود را صرف تدوین سیاست ها و استراتژی های سازمانی نمایند تا  پایدار

 . و سرآمد باشدبدانند که چه فعالیت ها و اقداماتی باید انجام دهندکه سازمان شان حرفه ایی 

بهسازی،   چطور می توانند اقدامات و عملکرد سازمان شان را بهبود و تسری بخشندکه به

ی ظرفیت ها و قابلت های سطوح بلوغ وتوسعه یافتگی فرآیندی حوزه مدیریتی توانمند ساز

ازمقوله های مهم در عصر ارتباطات و اطالعات،  اقتصاد دانایی محور . عملکردشان نایل آیند

ها به استقرار و  این ارزش . می باشدارزش ها،  توسعه آنان و بطورکل مدیریت ارزش مقوله 

د که می تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای نمی کن حفظ استانداردهایی کمک

های سازمانی بطور گسترده  سازمان مطلوب است تاثیربگذارد و زمانی که استانداردها یا ارزش

خدایاری زرنق و )موفقیت سازمانی افزایش می یابد  بهره وری و  میان اعضاء رایج شود کارائی،

مدیریت ارزش ها به نوعی بعنوان دهه سوم مدیریت دانایی اضر در عصر ح  (.3152همکاران ، 

-عامل جهت  های جدید با فرهنگ ارزشی، واسطی جهت پیوند مبانی دانایی بمنزله پل حد

تعالی دانشگران، کشورها و نهادها به شمار می آید که در   حرکت و تحکیم تکامل،  دهی،

را  های ملموسسرمایه  خطی با غیرخطی، مبانی روابط  های دو وجهی، ساختار مدلقالب و 

 3سیانیکارا) ناملموس، انسان مجازی با انسان معنوی و رهبری با مدیریت را تلفیق می نماید

با توجه به  ها اقدامات سرمایه گذاری مدیران شرکت بر این اساس تصمیم و  .(308:2332،

 موثربا سه گام مدیریت ارزش   .(8: 2،2338بالنچارد) مدیریت ارزش بهبود خواهد یافت سبک

 ;2333بیک و بریتزلمایر،)نیز دسترسی داشته باشد توانمند باید به الزامات مدیریتآن 

مدیریت »دنبال درک مفهوم ه ببه بعد  2333از سال  موفق دنیا های سازمان.(2331، 1هوپنر
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دیریت تغییر، و تسلط بر ادبیات آن بوده و پس از آن از طریق نظامهایی چون م« ارزش

مدیریت توسعه و مدیریت فناوریهای اطالعاتی   مدیریت سرمایه های انسانی،  مدیریت دانایی،

سال   33به رغم   . در مورد عملیاتی و نهادینه کردن مدیریت ارزش اقدام نموده اندسازگار 

و اجتماعی   قدمت  در اجرای مدیریت ارزش، در ایران در برنامه سوم توسعه اقتصادی،

با نگاهی اجمالی به برخی عوامل تاثیرگذار برای  . فرهنگی مدیریت ارزش را مطرح کرده است

رسالت و استراتژی هدفمند و جامع سازمانی امکان توسعه اجرای سبک  مدیریت ارزش نظیر 

ارتقای   ایجاد انگیزش،  رهبری، تلفیق مناسبی از، (3163منوریان ،)نظام سازمانی مورد نیاز

،  مهندسی مجدد و یادگیری (3553تور ،)ی مدیریتی و فرهنگ مشارکت و یادگیریمهارتها

سازمانی،  ارزش آفرینی،  ارتقای بهره وری،  افزایش سرعت،  ارتقای کیفیت،  بهبود خدمات و 

، مسئولیت پذیری حرفه ای، کیفیت ومشتری (3153پورکریمی و دیگران، )کاهش هزینه ها 

رجایی پور )یسک پذیری،  انگیزش، کارگروهی و تیمی وکنترل ، ر(3169فراهانی ،)مداری 

نقش مدیریت ارزش را در بهبود و بهسازی عملکرد سازمانی بیش از پیش ( 3165والفتی ،

 .پررنگ تر می کند 

و نفراز اندیشمندان جدید علم مدیریت د بالنچارد و مایکل اوکانر میالدی3553دراوایل دهه  

براساس انتخاب مجله معتبر  را شرکت برتر دنیا 933رفتندتصمیم گبار برای اولین 

طبق معیارهای جدیدی چون کیفیت خدمات برای مشتریان وکیفیت زندگی برای (3فورچون)

بعنوان ضرورتی برای بقا بجای معیارهایی چون   کارکنان یعنی رفتار سازمان ارزش مدار،

 تحقق این مساله ارائه تصویر برای گاملیناو. شناسایی و طبقه بندی کنند غیرهو درآمد اندازه ،

 بین ناسازگاری فصل و حل برای سیستمی طراحی و سازمانی های ارزش ورسالت  ازروشنی 

جهت ارائه ( FCF)های برتر شرکتنیادب 3552سال  .بود سازمانی و گروهی فردی، های رزشا

ها ، تاسیس شد  رد مدیریت بوسیله ارزشبه رویک مشاوره ای به شرکت های عالقمند  خدمات

یا (  MBV )و به شرکتهای بسیاری کمک نمود که نظام مدیریت تغییر و تحول آنان براساس

 .شکل گرفته و سازمان را از نو بیافرینندمدیریت ارزش ها 
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 (3160به نقل از بالنچارد و اوکانر ،)گام های مدیریت ارزش : 3 شماره شکل

رزش یک چارچوب عمومی و کلی را فراهم می کند که از طریق آن مدیریت مبتنی بر ا

مدیران می توانند استراتژی ارزش گذاری را در داخل سازمان ها تعریف،  پیاده سازی و اعمال 

کنند و با فراهم کردن صاحبان اطالعاتی با ابزارهایی برای نظارت و هماهنگ کردن اقدامات 

که ویژگی کلیدی مدیریت ارزش،  شاخص های  مبتنی  مدیریتی عمل کنند و باید بیان کرد

 تکاملی سیر که نمایندمی مطرح چنین مدیریت دیشمندانان(.  2332، 3کاپلند) بر ارزش است

 اخیر هایدهه در سازمانی روند چهار آمدن بوجود حاصلتاکنون  3586 سال از ارزش مدیریت

های قابلیت و نگهداشتمنظورحفظ  به تا اندکرده را ملزم روندها سازمان ها این بوده است، که

جدید  خود را با شرایطامروزی بینی پیشغیرقابل و اجتماعی محیطی در بسترهای رقابتی 

-مداری، ضرورت  ومشتری بهبودکیفیتضرورت : سازگار نمایندکه این روندها عبارتند از

-به« رئیسان»تبدیلکارکنان، ضرورت  در میان سخگوییو پاگرایی، استقالل عمل تخصص

قدمی، )ترتر و چاالکتختسازمانی ایجاد ساختار های کنندگان،  ضرورت و تسهیل رهبران

مدیریتی  رویکرد این: ارزش عبارتند از اینکه بر مبنای  مدیریتبرجسته  خصوصیات . (3151

در سازمان ها به و شیوه زیستن روش متفاوت درخصوص  فقط برنامه نبوده ،  بلکه دیدگاهی

-در طی رویکرد مدیریتی آید و نه حل مسئله،  این شمارمی آید،  به دنبال مسئاله یابی می
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کردن اولویت های حاکم در سازمان ها اقدام می نماید  و به کاربستن و مشخصشفاف سازی 

خود را نصب العین فعالیت های روزانه سازمانی  ارزش ها حتی در اقدامات و مداوم  بیانیه

شفاف سازی رسالت،  اهداف :  ، که این گام ها عبارتندازقرارمی دهد ودارای سه گام مشخص

رفتار سازمانی  کردن رسالت و ارزش های سازمانی، همسوسازیسازمانی، همگانیو ارزش های 

امروزه  ( .3135فراهانی، )اخالقی می باشد  انیو مبو اصول سازمانی و ارزش های با رسالت 

اثر عملکرد مدیریت ارزش  .برخوردارهستندبدیل بیازنقش مدیریتی ارزش ها دررویکردهای 

، سباستین اسچراب و 3سباستین فیرک)است درعمل وآکادمی موردبحث قرارگرفته شده 

که با هدف ایجاد فعالیت  تیک رویکرد جامع مدیریت اسارزش  مدیریت  (.2338مایکل ،

 مناسباز روش های رویکی از این در ارتباط است درخلق و ایجاد ارزش ارزشمند مشارکتی 

مالمی و  ; 2331و رونالد،2اینتر، لیکر ) استمفهومی روی ارزش بهبود عملکرد بحث جهت 

شیفر،  ;1،2332و همکاران بیکر )نظیر  متعدد تحقیقات یافته های چنینهم (.  2331ایکامو 

گیری های رویکرد مدیریت ارزش و ارتباط آن با عملکرد دهدکه جهت می نشان (2333

در ارتباط هستند و باعث افزایش عملکرد سیستم به طور مثبتی با هم  ها و ادارات شرکت

ها و سیستم دیگر اینکه در مدیریت ارزش باید راهبردها،  فرایند.  بوده اند های مورد تحقیق

گیری عملکرد و ذهنیت را در ایجاد ارزش هماهنگ شرکت،  تصمیم گیری،  اندازههای 

ضرورت ارزش ها این نوع سبک مدیریتی را اجرا و پیاده سازی نمود بنابراین تا بتوان  .ساخت

ارزش ها همه منابع انسانی دارای جایگاه مطلوب در بر پایه دارد که  از این جهت اهمیت

مدیریت و   .ارزشی دارداساسها  ارزش مدیریتیشبرد اهداف سازمان محسوب می شوند،  پ

پایزه  آینده هرسازمانی بر .هاست ارزشپیرامون  گفتمان معنا،ژرف ترین  درحقیقی هبزری ر

می بخشد  شکلها را  ارزشعملکرد روزانه نمادها و مفزاهیمی که   ها، استعاره  ها، ارزش تبیین

 شکزلها  سازمانعملیاتی های  بخش سطزوح و  در همزهتوسط منابع انسانی زن و همچنی

مدیریت ارزش را به عنوان یک ( 2336) 0موسسه ارزش مدیریت انگلستان.  وتوسعه می یابد

شیوه مدیریت خاص به منظور ایجاد انگیزه،  مهارت و ارتقاء هم افزایی و نوآوری،  با هدف به 
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( 2335)و ولینسکی 3توماس اسپیجی  .کلی سازمان تعریف می کندحداکثر رساندن عملکرد 

هسته اصلی فرصت توسعه و پایداری جامعه بشری کنونی در تحقیقات خود مدیریت ارزش را 

مدیریت ارزش دارای سه گام اساسی به استناد بیان کردکه   بنابراین به طور کل باید. می داند

و دارای شش ابعاد کلی ارزش مد نظرآلپورت و ( 3552)محققان مدیریت بالنچارد و اوکانر 

می باشدکه آنان نیز شش نوع ارزش که مبتنی بر سنخ بندی ( 3583)همکارانش در سال 

آن شش بعد  آدمیان بنا به نظر ادوارد اشپرانگر فیلسوف آلمانی بوده است را تالیف نمودند که

تصادی،  سیاسی،  مذهبی و زیبایی از ارزش های اخالقی،  اجتماعی،  اق:  کلی عبارت بودند

ارائه تعریف جامع برای ارزش نه تنها دشوار بلکه به راحتی مقدور نیست،  زیرا .  (68براهنی ،)

در تعریفی جامع بر اساس   .بیشتر فالسفه از دوران تمدن یونان  باستان به آن توجه داشته اند

،  یکپارچه،  منسجمعتقادها و اصول کلی یافته های محققان ارزش ها ، مجموعه ای از باورها ، ا

می کوشد و فرهنگی در ابعاد ساختاری،  رفتاری،  معنایی،  محیطی  که استدار و ثابت  هدف

دهکردی و )تا به تقویت سرمایه اجتماعی،  آحاد مردم و در نهایت جامعه را به تعالی سوق دهد

خالصه هر یک از شش عوامل ارزشی تعریف (.  3168براهنی، )در اینجا به نقل از  (. 53ربانی، 

 : می گردد

چنین .  گرایش اصلی این سنخ از جنس حقیقت جویی است: ارزش اخالقی تعریف مفهومی

فردی یک نگرش و دیدگاه  شناختی دارد و در جستجوی همانندی ها و تفاوت هاست و به 

. به مشاهده و استدالل عنایت داردجای آنکه به زیبایی یا  فایده عملی اشیاء توجه کند،  فقط 

عالئق این افراد  جنبه تجربی،  انتقادی و فردگرایی دارند و ناچار فردی است اهل اندیشه وچه 

.  دانش و معرفت و سازمان دادن به آنها تنها هدف این سنخ است. بسا که یک  فیلسوف است

ش هستند ولی باید به صورت های پایه زیر بنای مدیریت ارز های اخالقی بعنوان ارزش ارزش

تعریف عملیاتی ارزش .  های کسب و کار به کار گرفته شوند متعارف در کنار سایر ارزش

 اخالقی از ابعاد کلی مدیریت ارزش شامل شاخص ها یا مولفه های فرعی آن می باشد که 

روش )مولفه های عامل ارزش اخالقی اثرگذار مدیریت ارزش دانشگاه فرهنگیان با توجه به 

  .بدست آمده اند( کیفی پژوهش
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عشق به آدمها باالترین ارزش گرایش اصلی این سنخ از جنس  :تعریف مفهومی ارزش اجتماعی

انسانند ارزش قائل است  و   خاطر این کهاجتماعی برای آدم ها به ارزش .  برای این سنخ است

ین فزردی ممکزن اسزت    چن.  به  همین دلیل نیز فردی است مهربان،  اهل گذشت و صمیمی

تعریزف  .  ارزش های نظری،  اقتصادی  و  زیبایی گرایی  را چیزی بی روح و غیر انسانی بدانزد 

عملیاتی ارزش اجتماعی از ابعاد کلی  مدیریت ارزش شامل شاخص ها یا مولفه هزای  فرعزی    

گیزان   مولفه های عامل ارزش اجتماعی اثرگذار مدیریت ارزش دانشزگاه فرهن  آن می باشد که 

 .بدست آمده اند( به روش کیفی تحقیق ) با توجه به

سنخ  ازجنس منافع  مادی است و بزه طزور   گرایش اصلی این  :تعریف مفهومی ارزش اقتصادی

چنین عالقه ای کزه در اصزل از نیازمنزدی هزای بزدنی      . عمده به سودمندی اشیاء توجه دارد

ش اقتصادی از ابعزاد کلزی  مزدیریت    تعریف عملیاتی ارز . سرچشمه می گیرد( صیانت ذات )

مولفزه هزای عامزل ارزش     ارزش شامل شاخص ها یا مولفه هزای فرعزی  آن مزی باشزد کزه      

( بزه روش کیفزی تحقیزق    ) اقتصادی اثرگذار مدیریت ارزش دانشگاه فرهنگیان  بزا توجزه بزه   

 .بدست آمده اند

فعالیزت هزای      .گرایش اصلی این سنخ از جنس قزدرت اسزت   :تعریف مفهومی ارزش سیاسی

چنین فردی  محدود به حوزه سیاست به معنای اخص این کلمه نیست،  بلکه در هر شزغل و  

تعریف عملیاتی ارزش سیاسزی از ابعزاد کلزی      . حرفه ایی باشد به دنبال قدرت و سلطه است 

مولفزه هزای عامزل     مدیریت ارزش شامل شاخص ها یا مولفه های فرعی  آن می باشزد کزه   

( به روش کیفی تحقیق ) اثرگذار مدیریت ارزش دانشگاه فرهنگیان  با توجه به ارزش سیاسی

 .بدست آمده اند

ایزن  . وحزدت جزویی اسزت    گرایش اصلی این سنخ از جزنس   :تعریف مفهومی ارزش مذهبی 

کوشد  هستی را در کزل آن ادراک کنزد و خزود را بزه کلیزت      سنخ گرایش عرفانی دارد و می

تعریف عملیاتی ارزش مزذهبی از ابعزاد کلزی  مزدیریت ارزش شزامل       .فراگیر آن ارتباط دهد

مولفزه هزای عامزل ارزش مزذهبی اثرگزذار       شاخص ها یا مولفه های فرعی  آن می باشد که 

 .بدست آمده اند( روش کیفی تحقیق )مدیریت ارزش دانشگاه فرهنگیان با توجه به
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صزورت و  نس توازن و تعادل بین  گرایش اصلی این سنخ از ج: زیبایی   تعریف مفهومی ارزش

تعریزف عملیزاتی ارزش    .هماهنگی است که  باالترین ارزش برای این سنخ به شمار مزی آیزد  

 زیبایی  از ابعاد کلی  مدیریت ارزش شامل شاخص ها یا مولفه های فرعی  آن می باشزد کزه   

بزه  ) توجزه بزه   مولفه های عامل ارزش زیبایی  اثرگذار مدیریت ارزش دانشگاه فرهنگیزان  بزا  

 .بدست آمده اند( روش کیفی تحقیق 

عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مهم اندازه گیری  بهره وری و اثربخشی یک سازمان از طرفی 

ها به ویژه  به رشد رقابت در سازمان روندهای رو   (.883:   2338  3گادوت،)شناخته می شود 

مزیت رقابتی پیچیده تر گشته و ارتقای  تا دستیابی به های آموزشی سبب شده در سازمان

عملکرد سازمانی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران عالی سازمان های آموزشی مطرح 

انتفاعی و غیر انتفاعی است و اطالع  های عملکرد سازمانی،  مهمترین مساله برای سازمان .شود

پورکریمی و دیگران،  )رحیاتی است ازعوامل تاثیرگذار برعملکرد سازمانی برای مدیران بسیا

 بیشتر تحقیقات گذشته در زمینه عملکرد سازمانی برمبنای عملکرد مالی بوده اند،  (. 3153

ها  ولی امروزه تنها شاخص های مالی نمی توانند در شرایط حاد رقابتی مزیت برای سازمان

 ( 2ای.پی . سی . آی .ای )مؤسسه معتبر چاپ آمریکا  3550ایجاد کنند تا اینکه در سال 

کننده  باید شامل اطالعات غیرمالی  نیز منعکس  پیشنهاد کرد که شاخص های عملکردی،

جهت شناخت و  ( . 2333و همکاران  ، 1لیتر) سرمایه فکری و پاسخگویی اجتماعی باشد 

و  0هارپر،کاپالن)محققانی چون  گیری عملکرد سازمانی،آگاهی کامل جنبه های گوناگون اندازه

به تحلیل شیوه های مختلف عملکرد ( 2336ویوکل ، ; 3558ویراکن،;  3553نورتون، 

 (. 3153،  عزیزی نژاد)پرداختند 

آموزش به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه  33339درتحقیق حاضرمدل استاندارد ایزو 

،  عملکرد با این الگوی استاندارد  .فرهنگیان واحد بوشهر  مورد استفاده قرارگرفته است

دانشگاه فرهنگیان بوشهر مورد بررسی موشکافانه و دقیق از منظراساتید ازیک طرف ودانشجو 

نیازسنجی،  طراحی )معلمان ازطرف دیگر قرار می گیرد و این شاخص های عملکردی 
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کمک این استاندارد برنقش .  را در بر می گیرد( آموزشی و ارزشیابی آموزشی آموزشی،  اجرای

موزش در بهبود مداوم تا کید دارد و هدف آن این است که به سازمان ها یاری رساند رسانی آ

برخالف  33339الگوی ایزو .  و کارآمدتر باشد تا آموزش درآن سرمایه گذاری،  اثر بخش تر

سایر نظام های مدیریت کیفیت باعث می شود،  تا آموزش را به اهداف عملکرد مرتبط سازد و 

این الگوی آموزش،  در زمینه سرمایه گذاری،  .  به این اهداف ربط دهدارزیابی را نیز 

الزم .  برصالحیت و شایستگی های نیروی انسانی،  به طور دائم به مدیران بازخورد می دهد

است که برای تعیین نتیجه اجرای یک فرایند آموزشی هر یک از بخش های فرآیند آموزش 

در . اهای احتمالی انحراف از برنامه کشف وتصحیح گرددچهار مرحله فوق ارزیابی شود تا خط

صباغیان و اکبری، )این زمینه بازخورد می تواند کمک موثری  در این راستا فراهم سازد 

برهمه زیرساخت های مدیریتی  مستقیمتاثیری  مدیریت  ارزش ها  با توجه به اینکه(.  3150

-و یا ارتباطات وتغییر درسازمان رهبری، تحول  وهای مدیریتی سازمانی، سبکمانند فرهنگ 

با تاثیر مولفه های مدل مدیریتی ارزش بر عملکرد نمایدکه میسعی  محقق تحقیقدراین.  دارد

بررسی نماید،  ارزشی مفاهیم مدیریت را از رویکردی   33339سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 

که درحال حاضرسوالیحیطی پاسخی مطلوب ارائه نماید وضعیت های آشفته مبتواند به  که

 :ذهن محقق تحقیق را به خود مشغول کرده است به شرح زیر می باشد

آموزش پردیس های  33339بر شاخص عملکرد ایزو تاثیرگذار مدیریت ارزش مؤلفه های  -3

 کدامند؟( دانشگاه فرهنگیان )استان بوشهر 

در پیاده سازی و اجرای برتر عوامل جهت تسهیل آن  شناسایی و اولویت بندی -2

 است ؟ چه  صورت آموزش در دانشگاه فرهنگیان  به  33339الگوی

–طبق اسناد و مدارک موجود در دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر و سازمان های آموزشی

که ادعا می نماید تحقیقی با چنین محوریتی انجام نشده است و محقق  فرهنگی کشورتاکنون

به صورت گسترده در دانشگاه فرهنگیان پرداخته  این تحقیق برای اولین بار با چنین موضوعی

بردانشگاه فرهنگیان  به دنبال  محققان با شناسایی عوامل موثر مدیریت ارزش. شده است

آموزشی مستمر عملکرد سیستم های جهت  ارزیابی آموزش   33339اثرگذاری برتر بر ایزو 

بر دغدغه و عالقه مدیران دانشگاه از دالیل انتخاب این موضوع،  شواهد موجود دال  می باشند
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آموزش در دانشگاه  33339فرهنگیان بوشهر  در ارتباط با پیاده سازی شاخص های عملکردی 

ارزش های و تاثیرگذاری  گذاریبا بررسی،  شناسایی،  اولویت گستردهاین تحقیق می باشد که 

 ارشد دانشگاهمدیران  دهد کهارائه علمی نتایج آموزش 33339اثرگذار در الگوی گانه شش

آموزش را جهت ارزیابی و بهبود عملکرد 33339های عملکردی شاخصبتوانند با سهولت 

 3583با بررسی پیشینه نظری و مطالعات گسترده از سال .  دانشگاه اجرا و پیاده سازی نمایند

میالدی مرتبط با مفهوم مدیریت ارزش در ادبیات سازمان نشان می دهد که   2323میالدی تا 

نوعی آشفتگی و عدم تناسب نیز در میان مطالعات نیز تا حدی  وجود دارد و همین امر سبب 

شده محققان مدیریت،  در صدد ارائه انواع گونه شناسی ها و راهکارهای جدید برای طبقه 

یت ارزش در نهادها و سازمان های اجرا کننده این سبک بندی مولفه های اثرگذار مدیر

چنانچه هر اندیشمندی سعی کرده به بخشی از گام های سه گانه  . مدیریت وجود داشته باشد

از این رو یکی از  .مدیریت ارزش اشاره  نماید و نتوانسته  مدلی واحد و منسجم ارائه کند

مدیریت دولتی در سازمان ها،  استقرار  مهمترین مباحث مطرح شده در دهه های اخیر در 

اخیر دیگر درسالهای از سوی .  مدیریت ارزش با گام ها و شاخص های اثرگذارآن است

-آموزشی عملکرد سازمان های  و یا ارزیابیارزش با موضوع مدیریت متعدد بسیاری  تحقیقات 

-متغیرهای بررسی  بهطور جداگانه نها به آعمده اند ولی داده انجامآموزش33339ایزو بر اساس

-این گذاری ،  تاثیرگذاری ارزش ها و تاثیرآن با اند  و تاکنون به شناسایی،  اولویتپرداختهآن 

–در دستگاه های آموزشی فرهنگی جامعه ایرانیآموزش 33339ایزو  عملکردی چهار شاخص 

وعی شکاف  تئوریک وکاربردی درارتباط با این توان ناند و در واقع میاسالمی ارائه نداده

و نیاز به پژوهشی جامع،  ساختارگرایانه و عملکردگرایانه در کرد موضوع تحقیق مشاهده

خصوص تاثیر ابعاد مدیریت ارزش و ارتباط معنادار با اولویت ابعاد ارزشی در شاخص های 

.  نشده و از نوع جعبه سیاه استآموزش وجود دارد واین رابطه به درستی فهم و تبیین  33339

نظیرتحقیق پژوهشگران ذیل که تنها  به .  با این تحقیق این روابط نیز شفاف می گردد

بودن،  مشارکت صداقت،  محرمانه : نظیر.  مولفه های ارزشی پرداخته اند شناسایی

لستی و ،  جیف هیکس، ک3ون.اچ .دیزایر) وکارگروهی،   بهبودی مستمر و باز بودن تغییر

) ارتباطات شرکت ها،  وفاداری و مشتری مداری وکیفیت  اعتبار،  شهرت ; (2333ویلدرن، 

                                                      
1- Desiree H.van  Dun, Jeff .N. Hicks, Celeste P.M. Wilderom 
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3ماجا آرسالنگیک
قدرت،  خودگردانی،  تحقق پذیری،  ;(2333)،کاالجزیک و وسنا زابکر  

بهبود  ;( 2335، 2شوارتز)تحریک،  جهانی سازی،  خیرخواهی،  انطباق پذیری ، سنت و امنیت 

 ;( 2331، 1روبین رسجک و سگنیکا سن)  شرکت های فناوریفرایندها وعملکردهای مستمر 

، گیوزاکیو  0فخارشهزاد)برای تغییر،  انعطاف پذیری،  مزیت رقابتی   عملکرد نوآوری،  حمایت

 و در نتیجهنخاعی  جراحی ستون فقرات و اختالالت  هایهزینه کاهش ;(2333ومحمد شهباز،

آلیسون )مراقبت های بهداشتی در سطح باال و ارتقاء سطح کیفیت زندگی ری گذابا ارزش

  ;( 2339،اورالندوریجسو، مارجا کارولین،  جیلوو،  زوهرهوگاواال، آسدروبال فاالویگنا،9تلیس

، صحراو، 8ریچاردویگن)خلق ارزش، جهت مزیت رقابتی شرکتها برای و شفاف روشن های داده

و کار،  ارزش های کار تیمی  مستمر جریانبهبودی ارزش  ; (3323دیوید وگرنت ،

و احترام متقابل،  در کار،  مشتری گرایی، تعامالتتوانمندسازی کارکنان،  مشارکت کردن 

، پارک  جانگ ودالگارد الکشمن 3چن دالگارد)خالقیت   ،اشتراک اطالعات،  تعهد مدیریت

،  2332هیلستن وکونویس  2331نی و ایمیلیانی ، ایمیلیا3550، لیکر و دوئن  2338،

 ;( 3553بوئن ودیئن  3550، هیلستن  2331بییر  3555والدمن  3553سوسیک و دوننی 

ها در ارزش محیط طبیعی،  منظره ها،  سبک زندگی،  چشم انداز،  معیارها و شاخص های

در مورد تاثیرات فیزیکی،   کینگستون استرالیا ، انطباق پذیری،  سازگاری،  برنامه ریزیساحل

 ;(2336، سونیا گراهام، کریستوفر جان وایت ،6ثیموثی دیوید راما)شیوه های زندگی و سالمتی 

ارزش ها برای قدردانی از چندگانگی واقعیت های اجتماعی،  جهانی سازی،  بندی اولویت 

گری،  قاطعیت،  ، عملکردگرایی، آینده ن;( 2339هونگژی،   ،5یوری سی)مصرف چندگانگی 

فاصله قدرت ،  نوع دوستی،  جمع گرایی درون گروهی، جمع گرایی بین گروهی، اجتناب 

                                                      
2- Maja Arslanagic,Kalajdzic,Vesna Zabkar 
3-- Schwartz 
4- Robyn L.Raschke,Sagnika Sen  
5--  FakharShahzad,GuoYiXiu,Muhammad Shahbaz 
6-- AlissonR.Teles,OrlandoRighesso,Maria Carolina R. Gullo, Zoher hogawala, Asdrubal  

Falavigna 
7- Richard Vidgen ,SarahShaw,David .B. Grant 
8- Chen,Dahlgaard-Park,Jang, and Dahlgaard, L akshman , Liker and Bowen,; Emiliani & 

Emiliani, Hellsten  & Convis, Sosik & Dionne; Waldman et al  , ;EmilianiDeanand   
9- Timothy David Ramm Sonia Graham, Christopher John White 
10- Yuri  Seo, Hongzhi  Gao 



 3155مستان پاییز و ز ،31شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

313 

 

مشارکت، کارتیمی،  نوآوری و خالقیت،   ;( 2331 ، 3هاووس)برابری جنسیتی  و ازعدم اطمینان

،  اهداف،  چشم انداز،  ماموریت ها و خالقیت،  پاسخگویی،  شفاف و روشن بودن نقش ها

ریسک،  تعهد به ، مدیریت ا، تمایل به تغییر، یادگیری در موفقیت ها و شکست ها استراتژی ه

، 1گی و گرتسل)مهارتهای فن آوری اطالعات  ;( 2338، مالمی و فرگوسن ،2وریک) عالی بودن 

بعنوان عنصری  ( فردی،  اجتماعی و به اشکال متفاوت )اهمیت  ارتباطات  ،(2336، 1گرتسل

  ،0مرز و دیگران)هم آفرینی ارزش های  سازمانی  مدیریت ارزش  زمینه ایی برای شکل گیری

،  2336،  پین و دیگران ، 2333،  اهلن و دیگران ، 2336میلسپا وکنت ،   ،2336 

مطالعات راماسوامی و چوپرا   ;2332،  آریکا استنروس و جاوکوال ،2331اسکارزاسکایت ،

زوولینسکی، وپیگی  استیکتوماس و3623، استورباکا و فرو،پین ;2331و ویلیامز  2336،

به نقل  3152بحرینی زاده و توسلی ،) برند سازی و مشتری مداری و رضایت ذینفعان ،2336

 "با عنوان  در تحقیقی (2331)9 برکرت مایکل و راینرلگ(. 3153از آهنگری حسین زاده ،

از مصاحبه های نیمه  با استفاده"مدیران ارشد تفاوت ها در پیچیدگی مدیریت ارزش و نقش

و پرسشنامه و روش های آماری رگرسیون به این نتیجه رسیدند که یک سبک ساختار یافته 

شناختی کسب و کار محور و دوره های کوتاه مدت  از مدیران ارشد مالی به طور مثبت با 

مدیریت ارزش ممکن است با  یک عملکرد .  پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش ارتباط دارد

 با افزایشنتایج آنان همچنین نشان داد که پیچیدگی  مدیریت ارزش .  نوآوری همراه باشد

 ارزش بین رابطه"تحقیقی با عنوان  در( 3168)پور بهرام. کاهش می بابداطمینان محیطیعدم 
 نتیجه این با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل آماری به "فرهنگ سازمانی و پرسنلی های
 و (درستکاری سایرین، به توجه اهداف، به دستیابی)پرسنلی  های ارزش بین که افتی دست

. وجود دارد داری معنی رابطه سازمانی( سازگاری رسالتی، مشارکتی، پذیری، انطباق) فرهنگ

با عنوان بررسی ساختار ارزشی و اولویت ارزشی شهروندان ( 3161)دیگر داریاپور در پژوهش 

سال به باال بر پایه ساختار ارزشی شوارتز با استفاده از ابزار  36ن و مردان تهرانی که روی زنا

پرسشنامه و به روش میدانی انجام داده بودند،  مشاهده کردند که ارزش های محیط زیست، 

                                                      
11-- House 
12-- Warrick, Milliman, & Ferguson 
13- Ge and Gretzel 
1- Merz, Zarantonell and  Grappi; Millspaugh And Kent,; Ehlen, Klink, Stoffers And 

Boshuizen,; Payne, Storbacka And Frow.    , Skaržauskaitė,; Aarikka-Stenroos And Jaakkola 
2- Michael Burkert, Rainer Lueg 
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امنیت برای خانواده،  احترام به والدین و بزرگترها، استقالل وآرامش درونی پنج ارزشی بودند 

تحقیقی انجام ( 3168)نورباال و همکاران .  یان اولویت باالیی داشتندکه از نظر پاسخگو

دانشگاه  3163تا 3133دادندکه درآن سلسله مراتب ارزش های دانشجویان ورود در سال های 

نتایج نشان داد که ارزش های . دانشجویان برآورد شدشاهد بررسی و سلسله مراتب ارزش های 

تحقیق اولویت های اول و دوم به شمار می روند و ارزش  و اجتماعی درتمام مراحلدینی 

» در تحقیقی با عنوان(3159)خراسانی و همکاران . است هنری آخرین سنخ ارزشی دانشجویان

به این نتیجه دست یافتند که به «اعتبار یابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 

زش بین متغیرهای طراحی و برنامه ریزی آموزش با آمو 33339منظور ارزیابی عملکرد با ایزو 

و توسعه ارتباط معنادار مدیریت اجرای آموزش، ارزشیابی فرایند آموزش و نیازسنجی آموزش 

 هویت که شوند می موجب ها،  ارزشتعیین  (2339)وهمکاران  گروسگراز دیدگاه .  وجود دارد
 روند هدف  کار به موفق آینده یک برای راهنمای عمل عنوان به و شده شناخته سازمان
 و درون در آنها شدن آشکار و در عمل کارگیری  ارزش ها به و حفظ ها،  سازمان از بسیاری
، 3553، بننتی تراور و شوآتلند،  3،3553آلیجر تننبام: )محققانی نظیر.  است سازمان بیرون

ارزیابی بهبود کیفیت در خصوص نقد و ( 2333، سیتزمن و الی ،2333کولوئیت وهمکاران ،

بیان می کنند  2دونالد کریک پاتریکشاخص ها و مولفه های برگزاری دوره های آموزشی ، از 

ارائه کرد که او چهار  3595که سخنرانی خود را به انجمن توسعه و آموزش آمریکا در سال 

ارزشیابی  و رتغییر رفتا  یادگیری،  سطح واکنشی،)سطوح  از رویکرد ارزیابی آموزش از جمله 

سطوح ارزیابی ارائه شده  را بعنوان ( 2330) 1کرایجر و فورد و بتی. را برشمرد( نتایج آموزش

راه حل عملی در مورد چگونگی ارزیابی اثربخش آموزش و ارائه سهم ارزشمند ارزیابی متمرکز 

بنماید در  برای اندازه گیری نتایج  متعدد و اطمینان از اینکه می تواند به کسب و کارکمکی

 .نظر می گیرند

لحاظ نظری بتوانند گامی ارزشمند درجهت با انجام این تحقیق به انتظار دارد  محقق پژوهش  

شناسایی ابعاد و مؤلفه های پدیده  پیرامون( گسترش مرزهای دانش )گسترش ادبیات موجود 

آموزش  33339و چگونگی ارتقاء وبهبود شاخص های عملکردی ( مدیریت ارزش)مورد مطالعه 

                                                      
3- Alliger,Tannenbaum,;Bennett&Traver&Shot land; Colquitt et al, Sitzmann & Ely. 
4- Donald Kirkpatrick   
3-- Kraiger,Ford& Bates 
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در دانشگاه فرهنگیان  و به لحاظ عملی موجبات بهبود سیاست ها،  استراتژی های آموزشی بر 

محیط بیرونی و   آموزش، خارجیذینفعان داخلی و  درک نیازها و انتظارات همسو با)مبنای 

 تصمیمات راهبردی و کالن مدیران پیرامون  مبتنی بر درک قابلیت ها و عملکردهای بیرونی،

در  بهنگام ارتقاء تحول نظام اداری و تسریع  های ارزیابی آموزشی با شاخص های فوق، فعالیت

و می .  آموزش در دانشگاه فرهنگیان باشند 33339بهبود ارزیابی شاخص های عملکرد ایزو 

،  نقشه جامع علمی 3030توسعه درسال  تواند دانشگاه را به سمت اهداف و چشم انداز کالن

که همان سازمان یادگیرنده با مولفه هایی  د تحول بنیادین آموزش و پرورشکشور و سن

است رهنمون  (آموزش مداوم،  یادگیری سازمانی،  رضایت ذینفعان،  مشتری مداری )نظیر

از این رو تحقیق حاضر با هدف  کلی بررسی تاثیر ابعاد و مؤلفه های مدیریت ارزش .  کند

در دانشگاه فرهنگیان انجام شده و مدل  33339ایزو  برشاخص های عملکردی استاندارد

 :مفهومی متغیرهای تحقیق در زیر قابل ارائه است 

 مدل مفهومی پژوهش 

.  ترسیم شده است 2با توجه به ادبیات نظری و پژوهشی مدل مفهومی تحقیق درشکل 

ی،  مالحظه می شود عوامل اخالقی،  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصاد2همانطورکه در شکل 

آموزش  متغیر  33339مذهبی و زیبایی متغیرهای مستقل،  عملکرد سازمانی با  الگوی ایزو

 .وابسته در نظر گرفته شده است 
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 مدل مفهومی پژوهش :2شماره شکل

 

 : بنابراین سؤاالت  پژوهش حاضر به صورت زیر است 

آموزش  33339ملکرد عبر شاخص های ( ارزش مدیریتابعاد ) اخالقی  تأثیر ارزش های -3

 دانشگاه فرهنگیان بوشهر تا چه میزان است ؟  

آموزش  33339عملکرد بر شاخص های ( ارزش مدیریتابعاد ) اجتماعی  تأثیرارزش های -2

 دانشگاه فرهنگیان بوشهر تا چه میزان است ؟  

آموزش  33339عملکرد بر شاخص های ( ارزش مدیریتابعاد ) سیاسی   تأثیر ارزش های -1

 دانشگاه فرهنگیان بوشهر تا چه میزان است ؟  

آموزش  33339عملکرد بر شاخص های ( ارزش مدیریتابعاد )اقتصادی  تأثیرارزش های -0

 دانشگاه فرهنگیان بوشهر تا چه میزان است ؟  

آموزش  33339عملکرد بر شاخص های ( ارزش مدیریتابعاد ) مذهبی  تأثیرارزش های -9

 دانشگاه فرهنگیان بوشهر تا چه میزان است ؟  

آموزش  33339عملکرد بر شاخص های ( ارزش مدیریتابعاد )زیبایی  تأثیرارزش های -8

 دانشگاه فرهنگیان بوشهر تا چه میزان است ؟  
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 شناسی پژوهش روش

 -توصیفی  ها، هادد گردآوریروش لحاظ از و کاربردی تحقیق یک  هدف، لحاظ ازپژوهش  این

افزار نظیر اس  از چهارنرم ها  به طور جامعدادهو تحلیل که در قسمت تجزیه  .است مبستگیه

پرسشزنامه  گویه هزای   جانبه و لینگو برای  بررسی همهاس ،  لیزرل،  اسمارت پی الاساسپی

از نزوع  اکتشزافی   (  یکیفزی وکمز  )ازنظر شیوه اجرا آمیختزه   . گرفته شده است ،  بهرهتحقیق

و در رویکرد کمزی از روش  ( مصاحبه ، تحلیل محتوای اسناد )کیفیدر روشکه طوریبوده،   به

بزا  مزرتبط  و پژوهشزی  نظزری  مبزانی  در رویکرد کیفی .  ازنوع همبستگی استفاده شد توصیفی

ین دراین تحقیزق  همچن.  و تدوین شدندتحقیق بررسی ،  تحلیل و با رویکرد سیستمی تنظیم 

کلزی   ارزشدسزته    8از زیزر مجموعزه  ارزش محوری  38از تکنیک دلفی برای مشخص کردن 

و چون اساس و پایه تکنیک دلفی بر این است .  استفاده شده است  مؤلفه های مدیریت  ارزش

که نظر متخصصان هرحوزه علمی صائب ترین نظر است ، بنابراین بر خزالف روشزهای تحقیزق     

یشی اعتبار روش دلفزی نزه بزه تعزداد شزرکت کننزدگان در تحقیزق کزه بزه اعتبزارعلمی           پیما

نفر از   21دارد و شرکت کنندگان در تکنیک دلفیشرکت کننده در تحقیق بستگی متخصصان

دسته ارزش محوری  38اساتید  و خبرگان دانشگاهی بودند که در سه دور در حد اشباع نظری 

ارزش کلی مدیریت ارزش با  فنون متعدد آماری تثبیزت نمودنزد    دسته 8زیر مجموعه را برای 

روش .  و تنظیم شدطراحی که بر اساس آنان در بخش کمی برای مدیریت ارزش ها پرسشنامه 

در این .  نمونه گیری در بخش کیفی تحقیق  به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بوده است

نفزراز اسزاتید و خبرگزان دانشزگاهی       21بزا     احبهمصز  21تحقیق نیزدر بخش کیفی  با انجام 

ابزار گردآوری داده هزا ، یادداشزت بزرداری توسزط پژوهشزگر و اسزتفاده از امکزان        .  انجام شد

دستگاه  صوتی سخنرانی مشارکت کنندگان بود تا امکان بررسی دقیق توسزط محقزق و انجزام    

در بخش کمزی از دو گزروه تشزکیل     شپژوه آماری جامعه. تحلیل محتوا توسط او فراهم شود 

 کزه دانشزگاه   معلمزان   -دانشزجو دیگرشزامل   وطیفاساتید  از نفر323شامل طیفیشده است  

- بزه  نیزز  آنان آمار که دهندمی تشکیل رامشغول به تحصیل بودند   56- 55تحصیلی  درسال

ا بز  برابزر  ./.9 سزطح  بزا  کزوکران  گیزری نمونه فرمول اساس برساده   تصادفی گیرینمونه روش

239پرسشزنامه  واسزاتید شزماره  یزک     ویزژه  و پرسشزنامه  انتخاب نمونه بعنواندانشجو  نفر 

ودربخش کیفزی بزرای جمزع     گردیدندآوری جمع و توزیع آنان بین 2شماره فراگیرانمخصوص
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تکنیزک دلفزی بزا     هزا،  اسزناد،  مصزاحبه   محتزوای ای،  تحلیزل  کتابخانهآوری اطالعات ازروش

محقزق سزاخته   از دوپرسشزنامه  اسزتفاده شزد و در بخزش کمزی     خبرگان آموزش و دانشگاهی

 .استفاده شد  33339و کیفیت عملکرد آموزش با الگوی ایزو مدیریت ارزش 

 آوری اطالعات ابزار جمع

شهای عامل ارزبا ششارزشها مدیریت پرسشنامه این: ارزشمدیریتساختهمحققپرسشنامه

بنزا   آدمیزان بندی  بر سنخ مبتنیکه و زیباییاخالقی، اجتماعی،  اقتصادی،   سیاسی،  مذهبی 

آزمزون  ( 3583)در سزال  وهمکزارانش کزه،  آلپزورت  اسزت آلمانیبه نظر ادوارد اشپرانگرفیلسوف

 85دارای که بودند در این پرسشنامه استفاده گردید،را استانداردکرده  ارزشها تالیف وآنبررسی

گویزه  (32)گویه ،  ارزش اقتصزادی  (32)اجتماعیگویه،  ارزش(32)اخالقیبعد،  ارزش 8وگویه 

را در  گویه اول جمعیت شناسزی  9گویه و (32)گویه و زیبایی (6)،  مذهبی ( 6)ارزش سیاسی 

روش لیکرت که یک مقیاس پزنج گزینزه ای بزه صزورت خیلزی      بر می گرفت ، که با استفاده از

نمره  ابززار و ابعزاد     .تنظیم شده است ( 3)و خیلی کم( 2)کم   ،(1)متوسط ، (0)زیاد ، (9)یادز

با میانگین نمره گویه های پرسشنامه یا ابعاد محاسبه و نمره باالتر به معنای طراحزی مزدیریت   

-وروایزی  دانشزگاهی   توسزط خبرگزان  و محتزوایی پرسشزنامه   صزوری   روایی. ارزش می باشند

همچنین ، جهت بررسی روایی سازه و میزان انسجام درونزی پرسشزنامه   . ای آنها تائیدشدهمگر

مدیریت ارزش با خرده مقیاس انها ، ضرائب همبستگی بین خرده مقیاس ها و نمره کلی نشزان  

دهنده این بود که تمامی خرده مقیاس ها با نمره کلی مدیریت ارزش رابطه معناداری دارند  به 

بزرازش ،   روایی عاملی تائیدی ،   نتایج تحلیل عاملی تائیدی ،  شزاخص نیکزویی  منظور بررسی 

نشان داد که بیانگر برازش مدل اسزت  و  3/ 53تا 69/3شاخص نیکویی برازش تعدیل شده بین 

همگرا معیار میانگین  واریانس استخراج شده بود که حزداقل مقزدار مزالک    در روایی  از سویی

، بود 9/3تحقیق برای هر دو باالی  می باشد که مقدار این در9/3ین آن برای سطح قبوای میانگ

مزی باشزدکه    0/3لذا روایی همگرا نیز تائید شد و همچنین بارهای عاملی مورد تائید گویه هزا  

همچنین پایایی . بود و لذا موثر بودن همه گویه ها تائید شد 0/3گویه ها باالی بارعاملی درهمه

،  86/3، 62/3،/ 61، 31/3ته ابعاد مدیریت ارزش با روش آلفای کرونبزاخ  ساخمحقق پرسشنامه
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داده ها ی تکمیل شده با روش تحلیل عاملی اکتشزافی و تائیزدی و   . محاسبه شد 39/3،  38/3

 . تحلیل شدند( Smart PLS-2)تحلیل مسیر در اولین پرسشنامه مدیریت ارزش وارد نرم افزار 

-ایزن : 9229۵ایأزو عملکرد دانشگاه فرهنگیان باالگویکیفیتساختهمحققپرسشنامه

گویه،  طراحی و برنامزه ریززی   (32)آموزشی بعد نیازسنجی 0و است  گویه93دارای  پرسشنامه

گویه اول  9گویه و( 32)گویه وارزشیابی آموزش(33)گویه،  فراهم آوردن آموزش (33)آموزشی 

درجه ایی لیکرت از یک تا پزنج  از مقیاس پنجگرفت ، که با استفاده جمعیت شناسی را دربرمی

 .  نمره گذاری می شود(خیلی زیاد =9خیلی کم تا =3)

. همگرای آنها تائیزد شزد  و روایی دانشگاهی  توسط خبرگانو محتوایی پرسشنامه صوری  روایی

گزروه   پنج  نفر از اساتید  و متخصصزین  مقیاس،  توسطاین  محتواییبدین طریق که در روایی 

موردتائید قرارگرفت و همچنین،  جهت بررسی روایی سازه و میزان انسجام درونی علوم تربیتی 

آموزش ، ضرائب همبستگی  بین خرده  مقیاس ها و نمره  33339پرسشنامه عملکرد سازمانی 

کلی نشان دهنده این بود که تمامی خرده مقیاس ها با نمره کلی آن رابطه معناداری دارند  بزه  

منظور بررسی روایی عاملی تائیدی ،  نتایج تحلیل عزاملی تائیزدی ،  شزاخص نیکزویی بزرازش      

نشان داد که بیانگر برازش مدل اسزت  و   53/3تا 69/3شاخص نیکویی برازش تعدیل شده بین 

در روایی همگرا معیار میانگین  واریانس استخراج شده بود که حزداقل مقزدار مزالک     از سویی

بود  9/3می باشد که مقدار این در تحقیق برای هر دو باالی 9/3ای میانگین آن برای سطح قبو

-می باشدکه  0/3، لذا روایی همگرا نیز تائید شد و همچنین بارهای عاملی مورد تائید گویه ها 

همچنزین  .  بود و لذا موثر بودن همزه گویزه هزا تائیزد شزد      0/3گویه ها باالی در همهبارعاملی

در دانشگاه فرهنگیزان     33339ساخته کیفیت عملکرد آموزش الگوی  محقق مه پایایی پرسشنا

یعنی نیازسنجی،  طراحی و برنامه ریزی،   اجرای آموزش و ارزیابی آموزش  به ترتیب بزا روش  

داده هزا ی  تکمیزل شزده بزا روش     .  محاسبه شزد  61/3،  38/3،  63/3، 60/3آلفای کرونباخ 

 .نرم افزار لیزرل بررسی شد  ائیدی و تحلیل مسیر درتحلیل عاملی اکتشافی و ت
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها

اسمیرنوف مورد بررسی قرار ازتجزیه وتحلیل داده ها،  نرمال بودن باآزمون کولموگروف  قبل

 .ارائه شده است ( 3)گرفت که نتایج آن در جدول 

 اسمیرنف–آزمون کولموگروف : 3شماره جدول

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

کولموگروف 

 اسمیرنف

سطح معنی  

 داری

یا غیر  نرمال

 نرمال

 نرمال 233/3 555/3 103/3 6583/1 323 ارزشهای اخالقی

 نرمال 223/3 939/3 161/3 313/0 323 ارزشهای اجتماعی

 نرمال 310/3 382/3 183/3 328/0 323 ارزشهای اقتصادی

 نرمال 335/3 093/3 102/3 333/0 323 ارزشهای مذهبی

 نرمال 235/3 381/3 196/3 513/1 323 ارزشهای سیاسی

 نرمال 103/3 515/3 120/3 335/0 323 ارزشهای زیبایی

 نرمال 333/3 812/3 031/3 55/1 239 نیازسنجی

طراحی وبرنامه 

 ریزی
 نرمال 339/3 303/3 128/3 399/0 239

 نرمال 323/3 583/3 123/3 355/0 239 اجرای آموزش

 نرمال 308/3 315/3 180/3 328/0 239 ارزشیابی

اسمیرنوف آورده شده است،  مالحظه می شود –معناداری آزمون کولموگروف  3جدول شماره 

بنابراین می . می باشند 39/3که تمامی متغیرهای پژوهش دارای سطح معنی داری باالتر از 

 .متغیرهای پژوهش نرمال بوده اندتوان گفت 

 

 

  فته هایا

میانگین  های توصیفی مثل فراوانی، با استفاده از آماره  از انجام این تحقیق،حاصل کمیهای داده

تحلیل  واز مستقل دو نمونهt  وانحراف استاندارد توصیف و در سطح استنباطی نیز از آزمون

اقل عاملی تائیدی از فن مدل سازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر  با رویکرد روش حد

برای بررسی همه جانبه و کامل ، لیزرل   smart-PLS2مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار 

 .استمدل مفهومی پژوهش بهره وافر گرفته شده 
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 اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش: 2شماره جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد سواالت متغیر                

 10/3 65/1 93/0 2/ 52 سوال32 زش اخالقیار

 16/3 31/0 52/0 33/1 سوال32 ارزش اجتماعی

 18/3 32/0 39/0 33/1 سوال32 ارزش اقتصادی

 19/3 51/1 81/0 33/1 سوال6 ارزش سیاسی

 10/3 33/0 81/0 31/1 سوال6 ارزش مذهبی

 12/3 33/0 33/9 29/1 سوال32 ارزش زیبایی

 03/3 55/1 39/0 39/2 سوال32 نیازسنجی

 12/3 39/0 33/0 33/1 سوال 33 طراحی و برنامه  ریزی

 12/3 35/0 53/0 35/1 سوال33 فراهم آوردن آموزش

 18/3 32/0 61/0 33/1 سوال 32 ارزشیابی نتایج

 حقیقت سواالتبررسی

سبه گردیده برای بررسی سواالت تحقیق ابتدا ضرایب مسیر و معناداری آنان با نرم افزار لیزرل محا

 : است که شرح آنان در ذیل ارائه می گردد 

آموزش  33339عملکرد برشاخص های ( ارزش مدیریتابعاد )اخالقی  تأثیرارزش های-3

( و ارزشیابی نتایج آموزشآموزشی،  اجرای آموزش و برنامه ریزی  ، طراحیآموزشنیازسنجی)

 دانشگاه فرهنگیان به چه میزان است ؟  

 آموزش در دانشگاه فرهنگیان 33339تاثیر ارزش های اخالقی بر شاخص های ایزو : 1شماره دولج

 نتیجه سوال t-value ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل

 تاثیر مثبت دارد 9/24 51/3 نیازسنجی ارزش اخالقی

 تاثیر مثبت دارد 92/2 06/3 ریزیوبرنامهطراحی ارزش اخالقی

 تاثیر مثبت دارد 33/2 12/3 اجرای آموزش ارزش اخالقی

 تاثیر مثبت دارد 95/1 92/3 ارزیابی آموزش ارزش اخالقی

،  اثرمستقیم مؤلفه های متغیر ارزش اخالقی بر نیازسنجی با 1اساس یافته های جدول شماره بر

 ، 06/3،  برطراحی وبرنامه ریزی آموزشی در دانشگاه فرهنگیان 51/3ضریب محاسبه شده  

مثبت که .  است 92/3و بر ارزشیابی نتایج عملکرد دردانشگاه  12/3براجرای آموزش در دانشگاه 
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بدین معنا که با افزایش ارزش اخالقی از ابعاد مدیریت ارزش  .  دار است معنی 39/3و در سطح 

،  واحد در 12/3واحد در طراحی  06/3افزایش درنیازسنجی، ، واحد 51/3به اندازه یک واحد

واحد بوشهر روی  فرهنگیان واحد در ارزشیابی نتایج عملکرد دانشگاه 92/3اجرای آموزشی و 

 92/2،  درطراحی  20/5آزمون در نیازسنجی   tضریب معنی داری این رابطه یا آماره .  می دهد

به دست آمده است که همگی آنان  بزرگتر از مقدار  95/1و در ارزشیابی 33/2در اجرای آموزش 

دهد همبستگی مشاهده شده  بوده و نشان می 58/3یعنی  3/3 9در سطح خطای  tنی بحرا

توان  های این پژوهش در ارتباط با سؤال اول تحقیق، می بنابراین بر اساس یافته.  معناداراست

متغیر اخالقی از ابعاد مدیریت ارزش بر عملکرد آموزشی دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر : گفت

 .معناداری داردتأثیر مثبت  و 

آموزش  33339عملکرد بر شاخص های  (ارزش ابعاد مدیریت)اجتماعی تأثیرارزش های -2

و ارزشیابی نتایج نیازسنجی آموزش، طراحی و برنامه ریزی آموزشی،  فراهم آوردن آموزش )

 تا چه میزان است ؟دانشگاه فرهنگیان  (آموزش

 آموزش در دانشگاه فرهنگیان 33339شاخص های ایزو اجتماعی برتاثیرارزش های: 0شماره جدول

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب 

 مسیر
t-value نتیجه سوال 

 تاثیر مثبت دارد 26/0 33/3 نیازسنجی ارزش اجتماعی

 تاثیر مثبت دارد 61/0 55/3 ریزیوبرنامهطراحی ارزش اجتماعی

 داردتاثیر مثبت  99/1 95/3 اجرای آموزش ارزش اجتماعی

 تاثیر مثبت دارد 68/2 18/3 ارزیابی آموزش ارزش اجتماعی

، اثرمستقیم مؤلفه های متغیر ارزش اجتماعی بر  0اساس یافته های جدول شماره بر

،  برطراحی وبرنامه ریزی آموزشی در دانشگاه 33/3نیازسنجی با ضریب محاسبه شده 

و بر ارزشیابی نتایج عملکرد در دانشگاه  95/3،   بر اجرای آموزش در دانشگاه 55/3فرهنگیان 

بدین معنا که با افزایش ارزش  . دار است معنی 39/3و در سطح مثبت که . است 18/3

 55/3افزایش درنیازسنجی،واحد  33/3از ابعاد مدیریت ارزش به اندازه یک واحد، اجتماعی

نتایج عملکرد   ابیواحد در ارزشی 18/3واحد در اجرای آموزشی و  95/3 در طراحی،واحد 

آزمون در  tضریب معنی داری این رابطه یا آماره . دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر روی می دهد

به دست  68/2و در ارزشیابی 99/1،  در اجرای آموزش 61/0،  در طراحی 26/0نیازسنجی
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 بوده و 58/3یعنی  3/3 9در سطح خطای  tآمده است که همگی آنان  بزرگتر از مقدار بحرانی 

های این پژوهش  بنابراین براساس یافته.  دهد همبستگی مشاهده شده معناداراست نشان می

متغیراجتماعی از ابعاد مدیریت ارزش بر عملکرد : توان گفت درارتباط با سؤال دوم تحقیق،  می

 .آموزشی دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر تأثیر مثبت  و معناداری دارد

آموزش 33339عملکردبرشاخص های  (ارزش مدیریت ابعاد)اقتصادی تأثیر ارزش های -1

 (و ارزشیابی نتایج آموزشنیازسنجی آموزش، طراحی و برنامه ریزی،  فراهم آوردن آموزش )

 تا چه میزان است ؟ دانشگاه فرهنگیان 

 رهنگیاندانشگاه فآموزش در  33339برشاخص های ایزو اقتصادی تاثیرارزش های : 9شماره جدول

 نتیجه سوال   t-value ضریب مسیر  متغیر وابسته  متغیر مستقل 

 تاثیر مثبت دارد 85/2 12/3 نیازسنجی ارزش اقتصادی 

 تاثیر مثبت دارد 31/0 51/3 ریزیوبرنامهطراحی ارزش اقتصادی

 تاثیر مثبت دارد 58/1 81/3 اجرای آموزش ارزش اقتصادی

 تاثیر مثبت دارد 95/2 16/3 ارزیابی آموزش ارزش اقتصادی

، اثرمستقیم مؤلفه های متغیرارزش اقتصادی بر نیازسنجی 9اساس یافته های جدول شماره بر

،  51/3،  برطراحی و برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه فرهنگیان 12/3با ضریب محاسبه شده  

مثبت که . است 16/3ه و برارشیابی نتایج عملکرد دردانشگا 81/3بر اجرای آموزش در دانشگاه 

از ابعاد مدیریت  اقتصادیبدین معنا که با افزایش ارزش  . دار است معنی 39/3و در سطح 

واحد 81/3واحد درطراحی،  51/3افزایش در نیازسنجی، واحد 12/3ارزش به اندازه یک واحد 

بوشهر روی واحد درارزشیابی نتایج عملکرد دانشگاه فرهنگیان واحد 16/3در اجرای آموزشی و 

،  در طراحی 85/2آزمون در نیازسنجی   tضریب معنی داری این رابطه یا آماره .  می دهد

به دست آمده است که همگی آنان   95/2و در ارزشیابی 58/1،  در اجرای آموزش 31/0

دهد همبستگی  بوده و نشان می 58/3یعنی  3/3 9در سطح خطای  tبزرگتر از مقدار بحرانی 

های این پژوهش درارتباط با سؤال سوم  بنابراین براساس یافته.  معناداراستمشاهده شده 

متغیراقتصادی از ابعاد مدیریت ارزش بر عملکرد آموزشی دانشگاه : توان گفت تحقیق،  می

 .فرهنگیان واحد بوشهر تأثیر مثبت  و معناداری دارد
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آموزش 33339ملکرد بر شاخصهای ع( ارزشابعاد مدیریت )سیاسی تأثیرارزش های  -0

و ارزشیابی نتایج نیازسنجی آموزش، طراحی و برنامه ریزی آموزشی،  فراهم آوردن آموزش )

 تا چه میزان است ؟  دانشگاه فرهنگیان   (آموزش

 آموزش در دانشگاه فرهنگیان 33339سیاسی بر شاخص های ایزو تاثیرارزش های  :8جدول شماره

 نتیجه سوال t-value مسیر ضریب متغیر وابسته متغیر مستقل

 تاثیر مثبت دارد 93/2 19/3 نیازسنجی ارزش سیاسی

 تاثیر مثبت دارد 12/1 56/3 ریزیوبرنامهطراحی ارزش سیاسی

 تاثیر مثبت دارد 85/2 63/3 اجرای آموزش ارزش سیاسی

 تاثیر مثبت دارد 33/2 09/3 ارزیابی آموزش ارزش سیاسی

، اثرمستقیم مؤلفه های متغیر ارزش سیاسی  بر نیازسنجی  8ماره اساس یافته های جدول شبر

،  56/3، برطراحی وبرنامه ریزی آموزشی در دانشگاه فرهنگیان  19/3با ضریب محاسبه شده  

که . است 09/3و  بر ارزشیابی نتایج عملکرد دردانشگاه  63/3براجرای آموزش در دانشگاه 

از ابعاد مدیریت  سیاسیبدین معنا که با افزایش ارزش  . دار است معنی 39/3و در سطح مثبت 

 63/3واحد در طراحی، 56/3افزایش در نیازسنجی ، واحد  19/3ارزش به اندازه یک واحد ،

واحد در ارزشیابی نتایج عملکرد دانشگاه فرهنگیان واحد  09/3واحد در اجرای آموزشی و 

،  در  93/2آزمون در نیازسنجی  tا آماره ضریب معنی داری این رابطه ی.  بوشهر روی می دهد

به دست آمده است که همگی  33/2و در ارزشیابی 85/2 ،  در اجرای آموزش 12/1طراحی 

دهد  بوده و نشان می 58/3یعنی  3/3 9در سطح خطای  tآنان بزرگتر از مقدار بحرانی 

وهش درارتباط با های این پژ بنابراین براساس یافته.  همبستگی مشاهده شده معناداراست

متغیرسیاسی ازابعاد مدیریت ارزش بر عملکرد آموزشی : توان گفت سؤال چهارم تحقیق،  می

 .دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر تأثیر مثبت  و معناداری دارد

آموزش  33339ارزش برشاخص های عملکرد  مدیریتاز ابعاد مذهبی تأثیر ارزش های -9

و ارزشیابی نتایج برنامه ریزی آموزشی،  فراهم آوردن آموزش نیازسنجی آموزش، طراحی و )

     تا چه میزان است ؟دانشگاه فرهنگیان   (آموزش
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 آموزش در دانشگاه فرهنگیان 33339برشاخص های ایزو مذهبیتاثیرارزشهای: 3جدول شماره

 نتیجه سوال t-value ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل

 تاثیر مثبت دارد 83/2 05/3 نجینیازس ارزش مذهبی

 تاثیر مثبت دارد 89/1 58/3 ریزیوبرنامهطراحی ارزش مذهبی

 تاثیر مثبت دارد 30/2 82/3 اجرای آموزش ارزش مذهبی

 تاثیر مثبت دارد 33/1 06/3 ارزیابی آموزش ارزش مذهبی

بی  بر نیازسنجی ، اثرمستقیم مؤلفه های متغیر ارزش مذه3اساس یافته های جدول شماره بر

، 58/3، برطراحی وبرنامه ریزی آموزشی در دانشگاه فرهنگیان 05/3با ضریب محاسبه شده  

که . است 06/3و بر ارزشیابی نتایج عملکرد در دانشگاه  82/3براجرای آموزش در دانشگاه 

یریت از ابعاد مد مذهبیبدین معنا که با افزایش ارزش .  دار است معنی 39/3و درسطح مثبت 

واحد  82/3واحد درطراحی،  58/3واحد افزایش در نیازسنجی،  05/3ارزش به اندازه یک واحد

واحد در ارزشیابی نتایج عملکرد دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر  06/3در اجرای آموزشی و 

 ،  در طراحی83/2آزمون در نیازسنجی  tضریب معنی داری این رابطه یا آماره .  روی می دهد

به دست آمده است که همگی آنان   33/1و در ارزشیابی 30/2در اجرای آموزش  ، 89/1

دهد همبستگی  بوده و نشان می 58/3یعنی  3/3 9در سطح خطای  tبزرگتر از مقدار بحرانی 

های این پژوهش در ارتباط با سؤال پنجم  بنابراین بر اساس یافته.  مشاهده شده معناداراست

غیر مذهبی از ابعاد مدیریت ارزش بر عملکرد آموزشی دانشگاه مت: توان گفت تحقیق،  می

 .فرهنگیان واحد بوشهر تأثیر مثبت  و معناداری دارد

آموزش 33339برشاخص های عملکرد ( ارزشمدیریت ابعاد )زیبایی تأثیرارزش های -8

 (آموزشو ارزشیابی نتایج نیازسنجی آموزش، طراحی و برنامه ریزی،  فراهم آوردن آموزش )

 تا چه میزان است ؟  دانشگاه فرهنگیان  
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 آموزش در دانشگاه فرهنگیان   33339زیبایی بر شاخص های ایزو تاثیرارزش های  :6شماره جدول

متغیر 

 مستقل
 نتیجه سوال t-value ضریب مسیر متغیر وابسته

ارزش  

 زیبایی
 تاثیر مثبت دارد 33/1 13/3 نیازسنجی

ارزش  

 زیبایی
 تاثیر مثبت دارد 33/1 08/3 ریزیوبرنامهطراحی

 تاثیر مثبت دارد 13/0 83/3 اجرای آموزش ارزش زیبایی

 تاثیر مثبت دارد 06/1 91/3 ارزیابی آموزش ارزش زیبایی

،  اثرمستقیم مؤلفه های متغیر ارزش زیبایی  بر نیازسنجی  6اساس یافته های جدول شماره بر

،  08/3برطراحی وبرنامه ریزی آموزشی در دانشگاه فرهنگیان ،  13/3با ضریب محاسبه شده  

که . است 91/3و بر ارزشیابی نتایج عملکرد در دانشگاه  83/3بر اجرای آموزش در دانشگاه 

از ابعاد مدیریت  زیباییبدین معنا که با افزایش ارزش  . دار است معنی 39/3و در سطح مثبت 

واحد 83/3واحد در طراحی،  08/3افزایش در نیازسنجی،  واحد 13/3ارزش به اندازه یک واحد، 

واحد در ارزشیابی نتایج عملکرد دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر  91/3در اجرای آموزشی و 

،  در طراحی 33/1آزمون در نیازسنجی   tضریب معنی داری این رابطه یا آماره .  روی می دهد

به دست آمده است که همگی آنان   06/1و در ارزشیابی 13/0،  در اجرای آموزش 33/1

دهد همبستگی  بوده و نشان می 58/3یعنی  3/3 9در سطح خطای  tبزرگتر از مقدار بحرانی 

های این پژوهش درارتباط با سؤال ششم  بنابراین بر اساس یافته.  مشاهده شده معناداراست

لکرد آموزشی دانشگاه متغیر زیبایی  از ابعاد مدیریت ارزش بر عم: توان گفت ی، متحقیق

 .فرهنگیان واحد بوشهر تأثیر مثبت  و معناداری دارد

  گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد و مولفه های مدیریت ارزش بر عملکرد سازمانی 

نظریه مدیریت ارزش، رابطه مثبت و معنی داری را .  انجام شد 33339ومبتنی بر استاندارد ایز

  .نشان می دهد   33339وکرد سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزبا عمل
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های اخالقی بر  ارزشکه  نتایج حاصل از اولین سوال تحقیق  حاضر نشان می دهد

با توجه به تاثیر مثبت و معنادار دارد  دانشگاه فرهنگیان آموزش در  33339شاخص های ایزو 

حاکمیت شایسته -3با عناوین   اساسیفه مول 1متغیر ارزشهای اخالقی  از   نتایج تحقیق،

بازمهندسی و بهبود مستمرفرایندهای کسب و کار  -2 دانشگاه گزینی و شایسته ساالری در 

حاکمیت "شاخص ارزش اخالقی  .ستفاده شده استادانشگاه مراعات منشور اخالقی  -1

با میانگین  "توانمندسازی کارکنان شایسته ساالری و شایسته گزینی در سازمان وآموزش و

های  از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیر شاخص های ارزش 83/3و انحراف معیار   53/0

 در اخالقیارزشنتایج بدست آمده طبق( خبرگان)ازنظرطورکلی ه ب  .اخالقی برخوردارمی باشد

 به آخررت 12/3اجرای آموزش با ضریب تاثیر در ورتبه اول  در 51/3با ضریب تاثیر  نیازسنجی

های اخالقی  سازمانی ارزش وقتی -3 :تحقیق نشان می دهدسوال  از  نتیجه این   .قراردارد

 کارکنان جهت توانمند شسازمان و امرآموز نظیرحاکمیت شایسته ساالری و شایسته گزینی در

ارزش هایش  رسالت و از سازی و بهسازی آنان را وجهه همت خود قرار دهد و تصویری واضح

  با  آنقرین ساختن و دارای اساس محکمی برای تعالی بخشیدن به مدیریت خود  اشد،داشته ب

 می نتایج حاضر چنین استنباط -(2  (. 62بالنچارد و اوکانر،)های واقعی است  ارزش و رسالت

 ایزو عملکرد هبودب به منجر تواندمی آنفرعی زیرشاخص سه با اخالقی های ارزش که گردد

چنانچه هرسازمانی بخواهد شاخص های  ( 1  .شوددانشگاه فرهنگیان  آموزش در 33339

یا اداره تحت سرپرستی خود اجرا و پیاده سازی نماید باید به  آموزش را در سازمان و 33339

  ایی نسبت به پاالیش،و شاخص های زیر مجموعه آن توجه و بصورت دوره های اخالقی ارزش

 اقدام سازمان آن با فلسفه و ماهیت وجودی  ارزشها متناسب  کارآیی آنروزآمدی و  بازآفرینی،

ها آن چهار شاخص را برای نتایج  مطلوب اجرا و پیاده سازی  برآن ارزش تمرکز با و نماید

های پایه زیر بنای مدیریت مبتنی برارزش  های اخالقی بعنوان ارزش ارزش بنابراین-0 .نماید

 -9  .های کسب وکار به کارگرفته شوند رت متعارف در کنار سایرارزشهستند ولی باید به صو

بنابراین هم در زمینه   های اخالقی مسیر دستیابی به اهداف را ترسیم می کنند، اینکه ارزش

 .اتخاذ تصمیمات وهم دگرگونی و نیل به اهداف بویژه اهداف استراتژیک نقش بنیادی دارند

نیازسنجی  یق با این عنوان که ارزش اخالقی باالترین رتبه درتحقسوال از  نتایج این همچنین

ولی با تحقیق مشابهی که توسط شریفیان و مصلی  .به دست آموده باشد یافت نشد

با عنوان ارزیابی سلسله مراتب ارزش ها و منابع تاثیر گذار بر باورهای داوطلبان  (3150)نژاد
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همسو می باشد که به این نتیجه دست یافتند از ورود به رشته تربیت بدنی انجام داده بودند 

ارزش اخالقی دارای باالترین رتبه و ارزش   بین شش ارزش مورد بررسی در این تحقیق،

اقتصادی و هنری به   معنوی،  سیاسی دارای پایین ترین رتبه بود و ارزش های اجتماعی،

ال .یق با نتایج تحقیق  روبیننتایج این تحق  .ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند

( 3550)وبوئن  دین ،(2331)و دالگارد  جانگ پارک، چن،–رسچک وسیگنیکا سین،  دالگارد

 ،(2338)الکشمن ;(2333کلیفس هلستن ،(2331) وایمیلیانی ایمیلیانی( 2331) ایمیلیانی

وندان . اچ.، دیزایر(3556)همکاران  والدمن و( 3553)، ساسیکودییونی (2332)لیکروکنویس

 .همسو است ومشابه نیز به طریقی ( 2333) وهمکاران

بر  جتماعیهای ا ارزشکه نتایج حاصل از دومین سوال تحقیق حاضرنشان می دهد

با توجه به تاثیر مثبت و معنادار دارد دانشگاه فرهنگیان آموزش در  33339شاخص های ایزو 

وظایف با  جدیت درانجام -3( فرعی مولفه 1های اجتماعی از ارزش نتایج تحقیق برای متغیر

مدیریت  -2گروهی و سازمانی  های فردی، تیم سازی وتوجه مهارت برجذابیت شغلی، تاکید

م با أبرقراری روابط و مناسبات انسانی تو -1( سازگاری و انطباق پذیری )اثر بخش تغییر 

در مولفه ( خبرگان )ظر از ن .استحمایت اجتماعی استفاده شده  از برخوردار احترام متقابل و

برقراری روابط و  "شاخص ارزش اجتماعی  با سه زیر شاخص عنوان شده، های اجتماعی ارزش

و   35/0میانگین با  "ازحمایت اجتماعی مناسبات انسانی توام با احترام متقابل و برخوردار

- اجتماعیهای  به سایر زیر شاخص های ارزش  اهمیت بیشتری نسبت از 88/3انحراف معیار 

 بدستتایج ن طبق اجتماعی های رزشا درمولفه (ازنظرخبرگان طورکلی به  .برخوردارمی باشد

 شاخص در و رتبه باالترین 55/3 تاثیر ضریب با آموزش ریزی برنامه و طراحی شاخصاز  آمده

- تحقیق نتایج از .داردقرار رتبه خرینآ یا رتبه ترینپائین18/3 تاثیر ضریب با آموزشارزشیابی 

 آموزشی هایدوره  ریزیبرنامه و طراحی در بخواهددانشگاه   چنانچه : گرددمی استنباط چنین

 هایشیوه از گیریبهره دراول  باید بردارد گام باشدمی آموزش 33339 یها شاخصاز یکی که

و همچنین  های تعاملی وگروهیآموزش اهی،کارگ های آموزش از قبیل آموزشی نوین و مؤثر

 اضافه برآن مطالب به فراگیران و انتقال در ای برای تسهیلرسانه نرم افزارهای چند از  استفاده

  ضعف نقاط رفع  برای – 2  .کندتالش  ..وکالن آموزشی و استگذاری خردیس  ریزی، برنامه در

آموزشی جامع برای ارائه انواع  برنامه تدوین وشگاه دان دردانشجویان و اساتید  آموزش نظام
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 برای پست های مختلف به ارزش و مهارتی ویژه مدیران وکارکنان بینشی  های دانشی،آموزش

 مفید روابط برقراری آن زیرمجموعه از شده تائید فرعی های شاخص های اجتماعی به خصوص

بنابراین در   .نماید  ویژه اجتماعی توجه حمایت از برخوردار و متقابل احترام با مأتو سازنده و

درتعامالت ومراودات   مهمترین ساز وکارهای دستیابی به ارزش های جدید،  شروع هزاره سوم،

به   هایی که سازمان .(یعنی ارزش های اجتماعی)هاست  محیطی و در نقاط مرزی سازمان

کردی ، قدمی وآفتاب آذری )ه یکدیگر عمل می نمایندعنوان یک جامعه یا خانواده وابسته ب

که بر ارزش های محیط ( 3161)تحقیق با تحقیقات داریاپور  این سوال از  نتایج این (.52،

استقالل وآرامش درونی پنج   احترام به والدین و بزرگترها،  امنیت برای خانواده،  زیست،

اولویت ارزشی جامعه مورد .ت باالیی داشتندارزش اجتماعی بودند که از نظر پاسخگویان اولوی

  قدرت،  موفقیت،  استقالل،  همنوایی،  جهان گرایی،  خیرخواهی،  امنیت،  سنت، :بررسی

با   .های اجتماعی مدیریت ارزش می باشد مطابقت دارد انگیزش و لذت نیز که بر ارزش

  رفتارهای رابطه گرای مثبت، که نشان دادندنیز (2333) و همکاران وندان.اچ .تحقیقات دیزایر

رهبران ضعیف موثراساسی و ضروری است  در کار برای های اجتماعی ارزش زا احترام متقابل

های اجتماعی تاکیدکرده بودند  مطابقت و  ارزشمؤلفه های  به شناسایی  همخوانی داردکه

 .دهمسو می باش

قتصادی ارزش های ا :نتایج حاصل از سومین  سوال تحقیق  حاضر نشان می دهد

با توجه . داردتاثیر مثبت و معنادار  دانشگاه فرهنگیان آموزش در  33339برشاخص های ایزو 

-3با عبارات ( مولفه فرعی)متغیر آشکار 1به نتایج تحقیق برای متغیر ارزش های اقتصادی از

 -1تولید علم  تاکید بر تحقیق ، پژوهش و -2( سودآوری، کارآفرینی)رقابتی مزیت هایتوسعه 

از  .جدید و شبکه ایی اقتصاد نوآوری استفاده شده استدسترسی فراگیر اطالعاتی به دانش 

در مؤلفه ارزش های اقتصادی با سه زیر شاخص عنوان شده شاخص ارزش  (خبرگان)نظر

با  "(دانایی محوری، اقتصاد مبتنی بر دانش )تاکید برتحقیق، پژوهش و تولید علم  "اقتصادی

از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص های ارزش  81/3و انحراف معیار  11/0انگین می

-اقتصادی ارزش به طورکلی آمده بدست نتایج   طبق .برخوردار می باشدهای اقتصادی 

-و در شاخص رتبه  باالترین 51/3تاثیربا ضریب و برنامه ریزی آموزشی طراحی درشاخص 

 نشان تحقیق ایننتیجه .  قرار داردرتبه  و یا آخرین ترینپایین 12/3یب تاثیرضربا  نیازسنجی
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 ازیکی  آموزشی که دوره های ریزیو برنامهبخواهد درطراحی دانشگاه  چنانچه  :دهدمی

 به مالحظات جامعریزی  باید در برنامه-(3 .بردارد باشد گاممی آموزش33339 شاخص های 

اساتید، دانشجویان  و مدیران متناسب با سرانه منظور افزایش سرانه آموزشی الی؛  به م

تائید شده ارزش  فرعی شاخص هایآموزشی سازمان های موفق  داخلی وخارجی، در راستای 

تحقیق و پژوهش، اقتصاد دانایی محور برای اجرای برترطراحی و برنامه ریزی و )های اقتصادی

 ازاینحاصل نتایج. نمایدر توجه واف دانشگاه فرهنگیاندر آموزش  33339ی سایر شاخص ها

 برزوفرهی بوزنجانی،  محمد ابراهیم سنجقی،  محمد بازرگانی وتحقیق با تحقیقات سوال از 

مطابقت دارد، که معتقدند هرسازمان در بعد فرهنگ تحول گرا ( 3152)محمد رضا سلطانی 

همچنین نتایج حاصل از این سوال از تحقیق با تحقیق مایکل . ندبردانایی محوری تاکید دار

نیز که بر دسترسی فراگیر اطالعاتی به دانش جدید از زیر مجموعه ارزش های (3556)پورتر

 .اقتصادی  است،  همسو می باشد

بر سیاسی ارزش های : نتایج حاصل ازچهارمین سوال تحقیق  حاضر نشان می دهد

با توجه به .  داردتاثیر مثبت و معنادار دانشگاه فرهنگیان آموزش در  33339شاخص های ایزو 

توسعه  مسیر -3مؤلفه فرعی با عبارات   2نتایج تحقیق برای متغیرارزش های سیاسی از

به   .دارابودن نفوذ ، قدرت وشهرت در شغل استفاده شده است -2پیشرفت و امنیت شغلی 

- شاخص ،شده عنوانبا دو زیر شاخص  سیاسی زش هایاردر مؤلفه ( خبرگان)از نظر طورکلی 

و انحراف  36/0میانگین با  ،"وکسب شهرت درشغل نفوذ،  قدرتدارا بودن "سیاسی ارزش

-ارزش های از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص های  16/3و واریانس  83/3معیار

تحقیق باید گفت دانشگاه فرهنگیان در تبیین نتایج این سؤال از .  باشدسیاسی برخوردار می

جهت مزیت رقابتی برتر با سایر دانشگاه های کشور باید به مؤلفه های ارزش سیاسی در امر 

طراحی و برنامه ریزی آموزشی  نیز توجه داشته باشد و با نفوذ و قدرت برتر در ارائه خدمات 

از مشارکت آحاد  فرهنگی با کیفیت درامریادگیری،  تدریس و پژوهش گام بردارد و

 طراحیدر شاخص سیاسی ارزشبطورکلی آمده  بدستنتایجطبق اندیشمندان استفاده نماید 

 و در شاخص نیازسنجی با ضریب تاثیر رتبه باالترین 3 /56تاثیر با ضریبریزی آموزشی وبرنامه

با تحقیقات تحقیق سوال از  نوعازاینحاصلنتایج .  پائین ترین یا آخرین رتبه قرار دارد 3/ 19

اعتبار،  که بر ارزش های ادراک شده از جمله ( 2333)ماجاآرس النجیک، کاالدزیکووسنا زابکر 

مشتریان از ارزش  شهرت و کیفیت ارتباطات شرکت ها و نتایج آن بر رضایتمندی و وفاداری
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قدرت، که بر (2335) نتایج این تحقیق با تحقیقات شواتز. های سیاسی می باشد مطابقت دارد

خود گردانی، تحقق پذیری، تحریک، جهانی سازی، خیرخواهی،  انطباق پذیری،  سنت و 

نتایج این تحقیق با تحقیقات  .امنیت وغیره از ارزش های سیاسی تاکید دارد مطابقت می نماید

  عملکردگرایی، آینده نگری،  قاطعیت،که بر ارزش هایی سیاسی ( 2331)هاوس و همکاران 

، جمع گرایی درون گروهی،  جمع گرایی بین (نوع دوستی)فاصله قدرت،   توجه به انسان 

 .گروهی،  اجتناب از عدم اطمینان و  برابری جنسیتی می باشد مطابقت دارد 

بر مذهبی های  ارزش: نتایج حاصل از  پنجمین  سوال تحقیق حاضر نشان می دهد

با توجه به  .داردتاثیر مثبت و معنادار رهنگیان دانشگاه فآموزش در 33339شاخص های ایزو 

نیل به اهداف و کمال  -3( گویه)متغیرآشکار 2نتایج تحقیق برای متغیرارزش های مذهبی از

از به طورکلی . امید آفرینی و نشاط انگیز بودن امور سازمانی استفاده شده است -2گرایی 

-ارزششده، شاخص عنوان رشاخص با دو زیمذهبی ارزش های در مولفه ( خبرگان)نظر

 82/3و انحراف معیار  323/0میانگینبا، "امورسازمانیبرانگیز بودن  و نشاط امیدآفرینی"مذهبی

-.  باشدبرخوردار میمذهبی ارزش های  سایر زیر شاخص هایبه نسبت بیشتری از اهمیت 

باالترین  58/3تاثیر ضریببا  آموزشییزی رو برنامهطراحی  بطورکلی ارزش مذهبی در شاخص

این سوال نتیجه .  یا آخرین ترین رتبه قرارداردپایین ترین  06/3و درشاخص نیازسنجی رتبه

که آموزشی های دوره ریزیو برنامهبخواهد درطراحی سازمانی  دهد چنانچهمینشان  تحقیقاز

ها ها والزامات بردارد باید در محدودیت گام آموزش می باشد 33339از شاخص هاییکی 

آموزش،  بهافراد توانایی برنامه، قابلیت دسترسی، انگیزش ها، زمانبندیمشیقوانین، خط)

معتبرآموزش، روش های آموزش بالقوه جهت تأمین نیازهای آموزشی،  دوره ها پیمانکاران 

( ها؛ تربیت و مشاوره درحین کار؛ خودآموزیوکارگاه ها در داخل و بیرون دانشگاه؛ کارآموزی 

امور امیدآفرینی و نشاط برانگیز بودن )به ارزش های مذهبی و شاخص های زیر مجموعه آن 

های مذهبی به ارزش سازمانی توجه وافر نشان دهد و سیاستگذاری و برنامه ریزی با توجه

زتحقیق با تحقیق مدل فرهنگی نتایج این سؤال ا. بودن را سرلوحه کارخود قراردومکتبی 

تحقیق نورباال و . داردتاکید دارند، مطابقت و امیدآفرینی  گراییبرتعالینیزکه ( 3551)ساشکین 

نتایج نشان داد ارزش های دینی و  داردکه تحقیقی انجام دادند نیز مطابقت(3168)همکاران 

شمار می روند و ارزش هنری یا اجتماعی در تمام مراحل تحقیق اولویت های اول و دوم به 

مقایسه ارزش های دانشجویان نشان دادکه با . زیبایی آخرین سنخ ارزشی دانشجویان است
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وجودکاهش ارزش های مذهبی،  نظری و اغلب ارزش سیاسی در سال دوم مطالعات،  همواره 

 .ارزش مذهبی بعنوان ارزش برتر دانشجویان است 

زیبایی ارزش های : ق حاضر نشان می دهدنتایج حاصل از ششمین سؤال تحقی

با توجه  . داردتاثیرمثبت و معنادار دانشگاه فرهنگیان آموزش در  33339برشاخص های ایزو 

روابط  -3با عبارات ( مؤلفه)متغیرآشکار  1برای متغیر ارزش های زیبایی ازبه نتایج تحقیق 

مندی فرهنگی در هماهنگی توان -2(استانداردهای رسمی )منطقی و هدفمند بین مشاغل، 

برخورداری از شبکه اطالعاتی هوشمند و دقیق درکنترل و نظارت درانجام  -1ارزش ها و باورها 

با سه  زیباییارزش های درمؤلفه ( خبرگان)ازنظربه طور کلی  .کار استفاده شده است

در وشمند و دقیق هاطالعاتی رخوردار ازشبکه ب "زیبایی ارزش شده،  شاخصعنوان زیرشاخص 

بیشتری اهمیت  از 816/3 معیارانحراف و 153/0با میانگین ،"انجام کار در  و نظارت کنترل

آمده بدست  نتایج طبق.  نسبت به سایر زیر شاخص های ارزش های زیبایی برخوردار می باشد

 83/3با ضریب تاثیر یا اجرای آموزشآموزش آوردن  فراهم در شاخص زیبایی ارزشبطورکلی 

ار قرتاثیر رتبه یا آخرین پایین ترین  13/3و درشاخص نیازسنجی با ضریب تاثیر  رتبهباالترین 

فراهم   درشاخص بخواهددهد چنانچه دانشگاه مینشان  تحقیقسوال از  این نتیجه  .دارد

 می باشد، آموزش 33339یها شاخص از یکی کهآموزش و مؤلفه های زیر مجموعه آنآوردن

در  تغییر  های مثبت، ایجاد نگرش برای تبلیغات ارایه رسانی و اطالع در باید بردارد گام

 تغییر  مؤثر، ها به طور دوره برگزاری طریق ازاساتید،  دانشجویان وکارکنان ای  عملکرد حرفه

توجیه )از آموزشقبل تیبانی پشبه  طورکلیبه  و بازده و محصول براساس نتایج دوره ها در

و آموزش ارایه اطالعات مناسب؛ توجیه یادگیرنده درمورد ماهیت از طریق پیمانکارآموزشی 

بین مدرس ویادگیرنده  مواردی از فاصله ها که هدف  در جهت رفع آنهاست و ایجاد ارتباط

 .اقدام موثر نماید 

دوم ارزش   اول ارزش اخالقی، : نیازسنجی مؤلفهابعاد ارزشی اثرگذار بر : از نگاهی دیگر 

پنجم ارزش اقتصادی و ششم ارزش   چهارم ارزش سیاسی،  مذهبی، سوم ارزش  اجتماعی،

اولویت : مؤلفه طراحی و برنامه ریزی آموزشی در ابعاد ارزشی اثرگذار بر .  قرار دارند زیبایی 

رزش مذهبی،  چهارم ارزش اول ارزش اجتماعی،  دوم ارزش سیاسی،  سوم ا:ابعاد ارزشی

ابعاد ارزشی اثرگذار بر در .  اقتصادی،  پنجم ارزش اخالقی و ششم ارزش زیبایی قراردارند

اول ارزش سیاسی،  دوم ارزش اقتصادی،  سوم : اولویت ابعاد  ارزشی : مؤلفه اجرای آموزشی 
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. ی قرار دارندارزش مذهبی،  چهارم ارزش زیبایی،  پنجم ارزش اجتماعی و ششم ارزش اخالق

اول ارزش زیبایی، دوم : اولویت ابعاد  ارزشی :  مؤلفه ارزیابی آموزشی درابعاد ارزشی اثرگذار بر 

ارزش اخالقی،  سوم ارزش مذهبی ، چهارم ارزش سیاسی،  پنجم ارزش اقتصادی و ششم 

ؤلفه در مؤلفه نیازسنجی شاخص ارزش اخالقی،  در مبنابراین . ارزش اجتماعی قرار دارند 

طراحی و برنامه ریزی آموزشی،  شاخص ارزش اجتماعی، در مؤلفه فراهم آوردن آموزش 

شاخص ارزش سیاسی،  در مؤلفه ارزشیابی نتایج آموزش شاخص ارزش زیبایی به ترتیب چهار 

تحقیق درپایان انتظار می رود با .  شاخص ارزشی برتر در مدل طراحی شده قرار گرفتند

ترکیبی با رویکرد زمینه که یک روشها  احی الگوی مدیریت برپایه ارزشطر اکتشافی -آمیخته 

برای  تدریجاً این الگوبه شکل چارچوبی کالن. ایی به ویژه مناسب برای تئوری سازی می باشد

این فرهنگ      آید و به وسیله دربازآفرینی دوباره و مستمر فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان 

رای نوآوری علمی و کاربردی را برای همه سازمان های آموزشی کشور به نو، تعهد جمعی ب

شناسایی ابعاد و مولفه های  ارزشی مدیریت ارزش و تاثیر آن بر شاخص های لذا   .وجود آورد

و اجرای آن در گام های دوم و سوم پس از انجام این پژوهش گسترده با  33339استاندارد 

 . بسیار حیاتی و مهم است  دانشگاه فرهنگیان کاربردهای فراوان مدیریتی در 

 پیشنهادات تحقیق

 در تدوین و تالیف شاخص های ارزش ها به عنوان یک نمونه دیگر در سزازمان هزای آموزشزی   -9

 پیشنهاد مزی شزود بزرای طراحزی و پیزاده سزازی ارزش هزای       -2.  اقدام و استفاده شودفرهنگی

امه های دوره ای سزاالنه میززان دقزت و توجزه دانشزگاه،       محوری دانشگا ه ها در فعالیت ها و برن

 دانشگاه فرهنگیزان  ومدیران در تنظیم اهداف ، برنامه ها و تحقق بیانیه های ارزش های  کارکنان

کامزل کارکنزان دانشزگاه  بزا روش شناسزی صزحیح       جهزت آشزنایی  - 1.  مورد بررسی قرار گیرد

رایند مدیریت ارزش نقش ایفاء نمایند پیشنهاد می مدیریت ارزش به ویژه افرادی که بناست در ف

-و برگزاری کزالس هزا وگارگزاه هزای    حوزه  در اینگرددکه با دعوت از اساتید خبره وکارآزموده  

 .مدیریت ارزش را فراهم نمایندحرفه ایی با مقوله آموزشی،  بسترآشنایی
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 و ماخذ منابع

 ، ترجمه محسن قدمی و مسعود نیازمند،ه هامدیریت برناشناخت. (3162)استیسی، رالف دی -

 .انتشارات موسسه آموزش عالی پژوهش وبرنامه ریزی  : تهران

، محمدیبیوک ترجمه . کیفیتحقیقروش اصول (. 3153)جولیتوکوربین استراوس، انسلم  -

 فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی مطالعات تهران

گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان (. 3153)الوانی، سید مهدی و حسن دانایی فرد  -
 .، تهران ،اشراقی صفار  دولتی

ترجمه حمیدرضا فرتوک   ،راه ارزش ها ز ا  مدیریت(. 3163 )بالنچارد، کن و اوکانر، مایکل -

 انتشارات فرا: زاده، تهران

ثر ا(. 3153)پورکریمی، جواد، هماینی دمیرچی، امین، قارلقی، سجاد، کرمی،  محمد رضا  -

کارکنان : مورد)میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی 

پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال نهم ،شماره –فصلنامه علمی ( . دانشگاه تهران 

 269-281،صفحه 18،پیاپی  53،زمستان  0

، رزش در سزازمانهای آموزشزی  نقش مدیریت ا (3159 )مریم و سیدحامد فیض جوادیان2 حیدری -

، تهزران، دبیرخانزه کنفزرانس جزامع علزوم مزدیریت و       کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری

 حسابداری،

حاجی پزور، بهمزن، خصزاف مفزرد، حسزین، حسزینی کشزکوئیه، سزید محمزود و خورشزیدی ،            -

هزان دارویزی و   گیا:مطالعه مزوردی  :  چارچوبی برای راهبرد نظامند نو آوری( .3156)غالمحسین 

 13-3،صفحه 53،پائیز  93فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال سیزدهم ،شماره .معطر در ایران 

حسین زاده ، وحید صداقت آهنگری ، حسینی سید حمید خداداد ، اسداهلل ،کرد نزائیچ ، لزوال آور    -

صزلنامه  ف. طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محزیط چنزد فرهنگزی    ( . 3153)،منصوره 

 13-93،صفحه  53، پائیز  93علوم مدیریت ایران ، سال سیزدهم ،شماره 

تعامزل بزا ذینفعزان    (. 3153)منوچهر، اصغرمشبکی، عباس خورشیدی ومهدی مرتضزوی   حیاتی، -

 11مجله مدیریت توسعه و تحول .راهبردی از طریق مدل تعاملی 

شناسزایی ابعزاد   (. 3158)شزاه  حق شناس گرگابی ، محمد ، حیدری ، علی حسینی، محمزد علزی    -
، مزورد مطالعزه نماینزدگان     ذهنی تصمیم گیزران اسزتراتژیک در نهادهزای حزاکمیتی     مدل های

، صزفحه  58، زمسزتان   06شورای اسالمی،  فصلنامه علوم مدیریت ایران،  سال دوازدهم  ، شماره 

331-303 
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تزورانی ،سزوگند    ;رشزید  ب صزری ، خو  ;عربلزو، جزالل  ;عباسی ، محمود ; رحیم  خدایاری زرنق، -

یک مطالعه پیمایشی :  بررسی وضعیت ارزش های اخالقی در بیمارستان( 3152)واسماعیلی انور 

 ،اخالق زیستی ،سال سوم ،شماره دهمفصلنامه .درمانی شهر تهران –در بیمارستان های آموزشی 

 333-63صص . 52زمستان 

.  (پژوهش انتقادی )مدیریت دولتی نوین  ( .3165)دانایی فرد ، حسن و علیزاده ثانی ، محسن  -
 موسسه کتاب مهربان : تهران 

 مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزش در سطح سازمان( 3153)دهکردی ،علی مبینی وآرزو ربانی  -

 .8-0ص /3153فصلنامه مجلس و راهبرد ، سال نوزدهم ،شماره هفتاد ، تابستان . 

پایان نامه کارشناسی . و اولویت ارزشی شهروندانبررسی ساختار ارزشی ،  ( .3162) داریاپور -

 دانشگاه تهران،: ارشد، تهران

تاثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه (. 3158)شاه طهماسبی، اسماعیل، حاجی زاده، سپیده  -

فصلنامه علوم مدیریت .های اجتماعی مدیران عامل کارگزاری های بورس ، بر عملکرد بنگاهها 

 313-391، صفحه  3158، تابستان  08شماره ایران ،سال دوازدهم ، 

ارزیابی سلسله مراتب ارزشها و منابع تاثیر ( . 3150)شریفیان، اسماعیل مصلی نژاد محمد علی -
ص  9مدیریت ورزشی دوره هفتم ، شماره . بر باورهای داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی گذار

:899-813. 

موزش جامع سازمانی،  سازمان مطالعه و تدوین کتب ، آ(3150)صباغیان، زهرا و سهیال اکبری  -

 .، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، تهران (سمت )علوم انسانی دانشگاهها 

بررسی تاثیر رهبری همنوا بر عملکرد سازمانی از طریق نقش ( .3153)عزیزی نژاد ، بهاره  -

پژوهشی –فصلنامه علمی ،  توانمند سازی تیمی در بین مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور

 23-08، صفحه 18،پیاپی  53،زمستان  0رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال نهم ،شماره 

طراحی  .حمدرضامسلطانی 2 حمدم،بازرگانی  2 حمد ابراهیمم،  سنجقی 2 رزوب،  بوزنجانی فرهی -

یکی از  (3152):وتبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی مورد مطالعه

-316، صفحه 23، شماره  8،دوره  52فصلنامه راهبرد فرهنگ ،بهار .  نهادهای انقالب اسالمی

331 

طراحی الگوی مدیریت پوشش از نظر (. 3153)کشاورز مظفر و عیسی، حسینقدمی، محسن -

، صفحه 3153مجله مدیریت فرهنگی ، سال ششم ،شماره هجدهم ، زمستان ،.مدیریت ارزش 

3-23 

- میان دانایی مدیریت (.2332) ماریاپروتا و دایس و دلگی مانلیو جی،.الیاس کارئیاییس، -

https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=93501
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=13423
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=88600
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=140277
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=207451
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=207451
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=207451
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=207451
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=207451
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