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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the relationship between teamwork, 
organizational learning and organizational excellence with the mediating role of 
professional ethics and organizational agility. The present research is a 
descriptive-correlational research which uses structural equation modeling to 
answer the research question. The statistical population includes the staff of the 
education department of West Azerbaijan Province in the academic year 2018-
2019. Using Morgan table and stratified random sampling, 332 people were 
selected as the sample. The measurement tools of the research were Bordbar 
Teamwork Questionnaire (2012), Kadozir Professional Ethics (2002), Nifeh 
Organizational Learning (2001), Sharifi and Zhang (1999) Organizational Agility 
Questionnaire, and Asgari Organizational Excellence Questionnaire (2014). The 
validity of the instruments was verified by confirmatory factor analysis and the 
reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. Data were analyzed using 
structural equation modeling and AMOS and SPSS software. The results showed 
that the direct effect of professional ethics and organizational agility and the 
indirect effect of teamwork and organizational learning on organizational 
excellence are positive and significant. Also, the direct effect of teamwork and 
organizational learning on professional ethics and organizational agility is 
positive and significant. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, there are many organizations that 
want to establish a cycle of continuous 
improvement and achieve organizational 
excellence, so that they can create a good 
environment for effective competition 
with their business peers and improve 
their economic life (Antony & 
Bhattacharyya, 2010). Hence, the mission 
and vision of education in the horizon of 
1404 will expose the managers and experts 
of the education organization to new 
plans. The studies have shown that 
achieving organizational excellence 
requires organizational learning, carte 
blanche and professional behaviors; 
however, structures such as 
organizational agility structures (Tavakoli 
et al., 2018) and professional ethics can 
mediate this as the forerunners of the 
excellence of any organization, both 
directly and indirectly. The most 
important issue of this research is how to 
explain the pattern of organizational 
excellence in education using Cartesian 
variables, organizational learning, 
professional ethics and agility? 

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

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

3. Research Findings 
The results showed that professional 
ethics have a greater impact on 
organizational excellence. Specifically, in 
education in West Azerbaijan Province, 
professional ethics play an important role 
due to responsibility, honesty, justice, 
loyalty, competitiveness, respect for 
others, and respect for values. Creating 
professional ethics among education staff 
can help them to achieve team success and 
hold them accountable for their 
performance in the organization and 
ultimately lead to the growth and 
excellence of the organization. Moreover, 
the results showed that organizational 
learning through organizational agility can 
improve organizational excellence. In fact, 
flexibility is needed for organizational 
agility, and flexibility is gained when the 
organization is able to learn. For this 
reason, education departments need 
agility for greater organizational 
excellence, and this agility is obtained 
through organizational learning. The 
results also showed that teamwork 
through professional ethics can increase 
organizational excellence. What is 
important in this finding is to pay attention 
to the ethical principles in team creation. 
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4. Conclusion 
The best, cheapest, most logical and 
easiest way to grow the indicators of 
society is to transcend education. 
Organizational excellence will lead 
education to a comprehensive, effective, 
efficient, and responsive self-assessment 
system appropriate to the needs of society 
and employees. Education will help them 
to make decisions based on objective facts 
rather than subjective perceptions. 
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 تاریخ دریافت:
 1399خرداد  15

 : پذیرش تاریخ 
 1399دی  8

 :انتشارتاریخ 
 1400بهمن  1

 چکیده
  میانجی   نقش  با  سازمانی  تعالی  با  سازمانی  یادگیری  و  کارتیمی  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف
  نظر  از  و  همبستگی   -توصیفی  پژوهش  اجرای  از  پژوهش،.  باشدمی  سازمان   چابکی   و  ایحرفه  اخالق

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

  پژوهش   گیریاندازه  ابزار.  است  شدهانتخاب  نمونه  عنوان  به  نفر  332  تعداد  ایطبقه  تصادفی
 نیفه  سازمانی  یادگیری  ،(2002)  کادوزیر  ایحرفه  اخالق  ،(1391)  بردبار  تیمی  کار  هایپرسشنامه

.  بود(  1393)  عسگری  سازماني  تعالی  پرسشنامه(  1999)  ژانگ  و  شریفی  سازمانی  چابکی  ،(2001)
.  شد  تائید  کرونباخ  آلفای  آزمون  با  پایایی  و  تأییدی  عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  ابزارها  روایی
 نتایج.  بود  SPSS  و  AMOS افزارنرم  و  ساختاری  معادالت  سازیمدل  رویکرد  با هاداده  وتحلیلتجزیه

  و   کارتیمی  غیرمستقیم  اثر  و  سازمان  چابکی  و   ایحرفه  اخالق  مستقیم  اثر  داد،  نشان  آمدهدستبه
 و   تیمی  کار  مستقیم   اثر  همچنین  باشدمی  دار معنی  و  مثبت  سازمانی   برتعالی  سازمانی  یادگیری
 اساس  همین  بر.  باشدمی  دارمعنی   و  مثبت  سازمان  چابکی  و   ایحرفه  اخالق  بر  سازمانی  یادگیری
  این   اثرگذار   متغیرهای  به  باید  خود  سازمان  در  تعالی   ارتقای  برای  وپرورشآموزش  سازمان  مدیران
 .باشند داشته توجه مطالعه
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یادگیری سازمانی با تعالی سازمانی: با آزمون  بررسی رابطه کارتیمی و . سامری دکترمریم  حسنی،   دکترمحمد کیهان، دکترجواد نژاد،  حسن  حجت
 ای و چابکی سازمانینقش میانجی اخالق حرفه 

 مقدمه 1
بهره  عنوان  امروزه  به  تعالی سازمان  افزایش  و  وری 
در  لحاظ مدیریت   های موردترین مؤلفه یکی از مهم 

شده    هایسازمان مبدل  کوچک  و  است  بزرگ 
و همکاران،ایران )  يعني سازماني تعالي  . (1395زاده 

ابعاد، كسب   تمامي در سازمان سطح ارتقاء و رشد
 ذينفعان، ساير و كاركنان رجوع،ارباب رضايتمندي

 ذينفعان كليه انتظارات و هاخواسته بين تعادل  ايجاد
طوری    به  .بلندمدت در سازمان موفقيت و تضمين

در به که  نتايج  و  عملكرد  زمينه   قابل شكل  هردو 
  . (1392یار محمدیان و همکاران،  باشد ) سرآمد اثباتي
درصورتی مدل  سازمانی  تعالی  به های  بهکه    درستی 

گرفته که    کار  هستند  کارآمدي  ابزارهاي  شوند، 
ارزش می و  مفـاهیم  و  توانند  تـدوین  سـازمانی،  های 

برنامه به اجـراي  استراتژیک،  روش های  های  کارگیری 
خودارزیابی، یادگیري سازمانی و بهبود مـداوم را در  

ه و امکان شناسایی بهترین  ها نهادینه نمودسازمان
، 1آنتونی کاوي را فـراهم سازند )  فرایندها و انجام بهینه

 يك كشيدن تصوير به با سازماني تعالي مدل   (.2010
 تا سازدمی  فراهم را امكان  اين متعالي سازمان
خود   سرآمدي مدل، اين با  خود در مقایسه هاسازمان

طر و زده محك را بهبود   و نوآوري يادگيري، قیاز 
بازنگري ،مستمر  ریزیبرنامه و موجود در وضع  به 

اهتمام ) بهبود  سازمان 1394موسیوند،ورزند  های  (. 
برابری   عدالت  ترو متعالی  کارکنان    جیرا  در  داده،  را 

شکیب  )  کنندو آنها را توانمند می مشارکت داده    امور
بالقوه کارکنان در  1394و همکاران،   ( و تمامی توان 

سطوح فردی، گروهی و سازمانی، در جهت توسعه  
گیرند. در چنین حالتی کارکنان که  مدیریت به کار می 

که در    باشندیکی از عوامل مهم تعالی سازمانی می 
گام سازمان  ارتقای  و  بهبود  مؤثری  راستای  های 

(. تعالی سازمانی  2010،  2دارند )آنتونی و باتاچاریا برمی 
های اصلی  عنوان سرمایه   ضمن توجه به کارکنان به

یی نیازها و انتظارات  تا با شناساخود، در تالش است  
 

1 Antony & Bhattacharyya 
2 Antony and Bhattacharyya 
3 Araslı and Baradarani 
4 Lubbers 

ها را به نحو  جانبه آن نفعان، رضایت همهتمامی ذی 
(. از  2014،  3متناسب تأمین نماید )ارسلی و برادرانی 

های بسـیاري وجـود دارنـد  امروزه سازمانسوی دیگر  
نیل به  کـه خواهـان اسـتقرار چرخـه بهبـود مستم ر، 

تعالی و سرآمدي سازمانی، هستند تا بتوانند زمینه 
مناسبی براي رقابت مؤثر بـا رقبـاي تجـاري خـود ایجـاد  

نما  تضـمین  را  خـود  اقتصـادي  حیـات  و    نـد ینمـوده 
باچاریا،  ) و  که  2010آنتونی  به طوری  و  (.  مأموریت 

آموزش چشم افق  انداز  در  و    ران یمد  1404وپرورش 
آموزش کارشناسا نقش ن سازمان  با  را  های  وپرورش 

می   یدیجد سند   سازد.روبرو  این  در  که  طوری    به 
رفت  وپرورش برون بهبود و اصالح نظام آموزش  ی برا

بخش  های تعالی به برنامه  از یرو ن  ش یهای پاز چالش 
ت کار  به  پرداختن  ازجمله  تحولی    ی ریادگی  ،یم یو 

چابکی    ایحرفه   اخالق  ،یسازمان   هفته ن  سازمانو 
ضروری  تیم  .است بخش  کاری،  جامعههای  و    از 

(  4،2011البرس شود ) امروزی محسوب می  هایسازمان
تواند تعالی سازمانی  ترین مواردی که مییکی از مهم 

است  را بهبود بخشد وجود کارتیمی در یک سازمان  
(. باید در نظر داشت که رسیدن به  2018،  5تریپاتی )

انفرادی ممکن نیست. این    صورتبه تعالی سازمانی  
است   تیمی  کار  تیم    د ایب  وفرایند حاصل  قالب  در 

حرکت   شدن  متعالی  سمت  به  سازمان  اعضای 
ی  وابستگ  ا نمایند. ویژگی اساسی تیم، رفتار جمعی ی

(.  2000و همکاران،   6پاریس است ) متقابل اعضای آن 
)  7ترنفیلد که کارتیمی    اعتقاددارند (  2000و همکاران 

ی  اصل  است گذاره یسرماک  در  راهبردی  با    ی  که 
نوآوری   از  محاستفاده  برا  طی در  به  کار  رسیدن  ی 

می  تالش  سازمانی  همکاران،  اهداف  و  )سرلک  کند 
( و با استفاده از مشارکت دادن افراد در امور و  1392

ها و استفاده بهینه از توان، استعداد و  گیریتصمیم
 8رافرتی ند )کخالقیت افراد به این مهم دست پیدا می 

همکاران،   بزرگ  2010و  چالش  ا (.  از  راه    ن یدر  گذر 
سمت    هایسازمان به  حرکت  و  مراتبی  سلسله 

5 Tripathy 
6 Paris & et al 
7 Tranfield &et al 
8 Rafferty & et al 
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سه  سازمان از  استفاده  با  تا  محوراست  تیم  های 
تعالی   مشارکت،  و  توانمندسازی  تیم،  مشخصه 

را به خود   ، 1هریس )   ردیبگسازمانی شدت بیشتری 
از سازمان(.  2003 درمسیرتیم   گذر  و حرکت  سنتی 

مستلزم   کارتیمی    هایزمینه  جادی امحوری  سازمانی 
های  های مربوط به سازمان مانند نظاماست. ویژگی 

های  پاداش، منابع آموزشی و فرهنگ سازمان، زمینه
کارتیمی   )سازمانی  همکاران،    2ساندستروم است  و 

1990( نظام 1( شکل  اطالعات  (.  که  و  های سازمانی 
را برای    هایآموزش آورند، موجب    فراهم  هام یتالزم 

تیم اثربخشی  تعالی  افزایش  ونهایت  کاری  های 
 . خواهد شدسازمانی 

 

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

 

دیگر   سوی  آموزشیسازماندر  از  از    های  یکی 
با آن    تعالی سازمانی  رسدی مفاهیمی که به نظر م

می  یادگیری  باشد،  داشته  تنگاتنگی  باشد، ارتباط 
موردتوجه  اینکه  ویژه  به کمتر  که  یادگیری سازمانی 

است. که   قرارگرفته  طوری  و    به  نسب  حقیقی 
( تعالی  1398همکاران  سمت  به  حرکت  معتقدند   )

به است.  یادگیری  مستلزم  دیگر  عبارتسازمانی 
بهره بردن  تطبیق با تغییرات محیطی به    هاسازمان

کالنتریان و همکاران،  هستند )ی ملزم  ریادگی   ندیفرا
د(.  2012 برای    دگاهیاز  منبعی  یادگیری  استراتژیک 

)گانسل است  رقابتی  همکاران،    3مزیت    (. 2011و 
مهم از  پارادایم یادگیری  سازمانترین  در  ها  ها 

موفقیت سازمانمی که  تضمین می باشد  را  کند؛ ها 
هایی موفق هستند که زودتر،  دیگر، سازمانعبارتبه

 
1 Harris 
2 Sundstrom &et al 

می   ترع یسر یاد  بهتر  یادگیری  .  گیرندو  اهمیت 
ها در  سازمانی در آن است که کلید موفقیت سازمان

شود؛ زیرا  وب می محس  طوالنیراستای نیل به عمر  
ها، اگر دچار فقر یادگیری شوند،  ترین سازمانموفق

هرگز   اما  دهند  ادامه  خود  حیات  به  است  ممکن 
های خود استفاده کنند  توانند از تمامی قابلیت نمی 

اساساً، یادگیری برای  (.  1396عمران زاده و همکاران،  )
به است.  باید  عبارتتغییر  سازمانی  هر  در  دیگر، 

بت به عادت تبدیل شود و این تحول مثبت  تحول مث
نمی  راه  حاصل  از  مگر  ، 4اورتنبالد )  یریادگیشود 

تعامل    درواقع (.  2004 پیامد  سازمانی  یادگیری 
ساختار،   در  نهفته  اجتماعی  و  شناختی  فرآیندهای 

تعاملفرهنگ و  یادگیری  ها  است.  سازمانی  های 
دیدگاه  افراد،  در  تغییر  فرآیند  اعسازمانی  و  مال  ها 

3 Gunsel &et al 
4 Örtenblad 
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مشترك است که تحت تأثیر نهادها و سازمان قرار  
نسب و  حقیقی گردد )گیرد و در آنها جایگزین می می

در ادبیات یادگیری سازمانی به طور   (1398همکاران،  
برمی  فردی  یادگیری  مفهوم  به  که  دائم  خوریم 

روان  و  مفهومی  مستقیم  نفوذ  است.  شناختی 
یادگیری   در  فردی  یادگیری  سازمانی،  غیرمستقیم 

های  بیانگر این واقعیت است که بسیاری از نظریه 
یادگیری سازمانی بر پایه مشاهدات یادگیری فردی و  

طحان و کالنتری، سازمان استوار است ) - قیاس فرد 
یادگیری    (.1398 نقش  که  است  سطح  این  در 

سازمانی و   از عوامل تواند به عنوان یکی سازمانی می 
 ؤثر واقع گردد.فردی در تعالی سازمانی م

دست   به  که  داده  نشان  شده  انجام  مطالعات 
سازمانی،   یادگیری  نیازمند  سازمانی  تعالی  آوردن 

داشتنکارتیمی   حرفه   و  استرفتارهای  اما  ؛  ای 
چابکی  سازه ساختارهای  همانند    ی سازمانهایی 

تواند  ی می ااخالق حرفه ( و  1397توکلی و همکاران،  )
میان مهم باشد. یکی    با ایفای نقش میانجی در این

مهم متغیر  از  موفقترین  بودن    تیدر  متعالی  و 
راهبردی آن    ؛ و نقشای استسازمان، اخالق حرفه 

غیرقابل درتعال سازمان  برنامه ی  هست.   هايانکار 
برايآموزش هر   از بیش هاانسان  ساختن  وپرورش 

اخالقی   مالحظات  بر  )چیز  و  استواراست  آراسته 
حرفه1389همکاران، اخالق  در  ویژگی (.  هایی  ای 

ارزشمند، شایستگی  وظایف  و  های حرفه همانند  ای 
مجموعههمین  که  طور  هنجارهایی  از  دو  ای  هر  در 

روزانه در    صورتبه ی باید  ارفتار حرفه اخالق و    بعد
ای شاخصه غالب  شود. اخالق حرفه  کاربردهبه امور  

ویژگی    نی باوجوداو  (  2016عابد،  است )  هر حرفهدر  
می  سازمان  که  متعالی  است  صحیح  مسیر  تواند 

(. به عقیده  1397قاضی و همکاران،  )  دیما یبپشدن را  
اخالقی  2018)  1ریسمونز  رفتار  برای  ( معیارهای مهم 

عرصه   دقت،    وکارکسب در  درستکاری،  شامل 
فرصت،   اعطای  مدرک،  اعتبار  آزادی،  بلندنظری، 

 
1 Rismons 
2 Freeman 
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4 Jareem 

اح  کارایی،  متقابل،  رعا ترام  احترام  حقوق    ت یو 
ای  اخالق حرفه   ت یحاکمی پژوهشی است.  هاسوژه 

م به  قادراست  سازمان،    ی ریچشمگ  ار یبس  زانیدر 
کاهش تنش در جهت  را  موفقسازمان  و  در    ت یها 

اهداف   اثربخش  را    دینما   یار یتحقق  سازمان  و 
( سازد  عبارت2017،  2فریمن پاسخگو  به  اخالق    ی( 

  ف یافراد در قبال وظا  آن را دارد که  یای اقتضاحرفه
ول و پاسخگو باشند  ئخود مس  ی ای و تخصصحرفه

  ای حرفه   ( اخالق 2017)  4ژاریم به نظر  .  (2018،  3راجرز)
  ق یکه در آن کارکنان تشو  کارتیمیتواند به پرورش  می
درباره بهبود فرایندهای کار فکر و بحث    و   شوندمی
سازمان    تعالی موجب    درنهایت   و شده    کنندمی

عق  شوند. حرفه 2018)  5لرمن   دهیبه  اخالق  ز (    ریای 
می کسب ی  برا  یاساس  یی بنا بهبود  وکار  که  سازد 

طر   یکار   تیوضع م  قیاز  ازاین می  سریآن  رو شود 
سازمانی به    تعالی  و  بناشده  اخالق  اساس  بر 

 شود.وکار منجر می کسب   یو عمل  ی نظر شرفت یپ

ک است  از سوی دیگر در درون ساختارهای چاب  
و   سازی  تیم  یادگیری،  ً ینهاکه  سازمانی  تعال  تا ی 

باقدرت و اثربخشی زیادی به وقوع خواهد پیوست.  
چرا که در چابکی توانایی سازمان برای عرصه خدمات  

مهیا   )باکیفیت  همکاران،  شده  و  (  1397طوطیان 
بر   آمدن  فائق  برای  سازمان  ی  هاچالش وتوان 

تهد   رمنتظرهیغ افزایش    سابقهی ب   دات یو  محیطی 
رقابتی از تغییرات  . عالوه بر این کسب مزیت  ابدییم

فرصت  عنوان  الزمه  به  که  پیشرفت  و  رشد  های 
سازمان    تر شدنچابک های متعالی است، با  سازمان

وقوع   ژانگ   وندد یپی م به  و   (.1999،  6)شریفی 
تغ  ی چابک  یمحرکه  مح  راتییعامل  در    ط یموجود 
( به  2005و همکاران،    7)هیلزبرگ وکار هستند  کسب 

  در حالت ( معتقدند 2008وهم کاران )  8طوری که لی 
به   سریع  پاسخگویی  توانایی  سازمان  چابکی، 

کسب ی  نیبش یپرقابلیغتغییرات   این  می   را  کند. 

5Learman 
6 Sharifi and Zhang 
7 Hillegersberg 
8 LI & et al 
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سازمان   که  شد  خواهد  کسب  زمانی  مشخصه 
 باشد.  را داشته اتیاز تجربیادگیری 

 پیشینه پژوهش 2

ای و چابکی سازمانی با  اخالق حرفه 2.1
 تعالی سازمانی: 

شدن معنی به لغت در تعالی شدن و بلند   برتر 
 سازمانی تعهد معنای به  سازمانی و تعالی باشدیم

 جهت در شرکت دائمی پایدار و توسعه  و رشد  به
 سودآوری افزایش مستمر و مشتری رضایت کسب
 کنندهت یحما و فراگیر ملی محیط یک  در  شرکت 

و  )  باشدیم بابالن   طي در  .( 1395،  همکارانزاهد 
 تعالي براي مختلف مدل  نیاز چند گذشته یهاسال 

شده  بین و ملي  سطح در سازمان استفاده  المللی 
  1جايزه دمینگ  به توانمی  هاآن  ترینمهم از كه است

ژاپن، بالدریچ  ملي زهیجا   در  مالکوم  در    2كيفيت 
اروپایی    االتیا وجایزۀ  آمریکا    ت یفیکمتحده 
()3EFQM  مد اروپایی  بنیاد  توسط  ایجاد  که  یریت 

 شده است نام برد. 

به اخالق   سجيه و عادت و سيرت  معني کلمه 
 پايدار و  راسخ صفت مطرح شده است. اخالق همان

 آني و اي طورلحظه به كه  رفتاري با و است نفساني
 در سازمان موفقيت  .دارد تفاوت زندمی  سر انسان از

  سازمان است.  در اخالق مديريت یریکارگبه از ناشي
 عدم سمت به گرايش و اخالق در سيستم ضعف
ارتباط به منجر اعتماد  خسارات افزايش و كاهش 

كنترل  به مديريت و گرددیم سازماني  سمت 
 ترتيب، اين به كرد. خواهد پيدا سوق نگرگذشته

 شود. پژوهشگرانمی تبديل منفي به انرژي سازمان
اخالق مرتبط   هم به سازمان تعالي و معتقدند: 

( کریزی،هستند  وعربشاهی  اخالق  (  1392موسوی 
  فرد در قبال   از مسئولیتی تنها  طور ذات   به   ایحرفه

  سازمان  از مسئولیت  بلکه کندی نم   رفتار خود بحث 
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  سازمان   ی و خارج  داخلی   ط یعناصر مح همه در قبال 
کاران  (. زاهد بابالن وهم 4،2018ویلیامز)  کندی م  بحث

نکته  1395) این  به  حرفهکه    دندیرس(  ای  اخالق 
عاملی مؤثر و قدرتمند برای باال بردن تعالی سازمانی  

می  ) محسوب  عربشاهی  و  موسوی  (  1393شود. 
رابطه    ی اخالق و تعالی سازمان   ن یبکردند که    گزارش
و  . شفیقی  داری برقرار استو معنی  مثبت  م،یمستق

  ی ا  ق حرفهتأثیر اخالی  در پژوهش (  1397همکاران )
  ی دارن یبر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی د 

ای بر  که اخالق حرفه  اندداشتهبه این نتیجه اذعان  
در  ی  دارن ید عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی  

 داشته است.   تأثیر کار

و دادن    راتییدر تغواژه چابکی به معنی کارا بودن  
محیطی   اطمینان  وعدم  تغییر  به  اثربخش  پاسخ 

است.  شده  در    واژه   تعریف  بار  اولین  برای  چابکی 
بعد در    و چندشده است.    مطرح   1991سال   سال 
و  مفهوم چابکی شامل بهبود در کیفیت    1995سال  
)پرز    سطح است  شده  مطرح  خدمات 

(. به چابکی سازمان از زوایای مختلف  5،2013وگوتیرز 
ظرفیت    توجه به  عملیاتی  چابکی  است  شده 
ی موجودی به قابلیت  چابک  ها،برداری از فرصت بهره 

به   راهبردی  چابکی  و  منابع  سریع  و  مؤثر  انتقال 
فرصت  از  استفاده  و  تشخیص  جدید  قابلیت  های 

ی  ک ی  (.6،2018باسکادا وکورنیوس است )اشاره داشته  
تواند  طور بالقوه به تعالی سازمان می از عواملی که به 

سازمان   چابکی  است  سازمان  چابکی  باشد  اثرگذار 
ارتقا   تیفیباکتوانایی سازمان را برای عرضه خدمات 

درنتداده   سازمان    جهیو  تعالی  برای  مهمی  عامل 
 (. چابکی1394ی،دیو نو نصیری ولیک بنی  )  باشدمی

 خدمات و محصوالت تهیه در سازمان توانایی
 برای بنابراین ؛دهدیم افزایش را خوب تیفیباک

رقابت افزایش ) مهم سازمان توان  و  است  سوالجا 
 (. 2016، 7اوگوال 

5Perez & Gutierrez  
6  Baskarda & Koronios 
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( با بررسی چابکی سازمان و حرکت  2011)   1آلگاما 
مس یهای ژگ یو   تعالی،  ریدر  را    ک ی  چابک  سازمان 

رهبر آگاه  ،یشامل  و  مح  یدانش    ند یفرا  ط،یاز 
ی برای  کار   یهاو نظام   ندهایراهبرد، فرا   یزیربرنامه

با بررسی   ( 1395. گلزاری فر ) داندی م الی سازمانی تع
  ی ای و چابکی سازمان بر اخالق حرفه  یتأثیر مدل تعال

  ی سازمان   ی مدل تعال  نیکه ب  انداعالم داشته  کارکنان 
چابک  حرفه   یسازمان   یبا  اخالق  کارکنان  و  ای 
. با توجه به  مثبت و معناداری وجود دارد  ی همبستگ 

 گردد: فرضیه اول پیشنهاد می مباحث مطرح شده 

تعالی  حرفه   اخالق   - بر  سازمان  چابکی  و  ای 
 سازمان تأثیر مستقیم دارند.

کارتیمی و یادگیری سازمانی با   2.2
 تعالی سازمانی: 

عبارت یادگیری    1963اولین بار در سال    2کرت ومارچ 
مطرحسازمانی   یادگیری  را  به   سازمانی نمودند. 

دهه   محققان از یانم در مطالعاتی حوزه یک عنوان
 از  شتریب استفاده به نیاز که گرفت شکل  1990

در  یادگیری .دهدمی  پیشنهاد را هاسازمان  دانش 
یک  سازمانی عنوان   در ضروری مؤلفه به 
 فعالیت های آشفتهمحیط در که است هاییسازمان

 منبع کلیدی یک به عنوان دانش  آن در که کنندمی
)گومزمی عمل یادگیری  2017 ،3ووجان و کند   )

 تواندمی  که سازمانی است هایقابلیت  از سازمانی
 کمک دانش تسهیم و خلق مزیت در هاسازمان به

 و تغییر با انطباق برای را آنها ظرفیت و نماید بسیار
مستمر  و لسنین (دهد افزایش  بهبود 

با1394)   ینیممب  (.4،2018همکاران  تأثیر    (  بررسی 
مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی بر تعالی  
با   فراگیر  کیفیت  مدیریت  که  داد  نشان  سازمانی 

سازمانی  گری انجیم تعالی  بر  سازمانی  یادگیری  ی 
ی  در پژوهش(  1395ی زاده ) و قل   زوار   است.   رگذاریتأث

یادگیری   فرهنگ  متغیرهای  بین  که  نمودند  گزارش 
اخالق سازمانی   رابطه  فه حر   و  شغلی  عملکرد  با  ای 
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بهروزی   دارد.  )وجود  همکاران  با1398و  بررسی    ( 
تاثیرگذاری سرمایه فکری بر تعالی سازمانی با نقش  

سرمایه    میانجی چابکی استراتژیک نشان دادند که
چابکی   میانجی  نقش  با  سازمانی  تعالی  بر  فکری 

(  2007)  5جاکوبس .  داری داردتأثیر معنی  استراتژیک
ا مشتر  یاب یرز با  تعال  یتمرکز  مدل  از  استفاده    ی با 

EFQM  ی دادندکه  نوآور  یریادگ نشان  طور    یو  به 
افزوده تأثیر  ارزش   جادیو ا   یمشتر  جی بر نتا  میمستق

  کردن   تری . رهبران متعهد به بهبود و متعالگذاردیم
  ی و نوآور  ی ریادگی  قیشده و خدمات از طر  یسازمان

 . دهندی پاسخ م انیو انتظارات مشتر ازهایبه ن

 در  1920دهه   اوایل از تیمی کار اهمیت و جایگاه
درمانی و بهداشتی هایسازمان میان  خدمات 

 شروع با همزمان  و گرفت قرار موردتوجه  انگلستان
 وارد تیمی و گروهی کار موضوع روابط انسانی مکتب
 نخستین اما؛  شد مدیریت و سازمان دانش

 از شد آغاز 1950دهه   در  ابتدا تیم، روی بر مطالعات
 تیم موضوع با زیادی یهاپژوهش  تاکنون زمان آن

 تمرکز تیم از ییهاجنبه بر هرکدام که اندشدهانجام 
از   .اندداشته استفاده  به  امروز  دنیای    هام یتدر 

دستیابی به عملکردی فراتر از عملکرد افراد    منظوربه
از    (.1397جعفرپور،)  شودی م   دیتأک یکی  تیمی  کار 

اصلی   می تعالی  عناصر  شمار  به  و  سازمان  با  آید 
  جهت به افزایش توانایی سازمان  یادگیری سازمانی  

  .نمایدهای محیطی کمک می چالش مسائل و  غلبه بر  
تمرکز بر    ( با1394کاران )های خیراندیش و همیافته

کار  هر یک از ابعاد مختلف اثربخشی    مؤثر برعوامل  
مـدیریت تـيم دارای  ی  های ژگیو تیمی نشان دادندکه  

. لذا  باشدبيشـترین تـأثير بـر دسـتاورد عملکردی می 
 گردد: فرضیه زیر پیشنهاد می 

ی سازمانی بر تعالی سازمانی  ریادگیو تیمی  کار   -
 دارند.  میرمستقیغتأثیر 

4 Nielsen et al 
5 Jacobs 
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ی سازمانی  ریادگ یو کارتیمی  2.3
 ای: حرفه  بااخالق 

 رفتار مسائل از آگاهي با  هامديران سازمان  و رهبران
تعارض، نظارت، و کنترل )   یسازمان  نظام مديريت 

شغل،  تقويت  و یسازی غن  خدمت، و  جبران انگيزشي
 لهیوسبه  که و...( خودکنترلي عدالت، در انصاف

سازماني  توانندمی  ،شوندیم حاصل  يادگيري 
 مهيا را سازمان انحرافي در  رفتارهاي کاهش موجبات
( کاران،سازند  وهم  اخالق (  1398زواره  را  حرفه   و  ای 

ای، ( اخالق حرفه 2002)  ر یکادوزتوسعه دهند. از نظر  
روانی   ذهنی،  انرژی  فمتعهد شدن  یکی زیو  فرد    ا ی 

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

اخالق می به  منجر  شود. حرفه  تواند  عوامل    از   ای 
حرفه   رگذاریتأث اخالق  مسئولیت    توان یمای  بر  به 

معنویت،   نقش،  فتگی خودشاجتماعی،  تعارض  ی، 
مهر و  شهین  کرد )اشاره    نفعانیو ذی  سازمانفرهنگ

در 1397)   ییوبهارلوی  م یرح  (.2015ی،حسن  )  
تأثیر جو اخالقی بر اعتماد در کار تیمی بین  پژوهشی  

آباد با نقش میانجی رفتار  دانشگاه آزاد نجف کارکنان  
قرار  موردبررسرا    اخالقی به  اندداده ی  نتیجه    و  این 
بر    که  اندافتهیدست  اخالقی  رفتار  و  اخالقی  جو 

. آزاده  اعتماد در کار تیمی، تأثیر مثبت و معنادار دارند
و    یسازمان  ت یتأثیر حما  ی بررس  ( با1396ی ) و جبار

اخالق   ی میت  ت ی هو ب  یارفهح  بر  کارکنان    نیدر 
که    اندداشته اذعان    وپرورش شهرستان گرگانآموزش

حرفه  ی میت  ت ی هو اخالق  تأثیر    یابر  کارکنان 
طورمعنی به  داشت؛  افزا   ی داری  با    ت ی هو  ش یکه 

ب  یمیت م  نیدر  حرفه یکارکنان  اخالق  و    یازان 
و همکاران  ی مقدم  برق  .د بایی م  ش یآن افزا   یهامؤلفه

بعد1396) هوش    (  بین  ارتباط  پژوهش  انجام  از 
ورزشی در بازیکنان    بااخالقتیمی    و فرهنگمعنوی  

معنوی   هوش  بین  که  دریافتند  فرهنگ ورزشی    و 
ی  هامؤلفه   نیو همچنورزشی بازیکنان    بااخالقتیمی  

معنی  ارتباط  بوکلی آن  دارد  وجود  کاران    1داری  وهم 
ی  گیرو تصمیم   ی میکارت ، یسازمان  ی چابک  نی ب(  2015)

 
1 Buckly etal 

به    یرابطه معنادار  ی انسان  ی رویوری نبا بهره   یاخالق
آوردند و    . دست  ) خسروی  بین  1395همکاران   )

  ران یای دببااخالق حرفه   یسازمان  یریادگی  هایمؤلفه
لذا مطالب فوق ما را  . ارتباط مثبتی به دست آوردند
 :سازدیمبه طرح فرضیه زیر رهنمون  

ای  ی سازمانی بر اخالق حرفهریادگیو  ی  میکارت  -
 دارند. میمستق ریتأث

ی سازمانی با  ریادگ یو کارتیمی  2.4
 چابکی سازمانی: 

برای  سازمان همیشه  چابک  از  ریگبهره های  ی 
هستند.فرصت  آماده  جدید  در  های  ایجاد    و 
نقش    نیترمهم کارکنان دانشگر  های چابک  سازمان

 منظوربه بر کارکنان یادگیرنده    دیتأککنند  را ایفا می 
ی اخیر بیشتر شده  هادر سال ارتقای تعالی سازمان  

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

مسئول اعتماد،  تعهد،  برخورد یریپذتیافزایش   ،  
که بر    شود ی مناسب و هدفمند بودن افراد منجر م
 ( هستند  مؤثر  سازمانی  وهم  چابکی  پارسا 

) رضا  یی،هاپژوهش   در   (.1399کاران، و  1393یی   )
شریفی  و  )رضایی  باران  1394فر  و  طباطبایی   ،)

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

بهرامی وهم    تأثیر دارد.   ی سازمان   یهای چابک بر مؤلفه 
( پژوهش1395کاران  انجام  با  رابطه    ی بررس  ( 

اند ی اظهار داشته سازمان یو چابک  یسازمان  یریادگی
ی  که   رابطه   ی سازمان  ی و چابک  ی سازمان  یریادگبین 

کاران  ی وهم  عامر  دیس  .وجود دارد  یمعنادار  مثبت
پژوهش(  1396) با  در  قابلیت  ی  بین  رابطه  بررسی 

که   داد  نشان  چابکی سازمانی  و  سازمانی  یادگیری 
یادگیری   قابلیت  بین  معناداری  و  مثبت  ارتباط 

و  دی  . مسعوداردوجود  سازمانی و چابکی سازمانی  
بررسی تأثیر مدیریت کیفیت  با   (1397)   ی آباددولت 

میانجی   متغیر  طریق  از  سازمانی  چابکی  بر  جامع 
که مدیریت کیفیت    نشان دادند  یادگیری سازمانی
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جامع بر چابکی و یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم و  
یافته همچنین  دارد.  آن هامعناداری  داد    های  نشان 

بر چابکی سازمانی مثبت  که تأثیر یادگیری سازمانی 
 گردد: فرضیه زیر پیشنهاد می   رون یازا   و معنادار است

ای  ی سازمانی بر اخالق حرفهریادگیو  کارتیمی    -
 تأثیر مستقیم دارند.

 مدل مفهومی پژوهش: 3
بنیانطورکل به تعاریف  اساس  بر  های گذاران مدل ی 

ی مطالعات انجام شده در  تعالی سازمانی، و پیشینه 
می این   مختلفی  عوامل  عنوان  زمینه  به  توانند 

به چه  سازمان؛  هر  تعالی  صورت  پیشایندهای 
صورت غیرمستقیم دخالت داشته مستقیم و چه به 

نمودار   نوعی  تحلیلی  مدل  دیگر  سوی  از  باشند. 
متغیرهای   برای  چارچوب    شدهاستخراج سازی  از 

رابطه که  پژوهش است  و  نظری  کار  تئوری  بین  ی 

دهد. بر  ها را نشان می داده  لیوتحله یزتجگردآوری و  
های  همین اساس با توجه به عنوان پژوهش و یافته

ی متغیرهای پژوهش چارچوب نظری  نهیدرزمموجود  
که راهنمای    شدهن یو تدوی تهیه  اگونهبه این مطالعه  

و  نهیدرزممحقق   گردآوری  ها  داده   لیوتحله یتجزی 
به  که  گیرد  شکل  قرار   شدهرائه ا  2شماره  صورت 

شود که با  است. در این میان این سؤال مطرح می
و خاص کشور و با در نظر    توجه به شرایط محیطی 
وپرورش  سازمان آموزش  درگرفتن ابعاد مختلفی که  

قرار دارد، تعالی سازمانی در این سازمان چگونه باید  
هایی را جهت بهبود تعالی  باشد و چه ابعاد و شاخص 

ای ترین مسئله لحاظ نمود؟ مهم   سازمانی در آن باید
شود این است  که این پژوهش در مورد آن انجام می 

می  چگونه  در  که  سازمانی  تعالی  الگوی  توان 
متغیرهایآموزش از  استفاده  با  ی،  میکارت  وپرورش 

را تبیین    ای و چابکی خالق حرفهی، اسازمان  یریادگی
 کرد تا تعالی سازمانی تقویت شود؟ 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش  2  شکل 
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 ی پژوهششناسروش 4
  ت ینظر ماهاز   هدف كاربردي و نظر از تحقيق حاضر 

آماري پژوهش   یجامعه  همبستگي است.– توصيفي
آموزش را کل  اداره  كاركنان  کلیه  كليه  و  وپرورش 

آموزش  ادارات  منکارکنان  و  وپرورش  بیست  اطق 
که   غربی  آذربایجان  استان  نفر    1250چهارگانه 

می باشدمی تشكيل  پرسش ،  در    دهند.  کلیدی 
سازی معادله ساختاری  خصوص حجم نمونه در مدل 

این است که حجم نمونه تا چه اندازه بزرگ باشد تا  
دیدگاه  کرد؟  اعتماد  حاصله  نتایج  به  های  بتوان 

( به  1996دارد. مولر )متنوعی در این خصوص وجود  
معرف  یا  شده  مشاهده  متغیرهای  تعداد  تعداد  ها، 

ها و تعداد پارامترهای آزاد برای برآورد  ها یا عاملسازه
می  )استفاده  همکاران  و  هِر  پیچیدگی  2013کند.   )

عدم   یا  برقراری  آزاد،  پارامترهای  برآورد  روش  مدل، 
داده  حجم  و  متغیره  چند  بودن  نرمال  ی  هابرقراری 

می  تأثیرگذار  نمونه  حجم  اندازه  در  را  دانند.  مفقود 
حد    قرار دادن در پژوهش حاضر با مدنظر   حال ن یباا

متغیرهای   تعداد  به  نمونه  حجم  نسبت  باالی 
مدل،  پیچیدگی  آزاد،  پارامترهای  و  شده  مشاهده 
حداکثر   برآورد  آزاد  پارامترهای  برآوردهای  روش 

نه باال(، همسو  نمایی )نیاز داشتن به حجم نمودرست 
های معمول برآورد حجم نمونه، حجم  سازی با روش 

درصد( و رابطه نرمالیتی    5های مفقود )کمتر از  داده 
چندمتغیره با حجم نمونه اصل بر این گذاشته شد  

سازی منظور اجرای مدل نفر به   332که حجم نمونه  
به صورت    معادله دارد که  را  کفایت الزم  ساختاری 

طبقه گردید. تصادفی  انتخاب  گیری اندازه   ابزار   ای 
پرسشنامه شامل  تیمی  پژوهش  کار  بردبار  های 

سؤال است که میزان گرایش    10(، مشتمل بر  1391)
سنجد.  می   طورکلی را بهکارکنان سازمانی به کار تیمی  

شامل  (  2002)  1ای کادوزیر ی اخالق حرفهپرسشنامه
ودن،  پذیری، صادق ب بعد مسئولیت   8سؤال و در    16

برتری  وفاداری،  انصاف،  و  و  عدالت  جویی 

 
1 Cadozier 
2 Neefe 
3 Sharifi & Zhang 

طلبی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و  رقابت 
ارزش  به  نسبت  احترام  و  هنجارهای  رعایت  و  ها 

 2اجتماعی است. پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه 
که  2001) مهارتمؤلفه  5و    سؤال   21  یدارا(  های  ی 

ذهنی،مدل   فردی، تیمی،ریادگی  انداز،چشم  های    ی 
س است.ستمیتفکّر  سازمانی    ی  چابکی  پرسشنامه 

گویه تشکیل شده    16( که از  1999)   3شریفی و ژانگ 
است و به سنجش پاسخگویی، شایستگی، سرعت  

ی  پرسشنامه تعال  . پردازدی می سازمان  ریپذانعطاف و  
از  1393)   یعسگرسازماني   که  تشکیل    28(  سؤال 

ی، اجرا،  زیربرنامههای  شده است و به بررسي مؤلفه
ارزیابی   و  سازهپردازدی ماصالح  روایی  ابزارهای  .  ی 

تأئیدی   عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  پژوهش 
گیری ابزارهای  مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس اندازه

زیاد  ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی  درجه   5پژوهش  
شده درجه ارزشبندی  که  از  اند  آنها    5تا    1گذاری 

اندازهمی ابزارهای  روایی  از  باشد.  استفاده  با  گیری 
و روایی سازه مورد بررسی قرار    CVR  ،CVIهای  روش

آلفای   آزمون  از  استفاده  با  نیز  آنها  پایایی  و  گرفت 
 کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.

ستفاده از جدول  (، با اCVRنسبت روایی محتوا )
که  1975)  4الوشه این صورت  به  گردید.  محاسبه   )

تن    10ها همراه اهداف پژوهش در اختیار پرسشنامه
نتایج   از مدرسین و متخصصان مدیریت قرار گرفت.

پرسشنامهدست به برای  سازمانی  آمده  تعالی  های 
(72/0( تیمی  کار  حرفه 0/ 79(،  اخالق   ،)( (،  67/0ای 

( به  76/0( و چابکی سازمانی )71/0)یادگیری سازمانی  
دست آمد و مورد تائید قرار گرفت. همچنین شاخص  

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

تن از اساتید و متخصصان مدیریت مورد ارزیابی قرار  
عبارت،   هر  ابتدا  این شاخص  در  اگرفت.  ساس  بر 

چهار   با  بخشی  سه  )شاخص  ارزیابی  4تا    1نمره   )
ها در  مربوط بودن عبارت  گردید. در صورتی که نمره 

مساوی   یا  بیشتر  عبارت    79/0مقیاس  بود،  درصد 

4 Lawshe 
5 Wetzels et al 
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گردید. در مطالعه حاضر  مورد نظر در مقیاس حفظ  
پرسشنامه برای  محتوا  روایی  تعالی  شاخص  های 

( تیمی  81/0سازمانی  کار  حرفه 79/0)(،  اخالق  ای  ( 
( و چابکی سازمانی  82/0(، یادگیری سازمانی )84/0)
 ( به دست آمد و تأیید شد.79/0)

پرسشنامه  طر  هاپايايي  آلفاي    قیاز  آزمون 
محاسبه استكرونباخ  جدول  شده  در  شاخص    1. 

کرونباخ   آلفای  ضریب  برازش،  نیکویی  ،  (α)های 
ترکیبی   است  ( CR)پایایی  واریانس  متوسط  خراج  و 

گزارش شده  (  AVE)شده   پژوهش  های  پرسشنامه 
، می توان نتیجه  1های جدول  است. با توجه به یافته

گرفت که پرسشنامه های پژوهش از روایی سازه و  
 همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند. 

 

 همسانی درونی پرسشنامه های پژوهش   نتایج بررسی روایی سازه و  1  جدول 

 GFI AGFI CFI RMSEA α CR AVE متغیر 

 51/0 0/ 89 0/ 86 0/ 07 94/0 91/0 93/0 کارتیمی
 0/ 53 96/0 91/0 06/0 0/ 95 90/0 94/0 یادگیری سازمانی 

 0/ 53 90/0 0/ 84 04/0 0/ 97 92/0 0/ 95 ای اخالق حرفه
 0/ 54 88/0 85/0 0/ 07 94/0 90/0 92/0 چابکی سازمان
 51/0 0/ 84 81/0 0/ 07 96/0 91/0 0/ 95 تعالی سازمانی 

 

 ی تحقیقهاافتهی 5
نفر    273  داد که ی جمعیت شناختی نشان  هاافتهی

  43/ 1 نفر زن بودند.  59و های پژوهش مرد  از نمونه 
ی  درصد دارا  4/2و  ی تحصیالت لیسانس  درصد دارا

تحص  54/ 5و    پلمید فوق تحصیالت     الت یدرصد 
درصد    12/ 6  نیهمچن  هستند.  و باالتر  سانسیلفوق
تا    10درصد بین    9/50سال،    10  کمتر ازی سابقه  دارا
سال سابقه    20باالی    درصد کارکنان  36/ 5و  سال    20

نیز   سن  نظر  از  و  از    3/6بودند  کمتر    30درصد 
ب  47سال،  40تا    31درصدبین    4/43سال،   ن یدرصد 

سال سن    51از    شتریدرصد ب  3/ 3و  سال    50تا    41
 داشتند.

هاي توصيفي متغيرها شامل  شاخص   2در جدول  
کشیدگی   و  چولگی  استاندارد،  انحراف  میانگین، 

کالین اندشدهارائه پ2011)  1.  در  می   شنهاد ی (  که  کند 
او   باشد.  نرمال  یابی علی، توزیع متغیرها باید  مدل 

و کشیدگی  پیشنهاد می  که قدر مطلق چولگی  کند 
از   نباید  ترتیب  به  با    10و    3متغیرها  باشد.  بیشتر 

جدول   به  کشیدگی    1توجه  و  چولگی  مطلق  قدر 
مقادیر   از  کمتر  متغیرها  توسط    شدهمطرح تمامی 

مدل    فرضش یپبنابراین این  ؛  باشد( می 2011)   کالین
 یابی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است. 

 

 

 

 

 

 
1 Kline 
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 ی توصیفی متغیرهای پژوهش ها شاخص   2  جدول 

 کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر 
 17/0 - 0/ 80 5/ 60 91/41 کارتیمی

 0/ 52 - 57/0 78/21 89/ 48 یادگیری سازمانی 
 57/0 -0/ 65 7/ 56 90/66 ای اخالق حرفه

 - 44/0 - 29/0 61/11 57/ 56 چابکی سازمان
 - 46/0 - 63/0 63/29 71/96 تعالی سازمانی 

 

شماره   جدول  متغیرهای    3در  همبستگی  ماتریس 
. با توجه به این جدول رابطه  اندشدهارائهپژوهش  

)میکارت ی37/0ی  ) سازمان  یریادگ(،    اخالق (،  38/0ی 

و  0/ 30)  ایحرفه با  27/0)  سازمان  یچابک (    ی تعال( 
 باشد. دار می معنی  01/0ی مثبت و در سطح سازمان

 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش   3  دول ج 

 5 4 3 2 1 متغیر  شماره 
     1 کارتیمی 1
    1 51/0** یادگیری سازمانی  2
   1 58/0** 52/0** ای اخالق حرفه 3
  1 28/0** 42/0** 39/0** چابکی سازمان 4
 1 27/0** 30/0** 0/ 38** 0/ 37** تعالی سازمانی  5

**p<0.01 

 

نظري   الگوي  آزمون  براي  احتمال  بيشينه  روش  از 
داده  با  آن  برازش  و  شده ی گردآورهاي  پژوهش 
این   از  استفاده  شد.  نرمال  استفاده  نیازمند  روش 

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

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

فرمول  می   35 طریق  از  که    p(p+2)باشد 
مساوی است    pشده است. در این فرمول  محاسبه

که در این پژوهش    شدهمشاهده با تعداد متغیرهای  
(. الزم به ذکر است  2012،  2باشد )تئو و نویس می   5

 
1 Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 
2 Teoand Noyes 
3 Gefen 

براي تجزيه تحليل    22نسخه    Amos  افزارنرم که از  
 استفاده شد.  هاداده 

از   مدل  برازش  بررسی  که  هاشاخص برای  یی 
بودرئو گيفن،   و  مطرح  2000)  3اشتراب  ، اندنموده ( 

اين   شد.  زير    هاشاخص استفاده  موارد  شامل 
از    df/2Xهستند.   کمتر  مقادير    رش یپذقابل   3که 

برازش نيکويي  شاخص  شاخص    (،GFI)  4هستند، 
تطبيقي  از    (CFI)  5برازش  بيشتر  مقادير    9/0که 

شاخص   هستند،  الگوي  مناسب  برازش  نشانگر 
برازش مقادير    ( AGFI)  6افتهیلیتعد   نيکويي  که 

از   برازش  قابل   8/0بيشتر  شاخص  هستند،  قبول 

4 Goodness of Fit Index 
5 Comparative Fit Index 
6 Adjusted Goodness of Fit Index 
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از    (PNFI)   1ايجاز  بيشتر  مقادير  نشانگر    6/0که 
ميانگين   مجذور  و  هستند  الگوي  مناسب  برازش 

که مقادير کمتر    (RMSEA)  2مربعات خطاي تقريب 

در    08/0از   هستند.  الگو  مناسب  برازش  نشانگر 
 .اندشدهگزارش هاشاخص این  4جدول 

 
 ی نیکویی برازش الگوي آزمون شده پژوهش ها شاخص   4  جدول 

X2/df GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

46/2 97 /0 94/0 85/0 69/0 06/0 

 GFI, AGFI, CFIی  هاشاخص   4با توجه به جدول  
از مقادیر    PNFIو   و    شدهارائهبیشتر  توسط گیفن 

  d.f/2Xو    RMSEA( هستند. مقادیر  2000همکاران ) 
در باال هستند. با توجه    ذکرشدهنیز کمتر از مقادیر  

مدل آزمون شده از   گفت که  توانی م  هاافتهبه این ی
است. برخوردار  مناسبی  الگوي    3شکل    در  برازش 

 است.  شدهارائهآزمون شده پژوهش حاضر 

 

 
 الگوی آزمون شده پژوهش   3  شکل 

 

 

 
1 Parsimony Fit Index 2 Root Mean Square Error of Approximation 
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ای و چابکی سازمان  اخالق حرفه  3با توجه به شکل 
را    13  درمجموع  سازمانی  تعالی  تغییرات  از  درصد 

می  نیز  تبیین  سازمانی  یادگیری  و  کارتیمی  کنند. 
  22ای و  درصد از واریانس اخالق حرفه   41  درمجموع 

را   سازمان  چابکی  واریانس  از  ی  نیبش ی پدرصد 
مربوط به اثرات مستقیم    ج ینتا  5جدول    در  کنند.می

 است. شدهگزارشمتغیرها 

 
 نتایج مربوط به اثرات مستقیم   5  جدول 

 داریسطح معنی tآماره  خطای استاندارد برآورد ضریب مسیر  برآورد پارامتر  متغیر

      به روی تعالی سازمانی از 

 001/0 48/4 21/0 24/0*** 94/0 ای اخالق حرفه

 001/0 3/ 79 14/0 20/0*** 52/0 چابکی سازمان 

      ای از به روی اخالق حرفه 

 001/0 26/6 06/0 31/0*** 41/0 کار تیمی

 001/0 68/8 02/0 43/0*** 15/0 یادگیری سازمانی 

      به روی چابکی سازمان از

 001/0 32/4 11/0 24/0*** 51/0 کار تیمی

 001/0 23/5 03/0 29/0*** 16/0 یادگیری سازمانی 

***p<0.001 

 

شماره   جدول  به  توجه  اخالق    5با  مستقیم  اثر 
)حرفه )24/0ای  سازمان  چابکی  و  تعالی  0/ 20(  بر   )

  باشد.دار می معنی   001/0سازمانی مثبت و در سطح  
)  اثر تیمی  کار  سازمانی  0/ 31مستقیم  یادگیری  و   )

حرفه43/0) اخالق  بر  در سطح  (  و  مثبت    001/0ای 
تیمی  می   دارمعنی کار  مستقیم  اثر  همچنین  باشد. 

( بر چابکی سازمان  29/0( و یادگیری سازمانی )24/0)
از  ی  ک ی  باشد.دار می معنی   001/0مثبت و در سطح  

ساختاری، های ژگیو معادالت  یابی  مدل  روش    ی 
.  غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر است  برآورد اثرات

رامی  امکان  این  پژوهشگران  به  ویژگی  تا  دهاین  د 
مدل   در  را  متغیرها  میانجی  قرار  ی  موردبررسنقش 

 
1 Bootstrapping 

روش از  معناداری  برا  1بوتاستراپ   دهند.  تعیین  ی 
گردید استفاده  غیرمستقیم  بوتاستراپ  .  اثرات 

ی برآورد پارامترها و  ریگنمونه   ع یتوز   AMOS دربرنامه
چنین  .  کندی می ابیرا ارزبه آن    مربوط   اریمعخطای  

مقاوم  تعیین  برای  تحت بودن    ارزیابی    پارامترها 
شدن  هامفروضه  تدوین  چندمتغیره  بودن  نرمال  ی 

جایگزین  مدل   سهیمقا  مدل، مقا های    سه یو 
مفی  هاروش اساسی،.  داست یبرآورد  علت    سه 

حاضرتوجیه    استفاده مطالعه  در  را  روش  این  از 
سوبل مشکل مربوط به    در آزمون اول آنکه  .  کندمی

وجود دارد و  نمونه    میرمستقیاثر غ  نرمال   ریغتوزیع  
بوتاستراپ    چون تجرب روش  توزیع  بازنمود  اثر  ی 
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پژوهشگر    گری د  ،آوردی م   را فراهمنمونه    میرمستقیغ
چن نمشکلی    نیبا  دوم  ستیروبرو  روش    و  اینکه 

دارد بیشتری  آماری  توان  اینکه  .  بوتاستراپ  سوم 
داده  گرفتن  و  ی  انمونههای  امکان  اعتبار    ا یمجدد 

ر  نبود. ب  ریپذها امکان نمونهکردن    مهیبا دون  متقاطع
پارامترهای   به  منظوربرآوردمربوط  به  اساس  این 
ی بوتاستراپ  ازروش  ساختاری  معادله  مدل    ا اصلی 

 (. 2007، 1سازی استفاده شد )چونگ و الو  خودگردان

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

 سازمان   ی چابک 

 حد باال حد پایین  داری سطح معنی خطای استاندارد برآورد ضریب مسیر  برآورد پارامتر  زا برونمتغیر 

 16/0 07/0 01/0 0/ 02 12/0** 65/0 کارتیمی 

 23/0 10/0 005/0 04/0 16/0** 0/ 22 یادگیری سازمانی 

**p<0.01 

 

اثر غیرمستقیم کار تیمی    6با توجه به جدول شماره  
( بر تعالی سازمانی  16/0( و یادگیری سازمانی ) 0/ 12)

  کهیی ازآنجاباشد.  دار می معنی   01/0مثبت و در سطح  
ای و چابکی سازمان بر  این اثر از طریق اخالق حرفه 

بنابراین این دو متغیر ؛  شودتعالی سازمانی وارد می 
داواسطهنقش   یادگیری  ی  و  تیمی  کار  ارتباط  ر 

 سازمانی با تعالی سازمانی دارند.

 یریگجهیو نتبحث  6
با  مطالعه حاضر  و   بررسی  هدفی  کارتیمی  رابطه 

یادگیری سازمانی با تعالی سازمانی با نقش میانجی  
حرفه به  اخالق  و  شد  انجام  سازمان  چابکی  و  ای 

منظور   مرور همین  متغیرهای    با  نظری  مبانی 
ای و چابکی  سازمانی، کارتیمی، اخالق حرفه   یادگیری

ی تعالی سازمانی  بر روسازمانی برای بررسی بیشتر  
به  نتایج  شدند.  مدل دست انتخاب  از  سازی  آمده 

میانگین   ریشه  داد،  نشان  ساختاری  معادالت 
داد  نشان    08/0از    ترنیی پامربعات خطاهای تخمین  

باالیی برخورداراست    از برازش  شدهی طراحمدل    که
ی تحقیق مدل خوبی  هاافتهی  در موردی قضاوت  و برا

 
1  Cheung & Lau 

مشخص  می همچنین  که باشد.  مستقیم    شد  اثر 
حرفه سازمان(  24/0)  ایاخالق  چابکی  (  20/0)  و 

مثبت   سازمانی  سطح  برتعالی  در    001/0و 
یافته    .داراستمعنی این  نتا نتایج  و    جیبا  موسوی 

( بابالن1392عربشاهی  زاهد  )وهم    (،  (،  1395کاران 
و همکاران  (، شفیقی  2001(، الگاما ) 1395فر ) گلزاری  

کاران  (، بهروزی وهم  2015کاران )ی وهم  بوکل   (،1397)
ی دارد.  ( همخوان 1398کاران )ی وهم  ( والماس1398)

یادگیری  (  12/0)  کارتیمی   میرمستقیاثر غهمچنین   و 
و در سطح  برتعالی سازمانی مثبت  (  0/ 16)  سازمانی

می معنی   01/0 نقش  دار  متغیر  دو  این  و  باشد 
با  کارتیمی و یادگیری سازمانی    در ارتباط ی  اواسطه

الماسی    نتایج این یافته با نتایج   .ی سازمانی دارندتعال
  ی نیممب(،  2015کاران ) بوکلی وهم    ( 1398)  وهم کاران

قل   زوار  (، 1394) ) ی  و  )1395زاده  الگاما   ،)2001 ،)  
( هم(،  2007جاکوبس  و  )خیراندیش  و  (  1394کاران 

  ن یهمچن  ی دارد. ( همخوان1398کاران )بهروزی وهم  
و یادگیری  (  31/0)  مشخص شد اثر مستقیم کارتیمی

و در سطح  ای مثبت  بر اخالق حرفه(  0/ 43)  سازمانی
نتایج    .باشدی م  داری معن  0/ 001 با  یافته  این  نتایج 
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وقلی   ( وزوار 1395زاده ) قاسم  (،1396)  ی و جبارآزاده 
( همخوان 1395زاده  دارد. (  مستقیم    نیهمچن  ی  اثر 

ی  ( بر چابک 29/0)  و یادگیری سازمانی(  0/ 24)   کارتیمی
. باشددار می معنی  001/0  سازمان مثبت و در سطح 
نتایج با  یافته  این  و  رضا   (،1393)   یی رضا  نتایج  یی 

)شریفی  دوست 1394فر  باران  و  طباطبایی   ،)  
)بهرام  ،(1395) کاران  وهم  مسعودی  1395ی  و  (، 

وهم  1397)  ی آباددولت  ) (وسیدعامری  (  1396کاران 
دارد. همخوان  موارد    با   ی  به  ، الذکرفوق عنایت 

حرفه هاافتهی اخالق  که  داد  نشان  تحقیق  و  ی  ای 
مناسبی   تأثیر  سازمانی  ارتقاچابکی  تعالی  در  ی 

حرفه  اخالق  میان  این  در  البته  دارند.  ای سازمانی 
  دهد ی مروی تعالی سازمانی نشان  تأثیر بیشتری را بر  

ستادی   حوزه  در  سازمانی  تعالی  برای  و 
اخالق  آموزش غربی  آذربایجان  استان  وپرورش 

صداقت،  ریپذتیمسئول  واسطهبه ای  حرفه ی، 
رقابت  وفاداری،  دیگران،  عدالت،  به  احترام  طلبی، 

به   وجود    هاارزشاحترام  به  دارد.  بیشتری  اهمیت 
وپرورش  ای در بین کارکنان آموزش آمدن اخالق حرفه

و  می روانی  را در جهت کاهش فشارهای  آنها  تواند 
موفقیت تیمی کمک کرده آنها را نسبت به عملکرد  

و ساخته و در نهایت منجر  خود در سازمان پاسخگ 
یافته   این  گردند.  خود  سازمان  تعالی  و  رشد  به 

آموزش   که   کندی م   دیتأک  همچنین  وپرورش  ادارات 
چگونه   باید  تعالی  به  دستیابی  نمودن برای    رفتار 

محیط تخصصی اعم از فردی    ک یو در دریک تخصص  
  ی،زیرمستمر )برنامه و سازمانی با لحاظ چرخه بهبود  

ارز  اصالح   ،اجرا با ی(  اب یو  و  کاهش دادن مقررات    و 
و    شفاف  پاسخگویی سریع،  و با زائد اداری    فاتیتشر

چارچوب   ریپذانعطاف برمتغیرهای    در  مبتنی 
ای جهت رفع نیازهای متغیر اخالق حرفه   گانههشت 
شور  ارباب شعف رجوع  از    و  نماید.  ایجاد  بیشتری 

یادگیری سازمانی   نتایج تحقیق نشان داد  از  طرفی 
تواند تعالی سازمانی  چابکی سازمانی بهتر می  قیطر

می  نشان  یافته  این  دهد.  ارتقا  چابکی  را  که  دهد 
باید به   یادگیری سازمانی بیشتر  از طریق  سازمانی 

نماید.   حرکت  سازمانی  تعالی  برای    درواقع سمت 
ی نیاز است و تا زمانی  ر یپذانعطافچابکی سازمانی  

نداشت یادگیری  توانایی  سازمان  باشد  که  ه 
دلیل  ریپذانعطاف همین  به  شد.  نخواهد  ایجاد  ی 

آموزش  سازمان  ادارات  بیشتر  تعالی  برای  وپرورش 
چابکی از طریق یادگیری    نیو ا نیازمند چابکی است 

ی فردی،  هاارتقا مهارتسازمانی بهترین گزینه است.  
چشم  یداشتن  مشترک،  ی  هایریادگانداز 

ازججمعدسته سیستمی  تفکر  ترویج  و  مله  ی 
که  مؤلفه هستند  استان  هاحوزههایی  ستادی  ی 

آن  روی  بر  تمرکز  با  غربی  چابکی  آذربایجان   ، ها 
راهبردی ) قابلیت تشخیص واستفاده از فرصت های  

ی به تعالی سازمانی  ابیدست جدید( را بیشتر برای  
ی تحقیق ارتقاء  هاافتهتقویت نماید.  یکی دیگر از ی

اخالق    ق یاز طری  میاز کار تتعالی سازمانی با استفاده  
دیگر نتایج تحقیق نشان  عبارتباشد. به ای می حرفه

ای داشتن اخالق حرفه   ق یاز طردهد که کارتیمی  می
در    آنچهدهد.    ش یرا افزاتواند تعالی سازمانی  نیز می

اهمیت است توجه با اصول اخالقی    حائز این یافته  
در  د تیم  کار  که  این صورت  به  است.  تیم سازی  ر 

صورتی بیشترین کارایی را در تعالی سازمانی خواهد  
، منصف، برتری  ریپذت ی مسئولداشت که اعضا تیم  

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

در  کارکنان   کهیی نجا ازآای است. حرفه اخالق ازمندین
خود برای   و دانش هااز مهارتای ی حرفه هاتیموقع

رو سازمان برای تعالی  ازاین  رندیگی مانجام کار بهره  
که   است  عقالیی  تفکر  فرایند  آن نیازمند    در 

کنش ای  مجموعه  اخالقی  هاواکنش و    ها از  ی 
باشد    رشیموردپذ  سازمانهمگان  باید    و 

اجتماعی   نیترمطلوب اعضای    روابط  برای  را  ممکن 
وظایف    به خصوص خود   اجرای  در  دانشی  کارکنان 
بکار  ابیمنظور دستبهای  حرفه تعالی سازمانی  به  ی 
و بگیرد آموزشهاحوزه   ؛  ستادی  استان  ی  وپرورش 

آذربایجان غربی برای تعالی سازمانی، نیازمند چابکی  
  ی رو  د یبا   ی چابک به   ی ابیدست  ی برااست و همچنین  

انسان  رهبر  یبعد  شامل  مشتر  ،یکه    ان، یفرهنگ، 
 یگذاره یسازمان است، سرما   ی و اعضا  کنندگاننیتأم
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  ن ی( و همچن1،2003وسفی و    تویکروک)  نماید  یشتریب
ً سازمان باید   که به    باشد چرا در حال یادگیری    دائما

در    دار یپا  یرقابت   تیتنها منبع مز  2اعتقاد پیتر سنگه
برا نسبت    ترع یسر  یریادگیها،  سازمان  ی بلندمدت 

امر نائل گردد،    نی به رقبا است و چنانچه سازمان به ا
سا رقسازمان   ریاز  شد  تریمتعال  بیهای    . خواهد 

رشد  به  رسیدن  ای  جامعه  هر  هدف  کلی  بطور 
وتوسعه است وهرچقدر حوزه های ستادی آموزش  
نیز   های جامعه  تر شوند شاخص  متعالی  وپرورش 
بهبود خواهد یافت .اکنون بیشتر صاحبنظران اعتقاد  
دارند بهترین، ارزان ترین، منطقی ترین وراحت ترین  
راه رشد شاخص های جامعه متعالی شدن آموزش  

رورش است.تعالی سازمانی، آموزش وپرورش را به  وپ
جامع،اثر   خودارزیابی  سیستم  یک  سمت 
بخش،کارا،پاسخ گو وتوجه به نیاز های جامعه سوق  

خواهد داد وبه کارکنان آموزش وپرورش کمک خواهد  
کرد که به جای برداشت های ذهنی بتوانند براساس  

 واقعیت های عینی تصمیم بگیرند

  و ابزار برخوردار بود نمونه    ت ی با محدودپژوهش  
ازآنجا   آماری جامعه بین در حاضر تحقیق کهیی و 

 مطالعه  موردوپرورش  کارکنان حوزه ستادی آموزش 
در  میتعمقابل  ادیزاحتمال به است،  قرارگرفته

 شودمی  پیشنهاد بنابراین ستین دیگر هایسازمان
محققان   سایر در را موردبحث موضوع  گرامی که 

 به .دهند قرار مطالعه  ی وموردبررس  زینها  سازمان
روش  که  شودی م پیشنهاد  عزیز محققان  یهااز 

نیز  متغیرها بین روابط بررسی در کیفی تحقیق
 نمایند.  استفاده
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