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 چکیده
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  مقدمه

 اندبودهها شاهد موفقیت مدیرانی  ، همواره سازمانگذردیمی مختلف  هاتاریخ حیات و حرکت سازمانپس از چندین دهه که از  

صورت و بدین افتهیکه نقشی جهانی  انددادههای خود را به سطحی ارتقا موقعیت سازمان ؛ آناناندساخته زیچهمه ،هیچکه از 

گیرد. شواهد   نظر قرارباید همواره مد  دیآیمرو شیوه مدیریت که از سبک تفکر یک مدیر برایناز  ند.اهبرد  هاز مزیت رقابتی، بهر

با هوش و درایت، منبع غنی ذخایر خود را شناخته و که  اندبودهخبره  یشناسانانسانکه مدیران توانمند، همواره  دهندیم نشان

ون واینبرگ و ) اندگرفتهکار هب سازمانی نهفته در آن را کشف و در جهت تحقق اهداف گوهرهای نابِ ،با مهارت و تدبیر

 .(62: 2018، 1همکاران

اهمیت فرایند جذب به  ها  سازمان  از برخیاما  ؛دارد  بر عملکرد نهایی یک سازمان  که  یریتأثو    سازماننقش رهبری در   باوجود

عصر جدید هستند  یهایژگ یوکه  ییهاچالشاین امروزه  بر . عالوهاندتوجهبی ،رهبریبرای شغل افراد مناسب  یریکارگ بهو 

فلسفی و امور   یهاحوزهنظران  . صاحب (2018،  2دنیسون و شنتون)  کندیمچندان  وجود رهبر مدبر را دوکه عدمد  نوجود دارنیز  

تا  (. 17: 2018، 3)ویلیامز کنندیماجتماعی، مدیر خوب در جامعه را فردی با داشتن فضایل اخالقی و توجه به فضیلت معرفی 

اهمیت  لیدلبه. بود مذکور یهاحوزهبا علمی تناسب چندانی نداشت و بیشتر مرتبط  ۀدهه اخیر مفهوم فضیلت با جامعچند 

توجه محافل مورد یتازگ به، این مفهوم هاسازمانو  هاانسانلت و نقش فضایل انسانی و اخالقی در تعالی و تکامل ضیمفهوم ف

در حال تغییر است، فضایل  زیچهمه. در دنیای کنونی که است شدهوارد  رهبریو به ادبیات  گرفته قرارعلمی و دانشگاهی 

مور و دهند )تا درست را از نادرست و مناسب را از نامناسب تمیز  کنندیمبه افراد کمک  هستند کهثابت  ییهاگاهتکیه عنوانبه

 .(2018، 4همکاران

و از طریق تأکید بر فضایل  کرده دایپگرایش بیشتری به سمت فضایل اخالقی و انسانی  هاسازمانبا آغاز قرن بیستم و یکم، 

اخالقی و عاطفی کارکنان خود را برطرف سازند. این تأکید در مطالعات جدید سازمانی به  ،های معنویتا خالء اندنمودهسعی 

؛ 2003، 6شویم )کامرون و همکاران روروبه 5گرافضیلت  یهاسازمانشده تا با مفهوم جدیدی به نام و باعث  خوردیمچشم 

سازمانی است که به فضایل توجه دارد  ،گرافضیلت  اساس سازمانِبراین(. 2008، 8مانز و همکاران ؛2004، 7پترسون و سلیگمن

اول به فضایل انسانی توجه ویژه دارد  ۀسبک رهبری است که در درج ،9گرارهبری فضیلت  .کندیمها را در خود نهادینه و آن

چشمی به فضایل انسانی و اخالقی ، سازماندهی، هدایت و نظارت، همواره گوشهیزیربرنامههای خود مانند کنار رسالت  و در

(130: 1395ضماهنی و شکاری، دارد )
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ها در دستیابی سازمان به موفقیت این ارزش ند.ها حاکم بودآوری بر سازمانو سود کارایی، کنترلهایی نظیر در گذشته ارزش

 ؛که نباید نگران سودآوری خود باشند اندافتهیدرها سازمان ،. با توجه به تغییرات کنونینددیرسیمنظر مالی و رقابتی کافی به

هایی نظیر کارایی، کنترل (. با این توصیف امروزه ارزش2009 خود جامع عمل بپوشانند )فرید من، ۀبلکه باید به نیازهای جامع

فضائل  همان یاهای واالتر ارزش ؛ بنابراینپایدار کافی نیستند یاندهیآ یسوبهها برای هدایت سازمان ییتنهابهآوری و سود

معنادار و ماورای  ،ها در رسیدن به نتایج ارزشمندبه سازمان توانندیم که شوندمطرح می ، عفو(بخشش نظیر شفقت، کمال،)

 (.2008مانز و همکاران،کنند )های مالی کمک موفقیت 

خدماتی و  یهاسازماندر بهبود عملکرد  ،تولیدی یهاسازمانهای مدیریتی نوین عالوه بر که مدل دهدیمنشان  هایبررس

باعث  توانندی ماخالقی  اقتدار بامدیران  (. از طرف دیگر2017، )بصیر و همکاران اندنیز موفق بوده هادانشگاهآموزشی مانند 

نمای اخالقی ویژه دانشگاه، جهت به  هاسازمانمدیران در    درواقعشکوفایی اعضای سازمان خویش شوند و فضیلت را ارائه دهند.  

و  بأسدهد )یمنابودی نجات  طۀرا از ور هاسازمانگرایی گره بخورد، با اصول اساسی فضیلت این مسئله . حال اگر هستند

نتایج سازمانی را سازماندهی  توانندیم ،در سازمان خودگرا با قدرت و نفوذ اخالقی (. مدیران فضیلت 183: 1999، 1استیدرمیلر

برای درک بیشتر در خصوص چگونگی نفوذ  تواندیمارزیابی رفتارهای فاضالنه است و  ۀلیوسبه شخصیت مدیر درواقعکنند. 

بین شخصیت رهبر با پیامدهای کارکنان   ۀدرک اعضای سازمان از این رفتارها و رابط  ۀرفتارها، نحو   نیترت یاهممثبت، تشخیص با

 (.278: 2011، 2)تان و کلووی کمک کند

دوستی، همدردی، قدرت تحمل و اعتماد است. این ها نیازمند مفاهیمی همچون مهربانی، همدلی، نوعامروزه مدیریت دانشگاه

. مدیران شودیمعلمی در امور محوله را نیز شامل تأبلکه مدیریت اعضای هی ،مدیریت فقط مختص روسای دانشگاه نیست 

و با انرژی بیشتری برای  اختصاص دهندگرایی باید زمان بیشتری را به خودکاوی و فضیلت  علمیتأیه یاعضاو  هادانشگاه

. شوندی ممطرح  ازهاینگرایی برای پاسخگویی به این لذا مفاهیم فضایل و فضیلت  ؛حاضر شوند ،خود همنوعانخدمت به 

باید بخشی از ساختار نظام  قطعاًیک نیاز بنیادی انسانی است و  درواقع دارد.ابعاد وجودی انسان  تمامگرایی توجه به فضیلت 

 .(1398نفتی و حسین زاده، باشد )دانشگاهی 

آخرین  راحتی تا حدِهگرایی بچراکه فضیلت ؛شودی ماصالح در نظام دانشگاهی مطرح  سرابِ ۀامروز، واژاما در محیط رقابتی 

و برای اجرای مدیریت اثربخش   بوده  مدارگرایانه، ارزشکه عملکردهای فضیلت   شودیم  بیان  اولویت سازمانی تنزل یافته و کمتر

کنندگان سازمان قرار توجه رجوعشعاری که کمتر مورد ؛اندشدهلیتبداین الفاظ بیشتر به شعار  درواقع .الزم و ضروری هستند

ۀ اثرات نامطلوب و مخربی بر پیکر ،مدیریت عاری از فضایل اخالقی یهاوهیششاهد آن هستیم که  دیگر. از طرفی ردیگ یم

و دسترنج اساتید برجسته و  دیآیمبیرون  هادانشگاهوضوح در آثاری که از به توانی م. این مورد را است گذاشتهها سازمان

که  یاردیلیچندم یهااختالس .نیز وضع به همین منوال است  میکنیمزندگی  که یاجامعهمشاهده کرد. در  ،دانشجویان است 

توجه به فضایل اخالقی و فرهنگ گرا و عدموجود مدیریت درست و فضیلت ، نشان از عدمرسدیم  گاهی خبرشان به گوشازهر

، باشندیممحوری را دارا محوری و فرهنگ خدمتنامه خود، فضیلت ساینکه در اسا صرفبه هادانشگاهدارد.  یرسانخدمت 

و  هامقولهبر این  مؤثر. عوامل مختلف انددادهها را اصول خود قرار و آن بوده هامقولهادعا کنند که دارای این  توانندینم

ها در جهت بهبود اوضاع ساختاری کمک شود و جامعه نیز از مانند دانشگاه ییهاسازمانکارها باید شناسایی شوند تا به وساز

 (.1395، درخشان وزندیگردد )آن منتفع 
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. مفهوم رهبری اندگرفتهفضیلتی طبیعت انسان را نادیده  یهاجنبهولی  ؛اندپرداختهها بسیار رهبری به ارزش یهاپژوهش

سازمانی تعریف  یهانهیزممتناسب با  تواندیممفهوم فضیلت چگونه " که است شدهگرا در پاسخ به این پرسش پدیدار فضیلت 

(. مفهوم فضیلت به طرق مختلفی 1396قنبری و اسکندری،  )  "؟سازی فرهنگ در سازمان داردشود و چه نقشی در تقویت و غنی

با هدف واالی زندگی انسان و غنا بخشیدن به  ینوعبه ،از فضیلت  شدهارائهدر سطح فردی تمامی تعاریف  .است شدهتعریف 

که موجب  2(. برای نمونه در ادبیات یونان باستان، فضیلت با بهبود و تعالی شخصی31: 2005، 1)لیپمن اندارتباطزندگی او در 

همچنین  (.2008، 3در ارتباط است )مایر و همکاران شودیمعذاب سالمت، خشنودی، معناداری زندگی و دوری از رنج و 

(. 2003)پترسون،  است  8و رفتاری 7، ارادی6، عاطفی5شناختی یهایژگ یوو شامل  شدهفی تعر 4فردی ۀیک خصیص عنوانبه

کیفیتی است که انسان متوسط را به انسان خوب  اخالقی بوده و نظر از شیستاقابل فضیلت یک ویژگی شخصیتی یا فکریِ

 9قدرت روانی عنوانبه(. عالوه بر تعاریف فوق، نگرش دیگری وجود دارد که به فضیلت 712: 2000)اسکات،  کندیمتبدیل 

عنوان سطح جمعی، فضیلت به. در شودیم هاچالشاین نیرو باعث افزایش توان فرد در مواجهه با  ؛کندیمیا نیروی اراده نگاه 

. فضایل سازمانی به (1394همراهی و همکاران، ) استشدهشده در جامعه، فرهنگ و سازمان تعریف چیزی ارزشمند و نهادینه

سازی قوانین معنوی و بافضیلت بودن یعنی نهادینه. بهترین منابع سازمان، یعنی انسان است  ۀکه مشخص گردندیبرمصفاتی 

 همان  فضیلت   ۀلذا مطالع  باشد؛می  گرامفهوم فضیلت مفهومی کمال  کهدلیل  این  به  .  تعادل اجتماعی هستند  ۀکه ایجادکنند  یاخالق

پیامدهای   ۀتنها شامل مطالع(. مطالعه در این حوزه نه2003است )کامرون،    هاسازمانو کمال افراد در    هایژگ یو،  هات یظرف  ۀمطالع

، 10فایر استون)  شوندیمسازمان است که خود منجر به پیامدهای مثبت    رفتارهای برجسته در  ۀرندیدربرگ ، بلکه  العادهفوقمثبت و  

2017.) 

. شودمی محسوب گرااثبات یسازمان قاتیاز عناصر تحق یکیها، نوظهور در سازمان یشگرای عنوانبه یدر رهبر گراییلت یفض

رفتار   گرایی در سازمان بافضیلت  همچنین  .(2003)کامرون و همکاران،    است و کمال بوده  یتعال  ایقوت    ۀنقط  یواژه به معن  نیا

گرایی در فضیلت  پیرامون یرشدروبه، ادبیات 11گراروانشناسی اثبات ۀ. در حوزباشدمیسازمانی در ارتباط  یهاطیمحافراد در 

، 14فضایلی نظیر امید 13و پیامدهای  12مظاهر نیز (. در ادبیات علمی2000شدن است )سلیگمن و کیز نت میالی، حال پدیدار

(. 2002د )سلیگمن، نتوجه زیادی را به خود جلب نمای اندتوانسته 19، و تعالی 18، غمخواری17، گذشت16، دانایی15قدرشناسی
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 ،زنندیمگرایی را در سازمان رقم  که پرورش و بقاء فضیلت   1سازمانی با آن دسته از عوامل توانمندسازدر رهبری گرایی  فضیلت 

رهبری، منابع انسانی توانمند و فرهنگ سازمانی را  یهایژگیو عواملی مانند .(128: 1394شکاری و جاللیان ) سروکار دارد.

است.  دیتأک  ( عامل فرهنگ سازمانی مورد132: 1395) ضماهنیشکاری و  از نظر. دانست  مؤثرگرا بر رهبری فضیلت  توانمی

 .داندیمگرا بر رهبری فضیلت  رگذاریتأثرا  و آن کندیم( در پژوهش خود به عامل فرهنگ سازمان اشاره 2018) 2باومن

 ءجزیادگیری سازمانی را  داده و  بررسی قرار  مورد  یاتوسعهگرا را بر میزان  رهبری فضیلت   ریتأث  ،(75:  1396)  یاسکندرقنبری و  

(، نوآوری سازمانی و عدالت 248: 2018) 3گنزالس کروس و دوسهمچنین . دانندیمگرا از رهبری فضیلت  ریرپذیتأثعوامل 

 .نداهمعرفی کردگرا در سازمان سازمانی را از توابع رهبری فضیلت 

گرایی سازمانی بر نتایج نشان دادند که فضیلت  ات خودمطالع  طی(  2019)4در ارتباط با موضوع پژوهش، ساچوریدی و نیکاندرو

آن  یهامؤلفهگرا و ( در پژوهشی نشان داد که رهبری فضیلت 2018)5معناداری دارد. همچنین مارتینز ریتأثعملکردی سازمان 

 یخرد کاربردکه  دادند(  در پژوهشی نشان 2018) 6است. دیرکسمیر و همکاران رگذاریتأثپذیری ایجاد محیطی برای تغییر در

که برای رسیدن به سازمان و رهبری   مطرح کرد( در پژوهشی  2017)  7وتستون  .گرایی همراه است هبری فضیلت ر  در سازمان با

کار نیاز است گرا را در سازمان نهادینه کرد. برای این  سازی همت گمارد و فرهنگ سازمانی فضیلت گرا، باید به فرهنگفضیلت 

( در پژوهشی 1394) . شکاری و جاللیانشونددادهگرایی آموزش رسوم سازمان بر اساس فضیلتوها، هنجارها، آدابتا ارزش

گرایی در قالب شش عامل مدیریت و رهبری، منابع انسانی، ساختار و فرایند، فرهنگ بر فضیلت  مؤثرکه عوامل  ندنشان داد

توجه به جامعه و  ،عوامل فرهنگ سازمانیایشان عنوان کردند که تبیین هستند. قابل ،اندازجامعه و چشمسازمانی، توجه به 

د. برای ارتقاء این عوامل و ندار  یترنییپافرایند و منابع انسانی اولویت   ،انداز نسبت به عوامل مدیریت و رهبری، ساختارچشم

در سازمان، توجه به امور  یارتقاء جو اخالق یهاشاخصکه  شودیمپیشنهاد  هادانشگاهمحوری در ارتقاء سطح فضیلت  تاًینها

در   نیز (2015) 8پاالنسکی و همکاران. شوند ت یانداز تقو اهداف و چشم ،یدر استراتژ لیدوستانه، نفوذ فضاالمنفعه و انسانعام

بسزایی بر  ریتأث، دهندیمخود نشان  یهایریگ م یتصمکه شجاعت و عدالت را در  یکه مدیران شجاع اندهپژوهشی نشان داد

، (2015) 9یرأ. دنگذاریم ریتأثها در سازمان شجاعت و عدالت بر عملکرد شغلی آن ،فضیلت  درواقعدارند.  عملکردشان

پیمایشی _از نوع توصیفی  "انجامدیمگرا  فضیلتعدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری: راهی که به سازمان  "  پژوهشی با عنوان

که عدالت    داد . نتایج حاصل از پژوهش نشان  است بودهماری آن شامل تمام کارکنان بخش سالمت استرالیا  آ  ۀجامع  که  انجام داده

گرا جزء سازمان فضیلت به اعتقاد ویگرا هستند. هر دو از ارکان ضروری در سازمان فضیلت  ،سازمانی و کیفیت زندگی کاری

 آن اصلی یهامؤلفهعدالت سازمانی از  و زندیمهای نوین در عصر حاضر است که اخالقیات در آن حرف اول را سازمان

( و کامرون 2008همکاران )گرا مانند مانز و  نظران سازمان فضیلتکه صاحب   داد( در پژوهشی نشان  2008. مانز )رودیمشمار  به

ها ضروری و آن را برای حیات سازمان اندداشته دیتأک همگی بر فضیلت و اجرای امور اخالقی در سطوح سازمانی  ،(2003)

 .دانندیم

 
1Enabler Factors 
2 Bauman 
3 González-Cruz & Devece 
44Tsachouridi & Nikandrou 
5Martínez 
6Dierksmeier, et al 
77 Whetstone 
8 Palanski, et al 
9 Rai 



 ا گرلتیفض یبر رهبر رگذاریعوامل تأث یابیو ارز ییشناسا

 

41 

های آموزشی مانند جای چنین نوع رهبری در سازمان  که  رسدیمنظر  گرا، بهرهبری فضیلت   ۀنیزم  در  ذکرشدهبا توجه به مطالب  

. اجرای رهبری باشدیمخالی  (جامعه استهای اخالقی در ها ارتقای سطح اخالق و ارزشکه هدف اصلی آن)ها دانشگاه

ریزی دقیق منابع انسانی، توجه به برنامهنظیر غفلت از جایگاه فرهنگ مدیریت، عدم ییهاچالشبا  هادانشگاهگرا در ت فضیل

فضیلی، توجه به رهبری با اصالت و محوری و فضیلت اخالقی، عدمتعالی ۀساله در زمینانداز بیست توجه به سند چشمعدم

 رهبری ۀپرداختن به مقول رونیازا ت؛دانش و... مواجه اسۀ توجه به اصل توسعخروج نیروهای کیفی، عدم انضباط مالی،عدم

همراه گرا با خود بهکه رهبری فضیلت  ییهالفهؤ متوجه به    با  رسدیمنظر  . بهباشدیمضروری    ،اسالمی  در دانشگاه آزاد  گرافضیلت 

 ذکرشده طبق مطالب . بردینمباشند، دانشگاه آزاد اسالمی از این رویکرد سود  لمسقابلدارد و پیامدهایی که باید در دانشگاه 

عوامل   میانآنچه در دانشگاه آزاد در روابط    ولی  است؛گذشت، دانایی، قدرشناسی و امید همراه    یهامؤلفهگرا با  رهبری فضیلت

رغبت ، عدمعلمیتأاعضای هی میان. به دلیل سکوت سازمانی موجود در باشدمیاین ، غیرازشودیماهده دانشگاه و اساتید مش

محوری در این دانشگاه به دانایی توانینم، های دانشگاهگیریرغبت به دخالت در تصمیمبه انتقال دانش ضمنی خود و عدم

از  یانشانه مسئله این که شودینم محولمختلف  یهایریگ تفویض اختیار به اساتید متخصص در تصمیم زیرا امیدوار بود

 بوده ونظر پایین  کیفیت زندگی کاری به و  کاره  ضعف در رویکردهای مورداستفاده در رهبری است. از طرف دیگر میزان امید ب

موضوع پژوهشگر را بر آن داشت تا  نیا .ردیگ ینمارزشیابی مستمر قرار  علمی موردتأاساتید هی یاحرفهصالحیت اخالقی و 

، به اندکردههمراه دارد و مستندات پژوهشی نیز این موضوع را ثابت  گرا با خود بهتوجه به پیامدهای مثبتی که رهبری فضیلت   با

با مرور ادبیات سوابق پژوهشی و  تا در دانشگاه آزاد اسالمی بپردازد. در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد مذکور ۀمسئل

 گرافضیلت رهبری بر رگذاریتأث عوامل"اساسی پاسخ دهد که  سؤالهمچنین استفاده از نظر خبرگان و افراد آگاه به امر، به این 

 "؟رندیگ یمارزیابی قرار ونه موردند و چگاکدام (تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای :موردمطالعه)

 

 یشناسروش

دانشگاه آزاد اسالمی   درگرا بر رهبری فضلیت  رگذاریتأث شناسایی و ارزیابی عوامل ،با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر

کمی( از نوع -)کیفی  1برحسب نوع داده، آمیخته  ،کاربردی_؛ روش پژوهش برحسب هدف، بنیادیباشدمیواحدهای شهر تهران  

 است.پیمایشی    و یا ماهیت و روش پژوهش،  هادادهوری  آوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآبرحسب زمان گرد  ،اکتشافی

گرا در دانشگاه آزاد رهبری فضیلت  ۀخبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینبخش کیفی پژوهش شامل  آماری ۀجامع

بتوانند با ارائه اطالعات  تابرجسته بوده  مذکور ۀنظر آگاهی و اطالعات در زمین از انآن. هستندشهر تهران  یواحدهااسالمی 

استفاده   2غیرتصادفی هدفمند  یریگنمونهاز روش    ،این گروه از خبرگان  و  یآمار  ۀنموننمادی از جامعه باشند. برای تعیین    ،دقیق

 .شدندگرفته نظر درشونده با توجه به اصل اشباع عنوان مصاحبهنفر به  20تعداد  که شد

  2522شهر تهران به تعداد    اسالمیعلمی واحدهای دانشگاه آزاد  تأتمام اعضای هیآماری این پژوهش، شامل    ۀجامع  کمیگروه  

 یریگ نمونهدر ابتدا از طریق    ،(1970با استفاده از جدول کرجسی و مورگان )  و  با توجه به ماهیت متفاوت دانشگاه آزاد  که  بود  نفر

در   ؛است بوده  یامرحلهتصادفی  ،گیری در این پژوهشکلی روش نمونه  طوربه.  ندآزمودنی انتخاب شد  عنوانبهنفر    350  یاطبقه

جغرافیایی  ۀمنطق 6آزاد تهران،  یهادانشگاهاز بین  یامرحلهچند یاخوشهتصادفی گیری اول با استفاده از روش نمونه ۀمرحل

 
1 Mixed 
2 Goal orinted 
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زیستی  علومعلمی در واحدهای فنی، تأاب و از بین این مناطق، اعضای هیخواحدهای شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز انت

 طور تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت کردند.هب هادانشکدهو انسانی انتخاب شدند. اساتید این 

منظور شناخت به ایروش کتابخانهاز  .مورد استفاده قرار گرفتند هادادهوری آابزار گردعنوان ای و میدانی بههای کتابخانهروش

و بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه از روش  گرارهبری فضیلت ۀپژوهش، متون موجود در زمین هایمؤلفهارزیابی 

 یمنظور گردآوربهنیز    یدانیروش ماز    .شدهای دانشگاهی( استفاده  نامههای معتبر علمی و پایانها، پایگاهای )شامل کتابکتابخانه

 افتهساختاریمهیاز مصاحبه ن  یفیاز پرسشنامه و در بخش ک   ،کمی  بخش  در  هاآن   وسقمصحت   نییپژوهش و تع  ازیموردن  یهاداده

 .استفاده شد

نظرات اساتید و  از دیدگاه پژوهشگر، از هاافتهی بودن قیدقبرای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و 

 در تحلیل  کنندگاناز مشارکت همزمان  طوربه  نیهمچناستفاده شد.    ،متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند

پایایی  ۀی برای محاسبدرون موضوعاز پایایی بازآزمون و روش توافق  حاضر. در پژوهش شدگرفتهها کمک تفسیر داده و

استفاده شد. در  3و سازه 2، محتوایی1از روایی ظاهری پرسشنامهتعیین روایی  منظوربه استفاده شد. ،گرفته صورت یهامصاحبه

به  را  ، ساختار پرسشنامهالذکرقبل از توزیع توسط پژوهشگر، برخی از اعضای نمونه و خبرگان فوق  هاپرسشنامهروایی ظاهری  

روایی محتوایی در قالب یک بخش . انجام شدو اصالحات الزم  قراردادند یموردبررسلحاظ ساختاری، نگارشی، امالیی و.... 

شونده، خبرگان دانشگاهی، چند نفر و ده نفر از خبرگان شامل اعضای مصاحبه CVIو  CVR یهافرمروش دلفی و با کمک 

مورد روایی سازه . درقرار گرفت بررسی  مورد  هاسؤالاضافی و یا اصالح    یهاسؤالنظر    محتوای پرسشنامه از  ...و  هایآزمودناز  

ضرایب  که استفاده شد. بررسی روایی همگرا نشان داد Smart-Pls 2 افزارنرمنیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا با کمک 

این در    .نددرصد معنادار بود99یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان    ،)آماره تی(    2.58تر از  معناداری تمام بارهای عاملی بزرگ

  پژوهش  سؤاالت تماممیزان ضریب آلفای کرونباخ برای  که پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد

 .بود 0.7باالتر از 

با توجه به  نیز در بخش کمی برگرفته از روش گراندد تئوری بود. ، ینظر یکدگذار یفیدر بخش ک  هادادهل یروش تحل

  .ار توصیفی و استنباطی استفاده شدآم یهاروشپژوهش از تسؤاال

های سه نوع کدگذاری برای تحلیل دادهاین قرار است که  بهپژوهش  تبرای پاسخ به سؤاال بخش استنباطیهای زمونآ

 اند از:آمده از مصاحبه و مبانی نظری عبارتدست به

 باز یکدگذار -

 یمحور یکدگذار -

 یکدگذاری انتخاب -

، بهره یانمونهتک آزمون تی و پیرسون یهمبستگنظیر  ییهاآزموناز پژوهش  تبرای پاسخ به سؤاال در بخش استنباطی

 .شدگرفته

 

 

 
1 Faced Validity 
2 Content Validity 
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 هاافتهی

 گرفتند.قرار  یابیارزو  لیمورد تحل یعلم یهاروشبا استفاده از  پژوهش یهادادهن بخش یا در

 ند؟اگرا در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران کدامعوامل اثرگذار )شرایط علی( بر رهبری فضیلت سؤال اول:
 ساختاریافتهنیمه  ۀصورت گردید. ابتدا براساس مصاحبکدگذاری نظری در سه مرحله  از روش    استفاده،  فوق  سؤالبرای پاسخ به  

لیست مصاحبه و چک تسؤاال توانیم. در ادامه شددادهبه این سؤال پاسخ  MAXQDAافزار با استفاده از نرم وخبره  20با 

شده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا و کدگذاری توسط پژوهشگر ارائه  یهاپاسخرا در جداولی مجزا مشاهده کرد.  آن  نتایج  

 یهاافتهیآخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر،    ۀدر مرحل  .باشدیم  مشاهدهقابل  (1)در جدول شماره    ،و دو نفر از متخصصین آمار

محور هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( وتحلیل، حولحاصل از تجزیه

 .شده است ذیل ذکر در جدول مدل توانمندسازی حول  آمدهدست بهمشخص شد. طبقات 

 

 ساختاریافته: کدگذاری نهایی حاصل از تکنیک مصاحبه نیمه1جدول  

کدگذاری 
انتخابی 

 )بعد(

کدگذاری 
محوری 
 )مؤلفه(

 گذاری باز )شاخص(کد

تعهد سازمانی
ی 

پاسخگویی کار
 اساتید نسبت به عملکرد خود پاسخگو هستند.  

 . رندیگی ماساتید مسئولیت روند تدریس را برعهده 

 . کنندی مبه دیگران منتقل  آن راو  دانندی معنوان یکی از وظایف خود پذیری را بهاساتید مسئولیت

 . کنندی ماخالقی  مسائلب به رعایت غیاساتید، همکاران خود را تر

 . هستند الزم برخوردار یاحرفه اساتید، از صالحیت 

جو سازمانی
 

 پویایی

 . اساتید این دانشگاه، پویا هستند

 بینی کنند.پیش یخوببه  توانندی ماساتید با استفاده از ارزیابی عملکرد، تغییرات شغلی آینده خود را 

 . دهندی م، واکنش درست نشان رندیگی ماساتید نسبت به بازخوردی که از محیط 

 مؤثرارتباط 
 . دانندینم اساتید ارتباط با دانشجو را صحیح 

 .کنندی مو تقویت روابط سالم تالش   ییافزاهم  منظوربهاساتید 

 ییگرااخالق

 های دانشگاهی تقید دارند. اساتید نسبت به اصول اخالقی اسالمی و ارزش

 .کنندی ماساتید در ارتقای ادب و فرهنگ تالش 

و نهی   معروف امربه دین اسالم )  یهاآموزهبر اساس  یراخالقیغ یهاپژوهش برخورد قاطعانه با آموزش و 

 . از منکر( 

ی مدیریتی
راهبردها

 تواناسازی 

 . اندفراگرفته اساتید آموزش ضمن خدمت الزم برای تسلط در کار را 

احساس کنند بر آنچه در واحد کاری   که  است باعث شده اختیارات و امکاناتی که مدیریت به اساتید داده

 افتد کنترل زیادی دارند. اتفاق می

 حمایت

 . هستنداساتید از حمایت کافی در سازمان برخوردار 

 . شودی ماحترام سازمانی همواره در بین مدیریت و اساتید حفظ 

 . کندی مدانشگاه رفاه الزم را برای اساتید فراهم 

 . کنندی ماساتید، قدر و منزلتی که دانشگاه برایشان قائل است را درک 
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ارزشیابی 

 عملکرد

 .شودیمسنجیده  شدهن ییتععملکرد اساتید بر اساس استانداردهای از قبل 

 . شودیمصورت سیستماتیک انجام ارزشیابی عملکرد اساتید به

 .ردیگیمصورت تکوینی انجام ارزشیابی عملکرد اساتید به

. است  ییشناساقابلشاخص اصلی  22و  مؤلفه 7های موجود،که از میان شاخص دهدیمنتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان 

  .اندشدهدادهارائه در جدول زیر  هامؤلفهاین  ،موجود یهاهینظراساس ادبیات، پیشینه و بر

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 

 چگونه است؟  اسالمی شهر تهرانگرا در واحدهای دانشگاه آزاد وضعیت موجود عوامل اثرگذار بر رهبری فضیلت :دومسؤال 

ای است، درجه 5مقیاس  که جهت ازآن استفاده شد. t متغیرها از آزمون یافاصلهو مقیاس  هادادهتوزیع  نرمال بودنبا توجه به 

 :شده است آورده    سؤال. در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این  گرفتیمدر نظر    3ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را عدد  

 

H0: µ = 3 

H1: µ≠3 

 مشخص است. لیدر جدول ذ یانمونه تکیآزمون ت جهینت

 بررسی وضعیت موجود  منظوربه ای : آزمون تی تک نمونه 2جدول  

 مؤلفه بعد متغیر

 3ارزش آزمون = 

مقدار 

 تی 
Sig. 

اختالف 

 میانگین

 درصد از95فاصله اطمینان 

 ختالفا

 حد باال حد پایین

 عوامل اثرگذار

 1.58 1.46 1.52 0.000 49.39 تعهد سازمانی

 1.53 1.40 1.46 0.000 47.16 جو سازمانی

 1.43 1.31 1.37 0.000 44.71 راهبردهای مدیریتی
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و بنابراین   باشدیم  صدمپنجکمتر از    رگذاریتأثهای  مؤلفه  ابعاد و  تمام، سطح معناداری در  شودیمکه در جدول مشاهده    طورهمان

شود. همچنین با توجه به اختالف میانگین که ها رد و فرض پژوهش تأیید می مؤلفهدرصد اطمینان برای این 95فرض صفر با 

 باشد.ها و ابعاد مطلوب میمؤلفهشود که وضعیت مقادیری مثبت هستند، چنین استنباط می

 

 یریگجهینتبحث و 

، های آزاد شهر تهرانگرا در دانشگاهرهبری فضیلتبر  مؤثرهای مؤلفهو ارزیابی شناخت  بر یمبنبا بررسی سؤاالت پژوهش 

عوامل مدیریتی،  اند ازعبارت مؤلفهدهندۀ این عوامل تشکیل براساس تحلیل عاملی معین شد که هادادهتحلیل وپـس از تجزیه

های مدیریتی، اشتیاق شغلی، رضایت ای، تعهد سازمانی، جو سازمانی، راهبردعوامل رفتاری، عوامل ساختاری، عوامل زمینه

 قرار گیرد. تأملبیشتر مورد پرداخته شود تا موضوع هرچه هاهمؤلفاساس باید به تبیین این براینشغلی و رفتارهای نوآورانه. 

. اخیراً دانندیم ،کنندفردی یا اجتماعی تولید می  یهایخوبو اعمالی که  هاخواستهعنوان گرایی را بهو ارسطو فضیلت  افالطون

 یهاخواستهالترین و با هاانسانوجود  ۀعصارکه  گرایی را بهترین شرایط انسانی، پیامدها و رفتارهای منزه و وارستهفضیلت 

بودن  ۀدرج نیتریعالاست که مربوط به  هاسازمانو  هاانساناز  ییهاخواستهگرایی شامل فضیلت  .کننداست، معنی می بشری

گرایی مربوط به نوع بشر یابند(. فضیلت به آن دست  توانندیمکه در بهترین و باالترین حالت  یادرجه)مربوط به  باشدمی هاآن 

و کارمعنادار،   یگرایی آن را مرتبط با هدفمندبیانگر حالت شکوفایی، سرزندگی، وارستگی و شرافتمندی است. تعاریف فضیلت  و

. دانندیم ،دهدبختی و آزادی سوق میسالمتی، نیک یسو بهشرافتمندی نیروی انسانی، شکوفایی شخصی افراد و آنچه افراد را 

محقق به این گرا، گذار بر رهبری فضیلت ریتأث یهامؤلفهشناسایی  بر یمبناول پژوهش  سؤالپاسخ به برای در پژوهش حاضر 

گذار بر رهبری ریتأث یهامؤلفهتعهد سازمانی، جو سازمانی و راهبردهای مدیریتی ازجمله  یهامؤلفهکه  است نتیجه رسیده

پذیری بیشتر ایشان نسبت به باعث مسئولیت  ،گفت که تعهد سازمانی اساتید توانیماساس براین. دنباشیمگرای اساتید فضیلت 

همچنین پاسخگویی  .است شدهنشان دادن حساسیت نسبت به رعایت امور اخالقی و معنوی در دانشگاه و  رسالت دانشگاه

تنها در قبال اعمال خود پاسخگو هستند بلکه در قبال عملکرد نه باشد زیرامیها آن بارز تعهد سازمانی یهانشانهاساتید از 

مختلف عاطفی، مستمر و هنجاری به میزان یکسانی بر رهبری  یهادگاهیدداشتن از  تعهد .باشندیمدانشگاه نیز پاسخگو 

محور است. عالوه بر فضیلت مداری و ایجاد رهبری  اساسی در اخالق  ایمؤلفه  این موضوع.  گذاردیم  ریتأثگرای اساتید  فضیلت 

 فاضل بودنمحور در دانشگاه، اساتید را به . جو سازمانی فضیلت گرددیمقلمداد  یگذار دیگرریتأثاین، جو سازمانی عامل 

گرایی و گرایش به و اگر ایشان در چنین جوی به فرایند یاددهی و یادگیری مشغول باشند، پس از مدتی فضیلت   کندیمترغیب  

چراکه نوع ارتباط،  ؛دارد ریتأث. پس جو دانشگاه بسیار بر این نوع رهبری شودیماخالقیات در تمام واحدهای دانشگاه مشاهده 

. عامل مدیریت دانشگاه در تمام امور هستندگذار ریتأث. راهبردهای مدیریتی از دیگر عوامل دهدیمو... را تشکیل  های تلقطرز 

انجام دهد. حمایت مدیریت دانشگاه از اساتید  اقدامات تحولی گوناگونی را تواندیمکه دستش باز است و  زیرا باشدمی مؤثر

بلکه در تغییر جو  کندیمکمک  اساتیدبه تنها ، نهجانبههمهبا حمایت  زیرا که بسیار مهم است  انهرایگ رهبری فضیلت  ءادر اجر

های فکر، دادن تسهیالت ویژه مدیریتی مانند تشکیل اتاق  ۀهای ویژمدیریت با استفاده از استراتژی  نیز تأثیرگذار است.  سازمانی  

 .کندیمتقویت  شیازپشیبرا  انهگرای، رهبری فضیلت ازیموردنبه اساتید فاضل و فراهم کردن منابع 

  توانبرای مثال می  .پژوهش حاضر همخوانی دارد  هایبا یافته  شدهانجام  یهاپژوهشحاصل از    یهاافتهیدر این خصوص برخی  

 گرایانهکه خرد کاربردی در سازمان با رهبری فضیلت   نددادنشان    یدر پژوهش  آنان  ؛( اشاره کرد2018همکاران )دیرکسمیر و  به  
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که برای رسیدن به سازمان   داددر پژوهشی نشان    (2017وتستون )  ، خردمند هستند.گرامعنا که مدیران فضیلت همراه است. بدین

گرا را در سازمان نهادینه کرد. برای این سازی همت گمارد و فرهنگ سازمانی فضیلت، باید به فرهنگیانهگراو رهبری فضیلت 

. پاالنسکی و همکاران داده شوندگرایی آموزش رسوم سازمان بر اساس فضیلتوها، هنجارها، آدابکار نیاز است تا ارزش

شجاعت مدیر و یکپارچگی رفتاری وی بر عملکرد او در  راتیتأثگرا: شناسایی رهبری فضیلت" ( در پژوهشی با عنوان2015)

بسزایی بر   ریتأث، دهندیم های خود نشان گیریکه شجاعت و عدالت را در تصمیم یمدیران شجاع مطرح کردند "سازمان

( در  2015) یرأ. دنگذاریم ریتأثها در سازمان شجاعت و عدالت بر عملکرد شغلی آن ،فضیلت  درواقعدارند.  عملکردشان

به اعتقاد گرا هستند. که عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری هر دو از ارکان ضروری در سازمان فضیلت  دادپژوهشی نشان 

عدالت سازمانی   و  دنزاخالقیات در آن حرف اول را میهای نوین در عصر حاضر است که  گرا، جزء سازمانسازمان فضیلت  وی

گرا مانند مانز و نظران سازمان فضیلت که صاحب   ( نیز در پژوهشی نشان داد2008مانز ).  رودیمبه شمار    آن  اصلی  یهامؤلفهاز  

و آن را برای  اندداشته دیتأک ( همگی بر فضیلت و اجرای امور اخالقی در سطوح سازمانی 2003کامرون )( و 2008همکاران )

گرایی در بر فضیلت مؤثر(، در پژوهشی نشان دادند که عوامل 1394) انیجالل. شکاری و دانندیمها ضروری حیات سازمان

انداز قابل تبیین فرایند، فرهنگ سازمانی، توجه به جامعه و چشمقالب شش عامل مدیریت و رهبری، منابع انسانی، ساختار و 

 هستند. 

فرایند و منابع انسانی اولویت   ،انداز نسبت به عوامل مدیریت و رهبری، ساختارتوجه به جامعه و چشم  ،سازمانیعوامل فرهنگ  

ارتقاء   یهاشاخص  که  شودیمپیشنهاد    هادانشگاهمحوری در  ارتقاء سطح فضیلت   تاًینهاد. برای ارتقاء این عوامل و  ندار  یترنییپا

 . انداز تقویت شونددوستانه، نفوذ فضایل در استراتژی، اهداف و چشمالمنفعه و انسانجو اخالقی در سازمان، توجه به امور عام

 :است  ارائهقابل لیذ شنهاداتیپژوهش پ یهاافتهیبر اساس 

با رویکردهای مختلف پژوهشی و  تواندیم هابرنامه نیا ؛مذهبی و معنوی در دانشگاه برای اساتید یهابرنامهاستفاده از  -

 امکان ارائه مقاله به اساتید ابالغ گردد.

 صورت امری ضروری تلقی گردد.دینی و معنوی به یهااجتماعو  هامراسمشرکت در  -

 اساتید. سؤاالتدعوت از کارشناسان دینی برای سخنرانی و پاسخ به  -

 استفاده گردد. یریگ میتصماز راهبردهای طوفان فکری برای حل مشکالت و  -

با  یاجلسههر هفته  منظورنیبدمحور دعوت شوند و راهکارهای خود را ارائه دهند. فضیلت  مسائل یهاچالشاساتید به  -

 روز دانشگاهی همت گمارند. مسائلدانشگاهی و جمعی از کارکنان برگزار شود تا به حل  ارشد رانیمدحضور اساتید، 

و در اختیار گذاشتن امکانات الزم  یازنظر مال. مدیران هم هاجنبهدر تمام  گرالت یفضمدیران از اساتید  ۀجانبهمهحمایت  -

الگو به دیگران   عنوانبهگرایی اساتید حمایت کنند و افراد فاضل را  و هم از اخالق  برای حرفه استادی آمادگی داشته باشند

 معرفی نمایند.

 .تقویت تعهدات اخالقی و دینی در استخدام اساتید -

 ریزی اخالقی و... دیده شود.ویژه برنامهدر تمام امور به بودن دیمققانونمندی سیستم دانشگاه و  -

 مدار تشویق شوند.اساتید اخالق -
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 فارسی منابعفهرست 

اداره کل : موردمطالعه) فضیلت سازمانی(. بررسی تأثیر رهبری اصیل بر 1395درخشان، مژگان و زندی، خلیل. ) -

 55-62(، 1)10. مدیریت تحول، (شهرسازی استان کرمانوراه

بندی آن عوامل در رتبه گرایی وفضیلت بر مؤثر(. شناسایی عوامل 1394) شکاری، حمیده و جاللیان، نجمه. -

 125-137(، 2)14های آموزشی شهر یزد. طلوع یزد، بیمارستان

منتخب استان  یهادانشگاهگرا در مدل ساختاری سازمان فضیلت(. 1395ضماهنی، مجید. )شکاری، حمیده و  -

 132-158(، 5)4های دولتی، . مدیریت سازمانیزد

 یگریانجیمعلمان با م یالت گرا بر خودتوسعهیفض یرهبر ریتأث(. 1396قنبری، سیروس و اسکندری، اصغر ) -

 73-102(، 1)6ها، سازمان. مدیریت بر آموزش یسازمان یریادگی

 تعهد بر سازمانی اعتماد تأثیر یبررس .(1398) زاده حسین و (. نفتی1398نفتی، مهدی و حسین زاده، علی. ) -

(، 2)10مشهد. مدیریت تحول،    ملی  بانک  کارکنان:  مطالعهمورد  شغلی  انگیزه  و  سازمانی  فضیلت  ۀواسطبه  سازمانی

25-10 

گرایی سازمانی در اوشی پیرامون فضیلت(. ک1394و سلیمی، قاسم. ) اهللرحمتهمراهی، فرهاد، مرزوقی،  -

ولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش ا. موردیۀ های دولتی یک مطالعسازمان

 ، تهران: موسسه علمی صنعتی مبتکران بازار آسیا.کاربردی
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