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چکیده
پژوهش حاضر به شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر رهبری فضیلتگرا در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
پرداخته است .این پژوهش برحسب هدف از نوع بنیادی_کاربردی ،برحسب نوع داده از نوع آمیخته (کیفی_کمی) و روش
پژوهش از نوع پیمایشی میباشد .جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان ،متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینۀ
رهبری فضیلتگرا در دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای شهر تهران میباشند .برای تعیین نمونۀ بخش کیفی جامعۀ آماری از روش
نمونهگیری غیرهدفمند استفاده شده و بخش کمی شامل تمام اعضای هیأتعلمی واحدهای دانشگاه آزاد در شهر تهران به تعداد
 2522نفر بود که  350نفر بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از ابزارهای مصاحبۀ نیمهساختاریافته و
پرسشنامۀ محققساخته ،استفاده شد .روایی و پایایی ابزار ،مورد سنجش و تأیید قرار گرفت .روش تحلیل دادهها در بخش کیفی،
کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریهپردازی دادهبنیاد بود .در بخش استنباطی و کمی برای پاسخ به سؤالهای پژوهش از
آزمونهایی نظیر همبستگی پیرسون و آزمون تیتک نمونهای بهره گرفتهشد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل
مدیریتی ،عوامل رفتاری ،عوامل ساختاری و عوامل زمینهای بهعنوان ابعاد تشکیلدهندۀ رهبری فضیلتگرا هستند .همچنین
مؤلفههای تعهد سازمانی ،جو سازمانی ،راهبردهای مدیریتی بهعنوان مؤلفههای اثرگذار بر رهبری فضیلتگرا شناسایی شده و
وضعیت تمام مؤلفههای مذکور ،مطلوب ارزیابی شد.
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مقدمه
پس از چندین دهه که از تاریخ حیات و حرکت سازمانهای مختلف میگذرد ،همواره سازمانها شاهد موفقیت مدیرانی بودهاند
که از هیچ ،همهچیز ساختهاند؛ آنان موقعیت سازمانهای خود را به سطحی ارتقا دادهاند که نقشی جهانی یافته و بدینصورت
از مزیت رقابتی ،بهره بردهاند .ازاینرو شیوه مدیریت که از سبک تفکر یک مدیر برمیآید باید همواره مدنظر قرار گیرد .شواهد
نشان میدهند که مدیران توانمند ،همواره انسانشناسانی خبره بودهاند که با هوش و درایت ،منبع غنی ذخایر خود را شناخته و
با مهارت و تدبیر ،گوهرهای نابِ نهفته در آن را کشف و در جهت تحقق اهداف سازمانی بهکار گرفتهاند (ون واینبرگ و
همکاران.)62 :2018 ،1
باوجود نقش رهبری در سازمان و تأثیری که بر عملکرد نهایی یک سازمان دارد؛ اما برخی از سازمانها به اهمیت فرایند جذب
و بهکارگیری افراد مناسب برای شغل رهبری ،بیتوجهاند .عالوه بر این امروزه چالشهایی که ویژگیهای عصر جدید هستند
نیز وجود دارند که عدموجود رهبر مدبر را دوچندان میکند (دنیسون و شنتون .)2018 ،2صاحبنظران حوزههای فلسفی و امور
اجتماعی ،مدیر خوب در جامعه را فردی با داشتن فضایل اخالقی و توجه به فضیلت معرفی میکنند (ویلیامز .)17 :2018 ،3تا
چند دهه اخیر مفهوم فضیلت با جامعۀ علمی تناسب چندانی نداشت و بیشتر مرتبط با حوزههای مذکور بود .بهدلیل اهمیت
مفهوم فضیلت و نقش فضایل انسانی و اخالقی در تعالی و تکامل انسانها و سازمانها ،این مفهوم بهتازگی موردتوجه محافل
علمی و دانشگاهی قرار گرفته و به ادبیات رهبری وارد شدهاست .در دنیای کنونی که همهچیز در حال تغییر است ،فضایل
بهعنوان تکیهگاههایی ثابت هستند که به افراد کمک میکنند تا درست را از نادرست و مناسب را از نامناسب تمیز دهند (مور و
همکاران.)2018 ،4
با آغاز قرن بیستم و یکم ،سازمانها گرایش بیشتری به سمت فضایل اخالقی و انسانی پیدا کرده و از طریق تأکید بر فضایل
سعی نمودهاند تا خالءهای معنوی ،اخالقی و عاطفی کارکنان خود را برطرف سازند .این تأکید در مطالعات جدید سازمانی به
چشم میخورد و باعثشده تا با مفهوم جدیدی به نام سازمانهای فضیلتگرا 5روبهرو شویم (کامرون و همکاران2003 ،6؛
پترسون و سلیگمن2004 ،7؛ مانز و همکاران .)2008 ،8برایناساس سازمانِ فضیلتگرا ،سازمانی است که به فضایل توجه دارد
و آنها را در خود نهادینه میکند .رهبری فضیلتگرا ،9سبک رهبری است که در درجۀ اول به فضایل انسانی توجه ویژه دارد
و در کنار رسالتهای خود مانند برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و نظارت ،همواره گوشهچشمی به فضایل انسانی و اخالقی
دارد (ضماهنی و شکاری)130 :1395 ،
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در گذشته ارزشهایی نظیر کارایی ،کنترل و سودآوری بر سازمانها حاکم بودند .این ارزشها در دستیابی سازمان به موفقیت
مالی و رقابتی کافی بهنظر میرسیدند .با توجه به تغییرات کنونی ،سازمانها دریافتهاند که نباید نگران سودآوری خود باشند؛
بلکه باید به نیازهای جامعۀ خود جامع عمل بپوشانند (فرید من .)2009 ،با این توصیف امروزه ارزشهایی نظیر کارایی ،کنترل
و سودآوری بهتنهایی برای هدایت سازمانها بهسوی آیندهای پایدار کافی نیستند؛ بنابراین ارزشهای واالتر یا همان فضائل
(نظیر شفقت ،کمال ،بخشش ،عفو) مطرح میشوند که میتوانند به سازمانها در رسیدن به نتایج ارزشمند ،معنادار و ماورای
موفقیتهای مالی کمک کنند (مانز و همکاران.)2008،
بررسیها نشان میدهد که مدلهای مدیریتی نوین عالوه بر سازمانهای تولیدی ،در بهبود عملکرد سازمانهای خدماتی و
آموزشی مانند دانشگاهها نیز موفق بودهاند (بصیر و همکاران .)2017 ،از طرف دیگر مدیران با اقتدار اخالقی میتوانند باعث
شکوفایی اعضای سازمان خویش شوند و فضیلت را ارائه دهند .درواقع مدیران در سازمانها بهویژه دانشگاه ،جهتنمای اخالقی
هستند .حال اگر این مسئله با اصول اساسی فضیلتگرایی گره بخورد ،سازمانها را از ورطۀ نابودی نجات میدهد (بأس و
استیدرمیلر .)183 :1999 ،1مدیران فضیلتگرا با قدرت و نفوذ اخالقی خود در سازمان ،میتوانند نتایج سازمانی را سازماندهی
کنند .درواقع شخصیت مدیر بهوسیلۀ ارزیابی رفتارهای فاضالنه است و میتواند برای درک بیشتر در خصوص چگونگی نفوذ
مثبت ،تشخیص بااهمیتترین رفتارها ،نحوۀ درک اعضای سازمان از این رفتارها و رابطۀ بین شخصیت رهبر با پیامدهای کارکنان
کمک کند (تان و کلووی.)278 :2011 ،2
امروزه مدیریت دانشگاهها نیازمند مفاهیمی همچون مهربانی ،همدلی ،نوعدوستی ،همدردی ،قدرت تحمل و اعتماد است .این
مدیریت فقط مختص روسای دانشگاه نیست ،بلکه مدیریت اعضای هیأتعلمی در امور محوله را نیز شامل میشود .مدیران
دانشگاهها و اعضای هیأتعلمی باید زمان بیشتری را به خودکاوی و فضیلتگرایی اختصاص دهند و با انرژی بیشتری برای
خدمت به همنوعان خود ،حاضر شوند؛ لذا مفاهیم فضایل و فضیلتگرایی برای پاسخگویی به این نیازها مطرح میشوند.
فضیلتگرایی توجه به تمام ابعاد وجودی انسان دارد .درواقع یک نیاز بنیادی انسانی است و قطعاً باید بخشی از ساختار نظام
دانشگاهی باشد (نفتی و حسین زاده.)1398 ،
اما در محیط رقابتی امروز ،واژۀ سرابِ اصالح در نظام دانشگاهی مطرح میشود؛ چراکه فضیلتگرایی بهراحتی تا حدِ آخرین
اولویت سازمانی تنزل یافته و کمتر بیان میشود که عملکردهای فضیلتگرایانه ،ارزشمدار بوده و برای اجرای مدیریت اثربخش
الزم و ضروری هستند .درواقع این الفاظ بیشتر به شعار تبدیلشدهاند؛ شعاری که کمتر موردتوجه رجوعکنندگان سازمان قرار
میگیرد .از طرفی دیگر شاهد آن هستیم که شیوههای مدیریت عاری از فضایل اخالقی ،اثرات نامطلوب و مخربی بر پیکرۀ
سازمانها گذاشتهاست .این مورد را میتوان بهوضوح در آثاری که از دانشگاهها بیرون میآید و دسترنج اساتید برجسته و
دانشجویان است ،مشاهده کرد .در جامعهای که زندگی میکنیم نیز وضع به همین منوال است .اختالسهای چندمیلیاردی که
هرازگاهی خبرشان به گوش میرسد ،نشان از عدموجود مدیریت درست و فضیلتگرا و عدمتوجه به فضایل اخالقی و فرهنگ
خدمترسانی دارد .دانشگاهها بهصرف اینکه در اساسنامه خود ،فضیلتمحوری و فرهنگ خدمتمحوری را دارا میباشند،
نمیتوانند ادعا کنند که دارای این مقولهها بوده و آنها را اصول خود قرار دادهاند .عوامل مختلف مؤثر بر این مقولهها و
سازوکارها باید شناسایی شوند تا به سازمانهایی مانند دانشگاهها در جهت بهبود اوضاع ساختاری کمک شود و جامعه نیز از
آن منتفع گردد (درخشان وزندی.)1395 ،
Bass & Steidlmeier
Thun, & Kelloway
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پژوهشهای رهبری به ارزشها بسیار پرداختهاند؛ ولی جنبههای فضیلتی طبیعت انسان را نادیده گرفتهاند .مفهوم رهبری
فضیلتگرا در پاسخ به این پرسش پدیدار شدهاست که "مفهوم فضیلت چگونه میتواند متناسب با زمینههای سازمانی تعریف
شود و چه نقشی در تقویت و غنیسازی فرهنگ در سازمان دارد؟" (قنبری و اسکندری .)1396 ،مفهوم فضیلت به طرق مختلفی
تعریف شدهاست .در سطح فردی تمامی تعاریف ارائهشده از فضیلت ،بهنوعی با هدف واالی زندگی انسان و غنا بخشیدن به
زندگی او در ارتباطاند (لیپمن .)31 :2005 ،1برای نمونه در ادبیات یونان باستان ،فضیلت با بهبود و تعالی شخصی 2که موجب
سالمت ،خشنودی ،معناداری زندگی و دوری از رنج و عذاب میشود در ارتباط است (مایر و همکاران .)2008 ،3همچنین
بهعنوان یک خصیصۀ فردی 4تعریفشده و شامل ویژگیهای شناختی ،5عاطفی ،6ارادی 7و رفتاری 8است (پترسون.)2003 ،
فضیلت یک ویژگی شخصیتی یا فکریِ قابلستایش از نظر اخالقی بوده و کیفیتی است که انسان متوسط را به انسان خوب
تبدیل میکند (اسکات .)712 :2000 ،عالوه بر تعاریف فوق ،نگرش دیگری وجود دارد که به فضیلت بهعنوان قدرت

روانی9

یا نیروی اراده نگاه میکند؛ این نیرو باعث افزایش توان فرد در مواجهه با چالشها میشود .در سطح جمعی ،فضیلت بهعنوان
چیزی ارزشمند و نهادینهشده در جامعه ،فرهنگ و سازمان تعریف شدهاست (همراهی و همکاران .)1394 ،فضایل سازمانی به
صفاتی برمیگردند که مشخصۀ بهترین منابع سازمان ،یعنی انسان است .بافضیلت بودن یعنی نهادینهسازی قوانین معنوی و
اخالقی که ایجادکنندۀ تعادل اجتماعی هستند .به این دلیل که مفهوم فضیلت مفهومی کمالگرا میباشد؛ لذا مطالعۀ فضیلت همان
مطالعۀ ظرفیتها ،ویژگیها و کمال افراد در سازمانها است (کامرون .)2003 ،مطالعه در این حوزه نهتنها شامل مطالعۀ پیامدهای
مثبت و فوقالعاده ،بلکه دربرگیرندۀ رفتارهای برجسته در سازمان است که خود منجر به پیامدهای مثبت میشوند (فایر استون،10
.)2017
فضیلتگرایی در رهبری بهعنوان گرایشی نوظهور در سازمانها ،یکی از عناصر تحقیقات سازمانی اثباتگرا محسوب میشود.
این واژه به معنی نقطۀ قوت یا تعالی و کمال بودهاست (کامرون و همکاران .)2003 ،همچنین فضیلتگرایی در سازمان با رفتار
افراد در محیطهای سازمانی در ارتباط میباشد .در حوزۀ روانشناسی اثباتگرا ،11ادبیات روبهرشدی پیرامون فضیلتگرایی در
حال پدیدارشدن است (سلیگمن و کیز نت میالی .)2000 ،در ادبیات علمی نیز مظاهر 12و پیامدهای 13فضایلی نظیر امید،14
قدرشناسی ،15دانایی ،16گذشت ،17غمخواری ،18و تعالی 19توانستهاند توجه زیادی را به خود جلب نمایند (سلیگمن.)2002 ،
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فضیلتگرایی در رهبری سازمانی با آن دسته از عوامل توانمندساز 1که پرورش و بقاء فضیلتگرایی را در سازمان رقم میزنند،
سروکار دارد( .شکاری و جاللیان  .)128 :1394عواملی مانند ویژگیهای رهبری ،منابع انسانی توانمند و فرهنگ سازمانی را
میتوان بر رهبری فضیلتگرا مؤثر دانست .از نظر شکاری و ضماهنی ( )132 :1395عامل فرهنگ سازمانی مورد تأکید است.
باومن )2018( 2در پژوهش خود به عامل فرهنگ سازمان اشاره میکند و آن را تأثیرگذار بر رهبری فضیلتگرا میداند.
قنبری و اسکندری ( ،)75 :1396تأثیر رهبری فضیلتگرا را بر میزان توسعهای موردبررسی قرار داده و یادگیری سازمانی را جزء
عوامل تأثیرپذیر از رهبری فضیلتگرا میدانند .همچنین گنزالس کروس و دوس ،)248 :2018( 3نوآوری سازمانی و عدالت
سازمانی را از توابع رهبری فضیلتگرا در سازمان معرفی کردهاند.
در ارتباط با موضوع پژوهش ،ساچوریدی و نیکاندرو )2019(4طی مطالعات خود نشان دادند که فضیلتگرایی سازمانی بر نتایج
عملکردی سازمان تأثیر معناداری دارد .همچنین مارتینز )2018(5در پژوهشی نشان داد که رهبری فضیلتگرا و مؤلفههای آن
در ایجاد محیطی برای تغییرپذیری تأثیرگذار است .دیرکسمیر و همکاران )2018( 6در پژوهشی نشان دادند که خرد کاربردی
در سازمان با رهبری فضیلتگرایی همراه است .وتستون )2017( 7در پژوهشی مطرح کرد که برای رسیدن به سازمان و رهبری
فضیلتگرا ،باید به فرهنگسازی همت گمارد و فرهنگ سازمانی فضیلتگرا را در سازمان نهادینه کرد .برای این کار نیاز است
تا ارزشها ،هنجارها ،آدابورسوم سازمان بر اساس فضیلتگرایی آموزش دادهشوند .شکاری و جاللیان ( )1394در پژوهشی
نشان دادند که عوامل مؤثر بر فضیلتگرایی در قالب شش عامل مدیریت و رهبری ،منابع انسانی ،ساختار و فرایند ،فرهنگ
سازمانی ،توجه به جامعه و چشمانداز ،قابلتبیین هستند .ایشان عنوان کردند که عوامل فرهنگ سازمانی ،توجه به جامعه و
چشمانداز نسبت به عوامل مدیریت و رهبری ،ساختار ،فرایند و منابع انسانی اولویت پایینتری دارند .برای ارتقاء این عوامل و
نهایتاً ارتقاء سطح فضیلتمحوری در دانشگاهها پیشنهاد میشود که شاخصهای ارتقاء جو اخالقی در سازمان ،توجه به امور
عامالمنفعه و انساندوستانه ،نفوذ فضایل در استراتژی ،اهداف و چشمانداز تقویت شوند .پاالنسکی و همکاران )2015( 8نیز در
پژوهشی نشان دادهاند که مدیران شجاعی که شجاعت و عدالت را در تصمیمگیریهای خود نشان میدهند ،تأثیر بسزایی بر
عملکردشان دارند .درواقع فضیلت ،شجاعت و عدالت بر عملکرد شغلی آنها در سازمان تأثیر میگذارند .رأی،)2015( 9
پژوهشی با عنوان "عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری :راهی که به سازمان فضیلتگرا میانجامد" از نوع توصیفی_پیمایشی
انجام داده که جامعۀ آماری آن شامل تمام کارکنان بخش سالمت استرالیا بودهاست .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عدالت
سازمانی و کیفیت زندگی کاری ،هر دو از ارکان ضروری در سازمان فضیلتگرا هستند .به اعتقاد وی سازمان فضیلتگرا جزء
سازمان های نوین در عصر حاضر است که اخالقیات در آن حرف اول را میزند و عدالت سازمانی از مؤلفههای اصلی آن
بهشمار میرود .مانز ( )2008در پژوهشی نشان داد که صاحبنظران سازمان فضیلتگرا مانند مانز و همکاران ( )2008و کامرون
( ،)2003همگی بر فضیلت و اجرای امور اخالقی در سطوح سازمانی تأکید داشتهاند و آن را برای حیات سازمانها ضروری
میدانند.
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با توجه به مطالب ذکرشده در زمینۀ رهبری فضیلتگرا ،بهنظر میرسد که جای چنین نوع رهبری در سازمانهای آموزشی مانند
دانشگاهها (که هدف اصلی آنها ارتقای سطح اخالق و ارزشهای اخالقی در جامعه است) خالی میباشد .اجرای رهبری
فضیلتگرا در دانشگاهها با چالشهایی نظیر غفلت از جایگاه فرهنگ مدیریت ،عدمتوجه به برنامهریزی دقیق منابع انسانی،
عدمتوجه به سند چشمانداز بیستساله در زمینۀ تعالیمحوری و فضیلت اخالقی ،عدمتوجه به رهبری با اصالت و فضیلی،
عدمانضباط مالی ،خروج نیروهای کیفی ،عدمتوجه به اصل توسعۀ دانش و ...مواجه است؛ ازاینرو پرداختن به مقولۀ رهبری
فضیلتگرا در دانشگاه آزاد اسالمی ،ضروری میباشد .بهنظر میرسد با توجه به مؤلفههایی که رهبری فضیلتگرا با خود بههمراه
دارد و پیامدهایی که باید در دانشگاه قابللمس باشند ،دانشگاه آزاد اسالمی از این رویکرد سود نمیبرد .طبق مطالب ذکرشده
رهبری فضیلتگرا با مؤلفههای گذشت ،دانایی ،قدرشناسی و امید همراه است؛ ولی آنچه در دانشگاه آزاد در روابط میان عوامل
دانشگاه و اساتید مشاهده میشود ،غیرازاین میباشد .به دلیل سکوت سازمانی موجود در میان اعضای هیأتعلمی ،عدمرغبت
به انتقال دانش ضمنی خود و عدمرغبت به دخالت در تصمیمگیریهای دانشگاه ،نمیتوان به داناییمحوری در این دانشگاه
امیدوار بود زیرا تفویض اختیار به اساتید متخصص در تصمیمگیریهای مختلف محول نمیشود که این مسئله نشانهای از
ضعف در رویکردهای مورداستفاده در رهبری است .از طرف دیگر میزان امید به کار و کیفیت زندگی کاری بهنظر پایین بوده و
صالحیت اخالقی و حرفهای اساتید هیأتعلمی مورد ارزشیابی مستمر قرار نمیگیرد .این موضوع پژوهشگر را بر آن داشت تا
با توجه به پیامدهای مثبتی که رهبری فضیلتگرا با خود بههمراه دارد و مستندات پژوهشی نیز این موضوع را ثابت کردهاند ،به
مسئلۀ مذکور در دانشگاه آزاد اسالمی بپردازد .در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد تا با مرور ادبیات سوابق پژوهشی و
همچنین استفاده از نظر خبرگان و افراد آگاه به امر ،به این سؤال اساسی پاسخ دهد که "عوامل تأثیرگذار بر رهبری فضیلتگرا
(موردمطالعه :واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران) کداماند و چگونه موردارزیابی قرار میگیرند؟"

روششناسی
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر رهبری فضلیتگرا در دانشگاه آزاد اسالمی
واحدهای شهر تهران میباشد؛ روش پژوهش برحسب هدف ،بنیادی_کاربردی ،برحسب نوع داده ،آمیخته( 1کیفی-کمی) از نوع
اکتشافی ،برحسب زمان گردآوری داده ،مقطعی و برحسب روش گردآوری دادهها و یا ماهیت و روش پژوهش ،پیمایشی است.
جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان ،متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینۀ رهبری فضیلتگرا در دانشگاه آزاد
اسالمی واحدهای شهر تهران هستند .آنان از نظر آگاهی و اطالعات در زمینۀ مذکور برجسته بوده تا بتوانند با ارائه اطالعات
دقیق ،نمادی از جامعه باشند .برای تعیین نمونۀ آماری و این گروه از خبرگان ،از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند 2استفاده
شد که تعداد  20نفر بهعنوان مصاحبهشونده با توجه به اصل اشباع در نظر گرفتهشدند.
گروه کمی جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل تمام اعضای هیأتعلمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران به تعداد 2522
نفر بود که با توجه به ماهیت متفاوت دانشگاه آزاد و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ( ،)1970در ابتدا از طریق نمونهگیری
طبقهای  350نفر بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند .بهطور کلی روش نمونهگیری در این پژوهش ،تصادفیمرحلهای بودهاست؛ در
مرحلۀ اول با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای از بین دانشگاههای آزاد تهران 6 ،منطقۀ جغرافیایی
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واحدهای شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز انتخاب و از بین این مناطق ،اعضای هیأتعلمی در واحدهای فنی ،علوم زیستی
و انسانی انتخاب شدند .اساتید این دانشکدهها بهطور تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت کردند.
روشهای کتابخانهای و میدانی بهعنوان ابزار گردآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفتند .از روش کتابخانهای بهمنظور شناخت
ارزیابی مؤلفههای پژوهش ،متون موجود در زمینۀ رهبری فضیلتگرا و بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه از روش
کتابخانهای (شامل کتابها ،پایگاههای معتبر علمی و پایاننامههای دانشگاهی) استفاده شد .از روش میدانی نیز بهمنظور گردآوری
دادههای موردنیاز پژوهش و تعیین صحتوسقم آنها در بخش کمی ،از پرسشنامه و در بخش کیفی از مصاحبه نیمهساختاریافته
استفاده شد.
برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و دقیق بودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگر ،از نظرات اساتید و
متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند ،استفاده شد .همچنین بهطور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل
و تفسیر دادهها کمک گرفتهشد .در پژوهش حاضر از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبۀ پایایی
مصاحبههای صورت گرفته ،استفاده شد .بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری ،1محتوایی 2و سازه 3استفاده شد .در
روایی ظاهری پرسشنامهها قبل از توزیع توسط پژوهشگر ،برخی از اعضای نمونه و خبرگان فوقالذکر ،ساختار پرسشنامه را به
لحاظ ساختاری ،نگارشی ،امالیی و ....موردبررسی قراردادند و اصالحات الزم انجام شد .بخش روایی محتوایی در قالب یک
روش دلفی و با کمک فرمهای  CVRو  CVIو ده نفر از خبرگان شامل اعضای مصاحبهشونده ،خبرگان دانشگاهی ،چند نفر
از آزمودنیها و ...محتوای پرسشنامه از نظر سؤالهای اضافی و یا اصالح سؤالها موردبررسی قرار گرفت .درمورد روایی سازه
نیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا با کمک نرمافزار  Smart-Pls 2استفاده شد .بررسی روایی همگرا نشان داد که ضرایب
معناداری تمام بارهای عاملی بزرگتر از ( 2.58آماره تی) ،یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان 99درصد معنادار بودند .در این
پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب آلفای کرونباخ برای تمام سؤاالت پژوهش
باالتر از  0.7بود.
روش تحلیل دادهها در بخش کیفی کدگذاری نظری ،برگرفته از روش گراندد تئوری بود .در بخش کمی نیز با توجه به
سؤاالتپژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
آزمونهای بخش استنباطی برای پاسخ به سؤاالت پژوهش به این قرار است که سه نوع کدگذاری برای تحلیل دادههای
بهدستآمده از مصاحبه و مبانی نظری عبارتاند از:
 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابیدر بخش استنباطی برای پاسخ به سؤاالت پژوهش از آزمونهایی نظیر همبستگی پیرسون و آزمون تیتک نمونهای ،بهره
گرفتهشد.
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یافتهها
در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از روشهای علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند.

سؤال اول :عوامل اثرگذار (شرایط علی) بر رهبری فضیلتگرا در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران کداماند؟
برای پاسخ به سؤال فوق ،استفاده از روش کدگذاری نظری در سه مرحله صورت گردید .ابتدا براساس مصاحبۀ نیمهساختاریافته
با  20خبره و با استفاده از نرمافزار  MAXQDAبه این سؤال پاسخ دادهشد .در ادامه میتوان سؤاالت مصاحبه و چکلیست
نتایج آن را در جداولی مجزا مشاهده کرد .پاسخهای ارائهشده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا و کدگذاری توسط پژوهشگر
و دو نفر از متخصصین آمار ،در جدول شماره ( )1قابلمشاهده میباشد .در مرحلۀ آخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر ،یافتههای
حاصل از تجزیهوتحلیل ،حولمحور هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن کدها (کدگذاری باز) ،مفاهیم (کدگذاری محوری)
مشخص شد .طبقات بهدستآمده حول مدل توانمندسازی در جدول ذیل ذکر شده است.

کدگذاری
انتخابی
(بعد)

کدگذاری
محوری
(مؤلفه)

تعهد سازمانی

پاسخگویی کاری

جدول  :1کدگذاری نهایی حاصل از تکنیک مصاحبه نیمهساختاریافته
کدگذاری باز (شاخص)

اساتید نسبت به عملکرد خود پاسخگو هستند.
اساتید مسئولیت روند تدریس را برعهده میگیرند.
اساتید مسئولیتپذیری را بهعنوان یکی از وظایف خود میدانند و آن را به دیگران منتقل میکنند.
اساتید ،همکاران خود را ترغیب به رعایت مسائل اخالقی میکنند.
اساتید ،از صالحیت حرفهای الزم برخوردار هستند.
اساتید این دانشگاه ،پویا هستند.
پویایی

اساتید با استفاده از ارزیابی عملکرد ،تغییرات شغلی آینده خود را میتوانند بهخوبی پیشبینی کنند.

جو سازمانی

اساتید نسبت به بازخوردی که از محیط میگیرند ،واکنش درست نشان میدهند.
ارتباط مؤثر

اساتید ارتباط با دانشجو را صحیح نمیدانند.
اساتید بهمنظور همافزایی و تقویت روابط سالم تالش میکنند.
اساتید نسبت به اصول اخالقی اسالمی و ارزشهای دانشگاهی تقید دارند.

اخالقگرایی

اساتید در ارتقای ادب و فرهنگ تالش میکنند.
برخورد قاطعانه با آموزش و پژوهشهای غیراخالقی بر اساس آموزههای دین اسالم (امربهمعروف و نهی
از منکر).
اساتید آموزش ضمن خدمت الزم برای تسلط در کار را فراگرفتهاند.

راهبردهای مدیریتی

تواناسازی

اختیارات و امکاناتی که مدیریت به اساتید دادهاست باعث شده که احساس کنند بر آنچه در واحد کاری
اتفاق میافتد کنترل زیادی دارند.
اساتید از حمایت کافی در سازمان برخوردار هستند.

حمایت

احترام سازمانی همواره در بین مدیریت و اساتید حفظ میشود.
دانشگاه رفاه الزم را برای اساتید فراهم میکند.
اساتید ،قدر و منزلتی که دانشگاه برایشان قائل است را درک میکنند.
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ارزشیابی
عملکرد

عملکرد اساتید بر اساس استانداردهای از قبل تعیینشده سنجیده میشود.
ارزشیابی عملکرد اساتید بهصورت سیستماتیک انجام میشود.
ارزشیابی عملکرد اساتید بهصورت تکوینی انجام میگیرد.

نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که از میان شاخصهای موجود 7،مؤلفه و  22شاخص اصلی قابلشناسایی است.
براساس ادبیات ،پیشینه و نظریههای موجود ،این مؤلفهها در جدول زیر ارائه دادهشدهاند.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

سؤال دوم :وضعیت موجود عوامل اثرگذار بر رهبری فضیلتگرا در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران چگونه است؟

با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها و مقیاس فاصلهای متغیرها از آزمون  tاستفاده شد .ازآنجهت که مقیاس  5درجهای است،
ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را عدد  3در نظر گرفتیم .در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این سؤال آورده شده است:

H0 : µ = 3
H1: µ≠3
نتیجه آزمون تیتک نمونهای در جدول ذیل مشخص است.
جدول  :2آزمون تی تک نمونهای بهمنظور بررسی وضعیت موجود
ارزش آزمون = 3
متغیر

بعد

مؤلفه

مقدار
تی

عوامل اثرگذار

Sig.

اختالف
میانگین

فاصله اطمینان 95درصد از
اختالف
حد پایین

حد باال

تعهد سازمانی

49.39

0.000

1.52

1.46

1.58

جو سازمانی

47.16

0.000

1.46

1.40

1.53

راهبردهای مدیریتی

44.71

0.000

1.37

1.31

1.43
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همانطور که در جدول مشاهده میشود ،سطح معناداری در تمام ابعاد و مؤلفههای تأثیرگذار کمتر از پنجصدم میباشد و بنابراین
فرض صفر با 95درصد اطمینان برای این مؤلفهها رد و فرض پژوهش تأیید میشود .همچنین با توجه به اختالف میانگین که
مقادیری مثبت هستند ،چنین استنباط میشود که وضعیت مؤلفهها و ابعاد مطلوب میباشد.

بحث و نتیجهگیری
با بررسی سؤاالت پژوهش مبنی بر شناخت و ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر رهبری فضیلتگرا در دانشگاههای آزاد شهر تهران،
پـس از تجزیهوتحلیل دادهها براساس تحلیل عاملی معین شد که عوامل تشکیلدهندۀ این مؤلفه عبارتاند از عوامل مدیریتی،
عوامل رفتاری ،عوامل ساختاری ،عوامل زمینهای ،تعهد سازمانی ،جو سازمانی ،راهبردهای مدیریتی ،اشتیاق شغلی ،رضایت
شغلی و رفتارهای نوآورانه .برایناساس باید به تبیین این مؤلفهها پرداخته شود تا موضوع هرچه بیشتر موردتأمل قرار گیرد.
افالطون و ارسطو فضیلتگرایی را بهعنوان خواستهها و اعمالی که خوبیهای فردی یا اجتماعی تولید میکنند ،میدانند .اخیراً
فضیلتگرایی را بهترین شرایط انسانی ،پیامدها و رفتارهای منزه و وارسته که عصارۀ وجود انسانها و باالترین خواستههای
بشری است ،معنی میکنند .فضیلتگرایی شامل خواستههایی از انسانها و سازمانها است که مربوط به عالیترین درجۀ بودن
آنها میباشد (مربوط به درجهای که در بهترین و باالترین حالت میتوانند به آن دستیابند) .فضیلتگرایی مربوط به نوع بشر
و بیانگر حالت شکوفایی ،سرزندگی ،وارستگی و شرافتمندی است .تعاریف فضیلتگرایی آن را مرتبط با هدفمندی و کارمعنادار،
شرافتمندی نیروی انسانی ،شکوفایی شخصی افراد و آنچه افراد را بهسوی سالمتی ،نیکبختی و آزادی سوق میدهد ،میدانند.
در پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر رهبری فضیلتگرا ،محقق به این
نتیجه رسیدهاست که مؤلفههای تعهد سازمانی ،جو سازمانی و راهبردهای مدیریتی ازجمله مؤلفههای تأثیرگذار بر رهبری
فضیلتگرای اساتید میباشند .برایناساس میتوان گفت که تعهد سازمانی اساتید ،باعث مسئولیتپذیری بیشتر ایشان نسبت به
رسالت دانشگاه و نشان دادن حساسیت نسبت به رعایت امور اخالقی و معنوی در دانشگاه شدهاست .همچنین پاسخگویی
اساتید از نشانههای بارز تعهد سازمانی آنها میباشد زیرا نهتنها در قبال اعمال خود پاسخگو هستند بلکه در قبال عملکرد
دانشگاه نیز پاسخگو میباشند .تعهد داشتن از دیدگاههای مختلف عاطفی ،مستمر و هنجاری به میزان یکسانی بر رهبری
فضیلتگرای اساتید تأثیر میگذارد .این موضوع مؤلفهای اساسی در اخالقمداری و ایجاد رهبری فضیلتمحور است .عالوه بر
این ،جو سازمانی عامل تأثیرگذار دیگری قلمداد میگردد .جو سازمانی فضیلتمحور در دانشگاه ،اساتید را به فاضل بودن
ترغیب میکند و اگر ایشان در چنین جوی به فرایند یاددهی و یادگیری مشغول باشند ،پس از مدتی فضیلتگرایی و گرایش به
اخالقیات در تمام واحدهای دانشگاه مشاهده میشود .پس جو دانشگاه بسیار بر این نوع رهبری تأثیر دارد؛ چراکه نوع ارتباط،
طرز تلقیها و ...را تشکیل میدهد .راهبردهای مدیریتی از دیگر عوامل تأثیرگذار هستند .عامل مدیریت دانشگاه در تمام امور
مؤثر میباشد زیرا که دستش باز است و میتواند اقدامات تحولی گوناگونی را انجام دهد .حمایت مدیریت دانشگاه از اساتید
در اجراء رهبری فضیلتگرایانه بسیار مهم است زیرا که با حمایت همهجانبه ،نهتنها به اساتید کمک میکند بلکه در تغییر جو
سازمانی نیز تأثیرگذار است .مدیریت با استفاده از استراتژیهای ویژۀ مدیریتی مانند تشکیل اتاقهای فکر ،دادن تسهیالت ویژه
به اساتید فاضل و فراهم کردن منابع موردنیاز ،رهبری فضیلتگرایانه را بیشازپیش تقویت میکند.
در این خصوص برخی یافتههای حاصل از پژوهشهای انجامشده با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .برای مثال میتوان
به دیرکسمیر و همکاران ( )2018اشاره کرد؛ آنان در پژوهشی نشان دادند که خرد کاربردی در سازمان با رهبری فضیلتگرایانه
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همراه است .بدینمعنا که مدیران فضیلتگرا ،خردمند هستند .وتستون ( )2017در پژوهشی نشان داد که برای رسیدن به سازمان
و رهبری فضیلتگرایانه ،باید به فرهنگسازی همت گمارد و فرهنگ سازمانی فضیلتگرا را در سازمان نهادینه کرد .برای این
کار نیاز است تا ارزشها ،هنجارها ،آدابورسوم سازمان بر اساس فضیلتگرایی آموزش داده شوند .پاالنسکی و همکاران
( )2015در پژوهشی با عنوان "رهبری فضیلتگرا :شناسایی تأثیرات شجاعت مدیر و یکپارچگی رفتاری وی بر عملکرد او در
سازمان" مطرح کردند مدیران شجاعی که شجاعت و عدالت را در تصمیمگیریهای خود نشان میدهند ،تأثیر بسزایی بر
عملکردشان دارند .درواقع فضیلت ،شجاعت و عدالت بر عملکرد شغلی آنها در سازمان تأثیر میگذارند .رأی ( )2015در
پژوهشی نشان داد که عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری هر دو از ارکان ضروری در سازمان فضیلتگرا هستند .به اعتقاد
وی سازمان فضیلتگرا ،جزء سازمانهای نوین در عصر حاضر است که اخالقیات در آن حرف اول را میزند و عدالت سازمانی
از مؤلفههای اصلی آن به شمار میرود .مانز ( )2008نیز در پژوهشی نشان داد که صاحبنظران سازمان فضیلتگرا مانند مانز و
همکاران ( )2008و کامرون ( )2003همگی بر فضیلت و اجرای امور اخالقی در سطوح سازمانی تأکید داشتهاند و آن را برای
حیات سازمانها ضروری میدانند .شکاری و جاللیان ( ،)1394در پژوهشی نشان دادند که عوامل مؤثر بر فضیلتگرایی در
قالب شش عامل مدیریت و رهبری ،منابع انسانی ،ساختار و فرایند ،فرهنگ سازمانی ،توجه به جامعه و چشمانداز قابل تبیین
هستند.
عوامل فرهنگ سازمانی ،توجه به جامعه و چشمانداز نسبت به عوامل مدیریت و رهبری ،ساختار ،فرایند و منابع انسانی اولویت
پایینتری دارند .برای ارتقاء این عوامل و نهایتاً ارتقاء سطح فضیلتمحوری در دانشگاهها پیشنهاد میشود که شاخصهای ارتقاء
جو اخالقی در سازمان ،توجه به امور عامالمنفعه و انساندوستانه ،نفوذ فضایل در استراتژی ،اهداف و چشمانداز تقویت شوند.
بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادات ذیل قابلارائه است:
-

استفاده از برنامههای مذهبی و معنوی در دانشگاه برای اساتید؛ این برنامهها میتواند با رویکردهای مختلف پژوهشی و
امکان ارائه مقاله به اساتید ابالغ گردد.

-

شرکت در مراسمها و اجتماعهای دینی و معنوی بهصورت امری ضروری تلقی گردد.

-

دعوت از کارشناسان دینی برای سخنرانی و پاسخ به سؤاالت اساتید.

-

از راهبردهای طوفان فکری برای حل مشکالت و تصمیمگیری استفاده گردد.

-

اساتید به چالشهای مسائل فضیلتمحور دعوت شوند و راهکارهای خود را ارائه دهند .بدینمنظور هر هفته جلسهای با
حضور اساتید ،مدیران ارشد دانشگاهی و جمعی از کارکنان برگزار شود تا به حل مسائل روز دانشگاهی همت گمارند.

-

حمایت همهجانبۀ مدیران از اساتید فضیلتگرا در تمام جنبهها .مدیران هم ازنظر مالی و در اختیار گذاشتن امکانات الزم
برای حرفه استادی آمادگی داشته باشند و هم از اخالقگرایی اساتید حمایت کنند و افراد فاضل را بهعنوان الگو به دیگران
معرفی نمایند.

-

تقویت تعهدات اخالقی و دینی در استخدام اساتید.

-

قانونمندی سیستم دانشگاه و مقید بودن در تمام امور بهویژه برنامهریزی اخالقی و ...دیده شود.

-

اساتید اخالقمدار تشویق شوند.
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