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چکیده
مقدمه :فضيلت سازماني از جمله مفاهيم جديد سازماني است كه از روان شناسي مثبت نگر گرفته شده است .مطالعه در اين حوزه در
برگيرنده رفتارهای برجسته در سازمان است كه خود منجر به پيامدهای مثبت مي شود .هدف از پژوهش حاضر طراحي و تبيين الگوی
سازمان فضيلتي و شناسايي پيشايندهای سازمان فضيلتي در دانشگاههای دولتي استان يزد است.
روش بررسی :پژوهش حاضر از «تحقيق تركبي اكتشافي» استفاده نموده است ،لذا ابتدا از روش پژوهش كيفي گروهكانوني به صورت
مصاحبههای نيمه ساختار يافته با اعضای هيئت علمي دانشگاههای دولتي استان يزد (گروه هشت نفره) ،در سه جلسه يک و نيم ساعته
مصاحبه انجام شد و دادههای به دست آمده از مصاحبه و ادبيات با روش تحليل مضمون تحليل شد .سپس مدل با پرسشنامه محقق
ساخته و نمونه  582نفر از ميان كاركنان دانشگاههای دولتي استان يزد ،به كمک روش پژوهش كمي مدليابي معادالت ساختاری با
نرمافزار  Lisrel 8.8آزمون شد.
نتایج :به كمک مصاحبه گروه كانوني و ادبيات پژوهش و تحليل عاملي اكتشافي سه عامل اصلي تاثيرگذار بر فضيلت سازماني شامل
عامل سازماني (ساختار و فرايند؛ فرهنگ سازمان؛رهبری؛ فلسفه وجودی سازمان) ،عامل فردی (ويژگي فردی كاركنان؛ ويژگي فردی
مديران) و عامل محيطي (عامل اجتماعي -اقتصادی؛ عامل قانوني) شناسايي شد .پس از آزمون مدل مفهومي تمام پيشايندها دارای بار
( ،)0/47در نتيجه بيشترين تاثير را بر سازمان فضيلتي دارد.
نتیجهگیری :با توجه به اينکه عامل سازماني مهمترين عامل در فضيلت سازماني بوده؛ سازمانها بايد در استخدام افراد با فضيلت دقت
نموده و به علت اينکه فضايل قابل پرورش هستند ،مسئله آموزش و نهادينه كردن فضايل دركاركنان بسيار مهم است.
واژههای کلیدی :فضيلت ،سازمان فضيلتي ،پيشايند ،الگو ،دانشگاه.
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استاد دانشگاه خوارزمی ،دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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استاد دانشگاه خوارزمی ،دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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دانشجوی دکتری خوارزمی ،مربی پیام نور ،دانشگاه پیام نور مهریز ،یزد ،ایران.
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دانشیار دانشگاه خوارزمی ،دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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عاملي مناسب بوده و مدل تاييد شد ،همچنين با بررسي نتايج آزمون معادالت ساختاری عامل سازماني دارای ضريب مسير بيشتری بود

حسن رضا زين آبادی و همکاران
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تشخيص دادهاند كه به بهترين منابع انساني در دسترس نياز

چون توسعه خوش بيني ،اعتماد ،شفقت ،انسجام و بخشش در

دارند ،كارمنداني كه بتوانند مزيت رقابتي را برای سازمان ايجاد

سازمان همراه است ماندگاری سرمايههای انساني را تا حد زيادی

نمايند .شايستگيهای سازمان برای توسعه بيشتر تا حد زيادی

ارتقا داد ( .)4و با به كارگيری روانشناسي مثبت نظير شادی،

به شايستگي منابع انساني كه نتيجه توسعه منابع انساني است،

فضيلت سازماني ،تعلق خاطر كاری و  ...باعث نتايج مطلوب

بستگي دارد .سيلگمن ( )5005گزارش داد كه اكثر تحقيقات

سازماني مانند افزايش عملکرد در سازمان شد ( .)0سليگمن و

روانشناختي در چند دهه گذشته بر پديدههای منفي مانند

همکاران ( )5002بيان كردند كه در گذشته سازمانها بر حوزه

استرس ،اضطراب و افسردگي متمركز شده است .يوگوا)5005( 5

مسائل و مشکالت يک سيستم ،غلبه بر موانع ،جدال با رقبا،

به تغيير از جنبههای منفي رفتار انساني به جنبههای مثبت رفتار

دستيابي به اثر بخشي ،بهرهوری و سوددهي و از بين بردن شکاف

انسان در زمينهی روانشناسي اشاره كرد .اين زمينهی جديد

كسری بودجه متمركز بوده ( )5و كمتر به شناسايي جنبههای

روانشناسي ،روانشناسي مثبت ناميده ميشود و از لحاظ علمي،

مثبت كه باعث شکوفايي و حيات سازمان ميشود توجه كردهاند،

نقاط قوت انسان و عملکرد بهينه آنها را مطالعه ميكند ( .)0و

اما با توجه به تغييرات كنوني ،سازمانها دريافتهاند كه نبايد تنها

با تمركز بر جنبههای مثبت رفتار در جستجوی رشد و توسعه

نگران سودآوری خود باشند ( .)8لذا سازمانها به نيازهای جامعه

فرد ،سازمان و جامعه است ( .)5هدف اين جنبش كه تحت عنوان

حساستر شدهاند چون شركت موفق نياز به جامعهی سالم دارد

روانشناسي مثبت گرا ناميده ميشود ،اوالً كمک به افراد سالم

( .)0،00بنابراين اينجاست كه ارزشهای واالتر يعني فضايل

برای برخورداری از شادی و بهرهوری بيشتر و دوم ،كمک به

مطرح شدند (نظير شفقت ،كمال ،عفو) كه ميتوانند به سازمانها

شکوفايي قابليتهای انساني است ( .)3مارتين سليگمن رئيس

در رسيدن به نتايج ارزشمند ،معنادار و ماورای موفقيتهای مالي

مركز روانشناسي آمريکا ،روانشناسي مثبت گرا را به عنوان

كمک كنند .لذا شركتها بايد در بيانيه مأموريتشان نيازهای

مطالعهای علمي از توانمندیها ،بهزيستي و عملکرد بهينه ( )7و

محيط ،جامعه ،كاركنان ،مشتری ،عرضهكنندگان و دولت را لحاظ

همچنين به عنوان علم تجربيات ذهني مثبت ،خصيصههای

كنند ( .)00فضيلت در فلسفه اخالق ارسطويي ،نگرشها و مواضع

شخصي مثبت و نهادهای مثبت و سالم تعريف نمود ( .)2از

و عقايدی را توضيح ميدهد كه به دنبال تبديل انسان به يک

آنجايي كه سازمان نيز يک نهاد است و منابع انساني آن كه با

انسان كامل است و بيانكننده وضعيتي است كه افراد در

ارزشترين دارايي و مهمترين مزيت رقابتي آن محسوب ميشوند،

موقعيتهای مختلف زندگي عکسالعمل مثبت از خود نشان مي-

تحقيقات حوزه مثبت گرايي به مطالعات سازماني راه يافت .يکي

دهند ( .)05كوپر 0084،3بيان كرد كه فضايل ذاتي نيستند لذا

از مباحث اين حوزه ،مفهوم فضيلت سازماني و ايجاد سازمانهای

ميتوانند كسب شوند و در درون فرد پرورش يابند ( .)03در

فضيلت مدار ميباشند .دنيای كسب و كار مدرن امروزی اگرچه

سطح باالتر فضيلتگرايي ميتواند در سطح سازمانها ،جوامع و

از بسياری از جنبههای رقابتي به سرعت در حالت پيشرفت است

فرهنگها به كار رود .به دليل اينکه مفهوم فضيلت ،خواستن

ولي متأسفانه توجه اندكي به مباحثي چون فضيلت مداری دارد.

كمال انساني است ،لذا مطالعه فضيلت در سازمانها ،مطالعه

كلماتي چون فضيلت ،اميدواری ،شرافت به طور معمول مرتبط با

ظرفيت ،ويژگيها و شکيبايي افراد در سازمانها است .مطالعه در
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رقابتي هست .برای كار مؤثر در اين محيط رقابتي ،سازمانها

مدرن ميتوان با توسعه رفتارهای فضيلت مدارانه كه با مواردی
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محيط كسب و كار جديد ،غير قابل پيشبيني ،پيچيده و

محيط تجاری رقابتي مدرن نميباشند ( .)6لذا در اين دنيای
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بلکه در برگيرنده رفتارهای برجسته در سازمان است كه خود

جهاني را افزايش ميدهد ،همچنين توسعه روزافزون آموزش

منجر به پيامدهای مثبت ميشوند ( .)07فضيلتگرايي سازماني

عالي در سطوح ملي و بينالمللي و گسترش همکاریهای علمي

به زمينههای سازماني بر ميگردد ،يعني جايي كه عادتها،

و فناوری دانشگاهها در ابعاد جهاني و حتي ميان دانشگاهها و

خواستهها و اعمال خوب (نظير انسانيت ،كمال ،عفو و اعتماد) در

بخش صنعت و جامعه در كشورهای مختلف ،ضرورت دستيابي

هر دو سطح فردی و گروهي به منصه ظهور رسيدهاند ،حمايت

به زباني مشترك در ارتباط با رعايت اصول و موازين اخالقي در

ميشوند ،پرورش مييابند و ترويج ميشوند ( .)02، 4فضيلت-

حوزههای دانش ،فناوری ،نوآوری و كارآفريني را اجتناب ناپذير

گرايي در سازمان ميتواند از طريق سياستها ،فرايندها ،فعاليت-

مينمايد كه تحقق اين مهم ،مستلزم بازنگری و اصالح در

ها و فرهنگ سازماني به وسيله رهبر تقويت شده و نهادينه شود

ساختارها ،فرايندها ،قوانين و نگاههای حاكم بر حوزه آموزش

( .)06و ظهور فضايل اخالقي در يک سازمان فضيلتي به عنوان

عالي و دانشگاهها است .در اين راستا ،بايد خاطر نشان كرد كه

معيار و سنجه اعمال و ادراكات اعضای آن است ( .)05همچنين

تغييرات پايدار در حوزه آموزش عالي هرگز از طريق الزام و اجبار

در سالهای اخير ،شکستهای اخالقي و فروپاشي مالي شركت-

و توسل به مراجع قانوني بيروني حاصل نميشود ،بلکه از الزامات

های شناخته شده در كسب و كار باعث شده است كه مديران

و پيشنيازهای تحقق اين امر ،ايجاد اعتقاد و باور مشترك در

شركتها ارزش و اهميت فضيلت سازماني را بررسي كنند .با

ميان تمامي اعضای جامعه دانشگاهي و تقيد و پايبندی به آن و

افزايش و توسعه تحقيقات اخالقي در كسب و كار در زمينه

فرهنگسازی صحيح در اين زمينه است .در ضمن ،اخالق در

تحقيقات سازماني ،بسياری از محققان به طور فعاالنه برنامه

آموزش عالي تنها به درون مرزهای سازماني دانشگاه محدود

تحقيقاتي فضيلت سازماني را در دستور كارشان قرار دادند (.)04

نمي شود و طيف گسترده تری از رفتارها و عملکردهای دانشگاه

پژوهشهای انجام شده در سالهای اخير توسط محققان سراسر

در ارتباط با محيط پيرامون را در بر ميگيرد ( .)00بنابراين

دنيا در زمينه فضيلت سازماني و تأثير آن بر فرد ،سازمان ،جامعه

دانشگاهها نيز به عنوان يک نوع سازمان خدماتي بايد ورود فضايل

و حتي خانواده ،گواهي است بر رشد آگاهي روز افزون ،نسبت به

به سازمان را با توجه به ويژگي فطری آن در انسانها جدی

حساسيت اين موضوع و لزوم توجه به آن است .شمار زيادی از

بگيرند .خواستهها و نيازهای كاركنان آنها به عنوان انسانهايي

پژوهشگران نيز تأكيد دارند كه فضيلت بايد به فضای كسب و كار

تعالي جو از يک سو و خواستهها و نيازهای متنوع و متغير

و سازمان افزوده شود و همچنين بايد در دستور كار پژوهشهای

دانشجويان از سوی ديگر ،توجه به فضيلتگرايي را اجتناب ناپذير

مديريتي قرار گيرد (.)08

ساخته است .لذا مساله اصلي در اين پژوهش شناسايي

از آنجا كه دانشگاه به عنوان سازمان آموزشي ،به عنوان يکي
از تأثيرگذارترين محيطها ،به منظور نهادينه كردن اصول و
ارزشهای اخالقي ،پيش از ورود دانشآموختگان به محيطهای

پيشايندهای سازمان فضيلتي و طراحي الگوی آن و ميزان برازش
اين الگو در دانشگاههای دولتي استان يزد ميباشد.
روش کار

و موجب ارتقای برابری ،احترام و درك متقابل ميان آحاد جامعه

هست ميشود ،زيرا هدف آن توسعه دانش كاربردی در يک زمينه

و گسترش وفاق و دوستي ميان فرهنگها ،ملتها و مذاهب

خاص است ( .)50همچنين ،پژوهش حاضر از نظر چگونگي

مختلف است ،و ادراك جمعي افراد از آرمانهای متعالي انساني

گردآوری دادههای مورد نياز در گروه «تحقيق آميخته
4
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كاری و اجتماعي محسوب شده و منشأ تغييرات مثبت اجتماعي

پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات كاربردی

- Outcomes

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2023-01-09

اين حوزه نه تنها شامل مطالعه پيامدهای  7مثبت و فوقالعاده،

نظير عدالت اجتماعي ،برابری حقوق ملتها و صلح و توسعه
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اكتشافي »2مدل تدوين طبقهبندی ،طبقهبندی مي شود (.)50

در طول چند روز تدوين گرديد .در نهايت ،خالصهای از گزارش

روش تحقيق آميخته 6در برگيرنده گردآوری ،تحليل و تفسير

نهايي برای افراد جلسه ارسال گرديد .لذا در اين بخش با استفاده

دادههای كمي و كيفي در مطالعهای واحد يا در مجموعه

از روش تحقيق گروههای كانوني ،برای مصاحبۀ كيفي با گروه

مطالعاتي است كه يک پديده اساسي را مورد مطالعه و تحقيق

هشت نفره ای از متخصصان و خبرگان دانشگاهي كه شناخت

قرار ميدهد ( .)55داليل انتخاب روش تحقيق آميخته اكتشافي

كافي از موضوع فضيلت و سازمان فضيلتي داشتند ،اقدامات الزم

برای پژوهش حاضر عبارتاند از -0 :به دست آوردن شواهد

صورت گرفت .اين تيم هشت نفره شامل اعضای هيئت علمي از

بيشتر برای درك بهتر پديده فضيلت سازماني در مؤسسات

دانشگاههای دولتي استان يزد در رشتههای مديريت (سه مرد با

آموزش عالي؛  -5نبود الگوی جامعي از سازمان فضيلتي (در

 08 ،02و 52سال سابقه كار و دو زن با  00و  03سال سابقه

داخل و خارج از كشور) كه در برگيرنده جنبههای متعدد آن با

كار) ،الهيات و معارف اسالمي (دو مرد با  05و  08سال سابقه

توجه به شرايط و مقتضيات نظام آموزشعالي كشور باشد؛ -3

كار) و ادبيات فارسي (يک زن با  08سال سابقه كار) انتخاب

ميان رشتهای بودن مقوله سازمان فضيلتي و لزوم اعمال بهره

شدند و هدف از به كاربردن اين روش ،انجام مصاحبه گروهي و

گيری از ديدگاههای متخصصان حوزههای مختلف .با توجه به

كسب نظر افراد نسبت به يک موضوع است ( .)50لذا ،محصول

اينکه در روش تحقيق آميخته اكتشافي ابتدا از روش پژوهش

مرحله كيفي پژوهش حاضر شناسايي عوامل موثر بر سازمان

كيفي و سپس ،روش پژوهش كمي استفاده ميشود ،مراحل

فضيلتي با توجه به شرايط و مقتضيات نظام آموزشعالي كشور

پژوهش حاضر از مهرماه  0302تا خرداد 0304به صورت زير

بوده است .جامعه پژوهش در بخش كيفي شامل خبرگان و

انجام گرفته است:

متخصصان دانشگاهي (به ويژه اعضای هيئتعلمي دانشگاههای

كروگر و كاسي ( )53استفاده شد كه متشکل از پنج مرحله بود:

دسته از استادان و خبرگان دانشگاهي بوده كه بيشترين اطالعات

گام اول« :مقدمات» كه طي آن هدف مطالعه روشن گرديد .گام

را درباره فضيلت و سازمان فضيلتي داشتند ( .)57برای گردآوری

دوم« :برنامهريزی» كه طي آن افراد برای مشاركت در جلسه

دادههای پژوهش در گروههای كانوني از ابزار مصاحبههای نيمه

انتخاب شدند .به افراد حاضر در جلسه با دقت و عالقهی زيادی

ساختاريافته استفاده شد .دليل استفاده از مصاحبه نيمه-

گوش داده شد .گام سوم« :سوال كردن» بود كه طي آن از روش

ساختاريافته اين است كه عالوه بر آنکه امکان تبادل نظر و فکر

طوفان مغزی به عنوان پيش سوال ديگر سوالها استفاده گرديد.

وجود دارد ،ميتوان بحث و موضوع مصاحبه را در جهت دستيابي

در اين گام تا حد امکان از سوالهای باز و انعطافپذير استفاده

به اهداف پژوهش هدايت كرد .همچنين در طول فرايند مصاحبه،

شد .گام چهارم« :هماهنگ كردن» بود كه طي آن برای دريافت

امکان مشاهده احساسات و رسيدن به باورها و اعتقادات مصاحبه

پاسخهای بيشتر يا توضيحهای مفصلتر مکث كرده و حين

شوندگان درباره موضوع پژوهش نيز وجود دارد .مصاحبه ،ابزاری

مصاحبه بيشتر پرسوجو شکل گرفت .در اين گام واكنش

است كه امکان بررسي موضوعهای پيچيده ،پيگيری پاسخها يا

هماهنگكننده گروه نسبت به اعضای جلسه كنترل شده و بر

پيداكردن علل آن و اطمينان يافتن از درك سؤال از سوی

خود مسلط بود .گام پنجم« :تحليل» شکل گرفت كه طي آن

آزمودني را فراهم ميسازد .در اين راستا ،مصاحبهگر ميتواند

گزارش نهايي مفصلي استخراج گرديد .اين گزارش ،با حوصله و

- Exploratory

5
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سازمان فضيلتي از روش كيفي گروههای كانوني به شيوه طرح

گيری هدفمند استفاده شد ،زيرا به صورت هدفدار به دنبال آن
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روش پژوهش بخش کیفی :برای شناسايي پيشايندهای

دولتي شهر يزد) بود .برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه

 588طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاههای دولتی استان یزد

پاسخها را پيگيری نموده و با دوباره تعريف كردن سؤالها ،ابهامها

كه  582نفر از كاركنان دانشگاه يزد و پيامنورهای استان يزد به

را رفع نمايد (.)50

صورت نمونهگيری تصادفي طبقهای انتخاب شدند .اين تعداد

برای باال بردن دقت يافتهها و روايي مصاحبه در گروه كانوني

نمونه براساس حدود اطمينان  ، 02%بيشينه واريانس و 2%

از بحث بين تيم محقق جلوگيری به عمل آمد و همچنين هويت

خطای مجاز محاسبه شده است .در مرحله دوم ،با استفاده از

تيم محقق مخفي ماند ( )52و برای تحليل داده های كيفي از

فرمول نمونهگيری انتساب متناسب با طبقات ،حجم نمونه هر

روش تحليل مضمون [روشي برای تبيين الگوهای موجود در

بخش سازمان از حجم كل نمونه مشخص شد.

دادههای كيفي كه مراحل اساسي آن الف -تجزيه و توصيف متن

برای گردآوری دادهها در گام كمّي برای بررسي پيشايندهای

ب -تشريح و تفسير متن ،و ج -كدگذاری و ادغام و يکپارچه

(عوامل موثر) سازمان فضيلتي از ابزار پرسشنامه محقق ساخته

كردن مجدد متن ( ] )56استفاده شد.

(به كمک ادبيات پژوهش و مصاحبههای گروه كانوني) و برای

برای محاسبه پايايي تحليل مضمون از روش هولستي استفاده
شد:

سنجش سازمان فضيلتي از پرسشنامه استاندارد كامرون و
همکاران ( )5007كه آنها در پژوهشي ضريب آلفای كرونباخ را

)PAO= 2M / (n1+n2

برای زيرمقياسهای اين پرسشنامه بدين شکل بيان كردند:

كه در آن  PAOدرصد توافق مشاهد هشده (ضريب پايايي)M ،

بخشش ،0/80 :بهره گرفته شد ( .)02عالوه بر اين به منظور

تعداد توافق در دو مرحلهی كدگذاری n1 ،تعداد واحدهای

محاسبه پايايي پرسشنامهی محقق ساخته كه در مورد عوامل

كدگذاشته در مرحله اول و  n2تعداد واحدهای كدگذاشته در

موثر بر روی سازمان فضيلتي است از ضريب آلفای كرونباخ،

مرحله دوم است .اين رقم ،بين صفر (هيچ توافق) تا يک (توافق

پايايي تركيبي و اشتراكي بنا به ماهيت پژوهش بهره گرفته شد.

كامل) متغير است ( )56اگر ضريب فای باالی  80%باشد ميتوان

پرسشنامهها در زمستان 0306به صورت حضوری (غير

گفت ابعاد و مولفههای بدست آمده از پايايي الزم برخوردارند

الکترونيکي) با  82گويه در اختيار نمونه آماری كه به صورت

( .)54در اين پژوهش از دو كدگذار مستقل استفاده شد و ضريب

تصادفي انتخاب شده و تمايل و وقت كافي برای پر كردن

پايايي بدست آمده  03درصد شد.

پرسشنامه داشتند ،قرار گرفت و عدم افشاء هويت اين افراد نيز

روش پژوهش بخش کمی :با توجه به هدف و ماهيت موضوع

در نظر گرفته شد.
روایی :بهمنظور تعيين روايي پرسشنامه از روايي ظاهری،4

پژوهش ،مناسبترين روش در مرحله كمي برای پژوهش حاضر
ديدگاههای جامعه پژوهش درباره عوامل موثر بر سازمان فضيلتي

قبل از توزيع توسط پژوهشگر ،چند نفر از اعضای نمونه و برخي

از اين روش استفاده شد .جامعه پژوهش در بخش كمي شامل

خبرگان دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفت .در روايي محتوايي

 0002نفر ( 400نفر كاركنان دانشگاه يزد و  352نفر كاركنان

در قالب يک روش دلفي و با كمک فرمهای  CVRو  CVIو به

دانشگاه پيام نور استان يزد) ميباشد .در بخش كمي پژوهش بعد

كمک ده نفر از خبرگان شامل اعضای مصاحبه شونده ،خبرگان

از ساخت ابزار و تعيين روايي محتوايي (به كمک خبرگان

دانشگاهي ،چند نفر از آزمودنيها و محتوای پرسشنامه از نظر

دانشگاهي و سازماني) و روايي سازه و اعتبار آن ،از فرمول تعيين

سؤالهای اضافي و يا اصالح سؤالها مورد بررسي قرار گرفت .فرم

حجم نمونه كوكران برای تعيين حجم نمونه استفاده شده است،

 CVIنشان داد كه همه سوالهای سازمان فضيلتي از نقطه نظر

7

9-

-Faced Validity
Validity

استفاده شد .در روايي ظاهری پرسشنامهها

Construct Validity

8-Content
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روش تحقيق توصيفي-پيمايشي بود و لذا ،برای به دست آوردن

محتوايي8

و

سازه0
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PAO= 2*2365/ (2650+2432) =0/93

خوشبيني ،0/83 :اعتماد ،0/83 :همدلي ،0/88 :انسجام،0/80 :

580

حسن رضا زین آبادی و همکاران

ساده بودن ،واضح بودن و مربوط بودن از وضعيت مناسبي

سازههای پژوهش باالی  0/4به دست آمد كه نشاندهنده پايا

برخوردارند (ميزان اين ضريب برای هر يک از سوالها باالتر از

بودن ابزار اندازهگيری بود.

 0/40بود)؛ همچنين با توجه به اينکه مقدار  CVRبرای همه

با توجه به نتايج محاسبه روايي و پايايي ابزار ،پايايي ابعاد مورد

سوالها باالی  0/65به دست آمد هيچ سوالي نياز به حذف شدن

تائيد است زيرا آلفای كرونباخ و ضريب پايايي تركيبي باالی 0/4

نداشت .در مورد روايي سازه نيز از دو نوع روايي همگرا و واگرا

است و همچنين AVE> 0/2است .روايي همگرا مورد تائيد

استفاده شد .در بررسي روايي همگرا يافتهها نشان داد ضرايب

است ،زيراCR> 0/4؛  CR>AVE؛ AVE> 0/5و همينطور

معناداری تمام بارهای عاملي بزرگتر از  5/28بود (آماره )T

روايي واگرا نيز مورد تائيد است زيرا MSV< AVE

يعني تمامي بارهای عاملي با اطمينان  00درصد معنادار بود؛

.07ASV < AVE

03

و

مقادير تمام بارهای عاملي نيز باالی  0/2بود (رابطه متغير آشکار

در اين پژوهش برای تجزيه وتحليل داده ها از روش آمار

( )AVEهمه

استنباطي استفاده شد ،بدينمنظور از تحليل عاملي اكتشافي به

مؤلفهها باالی  0/2بود و همينطور پايايي تركيبي همه مؤلفهها

كمک نرم افزار  Spss19و تحليل عاملي تأييدی و مدل يابي

بزرگتر از ميانگين واريانس استخراج شده آن بود؛ لذا ميتوان

معادالت ساختاری به كمک نرم افزار  Lisrel 8.8استفاده شد.

و پنهان)؛ ميانگين واريانس استخراج

شده00

گفت كه روايي همگرای سازههای مدل تائيد ميشوند .در بررسي
روايي واگرا نيز از آزمون فورنل و الركر (اين آزمون روايي واگرا

یافته ها

(تشخيصي) را در سطح متغيرهای پنهان مي سنجد) و آزمون بار
عرضي( 00اين آزمون روايي واگرا را در سطح متغيرهای مشاهده

ابتدا به اين پرسش پاسخ داده ميشود كه :پيشايندهای
(عوامل موثر) سازمان فضيلتي كدامند؟

نشان داد ،جذر ميانگين واريانس استخراج شده هر متغير پنهان

گروه كانوني و بررسي ادبيات پژوهش به اين سوال جواب خواهد

بيشتر از حداكثر همبستگي آن متغير با ديگر متغيرهای پنهان

داد .شايان ذكر است كه با هشت خبره در اين زمينه بر اساس

مدل بود؛ همچنين نتايج آزمون بار عرضي نشان داد ،بارهای

مصاحبه نيمه ساختاريافته مصاحبه شد و در مورد "به نظر شما

عاملي هركدام از متغيرهای پژوهش بيشتر از بارهای عاملي

چه عواملي و چگونه ميتوانند بر فضيلتي شدن دانشگاه كمک

مشاهده پذيرهای ديگر مدلهای اندازه گيری موجود در مدل بود

كند؟" "تعريف شما از فضيلتي شدن دانشگاه چيست؟" و

و از طرف ديگر بار عاملي هر متغير مشاهده پذير بر روی متغير

"مولفهها و شاخصهای سازمان های فضيلتي چيست؟"

پنهان متناظرش حداقل 0/0بيشتر از بارهای عاملي همان متغير

نظرسنجي و مصاحبه شد.

مشاهده پذير بر متغيرهای پنهان ديگر بود ،بنابراين نتايج اين دو
آزمون بيانگر روايي واگرا بود.

بعد از تحليل مضمون مصاحبههای گروه كانوني و ادبيات
پژوهش عوامل موثر (پيشايندها) بر سازمان فضيلتي در دانشگاه-

پایایی :در اين پژوهش پايايي از طريق ضريب آلفای كرونباخ

های دولتي استان يزد در جدول 5آورده شده است.
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پذير ميسنجد) استفاده شد .در آزمون فورنل و الركر يافتهها

تحليل پاسخهای جمعآوری شده از مصاحبه با خبرگان در

و پايايي تركيبي 05محاسبه شد .مقادير اين دو ضريب برای همه

10 -AverageVarianceExtracted
11 -Cross Loadings
12
)-Composite Reliability (CR
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جدول  :5ابعاد و مولفههای پيشايندهای سازمان فضيلتي در دانشگاه های دولتي استان يزد

 500طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاههای دولتی استان یزد
مفاهیم اولیه (کدگذاری باز)

ابعاد فرعی (زیر

ابعاد اصلی (درون

طبقه)

مایه)

ویژگیهای اخالقی مثبت مدیران ()48،43،30
وجود عشق به خدا و خلقش در بین مدیران ()77
مدیران فروتن و متواضع ()77
مد نظر قرار دادن فضایل در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای مدیران

ويژگي فردی مديران

(مصاحبه )3
عینیتگرایی و واقعبینی و بصیرت در مدیران (مصاحبه )3
روحیه تحمل ،بردباری و سعه صدر مدیران (مصاحبه )3
عوامل فردی

کارکنان خود ساخته و دارای درجه استقامت باال (مصاحبه )6
کارکنان خودکنترل و دارای مرکز کنترل درونی (مصاحبه )6
کارکنان مؤمن به خدا و روز جزا و تقوا پیشه (مصاحبه )6
باال بودن جرأت و جسارت عمل در کارکنان و نهراسیدن از تغییرات
()37
ادراک مثبت کارکنان از فضیلتگرایی ()1
همخوانی بین گفتار و کردار کارکنان (مصاحبه )7

ويژگي فردی كاركنان

با وجدان بودن کارکنان ()30
حس وطن دوستی در کارکنان ()34
عدم انجام کارهای نامشروع توسط کارکنان جهت کسب سود ()34
آمادگی ارتقاء فضایل کارکنان با وجود داشتن ویژگیهای فردی ،انگیزه و
تمایل درونی (مصاحبه )5

وضع قوانین شفاف و نظارت بر اجرای اصولی آنها (مصاحبه )5
توانمند سازی کارکنان ()33،32
وجود استانداردهای اخالقی برای رفتار افراد و رعایت این استانداردها
توسط آنها ()76،35
توانمندسازی مدیران (مصاحبه )2
وجودکارهای معنادار و استقالل کارکنان و دادن بازخورد به آنها (،34
)36،31،38
عوامل سازماني

کاهش سلسه مراتب ()73
دقت در استخدام و انتخاب کارکنانی با وجود همخوانی ارزشهای آنها

ساختار و فرايند

با ارزشهای سازمان ()31،38 ،34
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وظیفه شناسی و مسئولیتپذیری در کارکنان (مصاحبه )5

خوب بودن کیفیت ارتباطات و وجود پاسخهای انعطافپذیر در برابر
رویایی با مشکالت ()31
استراتژیها و اهداف ()36،31،38
دادن پاداش به کارکنان با توجه به رفتارهای فضیلتی ()38 ،31
برگزاری سمینارها و آموزش به کارکنان جهت ارتقاء فضایل از طریق
رویکرد داستان سرایی ()33 ،34 ،48 ،77
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پایین بودن رسمیت و پیچیدگی در ساختار (مصاحبه )2
ایجاد ساختاری برای انتقادات و پیشنهادات سازنده (مصاحبه )2
تخصصگرایی (مصاحبه )2
عدم سوءگیری در ارزشیابی کارکنان (مصاحبه )5
حفظ کرامت انسانی ()32 ،3 ،1
رعایت عدالت و منصفانه بودن ()27 ،20 ،31 ،32
فرهنگ احترام به قوانین و وظایف یکدیگر و رعایت قوانین ()73
عدم توجه صرف به سودآوری و اهداف مادی ()34،32
توجه به محیط زیست و استفاده بهینه از منابع محیطی ()3،32
توجه به پیامدهای اجتماعی فعالیتها (داشتن مسئولیت اجتماعی) (،34
)24 ،27 ،32
استفاده از پتانسیلهای افراد معلول یا کمتوان ()3،23
کمک به دیگران و مشارکت در امور عام المنفعه و انسان دوستانه ()3
وجود فرهنگ عدم مقایسهی نابهجای خود با سایر کارکنان (مصاحبه )1

فرهنگ سازماني

وجود فرهنگ کمک و تشویق یکدیگر برای پیشرفت کاری ()31
رفع مسئله کمبود منابع و تضاد منافع ()3
وجود فرهنگ رازداری و محرمانه بودن اطالعات (مصاحبه )1
وجود فرهنگ شایسته ساالری (مصاحبه )7
در نظر گرفتن منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی ()31
فرهنگ تالش برای شناسایی و رفع نیازهای منطقی کارکنان ()27
)1
فرهنگ اهمیت به کسب دانش و یادگیری سازمانی (مصاحبه )5
رهبر پاسخگو و مسئولیت پذیر ()76
رهبر خیرخواهانه ()22
رهبر فرزانه ()77
رهبر الهام بخش ()48،34
رهبر خدمتگزار ()25 ،48 ،3 ،1
عمل کردن مدیران و رهبران به تعهداتشان در قبال همه ذینفعان
()34،33،32،26
کمک مدیران به کارکنان برای به وجود آوردن احساس با اهمیت بودن
کار آنها از نظر مدیران (مصاحبه )7

رهبری

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2023-01-09

فرهنگ تالش برای خودشناسی و عطف توجه به عیوب خود (مصاحبه

کمک مدیران به کارکنان برای به وجود آوردن احساس وفاداری و آرزوی
باقی ماندن در سازمان (مصاحبه )2
کار (مصاحبه )4
کمک مدیران به کارکنان برای درک معنای واقعی و اهمیت قائل شدن به
شغلشان (مصاحبه )4
نفوذ رهبران برای دادن انگیزه و ترغیب و متقاعد کردن کارکنان برای
دنبال کردن اهداف و رفتارهای اخالقی (مصاحبه )3
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تالش برای بهترین بودن و رسیدن به تعالی (مصاحبه )1
نگاه به فضیلتگرایی در فلسفه وجودی و سیاستها به عنوان یک هدف
نه وسیلهای برای رسیدن به هدف( .مصاحبه )1

فلسفه وجودی سازمان

نفوذ فضایل در چشمانداز و فلسفه وجودی (مصاحبه )1
توجه به آرمانها و اهداف غایی (مصاحبه )1
وجود گرایش به فضایل در فرهنگ جامعه (مصاحبه )8
مد نظر قرار دادن آموزشهای الزم برای باال بردن فضایل اخالقی در
عامل اجتماعي-اقتصادی

جامعه (مصاحبه )8
تامین نیازهای اساسی انسانها در جامعه و عدم ابهام نسبت به آینده
(مصاحبه )8
مورد تشویق و حمایت قرار گرفتن سازمان دارای مسئولیت اجتماعی در

عوامل محيطي

قوانین و مقررات کشوری (مصاحبه )8
اولویت استخدامی با افراد دارای فضایل اخالقی در قوانین و مقررات
عامل قانوني

استخدامی کشور (مصاحبه )8
الزامی بودن رعایت اصل ضابطه به جای رابطه در قوانین و مقررات
استخدامی کشور و اطمینان به دستیابی به شغل مطابق با تخصص
(مصاحبه )8

و ادبيات پژوهش حاصل شده ،ارائه شده است .شاخصهای

برای تحليل عاملي مناسب هستند يا خير؟ بدين منظور از

شناسايي شده همان گزارههای كالمي هستند كه از پاسخ به

شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده ميشود كه شاخص

سواالت به دست آمده و بعد از استخراج كليه اين گزارههای

 KMOبه منظور كفايت نمونهگيری از طريق ارزيابي كوچک

كالمي ،برخي دارای اشتراك بودند كه براساس ادبيات و مباني

بودن همبستگي جزئي بين متغيرها بررسي ميشود .هرچه ميزان

نظری موجود دستهبندی شدند و براساس آن مفاهيم ثانويه شکل

شاخص به يک نزديکتر باشد دادههای مورد نظر برای تحليل

گرفتند .همانطور كه در جدول فوق قابل مشاهده است ،با

عاملي مناسبتر ميباشند و معموالً مقادير كمتر از  0.6برای

استفاده از مصاحبه و ادبيات پژوهش  8مؤلفه فرعي و  3بعد اصلي

تحليل عاملي مناسب نميباشد .آزمون كرويت بارتلت تقارن

شناسايي شد.

دادهها را مورد بررسي قرار ميدهد (در سواالت و عاملها

عالوه بر نظر خبرگان و ادبيات كه  8مولفه و  3بعد شناسايي

همبستگي بدون جهت است) و به بررسي هماني بودن ماتريس

شد ،به كمک تحليل عاملي اكتشافي بر روی اين  8مؤلفه 3 ،بعد

همبستگي ميپردازد .اگر سطح معنيداری آزمون بارتلت

شناسايي شده ،مجددا تاييد شد ،كه در جدول  7قابل مالحظه

كوچکتر از  0/02باشد تحليل عاملي برای شناسايي ساختار

ميباشد.

مناسب است.
در جدول  ،3نتايج حاصل از شاخص  KMOو آزمون بارتلت

محاسبه کفایت حجم نمونه و بررسی کفایت و تقارن دادهها

ميتوان دادههای موجود را برای تحليل به كار برد يا به عبارتي،

روی شاخصهای موجود و شناسايي شده برای متغيرهای مدل
پژوهش را ميتوان مشاهده كرد.
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جدول  :3نتايج آزمون  KMOو بارتلت
عوامل

نتایج

آزمون
ضريب كفايت نمونهگيری KMO

شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان

0/830

كای اسکوئر

فضیلتی در دانشگاه های دولتی استان
یزد

آزمون كرويت بارتلت

00077/036

درجه آزادی

3080

سطح معناداری

0/000

براساس نتايج به دست آمده ،شاخص  KMOبزرگتر از  0/6بوده

تحليل باقي ميمانند .عاملهايي كه دارای مقادير ويژه كمتر از

و مقادير تقريباً نزديک به يک را نشان ميدهد كه حاكي از كفايت

يک ميباشند ،از تحليل خارج ميشوند .عوامل خارج شده از

حجم نمونه بر اساس شاخصهای شناسايي شده برای تحليل

تبيين ،عواملي هستند كه حضور آنها باعث تبيين بيشتر

عاملي ميباشد .سطح معنيداری  0/000برای آزمون بارتلت نيز

واريانس نميشود .قسمت دوم شامل مجموع مربع بارهای

نشان دهنده مناسب بودن متغير پژوهش برای تحليل عاملي مي-

استخراج شده ،مربوط به مقادير ويژه عوامل استخراجي بدون

باشد زيرا فرض يکه بودن ماتريس همبستگي رد ميشود .در

چرخش است و قسمت سوم مربوط به مجموع مربع بارهای

جدول  ،7ميتوان تبيين واريانس كل را مشاهده كرد .اين جدول

چرخش يافته است .موارد ذكر شده در جدول زير قابل مشاهده

شامل سه قسمت است ،قسمت اول شامل مقادير ويژه اوليه،

است.

مربوط به مقادير ويژه است و تعيينكننده عاملهايي است كه در

مقادیر ویژه اولیه
عوامل

مجموع مربع بارهای استخراج شده
درصد

کل

واریانس

7

7/330

03/300

28/002

4

3/000

00/500

67/358

3/000

3

0/004

00/062

60/060

0/004

2

0/742

7/420

48/472

5

0/767

7/670

83/382

6

0/725

7/202

84/000

1

0/753

7/552

05/052

8

0/348

3/480

000/00

تجمعی

درصد

مجموع مربع بارهای چرخش
یافته

کل

واریانس

7/330

03/300

28/002

00/500

67/358

5/500

00/062

60/060

0/004

تجمعی

درصد

کل

واریانس

5/323

05/436

05/027

00/304

74/300

00/062

60/060

تجمعی

يک هست و در تحليل باقي ميمانند .اين عوامل تا  ،60%واريانس

تا سوم در جدول  7نامگذاری شد .با توجه به متغيرهای شناسايي

ابعاد فضيلت سازماني در دانشگاههای دولتي استان يزد را تبيين

شده الگويي از پيشايندهای فضيلت سازماني در شکل  0ارائه

ميكند .در ضمن بر اساس مطالعهای كه در زمينه ادبيات و به

ميشود:
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با توجه به جدول  ،7سه عامل اول دارای مقادير ويژه بزرگتر از
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جدول :7تبيين واريانس بعدهای مستخرجه
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رهبری

ساختار و فرآيند

عوامل سازمانی
فرهنگ سازماني

فلسفه سازمان

قانوني

سازمان
فضیلتی

عوامل محیطی
اجتماعي_ اقتصادی

ويژگي مدير

عوامل فردی
ويژگي كاركنان

شکل :0الگوی مفهومي پيشايندهای (عوامل موثر) سازمان فضيلتي منبع :يافتههای پژوهش
همانطور كه اشاره شد به كمک روش كيفي گروه كانوني و
ادبيات پژوهش و تحليل عاملي اكتشافي سه عامل اصلي

عوامل محيطي) شناسايي شد كه خالصهی نتايج آن در جدول
زير آمده است:

تاثيرگذار بر سازمان فضيلتي (عوامل سازماني ،عوامل فردی ،و

عوامل فردی

ویژگی فردی کارکنان

مصاحبه6

ويژگي فردی مديران

مصاحبه 6

ساختار و فرايند

74 ،30 ،04 ،06

فرهنگ سازماني

74،78،70 ،75 ،35 ،04 ،06 ،00

رهبری

23 ،25 ،20 ،20 ،77،74 ،34 ،50 ،58 ،06 ،00

فلسفه وجودی سازمان

مصاحبه 4

عامل اجتماعي -اقتصادی

مصاحبه 8

عامل قانوني

مصاحبه 8

عوامل سازمانی
عوامل محیطی

بررسی نرمال بودن نهایی پیشایندهای سازمان فضیلتی

استفاده از آزمونهای كولموگروف – اسميرنوف و شاپيرو-ويلک

دانشگاه های دولتی استان یزد

مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول زير منعکس شده

جدول  :6خالصه آزمون شاپيرو ويلک و كولموگروف اسميرنوف
شاپیرو  -ویلک
سطح معناداری

درجه آزادی

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کولموگروف  -اسمیرنوف
آماره

سطح معناداری

درجه آزادی

آماره
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رهبری

0/470

587

0/064

0/032

587

0/050

ساختار و فرآیند

0/420

587

0/047

0/086

587

0/000

فرهنگ سازمانی

0/470

587

0/067

0/037

587

0/037

فلسفه سازمان

0/405

587

0/087

0/502

587

0/006

عامل اجتماعی_اقتصادی

0/433

587

0/082

0/030

587

0/065

عامل قانونی

0/420

587

0/047

0/086

587

0/000

ویژگی مدیر

0/457

587

0/040

0/000

587

0/032

ویژگی کارکنان

0/422

587

0/000

0/050

587

0/022

چنان كه در اطالعات جدول باال مشاهده ميشود ،سطح

دادهها دارد؟ بنابراين در ادامه به آزمون مدل ساختاری

معنيداری در همه متغيرها بزرگتر از  0/02ميباشد ،به عبارت

پيشايندهای سازمان فضيلتي پرداخته ميشود .در شکلهای زير

ديگر توزيع مربوط به همه عوامل ،نرمال ميباشد.

مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمين ضرايب استاندارد و

آزمون مدل ساختاری پیشایندهای سازمان فضیلتی

معناداری ضرايب آورده شده است.

در اين قسمت به اين سوال پاسخ داده ميشود كه ،آيا الگوی
مفروض پيشايندها ی سازمان فضيلتي برازش قابل قبولي با
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شکل  :3مدل ساختاری پيشايندهای سازمان فضيلتي در حالت معناداری ضرايب
مشاهده كرد.
در جدول  4نيز نتايج حاصل از آزمون مدل را ميتوان

ضرایب استاندارد شده

t-value

پذیرش /رد

7

عوامل سازماني بر فضيلت سازماني تأثير دارد.

0/46

53/06

پذيرش

4

عوامل محيطي بر فضيلت سازماني تأثير دارد.

0/22

58/20

پذيرش

3

عوامل فردی بر فضيلت سازماني تأثير دارد.

0/60

02/07

پذيرش

بررسی ابعاد

بر اساس جدول  4ميتوان نوع و ميزان اثر هريک از ابعاد

كلي در اين است كه شاخصهای برازش كلي در مورد مناسب

شناسايي شده را مشاهده كرد كه بر اين اساس كليه ابعاد در

بودن كل مدل و نه اجزا آن قضاوت ميكنند و شاخصهای جزئي

سطح اطمينان  00درصد معنادار هستند .به عبارت ديگر عوامل

در مورد رابطههای جزيي مدل قضاوت ميكنند .شاخصهای

شناسايي شده بر سازمان فضيلتي در دانشگاه های دولتي استان

جزئي برازش (نسبتهای بحراني و سطح معناداری آنها) نشان

يزد تأثير دارند.

ميدهند ،كه همه بارهای عاملي دارای معنادارند .نتايج اين

نشان ميدهد نوبت به سنجش شاخصهای جزئي برازش مي-
رسد .تفاوت شاخصهای برازش با شاخصهای سهگانه برازش
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جدول  :8نتايج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری برای برازش مدل پيشايندهای سازمان فضيلتي
شاخصهای برازش

نام شاخص

حد مجاز

مقدار
Chi-square/df

7/05

كمتراز 2

( RMSEAریشه میانگین خطای برآورد)

0/063

كمتر از 0/0

( CFIبرازندگی تعدیل یافته)
( NFIبرازندگی نرم شده)
( GFIنیکویی برازش)
( AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

0/05
0/03
0/82

باالتر از 0/0
باالتر از 0/0
باالتر از 0/8

0/87

باالتر از 0/8

همانطور كه درشکل  5نشان داده شده است ،كليهی مقادير
پارامترهای مربوط به ابعاد مؤثر بر سازمان فضيلتي در دانشگاه-

نشان داده شده است كه در جدول  0به صورت خالصه آورده
شده است:

های دولتي استان يزد به همراه بارهای عاملي و ضرايب مسير
جدول  :0برآوردهای مربوط به پيشايندهای مدل سازمان فضيلتي در دانشگاه های دولتي استان يزد
سازمانی

<---

رهبری

0/74

00/54

پذيرفته شد

سازمانی

<---

ساختار و فرآيند

0/40

00/24

پذيرفته شد

سازمانی

<---

فرهنگ سازماني

0/85

06/84

پذيرفته شد

سازمانی

<---

فلسفه سازمان

0/80

05/08

پذيرفته شد

محیطی

<---

اجتماعي-اقتصادی

0/20

0/50

پذيرفته شد

محیطی

<---

قانوني

0/63

00/66

پذيرفته شد

فردی

<---

ويژگي مدير

0/83

03/05

پذيرفته شد

فردی

<---

ويژگي كاركنان

0/65

00/06

پذيرفته شد

مسیر (شماره سوال)

بحث و نتیجه گیری
فضايل اخالقي و انساني پيدا كردهاند و از اين طريق سعي نموده-

حساسيت آنها نسبت به سودآوری كاهش يافته است ،اما امروزه

اند تا خالءهای معنوی و اخالقي و عاطفي كاركنان خود را

ارزشهايي نظير كارايي ،كنترل و سودآوری به تنهايي برای هدايت

برطرف سازند .افراد و سازمانها همه ارزشهايي دارند كه در

سازمانها به سوی آيندهای پايدار كافي نيستند ،اينجاست كه

سطح فردی ارزش حالت خاصي است كه رفتار فرد را از درون

ارزشهای واالتر مطرح ميشوند .اين ارزشهای واالتر ،فضايلي

هدايت ميكند .در سطح سازماني ارزشها عقايد و باورهايي

نظير شفقت ،كمال ،بخشش ،عفو هستندكه به سازمانها در

هستند كه در سازمان نفوذ ميكنند و فرهنگ سازمان را شکل

رسيدن به نتايج ارزشمند و ماورای موفقيتهای مالي كمک مي-

ميدهند .در گذشته ارزشهايي نظير كارايي ،كنترل و سودآوری

كنند (.)74

بر سازمانها حاكم بود و اين ارزشها در دستيابي سازمان به

دانشگاه نيز به عنوان يک سازمان پيشرو در جوامع و اهميت

موفقيت مالي و رقابتي كافي به نظر ميرسيد .با توجه به تغييرات

كانوني آن در زندگي ،اقتصاد و توسعۀ جوامع و با توجه به

كنوني ،سازمانها دريافتهاند كه نبايد تنها نگران سودآوری خود

محدوديت منابع بايد نسبت به ارتقای كيفيتش حساسيت
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در چند دهه اخير سازمانها گرايش بيشتری به سمت
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بيشتری نشان دهد .ارتقای مداوم كيفيت در نظام آموزش عالي

دانشگاههای دولتي استان يزد با برخي از پژوهشها همسو است.

به عنوان يکي از اصليترين چالشهای دنيای رقابتي مستلزم

از جمله عامل "ساختار و فرايند" (زير شاخص عامل سازماني) با

توسعه درونزای فرهنگ ارزشيابي است كه به نوبه خود نيازمند

نتايج تحقيقات كامرون ()5000؛ ضماهني و همکاران ()5005؛

روحيات و رفتارهای خود ارزيابي و خودتنظيمي و التزام دروني

ورينس و همکاران ()5006؛ زنگ ( ) 5008و عامل "فرهنگ

به كيفيت در ميان همه دست اندركاران نظام آموزش عالي است،

سازمان" (زير شاخص عامل سازماني) با نتايج تحقيقات ايپ

در نتيجه جايگاه و اهميت اخالقيات حرفه ای علمي در اين راستا

()5005؛ وتستون ()5002؛ مانز و همکاران ()5008؛ كامرون

موضوعيت پيدا ميكند .چرا كه الزمه هر گونه فعاليت در جهت

()5000؛ ضماهني و همکاران ()5005؛ ريواری و المسا ()5004؛

توسعه ،رعايت اخالقيات و نهادينه شدن فضايل اخالقي ميباشد.

كنگاس و همکاران ()5004؛ مير ( )5004؛ زنگ ( ) 5008و

حاكميت اخالق حرفهای منافع زيادی برای سازمان از بعد داخلي

عامل "رهبری" (زير شاخص عامل سازماني) با نتايج تحقيقات

از جنبههای بهبود روابط ،ارتقاء جو تفاهم و كاهش تعارضات،

الولر ()5007؛ وتستون ()5002؛ مانز و همکاران ()5008؛

افزايش تعهد و مسئوليت پذيری بيشتر كاركنان و كاهش هزينه-

كامرون ()5000؛ ضماهني و همکاران ()5005؛ هاكت و وانگ

های ناشي از كنترل دارد و از ديدگاه مسئوليت اجتماعي نيز از

()5005؛ سوسيک و همکاران ()5005؛ كاراكاس و ساريگلو

راه افزايش مشروعيت سازمان و اقدامات آن افزايش سودآوری و

()5003؛ دی آراجو و لوپز ()5007؛گاتسيس و گريماني (

بهبود مزيت رقابتي و توفيق سازماني را تحت تأثير قرار ميدهد

)5002؛ وانگ و هاكت ()5006؛كراسان و همکاران ()5004

(.)27

مطابقت دارند ،و عامل "فردی" (ويژگيهای فردی مدير و

سازمان فضيلتي و طراحي و تبييين الگوی آن بود ،كه البته

اقتصادی و عامل قانوني) و عامل "فلسفه وجودی سازمان" (زير

پژوهش حاضر با محدوديتهايي نظير دشواری دسترسي به

شاخص عامل سازماني) نيز از نتايج مصاحبهی گروه كانوني

اعضای هيئت علمي دانشگاههای دولتي به دليل مشغله كاری،

بدست آمدند.

مداخله ذهنيت مصاحبهشوندگان در فرايند مصاحبه مواجه بود.

با بررسي نتايج آزمون معادالت ساختاری عامل سازماني

در پژوهش حاضر همانطور كه اشاره شد به كمک روش كيفي

دارای ضريب مسير بيشتری بود ( ،)0/47در نتيجه بيشترين تاثير

گروه كانوني و ادبيات پژوهش و تحليل عاملي اكتشافي سه عامل

را بر سازمان فضيلتي دارد ،بنابراين سازمانها با تقويت عوامل

اصلي تاثيرگذار بر سازمان فضيلتي (عوامل سازماني ،عوامل

سازماني از جمله عامل رهبری ميتوانند در ايجاد سازمان

فردی ،و عوامل محيطي) شناسايي شد .عامل سازماني به عوامل

فضيلتي پويا باشند ،به طور نمونه مديران بايد به تعهداتشان در

"ساختار و فرايند" "فرهنگ سازمان"؛ "رهبری" ؛ "فلسفه

قبال همه ذينفعان عمل كنند؛ برای ايجاد انگيزه و ترغيب و

وجودی سازمان"  ،عامل فردی به "ويژگي فردی كاركنان"؛

متقاعد كردن كاركنان برای دنبال كردن اهداف و رفتارهای

"ويژگي فردی مديران" و عامل محيطي به عامل "اجتماعي-

اخالقي در آنها نفوذ كرده؛ و همچنين مديران در به وجود آوردن

اقتصادی" "عامل قانوني" تقسيمبندی شدند.

احساس با اهميت بودن كاركاركنان از نظر مديران؛ احساس

شناخت پيشايندهای سازمان فضيلتي در دانشگاههای دولتي

اعتقادات معنوی و ايمان به كار در آنها و درك معنای واقعي و

استان يزد ،ميتوان اذعان كرد كه يافتههای حاصل از پژوهش

اهميت قائل شدن به شغلشان ،به آنها كمک و انگيزه دهند.

حاضر در زمينه شناخت عوامل اثر گذار بر سازمان فضيلتي در
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بر طبق ادبيات و پيشينه پژوهشهای انجام شده در زمينه

وفاداری و آرزوی باقي ماندن كاركنان در سازمان؛ شکلگيری
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همچنين در نتايج آزمون معادالت ساختاری نشان داده شده

با هر تخصصي ميتوانند شغلي داشته باشند ،كارشکني ،حسادت،

كه عامل فردی نيز (ويژگيهای فردی مدير و ويژگيهای فردی

تهمت ،سخنچيني ،چاپلوسي و غيره كمتر ميباشد .به طور كلي

كاركنان) يکي از عوامل تاثيرگذار بر سازمان فضيلتي است ،و

در جامعهای كه نيازهای اساسي انسانها در آن تامين ميشود،

برای تقويت اين عامل مديران در تصميمگيریها و برنامهريزی-

افراد بر پايهی موازين اخالقي زندگي ميكنند ،و به تبع آن نيز

هایشان فضايل را مد نظر قرار دهند؛ فروتن و متواضع؛ عينيت-

سازمانها فضيلتيتر ميشوند .بنابراين از آنجا كه ويژگي عمده

گرا و واقعبين بوده؛ و روحيه تحمل و سعه صدرشان را باال برده؛

محيط كنوني سازمانها ،تغيير و عدم ثبات است و در چنين

همچنين كاركنان به خود ساختگي و خود كنترلي خود توجه

شرايطي بدون يک تکيهگاه محکم و ايستا ،جهت و هدف را نمي-

كرده و جرأت و جسارت عمل را در خود باال برده و از تغييرات

توان مشخص كرد و پيشرفت دشوار است ،تمايل به سمت وجود

نترسيده ،و برای كسب سود دست به انجام كارهای نامشروع نزده

نقاط ثابتي برای هدايت در مورد آن چه صحيح يا غلط ،مناسب

و در كارهايش وظيفهشناس و با مسئوليت بوده و وجدان را در

يا نامناسب و قانوني يا غيرقانوني است ،افزايش يافته است .لذا

نظر بگيرند.

پيشنهاد ميشود با حركت به سوی سازمان فضيلتگرا و تقويت

همچنين همانطور كه بيان شد عامل محيطي نيز يکي از

فضايل و توجه و بررسي عوامل تاثيرگذار بر سازمان فضيلتي،

عوامل موثر بر سازمان فضيلتي بود و اگر در جامعه آينده مبهم

نقاط ثابت و تکيهگاههايي برای تصميمگيری مديران فراهم شود

باشد؛ اخالقي زيستن بر پايهی عدالت ،احسان ،رعايت ادب و ...

و واضح است كه توجه به اين امر در آموزش عالي و دانشگاه كه

به مرور زمان كمرنگ ميگردد .بنابراين آيندهی مبهم و نامعلوم

يک سازمان آموزشي ميباشد به دليل تاثيرگذاری باالی آن بر

افراد از نظر مالي ،شغلي و ...؛ آستانهی اخالق و تحمل را در هر

جامعه ضروریتر ميباشد.
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Abstract
Introduction: Organizational virtue is one of the new concepts of an organization that has received
positive psychology. Researches in this area encompasses prominent behaviors in the organization,
which themselves lead to positive outcomes. The purpose of this study was to design and explain
pattern for antecedents of virtuous organization at public universities in Yazd province
Methods: The present research is an"exploratory mixed methods research".First, the qualitative
research method of "focus group" has been semi-structured interviews with faculty members of eight
Yazd province universities in three sessions, 1.5 hours each.The data obtained from the interviews
and literature were analyzed by the method of thematic analysis. Then the model was tested with a
questionnaire and a sample of 285 employees from the public universities of Yazd province using
Lisrel 8.8 software.
Result: Three key factors influencing the organization of virtue were identified by the focus group
and literature research and exploratory factor analysis including organizational factors; a)structure
and process; organizational culture; leadership; existential philosophy of the organization, b)
individual factor including: individual characteristics of employees, individual characteristics
managers and c)environmental factor including socio-economic factor and legal factor). After testing
the conceptual model, all the antecedents had an appropriate factor load and the model was confirmed.
Also, by examining the results of the structural equation test, the organizational factor had a greater
coefficient (0.74), which had the highest impact on the organization of virtue. However, the
leadership factor, under organizational factor and the individual factor i.e. individual characteristics
of managers and staffs have a relatively low factor load.
Conclusion: Considering that the organizational factor is the most important factor in organizational
virtue, organizations must pay more attention to hire of virtuous people. Theissue of educating and
institutionalizing virtues in the university staffs is very important.
Keywords: Virtue, virtuous organization, antecedents, pattern, university.
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