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Abstract
The aim of present research is to identify indices and
effective factors on virtuous organization and test the
structural model of virtuous organization in selected
universities of Yazd province. The procedure we
proposed to reach the mentioned research aim,
combined approach of quantitative-qualitative method
has been used. To identify the indices of virtuous
organization, Delphi method which is one of the
qualitative methods, has been utilized. To test the
model, quantitative method of structural equations
modeling was used. In this paper, first of all, effective
indices on creating virtuous organization have been
extracted according to the research literature and then,
it was unanimously agreed on them by making Delphi
 هیئترئی سهand three rounds of implementing it. The
obtained indices were the basis of the preparing the
main questionnaire. Research statistical universe
included employees of selected universities of Yazd
Province. Results showed that main five factors
including leadership, organizational culture, human
resource, structure and processes and attention to
stakeholders can be extracted by factor analysis  فنthe
these five factors can totally explain about the 81% of
the total variance of the variables. Results of the path
analysis of the structural model of virtuous سازمان
indicated that among the five extracted factors,
organizational culture has the most direct effect on
virtuous organization and the factor of attention to
stakeholders allocated the first rank to itself in leading
the organization towards virtuous organization in terms
of total direct and indirect effect.
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چکيده
 شناسایی شاخصها و عوامل مؤثر بر سازمان فضیلتگرا و،هدف مقالۀ حاضر
آزمون مدل ساختاری سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای منتخب استان یزد
 رویکرد ترکیبی کمّی و کیفی بهکار رفته، در روش تحقیق این پژوهش.است
 بدینگونه که برای شناسایی شاخصهای سازمان فضیلتگرا از روش.است
 استفاده شد و از روش کمّی،دلفی که ازجمله روشهای کیفی است
، در این مقاله.مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون مدل استفاده شد
 شاخصهای مؤثر در ایجاد سازمان،ابتدا با توجه به ادبیات تحقیق
فضیلتگرا استخراج و سپس با تشکیل پنل دلفی و سه دور اجرای تکنیک
، شاخصهای بهدست آمده.دلفی دربارة این شاخصها اجماع حاصل شد
، جامعۀ آماری تحقیق.مبنای تهیۀ پرسشنامۀ اصلی تحقیق قرار گرفتند
 یافتهها نشان داد که پنج عامل.کارکنان دانشگاههای منتخب استان یزد بود
 ساختار و فرایند و توجه، منابع انسانی، فرهنگسازمانی،اصلی شامل رهبری
 قابل، از طریق تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی،به ذینفعان از شاخصها
 درصد از تغییرپذیری15  حدود،استخراج است که این پنج عامل درمجموع
 نتایج حاصل از تحلیل مسیر مدل ساختاری.متغیّرها را توضیح میدهند
، حاکی از این است که از میان پنج عامل استخراجی،سازمان فضیلتگرا
عامل فرهنگسازمانی بیشترین اثر مستقیم را بر سازمان فضیلتگرا دارد و
 رتبۀ اول،عامل توجه به ذینفعان ازلحاظ مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم
.را در سوق دادن سازمان به فضیلتگرایی به خود اختصاص داده است
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مقدمه
با تغییرات فزایندهای که در سازمانهای قرن بیستویکم
مشاهده میشود ،هم مدیران و هم کارکنان باید معنا و مفهوم
دیگری در کارشان بیابند .مدیریت نیاز به توسعۀ استعارههای
جدید برای تئوری پردازیها در محیطهای کاری دارد؛ بدین
معنا که گذشته از استعارههای رایج ،بهویژه استعارههایی که
منعکسکنندة سیستمهای سنتی ،مانند اشرافیت ،رهبری،
حاکمیت و سلطه است ،نیازمند مفاهیم دیگری همچون:
مهربانی ،همدلی ،نوعدوستی ،همدردی ،قدرت تحمل ،اعتماد
و مالحظه است .برای نمونه باید بهجای سیستم سلسلهمراتبی،
سیستم شبکهای ایجاد کرد؛ بهجای محیط خشک و سرد،
محیطی جمعگرا و شاد بهوجود آورد؛ مدیر باید پیونددهنده
باشد و از گسستن پیوندها دوری کند؛ کارکنان باید با تمام
وجود به کار مشغول شوند ،بهگونهای که بخشی از وجود خود
را در کار رها کنند؛ بهجای فکر انتفاع از کار ،باید به فکر نفس
کار بود؛ مدیران باید بهجای روحیۀ نظامیگری ،در پی رهبری
باشند .همۀ نمونههای ذکر شده ،در قالب فرهنگسازمانی
خاصی جای میگیرد که مبتنی بر فرهنگی پویا باشد .بیشتر
ابعاد فرهنگسازمانی سنتی ،تنها با برخی از ابعاد وجودی
انسان سروکار دارد .نمیتوان از کارکنان خواست تا بخشی از
ابعاد وجودی خود را که مورد نیاز سازمان است ،به سازمان
بیاورند و بخشهایی که نیاز نیست را بیرون از سازمان جا
بگذارند .لذا دیدگاههای کنونی در تئوریهای مدیریت و
سازمان ،نیازمند تغییرات اساسی است؛ تا جایی که حتی تعبیر
به تغییر پارادایمی شده است .پارادایمی که بتواند رویکردهای
تلفیقی به زندگی ،خانواده و کار داشته باشد و افراد بتوانند
زمان بیشتری را به دیگر ابعاد وجودی خود بپردازند و انرژی
بیشتری را برای خدمت به همنوعان خود پیدا کنند .لذا مفاهیم
«فضیلت» 5و «فضیلتگرایی» 2برای پاسخگویی به این
نیازها ،مطرح شدهاند .فرهنگسازمانی مبتنی بر فضیلتگرایی،
که همۀ ابعاد وجودی انسان را در نظر میگیرد ،میتواند
پاسخی برای این چالش باشد .فضیلتگرایی ،یک نیاز بنیادی
انسانی است و قطعاً باید بخشی از سازمان باشد و سازمانی که
بتواند به همۀ نیازهای کارکنان توجه داشته باشد و اجازة بروز
و ظهور فضیلتگرایی را در محیط کار بدهد ،موفقیت سازمانی
بیشتری خواهد داشت.
1. Virtue
2. Virtuousness
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تا چند دهۀ اخیر ،مفهوم فضیلت با جامعۀ علمی تناسب
چندانی نداشت و بیشتر مرتبط با حوزههای فلسفه ،مذهب و
خدمات اجتماعی بود تا دنیای سازمان و مدیریت (کامرون و
وین .)2152 3،در مطالعات سازمانی جای این مفاهیم را
مفاهیم اخالقی خنثیتری نظیر مسئولیت اجتماعی سازمان،
رفتارهای اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی گرفته است
(مکنیلی و مگلینو .)5334 4،مطالعات سازمانی انجام شده در
قرن بیستم ،نه تنها به موضوع فضیلت در سازمانها توجه
زیادی نکرده ،بلکه با آن بهعنوان موضوعی غیرقابل بحث
برخورد کرده و مدیران عملگرا را نیز از ورود به ورود به این
حوزه منع کرده است .اما با آغاز قرن بیستویکم ،سازمانها
گرایش بیشتری بهسمت فضایل اخالقی و انسانی پیدا کردهاند
و از طریق تأکید بر فضایل ،سعی کردهاند تا خألهای معنوی و
اخالقی و عاطفی کارکنان خود را بر طرف سازند .این تأکید در
مطالعات جدید سازمانی بهچشم میخورد و باعث شده است تا
با مفهوم جدیدی به نام سازمان فضیلتگرا 1روبهرو شویم.
دانشگاهها نیز بهعنوان سازمانهایی که مهمترین مراکز
تولید دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص بهشمار میروند،
از این قاعده مستثنا نیستند و مجبورند بحث فضیلت را در
سیستمهای خود در نظر بگیرند .از سوی دیگر ،دانشگاهها
بهخاطر حضور نخبگان ،پرورش منابع انسانی مورد نیاز برای
دیگر نهادها و نیز داشتن پیوندهای نزدیک با عرصههای
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،از اهمیت ویژهای برخوردارند .به
همین دلیل ،عملکرد آنها که وابسته به عملکرد دانشجویان،
کارمندان و بهویژه استادان است ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
شدیدی بر جامعه خواهد داشت (اتکینسون و گیللند.)2116 6،
لذا بروز رفتارهای نامطلوب یا منفی در میان آنها ،نظیر
سوءاستفاده از دانشجویان ،روابط نامناسب مالی ،کمکاری،
بهروز نبودن اطالعات در تدریس ،نه تنها بر عملکرد دانشگاه
تأثیرگذار است ،بلکه با تأثیرگذاری بر دانشجویان ،فضای
آموزش و تربیت صحیح در دانشگاه ،اعتماد جامعه و دیگر
نهادها را به دانشگاهیان خدشهدار میکند .تا وقتی که
پاسخگویی در برابر اشکال مختلف رفتارهای نامطلوب،
هزینهبر باشد ،بهترین راهحل ،پیشگیری از بروز اینگونه
رفتارهاست (پورعزت و همکاران .)5335 ،یکی از راههای
3. Cameron & Winn
4. McNeely & Meglino
5. Virtuous Organization
6. Atkinson & Gilleland
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پیشگیری از این رفتارها ،حرکت بهسوی فضیلتگرایی
سازمانی است (وتستون .)2111 5،همچنین در نظام آموزش
عالی موجود ،استادان هرکدام در یکرشتۀ بسیار باریک
متخصص شدهاند و همۀ مسئولیت خود را صرفاً در آموزش و
پژوهش میبینند و نه ارائۀ آموزش و پرورشی که بار اخالقی و
معنوی هم داشته باشد .لذا برای اینکه بهسوی چنین آموزش
عالیای حرکت کنیم ،یکی از پیشنیازها ،ارائه و وجود فضایی
آمیخته با فضایل در دانشگاه است .با کاربردی کردن فضایل
در سطح دانشگاهها و ارائۀ راهکارهایی که دانشگاهها بتوانند
فضایل را در خود عملیاتی کنند ،میتوان به آموزش عالی
فضیلتگرا رسید .دلیل چهارمی که ضرورت انجام این پژوهش
را میرساند ،فقدان ویژگیهای سازمانیای در دانشگاههای
استان یزد است که کارکنان دانشگاه را بهسمت شهروندانی
بهتر ،مسئولیت ،نوعدوستی ،مدنیت ،تعادل ،قدرت تحمل و
اخالق کاری فرابخواند .بهعبارتدیگر؛ پدیدههای منفیای
نظیر رفتارهای منحرفانه و فرسودگی هیجانی در بین کارکنان
مشاهده میشود که امید است شناسایی شاخصهای سازمان
فضیلتگرا و آزمون مدل ساختاری برآمده از آنها ،بتواند این
خأل را با ارائۀ بینشی که توانایی تغییر تفکر و عمل مدیران و
کارکنان را دارد ،پر کند .ازآنجاکه درزمینۀ سازمان فضیلتگرا
در حوزة آموزش عالی ،طی جستجوهای صورت گرفته ،هنوز
آزمون مدلی ساختاری انجام نشده است ،امید است این تحقیق
بتواند سهمی در توسعۀ دانش نظری در خصوص این چهرة
سازمانی و کاربردی کردن هرچه بیشتر آن در آموزش عالی
داشته باشد .بر این اساس ،مسئلۀ اصلی در این پژوهش،
شناسایی شاخصها و عوامل سازمان فضیلتگرا و آزمون مدل
ساختاری این چهرة سازمانی برای توسعه و فراگیر شدن هر
چه بیشتر آن در آموزش عالی است.
مبانی نظري
تعریف فضیلت
واژة فضیلت از واژة التین  Virtusو واژة یونانی  arêteبه
معنای خوبی و حسن مشتق شده است .با وجود اینکه در
ادبیات تحقیق ،مفهوم فضلیت به طرق مختلفی تعریف شده
است ،تمامی تعاریف ارائهشده بهنوعی با هدف واالی زندگی
انسان و غنا بخشیدن به زندگی او در ارتباطاند (لیپمن بلومن و
لیویت .)5333 2،نمونههایی از تعریف فضیلت در ادامه آمده
1. Whetstone
2. Lipman-Blumen & Leavitt
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است .در ادبیات یونان باستان ،فضیلت با بهبود و تعالی
شخصی که موجب سالمت ،خشنودی ،معناداری زندگی و
دوری از رنج و عذاب میشود ،در ارتباط است (میرز.)2111 3،
فضیلت یک ویژگی شخصیتی یا فکری است که از نظر
اخالقی قابلستایش است (فلین .)365 :2111 4،فضیلت به
ویژگیهای بینظیر انسانی برمیگردد که بیانگر خوبیهای
معنوی و اخالقیاند (کامرون 1و همکاران .)2114 ،در سطح
جمعی ،فضیلت بهعنوان چیزی ارزشمند و نهادینهشده در
جامعه ،فرهنگ و سازمان تعریف شده است .فضایل سازمانی
به صفاتی برمیگردند که مشخصۀ بهترین نوع منابع انسانی
سازمان است (نپین .)2117 6،با فضیلتبودن یعنی
نهادینهسازی قوانین معنوی و اخالقیای که ایجادکنندة تعادل
اجتماعیاند (مانز 7و همکاران .)2111 ،پذیرفتهشدهترین
تعریف فضیلت از بیوچمپ و چیلدرس ارائه شده که در آن
بیان شده فضیلت یک ویژگی شخصیتی است که از نظر
اجتماعی ارزشمند است و یک فضیلت اخالقی ،یک ویژگی
است که از نظر اخالقی ارزشمند است (بیوچمپ و چیلدرس1،
.)63 :5334
فضیلتگرایی را بهترین وضع انسانی ،پیامدها و
رفتارهای منزه و وارسته ،عصاره وجود انسانها و باالترین
خواستههای بشری میدانند (کومتهاسپونویل.)2115 3،
فضیلتگرایی شامل خواستههایی از انسانها است که مربوط
به عالیترین درجهای است که در بهترین و باالترین حالت
میتوانند به آن دست یابند و بیانگر حالت شکوفایی،
سرزندگی ،وارستگی و شرافتمندی است (لیپمنبلومن و لیویت،
 .)5333فضیلتگرایی به پیگیری و جستجوی بهترین
خواستههای انسانی برمیگردد (رگو 51و همکاران.)2155 ،
فضیلتگرایی سازمانی
آیا فضایل میتوانند در سطح سازمان بهکار گرفته شوند؟ پاسخ
این است که سازمانها بر جنبههای مختلف رفتار اعضایشان
اثر میگذارند .یکی از این جنبهها ،جنبۀ اخالقی رفتار کارکنان
است (تروینو و ویور .)2113 55،فضا و زمینۀ اخالقی سازمان و
3. Myers
4. Flynn
5. Cameron
6. Nepean
7. Manz
8. Beauchamp & Childress
9. Comte-Sponrille
10. Rego
11. Trevino & Weaver
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تعامالت اجتماعی ،نه تنها موجب انتقال ارزشها و هنجارهای
اخالقی میشود ،بلکه بخشی از فرایند شکلگیری شخصیت،
فضایل 5و رذایل 2در وجود کارکنان سازمان است .اخالقیات و
فضایل در سطح سازمانی به همان اندازه اهمیت دارند که در
سطح فردی مهماند .البته برای ایجاد سازمانی مبتنی بر
فضایل ،وجود جمعی از افراد فضیلتگرا در سازمان کافی
نیست ،بلکه ساختارهای سازمانی متناسب نیز الزم است.
ساختارها در ایجاد سازمان فضیلتگرا اهمیت دارند.
ویژگیهای اخالقی مدیران؛ یعنی تصمیمگیرندگان سازمانی
نیز اهمیت دارد .مدیران باید درک صحیحی از اخالقیات
داشته باشند و دارای تجربه و ظرفیت کافی درخصوص
تصمیمگیری و قضاوت باشند (وتستون .)2111 ،فضیلتگرایی
در سازمان میتواند از طریق سیاستها ،فرایندها ،فعالیتها و
فرهنگسازمانی تقویت و نهادینه شود (داتون و سوننشین3،
.)2117
بهدلیل اینکه مفهوم فضیلت ،خواستن کمال انسانی
است؛ لذا مطالعۀ فضیلت در سازمان ،مطالعۀ ظرفیت ،ویژگیها
و شکیبایی افراد در سازمان است (کامرون .)2113 ،مطالعه در
این حوزه نه تنها شامل مطالعه پیامدهای مثبت و فوقالعاده،
بلکه دربرگیرندة رفتارهای بهتر در سازمان است که خود منجر
به پیامدهای مثبت میشوند (داتون و همکاران.)2112 ،
فضیلتگرایی سازمانی به زمینههای سازمانی برمیگردد؛ یعنی
جایی که عادتها ،خواستهها و اعمال خوب (نظیر انسانیت،
بزرگواری ،عفو و اعتماد) در هر دو سطح فردی و گروهی به
منصۀ ظهور رسیدهاند ،حمایت میشوند ،پرورش مییابند و
ترویج میشوند (رگو و همکاران.)2155 ،
مفهوم فضیلتگرایی در جوامع علمی غفلت گرفته است.
فضیلتگرایی اغلب نوعی تعصب مذهبی تلقی شده و غیر
مرتبط با علم دانسته شده است .حتی در صورت ارتباط با علم،
فضیلتگرایی اغلب مرتبط با الهیات و فسلفه دانسته شده
است و به ارتباط آن با دنیای سازمان و کسبوکار باور اندکی
وجود دارد (کامرون .)2155 ،دلیل دیگر غفلت از فضیلتگرایی
این است که رخدادی مثبت است .رخدادهای بد و منفی نسبت
به رخدادهای خوب و مثبت با همان شدت ،اثر بیشتری بر
احساسات افراد میگذارند .بنابراین ،حوادث منفی بیشتر مورد

توجه قرار میگیرند و تحقیقات علمی بیشتری برای اجتناب از
اثرات منفیشان صورت میگیرد و همین ،یکی از دالیل
بیتوجهی به فضایل در حوزة مطالعات سازمانی است(گاتمن4،
 .)5334بهطور مشابه در تحقیقات مدیریتی و سازمانی نیز
عمدة توجه بر حل مسئله ،موقعیت رقابتی ،دستیابی به کارایی
و اثربخشی ،سودآوری بوده است تا بر شناسایی و شکوفایی
جنبههای زندگیبخش و انسانی و فضایل سازمانی .نسبتدادن
کیفیت فضیلتگرایی به سازمان بدین معناست که سازمان،
ظرفیت کاربرد فضایل را در خود ،ایجاد و از فعالیتهای
فضیلتگرایانه از طریق افراد حمایت میکند .لذا فضیلتگرایی
در سازمان به رفتارهای فراتر از نقش و متعالی افراد سازمان
برمیگردد .فضیلتگرایی به ویژگیهای از سازمان برمیگردد
که موجب بروز فضایل در رفتارهای افراد میشود.
فضیلتگرایی سازمانی شامل اعمال افراد ،فعالیتهای گروهی،
ویژگیهای فرهنگی یا فرایندهای سازمانیای است که
سازمان را قادر میسازد فضایل را در سازمان رواج دهد و
نهادینه سازد (کامرون و همکاران.)2114 ،
فضایل سه ویژگی کلیدی دارند که آنها را هر چه بیشتر
با مطالعات سازمانی پیوند میدهد(همان) :الف) اثر انسانی1:
فضیلتگرایی همواره انسان را برای ذهن تداعی میکند.
خواستهها و رفتارهای بدون اثر انسانی ،فضیلتگرایانه نیستند.
اعمال و تمایالتی که بر انسان تأثیری نمیگذارند ،فضیلتگرا
نیستند .به ساختار یک سازمان ،فینفسه نمیتوان فضیلتگرا
یا فاقد فضیلت گفت؛ زیرا فاقد رشد انسانی مثبت یا منفی
است .اما همین ساختار اگر بهگونهای طراحی شود که موجب
افزایش روابط بین فردی ،کار معنادار ،افزایش یادگیری و رشد
و توسعۀ هرچه بیشتر کارکنان شود ،میتواند موجب تقویت
فضیلتگرایی در سازمان شود .ب) محسنات اخالقی6:
فضیلتگرایی با خوبیهای اخالقی ،فطری و درونی همراه
است .فضایل بیانگر محسنات ذاتی و امور فینفسه مطلوباند.
مشخصۀ فضیلتگرایی ،جستجوی چیزهای پسندیده ،متعالی و
فینفسه ارزشمند است .بنابراین ،مشخصۀ افراد و سازمانهای
فضیلتگرا این است که اهداف معنوی و ایدههای ذاتاً ارزشمند
دارند .ج) بهبود اجتماعی 7:فضیلتگرایی ،با ایجاد ارزش
اجتماعی ،فراتر از خواستههای ابزاری و منافع شخصی عامل

1.Virtues
2. Vices
3. Dutton & Sonenshein

4. Gottman
5. Human Impact
6. Moral Goodness
7. Social Betterment
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آن عمل میکند .فضیلت نه تنها به عامل آن ،بلکه به دیگران
نیز منفعت میرساند؛ بدین معنا که سازمان فضیلتگرا چیزی
فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکت ،برنامههای سازگار با
محیطزیست یا کاربرد منابع تجدیدپذیر انجام میدهد.
درحالیکه برخی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سازمان و
رفتار شهروندی سازمانی ممکن است بیانگر فضایل سازمانی
باشند ،ولی این فعالیتها حاصل انگیزههای ابزاری یا مادی
تلقی میشوند؛ بدین معنا که تعهد به این فعالیتها ،مشروط به
کسب منفعت از سازمان است.
مشخصههای سازمان فضیلتگرا
مطالعاتی درخصوص شناسایی عناصر اصلی تشکیلدهندة
سازمان فضیلتگرا انجام شده است .این مطالعات ویژگیهایی
را برای یک سازمان فضیلتگرا ضروری میدانند .پین معتقد
است که صداقت ،نگرانی برای محیط ،توانمندسازی کارکنان،
رعایت تنوع و بهکارگیری ارزشها ،باید دغدغۀ سازمان
فضیلتگرا باشد و توجه به ویژگیهای پنجگانۀ ایمنی،
صداقت ،عمل به تعهدات ،تالش برای بهترینبودن و کار
بهعنوان سرگرمی میتواند سازمان را بهسوی فضیلتگرایی
سوق دهد (پین .)512 :2113 5،فریدمن و همکاران معتقدند
اصولی که باعث میشود شرکتی بهعنوان یک شرکت
فضیلتگرا شناخته شود ،عبارتاند از :خودداری از آسیب به
دیگران ،پیروی از قوانین ،احترام به حقوق دیگران ،کمک به
نیازمندان ،خودداری از دروغ و فریبکاری ،رعایت عدالت ،عمل
به تعهدات و تقویت این ضروریات در دیگران (فریدمن 2و
همکاران .)37 :2111 ،مانز و همکاران ( )2111معتقدند
مسئولیت در برابر مأموریت ،پاسخگویی ،صداقت ،قابلیت
اعتماد ،عدالت ،یکپارچگی ،احترام به افراد ،احترام به مالکیت
درخصوص فضیلتگرا شدن یک سازمان ،نقش کلیدی دارند.
از نظر فریدمن و همکاران ،هفت ویژگی سازمان فضیلتگرا
عبارتاند از :حفظ شأن انسانی افراد ،رعایت عدالت ،استفاده از
فرصتها ،توانمندسازی افراد ،توجه به جامعۀ محلی ،توجه به
محیطزیست و صداقت (فریدمن و همکاران.)31 :2111 ،
مدیرعامل شرکت تامز آو ماین 3معتقد است توجه به فضایل
در کنار توجه به سودآوری ،موجب بقای این سازمان شده
است .در این شرکت ،فضایل به هستۀ اصلی کسبوکار تبدیل
1. Paine
2. Friedman
3. Tom's of Maine
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شدهاند .وی به مشتریان ،کارکنان ،محیطزیست و جامعه
احترام میگذارد و معتقد است اعتقاد به ویژگیهای ذیل
میتواند سازمانها را در حرکت بهسوی فضیلتگرایی یاری
دهد :اعتقاد به اینکه افراد و طبیعت ،ارزشمند و سزاوار
احتراماند؛ اعتقاد به اینکه محصوالت باید سالم باشند و از مواد
طبیعی تولید شوند؛ اعتقاد به اینکه شرکت میتواند با تکیهبر
خالقیت و نوآوری کیفیت محصوالت خود را پایدار کند؛ اعتقاد
به برقراری روابط حسنه با همکاران ،مشتریان ،تأمینکنندگان،
ذینفعان و جامعه؛ اعتقاد به فراهمکردن محیط کاری ایمن و
فرصتهایی برای رشد و یادگیری کارکنان؛ اعتقاد به موفقیت
شرکت در صورت رفتار مسئوالنه و اجتماعی (همان.)36 :
فریدمن و فریدمن بیان کردند که ویژگیهای یک سازمان
فضیلتگرا عبارتاند از :بهکارگیری و استخدام افراد کمتوان و
معلول ،تنوع در مکان کاری ،احترام به کارکنان ،رواج
اخالقیات ،رهبری خدمتگزار ،کمک به جامعۀ محلی ،رضایت
مشتری ،محیط ،انجام فعالیتهای انساندوستانه ،بیانیه و
مأموریت سازمان (فریدمن و فریدمن .)51 :2113 ،رگو و
همکاران ( )2155معتقدند برای ایجاد جوّ فضیلتگرایی در
سازمان ،مدیران باید عالوه بر فضایل ،به ادراک افراد از
فضیلتگرایی نیز توجه کنند .آنها معتقدند در این زمینه توجه
به ویژگیهای ذیل مفید به نظر میرسد :نفوذ فضایل در
احساس و تفکر و عمل افراد در انجام همۀ فعالیتهای
سازمان؛ دیدگاه خوشبینانه به چالشها ،مشکالت و
فرصتها؛ ایجاد احترام و اعتماد متقابل در همۀ فعالیتها؛
ایجاد جوّ صداقت در همۀ سطوح سازمان؛ بنا نهادن روابط
متقابل فردی براساس همدری ،مهربانی و مالحظه؛ ترکیب
استانداردهای باالی عملکرد با فرهنگ بخشش خطاها و
یادگیری از خطاها.
هریک از پژوهشهای ذکر شده ،جنبههایی از
فضیلتگرایی سازمانی را مدّنظر قرار دادهاند .اما جستجوهای
صورتگرفته ،دیدی جامع به شاخصهای فضیلتگرایی
نداشتهاند .بهعنوان مثال ،محققی شاخصهای فضیلتگرایی را
از منظر ساختار و فرایند و محققی دیگر از منظر منابع انسانی
مدّنظر قرار داده است .پژوهش حاضر قصد دارد با ادغام
شاخصهای مطرح شده در پژوهشهای گذشته و همچنین
استفاده از نظر خبرگان و اضافهکردن شاخصهایی که احیاناً
در پژوهشهای گذشته مغفول مانده است ،گامی در توسعۀ
دانش نظری در این حوزه بردارد .ارائۀ مدلی جامع در این
راستا ،این شکاف پژوهشی را پر خواهد کرد .لذا ارزشافزودة
این پژوهش ،داشتن دیدی جامع به شاخصشناسی در حوزة
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سازمان فضیلتگرا و همچنین انجام پژوهش در حوزة آموزش
عالی استان یزد است که تاکنون این موضوع در آن مورد توجه
قرار نگرفته است .پژوهش حاضر ،در پی پاسخگویی به
سؤالهای پژوهشی ذیل است:
 .5شاخصهای مؤثر در ایجاد سازمان فضیلتگرا
کداماند؟
 .2عاملها (فاکتورها)ی اصلی سازمان فضیلتگرا در
دانشگاههای منتخب استان یزد کداماند؟
 .3مدل ساختاری سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای
منتخب استان یزد به چه صورت است؟
روششناسی پژوهش
در روش تحقیق این پژوهش ،رویکرد ترکیبی کمّی و کیفی
بهکار رفته است؛ بدینگونه که برای شناسایی شاخصهای
سازمان فضیلتگرا از روش دلفی که ازجمله روشهای کیفی
است و برای آزمون مدل ،از روش کمّی مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شد.
در این مقاله ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی ،ادبیات
تحقیق درزمینۀ سازمان فضیلتگرا ،تدوین و با توجه به آن،
شاخصهای مؤثر در ایجاد سازمان فضیلتگرا استخراج شد.
در این مرحله ،پنل دلفی تشکیل شد .اعضای واجد شرایط
برای پنل دلفی از مهمترین مراحل این روش بهحساب میآید
(رسولی و همکاران .)77 :5331 ،در این پنل از افرادی استفاده
شد که دارای دانش ،تدریس ،تجربه و تخصص در حوزة
سازمان فضیلتگرا یا حوزههای مشابه آن نظیر اخالق و
ارزشها باشند .برای انتخاب اعضای پنل ،از روش نمونهگیری
هدفدار یا قضاوتی استفاده شد .دو گروه اصلی مدّنظر قرار
گرفتند :اعضای هیئتعلمی صاحبنظر و دانش و تجربه در
حوزة سازمان و مدیریت و همچنین اعضای هیئتعلمی
صاحبنظر در حوزة الهیات .از گروه اول 31 ،نفر و از گروه
دوم 21 ،نفر انتخاب شدند و با آنها در مورد شرکت در تحقیق
صحبت یا برایشان دعوتنامه صادر شد .به ترتیب 21 ،و 51
نفر اعالم آمادگی کردند و پنلی  41نفره تشکیل شد .پس از
سه دور اجرای این تکنیک ،دربارة شاخصها اجماع حاصل
شد .شاخصهای بهدست آمده ،مبنای تهیۀ پرسشنامۀ اصلی
تحقیق برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت و در
مرحلۀ بعد ،عوامل اصلی این شاخصها با تحلیل عاملی
اکتشافی استخراج شدند .سپس مدل مفهومی سازمان
فضیلتگرا از روی عوامل بهدست آمده طراحی شد .درنهایت،
`

آزمونهای آماری مورد نیاز براساس نرمافزارهای لیزرل و
اس.پی.اس.اس برای آزمون مدل ،انجام و مدل نهایی تدوین
شد.
جامعۀ آماری پژوهش ،کلیۀ کارکنان دانشگاههای منتخب
استان یزد(پیام نور ،آزاد اسالمی و دانشگاه یزد) بود .روش
نمونهگیری ،نمونهگیری تصادفی ساده بود .ازآنجاکه تحقیق
حاضر در زمرة تحقیقات چندمتغیّره و تحلیل عاملی است،
فرمولهای کوکران در تعیین حجم نمونه ناکاراست .در این
نوع تحقیقات ،حجم نمونه تابع تعداد متغیّرهاست (هومن،
 .)153 :5311حجم نمونه در این تحقیق بر اساس این قاعده
که حجم نمونه باید حداقل  51برابر تعداد متغیّرها باشد
(همان311 :؛ مؤمنی و فعال قیومی )533 :5313 ،تعیین شده
است .درمجموع  711پرسشنامه ارسال و  174پرسشنامۀ
قابلتحلیل ،جمعآوری شد.
يافتهها
بررسی سؤال اول پژوهش
«شاخصهای مؤثر در ایجاد سازمان فضیلتگرا کداماند؟»
برای پاسخ به سؤال ،ابتدا با مرور ادبیات موضوع و استفاده از
مطالعات صورت گرفته ،فهرستی اولیه از شاخصهای
تشکیلدهندة سازمان فضیلتگرا شامل  16شاخص استخراج
شد .سپس برای نهایی کردن شاخصها از تکنیک دلفی
استفاده شد .روش دلفی برای رسیدن به توافق نهایی در
خصوص شاخصهای تشکیلدهندة سازمان فضیلتگرا سه
نوبت تکرار شد .اطالعات مربوط به تعداد پرسشنامهها در
دورهای مختلف تکنیک دلفی ،به شرح جدول  5است.

دور
اول
دوم
سوم

جدول .5تعداد پرسشنامهها در سه دور تکنیک دلفی
پرسشنامه
پرسشنامه
نرخ پاسخگویی
تکمیل شده
توزیعشده
1/71
31
41
1/17
26
31
1/36
21
26

فهرست  16گانۀ بهدست آمده از ادبیات تحقیق ،مالک تهیه و
تدوین اولین پرسشنامۀ نظرسنجی از خبرگان قرار گرفت .نتایج
آزمون دبیلو کندال (ضریب توافق  )wدر دور اول نشان داد که
مقدار آمارة کای دو در سطح خطای کوچکتر از  1/15معنادار
است؛ لذا با اطمینان  33درصد میتوان گفت که تفاوت میانگین
رتبهها معنادار است .همچنین با توجه به اینکه مقدار ضریب توافق
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 1/45و کمتر از  1.1بود (کوردر و فورمن ،)2113 5،آزمون مجدداً
و با اصالحاتی اجرا شد .در این مرحله دو شاخص ،حذف و 52
شاخص بنا به نظر خبرگان ،اضافه شد؛ برخی شاخصها نیز بنا به
نظر خبرگان ،اصالح یا ادغام شدند .در پایان دور اول ،پرسشنامۀ
دور دوم نظرسنجی از خبرگان با  65شاخص تدوین شد .نتایج
آزمون دبیلو کندال در دور دوم نشان داد که تفاوت میانگین
رتبهها ،معنادار است .همچنین با توجه به اینکه مقدار ضریب
توافق  1/436و کمتر از  1.1بود ،آزمون مجدداً و با اصالحات
مورد نظر خبرگان اجرا شد .در این مرحله بنا به نظر خبرگان،
شش شاخص حذف ،دو شاخص ادغام و چهار شاخص نیز اضافه
شد .در پایان دور دوم ،پرسشنامۀ دور سوم نظرسنجی از خبرگان
با  11شاخص تدوین شد .نتایج آزمون دبیلو کندال در دور سوم
نشان داد که تفاوت میانگین رتبهها ،معنادار نیست و اتفاقنظر
میان اعضای پانل وجود دارد .همچنین با توجه به اینکه مقدار
ضریب توافق  1/713و بیشتر از  1/1بود و بهسمت عدد یک میل
میکرد ،ضریب توافق در حد نسبتاً قوی ارزیابی شد و نظرسنجی
متوقف شد.
لذا درخصوص پاسخ به سؤال اول تحقیق 11 ،شاخص مؤثر در
ایجاد سازمان فضیلتگرا شناسایی شد .که به دلیل محدودیت
تعداد واژگان مقاله ،از نام بردن این شاخصها در این قسمت
خودداری میشود .نام شاخصها در ادامه ،در قسمت تحلیل
عاملی اکتشافی خواهد آمد.
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برای شناسایی فاکتورهای اصلی سازمان فضیلتگرا از
شاخصهای نهایی  11گانۀ مؤثر در ایجاد سازمان فضیلتگرا،
از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .نتیجه ،شامل
چندین خروجی است .خروجی اول ،مربوط بهکفایت نمونه بود.
ازآنجاکه مقدار شاخص  KMOبرابر  1/133و باالی 1/7
بود ،تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است .همچنین
مقدار  sigآزمون بارتلت کوچکتر از  1درصد بود که نشان
میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی
مناسب است (پویا و همکاران )43 :5335 ،و فرض
شناختهشده بودن ماتریس همبستگی رد میشود .خروجی
دوم ،میزان اشتراک متغیّرها را نشان میدهد .ازآنجاکه همۀ
مقادیر اشتراک استخراجی باالتر از  1/1بود ،هیچ یک از
متغیّرها از تحلیل عاملی حذف نشدند .خروجی بعدی ،جدول 2
است که نشاندهندة تعداد عاملهای استخراجی و واریانس
تبیینشده توسط آنهاست .ازآنجاکه در این جدول ،پنج عامل
دارای مقدار ویژة بزرگتر از یک میباشند ،در تحلیل باقی
میمانند .این پنج عامل میتوانند  15/311درصد از واریانس
متغیّرها را توضیح دهند .بارهای عاملی مربوط به هریک از
شاخصها در هریک از عوامل در جدول  3آمده است.

عوامل

جدول  .2تعداد عاملهای استخراجی از شاخصها و واریانس تبیین شده
عوامل استخراجی با چرخش
عوامل استخراجی بدون چرخش
مقادیر ویژه
کل

درصد تبیین
واریانس

درصد تجمعی
تبیین واریانس

کل

درصد تبیین
واریانس

درصد تجمعی
تبیین واریانس

کل

درصد تبیین
واریانس

درصد تجمعی
تبیین واریانس

5

23/121

33/631

33/631

23/121

33/631

33/631

53/116

33/635

33/635

2

3/516

51/711

11/331

3/516

51/711

11/331

51/344

51/163

12/111

3

7/317

53/721

63/557

7/317

53/721

63/557

7/561

52/313

64/113

4

4/134

7/321

77/137

4/134

7/321

77/137

4/153

1/313

73/562

1

2/471

4/267

15/311

2/471

4/267

15/311

4/723

1/542

15/311

بررسی سؤال دوم پژوهش
«فاکتورهای اصلی سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای منتخب
استان یزد کداماند؟»

1 .Corder & Foreman
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جدول  .5بار عاملی شاخصها در عوامل پنجگانه
عامل
عامل دوم عامل سوم
شاخص
اول
1/313
رهبری خدمتگزار
1/316
رهبری معنوی
1/764
ویژگیهای اخالقی مثبت مدیران
1/164
رعایت عدالت در سازمان
1/664
تقویت انضباط شخصی افراد با پیروی از قوانین ،خودکنترلی و پشتکار
1/733
توجه به کارکنان و حفظ شأن انسانی افراد و رفتار متناسب با آنها
1/764
همخوانی بین گفتار و کردار مدیران
1/614
آموزش غیرمستقیم افراد جهت ارتقای فضایل با رویکرد داستانسرایی
1/666
توجه به فضایل توسط مدیران در تصمیمگیریها و برنامهریزیها
1/133
رهبری مسئولیتپذیر
1/136
حمایت و پاسخگویی مدیریت در همه امور منجمله مواقع بحرانی و خطاها
1/474
دیدگاه خوشبینانه نسبت به چالشها ،مشکالت و فرصتها
1/111
توانمندسازی کارکنان
1/363
نهادینه شدن اخالقیات (جو اخالقی)
1/153
نگاه به منابع انسانی بهعنوان مزیت رقابتی سازمان
1/173
عدم توجه و تمرکز صرف به سودآوری
1/376
فراتر رفتن از رفتارهای اخالقی
1/357
وجود صداقت در همه سطوح ،روابط و فعالیتهای سازمان
1/141
وجود و رعایت استانداردهای اخالقی برای رفتار افراد
1/623
وجود شفافیت در سازمان (اشتراک اطالعات)
1/437
تالش در جهت تعالی سازمانی
1/776
فرهنگ احترام و روابط متقابل مدیران و کارکنان
1/676
وجود فرهنگ تأکید بر پرورش بیش از آموزش
1/627
وجود فرهنگ شایستهساالری در سازمان
1/414
اهمیت به تفکر ،خردورزی و کسب دانش
1/151
وجود فرهنگ بخشش خطاها و یادگیری از خطاها
1/364
وجود کارکنان مؤمن به خدا و روز جزا و تقواپیشه
1/133
وجود نوعدوستی و رحم و شفقت و دلسوزی و حمایت میان کارکنان
1/314
آمادگی کارکنان به لحاظ ویژگیهای فردی ،انگیزه ،تمایل درونی و ...
1/132
بنا نهادن روابط متقابل فردی بر اساس همدری ،مهربانی و مالحظه
1/751
ادراک افراد از فضیلتگرایی
1/771
تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی
1/116
همخوانی بین گفتار و کردار کارکنان
1/671
نفوذ فضایل در احساس و تفکر و عمل افراد در انجام همه فعالیتها
1/122
وجود کارکنان خودساخته و دارای درجه استقامت باال
1/112
فراهم کردن فرصتهایی برای رشد و پیشرفت کارکنان
1/122
وجود کارکنان خودکنترل و دارای مرکز کنترل درونی
1/141
وجود جرئت و جسارت عمل در کارکنان و نهراسیدن از تغییرات
نفوذ فضایل در چشمانداز و فلسفه وجودی سازمان

`

عامل
چهارم

1/167

عامل پنجم
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نگاه به فضیلتگرایی در فلسفه وجودی سازمان بهعنوان هدف نه وسیله
نفوذ فضایل در استراتژیها و اهداف سازمانی
نفوذ فضایل در سیاستها و فرایندهای سازمانی
تنوع در مکان کاری (پراکندگی جغرافیایی)
کاهش سلسلهمراتب
اعطای اختیارات متناسب همراه با حمایت از باال و اعتماد به کارکنان
ایجاد سلسلهمراتب پایین به باال
کمک به دیگران و مشارکت در امور عامالمنفعه و انسان دوستانه
احترام به قوانین و رعایت قوانین
عمل به تعهدات در قبال همه ذینفعان
احترام به حقوق دیگران و توجه به فضایل در ارتباط با همه ذینفعان
احترام به ارزشهای اسالمی و اجتماعی
اختصاص درصدی از درآمد شرکت به کمک به افراد نیازمند
استفاده از پتانسیلهای افراد معلول یا کمتوان
گرایش به فضایل در فرهنگ جامعه
تنوع نیروی انسانی محیط کار
توجه به محیطزیست بخصوص در استفاده از منابع و انتخاب فناوری
استفاده از تأمینکنندگان و نیروی کار محلی
توجه سازمان به پیامدهای اجتماعی فعالیهایش

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از این است که
شاخصهای سازمان فضیلتگرا در قالب پنج عامل (فاکتور)
قابل تبییناند .عامل اول را میتوان رهبری نام نهاد (الولر5،
2114؛ مکاینتایر2117 2،؛ فلین )2111 ،که شامل 53
شاخص است و  33/635درصد از واریانس کل را تبیین
میکند .درخصوص فضیلتگراکردن سازمان ،مدیران و
رهبران نقشی حیاتی در فراهمکردن چارچوبی فضیلتگرا برای
اعضای سازمان و ماهیتی مشترک برای سازمان دارند
(مکاینتایر .)2117 ،ماهیت سازمانی که عصارة ویژگیهای
تشکیلدهندة سازمان در طـول زمـان در بـرابـر فرصتها و
چالشهاست ،میتواند فضیلت (در صورت ارتقای رفتارهای
اخالقی) بدی (در صورت تشویق رفتارهای غیراخالقی) نام
بگیرد (نوبرت 3و همکاران57 :2113 ،؛ داچون و برین:2113 4،
 .)315لذا مدیران متعهد به رفتار اخالقی ،در ارتقای فضایل
اخالقی و ایجاد یک جوّ اخالقی در سازمان مؤثرند .مدیران
میتوانند فضیلت یـا بـدی را از طریـق روابط خود با
1. Lawler
2. Macintyre
3. Neubert
4. Duchon & Brian
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1/161
1/171
1/134
1/677
1/424
1/146
1/111
1/375
1/716
1/131
1/713
1/721
1/727
1/372
1/164
1/121
1/713
1/166
1/771

زیردستان و نیز رفتارهایشان در سازمان جاودانه سازند (فلین،
.)2111
1
عامل دوم را میتوان فرهنگسازمانی نامید (ایپ 2112 ،؛
کامرون و همکاران2114 ،؛ داتون و سوننشین2117 ،؛ مانز و
همکاران2111 ،؛ کامرون )2151 ،که شامل  53شاخص است
و  51/163درصد از واریانس کل را تبیین میکند .ارتقای
فرهنگ فضیلتگرا به مدیر کمک میکند تا سازمان خود را
بهگونهای موفقتر و مؤثرتر بهسوی هدفش سوق دهد .در این
راستا زبان فضایل ،باید به زبان روزمرة شرکت تبدیل شود.
سازمان بدون فضایل در بلندمدت نمیتواند بقا داشته باشد .از
طریق فضایل میتوان فرهنگ سازمان را دگرگون کرد
(وتستون.)2111 ،
عامل سوم را میتوان شاخصهای مربوط به منابع انسانی
نامید (ایپ2112 ،؛ کامرون و همکاران2114 ،؛ داتون و سونن
شن2117 ،؛ مانز و همکاران2111 ،؛ کامرون )2151 ،که
شامل  52شاخص است و  52/313درصد از واریانس کل را
تبیین میکند.
عامل چهارم با مبحث ساختار و فرایند مناسبت دارد
5. Ip
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(الولر2114،؛ وتستون ،)371 :2111 ،شامل هشت شاخص
است و  1/313درصد از واریانس کل را تبیین میکند .سازمان
نیروی انسانی ،مستلزم ساختار ،فرایندها و برنامههای خوب
سازمانیافته است (الولر.)2114 ،
 52شاخصهای مؤلفۀ پنجم با مباحث توجه به ذینفعان
مناسبت دارند (ایپ2112 ،؛ پین512 :2113 ،؛ سیلور2111 5،؛
نوسرا2116 2،؛ گریملی2111 3،؛ فریدمن و همکاران:2111 ،
36؛ فریدمن و فریدمن )51 :2113 ،و  1/542درصد از
واریانس کل را تبیین میکنند .یک سازمان فضیلتگرا باید
ارتباط تنگاتنگی با اجتماعی که در آن فعالیت میکند داشته
باشد .باید کارکنان محلی را استخدام کند و با سازمانهای
محلی دادوستد کند .در این صورت اندکاندک مشتریانی از
اطراف نیز اضافه میشوند .برخی شرکتها حتی افراد محلی را
آموزش میدهند تا آنها را برای کار در سازمان خود توانمند
سازند .همچنین سازمان فضیلتگرا باید نسبت به محیطزیست
حساسیت داشته باشد و مالحظات زیستمحیطی را رعایت
کند (فریدمن و فریدمن.)51 :2113 ،
لذا در درخصوص پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،از  11شاخص
مؤثر در ایجاد سازمان فضیلتگرا ،پنج عامل اصلی شناسایی و
استخراج شد.
با مشخص شدن عاملها ،روایی و پایایی ابزار تحقیق نیز مورد
بررسی قرار گرفت .برای سنجش روایی ،از روش روایی محتوا
و تحلیل عاملی استفاده شد .برای بررسی روایی محتوا،
پرسشنامه براساس تعدادی از اعضای هیئتعلمی دانشگاه
بررسی و روایی آن تأیید شد .برای بررسی روایی سازه ،از
تحلیل عاملی تأییدی ازطریق نرمافزار لیزرل استفاده شد.
ازآنجاکه در هر پنج عامل تمامی بارهای عاملی بهدست آمده
معنادار و باالی  1/4بودند و شاخصهای برازش نیز در حد
قابل قبولی بودند ،روایی پرسشنامه تأیید شد .برای سنجش
پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ازآنجاکه
ضریب آلفای کرونباخ هر پنج عامل باالتر از  1.7بود ،پایایی
پرسشنامه نیز تأیید شد.
بررسی سؤال سوم پژوهش
«مدل ساختاری سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای منتخب
1. Saylor
2. Nocera
3. Grimley

`

فضیلتگرا عالوهبر رهبری آرمانی ،مدیریت ماهرانه و توجه به
استان یزد به چه صورت است؟»
براساس عوامل اصلی پنجگانۀ بهدست آمده از تحلیل عاملی
اکتشافی و همچنین مبانی نظری تحقیق ،مدل ساختاری
سازمان فضیلتگرا آزمون شد .نتایج بهدست آمده از طریق
نرمافزار لیزرل ،در شکل  5و  2آمده است.

شکل  .5مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود ،مسیر توجه به
ذینفعان به ساختار و فرایند و همچنین مسیر توجه به
ذینفعان به رهبری معنادار نیست .باقی مسیرها در سطح
اطمینان  31درصد معنادارند .درخصوص شاخصهای نیکویی
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برازش میتوان گفت ازآنجاکه مقدار مجذور کای به درجۀ
آزادی برابر با  2/13و کوچکتر از  ،3مقدار  RMSEAبرابر
با  1/11و کمتر از  ، 1/5مقدار شاخصهای  GFIو AGFI
به ترتیب  1/37و  1/31و بزرگتر از  1/3و همچنین مقدار
شاخصهای  NFIو  CFIبه ترتیب  1/31و  1/37و بزرگتر
از  1/3هستند ،مدل سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای
منتخب استان یزد برازش مناسبی دارد.
همچنین از شکل  5و  2میتوان دریافت که
فرهنگسازمانی و ساختار و فرایند فقط به صورت مستقیم بر
سازمان فضیلتگرا اثر دارند و این اثر به ترتیب  1/71و 1/31
است .سه عامل دیگر عالوهبر اثر مستقیم ،اثر غیرمستقیم نیز
دارند .اثر کل رهبری بر سازمان فضیلتگرا  1/114است که از
این میزان اثر 1/325 ،اثر مستقیم و  1/162اثر غیرمستقیم
است .لذا عامل رهبری بیشتر به صورت غیرمستقیم و از
طریق تأثیر بر فرهنگسازمانی به حرکت درخصوص
فضیلتگرایی کمک میکند .اثر کل منابع انسانی بر سازمان
فضیلتگرا  1/731است که از این میزان اثر 1/64 ،اثر مستقیم
و  1/56اثر غیرمستقیم است .لذا عامل منابع انسانی بیشتر به
صورت مستقیم به حرکت درخصوص فضیلتگرایی کمک
میکند .اثر کل توجه به ذینفعان بر سازمان فضیلتگرا
 1/341است که از این میزان اثر 1/11 ،اثر مستقیم و 1/361
اثر غیرمستقیم است .لذا عامل توجه به ذینفعان بیشتر به
صورت مستقیم به حرکت در راستای فضیلتگرایی کمک
میکند .البته اثر غیرمستقیم آن نیز قابل توجه است .عامل
توجه به ذینفعان از طریق عاملهای منابع انسانی و
فرهنگسازمانی به صورت غیرمستقیم بر سازمان فضیلتگرا
اثر میگذارد.
درزمینۀ پاسخ به سؤال سوم پژوهش ،میتوان مدل
عملیاتی سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای منتخب استان یزد
را به صورت شکل  3نشان داد.
ساختار و فرایند

توجه به ذینفعان
سازمان
فضیلتگرا

منابع انسانی
فرهنگ سازمانی

شکل  .5مدل عملیاتی سازمان فضیلتگرا
رهبری
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بحث و نتیجهگیری
همانگونه که در مدل ساختاری مشاهده شد ،مسیر محیط به
ساختار معنادار نشد و میتوان گفت که در این مورد مطالعاتی،
محیط بر ساختار اثر ندارد .این نتیجه دور از انتظار بود و انتظار
میرفت این مسیر هرچند با ضریب استاندارد پایین ،معنادار
شود؛ چون اکثر نظریههای مدیریت (نظیر هچ5311 ،؛ استونر
و همکاران5373 ،؛ دفت )5317 ،بر این است که محیط بر
ساختار اثرگذار است .معنادار نشدن این مسیر به این دلیل
است که در این بارة مطالعاتی ،محیط بیشتر به صورت مستقیم
بر سازمان فضیلتگرا اثرگذار است تا از کانال ساختار .عالوهبر
این ،اثرات غیرمستقیم نیز بیشتر ازطریق تأثیر بر منابع انسانی
و فرهنگسازمانی هستند .مسیر دیگری که در مدل مفهومی
معنادار نشد ،مسیر محیط به رهبری بود که به نظر میرسد در
این پژوهش ،رهبری بهجای تأثیرپذیری از جامعه(رضاییان،
 )5311بیشتر به صورت مستقل بر سازمان فضیلتگرا اثر
میگذارد .مسیرهای دیگر در مدل همگی معنادار بودند؛ که از
میان آنها بیشترین اثر مستقیم مربوط به مسیر
فرهنگسازمانی به سازمان فضیلتگرا بود .این بدین معنی
است که با کارکردن روی فرهنگسازمانی و ارتقای
شاخصهای شناساییشدة آن ،هرچه بیشتر میتوان سازمان را
بهسوی فضیلتگرایی سوق داد .این مطلب با سایر تحقیقات
انجام شده در این حوزه نیز مطابقت دارد (نظیر ایپ2112 ،؛
کامرون و همکاران2114 ،؛ داتون و سونن شن2117 ،؛ مانز و
همکاران2111 ،؛ کامرون .)2151 ،شش مسیر دیگر نیز که در
مدل مفهومی معنادار شدهاند ،مطابق انتظارند و با ادبیات
تحقیق همخوانی دارند.
کالم آخر آنکه ،ازآنجاکـه ویژگـی عمـدة محـیط کنـونی
سازمانها ،تغییر و عدم ثبات است و در چنین وضـعیتی بـدون
یک تکیهگـاه محکـم و ایسـتا ،جهـت و هـدف را نمـیتـوان
مشخص کرد و پیشرفت دشوار است ،تمایـل بـهسـمت وجـود
نقاط ثابتی برای هدایت دربارة آنچه صحیح یا غلط ،مناسب یا
نامناسب و قانونی یا غیرقانونی است ،افزایش یافته اسـت .لـذا
پیشنهاد میشود با حرکت بهسوی سازمان فضیلتگرا و تقویت
فضایل و شاخصهای فضیلتگرایی در سازمان ،نقاط ثابـت و
تکیهگاههایی برای تصمیمگیری مدیران فراهم شود.
درمجمــوع ،پیشــنهاد مــیشــود مســئوالن دانشــگاه ،بــا
سرمایهگذاری روی عامل فرهنگسازمانی (بـهدلیـل دارابـودن
بیشترین اثر مستقیم) و همچنـین عامـل توجـه بـه ذینفعـان
(بهدلیل دارابودن بیشترین اثر کل) ،دانشگاه خود را بـه میـزان
بیشتری بهسوی فضیلتگرایـی سـوق دهنـد .بارهـای عـاملی
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شاخصهای عامل فرهنـگسـازمانی نشـان داد کـه شـاخص
رفتارهای اخالقی بیشترین اثر را بـر ارتقـای ایـن عامـل دارد.
ازآنجاکه اخالقیات بهعنوان کاتالیزور برای سازمان فضیلتگـرا
عمل میکنند و با ارتقـای اخالقیـات مـیتـوان گـام بزرگـی
به سوی فضیلت گرایی برداشت ،پیشنهاد میشود با ارتقای جـوّ
اخالقــی در ســازمان ،از یـکســو موجبــات اتخــاذ تصــمیمات
اخالقی توسط مدیران و از سـوی دیگـر ،موجبـات رفتارهـای
اخالقی میان کارکنان فراهم شود .درزمینـۀ فضـیلتگراکـردن

سازمان ،اخالقیات و جوّ اخالقی مـؤثرتر از قـوانین و رویّـههـا
عمل میکنند .بارهای عاملی شـاخصهـای عامـل توجـه بـه
ذی نفعان نشان داد کـه شـاخص هـای کمـک بـه دیگـران و
مشــارکت در امــور انســان دوســتانه و همچنــین اســتفاده از
پتانسیلهای افراد کمتوان ،بیشترین اثر را بر ارتقای این عامل
دارد .لذا اگر سازمانی در پی فضیلتگرا شدن است ،نباید تنهـا
روی فعالیتهایی که مستقیماً منجر بـه سـودآوری مـیشـود،
تمرکز کند و باید به امور عامالمنفعه انسان دوستانه نیز بپردازد.
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