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با  یو اسالم یرانیا یها بر اساس آموزه یسازمان یلتبر فض یرگذارعوامل تأث
 مضمون یلو تحل یمتلد یکردرو
 3یخمشا یپر ،2معتمد یدرضاحم ،1پور ینحس احسان

  چکیده:
 های آموزه بر اساس یسازمان لتیبر فض تأثیرگذارعوامل شناسایی مقاله  این اصلی هدف

پژوهش  برای انجام این کمی( است.-کیفی) ختهیآماست. روش انجام پژوهش  یو اسالم یرانیا
برای ، MAXQDA12 افزار نرمتحلیل مضمون با اسنادی، از تکنیک  عۀوه بر مطالالع

جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه است.  شده استفاده ها مؤلفهعوامل و  شناسایی
 60بین  ها مصاحبهاشباع نظری صورت گرفت و تمام  00د از انجام مصاحبه بودند که بع آموزش

در سال با خبرگان دانشگاه  ساختاریافتهی نیمه ها مصاحبهدقیقه به طول انجامید. در ضمن  58تا 
و  تأثیرگذاریمیزان و برای تعیین  شده انجامباز و محوری و گزینشی  کدهای صورت به 1011

ی نیمه ها مصاحبهبا توجه به  است. شده استفاده دیمتل تکنیکاز  های مؤلفه تأثیرپذیری
و  یرانیا های آموزه بر اساس یسازمان لتیفضکد محوری برای  14و  کدباز 1681، ساختاریافته

 سازمانی فرهنگ، یو رهبر تیریمد، یفرد نیروابط ببعد ) 4 درنهایتکه  استخراج گردید یاسالم
 یسازمان لتیفضبرای  (کدباز) شاخص 64و  (کد محوری) مؤلفه 14( و یتیشخص های ویژگیو 

مقایسات با توجه به پرسشنامه  ازآن پس. استخراج گردید یو اسالم یرانیا های آموزه بر اساس
زمان  های مؤلفهه کمشخص گردید  تأثیرپذیرو  تأثیرگذار های مؤلفهزوجی برای شناسایی 
 ،یآموزش یفضا ،یخدمات ورزش ،یخدمات اقتصاد ،یو هنر یفرهنگ ،یآموزش، خدمات اجتماع

 ،یابینحوه ارزش، نیمدرس های مؤلفهو  تأثیرگذارند یو کارکنان آموزش الملل بینخدمات آموزش 
 .تأثیرپذیرند ینحوه آموزش و امکانات رفاه ،یآموزش یمحتوا

 تحلیل مضمون، تکنیک دیمتل، اسالمی -ایرانی های آموزه، فضیلت سازمانی: واژگان کلیدی

                                                 
  .یرانواحد کازرون، کازرون، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،دانشکده علوم انسان ی،آموزش یریتگروه مد 1
  یرانواحد کازرون، کازرون، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،دانشکده علوم انسان ی،آموزش یریتگروه مد 2
  .یرانزرون، اواحد کازرون، کا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،دانشکده علوم انسان ی،آموزش یریتگروه مد 0
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 مقدمه
 ستیدر ل ها آنکنند.  هیکاری ته لیاز فـضا یکه محققـان درصـددند فهرسـت جـامع هاست سال

( تیو جذاب طبعی شوخنامربوط به اخالق )مثـل  لیصداقت( فضا ری)نظ یاخالقـ لیخود عالوه بر فـضا
و  یعداشتن حالت تداف ،رحمی بی رینظ یشغل عیشـا صینقـا نیمحققان همچن نی. ااند گنجانده زیرا ن

از موارد فهرست  برخی هرچند. (111: 2020و همکاران،  1اندیشمند) اند گرفتهدر نظر  زیحرص را ن
 نظران صاحبدارنـد.  یتجربـ ــهیتوج ــایو ح یبدون کاربرد بود، امـا مــواردی ماننـد سرسـخت ها آن

 نیاز ا یک کدامکه  ستیاما هنوز مشخص ن دهند میارائـه  لیاز فـضا یطـوالن یفهرسـت حال درعین
. باشند میفردی  یتیشخص های ویژگیط کار ارتبـاط دارد و کـدام مـوارد مربـوط بـه یبـا مح لیفضا

از سـوی  شده معرفی لیبـر مبنـای فـضا شتریب نیاز سوی محقق شده ارائه فیو تعار لیفضا یاز طرف
گوران صورت نگرفته است ) ها آنکار در  طیمطابق با مح ریییو تغ لیو تعد باشند میارسطو 

 (.15: 2020،و همکاران 2یشوراکچال
 ،بینی خوشبخشش شامل  ،یسـازمان لتیاز فـض یمـدل پـنج عـامل کی ن،یاز محقق یبرخ
اسـت کـه اعـضای  یمعن نیبه ا یسازمان بینی خوش. اند نموده، شفقت و صداقت را ارائه اعتماد

که با  یزمان یکه در انجام دادن مطلوب کارهـا موفـق خواهند شد حت اند عقیده نیسازمان بر ا
 .(148: 1011و همکاران، یانیک) شـوندعمـده روبـه رو  های چالش

مثبت نگر گرفته  یاست که از روانشناس یو مهم سازمان دیجد میفضیلت سازمانی از جمله مفاه
در  لتی(. فض06: 1012،و نوری یخشنوعباشد ) یو یکی از جنبه های متعالی در سازمان، م شده است

 لتیفض ی. براباشد یم زگارییتقوا، پره ،یاخالق یمحاسن، تعال ل،یفضا ت،یبرتری، مز یلغت به معنا
که به نحو معقول و  یفعال ۀکو مل یژگیرا و لتیفض یاست برخ شده ارائه یمتفاوت فیدر اصطالح تعار

که شخص را به انجام دادن  ییروین گرید یکرده اند، به گفته برخ فیتعر دیآ یم دیپد یدر آدم یثابت
 أتیه یعنی لتیفض یدارد. از نظر فاراب یوام دهیو خودداری از اعمال نکوه دهیکارهای بهتر و پسند

(. مفهوم 105: 1011قاسمی،دهد ) یرا انجام م بایو ز کیافعال ن ها آنبه کمک  یکه آدم یهای نفسان
فضیلت اشاره به شایستگی های اخالقی فطری دارد که از طریق فعالیتهای انسانی منجر به بهبود 

به سه بعد مهم توجه کرد که عبارتند از عامل  بایستیاخالق اجتماعی میشود. در تشریح این تعریف 
ق اجتماعی. نکته اول اینکه فضیلت با موجودات انسانی انسانی، شایستگی اخالقی فطری و بهبود اخال

، یرشد و شکوفایی ویژگیهای اخالقی انسانی، تعهد انسانی، جهندگ ،یمرتبط است. یعنی با خود کنترل
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انسانی ارتباط دارد. هرگونه اقدام یا کنش بدون دخالت عامل  یشرفتهدفمند بودن انسان و اصول پ
. دوم اینکه فضیلت در برگیرنده شایستگی های اخالقی می (4: 1،2020ویبرناچمعناست )انسانی بی 

نکته سوم اینکه فضیلت منجر به بهبود  ؛ وباشد. اخالق اشاره به خوبی و بدی و بایدها و نبایدها دارد
اخالق اجتماعی می شود که فراتر از منافع شخصی میباشد. این بدین معنی است که فضیلت به بروز 

منجر میشود. پس فضیلت یعنی منتفع ساختن دیگران بدون داشتن انگیزه دریافت ارزشهای اجتماعی 
به  تواندیسازمانها م قیدر سازمان ها و از طر لتیفض(. 50: 1017و همکاران،زاده  فیشرپاداش )

(. 58: 1011،و همکاران ینظرشود )افراد، آشکار  یبه عنوان اقدام جمع ایانفرادی  تیعنوان فعال
متعددی نشان داده اند، فضیلت در سازمان در ایجاد عشق، همدلی، توان اخالقی، اراده، تحقیقات 

دارد  ییتحمل در برابر دشواری ها، سالمت، شادمانی و انعطاف پذیری در برابر سختی ها نقش بسزا
 (.08: 1012،یو نور یخشنوع)

ی در سازمانها مفهوم بنظر میرسد امروزه با وجود تالشهای فراوان در جهت ایجاد محیط اخالق
فضیلت محوری در سازمانهای دولتی به شدت رنگ باخته است و یا به فراموشی سپرده میشود. این 
بدین معنی است که فعالیتهای در راستای ایجاد سازمان فضیلت محور اثربخش نبوده است. اثربخشی 

عنی که در شرایط کنونی ( به این م101: 1012نیز مفهومی چند بعدی است )احمدزاده و همکاران، 
رعایت نشدن معیارهای اخالقی از ابعاد مختلف، نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی به وجود 
آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای 

اهم سازند. نابسامانی های اخالقی از نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فر
جمله فساد اداری، بی اعتمادی، اختالس، استفاده از اموال عمومی برای نیل به اهداف شخصی، رشوه 

شود و غیره به کرات در سازمانهای دولتی کشورهای جهان سوم و به خصوص ایران مشاهده می 
 .(144: 1011کیانی و همکاران، )

مجامع  ا،یاز سازمانهای معروف در سراسر دن یبرخ ــر،یسالهای اخ یالقـو اخ یهای مال یفروپاش
 یســازمان لتیفـض ـتیرا به سـمت درك مجـدد ارزش و اهم ایدن یاقتصادی و مطبوعات عموم

فـراهم  ایدر سراسر دن یو ارزشهای اخالق لیای را بــرای مطالعـه فــضا نــهیســوق داده و زم
 یمسئله ای م ریخود را درگ ندهاییفزا صورت به(. امـروزه، سازمانها 11: 2021، 2فابیانوانـد ) آورده

کارهای  گریبار د کی دیکـه با یطیاوضـاع و شـرا یعنینامند،  یم یکه آن را معمای اخالق ننـدیب
 رفتـه نیاز بـ شیاز پـ شیکارهای درست و نادرست بـ نیمرز ب رایکنند، ز فیدرست و نادرست را تعر
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مورد  یدر علوم سازمان ریاست کـه در سالهای اخ یمهم سازمان میاز جمله مفاه یسازمان لتیاست. فض
)از  لتهایاشـاره دارد کـه در آن، فض یتوجه قرار گرفته است و بــه آن دسـته از بافـتهــای ســازمان

قرار  تیمورد حما یجتماعفردی و هم در سطح ا طحو اعتمـاد( هـم در سـ یدرسـت ت،یجمله انـسان
و  عادات، خواسته هـا لی(. فضا2020، 1هندریکس) ابدییپرورش، انتشار و تداوم م ـزیو ن ـردیگیم

 لی(. فضا218: 2010، 2کانها و ربر و گوی)ر شوندیم یهستند که منجر به سود فردی و اجتماع یاقدامات
رو  ـنیاعضای آن. از ا هاییژگینـه به مجموع و شودیمسازمان اطالق  تیکل یاخالق هاییژگیبه و
 های ویژگیبه عنوان  توانیرا م لیباشند. فضا سازمانی فرهنگاز  یبخش مداوم دیبا یسـازمان لیفـضا

ارزشگذاری شده انـد.  یمذهب نیاخالق و متفکر لسوفانیکـرد کـه توسـط ف ـفیتعر ـزیمحـوری ن
عدالت،  ت،یشجاعت، انسان ،یکه عبارتنـد از فرزانگـ شوندیموارد شامل شش گروه عمده م ـنیا

امـا متاسـفانه در  کنـدیرا به فرد القـا مـ یاخالق یتعال یموارد، بافت سازمان ی. در برخیاعتدال و تعال
مربوط به  ف،یطبق تعر یتیمثبت شخص هـاییژگیو هرچند. گرددیامر حاصل نم نیا گریموارد د یبرخ

وجـود دارنـد. در حـال حاضر،  ییهـایژگیو نیچن زین یاما در سطح سازمان د،انسان و فرد هستن
همـان  زین ها آن یسخن گفته اند و بحث اصل« مطلوب»درباره سازمانهای  زین ادییکتابهای ز
مشابه  هایژگیو ـنیاز ا ارییبـوده اسـت. بـس ها آن حیو تـشر یمثبـت سـازمان های ویژگیبرشـمردن 

 رشیدر سطح فـردی هـستند کـه مـورد قبـول و پـذ یمطلـوب و مثبـت اخالقـ هاییژگیهمان و
در سازمان عـالوه بـر سـوق دادن سازمان به سمت اهداف  هایژگیو نی. وجود اباشند می عامـه مـردم

: 2020و همکاران،  0تقی پور) کننـدیمـکمـک  ـزیافراد در سازمان ن تیشده، به موفق نییتع یاخالق
 یاخالقـ لینظـام منـد فـضا یمثبت، بررس یسازمان عاتاز اهـداف مطلـوب رشـته مطال یکـی. (58

هـم بـه  یهـای سـازمان لتیفض نـهیحـال، مباحـث موجـود در زم ـنیدر سطح سـازمان اسـت. بـا ا
 ،4های سطح فردی هستند )پترسون لتیلحـاظ تعـداد و هـم بـه لحـاظ نظام مندی، کمتر از فض

2000: 286.) 
آیا می توان دغدغه روبرو بوده است که  نیخود با ا یکار های از آنجا که پژوهشگر در سال 

؟ برای یافتن پاسخ این سواالت ایرانی اسالمی تعریف نمود های آموزهفضیلت سازمانی را بر اساس 
سازمانی فضیلت ها و شاخص های  مؤلفهمحقق به دنبال پاسخ سواالت عمیق تری از جمله ابعاد و 

 هستند؟ تأثیرپذیرو یا  تأثیرگذارندها  مؤلفهکدامند؟ و آیا این  ایرانی اسالمی های آموزهبر اساس 
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 روش تحقیق
. در مرحله کیفی با استفاده از )کمی و کیفی( استاین مطالعه یک مطالعه به روش آمیخته  

شناسایی شد. مشارکت کنندگان در اولیه از روش تحلیل مضمون  های مؤلفه ساختاریافتهمصاحبه نیمه 
که در زمینه  سازمانی فرهنگمدیریت آموزش عالی،  مدیریت آموزشی،پژوهش را افراد خبره در زمینه 

مقاله، کتاب و  دارای مدرك تحصیلی مرتبط و یا یاسالم یرانیا های آموزهبر اساس  یسازمان لتیفض
د. معیارهای ورود به ان تشکیل دادهکرده باشند، تدریس یا تالیفی داشته اند و همچنین در این زمینه 

 ،در زمینه آموزش عالی مطالعه عبارت بودند از خبرگان با حداقل سه سال تجربه فعالیت در دانشگاه
 روش نمونه گیری .آموزشی و مدیریت آموزشتحصیالت دکتری در مدیریت با حداقل  نیمتخصص

در این روش نمونه گیری، موارد بصورت  1یهو تدل تشکریهدفمند بود. از نظر  صورت به نیز
(. روش گردآوری داده ها 10: 2000، تشکری و تدلیهشوند )غیرتصادفی و کامال هدفمند انتخاب می 

به  تأثیرپذیرو  تأثیرگذاربرای جمع آوری داده های کمی، پرسشنامه ماتریسی برای بررسی متغیرهای 
خبره را تشکیل  21که امعه آماری خبرگان از ج (Dematel) یزوجتصمیم گیری مقایسات روش 

در  ها مصاحبه گلوله برفی بوده است. صورت بهنمونه گیری در این روش  روش فت.صورت گرمی داد 
دقیقه بود. پس  70 ها مصاحبهانجام شد. میانگین زمانی  1011ماه  بهمنتا  1011 بهاری فواصل زمان

، به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و همزمان با جمع آوری ها مصاحبهاز پیاده سازی 
یک  ازآن پسابتدا متن نوارها پیاده شد.  ها مصاحبهجام ازآن پسداده ها استفاده شد. بدین ترتیب که 

شد. جهت آشنایی با داده ها و  نسخه از کدهای استخراج شده برای مصاحبه شونده ارسال و تایید
غرق شدن، داده ها چندین مرتبه بازخوانی گردید بدین ترتیب کدهای اولیه شناسایی و کدهای اولیه 

در یک طبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات اولیه شکل گرفت. این طبقات درهم ادغام شده و  مشابه
صحت داده های جمع آوری شده، درگیری  جهت اطمینان ازهمچنین  درون مایه ها را تشکیل دادند.

طوالنی مدت و عمیق داده ها وجود داشت. بعالوه، دو پژوهشگر دیگر عالوه بر پژوهشگران اصلی، 
درتحلیل داده ها مشارکت داشتند. پژوهشگر دست نوشته ها را برای تایید کدگذاری و طبقات می 

ندگان مراجعه می گردید. داشتن حداکثر تنوع خواندند. برای افزایش تاییدپذیری مجددا به مشارکت کن
همان مصاحبه  از های دیگر افزایش اعتبار داده ها بودند. راه ،در نمونه گیری و دیدارهای طوالنی

کدها( ) لیتحلاولیه کدها و طبقات فرعی شکل گرفتند و سپس کاهش داده ها در تمام واحدهای 
تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. تحلیل  ها مصاحبه ادامه یافت تا درون مایه ها ظهور یافتند.

 یزوجگیری مقایسات  میتصم .انجام شد MAXQDA12 افزار نرممحتوای کیفی با 

                                                 
1 tashakkori and teddlie 
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(Dematel)  تشخیص اثر هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر و   برای بررسیکه روشی است
پذیر  ا اهداف کلی پژوهش امکانتر می رود بکا فضیلت سازمانیاثرگذار از اثرپذیر در متغیر  های مؤلفه
یگر تکی یا گروهی به یکد صورت بهقادر است ارتباط بین شاخص که  تصمیمات زوجیمدل شود. 
به تحلیل ارتباط  تأثیرپذیرو  تأثیرگذاردر دو بخش با تجزیه معیارها  متلید را تعیین نماید. اند وابسته

 ،در این پژوهش اخذ رضایت نامه آگاهانه. (168، 2005، 1نو همکارا پردازد. )کانان ها می بین شاخص
به عنوان مالحظات  ها مصاحبهاطالعات هویتی و رعایت امانت داری در پیاده سازی محتوای  حفظ

 اخالقی مد نظر قرار گرفت.
 

 یافته های پژوهش
 ایرانی اسالمی های آموزهفضیلت سازمانی بر اساس ها و شاخص های  مؤلفهابعاد، سوال اول: 

 کدامند؟
طراحی شد و از خبرگان امر  ساختاریافتهیی با سواالت نیمه ها مصاحبهبرای پاسخ به این سوال 

 00 مجموع از ؛ کهو مدیریت آموزشی و آموزش عالی به عمل آمد بازاریابی و بازارسازی استراتژیک
، نفر عضو هیات علمی در رشته های مدیریت آموزشی 15نفر خبرگان مشارکت کننده در این تحقیق 

فرایند بودند.  عالمان علوم دینینفر  12بودند  رشته های فرهنگ اسالمیمدیریت آموزش عالی و 
این  در استفاده شد. فضیلت سازمانیتعیین مهم ترین تعیین کننده های  تحلیل محتوای کیفی برای

بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین  کد اولیه استخراج گردید. با 156فرایند 
)مطابق جدول شاخص  64و  درون مایه اصلی 4و  فضیلت سازمانیبرای  مؤلفه 14 درنهایتمرحله، 
 .ردیداستخراج گ (1شماره 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kannan 
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 های آموزهفضیلت سازمانی بر اساس ها و شاخص های  مؤلفهو  ابعاد( 1جدول 

 ایرانی اسالمی

 یاسالم یرانیا های آموزهبر اساس  یسازمان لتیفض انتخابیو  کدهای محوری ،کدهای باز

 (1561)ی اسالم یرانیا های آموزهبر اساس  یسازمان لتیفض

 (26۵( مجموع زیرکدها )3)ی فرد نیروابط ب

 ارتباط با همکاران
 یاخالق حرفه ا

 یو همدل عشق

 یاجتماع یمهارتها

 متقابل احترام

 ارتباط با مردم
 گزاری خدمت

 نفعانیدر برابر ذ تیمسئول

 بدون منت خدمت

 یو فروتن تواضع

 به حقوق مردم احترام

 ارتباط با روسا
 فعال دنیشن

 آداب یمباد

 صداقت

 یسازگار

 ردستانیارتباط با ز
 درك متقابل

 اعتماد

 دیاحترام به عقا

 مناسب بازخورد
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 (521) رکدهای( مجموع ز۸) یتیشخص یها یژگیو

 یاخالقصفات 
 نظم و انضباط

 سعه صدر

 مانیبه عهد و پ یبندیپا

 اخالق ییکوین

 رفتار و گفتار یهماهنگ

 دیارزشها و عقا
 یمعنو التیتما

 یزگاریو پره تقوا

 صالح عمل

 های قرآنی به ارزش تلبّس

 و عبادات طاعات

 یتعهد شغل
 یریپذ تیمسئول

 قانون و مقررات تیرعا

 یسازمان یتقوا

 بودن کار معنادار

 لیو م زهیانگ

 یصفات انسان
 تیاخالص در ن

 یانسان کمال

 کوین رتیس

 تیانسان

 فاضله ملکات

 (۵64( مجموع زیرکدها )12)ی و رهبر تیریمد
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 یاسالم یرهبر
 یتوجه به کرامت انسان

 یسازمان عدالت

 خدمتگزار یرهبر

 منافع جمع حیترج

 مستمر مجاهدت

 اثربخش تیریمد
 با مسائل یبرخورد منطق

 فرصت رشد جادیا

 به کارکنان اعتماد

 مدارا

 در عمل جسارت

 یساختار سازمان
 یساالر ستهیشا

 اریاخت ضیتفو

 یریپذ انعطاف

 سلسله مراتب کاهش

 (2۸4( مجموع زیرکدها )14) سازمانی فرهنگ

 یجو سازمان
 یاخالق یریگ میتصم

 یاخالق جو

 یاخالق رساختیز

 سازمانی فرهنگدر  تحول

 یکار طیمح
 ستیز طیتوجه به مح

 یبه جامعه محل توجه

 منیکار ا طیمح
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 در کار تنوع

 رندهیادگی طیمح

 نظم و انضباط

 یخود کنترل

 یشناس فهیوظ

 و پشتکار تالش

 یگروه کار

( و در کل تعداد ارجاعات به 64باز )(، مجموع کدهای 14) یمحور(، مجموع کدهای 4مجموع کدهای انتخابی )
 مصاحبه بود. 00ارجاع از  1681کدهای باز، محوری و انتخابی برابر 

 ها در شکل زیر مشخص شد. مؤلفهیکپارچه سازی  درنهایت

 
ایرانی  های آموزهفضیلت سازمانی بر اساس ابعاد و  ها مؤلفهارچه سازی شاخص ها، یکپ (1شکل 

 اسالمی
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 های آموزهبر اساس  یسازمان لتیفض تأثیرپذیرو  تأثیرگذار های مؤلفهسوال دوم: 

 کدامند؟ی اسالم یرانیا

 DEMATELفرایند تکنیک 

 (Dمحاسبه ماتریس ارتباط مستقیم ) -گام نخست

 قابل مشاهده است. ،2در این گام میانگین نظرات خبرگان تحقیق در جدول  
 c12خبره بر اساس میانگین حسابی است. به عنوان مثال در سلول  21این جدول ادغام نظرات 

 زیر محاسبه شده است. صورت به

    
                   

  
       

 نفر از خبرگان( 21( )میانگین نظر Dماتریس ارتباط مستقیم ) -2 جدول

 = بدون تاثیر 0

الق
ت اخ

صفا
شها و عقا ی

ارز
دی

 

تعهد 
شغل

سان ی
ت ان

صفا
 ی

رهبر
 ی

الم
س

ا
ن ی
ط با همکارا

ارتبا
 

ط با مردم
ارتبا

سا 
ط با رو

ارتبا
 

ط با ز
ارتبا

ی
ن

ستا
رد

 

مد
ری

ی
 ت

ش
خ

اثرب
 

سازمان
ساختار 

 ی

سازمان
جو 

 ی

ح
م

ی
 ط

کار
ط ی
ضبا

نظم و ان
 

 = تاثیر خیلی کم 1

 = تاثیر کم 2

 = تاثیر زیاد 0

 تاثیر خیلی زیاد=  4

 20587 20140 00140 20871 20714 20714 20000 20140 20714 10714 20256 20714 20140 00000 یصفات اخالق

 00587 00140 00421 00000 00421 00140 20000 20140 20587 20256 10587 00421 00000 20000 دیارزشها و عقا

 00140 20871 00256 00000 20871 20587 20421 10714 20871 10871 20140 00000 20256 10587 یتعهد شغل

 00714 00140 20714 00140 00000 20714 20140 20140 20587 20000 00000 20871 20871 10587 یصفات انسان

 20421 20871 00140 20587 20714 00000 20256 10587 00140 00000 20421 00000 20000 20421 یاسالم یرهبر

 20871 20421 00000 20587 10714 20256 10587 20000 00000 20140 20140 20714 10587 20256 ارتباط با همکاران

 20587 20871 20421 00421 20871 20587 20140 00000 20587 20140 20871 20714 10871 20000 ارتباط با مردم

 00000 20714 20714 00421 20714 20871 00000 10871 20871 20000 20714 20714 20140 10587 ارتباط با روسا

 00000 20587 00000 20587 20256 00000 20000 10587 20871 20140 20256 20421 10871 20000 ردستانیارتباط با ز

 00421 00140 20587 20871 00000 20871 10587 20871 00000 10587 20000 00000 20871 20140 اثربخش تیریمد

 00421 20256 20714 00000 20000 20140 10587 20256 00140 10587 20140 20587 20000 20256 یساختار سازمان

 20587 20714 00421 20256 20000 00140 20256 10714 20871 20000 10587 20871 10587 10587 یجو سازمان

 20500 00000 20871 20871 20140 20587 10587 10714 20421 20140 10871 20871 10587 10587 یکار طیمح

 00000 10256 20256 10587 20000 20140 10871 10871 10714 20256 20256 20000 10871 20000 نظم و انضباط
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 نرمال کردن ماتریس ارتباطات مستقیم -2گام 

 افزار نرمریاضی با کمک فرمول نویسی در دست آمده از روابط  برای نرمالیزه کردن ماتریس به

excel یعنی ابتدا باید مجموع سطر و ستون ماتریس ارتباطات مستقیم را بدست  ؛است شده استفاده

 آورده شده است. 3ار را محاسبه کرد که در جدول آورد سپس از بین اعداد مجموع، بیشترین مقد

 : مجموع سطر و ستون ماتریس ارتباطات مستقیم3جدول 

  جمع سطر جمع ستون

 یصفات اخالق 26.429 31.857

 دیو عقا ارزشها 26.000 36.571

 یشغل تعهد 35.286 32.000

 یانسان صفات 28.286 34.571

 یاسالم یرهبر 26.143 33.857

 با همکاران ارتباط 35.000 29.857

 با مردم ارتباط 25.286 32.714

 با روسا ارتباط 26.286 32.714

 ردستانیبا ز ارتباط 35.000 30.857

 اثربخش تیریمد 31.857 33.571

 یسازمان ساختار 36.429 31.000

 یسازمان جو 37.714 30.143

 یکار طیمح 33.571 28.976

 و انضباط نظم 39.976 24.571

39.976 max 

 

 39.976( را بر عدد 2ی ماتریس ارتباط مستقیم )جدول ها سپس جهت نرمال سازی تمام درایه

 آورده شده است. 4شده در جدول  ماتریس نرمال ؛ کهکنیم تقسیم می
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 ماتریس نرمالیزه شده روش دیمتل :۵جدول 

ماتریس نرمالیزه 

 های مؤلفهشده 

 یسازمان لتیفض

 بر اساس

و  یرانیا های آموزه

یاسالم  
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 0.071 0.054 0.079 0.064 0.068 0.068 0.05 0.054 0.06 0.04 0.057 0.068 0.054 0.000 یصفات اخالق

 0.096 0.079 0.086 0.075 0.086 0.079 0.05 0.054 0.07 0.05 0.046 0.086 0.000 0.050 دیارزشها و عقا

 0.079 0.064 0.082 0.075 0.064 0.071 0.06 0.043 0.06 0.03 0.054 0.000 0.057 0.046 یتعهد شغل

 0.093 0.079 0.068 0.079 0.075 0.068 0.05 0.054 0.07 0.05 0.000 0.064 0.064 0.046 یصفات انسان

 0.061 0.064 0.079 0.071 0.068 0.075 0.05 0.046 0.07 0.00 0.061 0.075 0.050 0.061 یاسالم یرهبر

 0.064 0.061 0.075 0.071 0.043 0.057 0.04 0.050 0.00 0.05 0.054 0.068 0.046 0.057 ارتباط با همکاران

 0.071 0.064 0.061 0.086 0.064 0.071 0.05 0.000 0.07 0.05 0.064 0.068 0.039 0.050 ارتباط با مردم

 0.075 0.068 0.068 0.086 0.068 0.064 0.00 0.039 0.06 0.05 0.068 0.068 0.054 0.046 ارتباط با روسا

 0.075 0.071 0.075 0.071 0.057 0.000 0.00 0.046 0.06 0.05 0.057 0.061 0.039 0.050 ردستانیارتباط با ز

 0.086 0.079 0.071 0.064 0.000 0.064 0.04 0.064 0.07 0.04 0.050 0.075 0.064 0.054 اثربخش تیریمد

 0.086 0.057 0.068 0.000 0.050 0.054 0.04 0.057 0.07 0.04 0.054 0.071 0.050 0.057 یساختار سازمان

 0.071 0.068 0.011 0.057 0.050 0.079 0.05 0.043 0.06 0.05 0.046 0.064 0.046 0.046 یجو سازمان

 0.071 0.000 0.064 0.064 0.054 0.071 0.04 0.043 0.06 0.05 0.039 0.064 0.046 0.046 یکار طیمح

 0.000 0.032 0.057 0.046 0.050 0.054 0.03 0.039 0.04 0.05 0.057 0.050 0.039 0.050 نظم و انضباط

 

 (Tمحاسبه ماتریس روابط کل ) -0گام 

ابتدا ماتریس  ،excel افزار نرمفرمول نویسی در برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل بر اساس 

شود. سپس ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال کرده و ماتریس  تشکیل می          همانی

تریس کنیم. ما ماتریس نرمال را در ماتریس معکوس ضرب می درنهایتکنیم.  حاصل را معکوس می

 است. آورده شده 8روابط کل در جدول 
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 ماتریس روابط کل دیمتل معیارها: 6 جدول

ماتریس روابط 

 های مؤلفهکل 

 لتیفض

بر  یسازمان

 اساس
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 0.32 0.27 0.31 0.29 0.27 0.29 0.22 0.22 0.29 0.21 0.24 0.29 0.22 0.17 یصفات اخالق

 0.38 0.32 0.35 0.33 0.31 0.33 0.24 0.24 0.32 0.25 0.25 0.34 0.19 0.25 دیارزشها و عقا

 0.33 0.28 0.32 0.30 0.26 0.29 0.23 0.21 0.29 0.21 0.24 0.23 0.22 0.22 یتعهد شغل

 0.36 0.31 0.32 0.32 0.29 0.31 0.24 0.23 0.31 0.23 0.20 0.31 0.24 0.23 یصفات انسان

 0.33 0.29 0.33 0.31 0.28 0.31 0.24 0.22 0.31 0.18 0.25 0.31 0.23 0.24 یاسالم یرهبر

ارتباط با 

 همکاران

0.22 0.20 0.28 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21 0.27 0.23 0.29 0.30 0.26 0.30 

 0.33 0.28 0.30 0.32 0.27 0.30 0.23 0.17 0.30 0.23 0.25 0.3 0.21 0.23 ارتباط با مردم

 0.34 0.29 0.31 0.32 0.27 0.29 0.18 0.21 0.29 0.22 0.25 0.30 0.23 0.22 ارتباط با روسا

ارتباط با 

 ردستانیز

0.22 0.20 0.28 0.23 0.22 0.28 0.20 0.21 0.22 0.25 0.29 0.30 0.28 0.32 

 تیریمد

 اثربخش

0.23 0.24 0.31 0.24 0.22 0.31 0.23 0.22 0.30 0.21 0.30 0.32 0.30 0.35 

ساختار 

 یسازمان

0.22 0.21 0.29 0.23 0.21 0.29 0.21 0.21 0.27 0.25 0.23 0.30 0.26 0.33 

 0.31 0.27 0.24 0.27 0.24 0.29 0.22 0.20 0.27 0.21 0.22 0.28 0.20 0.21 یجو سازمان

 0.30 0.20 0.28 0.27 0.24 0.27 0.20 0.19 0.26 0.21 0.21 0.27 0.20 0.20 یکار طیمح

 0.20 0.206 0.247 0.232 0.212 0.233 0.177 0.172 0.223 0.193 0.203 0.230 0.175 0.188 نظم و انضباط
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 علیتشکیل نمودار  -4گام 

( ماتریس روابط کل را بدست Rها )( و مجموع ستونDجهت تشکیل نمودار علی، مجموع سطرها )

 کنیم.را محاسبه می D-Rو  D+Rسپس  و ؛آوریممی

 اهمیت وتأثیرگذاری معیارها -5جدول 

 

D+R D-R D R  

60756 00871 3.683 3.104 C1 یصفات اخالق 

70220 10105 4.179 3.041 C2  دیعقاارزشها و 

70708 -00060 3.688 4.048 C3 یتعهد شغل 

70261 00678 3.968 3.293 C4 یصفات انسان 

60152 00500 3.907 3.074 C5 یاسالم یرهبر 

70477 -00888 3.461 4.016 C6 ارتباط با همکاران 

60707 00505 3.773 2.965 C7 ارتباط با مردم 

60580 00611 3.776 3.077 C8  روساارتباط با 

70850 -00468 3.559 4.024 C9 ردستانیارتباط با ز 

70802 00210 3.858 3.645 C10 اثربخش تیریمد 

70725 -00851 3.574 4.155 C11 یساختار سازمان 

70777 -00508 3.486 4.291 C12 یجو سازمان 

70214 -00415 3.358 3.856 C13 یکار طیمح 

70476 -10651 2.897 4.578 C14  و انضباطنظم 
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باالیی  تأثیرگذارییک معیار بیشتر باشد یعنی آن معیار از  Dهر چه مقدار  6با توجه به جدول  -

مرتب کرد و همچنین هر  تأثیرگذاریتبه توان معیارها را بر اساس ر برخوردار است بر این اساس می

 .ها دارد مؤلفهاین  تأثیرپذیریکمتر باشد نشان از  Rچقدر مقدار 

 
 

 D-Rو  D+R بر اساس ارهایمع تیموقع -1نمودار 

جنبه علت دارند  یارهایمع نیمثبت هستند ا D-R یقرار دارند دار Xمحور  یکه در باال ییارهایمع
، دیارزشها و عقا های مؤلفه یارهایشامل مع بیاست که به ترت شتربی ها آن یرپذی از ها آن تأثیرگذاریو 

تعهد  ،اثربخش تیریمد ،یصفات اخالق، یصفات انسان ،ارتباط با روسا ،ارتباط با مردم، یاسالم یرهبر
نظم و و  یجو سازمان، یساختار سازمان، ارتباط با همکاران، یکار طیمح ،ردستانیارتباط با ز ،یشغل

 .باشند یاثرگذار م های مؤلفه بیبه ترت انضباط

 :گیری نتیجهبحث و 
چرا که فضیلت منجر به بهبود اخالق  ستین دهیپوش یبر کس لتیضرورت فض یکنون یایدر دن

اجتماعی می شود که فراتر از منافع شخصی می باشد. این بدین معنی است که فضیلت به بروز 
اند و  افتهیدست  ییبه درجه باال لتیکه از لحاظ فض ییارزشهای اجتماعی منجر میشود. سازمان ها

 یر از کارکردهای مسوولیت اجتماعی را انجام ممحور هستند کارکردهایی بسیار باالت لتیفض یبه نوع
به  یبندیفالسفه و صاحب نظران، پا یاز آن روست که به گفته برخ یسازمان لتیفض تیدهند. اهم
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در اعمال و احساسات  طیفضائل در سازمان نشان دهنده سالمت سازمان بوده و مانع از افراط و تفر
دهد عمل درست  یاست و به کارکنان اجازه م یمند لتیتعادل قلب فض نیشود. به اعتقاد آنان ا یم

متعادل انجام دهند. به گفته  زانیدرست و به م یا وهیدرست، در زمان درست، به ش لیرا به دال
. قرار کننداز سازمان رفتار  یافتیدر یسازگار با ارزش ها یدارند به گونه ا لیصاحب نظران افراد تما

در  ها آن ختنیاحساسات مثبت در کارکنان و برانگ جادیموجب ا یانسازم لتیگرفتن و پرداختن به فض
سازمانی  لتی(. فض1010کار، دیو سف نیشود )حسن زاده ثمر یم گریکدیکمک و احترام به  یراستا

نیز به نوبه  بتمنجر به بهبود سالمتی جسمی و روانی کارکنان میشود. سالمتی و داشتن انرژی مث
 لیدال گریکند. از د یجلوگیری م ها آنخود پایبندی کارکنان را افزایش می دهد و از ترك خدمت 

آن است که مفهوم فضیلت محوری در سازمانها به شدت رنگ باخته  یسازمان لتیپرداختن به فض
ها  مانازنشدن فضائل در س تیرعا گرید یاست و یا به دست فراموشی سپرده شده است. از طرف

را بوجود آورده است نابسامانی های اخالقی از جمله فساد اداری، بی اعتمادی،  یادیز یها ینگران
اختالس، استفاده از اموال عمومی برای نیل به اهداف شخصی، رشوه و غیره به کرات در سازمانها 

زمان را گسترش سا یها ییتوانا یسازمان لتیفض نیهمچن .باشد یسازه م نیبه ا یتوجه ینشان از ب
کاهد. احساسات مثبت  یمشکالت م یمنف راتیپردازد و از تاث یداده و به مقابل با مشکالت سازمان م

و سرمایۀ اجتماعی با فضیلت سازمانی ایجاد می شود و گسترش می یابد و به هم افزایی در عملکرد 
جنبه های نوآوری این پژوهش می توان به روش های استخراج معنا و  از افراد و سازمانها می انجامد.

. چرا که در اکثر اشاره نمود ایرانی اسالمی های آموزهفضیلت سازمانی بر اساس مفاهیم مرتبط با 
است. در حالی که این  شده استفادهپژوهش ها بیشتر از جنبه های کمی برای استخراج مفاهیم 

 مدیریت آموزشیآموزش عالی و با اساتید و علمای نیمه ساختاریافته ی ها مصاحبهپژوهش برگرفته از 
های مکس کیو دی ای و اکسل را نیز می توان افزار نرماست. همچنین بکارگیری  صورت پذیرفته

در دیگر سو بکارگیری تکنولوژی و فن آوری روز دنیا در ساخت نظریه های این پژوهش دانست. 
فضیلت سازمانی بر  های مؤلفهتبیین ابعاد و عاد و شاخص های کاربردی جهت ها و اب مؤلفهاستخراج 

 عملیاتی است. صورت به ایرانی اسالمی های آموزهاساس 

روابط  -1 بعد کلی 4دارای  یاسالم یرانیا های آموزهبر اساس  یسازمان لتیفضدر این پژوهش 
در دو بخش  ؛ کهاستی تیشخص های یویژگ -4 سازمانی فرهنگ-0 یو رهبر تیریمد-2 یفرد نیب

 لتیفضعد ها و شاخص های هر بُ مؤلفهبه ارزیابی سواالت پژوهش پرداخته شده است و اول آنکه 
 00کدامند؟ که این سوال منجر به رویش نظریه جدید از  یاسالم یرانیا های آموزهبر اساس  یسازمان

شاخص استخراج  64بعد و  4لفه برای مو14مصاحبه برای استخراج کدها در این زمینه شد و همینطور 
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بر  یسازمان لتیفضهستند در زمینه  تأثیرگذاری های مؤلفهگردید. همچنین برای پاسخ به سوال چه 
 مؤلفه 7و  تأثیرگذار مؤلفه 7از تکنیک دیمتل استفاده شد و تقریبا ی اسالم یرانیا های آموزهاساس 

ارتباط با مردم، ارتباط با  ،یاسالم یرهبر د،یرزشها و عقا های مؤلفه ها آنبودند. از میان  تأثیرپذیر
نظم و  های مؤلفهاثرگذارند و  آموزشیاز بعد  اثربخش تیریمد ،یصفات اخالق ،یروسا، صفات انسان

تعهد و  ردستانیارتباط با ز، یکار طیمح، ارتباط با همکاران ،ساختارسازمانی ،جوسازمانی ،انضباط
و ( 2020) و همکاران کسیهندراین بخش با یافته های پژوهش های  ؛ کهبودند تأثیرپذیر شغلی
 همسو بود. (1010) ییرضاو ی اصفهان یمشبک

 مؤلفهبا شناخت بدست آمده از  ایرانی اسالمی های آموزهفضیلت سازمانی بر اساس برای  درنهایت
 ها و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک می توان پیشنهاد کرد که:

 یالملل بینتقویت زیرساخت های آموزشی عقد قراردادهای آموزشی با اساتید در راستای  -1

 جذب اساتید علمی با رشته های مرتبط -2

 ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی در دانشگاه های دولتی و آزاد -0
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