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چکیده:
هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای
ایرانی و اسالمی است .روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است .برای انجام این پژوهش
عالوه بر مطالعۀ اسنادی ،از تکنیک تحلیل مضمون با نرمافزار  ،MAXQDA12برای
شناسایی عوامل و مؤلفهها استفادهشده است .جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه
آموزش بودند که بعد از انجام مصاحبه  00اشباع نظری صورت گرفت و تمام مصاحبهها بین 60
تا  58دقیقه به طول انجامید .در ضمن مصاحبههای نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاه در سال
 1011بهصورت کدهای باز و محوری و گزینشی انجامشده و برای تعیین میزان تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری مؤلفههای از تکنیک دیمتل استفادهشده است .با توجه به مصاحبههای نیمه
ساختاریافته 1681 ،کدباز و  14کد محوری برای فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی و
اسالمی استخراج گردید که درنهایت  4بعد (روابط بین فردی ،مدیریت و رهبری ،فرهنگسازمانی
و ویژگیهای شخصیتی) و  14مؤلفه (کد محوری) و  64شاخص (کدباز) برای فضیلت سازمانی
بر اساس آموزههای ایرانی و اسالمی استخراج گردید .پسازآن با توجه به پرسشنامه مقایسات
زوجی برای شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار و تأثیرپذیر مشخص گردید که مؤلفههای زمان
آموزش ،خدمات اجتماعی ،فرهنگی و هنری ،خدمات اقتصادی ،خدمات ورزشی ،فضای آموزشی،
خدمات آموزش بینالملل و کارکنان آموزشی تأثیرگذارند و مؤلفههای مدرسین ،نحوه ارزشیابی،
محتوای آموزشی ،نحوه آموزش و امکانات رفاهی تأثیرپذیرند.
واژگان کلیدی :فضیلت سازمانی ،آموزههای ایرانی -اسالمی ،تحلیل مضمون ،تکنیک دیمتل

 1گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کازرون ،کازرون ،ایران.
 2گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کازرون ،کازرون ،ایران
 0گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کازرون ،کازرون ،ایران.
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مقدمه
سالهاست که محققـان درصـددند فهرسـت جـامعی از فـضایل کاری تهیه کنند .آنها در لیست
خود عالوه بر فـضایل اخالقـی (نظیر صداقت) فضایل نامربوط به اخالق (مثـل شوخطبعی و جذابیت)
را نیز گنجاندهاند .این محققان همچنین نقـایص شـایع شغلی نظیر بیرحمی ،داشتن حالت تدافعی و
حرص را نیز در نظر گرفتهاند (اندیشمند 1و همکاران .)111 :2020 ،هرچند برخی از موارد فهرست
آنها بدون کاربرد بود ،امـا مــواردی ماننـد سرسـختی و حیــا توجیــه تجربـی دارنـد .صاحبنظران
درعینحال فهرسـتی طـوالنی از فـضایل ارائـه میدهند اما هنوز مشخص نیست که کدامیک از این
فضایل بـا محیط کار ارتبـاط دارد و کـدام مـوارد مربـوط بـه ویژگیهای شخصیتی فردی میباشند.
از طرفی فضایل و تعاریف ارائهشده از سوی محققین بیشتر بـر مبنـای فـضایل معرفیشده از سـوی
ارسطو میباشند و تعدیل و تغییری مطابق با محیط کار در آنها صورت نگرفته است (گوران
شوراکچالی 2و همکاران.)15 :2020،
برخی از محققین ،یک مـدل پـنج عـاملی از فـضیلت سـازمانی ،بخشش شامل خوشبینی،
اعتماد ،شفقت و صداقت را ارائه نمودهاند .خوشبینی سازمانی به این معنی اسـت کـه اعـضای
سازمان بر این عقیدهاند که در انجام دادن مطلوب کارهـا موفـق خواهند شد حتی زمانی که با
چالشهای عمـده روبـه رو شـوند (کیانی و همکاران.)148 :1011،
فضیلت سازمانی از جمله مفاهیم جدید و مهم سازمانی است که از روانشناسی مثبت نگر گرفته
شده است و یکی از جنبه های متعالی در سازمان ،می باشد (خشنوعی و نوری .)06 :1012،فضیلت در
لغت به معنای برتری ،مزیت ،فضایل ،محاسن ،تعالی اخالقی ،تقوا ،پرهیزگاری می باشد .برای فضیلت
در اصطالح تعاریف متفاوتی ارائهشده است برخی فضیلت را ویژگی و ملکۀ فعالی که به نحو معقول و
ثابتی در آدمی پدید می آید تعریف کرده اند ،به گفته برخی دیگر نیرویی که شخص را به انجام دادن
کارهای بهتر و پسندیده و خودداری از اعمال نکوهیده وامی دارد .از نظر فارابی فضیلت یعنی هیأت
های نفسانی که آدمی به کمک آنها افعال نیک و زیبا را انجام می دهد (قاسمی .)105 :1011،مفهوم
فضیلت اشاره به شایستگی های اخالقی فطری دارد که از طریق فعالیتهای انسانی منجر به بهبود
اخالق اجتماعی میشود .در تشریح این تعریف بایستی به سه بعد مهم توجه کرد که عبارتند از عامل
انسانی ،شایستگی اخالقی فطری و بهبود اخالق اجتماعی .نکته اول اینکه فضیلت با موجودات انسانی
مرتبط است .یعنی با خود کنترلی ،رشد و شکوفایی ویژگیهای اخالقی انسانی ،تعهد انسانی ،جهندگی،
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هدفمند بودن انسان و اصول پیشرفت انسانی ارتباط دارد .هرگونه اقدام یا کنش بدون دخالت عامل
انسانی بی معناست (برناچیو .)4 :2020،1دوم اینکه فضیلت در برگیرنده شایستگی های اخالقی می
باشد .اخالق اشاره به خوبی و بدی و بایدها و نبایدها دارد؛ و نکته سوم اینکه فضیلت منجر به بهبود
اخالق اجتماعی می شود که فراتر از منافع شخصی میباشد .این بدین معنی است که فضیلت به بروز
ارزشهای اجتماعی منجر میشود .پس فضیلت یعنی منتفع ساختن دیگران بدون داشتن انگیزه دریافت
پاداش (شریف زاده و همکاران .)50 :1017،فضیلت در سازمان ها و از طریق سازمانها میتواند به
عنوان فعالیت انفرادی یا به عنوان اقدام جمعی افراد ،آشکار شود (نظری و همکاران.)58 :1011،
تحقیقات متعددی نشان داده اند ،فضیلت در سازمان در ایجاد عشق ،همدلی ،توان اخالقی ،اراده،
تحمل در برابر دشواری ها ،سالمت ،شادمانی و انعطاف پذیری در برابر سختی ها نقش بسزایی دارد
(خشنوعی و نوری.)08 :1012،
بنظر میرسد امروزه با وجود تالشهای فراوان در جهت ایجاد محیط اخالقی در سازمانها مفهوم
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
نیز مفهومی چند بعدی است (احمدزاده و همکاران )101 :1012 ،به این معنی که در شرایط کنونی
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
نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند .نابسامانی های اخالقی از
جمله فساد اداری ،بی اعتمادی ،اختالس ،استفاده از اموال عمومی برای نیل به اهداف شخصی ،رشوه
و غیره به کرات در سازمانهای دولتی کشورهای جهان سوم و به خصوص ایران مشاهده می شود
(کیانی و همکاران.)144 :1011 ،
فروپاشی های مالی و اخالقـی سالهای اخیــر ،برخی از سازمانهای معروف در سراسر دنیا ،مجامع
اقتصادی و مطبوعات عمومی دنیا را به سـمت درك مجـدد ارزش و اهمیـت فـضیلت ســازمانی
ســوق داده و زمینــه ای را بــرای مطالعـه فــضایل و ارزشهای اخالقی در سراسر دنیا فـراهم
آورده انـد (فابیانو .)11 :2021 ،2امـروزه ،سازمانها بهصورت فزایندهای خود را درگیر مسئله ای می
بیننـد که آن را معمای اخالقی می نامند ،یعنی اوضـاع و شـرایطی کـه باید یک بار دیگر کارهای
درست و نادرست را تعریف کنند ،زیرا مرز بین کارهای درست و نادرست بـیش از پـیش از بـین رفتـه
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است .فضیلت سازمانی از جمله مفاهیم مهم سازمانی است کـه در سالهای اخیر در علوم سازمانی مورد
توجه قرار گرفته است و بــه آن دسـته از بافـتهــای ســازمانی اشـاره دارد کـه در آن ،فضیلتها (از
جمله انـسانیت ،درسـتی و اعتمـاد) هـم در سـطح فردی و هم در سطح اجتماعی مورد حمایت قرار
میگیـرد و نیـز پرورش ،انتشار و تداوم مییابد (هندریکس .)2020 ،1فضایل عادات ،خواسته هـا و
اقداماتی هستند که منجر به سود فردی و اجتماعی میشوند (ریگو و ربر و کانها .)218 :2010 ،2فضایل
به ویژگیهای اخالقی کلیت سازمان اطالق میشود نـه به مجموع ویژگیهای اعضای آن .از ایـن رو
فـضایل سـازمانی باید بخش مداومی از فرهنگسازمانی باشند .فضایل را میتوان به عنوان ویژگیهای
محـوری نیـز تعریـف کـرد کـه توسـط فیلسوفان اخالق و متفکرین مذهبی ارزشگذاری شده انـد.
ایـن موارد شامل شش گروه عمده میشوند که عبارتنـد از فرزانگـی ،شجاعت ،انسانیت ،عدالت،
اعتدال و تعالی .در برخی موارد ،بافت سازمانی تعالی اخالقی را به فرد القـا مـیکنـد امـا متاسـفانه در
برخی موارد دیگر این امر حاصل نمیگردد .هرچند ویژگیهـای مثبت شخصیتی طبق تعریف ،مربوط به
انسان و فرد هستند ،اما در سطح سازمانی نیز چنین ویژگیهـایی وجـود دارنـد .در حـال حاضر،
کتابهای زیادی نیز درباره سازمانهای «مطلوب» سخن گفته اند و بحث اصلی آنها نیز همـان
برشـمردن ویژگیهای مثبـت سـازمانی و تـشریح آنها بـوده اسـت .بـسیاری از ایـن ویژگیها مشابه
همان ویژگیهای مطلـوب و مثبـت اخالقـی در سطح فـردی هـستند کـه مـورد قبـول و پـذیرش
عامـه مـردم میباشند .وجود این ویژگیها در سازمان عـالوه بـر سـوق دادن سازمان به سمت اهداف
اخالقی تعیین شده ،به موفقیت افراد در سازمان نیـز کمـک مـیکننـد (تقی پور 0و همکاران:2020 ،
 .)58یکـی از اهـداف مطلـوب رشـته مطالعات سازمانی مثبت ،بررسی نظـام منـد فـضایل اخالقـی
در سطح سـازمان اسـت .بـا ایـن حـال ،مباحـث موجـود در زمینـه فضیلت هـای سـازمانی هـم بـه
لحـاظ تعـداد و هـم بـه لحـاظ نظام مندی ،کمتر از فضیلت های سطح فردی هستند (پترسون،4
.)286 :2000
از آنجا که پژوهشگر در سال های کاری خود با این دغدغه روبرو بوده است که آیا می توان
فضیلت سازمانی را بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی تعریف نمود؟ برای یافتن پاسخ این سواالت
محقق به دنبال پاسخ سواالت عمیق تری از جمله ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های فضیلت سازمانی
بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی کدامند؟ و آیا این مؤلفه ها تأثیرگذارند و یا تأثیرپذیر هستند؟
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روش تحقیق
این مطالعه یک مطالعه به روش آمیخته (کمی و کیفی) است .در مرحله کیفی با استفاده از
مصاحبه نیمه ساختاریافته مؤلفههای اولیه از روش تحلیل مضمون شناسایی شد .مشارکت کنندگان در
پژوهش را افراد خبره در زمینه مدیریت آموزشی ،مدیریت آموزش عالی ،فرهنگسازمانی که در زمینه
فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی دارای مدرك تحصیلی مرتبط و یا مقاله ،کتاب و
یا تالیفی داشته اند و همچنین در این زمینه تدریس کرده باشند ،تشکیل داده اند .معیارهای ورود به
مطالعه عبارت بودند از خبرگان با حداقل سه سال تجربه فعالیت در دانشگاه در زمینه آموزش عالی،
متخصصین با حداقل تحصیالت دکتری در مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش .روش نمونه گیری
نیز بهصورت هدفمند بود .از نظر تشکری و تدلیه 1در این روش نمونه گیری ،موارد بصورت
غیرتصادفی و کامال هدفمند انتخاب می شوند (تشکری و تدلیه .)10 :2000 ،روش گردآوری داده ها
برای جمع آوری داده های کمی ،پرسشنامه ماتریسی برای بررسی متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر به
روش تصمیم گیری مقایسات زوجی ( )Dematelاز جامعه آماری خبرگان که  21خبره را تشکیل
می داد صورت گرفت .روش نمونه گیری در این روش بهصورت گلوله برفی بوده است .مصاحبهها در
فواصل زمانی بهار  1011تا بهمن ماه  1011انجام شد .میانگین زمانی مصاحبهها  70دقیقه بود .پس
از پیاده سازی مصاحبهها ،به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و همزمان با جمع آوری
داده ها استفاده شد .بدین ترتیب که پسازآنجام مصاحبهها ابتدا متن نوارها پیاده شد .پسازآن یک
نسخه از کدهای استخراج شده برای مصاحبه شونده ارسال و تایید شد .جهت آشنایی با داده ها و
غرق شدن ،داده ها چندین مرتبه بازخوانی گردید بدین ترتیب کدهای اولیه شناسایی و کدهای اولیه
مشابه در یک طبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات اولیه شکل گرفت .این طبقات درهم ادغام شده و
درون مایه ها را تشکیل دادند .همچنین جهت اطمینان از صحت داده های جمع آوری شده ،درگیری
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
خواندند .برای افزایش تاییدپذیری مجددا به مشارکت کنندگان مراجعه می گردید .داشتن حداکثر تنوع
در نمونه گیری و دیدارهای طوالنی ،راه های دیگر افزایش اعتبار داده ها بودند .از همان مصاحبه
اولیه کدها و طبقات فرعی شکل گرفتند و سپس کاهش داده ها در تمام واحدهای تحلیل (کدها)
ادامه یافت تا درون مایه ها ظهور یافتند .مصاحبهها تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت .تحلیل
محتوای کیفی با نرمافزار  MAXQDA12انجام شد .تصمیم گیری مقایسات زوجی
tashakkori and teddlie

1
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( )Dematelروشی است که برای بررسی اثر هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر و تشخیص
مؤلفههای اثرگذار از اثرپذیر در متغیر فضیلت سازمانی بکار می رود تا اهداف کلی پژوهش امکانپذیر
شود .مدل تصمیمات زوجی قادر است ارتباط بین شاخص که بهصورت تکی یا گروهی به یکدیگر
وابستهاند را تعیین نماید .دیمتل با تجزیه معیارها در دو بخش تأثیرگذار و تأثیرپذیر به تحلیل ارتباط
بین شاخصها میپردازد( .کانان و همکاران .)168 ،2005 ،1در این پژوهش اخذ رضایت نامه آگاهانه،
حفظ اطالعات هویتی و رعایت امانت داری در پیاده سازی محتوای مصاحبهها به عنوان مالحظات
اخالقی مد نظر قرار گرفت.
یافته های پژوهش
سوال اول :ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص های فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی
کدامند؟
برای پاسخ به این سوال مصاحبههایی با سواالت نیمه ساختاریافته طراحی شد و از خبرگان امر
بازاریابی و بازارسازی استراتژیک و مدیریت آموزشی و آموزش عالی به عمل آمد؛ که از مجموع 00
نفر خبرگان مشارکت کننده در این تحقیق  15نفر عضو هیات علمی در رشته های مدیریت آموزشی،
مدیریت آموزش عالی و رشته های فرهنگ اسالمی بودند  12نفر عالمان علوم دینی بودند .فرایند
تحلیل محتوای کیفی برای تعیین مهم ترین تعیین کننده های فضیلت سازمانی استفاده شد .در این
فرایند  156کد اولیه استخراج گردید .با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین
مرحله ،درنهایت  14مؤلفه برای فضیلت سازمانی و  4درون مایه اصلی و  64شاخص (مطابق جدول
شماره  )1استخراج گردید.

Kannan

1
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جدول  )1ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای
ایرانی اسالمی
کدهای باز ،کدهای محوری و انتخابی فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی
فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی ()1561
روابط بین فردی ( )3مجموع زیرکدها ()26۵
ارتباط با همکاران
اخالق حرفه ای
عشق و همدلی
مهارتهای اجتماعی
احترام متقابل
ارتباط با مردم
خدمتگزاری
مسئولیت در برابر ذینفعان
خدمت بدون منت
تواضع و فروتنی
احترام به حقوق مردم
ارتباط با روسا
شنیدن فعال
مبادی آداب
صداقت
سازگاری
ارتباط با زیردستان
درك متقابل
اعتماد
احترام به عقاید
بازخورد مناسب
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ویژگی های شخصیتی ( )۸مجموع زیرکدها ()521
صفات اخالقی
نظم و انضباط
سعه صدر
پایبندی به عهد و پیمان
نیکویی اخالق
هماهنگی رفتار و گفتار
ارزشها و عقاید
تمایالت معنوی
تقوا و پرهیزگاری
عمل صالح
تلبّس به ارزشهای قرآنی
طاعات و عبادات
تعهد شغلی
مسئولیت پذیری
رعایت قانون و مقررات
تقوای سازمانی
معنادار بودن کار
انگیزه و میل
صفات انسانی
اخالص در نیت
کمال انسانی
سیرت نیکو
انسانیت
ملکات فاضله
مدیریت و رهبری ( )12مجموع زیرکدها ()۵64
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رهبری اسالمی
توجه به کرامت انسانی
عدالت سازمانی
رهبری خدمتگزار
ترجیح منافع جمع
مجاهدت مستمر
مدیریت اثربخش
برخورد منطقی با مسائل
ایجاد فرصت رشد
اعتماد به کارکنان
مدارا
جسارت در عمل
ساختار سازمانی
شایسته ساالری
تفویض اختیار
انعطاف پذیری
کاهش سلسله مراتب
فرهنگسازمانی ( )14مجموع زیرکدها ()2۸4
جو سازمانی
تصمیم گیری اخالقی
جو اخالقی
زیرساخت اخالقی
تحول در فرهنگسازمانی
محیط کاری
توجه به محیط زیست
توجه به جامعه محلی
محیط کار ایمن
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تنوع در کار
محیط یادگیرنده
نظم و انضباط
خود کنترلی
وظیفه شناسی
تالش و پشتکار
کار گروهی
مجموع کدهای انتخابی ( ،)4مجموع کدهای محوری ( ،)14مجموع کدهای باز ( )64و در کل تعداد ارجاعات به
کدهای باز ،محوری و انتخابی برابر  1681ارجاع از  00مصاحبه بود.
درنهایت یکپارچه سازی مؤلفه ها در شکل زیر مشخص شد.

شکل  )1یکپارچه سازی شاخص ها ،مؤلفه ها و ابعاد فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی
اسالمی
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سوال دوم :مؤلفههای تأثیرگذار و تأثیرپذیر فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای
ایرانی اسالمی کدامند؟
فرایند تکنیک DEMATEL
گام نخست -محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم ()D
در این گام میانگین نظرات خبرگان تحقیق در جدول  ،2قابل مشاهده است.
این جدول ادغام نظرات  21خبره بر اساس میانگین حسابی است .به عنوان مثال در سلول c12
بهصورت زیر محاسبه شده است.

نظم و انضباط

محیط کاری

جو سازمانی

ساختار سازمانی

مدیریت اثربخش

ارتباط با زیردستان

ارتباط با روسا

ارتباط با مردم

ارتباط با همکاران

رهبری اسالمی

صفات انسانی

تعهد شغلی

ارزشها و عقاید

صفات اخالقی

جدول  -2ماتریس ارتباط مستقیم (( )Dمیانگین نظر  21نفر از خبرگان)
 = 0بدون تاثیر
 = 1تاثیر خیلی کم
 = 2تاثیر کم
 = 0تاثیر زیاد
 = 4تاثیر خیلی زیاد

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

صفات اخالقی

20000 00000 00421 10587 20256 20587 20140 20000 00140 00421 00000 00421 00140 00587

ارزشها و عقاید

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

تعهد شغلی

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

صفات انسانی

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

رهبری اسالمی

20256 10587 20714 20140 20140 00000 20000 10587 20256 10714 20587 00000 20421 20871

ارتباط با همکاران

20000 10871 20714 20871 20140 20587 00000 20140 20587 20871 00421 20421 20871 20587

ارتباط با مردم

10587 20140 20714 20714 20000 20871 10871 00000 20871 20714 00421 20714 20714 00000

ارتباط با روسا

20000 10871 20421 20256 20140 20871 10587 20000 00000 20256 20587 00000 20587 00000

ارتباط با زیردستان

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

مدیریت اثربخش

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

ساختار سازمانی

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

جو سازمانی

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

محیط کاری

20000 10871 20000 20256 20256 10714 10871 10871 20140 20000 10587 20256 10256 00000

نظم و انضباط
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گام  -2نرمال کردن ماتریس ارتباطات مستقیم
برای نرمالیزه کردن ماتریس بهدست آمده از روابط ریاضی با کمک فرمول نویسی در نرمافزار
 excelاستفادهشده است؛ یعنی ابتدا باید مجموع سطر و ستون ماتریس ارتباطات مستقیم را بدست
آورد سپس از بین اعداد مجموع ،بیشترین مقدار را محاسبه کرد که در جدول  3آورده شده است.
جدول  :3مجموع سطر و ستون ماتریس ارتباطات مستقیم
جمع ستون

جمع سطر

31.857
36.571
32.000
34.571
33.857
29.857
32.714
32.714
30.857
33.571
31.000
30.143
28.976
24.571

26.429
26.000
35.286
28.286
26.143
35.000
25.286
26.286
35.000
31.857
36.429
37.714
33.571
39.976

صفات اخالقی
ارزشها و عقاید
تعهد شغلی
صفات انسانی
رهبری اسالمی
ارتباط با همکاران
ارتباط با مردم
ارتباط با روسا
ارتباط با زیردستان
مدیریت اثربخش
ساختار سازمانی
جو سازمانی
محیط کاری
نظم و انضباط

39.976

max

سپس جهت نرمال سازی تمام درایههای ماتریس ارتباط مستقیم (جدول  )2را بر عدد 39.976
تقسیم میکنیم؛ که ماتریس نرمالشده در جدول  4آورده شده است.
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جدول  :۵ماتریس نرمالیزه شده روش دیمتل

0.075 0.061 0.064

0.071

0.043

0.04 0.057

0.05 0.00 0.050

0.054

0.068

0.046

 0.057ارتباط با همکاران

0.061 0.064 0.071

0.086

0.064

0.05 0.071

0.05 0.07 0.000

0.064

0.068

0.039

0.050

ارتباط با مردم

0.068 0.068 0.075

0.086

0.068

0.00 0.064

0.05 0.06 0.039

0.068

0.068

0.054

0.046

ارتباط با روسا

0.075 0.071 0.075

0.071

0.057

0.00 0.000

0.05 0.06 0.046

0.057

0.061

0.039

 0.050ارتباط با زیردستان

0.071 0.079 0.086

0.064

0.000

0.04 0.064

0.04 0.07 0.064

0.050

0.075

0.064

 0.054مدیریت اثربخش

0.068 0.057 0.086

0.000

0.050

0.04 0.054

0.04 0.07 0.057

0.054

0.071

0.050

0.057

ساختار سازمانی

0.011 0.068 0.071

0.057

0.050

0.05 0.079

0.05 0.06 0.043

0.046

0.064

0.046

0.046

جو سازمانی

0.064 0.000 0.071

0.064

0.054

0.04 0.071

0.05 0.06 0.043

0.039

0.064

0.046

0.046

محیط کاری

نظم و انضباط

0.079 0.064 0.061

0.071

0.068

0.05 0.075

0.00 0.07 0.046

0.061

0.075

0.050

0.061

رهبری اسالمی

محیط کاری

0.068 0.079 0.093

0.079

0.075

0.05 0.068

0.05 0.07 0.054

0.000

0.064

0.064

0.046

صفات انسانی

جو سازمانی

ساختار سازمانی

مدیریت اثربخش

ارتباط با زیردستان

0.082 0.064 0.079

0.075

0.064

0.06 0.071

0.03 0.06 0.043

0.054

0.000

0.057

0.046

تعهد شغلی

ارتباط با روسا

0.086 0.079 0.096

0.075

0.086

0.05 0.079

0.05 0.07 0.054

0.046

0.086

0.000

0.050

ارزشها و عقاید

ارتباط با مردم

0.079 0.054 0.071

0.064

0.068

0.05 0.068

0.04 0.06 0.054

0.057

0.068

0.054

0.000

صفات اخالقی

رهبری اسالمی

صفات انسانی

تعهد شغلی

ارزشها و عقاید

صفات اخالقی

ارتباط با همکاران

ماتریس نرمالیزه
شده مؤلفههای
فضیلت سازمانی
بر اساس
آموزههای ایرانی و
اسالمی

0.000

0.046 0.057 0.032

0.050

0.054

0.039 0.03

0.057 0.05 0.04

0.050

0.039

0.050

گام  -0محاسبه ماتریس روابط کل ()T
برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل بر اساس فرمول نویسی در نرمافزار  ،excelابتدا ماتریس
همانی

تشکیل میشود .سپس ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال کرده و ماتریس

حاصل را معکوس میکنیم .درنهایت ماتریس نرمال را در ماتریس معکوس ضرب میکنیم .ماتریس
روابط کل در جدول  8آورده شده است.

نظم و انضباط
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جدول  :6ماتریس روابط کل دیمتل معیارها
ماتریس روابط
نظم و انضباط

محیط کاری

جو سازمانی

ساختار سازمانی

مدیریت اثربخش

ارتباط با زیردستان

ارتباط با روسا

ارتباط با مردم

ارتباط با همکاران

رهبری اسالمی

صفات انسانی

تعهد شغلی

ارزشها و عقاید

صفات اخالقی

کل مؤلفههای

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

صفات اخالقی

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

ارزشها و عقاید

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

تعهد شغلی

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

صفات انسانی

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

رهبری اسالمی

0.30

0.26

0.30

0.29

0.23

0.27

0.21

0.20

0.21

0.21

0.22

0.28

0.20

0.22

ارتباط با

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

0.32

0.28

0.30

0.29

0.25

0.22

0.21

0.20

0.28

0.22

0.23

0.28

0.20

0.22

ارتباط با

0.35

0.30

0.32

0.30

0.21

0.30

0.22

0.23

0.31

0.22

0.24

0.31

0.24

0.23

0.33

0.26

0.30

0.23

0.25

0.27

0.21

0.21

0.29

0.21

0.23

0.29

0.21

0.22

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

جو سازمانی

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

محیط کاری

0.188 0.175 0.230 0.203 0.193 0.223 0.172 0.177 0.233 0.212 0.232 0.247 0.206 0.20

نظم و انضباط

فضیلت
سازمانی بر
اساس
آموزههای
ایرانی و
) (Tاسالمی

همکاران

زیردستان
مدیریت
اثربخش
ساختار
سازمانی
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گام  -4تشکیل نمودار علی
جهت تشکیل نمودار علی ،مجموع سطرها ( )Dو مجموع ستونها ( )Rماتریس روابط کل را بدست
میآوریم؛ و سپس  D+Rو  D-Rرا محاسبه میکنیم.
جدول  -5اهمیت وتأثیرگذاری معیارها

D+R

D-R

D

R

60756

00871

3.683

3.104

C1

صفات اخالقی

70220

10105

4.179

3.041

C2

ارزشها و عقاید

70708

00060-

3.688

4.048

C3

تعهد شغلی

70261

00678

3.968

3.293

C4

صفات انسانی

60152

00500

3.907

3.074

C5

رهبری اسالمی

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

ارتباط با روسا

70850

00468-

3.559

4.024

C9

ارتباط با زیردستان

70802

00210

3.858

3.645

C10

مدیریت اثربخش

70725

00851-

3.574

4.155

C11

ساختار سازمانی

70777

00508-

3.486

4.291

C12

جو سازمانی

70214

00415-

3.358

3.856

C13

محیط کاری

70476

10651-

2.897

4.578

C14
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 با توجه به جدول  6هر چه مقدار  Dیک معیار بیشتر باشد یعنی آن معیار از تأثیرگذاری باالییبرخوردار است بر این اساس میتوان معیارها را بر اساس رتبه تأثیرگذاری مرتب کرد و همچنین هر
چقدر مقدار  Rکمتر باشد نشان از تأثیرپذیری این مؤلفه ها دارد.

D+R
C2
C7
C8

C5

1.500

C4

C1

1.000

C10
0.500

16.000

14.000

12.000

C13
C11
C14

10.000
C9

8.000

6.000

4.000

2.000

0.000
0.000
-0.500

C6
C3

-1.000

C12
-1.500
-2.000

نمودار  -1موقعیت معیارها بر اساس  D+Rو D-R
معیارهایی که در باالی محور  Xقرار دارند داری  D-Rمثبت هستند این معیارهای جنبه علت دارند
و تأثیرگذاری آنها از پذیری آنها بیشتر است که به ترتیب شامل معیارهای مؤلفههای ارزشها و عقاید،
رهبری اسالمی ،ارتباط با مردم ،ارتباط با روسا ،صفات انسانی ،صفات اخالقی ،مدیریت اثربخش ،تعهد
شغلی ،ارتباط با زیردستان ،محیط کاری ،ارتباط با همکاران ،ساختار سازمانی ،جو سازمانی و نظم و
انضباط به ترتیب مؤلفههای اثرگذار می باشند.
بحث و نتیجه گیری:
در دنیای کنونی ضرورت فضیلت بر کسی پوشیده نیست چرا که فضیلت منجر به بهبود اخالق
اجتماعی می شود که فراتر از منافع شخصی می باشد .این بدین معنی است که فضیلت به بروز
ارزشهای اجتماعی منجر میشود .سازمان هایی که از لحاظ فضیلت به درجه باالیی دست یافته اند و
به نوعی فضیلت محور هستند کارکردهایی بسیار باالتر از کارکردهای مسوولیت اجتماعی را انجام می
دهند .اهمیت فضیلت سازمانی از آن روست که به گفته برخی فالسفه و صاحب نظران ،پایبندی به

عوامل تأثیرگذار بر فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی و اسالمی با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون 277

فضائل در سازمان نشان دهنده سالمت سازمان بوده و مانع از افراط و تفریط در اعمال و احساسات
می شود .به اعتقاد آنان این تعادل قلب فضیلت مندی است و به کارکنان اجازه می دهد عمل درست
را به دالیل درست ،در زمان درست ،به شیوه ای درست و به میزان متعادل انجام دهند .به گفته
صاحب نظران افراد تمایل دارند به گونه ای سازگار با ارزش های دریافتی از سازمان رفتار کنند .قرار
گرفتن و پرداختن به فضیلت سازمانی موجب ایجاد احساسات مثبت در کارکنان و برانگیختن آنها در
راستای کمک و احترام به یکدیگر می شود (حسن زاده ثمرین و سفید کار .)1010،فضیلت سازمانی
منجر به بهبود سالمتی جسمی و روانی کارکنان میشود .سالمتی و داشتن انرژی مثبت نیز به نوبه
خود پایبندی کارکنان را افزایش می دهد و از ترك خدمت آنها جلوگیری می کند .از دیگر دالیل
پرداختن به فضیلت سازمانی آن است که مفهوم فضیلت محوری در سازمانها به شدت رنگ باخته
است و یا به دست فراموشی سپرده شده است .از طرفی دیگر رعایت نشدن فضائل در سازمان ها
نگرانی های زیادی را بوجود آورده است نابسامانی های اخالقی از جمله فساد اداری ،بی اعتمادی،
اختالس ،استفاده از اموال عمومی برای نیل به اهداف شخصی ،رشوه و غیره به کرات در سازمانها
نشان از بی توجهی به این سازه می باشد .همچنین فضیلت سازمانی توانایی های سازمان را گسترش
داده و به مقابل با مشکالت سازمان می پردازد و از تاثیرات منفی مشکالت می کاهد .احساسات مثبت
و سرمایۀ اجتماعی با فضیلت سازمانی ایجاد می شود و گسترش می یابد و به هم افزایی در عملکرد
افراد و سازمانها می انجامد .از جنبه های نوآوری این پژوهش می توان به روش های استخراج معنا و
مفاهیم مرتبط با فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی اشاره نمود .چرا که در اکثر
پژوهش ها بیشتر از جنبه های کمی برای استخراج مفاهیم استفادهشده است .در حالی که این
پژوهش برگرفته از مصاحبههای نیمه ساختاریافته با اساتید و علمای آموزش عالی و مدیریت آموزشی
صورت پذیرفته است .همچنین بکارگیری نرمافزارهای مکس کیو دی ای و اکسل را نیز می توان
بکارگیری تکنولوژی و فن آوری روز دنیا در ساخت نظریه های این پژوهش دانست .در دیگر سو
استخراج مؤلفه ها و ابعاد و شاخص های کاربردی جهت تبیین ابعاد و مؤلفههای فضیلت سازمانی بر
اساس آموزههای ایرانی اسالمی بهصورت عملیاتی است.
در این پژوهش فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی دارای  4بعد کلی  -1روابط
بین فردی -2مدیریت و رهبری -0فرهنگسازمانی  -4ویژگیهای شخصیتی است؛ که در دو بخش
به ارزیابی سواالت پژوهش پرداخته شده است و اول آنکه مؤلفه ها و شاخص های هر بُعد فضیلت
سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی کدامند؟ که این سوال منجر به رویش نظریه جدید از 00
مصاحبه برای استخراج کدها در این زمینه شد و همینطور 14مولفه برای  4بعد و  64شاخص استخراج
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گردید .همچنین برای پاسخ به سوال چه مؤلفههایی تأثیرگذار هستند در زمینه فضیلت سازمانی بر
اساس آموزههای ایرانی اسالمی از تکنیک دیمتل استفاده شد و تقریبا  7مؤلفه تأثیرگذار و  7مؤلفه
تأثیرپذیر بودند .از میان آنها مؤلفههای رزشها و عقاید ،رهبری اسالمی ،ارتباط با مردم ،ارتباط با
روسا ،صفات انسانی ،صفات اخالقی ،مدیریت اثربخش از بعد آموزشی اثرگذارند و مؤلفههای نظم و
انضباط ،جوسازمانی ،ساختارسازمانی ،ارتباط با همکاران ،محیط کاری ،ارتباط با زیردستان و تعهد
شغلی تأثیرپذیر بودند؛ که این بخش با یافته های پژوهش های هندریکس و همکاران ( )2020و
مشبکی اصفهانی و رضایی ( )1010همسو بود.
درنهایت برای فضیلت سازمانی بر اساس آموزههای ایرانی اسالمی با شناخت بدست آمده از مؤلفه
ها و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک می توان پیشنهاد کرد که:
 -1در راستای تقویت زیرساخت های آموزشی عقد قراردادهای آموزشی با اساتید بینالمللی
 -2جذب اساتید علمی با رشته های مرتبط
 -0ارائه خدمات فرهنگی ،اجتماعی در دانشگاه های دولتی و آزاد
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