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ي آزاد استان مازندران هادانشگاهاسالمی در  هدف این پژوهش ارائه مدل شایستگی اخالقی با رویکرد

آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه  هادادهبود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نوع 

گیري غیرتصادفی بود که با استفاده از روش نمونه، آماري بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی

علمی شامل کلیه اعضاي هیئت، ماري این پژوهشهدفمند انتخاب شدند. گروه دوم جامعۀ آ

اي اي چندمرحلهگیري تصادفی خوشهي آزاد استان مازندران که با استفاده از روش نمونههادانشگاه

ها از روش منظور گردآوري دادهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش بهنفر به 420

بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته (، ايکتابخانه

منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن شد. به

محتوا و سازه استفاده شد ، منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوريبه، نیهمچن مصاحبه بود.

به پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق منظور محاسو به

هاي آمار در بخش کیفی از طریق تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش هادادهساخته بود. تحلیل 

سازي معادالت جداول توزیع فراوانی و نمودار) و استنباطی (مدل، انحراف معیار، توصیفی (میانگین

 يهامؤلفهاي) استفاده شد. نتایج نشان داد که تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه، اختاريس

شایستگی در حساسیت ، شامل شایستگی در شناخت اخالقی، شایستگی اخالقی با رویکرد اسالمی

  اخالقی و شایستگی در تصمیم گیري اخالقی است.

در  یستگیشا، یاخالق يریگ میدر تصم یستگیشا، یاخالق تیدر حساس یستگیشا کلیدي: هايواژه

  یشناخت اخالق
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  مقدمه

 ینترگستردهعرصه آموزش عالی و دانشگاهی کارکردهاي مختلفی دارد که مهمترین و 

مختلف است. اساتید و اعضاي  يهارشتهآموزش علمی و عملی دانشجویان در ، آنها

رد به عهده آنهاست به سبب از این کارک ياعمدهکه بخش  هادانشگاههیأت علمی 

، ایمانی پوردارند (اخالقی در زمینه تعلیم و تربیت  هايیتمسئولوظایف و ، حرفه خود

اساتید و کارکنان و محیط ، ). پرداختن به اخالق دانشگاهی باید با دانشجویان1391

در ترویج  بیرونی اخالقی عمل کند فراتر از این بخش توجه به نقش راهبردي دانشگاه

در مشاغل و سازمانها قابل توجه بوده و بیانگر است که دانشگاه باید  ياحرفهاخالق 

براي نهادینه ساختن اخالق در فرهنگ سازمانی خود به ترویج مستمر و اثربخش 

تدریس بپردازد. آنچه مسلم ، پژوهش، اخالق در تمام ارکان این سازمان اعم از مدیریت

و در یک کالم برنامه انسان سازي براي هر است تربیت روحی و اخالقی انسان 

امري به غایت جدي و حیاتی است. با وجود این نگاهی به اوضاع جوامع ، ياجامعه

، آنچه قبل از همه به دست فراموشی سپرده شده، دهدبشري در زمینه اخالقی نشان می

نی و هاي موجود در سطح جهاتربیت اخالقی و معنوي انسان است. تمامی نابسامانی

همه ناشی از غفلت ، هایی که امروزه بشریت با آن دست به گریبان استانواع گرفتاري

زاده دهکردي و انسان از امر تربیت و سازندگی روحی و اخالقی خویش است (فرج

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این ، با توجه به آنچه که گفته شد .)1393، همکاران

در زمینه شایستگی اخالقی با رویکرد اسالمی در  وانتیماست که چه مدلی را  سؤال

  ي آزاد استان مازندران ارائه کرد؟هادانشگاه

، دینی است که تنها به یک سلسله پندها و اندرزهاي فردي اکتفا نکرده است اسالم

آنرا ، و همه جانبه است که آنچه را که فرد و جامعه بدان نیازمند است بلکه دینی جامع

است. براین اساس متناسب با اهمیت خاصی که یک فرض نموده، واجببه عنوان یک 

واقع گشته است و  اسالمعلم برسرنوشت فرد و جامعه دارد مورد تأکید و ترغیب 

دانشمندان مسلمان خویش را ملزم به تدوین و تبویب آن علم در مقام تئوري و نظري 

 مسلماناند. علم اخالق از جمله علومی است که همواره مورد توجه فرهیختگان کرده

شکی نیست که در جهان  .اندکه به مقتضاي زمان و نوع گرایش بدان پرداخته، استبوده

ها اخالق اسالمی از جایگاه بس بلندي براي مسلمان، امروز و خاصتاً جهان اسالم
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عادت و ، خو، معناي خُلق). اخالق؛ به1394، کارانبرخوردار است (شیخه پور و هم

، زنداي که از انسان سر میاي از صفات حمیده و سئیهاست؛ یعنی مجموعهسرشت آمده

). در ادامه به مفهوم شایستگی 1394، لو و همکارانعبارت از اخالق است (کیوان

هاي یامدها در زمینهها و پ. دستیابی به توافقی روي شایستگیشودیماخالقی پرداخته 

فنی و کارکردي به صورت محدود مشکل نباشد چرا که معیارهایی براي دستیابی به 

مشخص شده است بنابراین عملکرد شایسته معیاري براي پیامد ، تصمیمات کیفی باال

توافق کلی براي این مفهوم نیاز نیست چرا که هر ، یادگیري است. بر همین اساس

هاي اخالقی را براساس هدف و پیامدهاي یادگیري شی شایستگیسازمان یا نهاد آموز

یاید که به اهداف مورد نظر خود دست کند و اطمینان میمورد نظر خود تعریف می

مدیریت اثربخش از " سؤالتالش کردند که به این ، )1985( 1یافته است. وتن و کمرون

از  402با  سؤالپاسخ این ها براي دستیابی به پاسخ دهند. آن "چه تشکیل شده است؟

مدیران با اثربخشی باال در بخش دولتی و خصوصی مصاحبه کردند و ده مهارت را که 

ها داشت براي مدیران اثربخش بر شمردند همچنین بیشترین نقل قول را در مصاحبه

شصت مهارت رفتاري براي اثربخشی مدیریت شناسایی کردند که عبارتند از: ارتباطات 

تعریف و ، شناسایی، هاي شخصیمدیریت تصمیم، ریت زمان و فشار روانیمدی، کالمی

انداز و تدوین چشم، تفویض اختیار، انگیزه دادن و اثرگذاري بر دیگران، حل مساله

  سازي و مدیریت تعارض.تیم، خودآگاهی، گذاريهدف

ساز هاي تحلیلی و شناختی باید در یک موقعیت مشکلهاي منطقی. مهارتمهارت

هاي حل مساله. مستلزم رویکرد تفکر خالقی شناسایی (ساخته شود) شود. مهارتا

شایستگی اخالقی را توانایی شخص در مواجهه با مشکلی ، )2002کاواتازاپلیس (

اي که اجباري براي انجام تعلقات اخالقی یا اخالقی از طریق تفکر و اقدام به شیوه

آن به شیوه تفکر سیستماتیک و نقادانه که هاي خودکار وجود نداشته باشد و در واکنش

نیازها و ، وظایف، احساسات، عالیق، اصول، هاباید باز هم باشد بتوان همه ارزش

، )2007باورها مورد مالحظه قرار داد را بیان کرده است. مولدر و همکارانش (

 هاي شناختی و عاطفیشایستگی اخالقی را عالوه بر رویکرد شناختی سنتی به جنبه

، گسترش دادند و آن را چنین تشریح کردند: قابلیت انجام دادن و استفاده از دانش

                                                                                                                                        
1. Whetten & Cameron 
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اند. اي براي فرد یکپارچه شدهاي شغلی/حرفههایی که در مجموعهها و نگرشمهارت

اي نهادینه اي بر محتواي اخالقیات و هنجارهاي حرفهگرایش حرفه، که در این تعریف

- ) براین اساس مدل می2016، 1استروم و همکارانالکنشده داللت دارد (به نقل از ف

تواند براساس دو بعد سازماندهی شود. اولین بعد در بردارنده خودمتعالی بودن در 

هایی است که بر پذیرش دیگران همانند برابري مقابل خودافزایی که تعارض بین ارزش

موفقیت و عالیق شخصی  عمدتاًهایی است و نگرانی در مورد رفاه آنان در مقابل ارزش

کند. دومین بعد در بردارنده نگهداري در برابر باز بودن نسبت به تغییر است را دنبال می

هاي سنتی تاکید دارند در حالی هایی است که بر حفظ شیوهکه داراي تعارض در ارزش

 ).2016، 2که دیگري بر مطلوب بودن تغییر تاکید دارد (به نقل از پوهلینگ و همکاران

طبق این مدل براي رسیدن به تصمیماتی که منجر به شایستگی اخالقی شود توجه به 

هاي شخصی و پنج عامل شخصیت که ارزش، مدل همدلی ابعاد متعارض الزامی است.

گیري اخالقی براي در این مدل را براي تصمیم، )2016پوهلینگ و همکارانش (توسط 

 پذیرش فرهنگ استقرار در گام اولین دند.جهت دستیابی به شایستگی اخالقی توسعه دا

 قلمرو، روشن طور به که است ايرفتار حرفه آیین استقرار، اخالقی درستکاري و قانون

 ايحرفه رفتار آیین وجود، حال این کند. بامی تعیین را قرمز خطوط و پذیرش قابل رفتار

هیچ آیین رفتار ، ننیست افزون بر ای آن به تعهد نسبت باالي سطح معنی به ضرورتاً

تواند هر نوع مسئله اخالقی بالقوه گذاري) نمیاي (و در اصل هر نوع فرایند قانونحرفه

اي آیین رفتار حرفه، شود در بر بگیرد در عین حالاي با آن روبه رو میکه فرد حرفه، را

حیت و اي براي استقرار مبانی الزم به منظور ارتقاي صالتواند به عنوان طرح اولیهمی

، شود وضع مقررات و قوانین مقدار چه اینکه از ها عمل کند. جدايايسودمندي حرفه

(اساي و  کنندیم دزدي یا دهندیم فریب گویند؛دروغ می که کسانی هستند همیشه

 قوانین به هاي خوبانسان"کرد  مطرح افالطون که همانطور ).2016، 3کاواتاازپولس

 بد که انسانهاي حالی در کنند عمل مسؤلیت پذیرش با بایدمی که بدانند تا ندارند نیازي

 آیین به پایبندي، . بنابراین"بزنند دور را قوانین تا کنندمی جستجو را ییهاراه همیشه

 قرار ايافراد حرفه اخالقی گیري تصمیم مبناي که نیست چیزي آن تمام ايحرفه رفتار

                                                                                                                                        
1. Falkenström, et al 
2. Pohling, et al 
3. Asai & Kavathatzopoulos 
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رو هستند که چه  روبه سؤال این با گیري متصمی در افراد 1کورتن عقیده به گیرد.می

گیري اخالقی به تصمیم ).1389، پورچیزي بیشترین اهمیت را دارد؟ (مهدوي و علی

گیري ناشی از تشخیص موضوعات اخالقی از طریق استدالل کلیت فرآیند تصمیم

). پژوهش روي فرآیند 1387، گردد (واحدیان عظیمی و الحانیاخالقی بر می

بر  2به نظریه اقدام منطقی و کار توسعه اخالقی کولبرگ غالباًري اخالقی گیتصمیم

در حالی که برخی عدم ، گیري اخالقی به خوبی مستند شدهگردد. مراحل تصمیممی

کنند که این ها میان پژوهشگران وجود دارد. تعداد زیادي از محققان ادعا میتوافق

قضاوت در پاسخ به این مباحث  تدوین، فرآیند شامل شناخت یک مبحث اخالقی

رفتار در پاسخ به این  تاًینهاگیري قصد در پاسخ به مباحث اخالقی و شکل، اخالقی

  ).2015، 3مباحث است (هالینگورث و والنتاین

در مورد شایستگی اخالقی چندین پژوهش انجام پذیرفته اما هیچکدام به صورت 

و مدلی جامع  اندندادهورد بررسی قرار جامعه شایستگی اخالقی با رویکرد اسالمی را م

در پژوهشی نشان داد که براي بهبود ، )2018( 4. ژاکوباندنکردهدر این زمینه ارائه 

شایستگی اخالقی مدیران باید به عوامل مختلفی توجه ویژه داشت. این عوامل شامل 

گی اصلی شایست يهامؤلفه، ارزشهاي فردي و فرهنگ سازمانی است. از طرف دیگر

برقراري عدالت و ، منزل طلبی، شامل گرایش به فضیلت توانیماخالقی در مدیران را 

در پژوهش خود به ، )2018( 5پاکوسکی، سازگاري و انعطاف پذیري دانست. همچنین

وابسته به آن موجب  يهامؤلفهاین نتیجه دست یافت که شایستگی اخالقی و بهبود 

شایستگی  يهامؤلفهاین پژوهش عنوان شد که . در گرددیمسالمت روانی پرستاران 

اخالقی مانند شایستگی در قضاوت و تصمیم گیري اخالقی بر سالمت روانی افراد 

در پژوهشی به بررسی ، )2018( 6پویکیوس و همکاران، تاثیرگذار است. عالوه بر این

عناداري موضوع شایستگی اخالقی پرداختند و در نتیجه عنوان کردند که رابطه مثبت و م

بین حمایت فردي مدیران و حمایت سازمانی با شایستگی اخالقی و ایمنی اخالقی 

                                                                                                                                        
1. Korten 
2. Kohlberg 
3. Hollingworth & Valentine 
4. Jacob 
5. Pachkowski 
6. Poikkeus, et al 
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پرستاران وجود دارد. همچنین رابه مثبت و معناداري بین حمایت سازمانی و رضایت 

به این نتیجه رسید که داشتن تجربه ، )2018( 1گراهام، کاري وجود دارد. از طرف دیگر

اخالقی در بین مدیران  يهایستگیشاگذار بر بهبود  ریتأثمل از عوا، و یادگیري سازمانی

که  رندیگیماست. همچنین پژوهش نشان داد که مدیران با تجربه در لحظه یاد 

بنابراین درصدد رفع  دیآیممشکالت اخالقی جدید در بین آنان از تعارضات به وجود 

خود عنوان کردند که  نیز در پژوهش، )2017( 2. گریس و فرانکندیآیمتعارضات بر 

آموزشی میزان شایستگی اخالق عناصر مختلف بسیار تاثیرگذار است.  يهاتیفعالدر 

هدایت و ، حمایت مدیران، برنامه درسی، این عناصر در پژوهش با عناوین مدرس

. همچنین در پژوهش حاضر عنوان اندشدهبرنامه ریزي و سازماندهی معرفی ، رهبري

که منجر به بهبود شایستگی اخالقی در بخش آموزش  ییهامؤلفهشده است که 

  بر توسعه پایدار نیز تاثیرگذار هستند.، شوندیم

نام بردو وي ، )1396واحدنژاد (از پژوهش  توانیم، در پژوهشهاي داخل کشور نیز

مدارس متوسطه اول و دوم شهر  رانیمد يبندیپا زانینشان داد که م، خود پژوهشدر 

و  ییاسالم شامل نرم خو دیاز د یاخالق یستگیمربوط به شا فهمؤلهمدان به نه 

، توکل بر خدا، یتغافل و چشم پوش، از تکبر يتواضع و دور، یتواضعو مهربان، یمهربان

از حد متوسط  شتریب خالصانه تیصداقت و ن، عدالت، مشورت، سعه صدر، یرخواهیخ

با  رانیتناسب رفتار مد کهدادند نشان  یپژوهشدر ، )1395( یسادات، همچنینبود. 

امر  نیا انگریآنان است و ب یعامل اثربخش نیترمهمجامعه  يو اعتقاد ینید يارزشها

اسالم است  یجامعه ما تابع مکتب و نظام ارزش یدولت يسازمانها رانیاست که رفتار مد

م معصو انینبوت و معاد و سخنان راهنما، دیو برگرفته از اعتقاد آنان به توح یکه مبتن

و  ینید يهایستگیشااز  يبا برخوردار رانیمد، نیمعصوم شاتی. با الهام از فرماباشدیم

 یانسان يروهایو رشد و کمال ن یو استعداد نهفته انسان هیبن تیدر تقو یسع یاخالق

 يروهاین يسرمشق و الگو یدولت رانیمد یو اخالق ینید يهایستگیشا دارند. یگام برم

را به همراه  رانیمد یو اثربخش دهدیمقرار  ریتأثآنها را تحت قرار گرفته و  یانسان

  خواهد داشت.

                                                                                                                                        
1. Graham 
2. Grice & Franck 
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 روش 

ها مقطعی و کاربردي؛ ازنظر زمان گرداوري داده، این پژوهش بر اساس هدف پژوهش

پیمایشی بود. کیفی: جامعه آماري بخش کیفی -ازنظر روش اجراي پژوهش توصیفی

 علمی و مسئولین دانشگاهی بودند.تپژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و اعضاي هیئ

گروه از خبرگان از روش  نیا نییپژوهش و تع نیا هاي¬نمونه نییتع يبرا

 شوندهمصاحبه عنوان¬نفر به 10پژوهش  نیاستفاده شد. که در ا هدفمند يرگی¬نمونه

 درسی اشباع به پژوهشگر مصاحبه ده از بعد که است ذکر به الزم البته. شد گرفته درنظر

دهنده  لیبه عوامل تشک يگریشاخص د چیبه بعد ه ازدهمیشونده از مصاحبه یعنی

شامل کلیه ، . کمی: جامعۀ آماري در بخش کمی این پژوهشاضافه نشد یاخالق يرهبر

، که شامل واحد رامسر باشدیمي آزاد استان مازندران هادانشگاهعلمی اعضاي هیئت

، قائم شهر، تنکابن، آمل، نکا، نوشهر، نور، هسوادکو، ساري، چالوس، جویبار، بهشر، بابل

هاي آماري نفر بودند. در این پژوهش براي انتخاب نمونه 1606 محمودآباد که به تعداد

صورت که از اي استفاده شد. بدیناي چندمرحلهگیري تصادفی خوشهاز روش نمونه

دانشگاهی  يهاواحد شامل دانشگاه. 7دانشگاه) تعداد  14ي موجود (هادانشگاهبین 

ها در نظر نوشهر و چالوس) به عنوان طبقه، سوادکوه، تنکابن، بابل، شهرقائم، (ساري

صورت سپس در هر دانشگاه به، صورت تصادفی انتخاب شدندگرفته شدند که به

صورت تصادفی سه رشته تصادفی سه دانشکده انتخاب شد؛ در هر دانشکده نیز به

 ها توزیع شد.علمی این رشتهاعضاي هیئتانتخاب و پرسشنامه در میان 

مصاحبه نیمه ، اياز روش کتابخانه هاداده يگردآور منظور به پژوهش نیا در

ساختار یافته و پرسشنامه استفاده شد.. کیفی: در بخش کیفی این پژوهش از 

هاي انفرادي با مصاحبه ساختار یافته استفاده شد. در مصاحبههاي نیمهمصاحبه

براي بررسی مقدماتی هفت سؤال مصاحبه استفاده شد. ضمن این که ، شوندگان

فرعی دیگري نیز در کنار هر سؤال براي درك تجارب شرکت کنندگان در  هايالؤس

 هايالؤسشد. در حین انجام مصاحبه پژوهشگر با پرسش حین مصاحبه مطرح می

ل کرده است. هاي مصاحبه شوندگان کنترصحت برداشت خود را از گفته، راهنما

ها را مورد تحلیل قرار داد تا گیري از شرکت کنندگان دادهپژوهشگر در فرایند نمونه

کننده جدید کامل گردد. مواردي که ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید از شرکت
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شد و هاي قبلی تکرار میعوامل اصلی و فرعی در مصاحبه، مصاحبه 10بعد از انجام 

هاي آوري نظرات در مورد شاخصرسید. در حین مصاحبه به جمعپژوهشگر به اشباع 

مناسب براي تعیین عوامل مؤثر بر ارتقاء آموزش پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد 

براي  دقیقه بود. 60تا  30نظر بررسی و نهایی شد. مدت زمان انجام مصاحبه بین 

ینان خاطر از دقیق بودن منظور اطمحصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به

از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان ، ها از دیدگاه پژوهشگریافته

زمان از طور همچنین بهدانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

ها کمک گرفته شد. همچنین براي محاسبه مشارکت کنندگان درتحلیل و تفسیر داده

درون یایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. در مصاحبه با روش توافق پا

از یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاري درخواست ، 1ی دو کدگذارموضوع

شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه این 

ی درون موضوعدگذاري کرده و درصد توافق تعداد سه مصاحبه را ک، همکار پژوهش

رود را محاسبه کرد که پایایی حاصل از دو که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می

  درصد بدست آمد که بیانگر پایاي مناسب بود. 75.1کدگذار با توجه به محاسبات 

بر  ساختهاي محققپرسشنامه از هاداده يگردآور منظور به پژوهش نیا درکمی: 

گرفته از کدهاي حاصل از مصاحبه استفاده شد که با نظرسنجی از اعضاي هیئت علمی 

 هاي این پژوهش شامل دو قسمت است:هاي پرسشنامهدانشگاه آزاد تکمیل شد. گویه

هاي عمومی هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت هاي عمومی: در سؤال) گویهالف

، ج سؤال است و مواردي مانند جنسیتشناختی پاسخگویان است. این قسمت شامل پن

هاي تخصصی: این بخش اند. ب) گویهگروه تحصیلی و سابقه کار مطرح شده، سن

باشد. در طراحی این بخش سعی شده است که تا سؤال باز می 1گویه بسته و  96شامل 

ها از نوع ها براي پاسخگویان قابل درك باشد. این گویههاي پرسشنامهگویه، حد ممکن

گر در محل پژوهشزمان توزیع پرسشنامه باشد. اي لیکرت میگزینه 5بسته و از طیف 

 بههاي پرسشنامه صورت شفاهی جهت روشن شدن مطلب و گویههبحضور داشته و 

اطالعات مربوط به  1ها مبادرت ورزیده است. در جدول براي آزمودنیرفع ابهام 

، محاسبه روایی از روایی صوري منظورپرسشنامه آمده است. در این پژوهش به

                                                                                                                                        
1. Inter coder reliability (ICR) 
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محتوایی و سازه استفاده شد. روایی ظاهري پرسشنامه نهایی به دور از ایرادات 

استاد ، چند نفر از اعضاي نمونه، گرامالیی و .... به کمک پژوهش، شکلی، ویرایشی

 CVIو  CVRهاي از فرم 1راهنما و مشاور تدوین گردید. براي بررسی روایی محتوایی

اده شد. باید توجه داشت که بررسی روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه و از استف

دانشجویان دکتري ، اساتید راهنما و مشاور، طریق خبرگان (اعضاي مصاحبه شونده

گیرد. بر اساس این نوع ها و..) صورت میچند نفر از آزمودنی، متخصص در این حوزه

 1اصالح شد. جدول  سؤاالتنداشت و برخی از روایی هیچ سوالی نیاز به حذف شدن 

آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده ، ضرایب میانگین واریانس استخراج شده

  توان این دو ضریب را با هم مقایسه کرد:شده است و می

 . ضریب میانگین واریانس استخراج شده و ضریب پایایی ترکیبی1جدول 

 مؤلفه
تعداد 

 سؤاالت

ونباخ نهایی آلفاي کر

 )335(حجم نمونه=

  پیش تست  آلفاي کرونباخ

 )35(حجم نمونه=

ضریب پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

شایستگی در 

 شناخت اخالقی
19 0.738 0.710 0.800 0.66 

شایستگی در 

 حساسیت اخالقی
33 0.835 0.814 0.878 0.53 

شایستگی در تصمیم 

 گیري اخالقی
44  0.765 0.742 0.815 0.62 

 0.5همه متغیرها باالي  AVEطور که در جدول فوق قابل مشاهده است میزان همان

تر از میانگین واریانس قرار دارد و ضریب پایایی ترکیبی در هر یک متغیرها بزرگ

 استخراج شده در همان متغیر است.

ا مقادیر ضرایب همبستگی مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه ب .2جدول 

  تشخیصی) با استفاده از آزمون فورنل و الرکر)واگرا (ها (روایی بین سازه

 AVE 1 2 3 هاسازه

 ----  ----  0.78 0.65 شایستگی در شناخت اخالقی

 ----  0.76 0.63 0.67 شایستگی در حساسیت اخالقی

 0.80 0.52 0.52 0.57 شایستگی در تصمیم گیري اخالقی

                                                                                                                                        
1. Content Validity 
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یر جذر میانگین واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که قرار دارند مقاد

دهند که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهاي پژوهش بیشترین مقدار را نشان می

 است.

  هایافته

در دو بخش کمی و کیفی  هاي علمیبا استفاده از روش ي پژوهشهااین بخش داده در

ها پیش پردازش ؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل دادهگیردیم ارزیابی قرارتحلیل و مورد 

شدگی اتفاق ها گمها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در برخی از گویهداده

ها براي رفع این مشکل از روش میانه براي جایگذاري مقادیر آن، افتاده است؛ بنابراین

هاي پرت از . به منظور شناسایی دادههاي مفقوده جایگزین شداستفاده شد و تمام داده

گراف باکس پالت استفاده شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد. عالوه بر 

تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی هاي بیها در نرم افزار اکسل براي حذف آزمودنیاین

پاسخ هر یک از  در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار

نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف  0.3هاي پژوهش کمتر از ها به سوالآزمودنی

ي آزاد اسالمی استان هادانشگاهنشد. ابعاد شایستگی اخالقی با رویکرد اسالمی در 

مازندران کدامند؟ شایان ذکر است که با ده خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه 

آورده شده  3مصاحبه را در جدول  هايالؤسهفت سؤال مصاحبه شد.  ساختاریافته با

هاي ارائه شده براي هر سؤال پس از تحلیل محتوا توسط پژوهشگر و دو است. پاسخ

 آورده شده است. 5و  4نفر از متخصصین آمار در جدول 

  مصاحبه هايالؤس .3جدول 

 سؤال ردیف

 اند؟عالی کداملگوي اسالمی از دیدگاه حضرتابعاد تشکیل دهنده شایستگی اخالقی با ا  1

 عالی از شایستگی اخالقی اعضاي هیأت علمی در دانشگاه چیست؟تعریف حضرت 2

4 
 بر اساس الگوي اسـالمی  گر شایستگی اخالقی اعضاي هیأت علمیعالی عوامل بازدارنده و تسهیلحضرت

 دانید؟را در چه می

5 
خصوص شایستگی اخالقی اعضـاي هیـأت علمـی بـر اسـاس الگـوي        راهکارهاي پیشنهادي جنابعالی در

 اسالمی چیست؟

 یی که بیانگر شایستگی اخالقی با رویکرد اسالمی هستند کدامند؟هامؤلفهبه نظر جنابعالی ابعاد و  6

 یی استوار است؟هامؤلفهپیشنهاد شما جهت نهادینه کردن اخالق در دانشگاه به چه  7
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 سؤال ردیف

 یی است؟هامؤلفهرزیابی عملکرد اخالقی اعضاي هیأت علمی در بردارنده چه پیشنهاد شما جهت ا 8

9 
ي اخالقـی اعضـاي هیـأت علمـی در دانشـگاه در بردارنـده چـه        هـا یسـتگ یشاپیشنهاد شما جهت بهبـود  

 یی است؟هامؤلفه

ابعاد نیز چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتواي مصاحبه در مورد  4در جدول 

  آورده شده است. یآزاد اسالم هاي¬در دانشگاه یاسالم کردیبا رو یاخالق یستگیشا

 چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتواي مصاحبه .4جدول 

 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد
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 I3,I7 هاي تخصصی در سازماناي اسالمی معطوف به زمینهبه اخالق حرفهدانش نسبت 

 I4,I8 داشتن دانش موضوعی و آگاهی نسبت به استانداردهاي اخالق حقیقی در دین اسالم

 I4,I7 ي اسالمهاآموزهدارا بودن دانش کافی در زمینه رفتارهاي اخالق مدارانه و قانونی بر اساس 

 I2,I3 هاي اخالقی مربوط به پژوهش با رویکرد اسالمیافی در زمینهدارا بودن دانش ک

 I1,I8,I10 اخالقی مربوط به آموزش با رویکرد اسالمی هايدارا بودن دانش کافی در زمینه

 I2,I3,I7,I9 دارا بودن مهارت تحلیلی در یک موقعیت مشکل ساز اخالقی بر پایه ادبیات اسالمی

 I4,I6 ر زمینه حل مسائل اخالقیداشتن مهارت شناختی د

 I4,I5,I8,I9 دارا بودن مهارت جهت حل مشکالت درون سازمانی بر اساس مبانی اخالق/ اسالمی

 I5,I9 هاي دینیهاي اخالقی مبتنی بر آموزهتوانمندي و مهارت دردفاع از ارزش

 I4,I8 اعتقاد درونی نسبت به ارزشهاي اخالقی و دینی

 I1,I5,I9 ت به رعایت اصول اخالقی اسالمیباور قلبی نسب

 I2,I3 رعایت قسط و عدالت اسالمی رفتار اخالقی مبتنی بر باور به

 I1,I8,I10 داشتن تفکر نقادانه در زمینه رفتاراخالقی اسالمی

 I2,I3,I7,I9 هاي دینیاخالقی بر اساس آموزه اعتقاد به حل معضالت

 I5,I6 اخالقی بر اساس باورهاي مذهبی و دینی رفتار دارا بودن تفکر مبتنی بر

 I4,I7,I8,I9 آگاهی از قوانین اخالقی بارویکرد اسالمی و ترویج آن در سازمان

 I6,I9 ي اسالمیهاآموزهآگاهی از اصول اخالقی بر اساس 

 I1,I8 ي دینیهاآموزهآگاهی از منشور اخالقی بر اساس 

 I4,I5 هاآموزه هاي اسالمی و اشاعه آنآگاهی از کدهاي اخالقی مبتنی بر

 I1, I10 اخالقی با رویکرد اسالمی در محیط کار مسائلوجود تمایالت مبتنی بر رعایت 

 I2, I4 حس تعهداخالقی نسبت به انجام کار بر پایه اعتقادات به اخالق گرایی اسالمی داشتن

 I7, I1 رفتار اخالقی در محیط کار درك معنوي نسبت به

 I4, I5 I2, I3 صداقت تمایل نسبت به رفتار اخالقی مبتنی بر

 I3, I7, I9, I4 ي دینیهاآموزهداشتن حس وجدان کاري بر اساس مبانی و 
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 I1, I10 اخالقی سازمان امورات در انجام دارا بودن توانایی علمی و عملی

 ,I1, I5, I7, I8 دارا بودن قدرت مقابله با رفتار غیراخالقی و غیرمسئوالنه در زمینه پژوهشی
I10 

  هاي دین اسالمي غیر اخالقی بر اساس آموزههاآموزشبرخورد جدي با 

 (امر به معروف و نهی از منکر) 
I3, I7, I9, I1 

  ي دین اسالم هاآموزهي غیر اخالقی بر اساس برخورد جدي با پژوهشها

 (امر به معروف و نهی از منکر)
I8, I10, I3 

 I2, I3, I7, I9, I2 هاتوانایی تشخیص به موقع مشکالت اخالقی در سازمان و برخورد با آن

 I4, I6, I3 هاي اخالقیهاي مقتضی جهت حل مسائل سازمان با استفاده از روشاتخاذ تصمیم

  را بودن قدرت استدالل منطقی در امور و یافتن راه حل مناسب و اخالقی دا

 پیش آمده در سازمان مسائلبراي 
I1, I7, I8, I4 

 I7, I8, I9 بدون در نظر گرفتن نفع شخصی، توان انتخاب بهترین تصمیم براي سازمان

 I6, I10, I1 مشارکت هاي خاص از طریقگیريها و تصمیمهاي اخالقی در موقعیتانجام انتخاب

 I1, I2 دارا بودن مهارت حل مساله و شناخت راه حلهاي متفاوت بر اساس مبانی اخالق/ اسالمی

 I3, I4, I9, I2 ها در سازمان و انتخاب سیاست متناسب در قبال آنتحلیل پیامدهاي اخالقی تصمیم

  هایی لح گیري هابر دیگران و اتخاذ راهدر نظر گرفتن نتایج تصمیم

 براي به حداقل رساندن ضرر ناشی ازآن
I1, I5, I7 

   قاطعیت در زمینه برخورد با سهل انگاري در انجام امورات سازمان

 ي دینیهاآموزهبر اساس 
I3, I7, I9 

  ي وفاي به عهد و پرهیز از سخن لغو هاارزشقاطعیت در زمینه اجراي 

 ي اسالمیهاآموزهبر اساس 
I4, I6, I10 

 I1, I7, I9 ي دینیهاآموزهدر سازمان بر اساس  اجراي عدالت اظعیت درق

 I5, I8, I10 قاطعیت در برخورد با قصور در انجام وظایف محوله و التزام به پاسخگویی

 I2, I3, I9 قاطعیت درنپذیرفتن کارهایی که زمان یا منابع الزم را براي انجام دادنشان در اختیار ندارند

 I6, I7, I1 هایی که ازانجام آن ناتوانندر رد مسئولیتقاطعیت د

 I2, I5 قاطعیت در اجراي اخالق دینی و عمل به واجبات دین

 I4, I8 شجاعت در اتخاذ تصمیمات اخالقی مهم و اساسی و عدم هراس در اجرایی کردن آن

 I7, I9, I1 قوانین اخالقی در محیط کار کامل شجاعت جهت اجراي

 I1, I3, I10 رفتاراخالقی در سازمان و برخورد قاطع جهت اجرایی ساختن شجاعت

 I8, I9 شجاعت در احقاق حق کارکنان

 I5, I6, I2 ي مربوط به اصالح رفتار غیر اخالقیهایسختشجاعت در پذیرش 

 I1, I7 رفتارغیر اخالقی افراد خاطی شجاعت جهت سرکوب

 I1, I9, I10 مده در سازماناخالقی پیش آ معضالت در قبال شهامت

 I3, I5 سازمان ي اخالقیهااستیسشجاعت در اجرایی ساختن 
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 I2, I7 تالش جهت اصالح آن و، شجاعت در پذیرش خطاهاي خود

 I6, I8 تقابل میان افراد در سازمانایجاد جو مبتنی بر احترام م

 I3, I9 سازماندر  ایجاد جوي مبتنی بر صداقت

 I5, I7 ي دینیهاآموزهایجاد جوي مبتنی برتمایل به کار تیمی و مشارکت با دیگران بر اساس 

 I2, I9 ي دینیهاآموزهبر اساس  ایجاد جوي مبتنی بر گذشت و فداکاري

 I1, I6, I10 ن و کارکنان بر منافع شخصیسازما مقدم دانستن منافع

 I8, I10 به افراد تحت سرپرستی در زمینه مسائلی که برایشان مهم است. اطالع رسانی

 I4, I5 بهترین خدمات به منابع انسانی تقسیم قدرت و منابع جهت ارائه

 ,I1, I5, I7, I8 صداوگام تن، حالت چهره، هاي غیرکالمی مانند زبان بدندارا بودن مهارت
I10 

 I3, I7, I9, I1 اعتقاد قلبی نسبت به رعایت اصول اخالقی اسالمی

 I8, I10 درسازمان ي فرهنگی ناشی از تنوع فرهنگیهاتفاوتپذیرش 

 I2, I3, I7, I9, I2 اطالعات مهم.. آگاه سازي افراد از اعتماد سازي از طریق

 I4, I6 ي اسالمیهاآموزهنونی بر اساس اشتیاق به رفتارهاي اخالق مدارانه و قا

 I1, I7, I8, I4 استانداردهاي اخالقی اسالمی داشتن دانش موضوعی مربوط به شاخص روابط انسانی بر اساس

 I7, I8, I9 ي دینیهاآموزهآراسته بودن به صفت ایثار و از خود گذشتگی بر اساس 

 I6, I10, I1 به صورت اجتماعیمهارت کسب اخالقیات به صورت فردي و ترویج آن 

 I1, I2 ي اخالقیهاارزشگرایش درونی نسبت به تحقق 

 I3, I4, I9 توجه به نیازها در کنار تاکید بر رعایت اصول و باورهاي مذهبی و دینی

 I1, I5, I7 وفاي به عهد و پرهیز از سخن لغو دارا بودن صفت

 I3, I7, I9 ي دینیهاآموزهپذیرش اشتباه خود بر اساس 

 I4, I6, I10 داشتن حس عدالت طلبی

 I1, I7, I9 داشتن حس وظیفه شناسی

 I5, I8, I10 در سازمان قسط و عدالت اسالمی دیدگاه مثبت مبتنی بر رعایت تعیین

 I2, I3, I9, I4 نسبت به تخطی از اخالق اسالمی حساسیت و عکس العمل نشان دادن

 I6, I7 اي مبتنی بر اخالقیات در سازمانرفتارحرفه  تعیین وترویج

 I2, I5, I1 انتخاب محیط اخالقی مناسب به منظور عملکرد مؤثر کارکنان

 I4, I8, I10 افشا مشکالت اخالقی سازمان ي مناسب جهتهااستیسانتخاب 

 I7, I9, I1 اجرایی ساختن انها در سازمان و، منشور اخالقی يهامؤلفهانتخاب 

 I1, I3, I11 تماتیک و نقادانه روشن بر اساس آنچه در دین اسالم بر آن تاکید شده استتفکر سیس

 I8, I9, I10 روزمره مسائلاستفاده از ارزشهاي اعتقادي و اجتماعی مناسب جهت حل 

 I5, I6, I2 رعایت اخالق دینی و عمل به واجبات دین

 I1, I7, I13, I4 مبین اسالمدین  يهاآموزهاحترام به باورهاي دیگران بر اساس 

 I1, I9, I10 برقراي مناسبات صحیح و اخالقی با دیگر همکاران
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 I3, I5, I1 شفافیت در انواع ارتباطات کالمی و نوشتاري جهت جلوگیري از بدفهی

 I2, I7, I10 یدگی شفاف به تخلفات اخالقی زیردستانرس

 I6, I8, I12, I3 شفاف با دیگران بر اساس اصول اخالقی و اسالمی ارتباط

ي دین اسالم هاآموزهبرخورد قاطعانه با آموزش و پژوهشهاي غیر اخالقی بر اساس 

 (امر به معروف و نهی از منکر)
I3, I9, I11, I4 

 ,I1, I5, I7, I8 حلیلی دریک موقعیت مشکل سازاخالقی بر پایه ادبیات اسال میدارابودن مهارت ت
I10 

 I3, I7, I9, I1 ي دینهاآموزهرسیدگی به تخلفات اخالقی زیردستان بر اساس 

 I8, I10 ي دینیهاآموزهبرخورد منصفانه و به دور از تعصب با همکاران بر اساس 

 I2, I3, I7, I9, I2 با کارکنان عدالت داشتن برخورد منصفانه ومبتنی بر

 I4, I6, I1 اخالقی با توجه به باورهاي مذهبی مسائلتشخیص به موقع مشکالت و توانایی در حل 

 I1, I7, I8 هاي اخالقیآگاهی از قضاوتها و پیش داوریها و حل آنان از روش

 I7, I8, I9 پیش آمده مسائلي قدرت استدالل منطقی امور و یافتن راه حل مناسب و اخالقی برا

 I6, I10 سیستم اخالقی توسط مدیران ارزیابی مداوم

 I3, I5 هاي تخصصی در سازماناي اسالمی معطوف به زمینهدانش نسبت به اخالق حرفه

ارائه شده است. ، اي که از تحلیل محتوا حاصل شدهمفاهیم اولیه، در جدول فوق

پژوهش بوده و در ستون دوم جدول  سؤالور اساسی بیانگر مح، اطالعات جدول باال

هاي ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان آورده شده است که از کدگذاري باز به پاسخ

کد مربوط به مصاحبه شونده آورده شده است. ، دست آمده و در ستون سوم یعنی کد

نداده و یا  به سؤال یا سواالتی پاسخ، در برخی از جداول تعدادي از مصاحبه شوندگان

هاي شناسایی شده اند. شاخصبه چندین عامل اشاره کرده سؤاالتدر پاسخ به برخی 

به دست آمده و بعد از استخراج  سؤاالتهاي کالمی هستند که از پاسخ به همان گزاره

برخی داراي اشتراك بودند که براساس ادبیات و مبانی ، هاي کالمیکلیه این گزاره

 96دي شدند و براساس آن مفاهیم ثانویه شکل گرفتند. در نهایت بننظري موجود دسته

ابتدا باید از این ، هاشاخص از مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در شناسایی مولفه

، هاي موجود را براي تحلیل به کار برد یا به عبارتیتوان دادهمسأله اطمینان یافت که می

ونه و رابطه بین متغیرها) براي تحلیل عاملی هاي مورد نظر (اندازه نمآیا تعداد داده

استفاده  2و آزمون بارتلت 1مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص (کا ام او)

                                                                                                                                        
1. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 
2. Bartlett 
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گیري از طریق ارزیابی کوچک بودن منظور کفایت نمونه شود که این شاخص بهمی

تر شود. هرچه میزان شاخص به یک نزدیکهمبستگی جزئی بین متغیرها بررسی می

باشند و معموالً مقادیر کمتر از تر میهاي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسبباشد داده

ها را مورد باشد. آزمون کرویت بارتلت تقارن دادهبراي تحلیل عاملی مناسب نمی 0.6

ها همبستگی بدون جهت است) و به بررسی و عامل سؤاالتدهد (در بررسی قرار می

-داري آزمون بارتلت کوچکپردازد. اگر سطح معنیبستگی میهمانی بودن ماتریس هم

، باشد تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مناسب است. در جدول زیر 0.05تر از 

هاي موجود و شناسایی و آزمون بارتلت روي شاخص نتایج حاصل از شاخص کا ام او

 توان مشاهده کرد.شده براي متغیرهاي مدل پژوهش را می

  و بارتلت نتایج آزمون (کا ام او) .5جدول 

 نتایج آزمون 

هاي شناسایی ابعاد و مولفه

شایستگی اخالقی با رویکرد 

ي آزاد هادانشگاهاسالمی در 

 اسالمی استان مازندران

 0.978 گیري (کا ام او)ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 41089.053 کاي اسکوئر

 4560 درجه آزادي

 0.000 اداريسطح معن

بوده و مقادیر تقریباً  0.6از  تربزرگ شاخص (کا ام او)، براساس نتایج به دست آمده

هاي دهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصنزدیک به یک را نشان می

براي آزمون بارتلت نیز  0.000داري شناسایی شده براي تحلیل عاملی بود. سطح معنی

طور که گفته شد بودن متغیر پژوهش براي تحلیل عاملی بود. هماننشان دهنده مناسب 

ي آزاد هادانشگاههاي شایستگی اخالقی با رویکرد اسالمی در در شناسایی ابعاد و مولفه

 96روي ، اسالمی استان مازندران براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا

شد. جدول اشتراکات براي همه  شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام

دست آمد و نیاز به حذف هیچ سوالی نبود. در جدول زیر نیز به 0.5ها باالي شاخص

  را مشاهده کرد. 1توان تبیین واریانس کلمی

                                                                                                                                        
1. Total Variance Explained 
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  هاي مستخرجهتبیین واریانس مولفه .6جدول 

 مؤلفه
 چرخش یافته مجموع مربع بارهاي مجموع مربع بارهاي استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل

1 51.53 53.678 53.678 51.53 53.678 53.678 10.785 11.234 11.234 

2 3.416 3.558 57.236 3.416 3.558 57.236 10.597 11.039 22.273 

3 2.303 2.399 59.635 2.303 2.399 59.635 9.463 9.858 32.131 

4 1.997 2.08 61.715 1.997 2.08 61.715 8.667 9.028 41.159 

5 1.628 1.696 63.411 1.628 1.696 63.411 6.505 6.777 47.935 

6 1.502 1.564 64.976 1.502 1.564 64.976 5.347 5.57 53.505 

7 1.322 1.378 66.353 1.322 1.378 66.353 5.069 5.28 58.785 

8 1.257 1.309 67.662 1.257 1.309 67.662 3.878 4.04 62.825 

9 1.176 1.225 68.887 1.176 1.225 68.887 3.592 3.741 66.566 

10 1.153 1.201 70.088 1.153 1.201 70.088 2.959 3.082 69.649 

11 1.078 1.123 71.211 1.078 1.123 71.211 1.304 1.358 71.007 

12 1.011 1.053 72.264 1.011 1.053 72.264 1.207 1.257 72.264 

13 0.97 1.01 73.274 0.97 1.01 73.274 0.97 1.01 73.274 

14 0.918 0.957 74.231 0.918 0.957 74.231 0.918 0.957 74.231 

15 0.841 0.876 75.107       

16 0.783 0.816 75.923       

17 0.773 0.805 76.728       

18 0.755 0.786 77.514       

19 0.739 0.769 78.283       

20 0.676 0.704 78.987       

...          

95 0.04 0.04 99.989       

96 0.011 0.011 100       

ي اول داراي مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و مولفه 14، با توجه به جدول فوق

هاي واریانس ابعاد و مولفه، درصد 74مانند. این عوامل تا تقریباً در تحلیل باقی می

ي آزاد اسالمی استان مازندران را هادانشگاهشایستگی اخالقی با رویکرد اسالمی در 

 به متغیرها و نیز دستیابی بین روابط ماهیت درباره منظور تحقیق کند. بهتبیین می

و با معنی  ها مهممولفه در تعریف 4/0باالتر از  ضرایب، هامولفه و نامگذاري تعاریف

  شده است. در نظر گرفته تصادفی عامل عنوان حدود به کمتر از این بوده و ضرایب

هاي شناسایی شده بعد از تعدیل توسط حمایت ادبیات موجود در در نهایت مولفه

  آمده است: 7جدول 
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 موجود هاي مستخرجه شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیاتمولفه .7جدول 

 بعد مؤلفه تعداد شاخص

 دانش اخالقی 5

 شایستگی در شناخت اخالقی

 مهارت اخالقی 4

 نگرش اخالقی 3

 تفکر اخالقی 3

 آگاهی اخالقی 4

 احساسات فردي 5

 شایستگی در حساسیت اخالقی
 قدرت اخالقی 6

 استدالل و تصمیم گیري حساسیت در 13

 شجاعت اخالقی 9

 جو اخالقی 4

 گیري اخالقیشایستگی در تصمیم
 رهبري اخالقی 17

 انتخاب اخالقی 6

 شفافیت اخالقی 8

 0.05بزرگتر از  هادادهها از لحاظ نرمال بودن توزیع داري در همه مولفهسطح معنی

  باشد.نرمال می، به عبارت دیگر توزیع مربوط، باشدمی

 کرد؟ ارائهتوان می میچه مدلی براي شایستگی اخالقی با رویکرد اسال -

به منظور تعیین الگوي مناسب براي ابعاد شناسایی شده از مدل تحلیل عاملی تائیدي 

استفاده گردیده است. از مدل تحلیل عاملی تائیدي استفاده گردید. شکل زیر نمودار 

دو و -هاي خیدهد. همانگونه که شاخصها را نشان میمسیر برازش شده به داده

RMSEA کند. ها ارائه میمدل اصالح شده برازش مناسبتري را به داده، دهندمی نشان

  هاي مدل در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.خروجی

 هاي برازش تحلیل مسیر مدلشاخص .9جدول 

  نام شاخص
 هاي برازششاخص

حد مجازمقدار

Chi-square/df 2.71 3از  کمتر 

RMSEA 1/0کمتر از  0.050 آورد)(ریشه میانگین خطاي بر 

CFI (برازندگی تعدیل یافته) 9/0باالتر از  0.98 

NFI (برازندگی نرم شده) 9/0باالتر از  0.98 

GFI (نیکویی برازش) 8/0باالتر از  0.94 

AGFI (نیکویی برازش تعدیل شده) 8/0باالتر از  0.91 
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ت مطلوبی قرار برازش مدل در وضعی يهاشاخص شودیمهمانگونه که مشاهده 

اي که در ادبیات پیشینه صورت گرفته است. البته شایان ذکر است براساس مطالعه

هاي هر بعد هایی بود که شاخصهریک از ابعاد شناسایی شده خود شامل مولفه، گرفت

ها ها و شاخصمولفه، ي مقادیر پارمترهاي مربوط به ابعاد. کلیهدهندیمها را تشکیل آن

رهاي عاملی و ضرایب مسیر در جداول زیر به صورت خالصه آورده شده به همراه با

 است.

 برآوردهاي مربوط به مدل .10جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

شایستگی در 

 شناخت اخالقی

 پذیرفته شد 21.32 0.85 دانش اخالقی --->

پذیرفته شد---

پذیرفته شد---

پذیرفته شد---

پذیرفته شد---

شایستگی در 

 حساسیت اخالقی

 پذیرفته شد 23.57 0.90 احساسات فردي --->

پذیرفته شد---

---
حساسیت در

پذیرفته شد

پذیرفته شد---

شایستگی در 

  گیري اخالقیتصمیم
 پذیرفته شد 21.34 0.85 جو اخالقی --->

 

پذیرفته شد---

پذیرفته شد---

پذیرفته شد---

پذیرفته شد---

تمام بارهاي عاملی از وضعیت مطلوبی ، همان طور که در جدول باال مشخص است

هاي گیري ابعاد را دارند. در نهایت با توجه به یافتهبرخوردار بوده و قابلیت اندازه

 صورت شکل زیرپرسشنامه و مبانی نظري مدل نهایی به، پژوهش مبتنی بر مصاحبه

  گردد.می ارائه
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  گیريبحث و نتیجه

، اجتماعی، بی شک ساختن درونی انسان و اصالح و تهذیب نفس او در سعادت فردي

دنیوي و اخروي او بسیار حائز اهمیت است. به طوري که اگر انسان تمامی علوم را 

اما از تسخیر درون ، تحصیل کند و کلیه نیروهاي طبیعت را به تسخیر خویش در آورد

از رسیدن به سعادت و نیل به کمال باز خواهد ماند. ، تسلط بر نفس خود ناتوان باشد و

ترین اصول یاساسواضح است اخالق الزمه دستیابی به تعالی و کمال است. یکی از 

اهمیت به اصول اخالقی انسانی است. ولی ، ایجاد ارتباط سالم و اثر گذار با سایر افراد

دگی پیچیده ماشینی و عدم توجه به ابعاد روحی و معنوي در جهان امروز به دلیل زن

گیرد. به همین ینمقرار  انسان بسیاري از اصول اخالقی در میان افراد جامعه مورد توجه

توجه به ، در سازمانهاي امروزي دلیل و به دلیل مشکالت اخالقی به وجود آمده
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نیز یکی از ، اسالمر اخالقیات اهمیت فراوانی پیدا کرده است. علم اخالق از نظ

و مخصوصاً  بعثت انبیاءهاي اصلی ترین علوم است چرا که از هدفیفشرترین و مهم

است. در کتب بوده تزکیه نفوسو  تهذیب اخالقوسلم وآلهصلی اهللا علیه پیامبر اکرم

به طوریکه همواره ، به وفور بر مساله اخالق گرایی اشاره شده است، اناندینی مسلم

ین اصول ترمهمتربیت و تالش براي پرورش انسانها از اولویت برخوردار بوده. یکی از 

اهمیت به اصول اخالقی انسانی است. ولی ، ایجاد ارتباط سالم و اثر گذار با سایر افراد

چیده ماشینی و عدم توجه به ابعاد روحی و معنوي در جهان امروز به دلیل زندگی پی

 گیرد.ینمقرار  انسان بسیاري از اصول اخالقی در میان افراد جامعه مورد توجه

، یکی از ابعاد اصلی شایستگی اخالقی که در این پژوهش نیز به آن پرداخته شد

ستگی شایستگی در شناخت اخالقی است. بدین معنی که اساتیدي که از این نوع شای

که در شرایط مختلف کاري  دانندیمدانش اخالقی را دارند و ، در واقع، برخوردارند

از  هاآن، کمک کنند. همچنین مسائلچگونه بر مبناي اخالقیات عمل کنند و به حل 

از چه راههاي اخالقی به حل مسلیل مواجهه  دانندیممهارت اخالقی برخوردارند و 

، رش اخالقی نیز برخوردارند بدین معنا که در ضمیر خوداز نگ، بپردازند. این اساتید

از اخالق  معموالًو به آن پایبندند. این اصول اخالقی  دانندیمیکسري اصول اخالقی را 

نماد آن را در ، . این اصول در آنها نهادینه شده است. به طوریکهگیردیماسالمی نشئت 

اساتیدي که از شایستگی شناخت ، ندید. عالوه بر ای توانیمرفتار ایشان به وضوح 

در پژوهش حاضر به عنوان  مؤلفهتفکر اخالقی دارند. این ، اخالقی برخوردارند

، در واقع، معرفی شد. تفکر اخالقی، سهم بیشتري را داشت هامؤلفهکه از سایر  يامؤلفه

 تفکري است که چاشنی معنویات و توجه به دین و اسالم را به خود گرفته است و بر

. این نوع بردیممسیر را پیش ، با تفکر منطقی و اخالقی، استاد مورد نظر، این اساس

بوده و وي را در اغلب مسئولیتهاي  مؤثرتفکر در بهبود عملکرد استاد مورد نظر بسیار 

تا اساتید با وجدان کاري  شودیمموجب ، . تفکر اخالقیرساندیمشغلیش یاري 

و این وجدان کاري را امري بدیهی در کار خود تلقی  بیشتري به شغل خود ادامه دهند

آگاهی اخالقی است. استادي که از ویژگی آگاهی ، کنند. ویژگی دیگر مورد بررسی

در موقع  داندیماشراف کامل داشته و ، اخالقی برخوردار است. نسبت به مسائل اخالق

، اخالقی مسائلت به جه رفتاري باید از خود بروز دهد. آگاه نبودن اساتید نسب، لزوم
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 مسائل. داشتن آگاهی نسبت به کندیمصدمه زیادي به دانشگاه و دانشجویان آن وارد 

بر اساس  حتماً. این عمل شودیماخالق در بین اساتید منجر به عمل اخال مدارانه نیز 

  پیرامون خواهد بود. مسائلتفکر منطقی و اخالق و آگاهانه نسبت به 

، ي آزاد استان مازندرانهادانشگاهقی اعضاي هیئت علمی بعد دیگر شایستگی اخال

 مسائلنسبت به رعایت ، بعد شایستگی در حساسیت اخالقی است. در این بعد اساتید

در استدالل و تصمیم  متعاقباًو  دهندیما زخود حساسیت و تعصب نشان ، اخالقی

 مسائلکه نیبت به . اساتیدي کنندیمتوانمندي خوبی کسب ، گیري بر پایه اخالقیات

و توانایی تصمیم  کنندیمبرخورد  مسائلبا  ترراحت، دهندیماخالق حساسیت نشان 

به ، انسانی در این اساتید يهاارزش، را دارند. همچنین تريیمنطقو  تردرستگیري 

 يهاارزش، و در آن کنندیمعمل ، چاکه بر مبناي دین مبین اسالم، رسدیماوج خود 

مسئولیت پذیري و کمک به ، وفاداري، صداقت، دي مانند نوع دوستیانسانی و فر

. شایستگی شودیمدیگران و فداکاري نسبت به هم نوع به عنوان ارزشهاي واال شناخته 

و به عبارتی به آنها  دهدیمقدرت بیان نظرات را به اساتید ، در حساسیت اخالقی

رشهاي خود به راحتی قضاوت و آنها با توجه به درستی نگ دهدیمشجاعت اخالقی 

، حساسیت اخالقی يهامؤلفه. یکی دیگر از آورندیمو استدالل منطقی برایش  کنندیم

تا از  کندیمشایستگی در آموزش و پژوهش است. این شایستگی به اساتید کمک 

سرقتهاي علمی خودداري کرده و پژوهشهاي پاکی را به دانشگاه و جامعه عرضه کنند. 

برخورد ، کندینمدانشجویان و افرادي که اخالقیات را در پژوهشها رعایت  با، همچنین

کنند. د رمورد آموزش نیز وضع به همبین منوال است. اساتیدي که حساسیت اخالقی 

و براي ارائه  شوندیمسر موقع در کالس حاضر ، بر اساس وجدان کار خود، دارند

  .کنندینماز هیچ کوششی دریغ ، محتواي دروس

این پژوهش به منظور شناخت بهتر موضوع در زمینه شایستگی اخالقی با  در

هاي عمیق از طریق مصاحبه، آن يهامؤلفهرویکرد اسالمی و همچنین شناسایی ابعاد و 

علمی و مسئولین صورت انفرادي با خبرگان دانشگاهی و اعضاي هیئتو اکتشافی به

نفر رئیس  5این افراد شامل ، دصورت هدفمند انتخاب شده بودنکه به دانشگاهی

، بنیانریزي پژوهشی در امور دانشنفر معاون برنامه 1، نفر رئیس پژوهشگاه 1، دانشگاه

هاي داده نفر معاون امور فرهنگی بودند. 1نفر معاون آموزشی و  1، نفر رئیس واحد 1



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         1256

، ژوهشیمثابه تکنیکی پآوري و با استفاده از روش تحلیل محتوا بهکیفی الزم جمع

ها و عوامل اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. این مقوله، مفاهیم

 هايها مبناي تدوین ابزار (پرسشنامه) براي شناخت ابعاد و مؤلفهعوامل و مقوله، مفاهیم

اخالقی با الگوي اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران گردید.  شایستگی

از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با ، از روایی بخش کیفی پژوهش براي حصول اطمینان

این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. 

هاي براي محاسبه پایایی مصاحبه، پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی نیز

بعد شایستگی اخالقی با  3، هامصاحبهانجام گرفته استفاده شد. پس از تحلیل محتواي 

ي آزاد اسالمی استان مازندران استخراج شده است که هادانشگاهرویکرد اسالمی در 

 4شایستگی در حساسیت اخالقی (، )مؤلفه 5عبارتند از شایستگی در شناخت اخالقی (

شاخص شناسایی  96، ). همچنینمؤلفه 5گیري اخالقی () و شایستگی در تصمیممؤلفه

ي اول اي که در زمینه ادبیات این حوزه صورت گرفت مولفهاساس مطالعه شد. بر

ي سوم نگرش مولفه، گویه) 4ي دوم مهارت اخالقی (مولفه، گویه) 5دانش اخالقی (

ي پنجم آگاهی اخالقی مولفه، گویه) 3ي چهارم تفکر اخالقی (مولفه، گویه) 3اخالقی (

 6ي هفتم قدرت اخالقی (مولفه، گویه) 5ي ششم احساسات فردي (مولفه، گویه) 4(

ي نهم شجاعت مولفه، گویه) 13ي هشتم توان استدالل و تصمیم گیري (مولفه، گویه)

ي یازدهم رهبري اخالقی مولفه، گویه) 4ي دهم جو اخالقی (مولفه، گویه) 9اخالقی (

افیت ي سیزدهم شفمولفه، گویه) 6ي دوازدهم انتخاب اخالقی (مولفه، گویه) 17(

نامگذاري شد. بر ، گویه) 9ي چهاردهم قضاوت اخالقی (مولفه، گویه) 8اخالقی (

گویه طراحی شد  96محقق ساخته شامل  ياپرسشنامه، اساس شاخصهاي به دست آمده

، ي آزاد استان مازندران شاملهادانشگاهعلمی نفر از اعضاي هیئت 420و د راختیار 

، واحد بهشهر، شهر-دانشگاه آزاد واحد قائم، بابل دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد ساري

واحد علوم و ، واحد سوادکوه، واحد رامسر، واحد چالوس، واحد جویبار، واحد تنکابن

واحد نور و واحد ، واحد نکا، علوم و تحقیقات مازندران، اله آملی تحقیقات آیت

، از روایی صوري ،قرار گرفت. براي اطمینان از روایی پرسشنامه محقق ساخته، نوشهر

، محتوا و سازه استفاده شد و با توجه به نظرات ارزشمند افراد و صاحبنظران ذیصالح

نیز از دو روش آلفاي کرونباخ و پایایی ، قرار گرفت. براي محاسبه پایایی دییتأمورد 
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گزارش شد. درنهایت  7/0ترکیبی استفاده شد. که ضریب همـه گویـه هاي آن بـاالي 

سازي معـادالت و مدل يانمونه تک t ه دست آمده از طریق آزمونب يهاداده

 تجزیه و تحلیل شد. spss ،Lisrelسـاختاري و بـا استفاده از نرم افزار 

  منابع

ي اثر دوگانه و نقش قصد در قضاوت بررسی آموزه، )1390جواد (، ناصر و حاتمی، آقابابایی

 .79- 87صص ، 3 شماره، 4دوره ، اخالق و تاریخ پزشکی، اخالقی

دوره ، اخالق و تاریخ پزشکی، اي در آموزشاصول اخالق حرفه، )1391معصومه (، پورایمانی

 .25-38صص ، 6شماره ، 5

هاي دینی و اخالقی بر اثربخشی مدیران دولتی. یستگیشایر تأث). 1395سید ابراهیم. (، ساداتی

 سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

). بررسی رابطه 1394. (شبنم، زینالی و دمحم، شیخه پور ؛احمد، ابراهیمی ؛زانیار، شیخه پور

اخالق کاري اسالمی و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور. 

 .241-225صص: ، )1(23، مدیریت اسالمی

بررسی تأثیر . )1392. (میر حسن، سیدعامريو  سید محمد، کاشف؛ مرتضی، فتاح پور مرندي

پاییز و ، معرفت اخالقی .آموزش هاي اخالقی بر تصمیم گیري اخالقی مربیان ورزشی

 .66- 57صص: ، ترویجی- علمی 14شماره ،  1392زمستان 

رابطه متقابل معنویات و مادیات ، )1393محمد (، حسن و اسمعیلی کجانی، هکرديزاده دفرج

(پیاپی  3شماره ، سال نهم، فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، با تصمیم گیري اخالقی

29.( 

). نقش میانجی 1394. (علی، محمدزاده ابراهیمی و طیبه، رحیمی پردنجانی ؛لیال، کیوان لو

 تعهد سازمانی. انگیزش درونی در رابطه بین اخالق کار اسالمی با رضایت شغلی و

 .82-69صص: ، )6(8، اخالق و تاریخ پزشکی

 تهران: طرح نو.، اخالق و عدالت، )1380محمدرفیع (، محمودیان

). تبیین 1392. (آزاده، علوي و سیدعلی اکبر، احمدي ؛سیدرضا، سیدجوادین ؛علیرضا، موغلی

ي شغلی (مورد هاارزشوندي سازمانی با واسطه مدل اخالق کار اسالمی و رفتار شهر

، ))30(پیاپی 2(10، مدیریت اطالعات سالمتمطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان). 

 .10-1صص: 
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گیري اخالقی مدیران مالی رویکردهاي تصمیم، )1389صفدر (، پورغالمحسین و علی، مهدوي

 .33-53صص ، 2شماره ، سال اول، مجله دانش حسابداري، هاشرکت

گیري اخالقی هاي آموزشی در تصمیمچالش، )1387فاطمه (، امیر و الحانی، واحدیان عظیمی

 .21-30صص ، 4شماره ، 1دوره ، اخالق و تاریخ پزشکی، در پرستاري
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