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چکید
پژوهش حاضر به منظور بررسی مفاهیم و اولویتبندی مؤلفههای شایستگی اخالقی مدیران دانشگاهی
انجام شده است .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی پیمایشی
است .جامعه پژوهش ،تمام کارکنان دانشگاه تهران است که به شیوه نمونهگیری طبقهای متناسب  847نفر
به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه محقق ساخته ی
شایستگی اخالقی با پنج مؤلفه شایستگی اخالقی نسبت به خدا ،نسبت به خود ،نسبت به دیگران ،نسبت
به سازمان و نسبت به شغل استفاده شد .روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد
تأیید قرار گرفت .پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ  1/13به دست آمد .نتایج حاصل از آزمون
رتبهبندی فریدمن نشان داد میانگین رتبهبندی مؤلفههای شایستگی اخالقی ،تفاوت معناداری دارد و مؤلفه
شایستگی اخالقی نسبت به خدا و نسبت به شغل باالترین رتبه را به دست آوردند.
کی هع کییدی
شایستگی اخالقی ،مدیران دانشگاهی ،اولویتبندی.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
 .2استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تهران (رایانامه نویسنده مسئول) jpkarimi@ut.ac.ir:
 .3استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.
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قد ا
کسانی که از هوش فرهنگی و راهبردهای حل تعارض به خوبی استفاده کنند فرصت
در هزاره سوم میالدی و در دنیای پرتالطم کسب و کار کنونی ،سازمانها در تالش و
رقابتاند تا شایسته ترین مدیران را ،به عنوان یک مزیت رقابتی ،شناسایی ،جذب و حفظ
کنند .انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل در فرآیند کار
هر سازمان است .حساسیت این امر از این رو است که اهمیت مدیریت جامعه ،هم در
هدایت آن و هم در سازندگی ابعاد مختلف آن بیش از پیش احساس شده است .به
عبارتی ،مدیریت نقشی بسیار مؤثر و تعیینکننده در روند توسعه و رشد جوامع انسانی
دارد که این امر زمانی میسر میشود که فرد جامعالشرایط به عنوان مدیر شایسته در
رأس تشکیالت قرار گیرد و هرگاه در رأس سازمانها مدیرانی شایسته ،با لیاقت ،ماهر و
آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار گیرند ،موفقیت سازمانی در رسیدن به اهداف
سازمانی تضمین خواهد شد .به همین دلیل مدیران شایسته ،سرمایه راهبردی محسوب
میشوند (موسیزاده و عدلی.)014 :0833 ،
دانشگاه ها در هر جامعه ،معرف باالترین سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب می
شوند و اصول جهانبینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلی می کنند.
همچنین با تربیت متفکران ،دانشمندان و مدیران آینده ،در جهتبخشی به حرکتهای
گوناگون فکری ،اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع میشوند .بنابراین ،احیای
هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسالمی ،مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد
علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی کشور است که در مسیر تعالی آن ،آموزش عالی
نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده خواهد داشت (شورای عالی انقالب فرهنگی،
 .)3-7 :0810رهبر کبیر انقالب نیز در بیان های مکررشان ،مسئله دانشگاهها را جزو
مسائل طراز اول انقالب و کشور دانسته اند و ایشان دانشگاه را برخالف مسئله جنگ که
آن را یک امر موقت میدانستند ،مسئله مهم و ماندگار و اساسی میدانند .از دیدگاه
ایشان دانشگاه از چنان جایگاهی برخوردار است که میتواند عامل سعادت و تعالی کشور
یا ضاللت و گمراهی آن شود ،زیرا دانشگاه عالوه بر نقشی که در موضوع علم و دانش
ایفا میکند ،نقش مهم دیگری در پرورش نیروهای اساسی ادارهکننده کشور دارد؛
درواقع ،اداره مقدرات و امور کشور به دست دانشگاه و دانشگاهیان است (حاجیپور و
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بهادران شیروان .)4 :0810 ،نظام آموزشی کشور در زمره نظامی تلقی میشود که دارای
وسعت بسیار قابل توجهی از نیروی انسانی و همچنین تعداد بسیار زیادی از ذینفعان
مستقیم و غیرمستقیم را در خود جای داده است؛ از همین رو کوچکترین نقصانی در
این نظام ،هزینههای گزافی برای کشور و خانوادهها به بار خواهد آورد (پورکریمی،
قموشی ،احتشام و محسنی.)0 :0816 ،
آموزش عالی با انسان سروکار دارد و مدیریت آموزشی ،مسئول رفاه استادان،
کارکنان ،دانشجویان ،والدین ،جامعه محاط بر دانشگاه و همچنین جامعه بزرگتر است
(ربوره0110 ،0؛ به نقل از مطلبیفرد ،نوهابراهیم ،لطفی و محبت .)31 :0810 ،از این رو،
مدیران دانشگاهها برای تصدی پست حساس و تأثیرگذار مدیریت ،باید از صالحیتها و
شایستگیهای الزم برخوردارباشند (سلیمی ،محمدی ،سلمانپور؛ تركزاده و محمدی،
 .)413 :0815انتخاب و انتصاب مدیران دانشگاهی را نمیتوان به صرف برخورداری از
تواناییهای علمی و تجربی محدود کرد ،بلکه برخورداری از شایستگیهای خاص،
رویکرد و معیار کاملتری محسوب میشود (قرباننژاد و عیسیخانی .)83 :0815 ،رشد
تعداد دانشجویان همچنین افزایش سریع واحدهای دانشگاهی ،باعث روی کار آمدن
مدیرانی در این مراکز شد که از توانمندیهای الزم برای انجام وظایف خویش برخوردار
نبودند و بسیار پرهزینه و مخاطره آمیز است (محمودی و همکاران .)74 :0810 ،در
حالی که جایگاه مدیران در نظام شایستهساالر به نحوی است که وجود مدیران شایسته،
شایستگی و شایستهساالری را در نظام تضمین و جاری میکند (پورکریمی و صداقت،
.)010 :0818
همه مدیران باید شایستگیها و توانمندهای ویژهای که آنان را قادر می کند
وظایفشان را به بهترین نحو انجام دهند ،داشته باشند (پیلی0113 ،0؛ به نقل از سلیمی
و همکاران .)416 :0815 ،اما در اینکه شایستگی چیست ،دیدگاههای مختلفی وجود
دارد .در این راستا ،یافتههای پژوهشی نشان میدهد مدیران دانشگاهها باید عالوه بر دارا
بودن شایستگیهای علمی و فنی ،از شایستگیهای اخالقی نیز برخوردار باشند (سلیمی

1.Rebore
2.Piley
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و همکاران .)416 :0815 ،به عبارتی ،یکی از شایستگیهای مهم مدیران ،شایستگیهای
اخالقی است که به مفاهیم چه چیز درست است؟ یا چه چیز نادرست است؟ اشاره می-
کند و به دلیل اهمیت آن در بین دیگر ابعاد شایستگی مدیران از طرفی و همچنین
اهمیت آن در همه سطوح سازمان به ویژه سطوح عالی که مرکز تصمیمسازی و تصمیم-
گیریهاست ،نقش تعیین کنندهای در موفقیت یا عدم موفقیت سازمانهای عصر حاضر
دارد (بورگالت و همکاران0116 ،0؛ به نقل از درویشی .)0833 ،این شرایط باعث شده
است برخی مدیران کمتر مالحظات اخالقی را مدنظر قرار دهند و نتیجه آن ایجاد
هزینههای زیست محیطی ،رسواییهای مالی و در پی آن کاهش میزان اعتماد عمومی
به آرمانهاست .بنابراین ،شایستگی اخالقی برای سازمانها در حال حاضر نوعی ضرورت
محسوب میشود .آنچه به نظر میرشد این است که برخی شرکتها در موقعیتهای
تصمیمگیری ،شایستگی اخالقی خود را از دست دادهاند .اگر چه تعداد این شرکتها
قابل مالحظه نیست (گرحولز0105 ،0؛ به نقل از احسانی افراکتی ،ضامنی و صالحی،
.)88 :0817
در عصر کنونی از یک طرف با توجه به رقایت پیچیدهی سازمانهای مختلف و
ناهنجاریهای اخالقی بشریت نیاز به توجه به ارزشهای اخالقی بیش از پیش هویدا
شده است (پورکریمی ،احتشام ،قموشی و محسنی .)0 :0815 ،شایستگی اخالقی به
عنوان حل مسئله و مهارت تصمیمگیری برای افراد و فرایندها و وظایف ویژه سازمان
تعریف شده است .سازمانها در دستیابی به اهدافشان باید مؤثر عمل کنند؛ اخالق در
این زمینه نقش مهمی را ایفا میکند .نمونه های بسیاری وجود دارد که سازمانهایی که
در زمینه اخالق شکست خوردهاند ،هزینههای گزافی را پرداخت کرده و گاهی حتی به
ورشکستگی نیز منجر شدهاند .در حالی که سازمانهایی که تقاضاهای اخالقی را برآورده
کرده اند ،احتماالً در داخل سازمان هماهنگی و در بیرون اطمینان موج میزند و
همچنین امکان افزایش سود و اثربخشی نیز افزایش پیدا میکند .از این رو ،سازمانها
باید این مسائل را مدیریت کنند .سازمانها باید بتوانند مسائل مربوط به اخالق را که
ممکن است در فعالیت های روزمره با آن مواجه شوند به کار گیرند (کواتزاپولوس 8و
1.Bourgault & et al
2.Gerholz
3.Kavathatzopoulos
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همکاران .)0 :0113 ،در یک کالم باید گفت شایستگی اخالقی ،عاملی اساسی در
جلوگیری یا کاهش رنجهای اخالقی است (کالومارك اسپورونگ)385 :0117 ،0؛ به
گونه ای که وقتی جو اخالقی در سازمان ارتقا داده شود ،تمایل به فراتر رفتن از سطح
معمولی عملکرد ،ایجاد میشود (کمرون0118 ،0؛ به نقل از برایت و فری .)0108 ،8به
عبارتی ،شایستگی اخالقی افراد در سازمان ،سازمان را به سمت رفتارهای متعالی سوق
میدهد .از این رو ،احتمال میرود وجود مدیران شایسته و تداوم رفتار فضیلتمندانه از
سوی او ،فرهنگ فضیلت در کل سازمان نهادینه شود.
با توجه به پررنگ شدن نقش نهادهای آموزشی از جمله دانشگاهها در تربیت
انسانهای متعالی در دنیای پیچیده امروزی از یکسو و اهمیت اخالق در موفقیت
حرفهها و سازمانهای مختلف ازسویی دیگر ،باید گامی در جهت ترویج ارزشهای
اخالقی در این محیطها برداشته شود (قموشی ،احتشام و محسنیمهر .)0 :0816 ،با
این حال ،اهمیت پرداختن به بحث شایستگی اخالقی مدیران در دانشگاه تهران
دوچندان است ،زیرا دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور از حساسیت ویژه-
ای برخوردار است؛ به گونهای که تحقق برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران 4به داشتن
مدیران الیق و شایسته منوط است .به یقین دانشگاه تهران نقش تعیین کننده در
پیشرفت و بالندگی کشور دارد .در بیانیه چشمانداز در افق  ،0414در سطح ملی و
منطقهای و بین المللی تربیت نیروی انسانی مؤمن ،فرهیخته ،آزاداندیش و کارآفرین
ترسیم کرده است .از طرفی دانشگاه تهران بیشترین نیروی انسانی را ( 8335نفر) در
میان دیگر دانشگاه های کشور دارد .به علت وسعت زیاد (تعداد کارکنان و دانشجویان،
تنوع رشتهای و بعضاً جغرافیایی) دانشگاه تهران باید افراد شایستهای در جایگاه مدیریتی
قرار گیرند و همچنین زمینههای الزم در جهت بهبود وضعیت اخالقی ،رفتار متعالی و
مملو از اعتماد به همدیگر ،گذشت و بخشش ،صداقت و خوشبینی را فراهم کند .در غیر
1.Kälvemark Sporrong
2.Cameron
3.Bright & Fry

 .4برنامه سوم توسعه دانشگاه هتران در خرداد ماه سال  1331تدوین و ابالغ شد  .نظر به اینکه یکی از اهداف آن
در حوزه اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی میباشد.
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این صورت دانشگاه هم به لحاظ داشتن مدیرانی که شایستگی الزم را ندارند ،باعث
تحلیل رفتگی کارکنان خود میشود و هم به علت بروز مسائل اخالقی ،رفتارهای متعالی
و برتر جای خود را به رفتار معمولی و حتی گاهی غیراخالقی خواهد داد که این مسئله
بر عملکرد ،کارایی ،اثربخشی و بهرهوری دانشگاه تهران تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت
دانشگاه تهران و کشور در سطح کالن متحمل خسارتهای زیانباری خواهند شد.
بررسیها نشان داد وضعیت موجود شایستگی حرفهای مدیران آموزشی دانشگاه تهران
کمتر از حد مورد انتظار است که این امر بیانگر شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت
موجود است (کردی .)0814 ،از این رو ،دانشگاه باید در شایستگی حرفهای ،به ویژه
شایستگی اخالقی تجدید نظر کنند و اقدام های الزم در جهت ارتقا و توسعه شایستگی-
های مدیران انجام دهند .از همین رو سوالی که مطرح است این است که مولفههای
شایستگیهای اخالقی مدیران چیست و از چه اولویتی برخوردار است؟
پیشینا پژعهش
در این بخش به برخی از مطالعات پیشین در خصوص شایستگی اخالقی میپردازیم:
داناییفرد ،رجبزاده و حصیری ( )0833پژوهشی با عنوان "ارتقای اعتماد
درونسازمانی در بخش دولتی :بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران" انجام دادند.
نتایج حاکی از وضعیت باالتر از سطح متوسط شایستگی مدیریتی در جامعه مورد
بررسی بوده است .صداقت ،پورکریمی و محمدی ( )0818در پژوهشی با عنوان "رابطه
شایستگی و سبکهای تفکر مدیران :مطالعه موردی جهاد دانشگاهی" نشان دادند
شایستگی در سه حوزه ،حرفهای ،شخصیتی و ارزشی در وضعیت باالتر از سطح متوسط
قرار دارد .پناهی ( )0814در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " شناسایی و ارزیابی
شایستگیهای حرفهای مدیران گروههای پژوهشی جهاد دانشگاهی" مؤلفههایی را احصا
کرد ) 0 :دانش :دانش عمومی ،دانش محیطی ،آشنایی با فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ،مدیریت مالی و بودجهریزی ،اداره و مدیریت ،شناخت نظام اداری ،مدیریت
دانش ،شناخت بازار؛  )0مهارت :مهارتهای روششناسی ،مهارتهای فنآوری ،مهارت
مدیریت و برنامهریزی ،مدیریت زمان ،مدیریت منابع انسانی ،مربیگری و توسعه
همکاران ،نظارت و ارزیابی ،مهارتهای اداری ،مهارت ارتباطی ،مدیریت جلسات ،مهارت
رهبری ،کارگروهی و تیمی ،شبکهسازی ،انگیزش ،مشارکتپذیری ،مدیریت تغییر،
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مدیریت تعارض ،تصمیمگیری و ارائه راهحل ،مهارت مدیریت راهبردی؛  )8توانایی :درك
و فهم متقابل ،نتیجهگیری ،توانایی فکری ،خالقیت و نوآوری ،سازگاری )4ویژگی :دینی
و اعتقادی ،پایبندی به اصول اخالق فردی ،پایبندی به اصول اخالق پژوهش،
ویژگیهای شخصیتی؛  )5راهکار :دورههای آموزش ضمن خدمت ،رعایت شایستهگزینی،
اصالح آیین نامه ها ،نظارت و ارزیابی ،استفاده از تجربیات دیگران ،ارتقاء و تشویق،
تقویت ارتباطات داخلی و خارجی .نتایج یافتههای بخش کمی نشان داد وضع همه ابعاد
شایستگی در سطح باالتر از میانگین فرضی است .بعد ویژگی دارای بیشترین رتبه و بعد
دانش دارای کمترین رتبه است.
پورکریمی ،عزیزی ،فرزانه و کردی ( )0814پژوهشی با عنوان "شایستگیهای
حرفهای مدیران گروههای آموزشی دانشگاه تهران :تحلیلی بر شکاف بین وضعیت موجود
و مطلوب" انجام دادند .مؤلفههای تشکیلدهنده آن شامل :برنامهریزی ،سازماندهی،
مدیریت منابع انسانی ،ارتباطات ،رهبری ،تصمیمگیری ،کار تیمی ،نظارت ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،اخالق حرفهای ،علمی و روانشناختی) است .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که وضعیت موجود و مطلوب شایستگیهای حرفهای مدیران گروههای
آموزشی تفاوت معناداری با هم دارند .همچنین تعیین اولویت مؤلفههای شایستگیهای
حرفهای مدیران گروههای آموزشی میتوان گفت بیشترین شایستگی به ترتیب مربوط
به مؤلفههای تصمیم گیری ،ارتباطات و رهبری و کمترین شایستگی مربوط به مؤلفه
شایستگی روانشناختی است .درخشان و زندی ( )0816در پژوهشی با عنوان
"راهکارهای ارتقای شایستگیهای مدیران گروههای آموزشی" به مقایسه وضعیت موجود
و مطلوب پرداختند و دریافتند که وضعیت شایستگی مدیران (شایستگی اخالقی ،فردی
و بین فردی) پایینتر از سطح متوسط است.
دزفولی ،احمدی و احقر ( )0817پژوهشی با عنوان "تأثیر سالمت سازمانی بر
شایستگی اخالقی کارکنان (مطالعه موردی)" انجام دادند .نتایج نشان داد میزان
شایستگی اخالقی باالتر از سطح متوسط جامعه بود .درخشان و زندی ( )0817پژوهشی
با عنوان "طراحی الگوی شایستگیهای مدیران گروههای آموزشی" انجام دادند .نتایج
نشان داد که وضعیت شایستگیهای مدیران باالتر از سطح متوسط است .نتایج
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اولویت بندی شایستگی مدیران نشان داد که شایستگی اخالقی از بیشترین اهمیت
برخوردار است.
چان ( )0115پژوهشی با عنوان "شخصیت اخالقی و سازمانهای بافضیلت :یک
ارزیابی تجربی و پیامدهای راهبردی" انجام داد .نتایج نشان داد ویژگیهای اخالقی
فضیلت (انسجام ،همدلی ،شجاعت ،وفاداری و  )...میتواند از شخصیت انسان حاصل
شود و به شخصیت سازمانی بدل شود.
نئوبرت و همکاران )0111( 0پژوهشی با عنوان "تأثیر فضیلت بر رفتار رهبری
اخالقی :شواهدی از میدان" نتایج نشان داد مدیران توانایی دارند عامالن فضیلت در
سازمان باشند .به عبارت دیگر ،از طریق رفتار رهبری اخالقی ،مدیران میتوانند با
تأثیرگذاری بر جو اخالقی ،تأثیر مثبتی بر اعضای سازمان بگذارند .پوهلینگ و همکاران
( )0106پژوهشی با عنوان "شایستگی اخالقی چیست؟ نقش همدلی ،ارزشهای
شخصی و مدل پنج عاملی شخصیت در تصمیمگیری اخالقی" انجام دادند .نتایج نشان
داد برای اندازهگیری شایستگی اخالقی باید به مواردی چون همدلی و دلسوزی،
خیرخواهی ،امنیت ،انگیزش و وفاداری و  ...توجه کرد.
بهمن مظری
0

8

برای شناسایی مفهوم شایستگی اخالقی ،باید مفاهیم اخالق و شایستگی جداگانه
تعریف شوند ،زیرا اصطالح شایستگی اخالقی از دو کلمه شایستگی و اخالق تشکیل
شده است (کولجو 4و همکاران .)410 :0106 ،با بررسی منابع و مآخذ مربوط به موضوع
شایستگی و بررسی تعاریفی که درباره ی شایستگی مطرح شده است ،اولین چیزی که
به خوبی مشخص میشود نبود تعریف یکسان و اصطالحشناسی مشخص معین در حوزه
ی شایستگی و مفهوم آن است (کردی .)07 :0814 ،امروزه ،شایستگی به اصطالحی
چند منظورهای بدل شده است که با معانی مختلف در زمینههای علمی متنوع مورد
استفاده قرار میگیرد (مجاب و همکاران0100 ،5؛ به نقل از اکرامی و رجبزاده:0811 ،

1.Neubert et al
2.Ethical
3.Competence
4.Kulju
5.Mojab
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 ،)51تعاریف متنوعی از شایستگیها وجود دارد که همه آنها به طور وسیع شبیه هم
هستند و بر نقشها و مسئولیتهای شغل متمرکز هستند (کالرك و آرمیت0101 ،0؛ به
نقل از اکرامی و رجبزاده.)51 :0811 ،
علم اداری همیشه به شایستگی به عنوان دانش ،نگرش و مهارت شخصی اشاره می
کند که افراد را قادر می کند عملکرد مؤثر یا عملکرد برتر در یک موقعیت یا شغل
داشته باشند .درواقع ،منابع و مآخذ مربوط به شایستگی به دلیل استفاده از این اصطالح
در طیف وسیعی از زمینهها از جمله ،آموزش ،روانشناسی ،مدیریت کسب و کار و دیگر
زمینه ها بسیار پیچیده است .در زمینه منابع انسانی و در مشاوره راهبردی ،شایستگی
معموالً در رابطه با نقش خاص یا موقعیت شغلی که برای آنها الزم است تعریف
می شود .این معنای اصطالح براساس اهداف کسب و کار و نتایج مورد نیاز برای عملکرد
عالی متفاوت است .در روابط کاری ،شایستگیها به عنوان چیزی که برای مطابقت با
توصیفات شغلی به طور کلی برای همه شرکتها و موقعیتها نیاز است ،تعریف میشود.
از دیدگاه آموزشی نیز ،شایستگی به عنوان ویژگیهایی است که فرد پس یک جلسه
آموزشی به دست میآورد ،تعریف شده است (مورالس و کبالیو.)781 :0100 ،0
مفهوم شایستگی به توانایی مواجه شدن با برخی از استانداردهای برتر یا کیفی برای
انجام کار یا شغل اشاره می کند .اگر این تعریف قابل قبول باشد ،به تعریف اخالق و
رفتار اخالقی نیاز داریم (کوپر و منزل .)1 :0108 ،8یک عمل حرفهای خوب در روزهای
مدرن بدون توجه به ارزشهای اخالقی غیرقابل تصور است ،زیرا زمینههای پیچیده
کارها به طور مداوم معضالت اخالقی را تجربه میکند که هرگونه فعالیت حرفهای را با
چالش مواجه میکند (اُالیتا .)803 :0107 ،4به هر حال ،جست و جو برای استانداردهای
اخالقی و رفتار اخالقی مطلوب تا امروز همچنان ادامه دارد .برای دستیابی به ارزشها و
رفتار مطلوب ،به استانداردی نیاز است که امروزه شایستگی اخالقی گفته میشود .برای
روشن شدن مفهوم شایستگی بهتر است درباره ی کدهای اخالقی به عنوان ابزاری برای
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دستیابی به این شایستگیها بحث شود (مین و دون .)041 :0108 ،0از این رو ،به
مفهوم اخالق میپردازیم.
اخالق جمع «خُلق» و «خُلُق» است که در لغت به معنای سجیه و طبیعت و
سرشت به کار رفته است .خلق بیانگر صورت باطنی انسان است و نشاندهنده ی زیبایی
و زشتی درونی است (ابن منظور ،لسان العرب041،؛ به نقل از هدایتی ،برجعلیزاده و ا..
بداشتی .)41 :0811 ،واژه ی اخالق به دو معنای کامالً متفاوت اما مرتبط با هم به کار
میرود .گاه منظور از اخالق ،مجموعه منشها و حاالت روحی انسان است .این معنا از
اخالق نشانگر مرتبه ای از وجود آدمی است که همان ملکات نفسانی است .این ملکات
همواره منشاء صدور افعال خاصـی اسـت و ظهور و بروز آن رفتارهای خاص ،راه شناخت
و کشف آن ملکات است .گاه منظور از اخالق نوعی علم یا معرفت است که متکفل
شـناخت ارزشها ،طبقهبندی آنها ،روابط میان آنها و نحوه پیدایش و یا محو آنهاسـت.
اخالق به عنوان یک علم خود شامل دو بخش میشود :اخالق نظری و اخالق عملی.
اخالق نظری ،علم شناخت ارزشهاست ،اما اخالق عملی فن ایجـاد اخالق و روش تحول
و تقویت و یا تضعیف آنهاست .پـس مـیتـوان گفـت اخالق در کاربرد اول ،معنای
وجودشناسی دارد و در کاربرد دوم و سوم معنای علمی و فنی دارد .پس اخالق به سه
معنای واقعیت ،معرفت و فن به کار میرود و روشن است که فن رابط میان واقعیت و
معرفت است ،زیرا فنون ابزارهـای ارتبـاط نظریه با واقعیتاند (افشارکرمانی:0811 ،
 .)66قراملکی( )0835دستهبندی دیگری از کاربردهای واژه اخالق مطرح کرده است و
میگوید" :واژه اخالق دو کاربرد متمایز دارد :گاهی اخالق به معنای خلق و خوی ،رفتار
عادت شده و مزاج به کار میرود و گاهی به معنای عادت و سجیه به کار میروند .معنای
دیگر این واژهها دانشی است که از حسن و قبح و خوبی و بدی رفتارصحبت میکند"
(الوانی و رحمتی.)45 :0836 ،
شایستگی اخالقی امروزه به موضوع مهمی بدل شده است .جست و جو و ارتقای
شایستگیهای اخالقی به تازگی در سازمانها و حوزههای حرفهای متمرکز شده است.
تالش برای شناسایی فنون و حفظ شایستگی اخالقی از اهمیت ویژهای برخوردار گشته
است .البته درباره ی اثربخشی آنها هیچ توافقی وجود ندارد (مین و دون.)041 :0108 ،
1.Meine & Dunn
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شایستگی اخالقی را میتوان به عنوان بخشی از شایستگی حرفهای مالحظه کرد و
شایستگی اخالقی از دیگر شایستگیها متمایز نیست ،بلکه یک شایستگی عمومی است
که دیگران را هدایت میکند (کولجو و همکاران .)410 :0106 ،شایستگی اخالقی نوعی
قابلیت ،مهارت روانشناختی و روشی برای مواجهه با مسائل و تضادهای اخالقی است.
در اصطالح روانشناسی ،شایستگی اخالقی به عنوان توانایی شناختی و استقالل تعریف
شده است (کواتزاپولوس.)0 :0115 ،
درواقع ،شایستگی اخالقی به عنوان توانایی فرد در حل مسائل و روشهای تصمیم-
گیری به هنگام مواجه با مسائل اخالقی و همچنین توانایی در ایجاد ،حفظ و استفاده
مناسب از فرایندها و ابزارها و ساز و کارهایی در رسیدگی به موضوع های مربوط به
مسائل اخ القی است .شایستگی اخالقی توانایی کاربرد اصول فلسفی اخالقی نیست ،بلکه
توانایی استفاده مناسب از تفکر یا روش سازمانی در طول تالش برای رسیدگی به مسائل
اخالقی زندگی واقعی است (کواتزاپولوس و همکاران .)0 :0113 ،در چارچوب صالحیت-
های اروپایی ،0شایستگی اخالقی را به عنوان فراشایستگی ،0بخشی از دانش ،مهارت و
شایستگی توصیف میکند و همچنین پایهای برای توسعه مسئولیتپذیری و استقالل
است (کلوجو و همکاران .)410 :0106 ،منزل )0101( 8نیز تعریف جامعی از شایستگی
اخالقی انجام داده است .از نظر او شایستگی اخالقی از این عناصر تشکیل شده است:
.0تعهد به استانداردهای باالی فردی و رفتار حرفهای؛  .0دانش مرتبط با کدهای اخالقی
و قوانین؛  .8توانایی مشارکت در استداللهای اخالقی وقتی که با موقعیتهای اخالقی
چالشبرانگیز مواجه میشود؛  .4توانایی شناسایی و عمل براساس اخالق و ارزشهای
خدمات عمومی و  .5تعهد به ارتقا اقدام ها و رفتارهای اخالقی در نمایندگیهای عمومی
و سازمان ها .بدیهی است در این تعریف دانش پایه هنجاری اخالق اداری است که در
نظریههای سازمان و رفتار (به ویژه دانش ساختار و فرهنگ سازمانها و رفتار بشر) آمده
است و همچنین مهارت و توانایی برای تفکر درباره ی آثار ساختار و فرهنگ سازمان
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بر رفتار اخالقی است (به نقل از کوپر و منزل.)01-1 :0108 ،0
مطالعه شایستگی اخالقی اشاره به تالش برای توصیف و ارزیابی فرایندهای روان
شناختی یا اعمال با هدف رسیدگی به مسائل اخالقی است .افراد در برابر مسائل اخالقی
چگونه استدالل میکنند؟ مسائل را چگونه حل میکنند؟ و چگونه تصمیم میگیرند؟
(کواتزاپولوس و ریگس .)56 :0116 ،0در جدول ( )0یک جمعبندی از تعاریف شایستگی
اخالقی از منظر پژوهشگران مختلف آورده شده است:
جدعل  :1تعر ف هه ستگن اخالقن ال د دگه صهحبمظران
دف

حقق

سهل

تعر ف

1

کولجو و همکاران

:0106
414

شایستگی اخالقی به عنوان ویژگی هایی مانند
شخصیت قدرتمند ،آگاهی اخالقی ،مهارت قضاوت
اخالقی و تمایل به انجام کار خوب ،است.

2

کوهن( 8به نقل از
درخشان و زندی،
)067 :0816

0105

3

4

شایستگی اخالقی همچنین به معنای توانایی پشتیبانی
و حمایت از ارزشهای اصیل سازمان است.

پویکیاس و دیگران
(به نقل از لچسر5و
همکاران)7 :0106 ،

0104

توانایی پیچیده برای عمل که توسط بسیج و ترکیب
مؤثر منابع مختلف درونی و بیرونی در موقعیتها
پشتیبانی میشود.

4

کوپر و منزل

1 :0108

شایستگی اخالقی را به عنوان رویکرد استدالل اخالقی،
مسئولیتپذیری ،مهارت تصمیمگیری و توسعه سازمان،
تلقی میکنند.

5

مورالس و کبالیو

0100

شایستگی اخالقی را مجموعهای از دانش ،مهارتها،
توانایی است که رفتار اخالقی را تسهیل میکند و منجر
به عملکرد عالی در یک کار خاص میشود.

6

کواتزاپولوس و
همکاران

0113

شایستگی اخالقی به عنوان توانایی فرد در حل مسائل
و روشهای تصمیمگیری به هنگام مواجه با مسائل
اخالقی و همچنین توانایی در ایجاد ،حفظ و استفاده
مناسب از فرایندها و ابزارها و مکانیزمهایی در رسیدگی
به موضوعات مربوط به مسائل اخالقی است.

1.Cooper & Menzel
2.Rigas
3.Cohen
4.Poikkeus et al
5.Lechasseur et al
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ادا ا جدعل  :1تعر ف هه ستگن اخالقن ال د دگه صهحبمظران
دف

حقق

سهل

تعر ف

7

ویتن0

0117

شایستگی اخالقی عبارت است از دانش ،نگرش و تعهد،
حمایت ،استدالل ،حل مسئله ،خودآگاهی و مهارتهای ایجاد
توافق.

3

گلگر( 0به نقل از
کنیرتس 8و همکاران،
)0104

0116

شایستگی اخالقی عبارت است از دانش اخالقی 4در کنار
توانایی درك اخالقی5؛ انعکاس اخالقی ،6رفتار اخالقی 7و
اخالقی بودن.3

1

کواتزاپولوس

:0115
0

شایستگی اخالقی ،یعنی قابلیت و مهارت روانی برای مقابله با
مسائل و تضادهای اخالقی.

01

چیتم و پیورز( 1به نقل
از مورالس و کبالیو،01
)707 :0100

0115

00

برگهوفر( 00به نقل از
مین و دون:0108 ،00
)051

0114

00

فلدهام و وان( 08به
نقل از مورالس و
کبالیو)0100 ،04

0118

08

بریتینگ( 0به نقل از
کالومارك اسپورونگ،
)00 :0117

0110

داشتن ارزشهای شخصی و حرفهای مناسب و توانایی داوری
صحیح براساس آن در شرایط کاری مرتبط.
دارای توانایی کافی برای عملکرد در یک استاندارد قابل قبول
است.
شایستگی اخالقی ،قابلیت توسعه و کاربرد ارزشهای اخالقی و
فعالیتها است.
مسئولیتپذیری شخصی از طریق توانایی آگاهی ،تفسیر و تفکر
درباره ی موقعیتهای دشوار اخالقی به گونهای که شایستگی-
های دیگر فرد میتواند در عمل به صورت ملموس بیان شود.

1.Whitton
2.Gallagher
3.Cannaerts
4.Ethical knowledge
5.Ethical perception
6.Ethical reflection
7.Ethical behavior
8.To ‘‘be’’ ethical
9.Cheetham & Chevers
10.Morales & Cabello
11.Berghofer
12.Meine & Dunn
13.Feldheim & Wan
14.Morales & Cabello
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ادا ا جدعل  :1تعر ف هه ستگن اخالقن ال د دگه صهحبمظران
تعر ف

دف

حقق

سهل

04

ویرتانن
(به نقل از درویشی،
)58 :0833

0111

شایستگیهای اخالقی بیانگر سازگاری و انطباق با ارزشها و
هنجارهای اخالقی غالب در یک فرهنگ خاص است.

05

محمودی و همکاران

:0810
081

شایستگیهای اخالقی مدیران به معنی انطباق رفتار و کنش
مدیران دانشگاه با باورهای دینی و اخالق اسالمی ،باور به
حضور خداوند در همه حال ،پاسخگویی به خداوند در قبال
اعمال درست و نادرست ،توکل به او در همه حال و رعایت
اصول اخالقی اسالمی از قبیل امانتداری ،صداقت ،وفای به
عهد است.

06

آیت ااهلل مهدوی کنی
(به نقل از شیری،
عزیزیانپور و رستمی،
)0810

:0834
6

شایستگی اخالقی ،فضایل و ملکاتی است که آن را محاسن
اخالقی مینامند که با رضایتهای علمی و عملی به دست می-
آید؛ مانند حسن خلق و رعایت ادب ،پرهیز از تملق ،وفای به
عهد.

ابعهد هه ستگن اخالقن د ران دامشگههن
پژوهش ها و بررسیها نشان داد نظریهها و مدلهای موجود شایستگی اخالقی دارای
خألهایی است .از یک طرف مدلهای ارائه شده به تمام جوانب و ساحتهای شایستگی
اخالقی توجه نکردهاند و دستهبندی دقیق و کامل ارائه نکردهاند؛ از طرف دیگر ،تمام
جزئیات شایستگی اخالقی (مدیر دانشگاهی) را لحاظ نکردهاند .از این رو ،پژوهش حاضر
تالش کرد هم به جزئیات این امر توجه کند و هم یک دستهبندی کاملی ارائه دهد .در
زیر به مراحل طراحی مدل شایستگی اخالقی مدیران دانشگاهی به صورت مشروح
پرداخته شده است .پس از بررسی پیشنههای مرتبط ،مؤلفهها استخراج شد و در قالب
جدول ،با اصالح ،ادغام و حذف مؤلفههایی مطرح شد و از مطالعات پیشین ،جمعبندی
ارائه شد .در نهایت ،مؤلفههایی که مفهوم مشابهی را تشکیل میدادند در طبقات خاص
خود قرار داده شدند و سپس با توجه به ارتباط نزدیک بین مؤلفههای هر طبقه ،طبقات
نامگذاری شدند؛ به عبارت دیگر ،با تحلیل محتوا مفاهیم و مؤلفههای دیگر پژوهشگران،
مؤلفههایی از قبیل ،تقوا ،پاکدامنی و حیا ،سعه صدر ،مقدس شمردن خدمترسانی،
مصلحتاندیشی و وظیفهشناسی در ارتباط با خدا؛ مؤلفههایی چون ،قناعت ،خودآگاهی،
1.Brytting
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نشاط و شادابی ،روحیه مشورتپذیری ،روحیه خیرخواهی ،اعتدال و میانهروی ،روحیه
حمایتگری ،روحیه اصالحگری ،فروخوردن خشم ،صداقت و درستکاری ،تواضع و
فروتنی ،فداکاری و ایثار در ارتباط با خود؛ مؤلفههای دیگری مثل ،پذیرش انتقادات،
برقراری روابط حسنه ،عدالت و انصاف ،امانتداری ،اعتماد به افراد ،اتعطافپذیری،
احترام به دیگران ،همدلی ،بخشش ،حفظ کرامت انسانی ،گشادهرویی ،ترغیب و تشویق
به جا ،توسعه دیگران ،درك تفاوتهای فردی ،عیبپوشی و پرهیز از عیبجویی ،پرهیز
از تملق در ارتباط با دیگران؛ مؤلفههای دیگری از جمله پرهیز از شخصی کردن امور،
پرهیز از شتابزدگی ،دوراندیشی ،وفای به عهد ،پرهیز از پنهانکاری ،قانونگرایی،
احساس مسئولیتپذیری ،مشارکتجویی در ارتباط با سازمان؛ مؤلفههایی نیز همچون
اعتماد به نفس ،رعایت نظم ،استقالل ،خودکنترل ،استقامت و پایداری ،شجاعت و
جسارت ،پشتکار و توسعه فردی در ارتباط با شغل شناسایی و نامگذاری شدند .در
نهایت جمع بندی مطالعات پیشین ،ارائه چارچوب جدید از مفهوم شایستگی اخالقی در
پنج بعد اصلی شامل این موارد شد :شایستگی اخالقی نسبت به خدا ،شایستگی اخالقی
نسبت به خود ،شایستگی اخالقی نسبت به دیگران ،شایستگی اخالقی نسبت به سازمان
و شایستگی اخالقی نسبت به شغل.
درباره اهمیت ابعاد شایستگی اخالقی باید گفت با نگاهی دقیق میبینیم افراد در
این دنیای پیچیده نقشهای بسیاری دارند که به تبع آن باید دارای شایستگیهای
اخالقی در ساحت های مختلفی باشند .مدیران دانشگاه نیز با توجه به جایگاهی که دارند
از جنبه های مختلفی در معرض ارتباط هستند که برای هر بعد آن نیازمند کسب
شایستگیهایی هستند .یکی از مهمترین جنبههای شایستگی اخالقی که بر دیگر جنبه-
ها نیز سایه اند اخته است ،شایستگی اخالقی نسبت به خداست .ملبس بودن مدیر به
شایستگیهایی چون تقوا ،پاکدامنی و حیا ،مقدس شمردن خدمترسانی و مصلحت
اندیشی و  ...نشان از توجه مدیر به مهمترین بعد ارتباطی خود ،یعنی ارتباط با خداوند
باری تعالی است ،زیرا موارد اشاره شده ،مفهوم نیت تقرب به خداوند را تداعی میکند .از
این رو مدیر باید برای انجام وظایفش مصادیق شایستگی اخالقی نسبت به خدا را در
خود کسب و عمل کند .جنبه دوم شایستگی اخالقی که مدیران باید در کسب آن تالش
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کنند شایستگی اخالقی نسبت به خود است .هر فردی فارغ از اعتقادهای خود و بدون
توجه به ارتباط با دیگران با فردیت خود نیز در ارتباط است .مفاهیمی چون قناعت،
خودآگاهی ،نشاط و شادابی ،روحیه مشورتپذیری ،روحیه خیرخواهی ،اعتدال و میانه-
روی ،روحیه حمایتگری ،روحیه اصالحگری ،فروخوردن خشم ،صداقت و درستکاری،
تواضع و فروتنی ،فداکاری و ایثار از این روی در ذیل شایستگی اخالقی نسبت به خود
قرار میگیرند که نشان از حاالت و روحیات شخصی فرد مدیر است که باید برای انجام
وظایف مدیریتی خود نقاط قوت آن را برجسته و سعی کند ضعف ها را رفع کند .وسیع-
ترین حوزه شایستگی اخالقی مدیر نیز شایستگی اخالقی نسبت به دیگران و در ارتباط
با دیگران است .افراد در این دوره مدرن و پیشرفته در ارتباط و در معرض دیگران
زندگی می کنند .از همین رو ،مدیران باید دارای شایستگی اخالقی نسبت به دیگران نیز
باشند تا بتوانند وظایف مدیریتی خود را به نحو شایستهای انجام دهند .شایستگیهای
اخالقی که بیشتر در ارتباط با دیگران مطرح میشوند مواردی چون پذیرش انتقادات،
برقراری روابط حسنه ،عدالت و انصاف ،امانتداری ،اعتماد به افراد ،اتعطافپذیری،
احترام به دیگران ،همدلی ،بخشش ،حفظ کرامت انسانی ،گشادهرویی ،ترغیب و تشویق
به جا ،توسعه دیگران ،درك تفاوتهای فردی ،عیبپوشی و پرهیز از عیبجویی ،پرهیز
از تملق در ارتباط با دیگران است .موارد یاد شده زمانی به عنوان شایستگی اخالقی
مدیر اهمیت پیدا میکند و ظهور و بروز پیدا میکند که مدیر در مواجهه با دیگران قرار
بگیرد .در تبادل با دیگران است که قوت و ضعف مباحثی چون امانتداری ،عدالت،
روابط حسنه ،پذیرش انتقادات و  ...مطرح میشود .شایستگی اخالقی نسبت به سازمان
نیز بعد دیگری از شایستگی اخالقی مدیر دانشگاه است .مدیر دانشگاه به دلیل حضورش
در سازمان خاص (دانشگاه) ،نسبت به موجودیت سازمان باید شایستگیهای اخالقی را
پرهیز از شخصی کردن امور ،پرهیز از شتابزدگی ،دوراندیشی ،وفای به
کسب کند .
عهد ،پرهیز از پنهانکاری ،قانونگرایی ،احساس مسئولیتپذیری ،مشارکتجویی
مفاهیمی هستند که هر فردی در هر سمت و شغلی باید رعایت کند .گویا این جنس از
شایستگیهای مدیر نسبت به کل سازمان است که باید آنها را کسب کند .جنبه آخر
شایستگی اخالقی مدیر دانشگاه نیز به شغل او ،یعنی مدیریت دانشگاه برمیگردد .شغل
و سمت هر فردی در هر سازمانی الزاماتی را در پی دارد .مدیر دانشگاه نیز در راستای
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انجام وظایف مدیریتی خود در دانشگاه به علت جایگاه مهم و تعیینکنندهاش در
دانشگاه باید شایستگیهای اخالقی همچون استقالل در تصمیمگیریها ،پشتکار در
انجام وظایف ،شجاعت و جسارت در انجام امور و  ...را کسب کند .از این رو ،مدیر باید
برای انجام وظایف شغلی خود یعنی مدیریت باید مستقل ،دارای روحیه پشتکار و شجاع
و جسور باشد.
درواق ع ،مدیران دانشگاهی در پست مدیریتی خود برای تحقق شایستگی اخالقی به
طور صحیح باید در ارتباطات خود جنبههای مختلفی از شایستگی اخالقی از قبیل
شایستگی اخالقی نسبت به خدا ،خود ،دیگران ،سازمان و حتی شغل را در نظر بگیرند.
عدم توجه به هر یک از ابعاد ،مشکالتی را در دستیابی دیگر جنبهها به بار خواهد آورد.
در ادامه به شرح هر یک از ابعاد شایستگی اخالقی پژوهش پرداخته شده است.
-

هه ستگن اخالقن

1

شایستگی اخالقی مدیران به مجموعه شایستگی های مدیر در ابعاد نسبت به خدا،
نست به خود ،نسبت به دیگران ،نسبت به سازمان و نسبت به شغل که در مواجهه با
مسائل اخالقی مطرح می شود که رعایت آنها مدیر را در انجام وظایف مدیریتی در
سازمان یاری میبخشد.
0
.1هه ستگن اخالقن مسبت با خدا  :شایستگی اخالقی نسبت به خدا ،یعنی مدیر
همواره تقوا پیشه میکند؛ به عبارتی در همه حال خداوند را در نظر دارد؛ در مواجهه با
دیگران پاکدامنی و حیا داشته؛ در برابر حوادث ناخوشایند دارای سعه صدر است؛
خدمت رسانی به دیگران و اهتمام در جهت رفع نیازهای دیگران را امری مقدس میداند؛
صالح امور را درنظر میگیرد و نسبت به انجام امور وظیفهشناس است .از اینرو،
شایستگی اخالقی نسبت به خدا ،مدیر را در راستای انجام وظایف مدیریتی یاری
میکند.
3
.2هه ستگن اخالقن مسبت با خود  :شایستگی اخالقی نسبت به خود ،یعنی سبک
زندگی مدیر قناعت و ساده زیستی است ،نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارد،
1.Ethical competence
2.Ethical competence towards God
3.Ethical competence towards oneself
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روحیه نشاط ،مشورتپذیری ،خیرخواهی ،حمایتگری و اصالحگری دارد ،در مواجهه با
مسائل میانه رو بوده ،و به هنگام عصبانیت خشم خود را فرومی خورد ،گفتار و رفتارش
منطبق بر هم است ،از خودخواهی برحذر است و در مقابل روحیه از خودگذشتگی دارد.
از این رو ،در راستای انجام وظایف مدیریتی ،مدیر سازمان را یاریگر است.
 .3هه ستگن اخالقن مسبت با د گران : 1شایستگی اخالقی نسبت به دیگران یعنی
مدیر از انتقادها استقبال میکند؛ اساس برقراری ارتباط با دیگران رفق و مدار و
مهرورزی است و حقوق دیگران را رعایت میکند و نسبت به آنان قضاوت منصفانه دارد؛
امانتدار است و به قابلیتهای دیگران باور دارد و در برخورد با آنان منعطف است؛ ادب
نسبت به دیگران را رعایت میکند و در حفظ شأن و جایگاه آنان کوشاست و با گشاده-
رویی اشتباهات دیگران را میپذیرد؛ افراد را برای انجام امور ترغیب میکند و در توسعه
دانش و مهارت و توانمندی دیگران از هیچ تالشی فرو نمیگذارد و در عین حال تفاوت-
های فردی آنان را درك میکند و از عیبجویی پرهیز میکند و همان حال به ستایش و
چاپلوسی آنان نیز نمیپردازد تا از این رو در راستای انجام وظایف مدیریتی ،مدیر
سازمان را یاری دهد.
2
.4هه ستگن اخالقن مسبت با سهل هن  :شایستگی اخالقی نسبت به سازمان یعنی
مدیر در سازمان از عالیق و سالیق شخصی در امور پرهیز میکند ،در تصمیمگیریها
شتابزده عمل نمیکند ،بلکه افقهای دور را درنظر میگیرد و نسبت به تصمیم ها تعهد
دارد؛ همواره دارای شفافیت عمل است و از پنهانکاری پرهیز میکند؛ همچنین به
قوانین و مقررات توجه میکند و سعی می کند آنها را رعایت کند و نسبت به امور
سازمان پاسخگو است و برای انجام امور مشارکت میکند .از این رو ،شایستگی اخالقی
مدیر نسبت به سازمان او را در انجام وظایف مدیریتی یاری خواهد بخشید.
.5هه ستگن اخالقن مسبت با هغل :3شایستگی اخالقی نسبت به شغل یعنی مدیر
در شغل خود دارای عزت نفس و خودباوری است؛ در انجام امور منظم ،افکار و عملش
مستقل از تأثیرات بیرونی و جناحی است؛ در برابر مشکالت و مسائل استقامت و
پایداری میکند و با شجاعت و جسارت امور را به دست میگیرد و برای رسیدن به
1.Ethical competence towards others
2.Ethical competence towards organization
3.Ethical competence towards the job
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اهداف تالش بیوقفه می کند و در این مسیر همواره به توسعه دانش ،مهارت و
توانمندی خود میپردازد .از این رو ،شایستگی اخالقی نسبت به شغل مدیر را در
راستای انجام وظایف مدیریتی سازمان یاری میدهد .در پژوهش حاضر از الگوی پنج
مؤلفهای شایستگی اخالقی( 0شکل )0استفاده شده است.

هکل :1الگوی فهو ن پژعهش

مراحل ساخت اجزاء الگو :الف) مطالعه مبانینظری و بررسی پیشینه پژوهش؛
ب) استخراج مضمونهای مورد نظر از مطالعات پیشین و طراحی جدول دوبعدی فراوانی
مؤلفهها؛ ج) اصالح جدول دوبعدی فراوانی مؤلفهها (ادغام ،حذف و  )...و کدگذاری؛ د)
قرار دادن کدهای نزدیک به هم در یک طبقه و نامگذاری طبقه براساس مفهوم نزدیک
آنها؛ ه) و در نهایت ارائه مؤلفههای شایستگی اخالقی منقح شده است .مؤلفههای
شایستگی اخالقی 0شامل  )0شایستگی اخالقی نسبت به خدا؛ )0شایستگی اخالقی
نسبت به خود؛  )8شایستگی اخالقی نسبت به دیگران؛  )4شایستگی اخالقی نسبت به
سازمان؛  ) 5شایستگی اخالقی نسبت به شغل؛ با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت
اندازهگیری شده است .طبقهبندی مفاهیم و مؤلفههای شایستگی اخالقی در جدول ()0
قابل مشاهده است:

 .1الزم به ذکر است که شایستگی اخالقی افراد در بسرت ارتباط منایان میشود از این رو مؤلفههای شایستگی اخالقی
اشاره به حوزه ارتباطی ساحتهای خمتلف دارد.
 .2منظور از شایستگی اخالقی در حوزه "ارتباط" با خدا ،خود ،دیگران ،سازمان و شغل است.

125

شایستگی اخالقی مدیران دانشگاهی :مفاهیم ،مؤلفهها و اولویتبندی

جدعل  :2طبقابندی ؤلفاههی هه ستگن اخالقن
سهل

ؤلفا اصین

ؤلفا فرمن

نسبت به خدا

 .0تقوا
 .0پاکدامنی و حیا
 .8سعه صدر (صبر و بردباری)
 .4مقدس شمردن خدمترسانی
 .5مصلحتاندیشی
 .6وظیفهشناسی
 .7قناعت (ساده زیستی)
 .3خودآگاهی
 .1نشاط و شادابی

نسبت به خود

 .01روحیه مشورتپذیری
 .00روحیه خیرخواهی
 .00اعتدال و میانهروی
 .08روحیه حمایتگری
 .04روحیه اصالحگری

هه ستگن اخالقن

 .05فروخوردن خشم
 .06صداقت و درستکاری
 .07تواضع و فروتنی
 .03فداکاری و ایثار
 .01پذیرش انتقادات
 .01برقراری روابط حسنه
 .00عدالت و انصاف
 .00امانتداری
 .08اعتماد به افراد

نسبت به دیگران

 .04انعطافپذیری (در برخورد)
 .05احترام به دیگران
 .06همدلی
 .07بخشش
 .03حفظ کرامت انسانی
 .01گشادهرویی
 .81ترغیب و تشویق به جا
 .80توسعه دیگران
 .80درك تفاوتهای فردی
 .88عیبپوشی و پرهیز از عیبجویی
 .84پرهیز از تملق
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ادا ا جدعل  :2طبقابندی ؤلفاههی هه ستگن اخالقن
سهل

ؤلفا اصین

ؤلفا فرمن
 .85پرهیز از شخصی کردن امور

نسبت به سازمان

 .86پرهیز از شتابزدگی (در تصمیمگیریها)
 .87دوراندیشی
 .83تعهد (وفای به عهد)
 .81پرهیز از پنهانکاری (شفافیت)
 .41قانونگرایی (رعایت قوانین)
 .40احساس مسئولیتپذیری (سازمانی)
 .40مشارکتجویی
 .48اعتماد به نفس
نسبت به شغل

 .44رعایت نظم
 .45استقالل
 .46خودکنترل
 .47استقامت و پایداری
 .43شجاعت و جسارت
 .41پشتکار (تالش و کوشش)
 .51توسعه فردی

عش هنهسن پژعهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی از نوع پیمایشی
است .جامعه آماری پژوهش را تمام کارکنان دانشگاه تهران ( 8510نفر) تشکیل می-
دهند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای با اختصاص متناسب  847نفر به عنوان
حجم نمونه محاسبه شد .برای اندازهگیری شایستگی اخالقی مدیران دانشگاه تهران ،از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
همانگونه که جدول ( )8مشخص است ،پایایی مؤلفهها با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شد .یافتهها نشان داد پایایی تمام مؤلفههای شایستگی اخالقی باالتر از
 1/1به دست آمد ،که این امر بیانگر پایایی مطلوب است؛ به عبارتی ،پایایی پرسشنامه
شایستگی اخالقی در سطح باالیی تأیید شد.
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جدعل :3په ه ن ؤلفاههی هه ستگن اخالقن
آلفای کرونباخ

ردیف

مؤلفهها

0

نسبت به خدا

1/33

0

نسبت به خود

1/18

8

نسبت به دیگران

1/17

4

نسبت به سازمان

1/18

5

نسبت به شغل

1/10

6

شایستگی اخالقی

1/13

برای بررسی روایی سازه پرسشنامه ،از تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل
انجام گرفت .شاخصهای تحلیل عاملی(RMSEA=1/10؛ GFI=0؛  ) AGFI=1/13نشان از
برازش مدل دارد.

هفتاهه
جدعل  :4هفتاههی توصیفن تغیرههی ج عیت هنهختن
متغیرها
جنسیت

سن

حل خد ت

سطح تحصیالع

سهبقا که ی

فراوانی

درصد

مرد

066

50/1

زن

054

43/0

کل

801

011

01-01

00

8/1

81-81

17

80/4

41-41

045

46/1

51-51

50

06/3

61-61

8

0

کل

811

011

پردیس

070

58/4

ستاد

003

86/1

مراکز و مؤسسات

80

1/7

کل

801

011

دیپلم

80

1/1

کاردانی

84

01/1

کارشناسی

007

87/4

کارشناسی ارشد

000

81

دکتری

1

0/1

کل

808

011

0-01

50

03/0

00-01

050

50/6

 00به باال

34

01/8

کل

037

011
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همچنین نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان داد توزیع دادهها نرمال است.
به منظور اولویتبندی و شناسایی مؤلفههای شایستگی اخالقی مدیران که بیشترین
اهمیت را در بین کارکنان دانشگاه تهران داشتهاند از آزمون فریدمن استفاده شد که
نتایج آن در جدول ( )5آورده شده است .یافتهها نشان میدهد اهمیت و رتبه مؤلفههای
شایستگی اخالقی مدیران از منظر کارکنان دانشگاه تهران دارای تفاوت معناداری (
 )sig=1/1116است .مقایسه میانگین رتبهها نشان میدهد مهمترین مؤلفه شایستگی
اخالقی مدیران از دیدگاه کارکنان به ترتیب شایستگی اخالقی نسبت به خدا ،شایستگی
اخالقی نسبت به شغل ،شایستگی اخالقی نسبت به خود ،شایستگی اخالقی نسبت به
دیگران و شایستگی اخالقی نسبت به سازمان است.
جدعل  :5اعلو تبندی ولفاهه بر اسهس مته ج آل ون فر د ن
امحراف

یهمگین

عیه

تباهه
8/65

ابعهد

فراعامن

یهمگین

مسبت با خدا

011

4/14

1/35

مسبت با هغل

011

8/1

1/35

8/17

مسبت با خود

011

8/1

1/11

0/73

مسبت با د گران

011

8/35

1/17

0/76

مسبت با سهل هن

011

8/36

1/14

خندع

58/70

د جا
آلادی

4

Sig

111
1/6

0/75

بحث ع متیجاگیری
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر جامعه ،معرف باالترین سطح از تفکر و علم آن
جامعه محسوب میشوند و اصول جهانبینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود
متجلی میکنند .جامعه ایرانی که در انقالب اسالمی با رویکرد الهی ،جهانبینی اسالمی
را مبنای اداره خود قرار داده است ،باید متناسب با مبانی و ارزشهای اسالمی قدم
بردارد و با تربیت متفکران و مدیران متناسب این نظام ،مروج و تعمیمدهنده ارزش های
خود در جامعه باشد (شورای عالی انقالب فرهنگی 7 :0810 ،و ،)3زیرا اگر دانشگاه واقعا
اسالمی باشد؛ یعنی در کنار تحصیالت ،تهذیب و تعهد نیز باشد ،میتواند کشور را نجات
دهد (امام خمینی(ره) .)0851 ،از این رو ،دانشگاهها به عنوان کانون فرهنگسازی و
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انسان سازی ،از مسیر منش اخالقی و معنوی مدیران ،بر جو اخالقی تأثیر گذاشته و در
نهایت به تأثیرگذاری مثبت بر دانشگاهیان منجر میشود (قموشی.)006 :0813 ،
انسان در دنیای پیچیده امروزی دارای نقشهای متعددی است و به تبع آن باید
شایستگیهای مختلف و از جمله ،شایستگی اخالقی در ساحتهای مختلفی داشته
باشد؛ در این میان مدیران دانشگاه نیز با توجه به جایگاه خطیرشان از جنبههای
مختلفی باید از این شایستگی ها برخودار باشند .بر اساس این اهمیت و اینکه برای
شایستگی های اخالقی مدیران چه مؤ لفه هایی را می توان در نظر گرفت نتایج پژوهش
نشان داد شایستگی اخالقی مدیران دانشگاهی را میتوان با پنج مؤلفه شایستگی
اخالقی نسبت به خدا ،شایستگی اخالقی نسبت به خود ،شایستگی اخالقی نسبت به
دیگران ،شایستگی اخالقی نسبت به سازمان و شایستگی اخالقی نسبت به شغل
سنجید .نتایج حاصل از آزمون رتبهبندی فریدمن نشان داد مؤلفه شایستگی اخالقی
نسبت به خدا و نسبت به شغل باالترین رتبه را به دست آوردند که این نتایج با یافته-
های صداقت و همکاران( ،)0818عنایتی و حاجزینلی ( )0814همخوانی دارد ،اما نتایج
با یافتههای پورکریمی و همکاران ( ،)0814درخشان و زند( )0816همخوانی ندارد.
نتایج دیگر نشان داد از میان مؤلفههای شایستگی اخالقی مدیران ،شایستگی
اخالقی نسبت به خدا در درجه اول و شایستگی اخالقی نسبت به شغل در درجه دوم
اولویت قرار دارند و دیگر مؤلفههای شایستگی اخالقی نیز در رتبههای پایینتری قرار
دارند .معنادار شدن تفاوت در رتبهبندی مؤلفههای شایستگی اخالقی مدیران (بر اساس
آزمون فریدمن) و قرار گرفتن مؤلفه شایستگی اخالقی نسبت به خدا و شایستگی
اخالقی نسبت به شغل در رتبههای باال بیانگر اهمیت ویژه این دو مؤلفه نسبت به دیگر
ابعاد شایستگی اخالقی مدیر و همچنین شاید به دلیل نقش تأثیرگذاری این دو مؤلفه بر
دیگر ابعاد نقش مدیریتی مدیران است .شایستگی اخالقی نسبت به خدا و شایستگی
اخالقی نسبت به شغل مدیران ،دیگر شایستگیها را در برمی گیرد و مدیران دارای
شایست گی اخالقی نسبت به خدا و نسبت به شغل ،به تدریج به شایستگی اخالقی نسبت
به خود ،نسبت به دیگران و نسبت به سازمان ملبس میشوند .این نتیجه و اینکه مدیران
دانشگاه باید دارای شایستگیهایی چون تقوا ،پاکدامنی و حیا ،مقدس شمردن خدمت-
رسانی و مصلحت اندیشی و  ...باشند را می توان به توجه مدیر به مهمترین بعد ارتباطی
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خود ،یعنی ارتباط با خداوند باری تعالی نسبت داد ،زیرا موارد اشاره شده ،مفهوم نیت
تقرب به خداوند را تداعی میکند .این امر میتواند بیانگر عالقه مدیران و کارکنان به
رعایت جنبههای ایمانمحور در محیط کار و نقش برجسته آن باشد .در الگوی
خدامحوری ،زمانی که اساس و پایه هر چیزی ،رعایت تقوای الهی باشد ،مدیران نه فقط
در روابط شخصی خود با خداوند یکتا ،بلکه در دیگر ابعاد ارتباطی با دنیای پیرامون و
هستی خود ،تمام اعمال و سکنات آنان به نیت تقرب الهی میشود؛ به بیان دیگر ،ملبس
بودن مدیر به شایستگی اخالقی نسبت به خدا ،دیگر ابعاد شایستگی اخالقی را با خود
به همراه می آورد .از این رو مدیر متقی دارای روحیه خیرخواهی و اصالحگری است؛
صادق و متواضع است؛ در ارتباط با دیگران عدالت و انصاف را رعایت میکند؛ امانتدار
است و کرامت انسانی دیگران را حفظ میکند؛ همچنین از شخصی کردن امور پرهیز
میکند؛ دارای حس مسئولیتپذیر است؛ در برابر رویدادها استقامت و پایداری میکند و
در شغل خود پشتکار دارد و به صورت مداوم به توسعه فردی خود میپردازد (قموشی،
پورکریمی و عزتی .)0813 ،از این رو ،مدیر باید برای انجام وظایفش مصادیق شایستگی
اخالقی نسبت به خدا را در خود کسب و عمل کند و در جایگاه و اولویت دوم شایستگی
اخالقی مدیر دانشگاه از منظر کارکنان نیز به شغل او ،یعنی مدیریت دانشگاه برمیگردد.
شغل و سمت هر فردی در هر سازمانی الزاماتی را در پی دارد .مدیر دانشگاه نیز در
راستای انجام وظایف مدیریتی خود در دانشگاه به جهت جایگاه مهم و تعیینکنندهاش
در دانشگاه باید شایستگیهای اخالقی همچون استقالل در تصمیمگیریها ،پشتکار در
انجام وظایف ،شجاعت و جسارت در انجام امور و  ...را کسب کند .از این رو ،مدیر برای
انجام وظایف شغلی خود یعنی مدیریت باید مستقل ،دارای روحیه پشتکار و شجاع و
جسور باشد.
تشکر ع قد دامن
پژوهشگران مقاله حاضر ،از تمام افرادی که نقشی هرچند ناچیز در تسهیل اجرای
پژوهش داشتند و پژوهشگران را در این امر یاری کردند ،تشکر و قدردانی به عمل می-
آورند.
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احسانی افراکتی ،سمیرا؛ ضامنی ،فرشیده و صالحی ،محمد .)0817( .تأثیر شایستگی اخالقی
بر آموزش نیروی انسانی از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران .علوم
اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.46-01 ،)8( 00 ،
افشارکرمانی ،عزیزاهلل .)0811( .مراتب فضیلت و اخالق از منظر عالمه طباطبائی .پژوهشنامه
قرآن و حدیث.73-60 ،)3( ،
اکرامی ،محمود و رجبزاده ،سمیه .)0811( .توسعه مؤلفههای مقیاس سنجش شایستگی
مدیران .فرایند مدیریت توسعه.61-41 ،77 ،
الوانی ،سیدمهدی و رحمتی ،محمدحسین .)0836( .فرآیند تدوین منشور اخالقی برای
سازمان .فرهنگ مدیریت.71-48 ،)05(5 ،
پناهی ،سیده معصومه .)0814( .شناسایی و ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران گروههای
پژوهشی جهاد دانشگاهی .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات.
پورکریمی ،جواد و صداقت ،مریم .)0818( .تبیین رابطه شایستگی با سبک رهبری تحول
آفرین مدیران در سازمانهای پژوهشی .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام
حسین (ع).000-010 ،)0(6 ،
پورکریمی ،جواد؛ احتشام ،زهرا؛ قموشی ،زهرا و محسنی ،زهرا .)0815( .اخالق حرفهای
مدرسان از منظر شهید ثانی :الگویی مفهومی .گرگان :سومین کنگره بینالمللی پژوهشهای
کاربردی علوم انسانی اسالمی.
پورکریمی ،جواد؛ عزیزی ،مهدی؛ فرزانه ،محمد و کردی ،الهام .)0814( .شایستگیهای
حرفهای مدیران گروههای آموزشی دانشگاه تهران :تحلیلی بر شکاف بین وضعیت موجود و
مطلوب .نوآوریهای مدیریت آموزشی.13-71 ،)0(00 ،
پورکریمی ،جواد؛ قموشی ،زهرا؛ احتشام ،زهرا و محسنی ،زهرا .)0816( .اخالق حرفهای
مدرسان :الگویی مفهومی مبتنی بر مطالعات پیشین .تهران :همایش ملی دانشگاه اخالقمدار.
حاجیپور ،بهمن و بهادران شیروان ،مصطفی .)0810( .شایستگیهای محوری دانشگاه
مطلوب با تأکید بر اندیشههای مقام معظم رهبری .مدیریت در دانشگاه اسالمی-007 ،)0(0 ،
.051
داناییفرد ،حسن؛ رجبزاده ،علی و حصیری ،اسد .)0833( .ارتقاء اعتماد درون سازمانی در
بخش دولتی :بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران .پژوهشهای مدیریت.11-51 ،)4(0 ،
درخشان ،مژگان و زندی ،خلیل .)0816( .راهکارهای ارتقای شایستگیهای مدیران گروههای
آموزشی .آموزش و ارزشیابی.031-068 ،)87(01 ،
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درخشان ،مژگان و زندی ،خلیل .)0817( .طراحی الگوی شایستگیهای مدیران گروههای
آموزشی .مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی.006-015 ،)0(00 ،
درویشی ،آذر .)0833( .ارتقاء پاسخگویی عمومی :تبیین نقش شایستگی اخالقی -اسالمی
مدیران عمومی .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس.
دزفولی ،حسین؛ احمدی ،آمینه و احقر ،قدسی .)0817( .تأثیر سالمت سازمانی بر شایستگی
اخالقی کارکنان (مطالعه موردی) .رهبری و مدیریت آموزشی.070-057 ،)4(00 ،
سلیمی ،قاسم؛ محمدی ،مهدی؛ سلمانپور ،محمدجواد؛ تركزاده ،جعفر و محمدی ،قدرت اهلل.
( .)0815مورد کاوی شایستگیهای اخالقی مدیران آموزش عالی به سوی یک چارچوب
مفهومی (مورد مطالعه دانشگاههای دولتی استان فارس) .فرهنگ در دانشگاه اسالمی،)6(4 ،
.500-415
شورای عالی انقالب فرهنگی .)0810( .سند دانشگاه اسالمی .تهران :انتشارات شورای عالی
انقالب فرهنگی.
شیری ،اردشیر؛ عزیزیانپور ،مسعود و رستمی ،کرم رضا .)0810( .بررسی رابطه بین
شایستگیهای اخالقی -اسالمی با ابعاد بیتفاوتی سازمانی .فرهنگ در دانشگاه اسالمی،
.03-8 ،)0(8
صداقت ،مریم؛ پورکریمی ،جواد و محمدی ،راحله .)0818( .رابطه شایستگی و سبکهای
تفکر مدیران :مطالعه موردی جهاد دانشگاهی .فرهنگ در دانشگاه اسالمی.016-030 ،)0(4 ،
عنایتی ،ترانه و حاجی زینلی ،یلدا .)0814( .رابطه اعتماد سازمانی با اخالق کار در مؤسسات
آموزش عالی شهر سمنان .فصلنامه اخالق زیستی.011-075 ،)03(5 ،
قرباننژاد ،پریسا و عیسیخانی ،احمد .)0815( .طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی
براساس الگوهای اسالمی :مطالعهای تطبیقی .مدیریت در دانشگاه اسالمی.00-0 ،)0(5 ،
قموشی ،زهرا .)0817( .بررسی نقش شایستگی اخالقی مدیران در فضیلت سازمانی دانشگاه
تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران.
قموشی ،زهرا؛ پورکریمی ،جواد و عزتی ،میترا .)0813( .شایستگیهای اخالقی مدیران
دانشگاهی :مطالعهای فراترکیب .راهبرد فرهنگ ،زیر چاپ.
قموشی ،زهرا؛ پورکریمی ،جواد و عزتی ،میترا .)0813( .نقش شایستگی اخالقی مدیران در
فضیلت سازمانی .اندیشههای نوین تربیتی.)0(05 ،
قموشی ،زهرا؛ احتشام ،زهرا و محسنیمهر ،زهرا .)0816( .واکاوی مؤلفههای اخالقی حرفهای
مدرسان از منظر منابع اسالمی منتخب .قم :همایش بین المللی اخالق در ادیان.
کردی ،الهام .)0814( .نیازسنجی شایستگیهای حرفهای مدیران گروههای آموزشی دانشگاه
تهران و تدوین برنامه آموزشی .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران.
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- بررسی شایستگیهای حرفه.)0810( . یونس، اکرم و حیدری، امیرحسین؛ عابدی،محمودی
.18-61 ،)0(05 ، فرآیند مدیریت و توسعه.ای مدیران گروههای آموزشی
 شناسایی و تبیین.)0810( . صدیقه، سید محمد؛ زارعی متین و بحیرایی،محمودی
.004-16 ،)0(0 ، مدیریت در دانشگاه اسالمی.شایستگیهای مدیران دانشگاهی
 نشانگرهای.)0810( . هدیه، لیال و محبت، عبدالرحیم؛ لطفی، علیرضا؛ نوه ابراهیم،مطلبیفرد
 رهبری و مدیریت.حرفهای مدیران آموزش عالی؛ با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا
.001-37 ،)01(6 ،آموزشی
 معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد.)0833( . مریم، زهره و عدلی،موسیزاده
.080-018 ،)0(8 ، اندیشه مدیریت.شایستهگزینی در نهجالبالغه
 اخالق حرفهای در.)0811( . ندا، بداشتی... راضیه و ا، علی اصغر؛ برجعلی زاده،هدایتی
.68-83 ،)3(8 ، فصلنامه تاریخ پزشکی.آموزههای دینی
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