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Abstract
Aim: The purpose of this study was to present a
model of predicting ethical leadership based on
normative and individual variables. Method: The
research method was applied in terms of purpose;
It is exploratory in terms of mixed data type and
descriptive-correlation in data collection time. The
qualitative part of the study's statistical population
consisted of academic experts and senior
managers of Islamic Azad University who were
selected by purposeful sampling and the saturation
principle of 20 individuals as sample size. The
second group consisted of all full-time faculty
members of Islamic Azad University of Tehran
province. Five hundred seventy-six individuals
were selected by a random cluster sampling
method. In this study, data collection was done by
library method, semi-structured interview, and
researcher-made questionnaire, which confirmed
the validity of the interview. In this study,
qualitative and quantitative parts were used for
data analysis. Result: The findings showed that
the components of value, job satisfaction,
motivation, personality, creativity, individual
components and organizational communication,
organizational culture, organizational structure,
decision-making styles, roles and expectations,
goals, and strategies, As normative components.
Conclusion: A model was developed that also
addressed the components, mechanisms, contexts,
and barriers of ethical leadership.
Keywords: Ethical leadership, Individual
variables, Normative Variables, Ethical leadership
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چکیده

 هدف این پژوهش ارائه مدل پیش بین رهبری اخالقی:هدف
: روش.بر اساس متغیرهای هنجیاری و فیردی (رفتیاری) بیود
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 جامعه آماری بخش کیفی پیژوهش. همبستگ بود- توصیف
شامل خبرگان دانشگاه و مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسیالم
(تمام واحدهای دانشگاه در شیهر تهیران) بودنید کیه بیا رو
 نفر بهعنوان حجم نمونیه20 نمونهگیری هدفمند و اصل اشباع
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 در این پیژوهش. نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد576 ،مرحلهای
 مصیاحبه نیمیه سیاختار،گردآوری دادهها با رو کتابخانهای
یافته و پرسشنامه محق سیاخته انجیام شید کیه خبرگیان روا
 در این پژوهش به منظور تحلیل.بودن مصاحبه را تایید کردند
 یافته ها: یافته ها.دادهها از دو بخش کیف و کم استفاده شد
،  انگیییی،  رضییایت شییغل، نشییان داد کییه مولفییههییای ارز
،  جیء مولفههای فردی و ارتباطات سازمان، خالقیت،شخصیت
، سب هیای تصیمیمگییری،  ساختار سازمان، فرهنگ سازمان
 به عنیوان مولفیه هیای، هدف ها و استراتژی،نقش ها و انتظارات
 بر این اساس مدل ارائه شد کیه: نتیجهگیری.هنجاری بودند
 بسیترها و موانیع رهبیری، ساز و کارها،عالوه بر این مولفههای
.اخالق را نیی مورد توجه قرار م داد
 متغیرهیای، متغیرهیای فیردی،  رهبری اخالقی:کلیدواژه ها
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مقدمه
امیروزه ،رهبری موضوع جالب توجه است .به ویژه در سازمانهای امروزی ،رهبران نقش کلیدی
ایفا م کنند .یک از دالیل که افراد در جامعه و سازمانها به رهبری توجه م کنند این است که
رهبران را دارای قدرت زیادی م داننید کیه می تواننید بیان اصیالحات و تغیییرات مطلیوب در
سازمانها باشند .از رهبران سازمانها انتظار م رود که در ی سری از کارها مثل برنامیه رییییی،
تصیمیم گیری ،برقراری ارتبیا و کنتیرل درگییریهیا ،پرتیوان و بیا صیالحیت باشیند .رهبیری
چندبعدی و پویا و تابع از ویژگ های رهبر ،پیروان و موقعییت ییا شیرایط اسیت و عوامل چون
فرآیند تغییرات سازمان  ،فرهنگ حاکم بر سازمانهای آموزش  ،اعتمادبهنفس و مییان شایستگ
حرفهای رهبران ،نحوه ارتباطات آنان بر آن تثثیر م گرارد .از رهبری در کتب متعدد به میدیریت
استراتژی تعبیر شده ،رهبری مسیبب افییایش پتانسییل انسیان بیوده و محییط را بیرای ارتقیا
کارکنان سیستم فراهم م کند و با مهارتهای توانای انجام کیار تیمی ارائیه بیازخورد رفتیاری،
ارتبا  ،ایجاد انگیی  ،به مقابله با تعارضها م پردازد (فضل زنجان .)17 :1394 ،
پژوهشها نشان م دهند که مدیران برای اینکه بتوانند دارای اختیارات غییررسییم شییوند
بایسیت شییوه رهبری را در پیش بگیرند کیه وفیاداری را در کارکنیان تشیوی کیرده و پیرور
دهند .رهبری ،در واقع یعن قدرت جرب افراد و تاثیر و نفوذ در آنها ،آن چنان که افراد (پیروان)
بطور داوطلبانه شخصییت و رهبیری فردی را در ی شرایط معین بپریرنید .در تعرییف دیگیری،
رهبری را اینگونه تعریف کردهاند که هنر یا علم نفوذ در اشخاص بطیوریکیه بیا مییل و خواسیته
خود در جهت حصول بیه هدفهای تعیین شده گام بردارد یا عبارتست از توانای ایجاد حالت در
کارکنان که بیا اعتمیاد بیه نفیس و عالقمنیدی انجیام وظیفییه نماینید (بلمین و دییل.)2017 ،1
همچنین ،پژوهشها نشان م دهند که درباره انسان ،میدیریت و رهبیری ،بایید عنیوان کیرد کیه
موفقیت در رهبری به ویژگ هیای زییر دسیتان ییا پیرامون ،محیط و درک عوامل موثر بیر همیه
آنها مربو م شود .رهبری در ی سازمان را م توان به فرایند تثثیر بر فعالییتهیای یی گیروه
منظم عنوان کرد که به منظور تحق اهداف آن گیروه اِعمیال می گیردد؛ بنیابر ایین ،رهبیری در
سازمان باعث جهتده به کارهای کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمان م شود .فراینید
رهبری سازمان ،پیامدهای متعددی دارد که عالوه بر تحق اهداف سازمان  ،اهداف دیگری ماننید
باالبردن سطح تعهد کارکنان نسبت به سازمان و اهداف آن ،افیایش انسجام گروهی و تثبییت ییا
تغییر فرهنگ سازمان را نیی در بر م گیرد (فان و همکاران.)105 :1389 ،

1. Bolman & Deal
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رهبران آگاه با استفاده از سب های رهبری ،با توجه به موقعیت تصمیمگیری و حیل مسیئله
نموده و باصداقت به شیوه مشارکت هدایت شخصیتهای مختلف را عهدهدار هسیتند .از وظیایف
اساس رهبر ،تسهیل در ایجاد محیط برای دستیاب به اهداف ،با هدایت ،حفاظت ،شکلده به
هنجارها و مدیریت تعارض است .رسالت سازمانها خصوصاً سازمانهای دانشگاه ارتقا جامعه در
همه ابعاد فرهنگ  ،رفتار شهروندی و در ابعاد سالمت است .رسالت تولید علم و دانیش و توسیعه
کشور را عهدهدار هستند .رهبران آموزش با تصمیمگیری و برنامهریییی دسیتیاب بیه اهیداف را
ممکن نموده و مستقیماً باعث ارتقا ارز های اخالق و حفاظت جامعه م شوند (فضل زنجیان ،
 .)19 :1394رهبری و استفاده از ی یا چند سب در آن ،یک از عوامل تثثیرگیرار بیر عملکیرد
کارکنان در ی سازمان است .با توجه به اینکه امروزه سیازمانهیا بیه بخیش مهمی از زنیدگ
بسیاری از افراد جامعه تبدیل شده اند ،به طوری که افراد با اسیتخدام و عضیویت در سیازمانهیا،
ساعات زیادی از عمر خود را در این محیطهای کاری سپری م کنند .چگونگ و کیفییتگیرران
این ساعات نسبتاً طوالن  ،هم برای افراد و هم برای سازمانها بسیار حایی اهمیت م باشد .امروزه
کارکنان انتظار دارند در سازمان مورد توجه و احترام قرار گیرند و به خوب درک شوند .کارکنیان
دوست دارند صداقت ،درستکاری ،قابلیت اعتمیاد ،اعتمیاد بیه نفیس و اینکیه بخشی از سیازمان
هستند را احساس کنند و احساس تعل به سازمان داشته باشند .از این رو در ایین مسییر ،رهبیر
فردی است که چنین محیط را ایجاد م کند و رهبران در سیطوح مختلیف سیازمانهیا نقیش
مهم در توسعه و تداوم فرهنگ اخالق و رفتار اخالق ایفا م کنند (میائو 1و همکاران:2017 ،
 .)32در مورد اخالق سخن به میان آمد ،باید خاطر نشان کرد که اخالق و رفتار اخالقی  ،یکی از
موضوعات مهم سازمان ها در جهان امروز است .این اهمیت به دلیل ب توجه های زیاد به اخالق
و گستر رفتار غیراخالق است که به نحوی جهان اطراف همه ما را احاطه کرده است .در واقع
وقت صحبت از اخالق م شود ،هدف این است تشخی بدهیم چه چییی خوب و چه چییی بد
است .واژه های مثل اخالق کسب و کار ،اخالق مدیریت و اخالق حرفیه ای از جملیه موضیوعات
مهم سازمان م باشد .رفتار اخالق یا غیراخالق تحت تثثیر عوامل مثل :عوامل فرهنگ  ،عوامل
سازمان و عوامل محیط م باشد که این عوامل به نوبه خود ،انتظارات نقش را برای فیرد ایجیاد
م کند و فرد هم تحت تثثیر شخصیت ،ارز ها ،اصول معنوی ،جنسییت و سیابقه زنیدگ قیرار
دارد و در نهایت ی رفتاری را (اخالق یا غیراخالق ) از خیود بیروز می دهید (احمیدی:1392 ،
 .)29صاحبنظران اخالق کار را بیانگر حد یا قدر و منیلت م دانند که هر فرد برای کار باور دارد.
اخالق قوی متضمن این باور است که سخت کار کردن رمی موفقیت و سعادت است .پژوهشیگران
1. Miao
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دریافته اند که اخالق کار قوی با بهره وری ،ابتکار ،نیاز به کسب موفقیت ،رضایت شیغل  ،درآمید
بیشتر و نگر ها و باورهای محافظه کارانه بیشتری همراه است (رضائیان.)24 :1391 ،
سازمانها با تغییرات شگرف که در حال حاضر با آن روبه رو هسیتند ،بیرای اینکیه از قافلیه
عقب نمانند ،باید شرایط ایجاد نمایند تا رهبیران سیازمان و کارکنیان بیه صیورت میوثر بیا هیم
کارکنند در اینجاست که سازمان توجه خود را بیه رهبیران سیازمان معطیوف کیرده تیا آنیان بیا
شجاعت و جسارت خاص که دارند مسئولیت م پریرند و سع م کنند رویا ها خود را تبدیل بیه
واقعیت نمایند برای ایجاد تغییرات درون سازمان تال م کنند .و از طرف سیازمانهیا در ایین
زمان با کارکنان رشدیافته و بالنده روبرو هستند که در پ یافتن کاری با معنا ،هدفمنید هسیتند
(نئو .)12 :2017 ،1در سب رهبران اخالق با ار نهادن به مقام انسان کارکنیان و شناسیای و
پرور رفتارهای آنان به سمت توسعه پیروان خود پیش می رونید .آنیان بیه پیشیرفت و توسیعه
شخص و شغل کارکنان اهمیت داده و موانع را از سر راه آنان بیر می دارنید .چنیین رفتارهیای
باعث شنیدشدن صدای کارکنان در سازمان شده و انعطیاف پیریری آنیان را در سیازمان افییایش
م دهد (کامل و همکاران.)180 :1395 ،
در میان رهبران سازمانهای مختلف که م توانند از الگوی رهبری اخالقی اسیتفاده نماینید،
رهبران سازمانهای آموزش هستند .رهبران آموزش (استادان) ارزشیمندترین سیرمایه سیسیتم
بوده و از نقش و جایگاه محوری ویژهای برخیوردار هسیتند .ارتقیای کیفییت آمیوز بیا تقوییت
مهارتهای آموزش و ارتباط ممکن است .رهبران تعیینکننیده چشیمانیداز ،متحیول کننیده و
مسبب ایجاد تغییرات هستند و با ابیارهای برنامهرییی و بودجه ،سازماندهی  ،کنتیرل و نظیارت
مشکالت پیش رو را حل م کنند .رهبران با طراحیی و برنامهرییی ،سنجش و ارزیییاب  ،حیییل
مییشکل و تفکییر انتقییادی ،ایجاد انگییه ،رشد خالقیت و نوآوری ،سبب ارتقیا و توسیییعه نظیام
آموز م شوند .حرفهایگری ،تنظیم چشمانداز و برنامه راهبردی ،داشتن قدرت الهیامبخشی و
ایجاد انگییه در دیگران از مثلفههای رهبری موفقیتآمییی آموزشی اسیت (میورف و همکیاران،2
.)21 :2017
با توجه به موضوعهای مطرح شده در رابطه با سازمان های آموزشی  ،یکی از انیواع الگوهیای
رفتاری در رهبری است که در واقع ،وجه تماییات بسیاری با دیگر الگوها و سب ها دارد و بیشیتر
بر بعد انسانگرای و اخالق مداری و توجه به ارز ها مطیرح می گیردد ،رهبیری اخالقی اسیت
(جور  3و همکاران .)310 :1992 ،رهبری اخالق که به تازگ در ادبیات رهبری وارد شده است
1. Noe
2. Murphy
3. George
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برای اولیین بار در سیال  1990در رشته جامعه شناس و آموز و پیرور مطیرح گردیید و بیا
توجه به موقعیت خیود به عنوان ی مفهوم نوظهور توجیه بسییاری را از سیوی جامعیه مطالعیات
رهبیری جلب نمیود و توسیعه چیارچوب اصل کار توسط موسسه رهبری گیالوپ تقبیل گردیید
(والومبا و همکاران .)90 :2008 ،این نوع رهبری به عنوان ی الگوی رفتاری رهبر جهت پیرور
خودکارآمدی و اشتیاق کارکنان و بهبود ارز های سازمان به وجود آمده است و ابعادی همچون
خودآگاه جنبههیای اخالق درونی و شفافیت ارتبا با کارکنان ،پرداز متعیادل اطالعاتکیه
بیه تیروی و بهبیود ظرفیتهیای روانشناخت مثبت و ایجاد جو اخالق مثبت می پیردازد را دارا
م باشد (لروی 1و همکاران.)1679 :2015 ،
در دانشگاهها ،وظیفهی اعضای هیئتعلم و اساتید بس سنگینتر از سیایرین اسیت ،چراکیه
مسئولیت اجرای فرایند یادده را بر عهده دارند .همچنین ،اعضای هیاتعلم دانشیگاههیا افیراد
برجسته در هر جامعه محسوب م شوند و نقش آنها در توسیعه جامعیه و تربییت نییروی انسیان
متخص ب شمار است (ل  .)2 :2017 ،2پیران نژاد ( ،)330 :1392در پژوهش خود عنوان م -
کند که رهبری اخالق مدار الزمه مدیریت دانشگاههیا اسیت چراکیه ایین الگیو ،دارای رویکیردی
اخالقمدارانه است و بر این اساس حرکت م کند .وی همچنین بیان م کند که طبی مطالعیات
انجام شده در دانشگاههای کشور ،جوی سرد و خش و غییر حمیایت حیاکم اسیت کیه معمیوال
دوری از ارز ها را به دنبال دارد .در چنین محیط  ،حتما به شیوه های الگیوی رهبیری اخالقی
نیاز است تا بتوان به کم آن خالقیت ،انگیی و اشتیاق کاری را فراهم آورد .همچنین ،اسیاتید
در دانشگاهها با مشکالت ارتباط مواجه هستند .پژوهشها نشان م دهند که صرفا دییدگاههیای
علم اساتید نیست که بر یادگیری بهتر دانشجویان تاثیر م گرارد ،بلکه مییان برقراری ارتباطات
سالم با دانشجویان نیی بر این یادگیری موثر است .ارتباطات موثر موجب بهبود عملکرد اساتید نیی
م شوند .ارتباطات اخالق مدار ،وجود نظم و انضبا کاری و انعطیاف پیریری نسیبت بیه محییط
پیرامون را مورد توجه قرار م دهد .استادی که امروز در دانشگاههای کشور مشغول تدریس است،
بدون ش در محیط متفاوت با ده سال پیش حضور دارد و باید بر مبنیای محیطی کیه در آن
مشغول به کار است ،دیدگاههای ارتباط خود را بهبود بخشد .این یک از موانع بیرای ارتباطیات
اخالق مدار در بین اساتید است .این مانع شاید به این دلیل به وجود آمده اسیت کیه بسییاری از
اساتید در دانشگاههای کشور ،آموز عمیق در زمینه مهارتهای برقراری ارتبا اخالق میدار و
باز نگرراندهاند و جای خال این آموز ها به خوب حس م شود (ییدان و سلیمان پیور:1396 ،
 .)202در رویکردهای رهبری اخالق  ،دستیاب به حداکثر توانای افراد ،مد نظر اسیت .همیانطور
1. Leroy
2. Leck
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که مشاهده م شود ،این ارز ها تمام مولفه های رهبری اخالق را مدنظر قرار م دهند .بیر ایین
اساس ،پژوهش حاضر قصد دارد با شناسای و معرف مولفه های فردی و هنجاری رهبری اخالق ،
به رسالت دانشگاهها در امر تعلیم و تربیت نسل فردا کم کرده و به این سوال مهم پاسیخ دهید
که چه مدل م توان برای پیشبین رهبیری اخالقی بیر اسیاس متغیرهیای هنجیاری و فیردی
(رفتاری) ارائه داد؟
روششناسی پژوهش
الف .روش پژوهش :با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پیشبین رهبیری اخالقی
بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری) در دانشگاههای آزاد اسیالم اسیتان تهیران بیود؛
رو پژوهش برحسب هدف ،کاربردی؛ برحسب نوع داده ،آمیخته (کیف -کم ) از نوع اکتشاف ؛
برحسب زمان گرداوری داده ،مقطعی و برحسیب رو گیرداوری داده¬هیا و ییا ماهییت و رو
پژوهش ،توصیف -پیمایش بود.
ب .جامعهآماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
کیفی :جامعه آماری بخش کیف پیژوهش شیامل شیامل خبرگیان دانشیگاه و میدیران ارشید
دانشگاه آزاد اسالم (واحدهای علوم و تحقیقات ،تهران مرکی ،تهران شمال و تهران غیرب تهیران
شرق) بود .برای تعیین نمونههای این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از رو نمونیهگییری
غیرتصادف هدفمند استفاده شد.
کمی :جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کم عبارت است از کلییه اعضیای هییاتعلمی
تماموقت واحدهای دانشگاه آزاد اسالم استان تهران بود که بر اسیاس اطالعیات گرفتیه شیده از
سازمان مرکیی دانشگاه آزاد اسالم  ،تعداد آنهیا  4300نفیر بیود .بیرای انتخیاب نمونیه از رو
نمونهگیری تصادف خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .تعیداد حجیم نمونیه بیر اسیاس فرمیول
معادالت ساختاری تعداد  576نفر محاسبه و تعیین شد.
ج .ابزار گرداوری دادهها و پایایی و روایی
در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از رو
پرسشنامه استفاده شد.

کتابخانیهای ،مصیاحبه نیمیه سیاختار یافتیه و

کیفی :در بخش کیف این پیژوهش از مصیاحبههیای نیمیهسیاختار یافتیه اسیتفاده شید .در
مصاحبههای انفرادی با مصاحبه شوندگان ،برای بررس مقدمات پن سثال مصاحبه استفاده شد.
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مدت زمان انجام مصاحبه بین  30تا  60دقیقه بود.
برای حصول اطمینان از روای بخش کیف پژوهش و بهمنظور اطمینان خاطر از دقی بیودن
یافته ها از دیدگاه پژوهشگر ،از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با ایین حیوزه و متخصصیان سیازمات
میرا فرهنگ که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .همچنین به طیور هیم زمیان از
مشارکت کنندگان درتحلیل و تفسیر دادهها کم گرفته شد .همچنین برای محاسیبه پاییای از
رو پایای بین دو کدگرار استفاده شد .در مصاحبه با رو تواف درون موضوع دو کدگرار ،از
یک از اساتید مدیریت آموزش آشنا به کدگراری درخواست شد تا بیهعنیوان کدگیرار ثانوییه در
پژوهش مشارکت کند در ادامه محق بیه همیراه ایین همکیار پیژوهش ،تعیداد سیه مصیاحبه را
کدگراری کرده و درصد تواف درون موضوع که به عنوان شاخ پایای تحلیل به کار م رود را
محاسبه کرد که پایای حاصل از دو کدگرار با توجه به محاسبات  75.1درصید بدسیت آمید کیه
بیانگر پایای مناسب بود.
کمی :در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامهای محق سیاخته بیر گرفتیه از
کدهای حاصل از مصاحبه استفاده شد که با نظرسنج از اعضای هیئت علم  ،تکمیل شد .گویه-
های پرسشنامههای این پژوهش شامل دو قسمت است:
الف) گویههای عموم  :در سثالهای عموم هدف کسب اطالعات کلی و جمعییتشیناخت
پاسخگویان است .این قسمت شامل پن سثال است و مواردی مانند جنسییت ،سین ،تحصییالت،
سابقه کار به کار مطرح شدهاند.
ب) گویههای تخصص  :پرسشنامه محق ساخته متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری) :ایین
پرسشنامه شامل  76گویه با طیف پن گیینهای لیکرت م باشد که با مرور مبان نظری و عملی
و نیی نتای مصاحبههای اکتشاف (با کدگراری باز و محوری متیون مصیاحبه اکتشیاف ) ،تیدوین
شده است .این پرسشنامه شامل دو بخش اشتراک بعد هنجاری با  36گویه و مثلفههای یاددهنده
بودن سازمان ( 12گوییه) ،سیاختار سیازمان ( 12گوییه) ،شیرح وظیایف ( 12گوییه) ،ارتباطیات
سازمان ( 12گویه) ،سب های تصمیمگیری ( 12گویه) ،فرهنگسازمان ( 12گویه) ،نقیشهیا و
انتظارات ( 12گویه) ،سب های مدیریت و رهبری ( 12گویه) و هدفها و اسیتراتژی ( 12گوییه)
است؛ همچنین بعد رفتاری (فردی) شامل  40گویه و مثلفیههیای انگییی ( 26گوییه) ،رضیایت
شغل ( 14گویه) ،شخصیت ( 14گویه) ،خالقیت ( 14گویه) و ارز ( 14گویه) است .هیر گوییه
دارای  5گیینه با طیف لیکرت است که امتیاز بندی سواالت بیه صیورت کیامالً میوافقم نمیره ،5
موافقم نمره  ،4نسبتا موافقم نمره  ،3مخالفم نمره  2و کامالً مخالفم نمره  1م باشد.

189

زهره یوسف  ،محمدنق ایمان و اصغر شریف

) پرسشنامه استاندارد رهبری اخالق  :برای سینجش رهبیری اخالقی از پرسشینامهی 23
سوال کالشون ،دن هارتو و دی هوق )2011( 1استفاده شد .این پرسشنامه چهار بعد صیداقت
( 4گویه)؛ تسهیم قدرت ( 6گویه)؛ رهنمودهای اخالق ( 6گویه)؛ انصاف ( 7گویه) را می سینجد.
هر گویه دارای  5گیینه با طیف لیکرت است که امتیاز بندی سیواالت بیه صیورت کیامالً میوافقم
نمره  ،5موافقم نمره  ،4نسبتا موافقم نمره  ،3مخالفم نمره  2و کامالً مخیالفم نمیره  1می باشید.
الزم به ذکر است که زارع متین ،احمدی زهران  ،امین و نیی میرام ( )1391در مقالیه خیود
مییان پایای پرسشنامه را  0.89محاسبه کردند.
در این پژوهش بهمنظور محاسبه روای از روای صوری ،محتوای و سازه استفاده شد .روایی
ظاهری پرسشنامه نهای به دور از ایرادات ویرایش  ،شکل  ،امالیی و  ....بیه کمی پیژوهشگیر،
چند نفر از اعضای نمونه ،استاد راهنما و مشاور تدوین گردید .برای بررس روای محتوای از نظر
خبرگان (اعضای مصاحبه شونده ،اساتید راهنما و مشاور ،دانشجویان دکتیری متخصی در ایین
حوزه ،چند نفر از آزمودن ها و  )..استفاده شد .روای سیازه از دو قسیمت روایی همگیرا و واگیرا
تشکیل شده است.
تستهای روای همگرا(تثییدی) :تستهای که برای سنجش روایی همگیرا بیه کیار می رود
عبارتند از .1 :همه بارهای عامل معنادار باشد؛  .2بارهای عامل باالی  ./5باشید و بهتیر ایین کیه
باالی  ./7باشد؛ ( AVE .3میانگین واریانس استخرا شده) بیرگتر از  ./5باشد؛  .4پایای ترکیب
بیرگتر از میانگین واریانس استخرا شده باشد که تمام موارد در این پژوهش تایید شد.
پایای  :در این پژوهش پایای از طری ضریب آلفای کرونباخ و پایای ترکیب  2محاسبه م شیود.
مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش باالی  0/7به دست آمد که نشیاندهنیده پاییا
بودن ابیار اندازهگیری بود .ضرایب پایای و روای ذکر شده برای پرسشنامه متغیرهای هنجاری و
فردی (رفتاری) و رهبری اخالق همگ مورد تایید قرار گرفت.
نتای نشان داد پایای ابعاد مورد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایای ترکیب باالی
 0.7اسیت و همچنیین  AVE>0.5اسیت .روایی همگیرا میورد تائیید اسیت ،زییرا CR>0.7؛
CR>AVE؛ AVE>0.5و همینطور روای واگرا نیی مورد تائید اسیت زییراMSV < AVE

و.ASV < AVE

1. Kalshoven., Den Hartog & De Hoogh
)2. Composite Reliability (CR
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روش تجزیه و تحلیل دادهها
کیفی :برای تحلیل دادههای کیف پژوهش از طری تحلیل محتیوا اسیتفاده شید .در ایین طیرح
مراحل تحلیل دادههای کیف گردآوری شده ،از طری کدگراری باز و کدگیراری محیوری انجیام
شده است.
کمی :در بخش کمّ با توجه به سثالهای پژوهش از رو های آمیار توصییف و اسیتنباط
استفاده شد .در بخش توصیف برای متغیرهای جمعیت شناخت که دادههای آن از پرسشنامه به
دست آمد میانگین ،انحراف معیار ،جداول توزیع فراوان و نمودار برای هری از متغیرها ارائه شد
که این فرآیند توسط نرمافیار  SPSSنسخه 16انجیام شیده اسیت .در بخیش اسیتنباط آزمیون
فرضیههای پژوهش با استفاده از نرم افیارهای  SPSSو همچنین  Lisrelصورت پریرفت .نتیای
نرم افیار  Lisrelدر قالیب همبسیتگ پیرسیون ،رگرسییون تحلییل مسییر و رو میدلسیازی
معادالت ساختاری مورد استفاده قرار گرفت .همچنین از آزمونهای آمار اسیتنباط دیگیر نظییر
تحلیل عامل اکتشاف و آزمون ت ت نمونه ای نیی بهره گرفته شد.
یافتهها
در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از رو های علمی در دو بخیش کمی و کیفی میورد
تحلیل و ارزیاب قرار م گیرد؛ اما قبل از تجییه و تحلییل دادههیا پییش پیرداز دادههیا میورد
بررس قرار گرفت .نتای نشان داد در برخ از گویهها گمشدگ اتفاق افتاده است؛ بنابراین ،برای
رفع این مشکل از رو میانه برای جایگراری مقادیر آنها استفاده شد و تمام دادههیای مفقیوده
جایگیین شد .به منظور شناسای دادههای پرت از گراف باکس پالت 1استفاده شد که نتای نشان
داد هیچ داده پرت وجود ندارد .عالوه بر اینها در نرم افیار اکسل برای حرف آزمودن هیای بی -
تفاوت انحراف معیار هر آزمودن در پاسخ به ی پرسشنامه محاسیبه شید کیه نتیای نشیان داد
انحراف معیار پاسخ هر ی از آزمودن ها به سوالهای پژوهش کمتر از  0.3نیست و بنابراین هیچ
آزمودن حرف نشد.
بخش کیفی
سثال اول :شاخ ها و مثلفههای هنجاری مثثر بر رهبری اخالق در دانشیگاههیای آزاد اسیالم
استان تهران کداماند؟

1. Boxplot
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سثال دوم :شاخ ها و مثلفیه هیای فیردی (فیردی (رفتیاری) میثثر بیر رهبیری اخالقی در
دانشگاههای آزاد اسالم استان تهران کدامند؟
شایان ذکر است که با  15خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه سیاختاریافته بیا چهیار
سثال مصاحبه شد .در جدول زیر نیی چ لیست مربو به نتیای تحلییل محتیوای مصیاحبه در
مورد بعد رهبری اخالق آورده شده است.
جدول  .1چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه
سازه

بعد

مفاهیم استخراجی اولیه
در این دانشگاه بین ارزشهای فردی و سازمان اساتید همسیوی وجیود
دارد.
اساتید این دانشگاه در اجرای ارزشهای پریرفته شده خود ،پوییا و فعیال
هستند.

A2

مثبت نسبت به ارزشهای سازمان دارند.

اساتید از ارزشهای شخصیت خود باخبر هستند.

رضایت
شغل

انگیی

A4

ارزشهای فردی اساتید روشن و واضح است.
اساتید از بازخورد دیگران برای بهبود ویژگیهیای فیردی خیود اسیتفاده
م کند.

A6

اساتید کامال نسبت به ارزشهای پریرفته دانشگاه آگاه دارند.

A7

بها م دهند.

A8

اساتید برای انجام فعالیتهیای خیود دارای انگیییه ای غیرقابیل وصیف
هستند.

B1

اساتید از حقوق و میایای خود به نسبت راض هستند.

B2

شرایط کاری ،اساتید را ترغیب به ادامه کار و ایجاد انگییه م کند.

B3

اساتید عملکرد باالی را از خود نشان م دهند.

B4

اساتید شغل خود را باور دارند.

B5

سازوکارهای غنای شغل در این دانشگاه به درست اجرا م گردد.

B6

اساتید نسبت به توجه به هنجارهای اخالق  -انسان متعصب هستند.

C1

اساتید مییان جرابیت شغلشان را باال ارزیاب م کنند.

C2

به عقیده اساتید این دانشگاه ،شغل استادی ،چالش برانگیی است.

C3

اساتید این دانشگاه معتقدنید کیه مسییر شغلیشیان ،مشیخ
همواره قابل ارتقا م باشد.
سیستم پادا
عدات است.
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A3
A5

اساتید این دانشگاه به انتقال آموز
فردی
(رفتاری)

مقوله
A1

اساتید این دانشگاه ،نگر
ارز

کد

اسیت و

ده در این دانش به عقیده اساتید بر اسیاس انصیاف و

C4
C5
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ارائه مدل پیشبین رهبری اخالق بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)
سازه

بعد

شخصیت

مفاهیم استخراجی اولیه

هنجاری

ارتباطات
سازمان

فرهنگ

مقوله

اساتید در شغل خود ،حس امنیت را دارند.

C6

اساتید نسبت به شغل خود احساس تعهد م کنند.

C7

اساتید این دانشگاه از شخصیت مستقل برخوردارند.

D1

اساتید این دانشگاه ،خودآگاه را سرلوحه کار خویش م دانند.

D2

اساتید به دیگیر اعضیای دانشیگاه اعتمیاد دارنید و حیس اعتمیاد را بیه
دیگران انتقال م دهند.

D3

اساتید این دانشگاه اشتباهات خود را بیان م کننید و مسیئولیت آن را
بر عهده م گیرند.

D4

اساتید با ایجاد اعتماد در کارکنیان ،آنیان را ترغییب بیه رعاییت اصیول
اخالق م کنند.

D5

اساتید فردی (رفتاری) شفاف دارند و در صورت نیاز درخواسیت کمی
م کنند.

D6

اساتید این دانشگاه از سازوکارهای مدیریت استعداد بیه خیوب آگیاه
دارند و آنرا در فرایند کاری خود اجرا م کنند.

E1

اساتید ارتباطات را سرمنشاء ایجاد اعتماد در بین اعضاء م دانند.

E2

اساتید در موقعیتهای مورد نیاز بسیار قاطع هستند.

E3

اساتید اسن دانشگاه از هو

خالقیت

کد

هیجان باالی برخوردارند.

اساتید ،فرصتهای الزم جهت ارائه نظیر نسیبت بیه مسیایل پییش رو را
فراهم م کنند.

E4
E5

مییان ریس

پریری فردی در اساتید باال است.

E6

اساتید خو

بین نسبت به آینده را در بین اعضاء تروی م دهند.

E7

اساتید ،اعضاء را به امید داشتن نسبت به آینده ترغیب م کنند.

E8

اسیاتید اییین دانشییگاه توانییای حیل مسییاله از روشییهای مختلییف را دارا
م باشند.

E9

اسییاتید راه حییلهییای جدییید را در مسییایل بییه وجییود آمییده پیشیینهاد
م دهند.

E10

اساتید دیدگاههای همکاران خیود را نسیبت بیه مسیایل دانشیگاه بیه
چالش م کشانند.

F1

اساتید اطالعات خود را باسایر اعضاء به اشتراک م گرارند .

F2

اساتید اطالعات دریافت را با سایر اعضاء تسهیم م کنند.

F3

ارتباطات در این دانشگاه به صورت افق است.

F4

ارتباطات بین اساتید به صورت باز انجام م گیرد.

F5

اساتید به فناوریهای اطالعات مسلط هستند.

G1
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سازه

بعد
سازمان

مفاهیم استخراجی اولیه
اساتید برای پرداز

نقشها و
انتظارات
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G2

در این دانشگاه از نوآوری اساتید حمایت م شود.
اساتید به اثربخش آموزشهای سازمان اعتقاد دارند.

G4

فرهنگ یادگیری گروه در بیین اسیاتید ایین دانشیگاه نهادینیه شیده
است.

G5

اساتید این دانشگاه تحمل تضاد و ابهام در ایدههای دیگران را دارند.

G6

اساتید توانای خویشتن داری فکری و عمل را دارند.

G7

اساتید این دانشگاه به بهبود مستمر باور دارند.

G8

در این دانشگاه بهصورت افق انجام م پریرد.

H1

در این دانشگاه به سلسلهمراتب سازمان توجه م گردد.

H2

این دانشگاه از لحا امکانات و نیروی انسان دارای پراکندگ است.

H3

پویای د ر این دانشگاه متناسب با پویای محیط تغییر م کند.

H4

قوانین و مقررات در این دانشگاه حرف اول را م زنند.

H5

شرح شغل در این دانشگاه کامل مشخ

است.

اساتید از دستورالعملهای روشن برای کار پیروی م کنند.

سب های
تصمیمگیری

مقوله
G3

تفکی

ساختار
سازمان

اطالعات از فناوریهای نوین استفاده م کنند.

کد

H6
H7

در این دانشگاه ،سیستم بروکراس حاکم است.

H8

مرکی ثقل تصمیمگیری در این دانشگاه ،قسیمت بیاالی سلسیله مراتیب
سازمان یعن مدیریت است.

H9

هر ی از اساتید در این دانشگاه م تواند با توجه بیه میییان مسیئولیت
خود د رتصمیمگیری سازمان شرکت کند.

I1

در ایین دانشییگاه ،اسییاتید از مییدلهای تصیمیمگیییری گروهی اسییتفاده
م کنند.

I2

در این دانشگاه ،اساتید کامال از فرایند تصمیمگیری اطالع دارند.

I3

اساتید این دانشگاه از اطالعیات موجیود بیرای تصیمیمگییری اسیتفاده
م کنند.

I4

نقشهای اساتید در این دانشگاه با یکدیگر تعارض دارند.

J1

وظیفه ای که اساتید بر عهده دارند معموال چالش برانگیی است.

J2

دانشگاه اختیارات الزم را در مورد تصمیمگیری دربیاره چگیونگ نحیوه
انجام کار را ،به اساتید خود داده است.

J3

ویژگیهای فردی اساتید با شغل مورد نظر هماهنگ دارد.

J4

شرح وظایف اساتید به وضوح برایشان ترسیم شده است.

J5

بازخورد مدیریت باعث شده اساتید احسیاس کننید بیر آنچیه در واحید
کاری اتفاق م افتد ،تاثیر چشمگیری داشته اند.

J6
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ارائه مدل پیشبین رهبری اخالق بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)
سازه

بعد

مفاهیم استخراجی اولیه

هدفها و
استراتژی

نتای برنامههای واحد کاری نشان داده که اساتید نقش مهم در آنچیه
در دانشگاه رخ م دهد دارند.
در این دانشگاه به کار گروه و عضیویت در تییم اهمییت زییادی داده
م شود.
اساتید با اهداف سازمان و ماموریت آن آشنا هستند.
اساتید در تدوین اهداف دانشگاه مشارکت م کنند.
اساتید به مقوله نحوه انتقال آموز در تدوین اهداف تاکید دارند.
در این دانشگاه اسیتراتژیهای درون و بیرون سیازمان مشخصی وجیود
دارد.
به اساتید فرصت و آزادی عمل داده م شود تا در خصوص شیوه انجیام
کارها اظهار نظر کنند.

کد
مقوله
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

در جدول فوق ،مفاهیم اولیهای که از تحلیل محتوا حاصل شده ،ارائیه شیده اسیت .اطالعیات
جدول باال ،بیانگر محور اساس سوالهای پژوهش بوده و در قسمت دوم جدول پاسیخهیای ارائیه
شده توسط مصاحبه شوندگان آورده شده است که از کدگیراری بیاز بیه دسیت آمیده اسیت و در
قسمت سوم یعن کد ،کد مربو به مصاحبه شونده آورده شده است .در برخ از جداول تعدادی
از مصاحبه شوندگان ،به سوال یا سواالت پاسخ نداده و یا در پاسخ به برخ سیواالت بیه چنیدین
عامل اشاره کردهاند .نتای حاصل از تحلیل عامل نشان م دهد که از مییان  76شیاخ (گوییه)
موجود 11 ،مولفه قابل شناسای است.
فرضیه اول :عوامل هنجاری قابلیت پیش بین رهبری اخالق را در دانشگاههای آزاد اسیالم
استان تهران دارد.
فرضیه دوم :عوامل فردی (رفتاری) قابلیت پیشبین رهبری اخالق را در دانشیگاههیای آزاد
اسالم استان تهران دارد.
در جدول ،زیر مقادیر همبستگ بین عوامل پیشبین «هنجاری و فیردی» بیا متغییر میالک
«رهبری اخالق » در بین آزمودن ها مورد محاسبه قرار گرفته شده است.
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جدول  .2ماتریس همبستگی بین مولفههای متغیر پیشبین هنجاری و متغیر مالک (رهبری اخالقی)
رهبری اخالقی

مؤلفه
همبستگ

ارتباطات سازمان

Sig.
همبستگ

فرهنگسازمان

Sig.
همبستگ

ساختار سازمان
سب های تصمیمگیری
نقشها و انتظارات
هدفها و استراتژی
ارز
رضایت شغل
انگیی
شخصیت
خالقیت

Sig.
همبستگ
Sig.
همبستگ
Sig.
همبستگ
Sig.
همبستگ
Sig.
همبستگ
Sig.
همبستگ
Sig.
همبستگ
Sig.
همبستگ
Sig.

**0.298
0.000
**0.249
0.000
**0.218
0.000
**0.131
0.008
**0.146
0.004
**0.193
0.000
**0.257
0.000
**0.215
0.000
**0.285
0.000
**0.270
0.000
**0.313
0,000

همان طور که در جدول فوق مشخ است ،بین رهبری اخالقی و عوامیل فردی(رفتیاری) و
هنجاری همبستگ مثبت در سطح معناداری  0.01وجود دارد.
فرضیه سوم :عوامل هنجیاری و فیردی (رفتیاری) قابلییت پییشبینی رهبیری اخالقی را در
دانشگاههای آزاد اسالم استان تهران دارد.
برای پاسخ به سوال فوق ،با توجه به مدل مفهوم پژوهش مطرح شده در فصلهیای قبلی از
تحلیل مسیر استفاده م شود .تحلیل مسیر ،تعمیمیافته رو رگرسیون چند متغیره در ارتبا با
تدوین مدل های عل بوده و ی رو پیشرفته آماری است که به کم آن م تیوانیم عیالوه بیر
تاثیرات مستقیم ،تاثیرات غیرمستقیم هیر یی از متغیرهیای مسیتقل بیر متغییر وابسیته را نییی
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ارائه مدل پیشبین رهبری اخالق بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)

شناسای کنیم .عالوه بر این ،از ضرایب رگرسیون استاندارد شده یعن بتا 1بیرای تعییین قابلییت
پیش بین رهبری اخالق توسط متغیرهای رفتاری و هنجاری اسیتفاده شید .بیدین صیورت کیه،
بهعنوان مثال رضایت شغل با بتای  0.456بیشترین مییان تاثیر را بر متغیر رهبری اخالق دارد.
بر اساس این نتیجه ی انحراف استاندارد در متغیر رضایت شغل  ،مییان رهبیری اخالقی را بیه
مییان  0.456انحراف استاندارد افیایش م دهد؛ در خصوص تاثیر سایر متغیرها نیی م توانیم بیه
همین نحو قضاوت کنیم.

شکل  .1مدل مفهوم پژوهش

بحث و نتیجهگیری
رهبری اخالق  ،ترکیب از توانای های چون صداقت ،قابلیت اعتماد ،حمایت از مشارکت و حیس
همدردی است .رهبران اخالق به ارز های اخالق پایبندند و آنها را به درست اجرا م کننید.
از اینرو جایگاه این نوع رهبری در سازمانهای مختلف به ویژه دانشگاه آزاد خیال اسیت .اسیاتید
که رکن اصل این دانشگاه هستند باید بتوانند برای مدیریت درست کارها ،از سب هیای رهبیری
نوین مانند سب رهبری استفاده کنند .این نوع سب رهبری با دموکراس همراه است و تاکیید
زیادی بر مشارکت در نهایت احترام دارد .اساتیدی که از این سب استفاده م کننید ،ارز هیای
1. Beta
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اخالق پریرفته شده برای آنها نظیر عدالت ،انصاف ،صداقت ،درسیت و راسیت کیرداری محیور
تمرکی و توجه است .در پژوهش حاضر به اهمیت این نوع سب رهبری پرداختیه شید و بیر ایین
اساس عوامل موثر بر این نوع سب رهبری مورد بررس قرار گرفت و مشخ شد کیه دو عامیل
مهم فردی و هنجاری بر اجرای رهبری اخالق اساتید موثر هستند .عوامل فردی تاثیرگرار که به
وییگ خود اساتید باز م گردد شامل ،مولفیههیای ارز  ،رضیایت شیغل  ،انگییی  ،شخصییت،
خالقیت م باشد .در این پژوهش در بخش بحث بیان شد که رضایت شغل بیشترین تیاثیر را بیر
رهبری اخالق داشته و به ترتیب ،خالقیت ،شخصیت و ارز در رتبههای بعدی قرار دارند .ایین
نکته نشان دهنده این است که توجه به رضایت شغل اعضای هیئتعلم بایید بطیور جیدی مید
نظر قرار گیرد .اساتیدی که رضایت شغل داشته باشند ،خشنودی از کار ار دارند و در کیار خیود
انعطافپریری دارند .این موارد باعث م شود که اخالق مداری در بین آنها تیروی پییدا کنید .از
طرف دیگر ،وجود انگییه به ادامه کار در بین اساتید باعث م شود تا ایشیان از هیر روشی بیرای
بهبود انگییه در کار استفاده کنند و در این مسیر ،به اخالقیات توسل کنند .داشتن انگییه رهبری
اخالق را تسهیل م کند .ویژگ شخصیت اسیاتید و اینکیه افیرادی خودکارامید ،اخیالق میدار،
راستگو و صادق باشند ،نیی بر رهبری اخالق تاثیر م گرارد ،چراکه همه این عوامل از نشانههیای
اخالق مداری است .خالقیت نیی شاید در رتبه آخر باشد ول از اهمیت ویژه ای برخیوردار اسیت.
داشتن خالقیت ،باعث ریس پریری ،نواندیشی و انعطیافپیریری اسیت و همانیا ایین عوامیل از
نشانههای رهبری اخالق م باشد .در پژوهش حاضر به متغیرهای هنجاری تاثیر گرار بر رهبیری
اخالق نیی اشاره شد .این مولفهها شامل ،ارتباطات سازمان  ،فرهنگ سازمان  ،ساختار سیازمان ،
سب های تصمیمگیری ،نقشها و انتظارات و هدفها و استراتژی بود .از بین این مولفهها ،مولفیه
فرهنگ سازمان دارای بیشترین تاثیر بر رهبری اخالق بوده و سایر مولفیههیا بیه ترتییب تیاثیر
شامل ،سب های تصمیمگیری ،هدف و استراتژی ،ارتباطات سازمان  ،سیاختار سیازمان  ،نقیش و
انتظارات م باشد .این موضوع اهمیت فرهنگ سازمان را در ایجیاد محیطی اخیالقمیدار نشیان
م دهد .فرهنگ سیازمان نمیاد سیازمان اسیت و ارز هیا ،باورهیا و آداب و رسیوم سیازمان را
تحتالشعاع قرار م دهد .اگر فرهنگ سازمان بیا اخیالقمیداری گیره خیورده باشید ،بیه اسیاتید
درجهت اجرای رهبری اخالق نیی کم م کند .بعد از فرهنگ سیازمان سیب تصیمیمگییری
است که برای مثال استفاده از سب های تصمیمگیری کل نگر و سیسیتم می توانید در فراینید
رهبری تسهیل گر باشد .داشیتن هیدف و انتخیاب اسیتراتژی مناسیب بیر رهبیری اخالقی تیاثیر
م گرارد چراکه راهبرد اخالق منجر به ایجاد محیط اخالقی شیده و کیار رهبیر اخیالقمیدار را
تسریع و تسهیل م سازد .توجه به نحوه ارتباطات سازمان بین اسیاتید ،دانشیجویان و همکیاران
رهبری اخالق را تسهیل م سازد .ارتباطات اخالق مدار ،آغازی بر رهبری اخالق است .توجه به
تمرکی و عدم تمرکی و مییان تخصص بودن شغل بر سب رهبری تیاثیر می گیرارد .در پیژوهش
حاضر ،همچنین مطرح شد که مولفههای فردی (رفتاری) و هنجاری قابلیت پییشبینی رهبیری
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ارائه مدل پیشبین رهبری اخالق بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)

اخالق را دارند و این نشان دهنده وجود رابطه بین این مولفهها م باشد .از اینیرو ،بیرای اجیرای
رهبری اخالق بیهعنیوان یکی از سیب هیای رهبیری تاثیرگیرار درعصیر حاضیر و بیه وییژه در
سازمانهای آکادمی مانند دانشگاهها ،باید ابتدا به عوامل فردی اساتید توجه داشت که آییا ایین
عوامل در اخالقمداری تاثیر دارند یا خیر و همچنین عوامل هنجاری و سازمان کیه بسییار حیائی
اهمیت هستند .مقولههای مانند فرهنگ ،ساختار ،جیو ،راهبیرد ،ارتباطیات و نقیشهیای شیغل
م توانند سیازوکاری را ایجیاد ک ننید کیه رهبیری اخالقی تسیهیل گیردد .ایین پیژوهش ماننید
پژوهشهای دیگر با محدودیتهای مواجه بود .این پژوهش محدود به دانشیگاههیای آزاد اسیتان
تهران م باشد و سایر دانشگاهها را در سایر نقا کشور را در بر نم گیرد .همچنین ،این پیژوهش
تنها اعضای هیئتعلم دانشگاه آزاد را مورد مطالعیه قیرار داده اسیت .در ایین پیژوهش ،تنهیا از
ابیارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده است و از ابیارهای دیگری مانند مشیاهده اسیتفاده نشیده
است .اما پیشنهادات که م توان برای این پژوهش ارائه داد:
برای بهبود انگییه اساتید م توان از سازوکارهای تشیویق و ارائیه تسیهیالت بیرای ایشیان و
خانوادهشان بهره گرفت.
 از اساتید خبره و اخالقمدار ،بهعنوان ارز دانشگاه و الگوی دیگران تجلیل گردد. در به کار گیری اساتید در دانشگاه ،نهایت دقت نظر در مورد شخصیت اخالقی ایشیان بیهعمل آید.
 ایجاد فرصتهای ارائه ایده بسیار تاثیرگرار است. نیازهای مادی و معنوی اساتید از طرف دانشگاه تامین گردد. منشور اخالق متشکل از اهداف آرمان دانشگاه و رفتارهای درست برای رسیدن بیه آنهیابرای اساتید بازگو شود.
 استفاده از ساختارهای ادهوکراس به جای بروکراس در دانشگاه. برای ارتباطات بیشتر اساتید با مدران و دانشجویان ،هر هفته جلسهای ترتیب داده شود و ازتمام آنها برای شرکت در آن جلسه و صحیت پیرامون مسایل دانشگاه دعوت به عمل آید.
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