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 شناسایی ابعاد و مولفه های اخلاقیات سازمانی در سازمانهای دولتی ایران 
 

 3دکتر جواد رضاییان ،1دکتر محمد عطایی، *2دکتر تورج مجیبی ،1ولی اله رضایی نصرتی

 گروه مدیریت دولتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران .1

 گاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایرانگروه مدیریت دولتی ،واحد فیروزکوه ،  دانش .2

 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون استان مازندران، بابل،ایران .3
 (49/40/99، تاریخ پذیرش:40/40/99 تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

در 1اندیشمندان مدیریت دولتی از سالها پیش به اهمیتت و نشتش ااقتا 
م مطالعتا  و پتهوهش هتا  سااتار نظام اجتماعی پی برده و بتا اناتا

( 1گوناگون در تقاش هستند تا پاستیی بترا  مستااخ ااقتایی بیابنتد   
بنابراین یکی از دغدغه هتا  متدیران در ستازمانها  دولتتی س توستعه 

 برا  را زمینه ااقاییا س به دادن ( زیرا  اولویت2فرهنگ ااقایی است  

( از طتر  3کند   می فراهم سازمانی و فرد  ارتشا  اثربیشی و ایااد
دیگر چون ماهیت سازمانها  دولتی ایران که یک دولت استقامی استت 
بحث ااقا  در سازمانها  دولتی اهمیت بیشتر  دارد   یترنن کتریم در 

متی فرمایتد   33اصوص روابط صحیح بین مردم در سوره اسراء س نیته 
یْطَانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ إِن َ الش َیْطَانَ وَیُخْ لِعِبَادِ  یَشُولُوا ال َتِی هِیَ أَحْسَنُ إِن َ الش َ

در اصتوص عتدم  22س و یا در سوره نساء س نیته کَانَ لِقْإِنْسَانِ عَدُو ًّا مُبِینًّا
س یا أَیهَا ال َذِینَ نمَنُوا لَا تَأْکُقُوا أَمْتوَالَکُمْ بَیتنَکُمْ بِالْبَاطِتخِارتشاء می فرماید  

 سقام به مباحث ااقایی است  این عوامخ نشان دهنده تأکید دین ا
 
 
 

 
نهج البقاغه می  122حضر  عقی  ع( ضمن تأکید بر ااقاییا س در اطبه 

فرماید اگر یرار است در زندگی به چیز  تعصب بورزیمس نن باید ااقتا  
 باشد 

درگرو روشن بودن مفهوم ااقا  است  مراد از 2تعریف ااقاییا  سازمانی
بتنی بر رعایتت حشتو  و یتا منتافف طتر  ااقا  رفتار ارتباطی پایدار م

ارتباط است  به عبار  بهترس ااقا  به نسبت بین دو امر اطقا  می گردد  
کسی که رفتار اناام می دهد و کسی که به نحو  هد  نن رفتار یترار 
می گیرد  طر  ارتباطس حشویی دارد و صاحب رفتار ارتباطیس در یبال نن 

عنوان تنظیم کننده روابط میان انسانهاس  ( ااقا  به4حشو  وظایفی دارد  
ت نیز این ساز و کار درونی یمدیر همواره اهمیت بسیار  داشته است  در

س بدون ننکه نیتاز بته اهرمهتا  بیرونتی داشتته باشتدس یتادر استت تتا 
دراصوص ااقاییا    (3عمقکردها  ااقایی را در کارکنان تضمین کند  

 براتتی است اما تعریفی که سازمانی تعاریف زیاد  ارااه شده 
 
 

 چکیده
ااقاییا  سازمان است  لذا بر این اساس این پهوهش به شناسایی ابعاد و  به رعایتراز پایدار  و توسعه سازمانها  متمدن امروز  زمینه: 

 مولفه ها  ااقاییا  سازمانی در سازمانها  دولتی ایران می پردازد

این مطالعه از نظر نوع استفاده س پهوهشی کاربرد  است که با روش نمییته اکتشافی اناام شد در بیش کیفی از ابرگان که به روش  روش:

گیر  در دسترس انتیاب شدند مصاحبه عمیق حضور   به عمخ نمد  داده ها  حاصخ از مصاحبه ها به روش تحقیخ محتوا مورد تحقیخ  نمونه
کیفی یرار گرفت در بعد کمی از پرسشنامه جهت گردنور  اطقاعا  استفاده شد  در این روش نیز از نظر ابرگان بهره گرفته شد  جهت اولویت 

 استفاده شد  (AHPفه ها از پرسشنامه مشیاس زوجی و نزمون تحقیخ سقسقه مراتبی   بند  ابعاد و مول

 مولفه برا  ااقاییا  سازمانی در سازمانها  دولتی ایران شناسایی شده است  3بعد و برا  هر بعد  3ها  پهوهش بر اساس یافته یافته ها: 

رفت که برا  توسعه ااقاییا  سازمانی در سازمانها  دولتی ایااد منشور با توجه به یافته ها  پهوهش می توان نتیاه گنتیجه گیری: 

 ااقایی و بکارگیر  و الزام استفاده از نن توسط کارکنان سازمانس  امر  ضرور  است    
 

 ارتباطا  سازمانی ااقاییا  سازمانی س سازمانها  دولتیس  کلیدواژگان
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 و بند  دسته در سازمانی ارااه دادند حااز اهمیت است  ااقا محششان 
 بنتد  دسته و در سازمانس توصیف ارزشها گیر  شکخ فرنیند توصیف

 ارزش تاتویز استتس شتده اتیاذ سازمان در ها تصمیم چطور که این

 باید تصمیم نهچگو اینکه تاویز و شود حفظ باید سازمان در که هایی

( 6دارد   مهمتی بسیار نشش باشد؛ 3ااقایی اصول جهت تا در شود اتیاذ
امروزه توصیه ها  زیاد  در جهت رعایت ااقاییا  سازمانی شده است 
که از جمقه نن می توان به موارد زیر اشاره کرد  مدیران سازمانها  بایتد 

 3ان وفا  به عهد( با کارکن7رعایت کنند  را  بین کارکنان اود  4عدالت
( درمشابخ کارکنان باید ضمن احترام گذاشتتن بته متدیر 8داشته باشند  

( در اناتتام امتتور وجتتدان کتتار  داشتتته 2ازفرمتتان ننتتان تبعیتتت کننتتد 
سازمان هتا  دولتتی در (  11باشند  اطقاعا  مدیریت 6( رازدار11باشند 

بتا 7ضتعانهمواجه با ارباب رجوع ضمن ارااه ادما  مناسب س براورد متوا
( سازمانها  دولتی باید بته شتکایت اربتاب رجتوع 12ننان داشته باشند 
( 11به ننان را از وظایف اتود بداننتد  8( و صاد  بودن3رسیدگی کرده  

ر سطح جامعه و حفتظ د 2سازمانها  دولتی باید در ایااد و حفظ امنیت 
( در نهایتت اینکته اتدمت 13باشتند   11محیط زیست سمسئولیت پتذیر

ا از وظتایف اتود بداننتد  ستازمانها  ر 11ذار  و رسیدن منافف عامته گ
براورد متواضعانه ا  را با انتان اواهتد   12دولتی ضمن رفایت و اعتماد

 (14داشت  
باوجود پهوهشها  زیاد در حوزه ااقتا  سپهوهشتها  کمتی بته بحتث  

در پهوهشگرانی ضمن شناسایی ابعاد ااقایی  پردااتند  ااقاییا  سازمانی
روابط درونی و بیرونی سازمان ها  اصوصی نظیر مشتریان س کارکنان س 

س جامعهس  نتیاه گرفتند که ابعتاد شناستایی شتده  13مدیران س سهامداران
(در پهوهش دیگتر  بتا 13اط یرمز سازمانها در حوزه ااقاییا  هستند 

ارااه مدل ااقا  مدارانه نگهداشت نیبگان در سازمانها  دولتتی ایتران 
( و در 16چهار بعد سازمانی س فرد  س روانی و شغقی را شناسایی شتدند  

نهایت پهوهشی با عنوان کنکاشتی پیرامتون ااقتا  حرفته ا  اعضتا  
هیئت عقمی صور  گرفت   نتایج پهوهش حاکی از این استت کته بته 

یتادگیر  دانشتاویان س ایاتاد منشتور  –منظور بهبود فرنیند یتاددهی 
  (12  اعضاء هیئت عقمتی س ضترور  متی باشتد حرفه ا  برا14ااقا 

بنابراین با توجه به اهمیت ااقا  در پیشبرد امور ستازمانس ایتن تحشیتق 
یصد دارد تا به شناستایی ابعتاد و مولفته هتا   ااقاییتا  ستازمانی در 
سازمانها  دولتی ایران پردااته  و در نهایت هر یک از ابعتاد شناستایی 

   شده را اولویت بند  نماید 
 

 روش
 –این پهوهش از نتوع کتاربرد  استت کته بتا روش تحشیتق نمییتته 

اکتشافی اناام شده است در بعد کیفی برا  جمف نور  اطقاعا  از گروه 
نفر از روش نمونه گیر  در دسترس  13ابرگان و متیصصان به تعداد 

تحصتیقا  مترتبط بتا  استفاده گردید  ویهگی این ابرگتان عبارتنتد از  
ا مدرک تحصیقی دکترا و با رتبه عقمتی دانشیار شتش نفتر( و مدیریت ب

  ابتزار گترد نور استادیار  نه نفر( س با سابشه کار  بالا  پانزده سال بودند
مصاحبه عمیق بوده و تازیه و تحقیخ داده ها س از در این بیش داده ها 

روش بررسی اسناد  و سپس تحقیخ محتوا  کیفی بتوده استت بترا  
و پایایی در این بیش س از روش ارزیابی لینکتولن  و گوبتا  تعیین روایی

استفاده شد   بدین منظتور س سته معیتار باورپتذیر  س انتشتال پتذیر  س 
 اطمینان پذیر  س برا  ارزیابی در نظر گرفته شد 

در بعد کمی نیز از جامعه ابرگان و متیصصان و از روش نمونه گیتر  
صیقا  مرتبط با مدیریت با مدرک تحنفر با ویهگی  13در دسترس تعداد 

تحصیقی دکترا و با رتبه عقمی حدأیخ استادیار س با ستابشه کتار  بالتا  
نتیاب شدند  در این بیشس از پرسشتنامه پتنج  درجته ا  پانزده سال ا
سوال برا  تحقیخ توصیف داده ها استتفاده شتد  بترا   42لیکر  و با 

ن از نزمتون نلفتا  کرونبتا  تأیید روایی نن از نظر ابرگتان و پایتایی ن

 823/1 =α برا  تحقیخ توصیفی داده ها  ایتن بیتشس  ( استفاده شد
با استفاده از نماره ها  تحقیخ توصیفی یعنی توزیف فراوانی و شااصها  
توصیف داده ها استفاده گردید  جهت وزن دهی و اولویتت بنتد  ابعتاد 

ده گردیتد  بترا  ااقاییا  سازمانی از پرسشنامه مشیتاس زوجتی استتفا
 Spss22تازیه و  تحقیخ سوالا  در این بیش نیز از طریق نرم افزار 

  ( بهره گرفته شد AHPنزمون تحقیخ سقسقه مراتبی  و
 

 یافته ها
( ابعاد و مولفه های اخلاقیات سازمانی در 5سوال 

 سازمانهای دولتی ایران کدامند؟
 42ناد سازمانی تعداد با استفاده از مبانی نظر  س پیشینه تحشیق و اس 

مولفه ااقاییا  سازمانی شناسایی شدند سپس از ابرگان مصاحبه 
متون مستیرجه از  عمیقس و حضور  در چندین نوبت به عمخ نمد و

مصاحبه ها به روش تحقیخ محتوا تازیه و تحقیخ گردید  در این مرحقه 
شده و گامها  ذیخ به تناوب برداشته شد  مرور مکرر متون پیاده ساز  

استیراج جمقا  کقید  س بررسی تک تک جمقا  کقید   بنابراین 
  مولفه ها  ااقاییا  سازمانی توسط ابرگان تعیین گردید

جهت مشوله بند   تعیین ابعاد( مولفه ها  ااقاییا  سازمانی س ازطریق 
مصاحبه ها   متعدد با ابرگان سارتباط مولفه ها نسبت به هم احصاء 

حشیق س تعیین شدند  با توجه به کثر  مولفه ها  به گردید و ابعاد ت
دست نمده س برا  حذ  برای از مولفه ها که از اهمیت کمتر  
براوردار بوده و یا تشابه معانی داشتهس با استفاده از نماره ها  تحقیخ 
توصیفی یعنی توزیف فراوانی و شااصها  توصیف داده ها س مولفه هایی 

عالی نگه داشته و سایر مولفه ها حذ  شدند  بر با امتیاز بسیار اوب و 
 3اساس اطقاعا  به دست نمده برا  هر یک از ابعاد شناسایی شده 
مولفه بایی مانده است  ابعاد و مولفه ها   مستیرجه در جدول شماره 

  ( نشان داده شده اند1 
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 : ابعاد و مولفه های اخلاقیات سازمانی5جدول 

 تحقیق مولفه های ابعاد تحقیق
 کارکنانس صاد  بودن در امور سازمان س رازدار  کارکنان بین عدالت وفا  به عهدس تأمین حشو  مکفی س اجرا  کارمند -رابطه مدیر 

 ماناسناد ساز  پذیر س عدم دستکار  به ااتیارا  شغقیس نشد از مدیر سداشتن وجدان کار  س استفاده درست  از فرمانبردار  مدیر -رابطه کارمند 

 -رابطه سازمانها  دولتی
 ارباب رجوع

رسیدگی عادلانه به شکایت ارباب رجوعس عدم رشوه و ارتشاء از ارباب رجوعس تکریم ارباب رجوعس رازدار  ارباب رجوعس 
 براورد متواضعانه

 -رابطه سازمانها  دولتی
 جامعه

ت عدالت و برابر  در سطح جامعهس مسئولیت ایااد و حفظ امنیت در سطح جامعهس تقاش در جهت حفظ محیط زیستس رعای
 پذیر  نسبت به جامعهس ایااد حسن ظن در جامعه 

 -رابطه سازمانها  دولتی
 سایرسازمانها

 رفایت به جا  ریابت با سازمانها س ایااد اعتماد نسبت به سازمانهاس احترام به هناارها و ارزشها  سایر سازمانهاس

 یر سازمانهاس رعایت یوانین و مشررا  سازمانهاپایبند  به تعهدا  نسبت به سا 

 
( میزان اولویت  ابعاد اخلاقیات سازمانی در 2سوال 

برا  میزان اولویت بند   سازمانهای دولتی ایران چگونه است؟

( با کمک نرم افزار AHPابعاد از فرنیند تحقیخ سقسقه مراتبی  

Expert Choice به مشایسه  بهره گرفته شد  جدول اطقاعا  مربوط

( درج 2زوجی و وزن نسب هر یک از ابعاد در جدول شماره 
می باشد که این  1013گردید ضریب ناسازگار  ابعاد اصقی مدل برابر با 

است پس ماتریس سازگار است و می توان به نتایج  101عدد کوچکتر از 
 اعتماد نمود  

 

 مانی: ماتریس مقایسات زوجی ابعاد اصلی اخلاقیات ساز2جدول 

 وزن نسبی
 -رابطه سازمان

 سازمان

 -رابطه سازمان

 جامعه

 -رابطه سازمان

 ارباب رجوع

 -رابطه کارمند

 مدیر

 -رابطه  مدیر

 کارمند

 

 کارمند -رابطه مدیر  2072232 3016733 4022723 3017327 10112

 مدیر -رابطه کارمند   3023213 3013767 3033224 10162

 ارباب رجوع -رابطه سازمان    2031237 1032263 10213

 جامعه -رابطه سازمان     1032263 10361

 سازمان -رابطه سازمان      10262

 

 بحث
در سازمانها  دولتتی ایتران  این پهوهش به دنبال یک چارچوب ااقایی

مولفه  ااقاییا  سازمانی با استتفاده  42بعد و  3بوده است  در این راستا 
شناسایی شده اند که این مولفه ها نظر ابرگان  از مبانی نظر  تحشیق و

با برای از مولفه ها  شناسایی شده ستایر پهوهشتگران نظیتر عتدالت 
( و رازدار س عتدالت ستازمانی س 16س17سازمانی س تکریم اربتاب رجتوع  

( 8(س براورد متواضعانه با ارباب رجوع  18س امانت دار   13وفا  به عهد
ا  این تحشیق شباهت زیاد  بتا تحشیتق منطیق است همچنین یافته ه

( براساس تحقیخ ها  صتور  گرفتته شتده 13موسسه جوزفسون دارد 
سوال دوم تحشیق می توان نتیاه گرفتت کته رابطته بتین ستازمانها  

جامعه س اهمیت بیشتر  در ااقاییتا  ستازمانی دارد و ستپس  –دولتی 
 –انها  دولتتی سایر سازمانهاس رابطه ستازم –رابطه سازمانها  دولتی  
مدیر در  –کارمند و در نهایت رابطه کارمند  –ارباب رجوع س رابطه مدیر 

یک سازمان دولتی به ترتیب در اولویتها  بعد  یرار دارند لتذا متدیران 
سازمانها  دولتی باید ساز و کارها  عمقیاتی برا  تسهیخ ارتباطا  در 

امته ایاتاد سطح جامعه جهت حفظ امنیت و محتیط زیستت و منتافف ع

  بنابراین بر اساس یافتته هتا  پتهوهش منشتور ااقتایی در (12 نمایند
سازمانها  دولتی ایران در این زمینه  مورد پیشنهاد است و به محششتین 

در تحشیشتا  نتتی ارتبتاط بتین ابعتاد ااقاییتا  نینده پیشنهاد میگتردد 
راست جهت  سازمانی را مورد بررسی و ارزیابی یرار دهند و همچنین در

نزمایی ابعاد و مولفه ها   شناسایی شده این تحشیق سنن را در یکتی از 
سازمانها  دولتی  ایران اجرا و مورد ارزیابی یرار دهند  از محدودیتها  
پهوهش حاضر می توان گفت که براتی از شااصتها  اشتاره شتده در 
مدل میتص سازمانها  دولتی است و نمی توان نن را بته ستازمانها  

اعی و اصوصی تعمیم داد و همچنین یافتن ابرگان با ویهگی مرتبه انتف
عقمی استادیار  به بالا که سابشه کار در سازمانها  دولتی که هم تاربه 
مدیریتی و هم نشنایی در حوزه عقوم رفتار  و منابف انستانی  را داشتته 

 باشند پهوهشگران را با مشکخ مواجه کرده بود 

 

 گیرینتیجه
بته شتیوه در تصتمیما  و عمتخ حاکمیتت ااقتا  نیازمند  امروز جهان

به همتین منظتور  پهوهشتها  زیتاد  در حتوزه ااقتا  مطقوب است  
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 511 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
30 ،

90
11

 
اه

وت
 ک

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

نگاشته شد ولیکن تحشیشا  اندکی در واکاو  و سر منشأ اصول ااقایی 
در سازمانها  دولتی  صور  گرفته استت   در ایتن تحشیتق در جهتت 

بعتاد و مولفته هتا  ااقاییتا  راهنما  عمخ سازمانها  دولتی ایتران ا
سازمانی با نگرش بر توسعه روابط سازمانی مورد شناسایی یرار گرفتت  
محششان این تحشیق امیدوارند که این بضاعت اندک س کمکی به ااقتایی 

 نمودن تصمیما  و عمقکرد سازمانها  دولتی ایران بنماید
 

 های اخلاقیملاحظه
حرفته ا س  عقمتیس اصول ستفادهسا مورد منابف معرفی این پهوهش با در

و  نویستندگان معنتو  حتق و گردیتد رعایتت دار  امانتت و ااقتایی
  است شده حفظ س پهوهشگران

 

 هنام واژه
 Ethics.1 ااقا 

 Organizational ethics.2 ااقاییا  سازمانی
 Ethical principals.3 اصول ااقایی
 The principle of justice.4 اصخ عدالت
 Fulfilling the covenant.5 عهد وفا  به

   The principle of privacy.6 اصخ رازدار 
 The principle of humility.7 اصخ تواضف
 The principle of honesty.8 اصخ صدایت
 The principle of security.9 اصخ امنیت

 Responsibility.10 مسئولیت پذیر 
 The principle of public benefit.11 اصخ منفعت عامه

 Trust.12 اعتماد
 Shareholder.13 سهامدار

 Code of ethics.14 منشور ااقایی
 Faithful to the covenant.15 وفا  به عهد
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