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گیری اخالق مدار در فرآیندهای  الگوی فرآیندی تصمیم طراحی 

 های نفتی کشور گذاری شرکت سیاست 

 
 2یتابل دی، دکتر حم 1*ینیاءالدی، دکتر محمد ض1سروش باقرزاده بازوند

 گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، رفسنجان، ایران  .1
 ن، ایران پیام نور، تهرا گروه مدیریت دولتی، دانشگاه .2

 ( 1399/ 7/ 10، تاریخ پذیرش: 9/5/1399تاریخ دریافت )

 

 

 سرآغاز

 فرد كه گاه آن چه است؛ عملی تصمیم هنگام 1اخالق نقش مهمترین

میی  تصمیم به و جامعه سازمان كه آنگاه و می نشیند گیریتصمیم به
 شکل گیری آن فرآیند تنظیم و تصمیم به شکل دهی در رسد. اخالق

 تصمیم گیری، موجب در اخالق دارد. رعایت نکردن نندهتعیین ك نقش

 قوانین حتی و می شود جامعه و فرد به آسیب های فراوان شدن وارد

 بیه رفتیار را جامعیه مطلیو  حد تا است نتوانسته و مجازات مختلف

 (1كند. ) مجا  مناسب
 
 
 
 

 
 2اخالق مؤلفه های به توجه بدون مدیریت علم حوزه در گیریتصمیم

 منظور به مؤثر جمله طرق نیست. از واقع بینانه ،3اجتماعی تئولیو مس

 در اخیالق لحاظ  انسانی، روزمره امور در اخالقی مباحث ساختن وارد

 (2است. )  گیریتصمیم
شود كه یک شخص با ییک زمانی آغاز می  4گیری اخالقیفرایند تصمیم

كنید یشود. سپس شخص، قضاوت میوضعیت بغرنج اخالقی مواجه می
 لبرگوی كوسعه اخالقی شناختبه این كه در كدام یک از مراحل ت)بسته 
 
 

 چکیده

بیه انجیام های نفتی كشور ری شركتگذاگیری اخالق مدار در فرآیندهای سیاستالگوی فرآیندی تصمیمتحقیق حاضر با هدف ارائه زمینه:  
 رسیده است. 

گروهیی از خبرگیان ی ایین تحقییق جامعه آمیار بود. و مبتنی بر تئوری داده بنیاد  فیااكتش-رویکرد پیمایشی  با،  كیفی  : تحقیق حاضرروش
ا استفاده از روش نمونه گییری كه ب بودندشامل مدیران ارشد صنعت نفت، و مشاورین و اساتید دانشگاهی آشنا به مدیریت كالن صنعت نفت 

سرانجام پس  ا خبرگان بود.مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته ب، هاداده ریآوابزار اصلی جمع نفر به عنوان نمونه انتخا  شدند.   9گلوله برفی  
 های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد.از طی كدگذاری

 17و مفهوم نهیایی  42اهیم تکراری، مفهوم اولیه استخراج گردید كه بعد از بررسی آنها و حذف مف 109 پس از تحلیل مصاحبه ها  :یافته ها
 ایی شد. شناسمقوله 

فرهنی  سیازمانی، تعهید بود كه تحیت شیرایع علیی چیون  "بروز حس اخالق اجتماعی در مدیران"مقوله اصلی )محوری( :  نتیجه گیری
گیری یندهای صحیح تصیمیممانی مدیران، اعتقادات مذهبی، تخصص مدیریتی، دیدگاه مدیران در خصوص جامعه، آگاهی مدیران از فراساز

تأكیید وزارت "آنها شکل می گیرد. مقوله اصلی تحت تاثیر شرایطی چون تجربه مدیریتی و  های اجتماعیمسئولیتاز دانش مدیران ،  اخالقی
فشیارهای "هسیتند و شیرایع محیطیی چیون "فشار همکاران برای رعایت اخالق در تصیمیمات "و    "القی مدیرانگیری اخنفت بر تصمیم
خودنظیارتی میدیران در "را تحت تاثیر قرار می دهد. راهبردهیای پیشینهادی ایین میدل  این مقوله  "ی همسویی با منافع جامعهمحیطی برا

اعتمیاد "بود كه منجر به پیامیدهایی چیونهای آموزشی ضمن خدمت دوره"و  "نظارت ذینفعان بر تصمیمات مدیران"،  "خصوص تصمیمات
 .می شود  "رضایت ذینفعان"و   "ذینفعان
 
 های نفتیتشرك سیاست گذاری، گیری اخالقی،تصمیم: واژگانلیدک
 
 
 

 mziaaddini@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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دهد )كه این نیات رفتاری بر قرار دارد( و نیات رفتاری خود را شکل می 
بینی كننده رفتار واقعی باشد(. این فرایند این فرض استوار است كه پیش

 (.3) متأثر از عوامل فردی، موقعیتی و مشروط به موضوع است

، ایین فراینید را در ی از رایجترین مدل های تصمیمی گیری اخالقییکی
 (3)  چهار مرحله زیر مدل سازی می كند:

 بیه اخالقیی ادراک :)شیناخت موضیوعات اخالقیی( 5اخالقیی ادراک

 اخالقیی ادراک شیود. گفته میی اخالقی مفهوم یک از فرد تشخیص

 درگیر مهنگا در است. اخالقی های تصمیم گیری تمام محرک عامل

 را اخالقی مسأله یک باید داخالقی، فر گیری تصمیم فرایند در شدن
 شود، می اخالقی ادراک به منجر كه عاملی .به تعبیر رست، كند درک

 تشخیص توانایی "یعنی 6اخالقی حساسیت .است اخالقی حساسیت

 خییر  یا هست اخالقی محتوای دارای موقعیت خاص یک آیا كه این
ید ییک درگیر مالحظات وسیع اخالقی شود، بااینکه ز ا هر فرد قبل  (.4)

موضوع اخالقیی را بشناسید. همیه افیراد بیه طیور مسیاوی نسیبت بیه 
موضوعات اخالقی حساس نیستند و احتماالً عوامل فیردی، میوقعیتی و 

 (.3) دهدالشعاع قرار میفرهنگی، حساسیت افراد را تحت
 درک را القییخا موضیوع یک فرد كه این از پس: 7اخالقی قضاوت

 چه كه این مورد در فرد . تشخیصكند می قضاوت آن در مورد كرد،

 محققینمی شود. نامیده اخالقی قضاوت است، غلع یا درست رفتاری

 كیاری انجیام غلع یا درست راه مورد فرد در هرگاه كه داشتند اظهار

 را كیار ایین كنید(، می بد قضاوت و خو  مورد )در كند می قضاوت
 ل، عیواملیاصیو ییا قیوانین می دهید. انجام استاندارد عیون برمبنای

قضاوت اخالقی  (.5) كنند می عمل رفتار راهنمای عنوان به كه هستند
عبارت است از اعتقاد بر درستی یا نادرستی یک عمل. قضاوت اخالقیی 
متفاوت از سطح فردی توسعه یا استدالل اخالقی است، به طیوری كیه 

ردی اسیت امیا قضیاوت اخالقیی ییک فی  گیاستدالل اخالقی یک ویژ
 دارد. پیچیدگی زییادی اخالقی قضاوت (.3) محور است ندرویکرد فرای

 در فلسیفی نظرییه ییک از بییش یا یک از تواند می گیرنده تصمیم

 كیه خاصیی های فلسفه و ها فلسفه تعداد كند. استفاده قضاوت خود

 او یعمح و فرد اخالقی رشد حاصل شوند، انتخا  می قضاوت برای

 (.4است )
 گفته جهت داری رفتار به 8اخالقی تمایل  :اخالقی )نیت رفتاری( تمایل

 شناختی رشد براساس اخالقی، قضاوت از انجام پس فرد كه شود می

گیری، در مفهوم تصمیم پیدا می كند. گرایش آن به نسبت خود، اخالق
ک یی نیت رفتاری یک فرد عبارت است از احتمال صریح اینکیه فیرد در

ییک  حیل برای مایلت این به دهی شکل (.3) عمل خاص درگیر شود
 مسأله، آن حل برای مختلف گزینه های بررسی شامل اخالقی، مسأله

 آن به عمل برای بیشتری تمایل فرد كه شود می ای انتخا  گزینه و

 میورد در فرد ایده آلیِ دیدگاه با است شده ممکن انتخا  دارد. گزینه

 كردن عمل به فرد تمایل بنابراین، .نباشد سازگار الًم اك اخالقی مسأله

 به نسبت را او خودش، تمایل اخالقیِ قضاوت براساس نکردن عمل یا
غیراخالقیی  ش هیای ارز مقابیل در اخالقیی هیای ارزش کیارگیریب

 بیر خیاص گزینیه ییک دیگر، عبارت به .دهد می نشان غیراخالقی

 خود تمایل فرد و شود می انتخا  فرد، قضاوت اخالقی نتایج اساس

 كه است دلیلی همان این .دهد شکل می زینهگ این به عمل برای را

 غیراخالقی دانند رفتاری می كه این برخالف  افراد چرا دهد می نشان

 (.4) دهند می انجام را آن است،
 اخالقیی، گیری تصمیم فرایند از مرحله آخرین :9اخالقی عمل انجام

اسیت.  گییری تصیمیم قبلی مراحل با ارگزاس ای گونه عمل به انجام
 می آن به نسبت فرد اخالقی تمایل اخالقی، عمل یک نجاما مبنای

 (.4) باشد
نیز می توانند بر تصمیم گیریهای تجاری و مفیاهیم   10ارزشهای شخصی

سازمانی تاثیر گذارند. لینک بالقوۀ بیین ارزشیها و تصیمیم گییری هیای 
است. اخیراً، تاثیر ارزشهای شخصی  دهبومدیریتی برای سالها مورد توجه 

ضاوتای اخالقی بطور رسمی در مدلهای تصمیم گییری اخالقیی بروی ق
 پژوهشییگرانیدر سییازمانها تشییخیص داده شییده اسییت. بییرای م ییال، 

ارزشهایی را در مدلشان بعنوان یکی از چندین ویژگی شخصیی در نظیر 
گیری تیاثیر میی  یمصمگرفته اند كه بطور بالقوه بر تمام مراحل فرایند ت

 نییز  اخالقیی  گیریهیای  تصیمیم  در   خصی. نقش ارزشهای ش(6)  گذارد
 (.7) اسیت شده داده  تشخیص  گرشام  و  برل  نظری  مدل  در  صریح  بطور
تواند بسییار گیری اخالقی میتصمیم  فرایند  برخی از پژوهشگرانبه نظر  

 وم. این مفهی(8) سریع رخ دهد و منجر به حل یک موضوع اخالقی شود
كیه بیرای آن موضیوعات، یابید ارتباط با موضوعاتی مصداق می  قع درف

رهنمودها یا استانداردهای صریح و روشن موجود باشد و تعارضیی بیین 
اصول وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، برخی موضوعات اخالقی )بیه 

انید( بیه آسیانی ساز تعارض اصول اخالقیخصوص موضوعاتی كه زمینه
مکن اسیت توانند منجر به آشفتگی خاطر شوند و م می  د،تنقابل حل نیس
 بر باشند.های زماننیازمند بحث

تر از دنبال كردن چنید گیری اخالقی، بسیار پیچیدهفرایند واقعی تصمیم

پژوهیان  اخیالق  گام ساده و از پیش تعیین شده است. به همین دلییل،
-ی شیده تصیمیمازسانتقادهای زیادی در رابطه با این فرایندهای ساده

از اینیرو، مدلسیازی پیشیایندها و   (.3)  انیدگیری اخالقیی مطیرک كیرده
پسایندهای این متغیر سازمانی، علی الخصیوص در سیازمان هیایی كیه 
اهمیت تصمیم گیری در آنها نمود بیشتری دارد، یک اقدام انکار نشیدنی 
ی فتیو ویژه تلقی می شود. از جمله اینگونه سازمان ها، شیركت هیای ن

ن، و بیا توجیه بیه جایگیاه كه به اذعان اغلب كارشناساكشور می باشند  
ویژه صنعت نفیت در اقتصیاد كشیور اییران، اخیالق میداری و تصیمیم 

میی توانید اثیرات و  هااین شركتهای اخالقی در سطوک مختلف  گیری
تبعات م بتی را برای اقتصاد، صنعت و جامعه رقم زند. با ایین حیال، تیا 

ری گذاصمیم گییری اخالقیی در فراینیدهای سیاسیتت  زیكنون مدلسا
های نفتی كشور، محجور مانده و مورد توجه پژوهشگران پیشیین شركت

قرار نگرفته است. از اینرو، پژوهش پیش رو به دنبیال پاسیخی جیامع و 

فرآیندی تصمیم گییری الگوی  "روشن به پرسش اصلی زیر خواهد بود:  
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بیه چیه  های نفتی كشوری شركتارگذاخالق مدار در فرآیندهای سیاست

 ."باشد نحو می
 

 روش 
از لحیاظ هیدف كیاربردی و از لحیاط رویکیرد، كیفیی،    ،تحقیق حاضیر
 جامعه آمیاری  می باشد.و مبتنی بر تئوری داده بنیاد  اكتشافی  -كاربردی

گروهی از خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت نفت، و مشاورین و اساتید 
هیای میورد   معیار.    بودندن صنعت نفت  كال  ریتدانشگاهی آشنا به مدی

 .در نظر گرفته شد (1) ، به صورت جدولر برای انتخا  خبرگاننظ
گیری گلولیه برفیی ونیهاز روش نمبرای انتخیا  نمونیه تحقیق،    ایندر  

ابیزار .  نفر خبره به عنوان نمونه انتخا  شیدند  9و مجموعاً  استفاده شد  
بیود. در غیرساختار یافته    میق وع  هایها مصاحبهاصلی جمع آوری داده
االتی در خصیوص غییر مسیتقیم سیؤ به صورتاین مصاحبه ها، محقق 

گیری اخییالق مییدار در فرآینییدهای تصییمیمهای پیشییایندها و زمینییه
مفیاهیم اولییه و بیه  مطرک نموده  ر  های نفتی كشوسیاستگذاری شركت
، از هابرای اطمینیان از رواییی مصیاحبهدست یافت. ل  جهت طراحی مد

درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با فضای پژوهشیی و مشیاهدات روش  
بییرای اطمینییان از پایییایی  و  اسییتفاده شییدمییداوم در محیییع پییژوهش 

با فیرد مصیاحبه شیونده در   نتایجها ، بعد از انجام هر مصاحبه،  مصاحبه
شیود كیه كیدهایی كیه محقیق از میان گذاشته شد تا اطمینان حاصیل 

ده اسیت، بیا مکنونیات ذهنیی مصیاحبه شیونده میومصاحبه اسیتنباط ن
ها و در نهایییت، بییه منظییور تجزیییه و تحلیییل مصییاحبه همخییوانی دارد.

ای بیاز، های سیه مرحلیهدستیابی به مدل مفهومی تحقیق، از كدگذاری
 .محوری و انتخابی استفاده گردید

 
   

 

 های خبرگیشاخص :1جدول 
 افراد مورد نظر های کلی شاخص 

 گذاری در سطح كالن دانشگاهی مسلع به حوزه تصمیم گیری اخالقی و سیاست  تید اسا علمی

 زیرمجموعه صنعت نفت  هایمدیران ارشد شركت  تجربی

وزه مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت كه به مبحث  مشاورین ح تجربی  -علمی 
 گیری اخالقی اشراف دارند تصمیم 

 

 هایافته
ه بیمحققیان سیعی ،  در مرحله كدگیذاری بیاز:  بازاری  گذدكمرحله اول :

كه در نهایت پس .  نمودندمصاحبه ها  ایی و استخراج مفاهیم اولیه  شناس

دسیت مفهیوم اولییه     109از استخراج مفاهیم مصاحبه ها محققان بیه  
مفهیوم نهیایی  42حیذف مفیاهیم تکیراری،   بررسی و  پس ازكه  یافتند  

 .ه می باشدمشاهد ابل( ق2شناسایی شد كه در جدول )

 بعد از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و حذف موارد تکراری در مرحله کدگذاری بازمفاهیم نهایی شده :  2جدول 
 کد  مفهوم

 A1 , B4 , E6 هستند    های نفتی شركت اعضای هیئت مدیره جزو اولین ناظران بر تصمیمات مدیران 

 A2 , B9 , G5 ه باشند گیری اخالقی آگاهی داشتم صمیباید راجع به اهمیت ت های نفتیشركت مدیران  

 A3 , B1 , F8 , I7 كنند خودشان تصمیمات خودشان را بررسی و نقد می  های نفتی شركت برخی مدیران 

ر منافع  ا بگیری منافع جامعه ررود در فرایند تصمیم تر باشد، انتظار می تری و عمیق با خداوند قوی  های نفتی شركت هرچه ارتباطات مدیران 
 خودشان ارجح بدانند 

A4 , F2 

 A5 , E4 توان تصمیمات اخالقی از او انتظار داشت ر از لحاظ فکری و روانی طالب اخالقیات بود، می اگر مدی
 G10 گیری اخالقی آنها محسو  شود تواند به عنوان یک چارچو  قوی برای تصمیم می  های نفتی شركت اعتقادات مذهبی مدیران 

تواند  گذاری اخالقی، می گیری و سیاست یا سمینارهایی با محوریت تصمیم های آموزشی  در دوره های نفتیشركت وش مدیران د جشركت خو
 آنها را در این زمینه توانمند كند 

A6 , C10 ,  I4 

 B2 , D8 گیری اخالقی داشته باشند دانند كه تصمیم مدیران متعهد بر خود الزم می 

 C1 , F9 ,  G4  ,  H4 بررسی كنند  های اجتماعی خود تحقیق و د در خصوص مسئولیت ایب  یهای نفت شركت مدیران  
 A7  , D7 , G3 كنند اخالق مداری را مطالبه می   های نفتیشركت جامعه از مدیران 

 A8  ,  C8 باید به نحوی عمل كنند كه اعتماد وزارت نفت به آنها تقویت شود های نفتیشركت مدیران  
 B3 شوددشان اولین ناظر بر تصمیماتشان باشند، بسیاری از مشکالت حل می به این سطح از بینش برسند كه خو های نفتی كت رشن اگر مدیرا

 A9  , C11 , E10 گذاری بسیار به آنها كمک كند گیری و سیاست تواند در فرایند تصمیم ، می های نفتیشركت تجربیات قبلی مدیران 

 A10  , G2 , H9 را دارند  باشند كه تخصص فنی برای آن پست  های نفتیشركت یت افرادی باید در مسند مدیر

 B5  ,  F4  , I6 رضایت ذینفعان از شركت است  ساز رضایت یا عدم ، زمینه های نفتیشركت تصمیمات مدیران 
 A11 F6 شود یت باید به نحوی عمل كنند كه اعتماد هیئت مدیره و سهامداران به آنها تقو های نفتیشركت مدیران  



 های نفتی کشور گذاری شرکت گیری اخالق مدار در فرآیندهای سیاست الگوی فرآیندی تصمیم طراحی  : و همکاران محمد ضیاء الدینیدکتر 
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 A13 , C6 ,  E3 ابر وزارت نفت پاسخگو باشند باید در بر های نفتیشركت مدیران  

 D11 , E2 ها تحت فشار هستند همواره از طرف رسانه  های نفتی شركت 

 B7 , E13 های غیر اخالقی ریشه در عدم تعهد دارد گیری بسیاری از تصمیم 
 D1  , F3 , H7 یر كم تجربه با هم متفاوت است مد گیری یک مدیر با تجربه و یک نحوه تصمیم 

 C3 , F10 , G8 , H1 های آموزشی ضمن خدمت در حوزه مدیریت سازمانی شركت كنند باید در دوره  های نفتیشركت مدیران  

های آموزشی  ، دوره حورمو همسوسازی آنها با موضوعات اخالقی و جامعه  های نفتی شركت  تواند در جهت توانمندسازی مدیران وزارت نفت می 
 د متنوعی را طراحی و اجرا كن

A14 , D4 

 B11 , D6 گیری اخالقی آگاهی داشته باشندباید در خصوص چگونگی تصمیم  های نفتیشركت مدیران  
 B6 , F1  تابند  ، تصمیمات غیراخالقی مدیران را بر نمی های نفتیشركت هیئت مدیره و سهامداران 

 E1  , G9 دارند  های نفتیشركت مستقیم و مداوم بر   ارتگذار نظ نهادهای قانون 

 A12 , C9 , H3 مدار با یکدیگر متفاوت هستند از لحاظ سطح فرهن  اخالق  های نفتی شركت 

 B8  , C2 , G7 ساز برخی انحرافات اخالقی است ، زمینه ضعف در اعتقادات مذهبی و دینی 

 B10  , F11 اعتالی جامعه آگاه باشند در باید از نقش شركت خود  های نفتیشركت مدیران  

 F12 , H8 در خصوص جامعه باید مورد بررسی قرار گیرد  های نفتی شركت ه و فلسفه فکری مدیران نوع نگا

 C5  , D9 , I5 وزارت نفت باید در عمل نشان دهد كه بر اصول اخالقی بسیار مصر و پایبند است 

 C4  , H6 كنندگیری حمایت نمی یم قی مدیرانشان در تصمخال مطمئناً از بی ا های نفتی شركت كاركنان 

 A15  , C14 , E9 اند گیری اخالقی را درک نکردهمفهوم تصمیم  های نفتی شركت برخی مدیران 

 G11 , H2 تواند رضایت ذینفعان در هر كسب و كاری را به ارمغان آورد اخالق و توجه به جامعه می 

  D2 , E8 زنده و پویا باشد  های نفتی ت شرك در مدیران مدار بودن ، وطن دوستی و اخالق ستیباید حس نوع دوستی، جامعه دو

گیری ممکن است اتفاق بیفتد اگر فرد مدیر با اصول اولیه مدیریت آشنایی نداشته باشد، هر نوع تصمیم   A16 , C15 , G1 , I2 

 B12 , D5 , F7 , H5 یق شود تشوترویج و  های نفتیشركت فرهن  خودنظارتی باید در میان مدیران 

 B13 , E7 باشد می  های نفتی شركت اجتماعی زیادی روی اخیراً فشارهایی  

 C7 , D10 , G12 مدار باشند مروج فرهن  اخالق  های نفتی شركت باید سعی شود 

 C12  , F13 ها ابالغ نماید ركت را برشمرده و آنها را به مدیران اینگونه ش های نفتیشركت های اجتماعی وزارت نفت باید مسئولیت 

 C13 , E12 , I3 باید خود را خادم جامعه بدانند  نفتی های شركت مدیران  

 E11 , I1 باید به نحوی عمل كنند كه اعتماد جامعه به آنها تقویت شود  های نفتیشركت مدیران  

 D3 , E5 , F5 , G6 به آنها گوشزد كند ا ر ی های نفتمدیران شركت وزارت نفت باید اهمیت و الزامات رعایت اصول اخالقی در  

 
در مرحله دوم دسته بندی گسترده تیری :  حله دوم: كدگذاری محوریمر

جاگیذاری  مشیابه مفاهیمبه نام مقوله ها صورت گرفت كه در هر مقوله 
قابیل  (3)در جیدول  كیه شناسیایی شیدمقوله اصیلی  17  در كل.  شدند

 .استمشاهده 

 فاهیم مربوطه یی شده به همراه ماسامقوله های شن  :3جدول 
 ردیف مقوله )کد گذاری محوری(  ری باز( مفهوم )کد گذا 

های  نظارت ذینفعان بر تصمیمات مدیران شركت  كنند اخالق مداری را مطالبه می   های نفتیشركت جامعه از مدیران 
 نفتی 

1 

 باید در برابر وزارت نفت پاسخگو باشند  های نفتیشركت مدیران  

 تابند  اخالقی مدیران را بر نمی ، تصمیمات غیرهای نفتیشركت سهامداران  دیره وت مهیئ

فشار همکاران برای رعایت اخالق در تصمیمات   هستند    های نفتی شركت اعضای هیئت مدیره جزو اولین ناظران بر تصمیمات مدیران 
 های نفتی شركت 

2 

 كنندنمی گیری حمایت انشان در تصمیم دیرمطمئناً از بی اخالقی م های نفتی شركت كاركنان 

 3 فشارهای محیطی برای همسویی با منافع جامعه   باشد می  های نفتی شركت  فشارهایی اجتماعی زیادی روی اخیراً

 ها تحت فشار هستند همواره از طرف رسانه  های نفتی شركت 

 رند دا  های نفتیشركت گذار نظارت مستقیم و مداوم بر نهادهای قانون 

 4 اعتماد ذینفعان  نند كه اعتماد جامعه به آنها تقویت شود باید به نحوی عمل ك های نفتیشركت مدیران  

 باید به نحوی عمل كنند كه اعتماد وزارت نفت به آنها تقویت شود های نفتیشركت مدیران  

ان به آنها تقویت  دارباید به نحوی عمل كنند كه اعتماد هیئت مدیره و سهام های نفتیشركت مدیران  
 شود

از فرایندهای   های نفتیشركت آگاهی مدیران  اند گیری اخالقی را درک نکردهمفهوم تصمیم  ی نفتی هاشركت برخی مدیران 
 گیری اخالقی صحیح تصمیم 

5 

 گیری اخالقی آگاهی داشته باشند باید راجع به اهمیت تصمیم  های نفتیشركت مدیران  

 ی داشته باشندگیری اخالقی آگاهباید در خصوص چگونگی تصمیم  فتیهای نشركت مدیران  



 های نفتی کشور گذاری شرکت گیری اخالق مدار در فرآیندهای سیاست الگوی فرآیندی تصمیم ی طراح : و همکاران الدینی ء محمد ضیا دکتر 
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 6 های نفتی شركت فرهن  سازمانی حاكم بر  مدار با یکدیگر متفاوت هستند از لحاظ سطح فرهن  اخالق  های نفتی شركت 

 مدار باشند مروج فرهن  اخالق  های نفتی شركت باید سعی شود 

های نفتی در خصوص  ارتی مدیران شركت خودنظ كنند خودشان را بررسی و نقد می تصمیمات ان خودش های نفتی شركت برخی مدیران 
 تصمیمات 

7 

به این سطح از بینش برسند كه خودشان اولین ناظر بر تصمیماتشان   های نفتی شركت اگر مدیران 
 شودباشند، بسیاری از مشکالت حل می 

 ترویج و تشویق شود  فتیی نهاشركت فرهن  خودنظارتی باید در میان مدیران 

 8 های نفتی شركت تعهد سازمانی مدیران  های غیر اخالقی ریشه در عدم تعهد دارد ری گیبسیاری از تصمیم 

 گیری اخالقی داشته باشند دانند كه تصمیم مدیران متعهد بر خود الزم می 

 9 رضایت ذینفعان  از شركت است   عان رضایت ذینف ساز رضایت یا عدم ، زمینه های نفتیشركت تصمیمات مدیران 

 تواند رضایت ذینفعان در هر كسب و كاری را به ارمغان آورد به جامعه می  اخالق و توجه

گیری  تواند به عنوان یک چارچو  قوی برای تصمیم می  های نفتی شركت اعتقادات مذهبی مدیران 
 اخالقی آنها محسو  شود

 10 تی های نفشركت اعتقادات مذهبی مدیران 

 ساز برخی انحرافات اخالقی است ، زمینه ضعف در اعتقادات مذهبی و دینی 

رود در فرایند  تر باشد، انتظار می تری و عمیق با خداوند قوی  های نفتی شركت هرچه ارتباطات مدیران 
 گیری منافع جامعه را بر منافع خودشان ارجح بدانند تصمیم 

گیری اخالقی مدیران  تأكید وزارت نفت بر تصمیم  اصول اخالقی بسیار مصر و پایبند است بر   كه  وزارت نفت باید در عمل نشان دهد
 های نفتی شركت 

11 

را به آنها گوشزد   های نفتی مدیران شركت وزارت نفت باید اهمیت و الزامات رعایت اصول اخالقی در  
 كند 

گذاری بسیار به آنها  ری و سیاست گیم صمیتواند در فرایند ت، می های نفتیشركت تجربیات قبلی مدیران 
 كمک كند 

 12 تجربه مدیریتی افراد 

 گیری یک مدیر با تجربه و یک مدیر كم تجربه با هم متفاوت است نحوه تصمیم 

در خصوص   های نفتیشركت دانش مدیران  باید از نقش شركت خود در اعتالی جامعه آگاه باشند  های نفتیشركت مدیران  
 ی تماعهای اجمسئولیت 

13 

 های اجتماعی خود تحقیق و بررسی كنند باید در خصوص مسئولیت  های نفتیشركت مدیران  

را برشمرده و آنها را به مدیران اینگونه   های نفتیشركت های اجتماعی وزارت نفت باید مسئولیت 
 ها ابالغ نماید شركت 

 14 بروز حس اخالق اجتماعی در مدیران  میمات اخالقی از او انتظار داشت ن تصتوالب اخالقیات بود، می اگر مدیر از لحاظ فکری و روانی طا 

زنده   های نفتی شركت مدار بودن در مدیران باید حس نوع دوستی، جامعه دوستی، وطن دوستی و اخالق 
 و پویا باشد 

در خصوص   های نفتیشركت دگاه مدیران دی د اید مورد بررسی قرار گیردر خصوص جامعه ب  های نفتی شركت نوع نگاه و فلسفه فکری مدیران 
 جامعه 

15 

 باید خود را خادم جامعه بدانند  های نفتیشركت مدیران  

 16 تخصص مدیریتی افراد  باشند كه تخصص فنی برای آن پست را دارند  های نفتیشركت افرادی باید در مسند مدیریت 

گیری ممکن است اتفاق بیفتد ر نوع تصمیم د، هدیریت آشنایی نداشته باشاگر فرد مدیر با اصول اولیه م  

های آموزشی ضمن خدمت در حوزه مدیریت سازمانی شركت  باید در دوره  های نفتیشركت مدیران  
 كنند 

های آموزشی ضمن خدمت برای مدیران  دوره
 های نفتی شركت 

17 

ریت  محو آموزشی یا سمینارهایی با های در دوره های نفتیشركت شركت خود جوش مدیران 
 تواند آنها را در این زمینه توانمند كند گذاری اخالقی، می گیری و سیاست تصمیم 

و همسوسازی آنها با موضوعات   های نفتی شركت  تواند در جهت توانمندسازی مدیران وزارت نفت می 
 ند های آموزشی متنوعی را طراحی و اجرا كمحور، دورهاخالقی و جامعه 

 
 

در كید گیذاری انتخیابی   :انتخیابی )گزینشیی(اری  مرحله سیوم: كدگیذ
خروجیی . محققان  مقوله ها را بر روی مدل پارادایمی جایابی می كننید

در فرایند كدگذاری انتخابی، و در نهاییت میدل حاصیل از ایین تحقییق 
 .ارایه شده است 1 ارهنگ

 



 های نفتی کشور گذاری شرکت گیری اخالق مدار در فرآیندهای سیاست الگوی فرآیندی تصمیم طراحی  : و همکاران محمد ضیاء الدینیدکتر 
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 هایی تحقیق : مدل ن1نگاره

 

 بحث
ی پارادایمی، مقوالت بیه الگوبر اساس مقوالت شناسایی شده و ساختار  

 زیر در مدل جایابی شدند:
ها مقوله اصلی )محوری(: هسته مدل مفهومی است كه مفاهیم و مقولیه

شوند. در این تحقیق و با توجه به اهداف و مقولیه بر محور آن ایجاد می

به  "در مدیران 11روز حس اخالق اجتماعیب"های شناسایی شده، مقوله  
حوری درنظر گرفته شد. بیدین معنیا كیه هسیته و م   عنوان مقوله اصلی

های نفتی برای رعایت مدل مفهومی، حس و میل درونی مدیران شركت
اهمیت حیس اخیالق اجتمیاعی در میدیران و  باشد.اخالق اجتماعی می

رد تاكیید چندی مونقش آن در تصمیم گیری های آنها در پژوهش های 
 (. 9قرار گرفته است )
 ی مرتبع با این بعد، به قرار زیر تعیین گردید:هاهشرایع علّی: مقول

: این مقولیه بیه جیو های نفتیشركتفرهن  سازمانی حاكم بر  −
 .( 10) اشاره داردهای نفتی شركتفرهنگی حاكم بر 

ن : این مقوله بیه مییزاهای نفتیشركتمدیران    12تعهد سازمانی −
ره اشیا  14های نفتیشركت، هنجاری و مستمر مدیران  13تعهد عاطفی

 .(11)دارد

: این مقوله به سیطح های نفتیشركتاعتقادات مذهبی مدیران   −
 اشاره دارد.های نفتی شركتو عمق اعتقادات مذهبی مدیران 

تخصص مدیریتی افراد: این مقوله به میزان تخصیص میدیریتی  −
 .(12)هستند اشاره داردهای نفتی ركتشدار هدایت افرادی كه سکان

در خصوص جامعه: این مقولیه نفتی    هایشركتدیدگاه مدیران   −
به جامعیه )ذینفعیان( های نفتی شركتبه نوع نگاه و نگرش مدیران 

 .(11) اشاره دارد

از فراینییدهای صییحیح های نفتییی شییركتآگییاهی مییدیران  −
های شركتان  گیری اخالقی: این مقوله به میزان دانش مدیرتصمیم
قی اشیاره اخالگیری های تصمیمدر خصوص اهمیت و شاخصنفتی  
 دارد.

های در خصیوص مسیئولیتهای نفتیی  شیركتدانش میدیران   −
در های نفتیی شیركتاجتماعی: این مقوله به میزان آگاهی میدیران  

های اجتماعی سازمانی كیه متوجیه شیركت خصوص ابعاد مسئولیت
 (.13)تحت هدایت آنهاست اشاره دارد

دیران تی میتجربه مدیریتی افراد: این مقوله به تجربییات میدیری −
 اشاره دارد.های نفتی شركت
ای هستند كه پدیده )مقوله اصیلی( در ها: نشان دهنده شرایع ویژهزمینه

آن قرار دارد. در این تحقیق و با توجه به اهداف و مقوله های شناسیایی 

گیری اخالقیی میدیران تصیمیمتأكید وزارت نفت بیر  "های  شده، مقوله

ران بیرای رعاییت اخیالق در همکیافشیار  "و    "های نفتییشركت  مدار
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ای درنظر گرفته های زمینهبه عنوان مقوله  "های نفتیشركتتصمیمات  
های نفتی شركتگیری اخالقی مدیران  تأكید وزارت نفت بر تصمیمشد.  

رعاییت  بیرهای نفتیی شیركتبه مییزان تأكیید افیراد میافوق میدیران 
مکیاران بیرای ار هگیری اخالقی جامعه محور اشاره داشته؛ و فشتصمیم

به مییزان خواسیت و های نفتی نیز،  شركترعایت اخالق در تصمیمات  
حتی فشار اعضیای هیئیت میدیره و حتیی كاركنیان مبنیی بیر رعاییت 

اشاره های نفتی شركتگیری اخالقی جامعه محور توسع مدیران  تصمیم
جه با پژوهش هایی كه بر نقش جامعه و سیاستگذاری های این نتیدارد.  
-14تصمیم گیری اخالقی مدیران تاكید دارند همسیو اسیت. )  ن بركال
18) 

شرایع محیطی: زمینه ساختاری گسترده و عوامل بیرونی هستند كه می 
توانند مقوله اصلی و حتی راهبردها را تحیت تیأثیر قیرار دهنید. در ایین 

اهیداف و مقولیه هیای شناسیایی شیده، مقولیه   تحقیق و بیا توجیه بیه

بیه عنیوان مقولیه   "همسویی با منافع جامعیه  برایفشارهای محیطی  "
از طیرف های نفتیی محیطی درنظر گرفته شد. بیدین معنیا كیه شیركت

نهادهییا و ذینفعییان مختلییف )وزارت نفییت، جامعییه، هیئییت مییدیره و 
بیا منیافع  سهامداران، دوستداران محییع زیسیت و ...( بیرای همسیویی

 . (20و19) باشندجمعی تحت فشار می
ک زمینییه و بییا شییرایع میییانجی مشییخص، مجموعییه در یییراهبردهییا: 

مشخصی از راهبردها یا اقدامات، امکان پذیر می شود. در واقع راهبردها 
توانند مقوله اصلی را به پیامدها تبیدیل كننید. در اقداماتی هستند كه می

های اف و مقوله های شناسایی شده، مقولیهاین تحقیق و با توجه به اهد

نظارت "، "های نفتی در خصوص تصمیماتركتان شخودنظارتی مدیر"

هیای آموزشیی دوره"و  "های نفتیذینفعان بر تصمیمات مدیران شركت

های بیه عنیوان مقولیه  "های نفتییضمن خدمت برای مدیران شیركت
های نفتیی در راهبردی در نظر گرفته شد. خودنظیارتی میدیران شیركت

های نفتیی شیركت یرانخصوص تصمیمات به این امر اشاره دارد كه مد
های نظیارت گیریجوش بر نوع و نحوه تصیمیمبه صورت درونی و خود

های كنند؛ عالوه بر این، نظارت ذینفعان بر تصمیمات مدیران شركتمی
 های نفتیینفتی، به این امر اشیاره دارد كیه ذینفعیان مختلیف شیركت

یست یع ززارت نفت، جامعه، هیئت مدیره و سهامداران، دوستداران مح)و
هیای كنند؛ و نهایتیاً دورهها نظارت میگیریبر نوع و نحوه تصمیمو ...(  

های نفتیی نییز، بیر لیزوم آموزشی ضمن خدمت برای میدیران شیركت
هیای آموزشیی ضیمن خیدمت های نفتی در دورهشركت مدیران شركت
گیری اخالقی جامعه محور اشیاره چگونگی تصمیمبرای درک اهمیت و  

 دارد.  
: به تبعات تحقق مقوله محوری در بستر شرایع علّی، محیطیی و مدهاپیا

در این تحقیق و با زمینه ای و از طریق راهبردهای مشخص اشاره دارد. 

اعتمیاد "های توجه بیه اهیداف و مقولیه هیای شناسیایی شیده، مقولیه

های پیامیدی درنظیر به عنیوان مقولیه  "نفعانرضایت ذی"و    "15ذینفعان
هیا، مقولیه اصیلی،   معنا كه اگر شرایع علّی، زمینیهدین  . ب(3)گرفته شد

تیوان امیید شرایع محیطی و شرایع راهبری به خوبی اتفاق بیفتنید، می
)وزارت نفیت،  های نفتییداشت كه اعتماد و رضیایت ذینفعیان شیركت

ارتقیا    ستداران محیع زیست و ...(جامعه، هیئت مدیره و سهامداران، دو
 .یابد

پیشنهاد كسب شده در این تحقیق، به محققان آتی  یات  به تجرب  با توجه
را در یک جامعه وسیع و با استفاده می شود مدل حاصله از این پژوهش  

از رویکردهای كمّی مانند مدلسازی معادالت ساختاری مورد آزمون قیرار 
پیشیینهاد مییی شییود، در چنییین ی همچنییین، بییه محققییین آتیی دهنیید.
... روش دلفی، تحلیل محتوی و  انندی م های دیگرهایی از روشپژوهش

برای فاز مدل سازی استفاده گردد تا از این طریق، یکیی از محیدودیت 
های اصلی این تحقیق كه زمانبر بودن آن محسو  می شود، به نیوعی 

میی شیود مشیابه از میان برود. عالوه بر این، به محققین آتی پیشینهاد 
های نفتیی ركتقی شیگیری اخالدر حوزه تصمیمپژوهش صورت گرفته 

كم كم شیاهد كشور را در دیگر سازمانهای كشور نیز به انجام برسانند تا 
طراحی و جایگزینی مدل های بومی و ایرانی به جای مدل های عمومی 

. ایین كیار، كیامالً در جهیت باشیدگیری اخالقی  غربی در حوزه تصمیم

 .باشد می "الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت"سیاست كالن 
 

 نتیجه گیری
بیروز "مقوله اصلی )محوری( كه نتایج تحقیق حاضر  به آن دست یافت 

بود كه تحت تاثیر برخی شرایع علیی  "حس اخالق اجتماعی در مدیران
فرهن  سیازمانی، تعهید سیازمانی میدیران، اعتقیادات میذهبی، چون:   

یدگاه مدیران در خصوص جامعه، آگاهی میدیران از تی، ددیریتخصص م 
های مسئولیتاز  گیری اخالقی، دانش مدیران  فرایندهای صحیح تصمیم

اجتماعی و تجربه مدیریتی آنها شکل می گیرد. بر اساس مدل ارایه شده 
در تحقیق حاضر، مقوله اصلی تحت تیاثیر زمینیه هیا و شیرایطی چیون 

فشار همکیاران "و  "ی اخالقی مدیرانگیرمتصمیتأكید وزارت نفت بر  "

قرار دارد و برخیی شیرایع محیطیی  "برای رعایت اخالق در تصمیمات 

ایین مقولیه را  "فشارهای محیطی برای همسویی با منافع جامعیه"چون

خودنظیارتی "تحت تاثیر قرار می دهد. راهبردهای پیشنهادی این میدل 

صییمیمات بییر ت فعییاننظییارت ذین"، "مییدیران در خصییوص تصییمیمات

های آموزشی ضمن خدمت بود كه منجر به پیامدهایی دوره"و    "مدیران

 .می شود "رضایت ذینفعان"و  "اعتماد ذینفعان"چون
 

 مالحظه های اخالقی
موضوعات اخالقیی همچیون؛ سیرقت ادبیی، رضیایت آگاهانیه؛ انتشیار 

 .اندقرارگرفته  موردتوجهچندگانه و ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخالق

 Ethical factors .2 مولفه های اخالقی 

 Social responsibility .3 مسولیت اجتماعی 

 Ethical decision making .4 تصمیم گیری اخالقی 

 Ethical perception .5 ادراک اخالقی 

 Ethical sensitivity .6 حساسیت اخالقی 
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 Ethical judges .7 فضاوت اخالقی 

 Ethical intentions .8 تمایل اخالقی 

 Ethical acts .9 ل اخالقی عم

 Personal values .10 ارزشهای شخصی 

 Social ethics .11 اخالق اجتماعی 

 Organizational .12 تعهد سازمانی 

commitment 

 Affective commitment .13 تعهد عاطفی 

 Oil companies .14 شركت های نفتی 

 Stakeholder trust .15 اعتماد ذینفعان 
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