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سرآغاز 

روبرو هسـتند کـه   ییهااغلب افراد و به ویژه مدیران، با موقعیت
شخصی ایشان، يهابخشی از منافع دیگران در تعارض با ارزش

)، ایـن همـان تنگناهـاي    1گیـرد( مـی قانون یا منابع قدرت قرار
و فرد هر تصمیمی اخذ کند بخشی از وجودش ناراضـی  1اخالقی

اخـذ کـرد؟ فـرض    2میمی اخالقـی توان تصمیاست، اما چگونه
نظـر بـه   یاخالقين بود که فرد در مواجهه با تنگناهایکلبرگ ا
را 4اشیکـرده و قضـاوت اخالقـ   3اقدام به استداللیمالحظات

منجر بـه  یشتر در استدالل اخالقی). رسش ب3و2دهد(میشکل
، یفهم عمـل اخالقـ  يشده و برایشتر در عمل اخالقیرسش ب

). افـراد بـا توجـه بـه     5و4اسـت( يضروریقفهم استدالل اخال
گر یکـد یحل مسـاله بـا   يهاي، در استراتژ5یزان رشد اخالقیم

نقـش  يداراینجـا دو مفهـوم مرحلـه و تـوال    ی). در ا2متفاوتند(
ــو ــوالی)، پ7و6هســتند(اي ژهی ــابتیشــرفت مراحــل در ت رخ یث

تر بـاال ۀکنند به پلمیی)، و افراد همانگونه که رشد تحول5داده(
)، مراحل باالتر افراد را قادر به اخـذ  3و2روند(میباالترۀا مرحلی

ـ  3کنـد( می6طرفانهیو نگاه بتر یمات اخالقیتصم ۀ). هـر مرحل
کپارچه تر، بلکه نسـبت بـه مراحـل    یو تر نه تنها متفاوتیمتوال

ۀاز مرحلـ يده تـر یچی) و شکل پ4داراست(يشتریت بیقبل کفا
).5و2قبل است(

ـ کند: در میذکریرشد اخالقيمرحله را برا6کلبرگ  1ۀمرحل
افراد توسط منبع قدرت تحت فشـار هسـتند و در صـورت عـدم     

يشود همـه دارا محرز می2ۀمرحله خواهند شد. در یتنبيرویپ
مهم است یگران زمانیهستند و برآوردن خواست دینفع شخص

(مقالۀ پژوهشی)
استخراج طرحواره هاي اخالقی مدیران در مواجهه با 
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__________________________________________________________________________________________________________________

delavaraliنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: *  @ yahoo.com

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

3.
4.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.3.4.3
http://ethicsjournal.ir/article-1-813-fa.html


هاي دشوارهاي اخالقی مدیران در مواجهه با موقعیتزهرا هوشیاري و همکاران: استخراج طرحواره

26

ه و ز سودبخش باشد، مشارکت، بده بسـتان بـود  یفرد نيکه برا
، فـرد  3ۀدر مرحل.عدالت، وابسته به برداشت فرد از معامله است

يو دارایـی کبـار رودررو یفراتـر از  یبرد تعامالت انسـان مییپ
هـاي موقـت، روابـط    ر از بـده بسـتان  یار است، غیمالحظات بس

، مالحظــه و مراقبــت از ی، قدرشناســيشــامل وفــاداریبــادوام
گرفتـه و مسـاله تنهـا    هـا شـکل  یز الزم است، دوستیگر نیکدی

ضعف مشارکت صرف با دوستان 4ۀست. در مرحلیژه نیالطاف و
مشـارکت بـا   يبـرا ییو شرکاء آشکار و داشتن خطـوط راهنمـا  

ابـد، لـذا فـارغ از    یدشـمنان ضـرورت مـی   یها، رقبا و حتبهیغر
هست که همگان تحت ی، قانونیمیهاي صممانیا پیها یدوست

گـران و اجتمـاع دارنـد،    یبـه د مشخص نسبتیفیآن وظايلوا
مشـارکت  يبرایبه سمت اصولیابیجهت 6و 5ۀنشان مرحل

و یطرفی، بیبه اصول انسانيبندی، پای، رفاه اجتماعيحداکثر
ف در یوظایداند برخهمگان است، فرد میيعدالت برايبرقرار

يش را بـرا یخـو يت فـرد ی) و مسـوول 2ف نشده اند(یقانون تعر
ـ ی). آخر8رد (یگبکار مییاخالقیساختن اجتماع رشـد  ۀن مرحل

).9دهد (نمیرا نشانخودیبه خوبیتا بزرگسالیخالقا
دادها بــر اســاس یــرو7یاخالقــيهــاطرحــوارهياز نظــر تئــور

ـ   یذهنيساختار توسـعه و  یبه نام طرحواره، که بـا تجـارب قبل
لکه شوند. نه تنها ادراك بمیریا تفسیافته اند، پردازش یسازمان 

گردنـد.  مینظارتهاله طرحوارهیو استدالل به وسگیري میتصم
ــرح  ــه ط ــةوارس ــد از: یاخالق ــق  -1عبارتن ــواره عالئ طرح

ــ ــۀ: مالحPIS(8(یشخص ــالن ظ ــالق ک ــیرا9اخ ــد، نم کن
يهـا و مشـارکت یموضوعات حافظه عبارتند از بقا، سود شخص

آورممـی است که آنچه بدسـت ییجهان مناسب جا«. يتکانه ا
يبـرا ش رایهـا لحظـه فـرد »خـواهم. مـی باشـد کـه  ییزهایچ
اش را يتوانـد همکـار  مـی کنـد. مییسودبخش قرباناي جهینت
بـا مشـارکت   PISگـران معاملـه کنـد، تفکـر     یا با دیر دهد ییتغ

ن طرحواره یگانه است. ایع بیوساي افته به خاطر جامعهیسازمان 
ــل  ــا مراحـ ــادل بـ ــرگ اســـت. 3و 2معـ ــوا-2کلبـ ره طرحـ

ییو چرایاجتماعی: شامل مالحظات زندگMNS(10پاسداشت(
کـه بـا   يداند چـرا افـراد  میMNSضرورت قانون است، تفکر 

د بـا  یـ شناسـند با نمـی گر راییکدیستند و حتیگر دوست نیکدی

از یو حتـ کنند، از قانون محافظتکنندیک مساعیگر تشریکدی
ـ  یخود بگذرند، ايق فردیعال ۴لـۀ ا مرحن طرحواره معـادل ب

اي : طرحوارهPCS(11(يطرحوراه پس قرارداد-3کلبرگ است. 
بـه دنبـال   PCSشود، فرد میکه در آن به حقوق همگان توجه

يهاده آلیجامعه و طرفدار ايهمه گروههايبرايرفاه و تساو
ن افـراد  یایهمه انسانهاست، مدل ذهنيبرا12مشتركیاخالق

ـ اهمگان اسـت،  يبرایاخالقعۀجام ن طرحـواره معـادل بـا    ی
). 12و10،11کلبرگ است(6و ۵لۀمرح

ـ تابع مـذهب، ا يگریديهاالبته ممکن است طرحواره يدئولوژی
واقـع  گیـري  میتصـم يز مبنـا یـ ره نیـ و غیتیط قومیحاکم، شرا

مراحـل برقـرار و   یماننـد تـوال  هاطرحوارهی). توال12و10شوند(
ا یــرل توجــه بــدون کنتــهــا). طرحــواره11و10وســته اســت(یپ

جادشان کـرده  یه به آنها که ایشبییهاتیتوسط موقعياریهوش
و رفتـار واقـع  گیـري  میتصميو فعال شده و مبنایاند، فراخوان

شتر نشان داد پاسخ متفـاوت افـراد   یبيهای). بررس12گردند(می
در اثـر تجـارب   هـا جنبـه یشتر برخـ یاز درك بیبه معماها ناش

شـتر  یبيریشـتر بـا انعطـاف پـذ    ید بمتفاوت است، رشیاجتماع
حـل  يبـرا ی)، افـراد مختلـف از مراحـل متنـوع    3همراه است(

ا یـ 3و 2ب مراحل یکنند که اغلب ترکمیواحد استفادهییمعما
زةدو حـو يو پـس قـرارداد  ي) و دو مرحله قـرارداد 13است(4

). هـر  8(یمتـوال لـۀ انـد، نـه دو مرح  13یمتفاوت تفکر اخالقـ 
سـه طرحـواره   يفعال سـاز يبراییهاسر و نخیاخالقيتنگنا

لتـر و  یاسـت کـه اطالعـات را ف   تـر  يقوةوارن طرحیدارد و ا
).14کند(میریتفس

) و 15افته(یاخالق شدت شناسیان گذشته توجه به روانیدر سال
فـوق، عوامـل   ةن باورند جز سـه طرحـوار  یصاحب نظران بر ا

تواننـد  مـی ذهبو مـ یط اجتماعیبافت، شراتأثیرتحت يگرید
در اخذ يدیعوامل کلییم فرد واقع شوند، لذا شناسایار تصمیمع

ـ )، با ا18و17،16،12،10یافته است(یفزونیمات اخالقیتصم ن ی
یشناختيندهایفراییشناسايبرایچ پژوهشیوجود در کشور ه

ن یـ صورت نگرفتـه، ا یمات اخالقیحاکم بر تصمیرشناختیو غ
م ساز که همواره یو تصمگیرتصمیمران یمدعۀپژوهش با مطال

ییسر و کار دارند، به دنبـال شناسـا  يدیکلیاخالقيبا تنگناها
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افـراد را متـاثر  يهـا يگیـر تصـمیم اسـت کـه   ینیادیـ عوامل بن
)، بـا  19هسـتند( یآمـوختن هـا کـه طرحـواره  ییکنند. از آنجامی

يتـوان در راسـتا  مـی وابسته بـه بافـت،  يهاطرحوارهییشناسا
و یر اخالقـ یـ مات غیکه منجر بـه تصـم  ییهاطرحوارهفیتضع
شـوند  مـی یمات اخالقیکه منجر به تصمییهات طرحوارهیتقو

کرد. يزیربرنامه

روش

ران در یمدیاخالقيهاطرحوارهیین پژوهش به دنبال شناسایا
یکـه هـدف پژوهشـ   یاست، زمـان یاخالقيمواجهه با تنگناها

د یا عقایو کشف روند افکار ییبناریزيهازهیل، انگیشناخت دال
ل یـ کرد تحلی) با رو20(یفیاست، روش پژوهش مورد استفاده ک

ه محـور یـا داده   یـ منشاء نظريداراهالیمضمون(تم) است. تحل
شـوند و آن  مـی ه شـناخته یـ ن بر اساس نظریمحور است، مضام

ر نباشـند، مـورد   یه قابل تفسـ یکه بر اساس نظرهابخش از داده
). 21گردند (میواقعیابیو مضمون يکدگذار

م سـاز در  ینـده و تصـم  گیرتصمیمران یجامعه پژوهش حاضر مد
کشور هستند، گروه نمونه با استفاده ين صنعتهایاز بزرگتریکی

، پژوهشـگر  يریـ ن نمونه گیاز روش هدفمند انتخاب شدند، در ا
مـورد مطالعـه   ةدیـ کند کـه در پد میرا انتخابيآگاهانه افراد

بـون  یفـ ین حجم نمونه با توجه بـه ک یی)، در تع22ربه دارند(تج
دن یار رسینه و معیشیرات بییبا تغگیري پژوهش، از راهبرد نمونه

شـوند  مـی انتخابياستفاده شد، با راهبرد اول افراد14به اشباع
ع یموضوع دارند و منجر به تجمرةدربایمتفاوتيدگاههایکه د

ـ )، بـا مع 23گردند(میموضوعو متنوع در ياطالعات حداکثر ار ی
بـه مـا ندهـد،    يدیـ مصاحبه اطالعات جديکه اجرایدوم زمان

5کـه در  یابد. لـذا زمـان  یمیانیپایو بررسگیري ند نمونهیفرا
ـ استخراج نگرديدیجدزةیا انگیطرحواره یمتوالبۀمصاح د، ی

ت تعداد افـراد  یرفت. که در نهایان پذیپاهامصاحبهيند اجرایفرا
افراد مورد مطالعه مرد، یۀنفر را شامل شد. کل20صاحبه شده م

١۴قۀسـال و سـاب  59ین سنیانگیبا م سـال در مشـاغل   ٣
هستند.یتیریمد

گر گره خـورده انـد، ابـزار    یکدین پژوهش، ابزار و روش به یدر ا
بۀمصـاح یاخالقـ يهـا مورد استفاده جهت استخراج طرحـواره 

اطالعـات  یینبـال شناسـا  ق است. چرا که پژوهشـگر بـه د  یعم
فرد اسـت و  يو رفتارهاهاافکار، استداللرةق دربایو دقیجزئ

ن یکنـد، بـد  مـی ت را دنبـال ی، موقعهابا هدف اکتشاف طرحواره
بـه مصـاحبه   ینـان بخشـ  یمنظور پروتکل مصـاحبه شـامل اطم  

رةدربـا سـؤال مصـاحبه، طـرح   جـۀ یشوندگان، ذکر هدف و نت
یبـ یت تعقسـؤاال ده اسـت، طـرح   که فرد تجربه کـر ییتنگناها
و مـدت  يم شد. ثبت اطالعات به صورت نوشـتار یتنظیاحتمال

مورد منظور 15ت راهنما سؤااليساعت و برا2مصاحبه حداقل 
). در 24دارد(یمتفـاوت سـؤال از به طرح ینيشد، چرا که هر فرد

تعـارض  ییهـا تیران درخواست شد موقعیمصاحبه از مدياجرا
شان دشوار بـوده،  یبراگیري میکه تصمکنندفیصرا تويزیبرانگ

ـ ادامه مصاحبه کنکـاش در موضـوع نهفتـه در موقع    یـی ت، چرای
م، یت آن، موضوعات فعال شده، ذکر شقوق مختلـف تصـم  یاهم

يهـا از اسـتدالل یو شـرح ییانتخاب نهايذکر شده برالۀاد
يهـا و طرحـواره هـا زهیـ ه بـه سـمت اکتشـاف انگ   کنندرهنمون

و باز یانتخابيت از دو روش کدگذاریرد است. در نهافیحیترج
يج مصاحبه استفاده شد، ابتـدا بـا کدگـذار   یل نتایبه منظور تحل

يهابه عنوان مقولهیاخالقطرحوارة، با قرار دادن سه یانتخاب
و سـپس  يچه مشهود و چه مکنون دسـته بنـد  ها، پاسخیاصل
يا استفاده از کدگـذار مانده بیباقيهاو استداللهازهیر انگیسا

یانتخـاب يشـدند. در کدگـذار  يو مفهوم گـذار يباز طبقه بند
، تأیید آن و به حـداکثر رسـاندن ارتبـاط    يتوجه به مفهوم مرکز

بین مقوالت تا رسیدن به اشباع نظري ادامه می یابد، سـپس بـا   
صـورت هـا کدگذاري باز، مفهوم سازي و برچسب زدن بـه داده 

).  25رد(یپذمی
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هافتهای

ق یسـال طرحـوارة اسـتدالل ثبـت شـد،    820مصاحبه، 20از 
% 30غالـب  اي د، اما طرحوارهی% افراد مشاهده گرد90در يفرد

% افـراد  80ز در یـ قـانون و پاسداشـت ن  طرحـوارة افراد است، 
طرحـوارة % افراد اسـت. 65غالب اي د اما طرحوارهیمشاهده گرد
طرحـوارة د، امـا تنهـا   ی% افراد مشاهده گرد20در يپس قرارداد

مـورد  300اسـتدالل،  820% افراد است. در مجموع از 5غالب 
ــوارةآن در  ــالطرح ــورد در 277، يق فــردیس طرحــوارةم

مـورد در  37، يمورد در طرحواره پـس قـرارداد  158پاسداشت، 
ـ انگةمورد در طبق48و معنا،طرحوارة يجانهـا یو ههـا زهی

ـ 2توانـد از  مـی مـان ک فـرد همز یهمدالنه قرار گرفت.  3یال
طرحـوارة ، هـا ن طرحـواره یاز ایکیطرحواره برخوردار باشد، اما 

در جـدول  هـا يو کدگذارهااز استداللاي است.نمونهيغالب و
ن یار ایغالب معطرحوارةن ییقابل مشاهده است. در تع1شماره 

ز، کدام موضوعات حافظه را فعال یداد تعارض برانگیاست که رو
یینهـا يبه دنبال داشته و در جمع بندییهاچه استداللکرده،
فعـال  طرحـوارة م مـوثر بـوده اسـت،    یک در اخذ تصـم یکدام 

غالب فرد است.طرحوارةتر،
طرحوارةباشتریبي دلسوزداد،نشانهامصاحبهي محتوالیتحل

ي گـذار ارجبـا ی گـاه کـه اسـت، همـراه تر يقوي فردسالئق
ي داراافـراد . گـردد یمـ رراتمقـ تیـ رعاعـدم موجـب عواطف

خـوش ،ییخوشـرو (خرداخالقاصولی شخصعالئقطرحوارة
پـاداش، بـه دنیرسـ ي بـرا زینرا) گرانیدبهاحترام،يبرخورد
درآنهـا . دارنـد یمـ پاسی دطلبییتاپاس،مثبتحسایمنفعت،

لیدل. ریخی دروناتینبااماشمارند،یممحترمراگرانیدگفتار
حافظهموضوعات. استهیتنبازاجتنابزینقانونبهآنهااحترام

درآمـد پـول، ،یعاطفروابطخانواده،ازاستعبارتافرادنیادر
ـ بامن: «مثال. لذتوی اجتماعتیموقعشتر،یب ي آقـا ي هـوا دی

اجـر بدونکار.» «استی اصلمانکاریپاوباشم،داشتهرای کمال
دارد،اسـتفاده تیقابلیزمانتنهاقانون.» «استارجبدوني کار
ي کـار چهواستدرستي کارچهدیندهصیتشخخودتانکه

اگروآوردیمفراهمییهافرصتی هرکسي برای زندگ«،.»غلط
ـ نادراهـا فرصتنیاقانونۀمالحظبهشما قـانون د،یـ ریبگدهی

شـتن یخوبـه شـما وکـرد نخواهـد جبـران راشماماندنعقب
ـ نادمانکاریپشنهادیپرد«،.»دیاکردهانتیخ حقـوق گـرفتن دهی

ـ ا.» بودامخانواده امـا هسـتند، قـانون دركبـه قـادر افـراد نی
بـه قانون: «مثالي برا. ستینپاسداشتآنهای حیترجطرحوارة
ـ رعاراقانونی کسچهامادهد،یمبهااندازهکیبههمگان تی

ی آگاهموضوع2استداللنیادر»کنم؟تیرعامنکهکندیم
ـ اامـا . اسـت نهفتهقانونی طرفی بومرجوهرجزا ی آگـاه نی

ی انسـان موضوعات. استدهینگردنظموقانونانتخاببهمنجر
ـ نگردمشـاهده طرحوارهنیاافراددری همگانرفاهبهتوجهو . دی

کـه نـد یآینمـ ایـ دنبـه کسـان ی یطیشـرا باهمگان«استدالل
مرتفعي برای هیجتو» کنندیزندگکسانی یقانونتحتبخواهند

گـر یدحقـوق بهتوجهفقدانوفردياقهیسليهاانتخابکردن
ـ افـراد ازدفاع،يغمخوارترحم،مانندی عواطف. هاستانسان ی ب
حیصروتندبرخوردةاجازمنبهنگاهشدرونتیمظلوم(دفاع

ی خـارج (گـروه يهاارزشبهي وفادارمانندی مالحظات،)ندادرا
شـهرت، حسـن ،)میرفتینپذراي ولذامعاند،يگروههادروبود
ی شخصـ عالئـق طرحـوارة دری قومتعلقاتوی خانوادگي آبرو

.شدندي بندطبقه
ـ پاسداشت، به قانون توجـه ز طرحوارةيافراد دارا دارنـد،  يادی

ــا در يو دلســـوزیهمـــدلتـــأثیرن افـــراد معمـــوالً از  یـ
یاتیصممکنند، و دنبال اخذ تمیيریشگیشان پیهايگیرتصمیم

ط یلم و بـا وجـود درك شـرا   یرغم مـ یـ عل«قانون محورند. مثالً: 
% از حقـوق  50در دسـتور قطـع   يدیـ چ تردیفـرد هـ  یخانوادگ

رغم درك یـ عل«، »به شرکت نداشتم.يویل بدهینامبرده به دل
یرقــانونیانـدوه همکــارم، موافقـت بــا سـمت اعــالم شـده را غ    

از هرج و يریجلوگن افرادیايهان استداللیمضام» دانستم.می
يافراد تحت لـوا يبرايمساویطیعدالت و شرايمرج، برقرار

دگاه یـ سازمان و کمرنگ کردن نقش ديقانون، حفظ نظام مند
بـدون  «اسـت. مثـال:   یقانونيهايگیرتصمیمدر اخذ یشخص

بدون قانون » «تخلف است.یمیاذن قانون در سازمان، هر تصم
درسـت و غلـط امـور    يبـرا دهـد  مـی به خـود اجـازه  یهر کس

ن افراد عبارت است از یموضوعات حافظه ا» د.ینماگیري میتصم
گران و یفه در قبال دیگران، عدالت، قانون، احساس وظیحقوق د
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1396، 3دوازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

29

ـ . مشـاهده شـد کـه ا   هابهیژه غریبه و ن افـراد قـادر بـه ارائـه     ی
ح آنهـا مقـررات و   یهسـتند امـا تـرج   يپس قراردادياستداللها

در برنامـه  يپـس قـرارداد  طرحـوارة يد داراقانون است. افـرا 
يت خـود را بـرا  یـ شـند، موقع یاندمـی همگانيبه اعتاليزیر

ر و محترمانه یت پذیرا، مسوولیاندازند، پذمیبه مخاطرههابهیغر
توانستم بنابر دستور نمیشدم امامید مواخذهیشا«هستند، مثال: 

دانسـتم در  مـی کـه یکارگر را اخراج کنم در حال120اعالم شده 
يهـا نهیاز هزیضرر ناش» «ستینیچ شغلیرون از سازمان هیب

»کارگر است.120يکاریسازمان به مراتب کمتر از ضرر ب
و ارج نهـادن بـه   یق انسانیعميهاچون توجه به جنبهيموارد
یافتنـد، همـدل  یسـازمان  یت تحت عنوان مفهـوم همـدل  یانسان
چ یل، هـ یـ و دالهـا زهیانگن یق و احساس گناه مشاهده در ایعم

مثـال  يکنـد. بـرا  نمـی ییفـوق را بازنمـا  طرحوارةک از سه ی

ت فرزندان ویبود اما وضعیدستور قطع کامل حقوق فرد، قانون«
ممکـن بـود آنهـا را بـه هـر      يط اقتصادین شرایدر ايهمسر و

نـده  گیرتصمیمک یتوانستم به عنوان یمنحرف کند، من نمیراه
توانند ها نمیانسان«ا ی» رم.یرا بپذبینی پیشقابلحۀین نتیچن
مـا در برابـر   «مانند ین عباراتیهمچن» رند.یده بگیگر را نادیکدی

» م.یهسـت یکیت یما در نهامۀه«، »میمسوولیهستةگستر
مــان انعکــاسیهایکائنــات در زنــدگيهــر عمــل مــا از ســو«

از متـاثر یابعاد هست«، »ستیهدف نینش ما بیآفر«، »ابدیمی
معنـا طبقـه   طرحـوارة به نام اي در طرحواره».مات ماستیتصم
رفـتن از  تـر  ماننـد فـرا  یمعنا با موضـوعات طرحوارةشد. يبند

ت نسـبت  یو احساس مسـوول یحقوق انسانيانسان اما در راستا
گردد. میمشخصیبه کل هست

فظهحاموضوعاتوهااستداللاساسبرهاطرحوارهاستخراجنمونه:1جدول
استداللنمونهحافظهموضوعاتطرحواره
عالئق
یشخص

بودنونیمدجبران،قدرت،پاداش،
ترحم،يدلسوز

کند،یمدییتاراشماودهدیمپاداششمابهریمداست،تیاولودرمقرراتبهنسبتمافوقدرخواست
.مقرراتنه

.اندازمینممخاطرهبهشندیاندینممنبهکهی کساني برارافرزندموهمسرحقوقمنخانواده،
ریخایدیکناستفادههافرصتنیاازدیریگیممیتصمکهدییشمانیادهد،یمفرصتشمابهایدنفرصتقدرت،شرفت،یپ

.ردیگخشممنبهخداوندکهي روزازترسمی مهیتنب
.دیبندیپاآناصولۀیکلبهدیهستولمشغسازمانکیدرشمای وقتچارچوبفه،یوظاصول،قانون،پاسداشت

.ماستۀفیوظنیتریاصلسازماناتیمنوبرآوردنقانونفه،یوظ
.استقانونشکستندوست،کي یبرای حتنامرتبطسمتقبوليمحورقانونفه،یوظاحساس

ی.اخالقنهواستی قانوننهمافوقخواستلیدلبهی آبدارچبکیی جابجاینوعدوست،يقانونمدارفه،یوظاحساس
پس
يقرارداد

.کردلیتعدراروهایننداردرااشتغالبسترجامعهکهی طیشرادرتوانی نمينگرکالن،یانسانی تیمسوول،ینوعدوست
.تاسسازماندرآنهاي نگهدارامدیپازشتریاجتماع،بوخودشاني براکارگراناخراجامدیپیهمگانمطلوبتجامعه،،ينگرکالن

يافهیوظوتیمسوولاحساس،ینوعدوست
یانسان

.هیسرمابدونکارگرانازی اجتماعبرابردرم،یمسوولگرانیدی زندگبرابردرما

.داردی فرانسلی بازتابمااتیتصممیانسانی تیمسوول
.دیترسدینباهستکهیی اآنجاماست،ینفراهمی انسانيریگمیتصمفرصتشهیهمیانسانی تیمسوول،یاجتماعتیمسوول

دری نگرانماوراء،بهتعهدت،یمسوولاحساسمعنا
نشدهنوشتهفیوظا

.آنصاحبنهمیهستایدندارامانتماماست،ةسفردرگرانیدسهم

میمسوولنشیآفرانیجربرابردرمایفراانسانی تیمسوول،یالهی قدرتخداوند،
.میهستی کیتینهادرماۀهميپندارتیغا،یدوستنوع

وی همدل
احساس

گناه

.اندتوجهازمندینندیگویمدروغکهآنانی حتگرانیدي ازهایندرك،ینوعدوست
.ماستحزنازی جزئگرانیدحزنگرانیداندوهدرك
.بودتفاوتی بگرانیدصالیاستبرابردرتوانی نمگرانیدی ناتواندرك
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درمـتن ازشـده استخراجي دیکلتجمالي: کدگذاری ابیاعتبار
يهـا طرحـواره ي تئورازنامطلعشناسروانمتخصص3اریاخت

جمالتنیترهمگنشد،خواستهشانیاازوگرفتقرار،یاخالق
دررنــد،یگنظــردری نــامآن،ی کلــمفهــومي بــراوانتخـاب را

وابـان یارزنیبی انتخابنیمضاموحافظهموضوعاتي بندطبقه
عمـدتاً ی اختالفمواردشد،مشاهدهتوافق80/0ي گذارکدجینتا
. اسـت مربـوط ي قـرارداد پسوی همدل،يدلسوزموضوعاتبه

اصـطالح ازي فـرد ۀقیسـل طرحـوارة ي نامگـذار درمتخصصان
ي جـا بهگرا،قانونازپاسداشتطرحوارةي جابهطلب،فرصت

عتقدمازمعناطرحوارةي جابه،یانسانازي قرادادپسطرحوارة
.کردنداستفادهباالدركقدرتازی همدلي جابهو

مصاحبهجینتااعتباری بررسمنظوربه:هامصاحبهي محتوااعتبار
ی کافشناختشوندگانمصاحبهبهنسبتکهیافرادازنفرسهاز

ی اجتمـاع وی اخالقـ نظـر ازراشانیادیگرددرخواستداشتند،
افـراد فیتوصـ ي بـرا : شـد حاصـل ی جالبجینتاند،ینمافیتوص
زبـل، زرنـگ، ماننـد ی عباراتازی شخصعالئقطرحوارةي دارا
بـه عالقمنـد ،یسـازمان بروننفوذي دارا،يقوارتباطاتي دارا

ي دارارادੁ◌افیتوصـ دررو،دووطلـب، فرصـت ،یشخصرشد
قـانون قـاطع، ،يجدمانندی اصطالحاتازپاسداشترةਧੈ◌طرح
واقـع، ي معنـا بـه انسـان مهربان،رئوف،مواردی برخدرومدار

ــداترس ــرقي داراوخ ــازمانع ــدر،یس ــرادفیتوص ي دارااف
ي معنـا بهر،ینظی بمانندی اصطالحاتازي قراردادپسطرحوارة

روشـنفکر وتعصبفاقد،یفراسازمانجسور،فداکار،انسان،واقع
ـ ارزومصـاحبه ازی ناشـ يهـا یابیارز. دیگرداستفاده يهـا یابی
.دهندیمنشان85/0یی همسوشهرتحسنبهمربوط

بحث
) 26و10،11سـه گانـه(  یاخالقـ يهـا طرحوارهةکننددییج تاینتا

يدر مواجهه با تنگناهاهاطرحوارهيتئورياست. لذا اعتبار نظر
گــر یشــود کــه همســو بــا د   مــیدییــتایواقعــیاخالقــ
بـودن  یبـر جهـان  یکلبـرگ مبنـ  ي) و ادعـا 11و10(هاپژوهش
ن مشاهده شـد کـه افـراد    ی). همچن6است(یشد اخالقساختار ر

یحـ یترجطرحوارةک یطرحواره هستند، 3یال2يهمزمان دار

ر یفرد قـدرت درك سـا  ی، به عبارتهاگر طرحوارهیاز دیزانیو م
ـ اسـت، ا يگریحش سطح دیسطوح استدالل را دارد، اما ترج ن ی

مرتبـه  ين نظر است که افـراد فاقـد اسـتداللها   یدر مخالفت با ا
)، بلکـه آن را انتخـاب   10باالترند چون آن را درك نکـرده انـد(  

یدارند، الگـو تفکـر اخالقـ   يگریديفرديهانکرده اند، ارزش
) 27(ی) یا جـو اخالقـ  3هدف(ي) و بر مبنا8شان متفاوت است (

کنند.میمیاخذ تصم
ج پـژوهش اسـت،   ینتایمعنا، بخش اکتشافطرحوارةاستخراج 

کـرده بـود   ٧ةبه نام مرحـل اي ره به مرحلهالبته کلبرگ اشا
ع تر، معنادارتر و هدفـدارتر بـه جهـان و    یآن نگاه وسیژگیکه و

ـ تواننـد انگ مـی ن افرادی)، ا28ت انسان است(یمسوول زه بخـش  ی
ــند( ــ) ا29باش ــود را دارای ــراد خ ــوولين اف ــانیتیمس و یفرازم
معنـا فقـط وجـود داشـت و    طرحـوارة دانند، البته مییفرامکان
ـ ینبـود. نتـا  يچ فـرد یغالب هـ ةطرحوا ن نشـان داد  یج همچن

تـأثیر تحـت  هـا طرحـواره یفراخـوان یو حتـ یمات اخالقیتصم
موضوعات حافظه صرفاً یشود، گاهمیجانها واقعیو ههازهیانگ

يست، بلکـه بـا افـراد   یبا افراد آشنا نیارتباطات عاطفيبر مبنا
کنند و منجر به میداریرا بیجانات انسانیبه اند، هیاست که غر

چ منفعـت  ینکه هیگردند، ضمن امید همدالنهیشديهاواکنش
شکسته یست، نه قانونین حالت نهفته نیفرد در ايبرایشخص

جـز  یوجـود دارد، لـذا نـام   یالتزام عملـ يبرایشده و نه قانون
که انسان بـا هـر آنچـه    ی). زمان17توان بر آن نهاد(نمییهمدل

توانـد فـارغ از   نمـی ابـد، یحضـور  یواقعيهاتیهست در موقع
گیـري  میجانات و عواطفش دست بـه تصـم  ی، باورها، ههاارزش
گر یکـد یبه هااز توجه انساناي ز بارقهینی)، همدل29و17بزند(
انکار یمات اخالقیتوان نقش مراقبت را در تصمنمی) و17است(
).31و30کرد(

پاسداشت هسـتند، از  ةطرحواريت افراد دارایج، اکثریطبق نتا
به شدت قانونمند يساختاريکه صنعت مورد مطالعه داراییآنجا

بـودن  یاجتمـاع یت شناختیاست، حضور در آن با توجه به ماه
طرحــوارةت یــ) منجــر بــه تقو12و11(یاخالقــيهــاطرحــواره

ــپاسداشــت گرد ــد ی ــت، هرچن ــراد دارا30ده اس يدرصــد از اف
ش بـه  یشـان از گـرا  هسـتند کـه ن  یعالئـق شخصـ  طرحوارة

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

3.
4.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.3.4.3
http://ethicsjournal.ir/article-1-813-fa.html


1396، 3دوازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

31

، قـانون،  یخواست و احساسات خود بدون توجه به حقوق همگان
یسـتن در اجتمـاع  یزيبرایو عدم آمادگیاجتماعیافتگیرشدن

ـ )، ا7قانون محور اسـت(  ) و 26(يریادگیـ ن طرحـواره متـاثر از   ی
جاد یدر ای) جو اخالق33و32ف است(یضع15یاز جو اخالقیتابع

يبندیکه پایطی)، در شرا34و33ر است(گذاتأثیريبندیتعهد و پا
يازهـا یابد، شکستن هنجارها،توجـه بـه ن  یات کاهش یبه اخالق

ن قـانون  ییبه ساختار، شکل دادن باند و تعیتوجهیشتن، بیخو
طرحـوارة ي). اندك بـودن افـراد دارا  16ابد(یمیيتسریشخص

يداراینروست که در مجموع افـراد کمـ  یز از اینيپس قرارداد
ـ پژوهش حاضر نۀن نموی)، همچن28طرحواره هستند(ن یا ک ی

قانونمند است که یران در سازمانیمدعۀهدفمند از جامنۀنمو
گـردد،  مـی تیشان تقویکه در ااي پرسنل طرحوارهرةادايبرا

. يپاسداشت است، نه پس قراردادطرحوارة
ــژوهش حاضــر از روش مصــاحبه و تنگناهــا  ــرایواقعــيپ يب

نتواننـد بـه   ید برخیبهره برد،شایاخالقيهاهاستخراج طرحوار
تـوان در مطالعـات   مـی ، لذاکنندانیذهنشان را بيمحتوایراحت
، یواقعـ يتنگناهـا يعالوه با روش آزمون محور، به جـا يبعد

آزمود. یفرضيهاتیرا در موقعیاخالقيهاطرحواره

يریگجهینت
شـامل  يگـر ی، عوامـل د هـا ینئوکلبرگیاخالقطرحوارةجز سه 

یمات اخالقـ یجانهـا و معنـا بـر تصـم    ی، احساسـات، ه هازهیانگ
غالب است طرحوارةک طرحواره، یهرچند ن یگذارند، همچنتأثیر

توانند بـه طـور همزمـان در فـرد وجـود      میهاطرحوارهۀاما هم
ص فرد مورد استفاده واقع شوند، لذا یداشته باشد و بسته به تشخ

یقبلـ يهـا حذف طرحـواره جر بهد منیجدطرحوارةگیري شکل
ـ  یگردد، با انمی یـک طرحـواره همچنـان   ینسـب ۀن وجـود غلب
فرد باشد.یاز رشد اخالقیتواند شاخصمی

یاخالقيهامالحظه
ت شده و به ین پژوهش موارد مطرح در اخالق پژوهش رعایدر ا

يدارامانـت یمنـابع مورداسـتفاده، اصـل اخالقـ    یژه با معرفیو

شـده  ن آثـار، محتـرم شـمرده   یمـؤلف يحق معنوت ویرعایعلم
است.
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