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 3یاحمد اکبری، دکترسید عل2، دکترسید رسول آقا داود *1یچنار دی،دکتروح1نژاد نوراله پاک 

 رانيشوشتر، ا  ،یواحد شوشتر، دانشگاه آزاداسالم ،یگروه مديريت دولت .1

 ران يدهاقان، ا  ،یواحد دهاقان، دانشگاه آزاداسالم ،یگروه مديريت دولت .2

 ران ينورتهران، تهران، ا امیواحد تهران، دانشگاه پ ،یگروه مديريت دولت .3

 (16/12/99، تاریخ پذیرش: 15/10/99تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 ام و كارهه تخريا  را هاسااماا  اعتبار و غيراخالقی چهره رفتارهای

 همچاو  ایگسترهه براى تخلفات را ماينه كاهند وای عمواى اعتماه

 ام برخاى (.1) آورنادای فراهم عمواى حقوق تضييع و رشوه تالس،اخ

 و شخصايتى انقاال  خواساتار كاه تغييارى بايد اعتقدند پژوهشگرا 
 كاره تحريك را است ساماا  اعضاى هایارمش و هر وجدا  بامنگرى

 ساماا  يك ارمش تواندای كاركنا  شخصيتى توسعه به هستيابى (.2)

 آااومش ام ارمشامندتر توانادساماا  ای يك هر آنچه ههد. افزايش را

 سااماا  قاواني  اتمركاز و هقيق اجراى براى آاومیاهارت اخالق و

 (. 3) است كاركنا  بي  هر اخالقى قدرت ساخت براى تالش باشد،
 
 
 

 
ي  عواال بارای افازايش ساراايه اجتمااعی هر تراهمهمچني  يکی ام  

هر  را ایعت اخالقای حرفاهساماا  اي  است كه بايد ماينه باروم شا ا
 (.4) كاركنا  اي اه و تقويت نموه

نظر به اهميت اوضوع ش اعت اخالقی هر بعاد سااماانی و بخصاو  
ها تاالش شاد ضام  عنوا  نيروی احركه سااماا توسعه كاركنا  به

بررسی پيشينه پژوهش به جهت توسعه شا اعت اخالقای اادای ارا اه 
شاته باشاد. تحقيقااتی انادكی هر گرهه كه ابعااه اختلار را هر نظار ها

خصو  ش اعت اخالقی و چگونگی توسعه آ  صورت گرفتاه اسات و 
 اند. بعدی به اسئله پرهاختهصورت تكاكثر اي  تحقيقات به

 
 

 چکیده
هستند نياماند خوه هدف و  ااهيت به توجه با هواتى هایساماا  زمینه:   گرفت  باوجوه كه كاركنانی  قرار  و  فراوا   كاركنا     تهديدات 

 پژوهش اي   .كنند حفظ را اخالقی خوه ش اعت گيری،تصميم هنگام به ااتيامها، بامهم برخى هاه  هست فشارهای گوناگو  نظير امتحت

 .است  شدهآه  جمهوری اسالای ان ام ارا ه ادل توسعه ش اعت اخالقی كاركنا  هر راه  باهدف

خبرگا  (.جااعه آااری  هارتحليل احتوای كيفی جهتان ام شد)  كيفی روش با است و  كاربرهی  و  ایتوسعه  پژوهش حاضر با رويکرهروش:  

ام روش نمون نفر ام   20  بوهند كه   آه  راه   حومه اوجوه هرماينة   هانش طريق ام  به عنوا  نمونه انتخا  شده و   گيری گلواه برفیه با استفاهه 
و  ش اعت  نيمه ساختاريافته اخالقى  تري  اهم  فامى،  هافى روش  با  ها آ  غربال با سپس شدند احصاء  اثرگذار  هایاؤافه  و  ابعاه ،  اصاحبه 
 توسعه ش اعت اخالقی كاركنا  تبيي  شده است. ااگوی تفسيرى ساختارى سامیروش ادل با  و  شدند انتخا   هااؤافه

گرهيد. سپس با استفاهه ام ااگوی    اؤافه احصاء  66های توسعه ش اعت اخالقی كاركنا  به تعداه  هر اي  پژوهش ا موعه اؤافه  ها: یافته

 گرفت.  اديريتی و احيطی( قرار  شغلی، فرهی، ساماانی، بعد)ابعاه 5ساختاری تفسيری هر 

ش اعت اخالقی كاركنا  ارا ه كه اي  ادل هارای هو سطح است، هر سطح اول شاال    انظور توسعه ادای به  پژوهش  اي   هر:  گیرینتیجه 

اديريتی، ساماانی و شغلی( است. همچني  با توجه به اثرگذاری و اثرپذيری ابعاه هر اي     فرهی، )  بعد )احيطی( و هر سطح هوم شاال ابعاه
ابعاهعنوا  اتغيادل بعد احيطی به ای يا عنوا  اتغيرهای واسطه فرهی، اديريتی، ساماانی و شغلی( به)  ر استقل كليدی احسو  شده و 

 باشند.آيند كه هارای قدرت اثرگذاری و اثرپذيری مياه ای حسا  ای پيوندی هر توسعه ش اعت اخالقی كاركنا  به

 

 آه  بعد فرهی، بعد ساماانی، راه  اخالقى، ش اعتکلید واژگان: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 vchenari@gmail.comنويسندۀ اسئول: نشانی ااکترونيکی: 

 

mailto:vchenari@gmail.com
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های اخالقای هر تاري  جنباهشاده اسات امجملاه اهمهر پژوهشی بيا 

ای اسات. هر ايا  ش اعت اخالقای حرفاه ساماا ، فضيلت ساماانی و
ژوهش كه باهدف تحليل كانونی رابطه بي  ابعااه فضايلت سااماانی و پ

هر ياك  علمیای هر بي  اعضای هيئتهای ش اعت اخالق حرفهاؤافه
 99آاده، تحليل همبستگی كاانونی باا  هستشده، نتايج بههانشگاه ان ام

های شا اعت هرصد احتمال وجوه همبستگی باي  هو ا موعاه اؤافاه
(. هر پژوهشی هيگار 5)  كنديلت ساماانی را تأييد ایاخالقی با ابعاه فض

، اخالقای  شا اعت  ام  تارعملای  شکليك  هرک  احققي  اعتقدند برای
 هاایچااش  شاوه. چگوناه  اشاخ   های فراوانی نيام است تااپژوهش
هاا هر آ .  شوندای  اديريت  ساماانی  هایاحيط  هر  اؤثر  طوربه  اخالقی

ادير شرايط را برای ان ام )  قضرورت اخال  -1:شاال  بعد  ادل خوه پنج
باه ) اتعده هایارمش -2نظر گيره(، اقدام با ش اعت اخالقی اناس  هر

های ساماانی، فرهی و احيطی را هر نظار هنگام ان ام اقدام فره ارمش
فاره هر اواجهاه باا تهديادها و خطارات ) تهديادات  تحمال  -3بگيره(  
و ارمهاای قاانونی   انطبااق  رفات  ام  فراتار  -4آوری هاشته باشاد(  تا 

روی اواضع اخالقی خوه بايستد حتی اگر قواني  ساماا  ااانع )  ساماا 
اخالقی )هدف ام اقدااات فره حفظ اخاالق   اهداف  -5(  اقدااات او شوند
 (.3)( و ارتقای آ  باشد

 كلی ماينه يك هر ازوااً اخالقی ش اعت هارههر پژوهشی هيگر بيا  ای
 هن ارهاای باا رابطاه هر اسات امکا  هبلک كندنمی اي اه  اثبت  عمل

 توا نمی  را  اخالقی  ش اعت  هرنتي ه،.  باشد  اتفاوت  گروهی  يا  شخصی
 شا اعت  هرک  چگاونگی.  كاره  توصير  اثبت  جهانی  و  ثابت  صورتبه

افهاوم   ام  كاه  است  گروهی  يا  شخ   افکار يا نظرات  به  انوط  اخالقی
 افهاوم،  ايا   نسابی  جنباه  بااوجوه.  كنادای  اساتفاهه  ش اعت اخالقی

 .(6)  شاوهای  تلقای  هافرهنگ  هر  اثبت  چيزی  اثابهبه  اخالقی  ش اعت
انظور سن ش ش اعت اخالقی اديرا  پژوهشی صورت گرفته است به

ااديريتی را هر نظار گرفتاه   كه ابعاه فرهی، ساماانی، شغلی، احيطی و
 بااوجوه كاه ااديرا  كاركنا  و هر اخالقى هاشت  ش اعت (.7) است

 اصاول و اواضع روى بر هاآ  براى ساماانى و شغلى ىانف پياادهاى

 اوفاق تادوي  هر توانادای باشند هاشته استقاات خوه اخالقى صحيح

 راهبرهها اوفق اجراى ضمانت و شوه بررسی  فراگير و جااع راهبره يك

 نياز ااديرا  اخالقى كاركناا  و ش اعت تقويت با هاگذاریسياست و
 ااهيات توجاه با هواتى هایساماا  يگره سوى ام گيره. قرار اورهنظر

 اساتفاهه صورت هر اجتماعى تحقق عداات براى تالش و رسانیخدات

 اطلاوبى شارايط اخاالق و ش اعت هرماينة كه اديرانى كاركنا  و ام

 هر عمواى نارضايتى و شده چااش هچار خوه اهداف به هررسيد  ندارند
 (.8) يابدها افزايش ایآ  عملکره ام جااعه سطح
 ش اعت اوجوه هانش ام گيریبهره با شوهتالش ای حاضر پژوهش هر

 هاهه شوه پاسخ مير هایپرسش به اعتبر پژوهشى هایروش اخالقى و

اخالقاى  بر توساعه شا اعت اثرگذار هایشاخ  و ابعاه تري اهم -1
 ام اعتبار اادل -2 چيسات  آه  جمهوری اسالای ايارا كاركنا  راه

آها  جمهاوری اخالقاى كاركناا  راه ساعه شا اعتتو اؤثر بر عواال
 چگونه است  اسالای ايرا 

 روش

باا اساتفاهه ام روش  ای اساتتوساعه و كاربرهى نوع ام پژوهش حاضر
آه  جمهوری اساالای ايارا ، ام خبرگا  حومه راه آاارى كيفی، جااعه

 گلواه گيرینمونه به شيوه خبرگا  ام ت  20 بي  جااعه اوره نظر نمونه

 تعاداه انتخاا  شد. انتخا  آاارى نمونه عنوا به رفی با اشباع نظریب

 پاژوهش بار ابتنى تفسيرى ساختارى پژوهش روش اتناس  با خبره

 (.13 و 8) است ت  25 ااى 15شده ان ام

 هایسااماا  شرايط ام كافى شناخت به پژوهش نيام جهت به خبرگا 

 انتقاال باه ماكهمچناي  ك و هواتى و بخصو  ساماا  اورهاطااعه

 :1 شادند انتخاا  شرايط هاشت  اي  شرطبه خوه، هایهيدگاه و هانش
ان اام اقادام  -2آها  راه سااماا  هر كاار ساال 15 ساابقه حاداقل
 :3 هاشت  هانش هرماينه پژوهش حاضر ای هر طول خدات ياش اعانه
 .كارشناسی تحصيلى ادرک حداقل

نفار   4نفر ااره و    16،  اطالعات جمعيت شناختی نمونه اماحاظ جنسيت
كننادگا  ( اشااركت45نفر )%  9باشند. ام حيث ادرک تحصيلی،م  ای

كننادگا  هارای ( اشااركت40نفار )%  8هارای ادرک تحصيلی هكتری،  
كننادگا  هارای ( اشااركت15نفار )%  3ايساانس،ادرک تحصيلی فاوق

بخاش   ادرک تحصيلی ايسانس. همچني ، امنظر سمت ساماانی هر هو
 نفار 8هر اشاغل عملياتی و تعداه  (%60)  نفر  12و عملياتی تعداه  اهاری  

 هر اشاغل اهاری بوهند. (40%)
شده هر حومه ان ام هایپژوهش و اوجوه هانش ام ابتدا پژوهش اي  هر 

هر توسعه ش اعت اخالقای  اثرگذار هایاؤافه و ش اعت اخالقی، ابعاه
 شد. هر اهااه استخراج رهاتحليل احتوای كيفی جهت با رويکره كاركنا 

خبرگا  بر ابنای تحليال احتاوای كيفای  با ساختاريافته نيمه اصاحبه
 فاامى هافاى روش ام اساتفاهه با بعد ارحله ان ام شد هر نيز هارجهت

 و شدهانتخا  روايى ابعاه سپس  .شدند غربال خبرگا  توسط هاشاخ 
 صاورت فامى فىها روش ام استفاهه با بامهم ابعاه با هاشاخ  تناس 

 اقادار اقايساه طرياق ام ،هاشاخ  غربااگرى و برای تأييد پذيرفت.

 اقدار صورت گرفت. آستانه پذيرش اقدار با شاخ  هر اكتسابى ارمش

اينکوفساکی صاورت  فراول با استفاهه ام /.70پذيرش به ايزا   آستانه
 پذيرفت.

 باي  تفسايرى ساختارى سامیادل ااتريس پرسشنااه بعد، ارحله هر

 هر اوجاوه باراهنمای اطابق شد ها خواستهآ  ام و شد توميع خبرگا 

 نياام باه باه توجه با كنند. تکميل را آ  با ارتبط هایخانه پرسشنااه،

 تعياي  ام پس خبرگا ، هيدگاه اهغام براى هاپرسشنااه گروهى تحليل

 هرج صاورتبه خبرگاا  توساط پرسشنااه، ااتريسى هایخانه تکلير

 پرشاده هر هاایااتريس تماام اتناارر هایهراياه يك، و صفر اعداه

شد.  تعيي  اد، اقدار حاصله ااتريس ام و شد جمع يکديگر با پرسشنااه
 تركوچك يا اساوى اگر و يك اقدار اد بوه ام تربزرگ كه ایخانه هر

 روش ام اساتفاهه باا حاصل، ااتريس شد. سپس گذاشته صفر عده بوه

  (.9) شد تبديل نهايى ااتريس به سامگارى
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 يافته ها
 نيماه هایاصااحبه ان اام و اطااعاه پيشاينه پاژوهش ام اساتفاهه با

شاد. هر  اساتخراج اخالقاى های شا اعتاؤافه خبرگا  با ساختاريافته
گزاره استخراجی ارتبط با توسعه ش اعت اخالقای كاركناا    198ايا   

د گزاره هيگار بوهناد ها تکراری و برخی هيگر هربرگيرنده چنبرخی ام آ 
هاايی كاه باه احااظ های تکراری حذف و گزارهكه هر اي  رابطه گزاره

 5اؤافه اثرگاذار هر  66 احتوا بسيار نزهيك به هم بوهند تركي  شدند و
ای گزيناه  5هر قاا  پرسشنااه با ااکا  پاساخ    (1  بعد بر اساس )جدول

الً اخاافم( هر اختياار )كااالً اوافقم، اوافقم، نظری ندارم، اخاافم و كاا
های انتخاابی توساط خبرگا  قرار گرفت. هر ارحله بعد و ام ايا  اؤافه

نظر خوه   بار هيگر به شيوه هافی فامی ام خبرگا  خواسته شد تا  خبرگا 
بعاد عوااال فارهی،   5های انتخا  هر  بندی اؤافهرا هر رابطه با هسته

و عوااال شاغلی و عواال ساماانی، عواال اديريتی و عواال احيطای  
های قرارگرفته هر هر بعد با بعد اربوطاه اعاالم طور تناس  اؤافههمي 

 .است (12-11-10-7) هایبعد برگرفته ام پژوهش 5كنند. اي  

 

   های توسعه شجاعت ا خالقیابعاد و مؤلفه : 1جدول 
 هامؤلفه ابعاد

 عواال شغلی
 

 شغلی  پيشرفت اسير -8شغلی ثبات -7شغلی اانيت  -6شغلی استرس -5استخدام   نوع -4غلش  ااهيت  -3شغل  شرح -2اازااات و قواني  شغلی -1

 عواال اديريتی
 شد  هيده-8جوا  اديريت-7اديرا  یاخالقخوش-6اديرا   صداقت-5اديرا  یريانتقاهپذ-4اديرا  تهديد عدم-3اديريتی اهراک-2اعتبر  رهبری-1

 اديريتی  عداات-9كاركنا 

 اجتماعی  عواال-8سياسی  عواال-7احيطی خصوات-6احيطی آشفتگی-5اجتماعی  هويت-4اجتماعی فشار-3احيطی  هایارمش-2اقتصاهی عواال-1 عواال احيطی

 عواال ساماانی
-9بشرهوستانه رفتارهای-8خداات  جبرا -7یساالرستهيشا-6ساماانی  ارتباط-5قواني  و اازااات-4ساماانی  هایارمش-3آاومش-2ساماانی شفافيت-1

-15ساماانی   هایارمش-14ساماانی  فضيلت-13حفارت و  حراست  بخش وجوه-12سامی قهراا -11كاركنا   برای سرايیهاستا -10میسا عاهت
 جوساماانی -19عملکره ارميابی-18ساماانی فرهنگ-17اعضا صدای به واقعی توجه-16ساماانی حمايت

 
 عواال فرهی

 استحکام-9روحی   قدرت-8احساسی  خوهتنظيمی-7كار سابقه-6س -5فرهی هایارمش-4اخالقی  هدف-3اخالقی عمل-2فره  ذاتی شخصيت-1
-17گری اطاابه-16عملی   اقدام-15خانواهگی  اصاات-14صبوری-13خدا  بر توكل-12روانشناسی هایويژگی-11اخالقی هایانگيزه-10شخصيتی 

 اركنا  ی بوه  كچندوجه-22ترس عدم-21بيا  قدرت-20فهيوران ام-19اسئوايت احساس-18نفس اعتماهبه

 
رانااد ان ااام هافاای فااامی هر جاادول ذياال چگااونگی تبااديل  3پاس ام 

اتغيرهای كالای به اعداه فامی و همچني  چگاونگی فاامی مهايای باا 
هر اهااه با توجه به   .شده استاستفاهه ام فراول اينوكوفسکی نشا  هاهه

جدول ذيل ابعاه را با استفاهه ام ااگوی ساختاری تفسيری جهت رسيد  
 .  ادل پژوهش اورهبررسی قرار گرفتبه 
  

 

 های ابعاد شجاعت اخالقی با استفاده از فرمول مینکوفسکی شده شاخص مقادیر فازی و فازی زدایی:  2 جدول

ابعاد 
 

 هامؤلفه

 

 شده فازى زدایى مقدار (m, α, β)فازى مثلثى  میانگین

 بعد
 فرهی

خوهتنظيمی    -3ی فرهی هاارمش -2شخصيت ذاتی  -1
  -6انگيزه   -5عمل اخالقی    -4اسی احس

ی  چندوجه -9قدرت بيا   -8ت ربه    -7ی ريپذتياسئوا
 بوه 

-3/.( 733/.و 983و1) -2/.( 75و1و1)-1
  -5  -/.( 7/. و 950و1) -4/.( 717/.و967/.و983)
 -7/.(  70/.و950/.و967)-6 -/.(7/. و 950و1)
  -9/.( 70/.و950/.و967) -8/.( 70/.و950/.و967)

 /.( 70.و/950/.و967)

1-75. /- 2-  737 ./- 3-  721 ./– 4-  
713 ./- 5- 713 ./- 6- 704 ./– 7-  
704 ./- 8- 704 ./– 9-  704 ./     

 

ااهيت   -3شغلی  شرفتيپ رياس -2اانيت شغلی  -1 بعد شغلی 
   -4شغل 

-3/.(  7/.و95/.و983) -2/.(      7/.و95و1)-1
 /.(  95/.و966/.و7)

1-712./- 2- 708./- 3- 704  ./ 

عد ب
 ساماانی

 آاومش  -3ی ساماانفرهنگ -2حمايت ساماانی  -1

 ی ساالرستهيشا -4ش اعت اخالقی 
-3-/.( 733/.و983و1) -2-/.(75و1و1)-1

 /.( 7/.و95/.و983)-4-/.( 7/.و95و1)
1-75./-2- 736./-3- 712./-4-  

708 ./ 

بعد 
 احيطی 

عواال   -3فرهنگ جااعه  -2عواال اقتصاهی -1
 سياسی

-3-/.( 733/.و983و1)-2-/.(75و1و1)-1
 /.( 717/.و967/.و983)

1-75./-2- 737 ./3- 721 ./ 

بعد 
 اديريتی

انتقاهپذيری   -3عداات اديريتی  -2رهبری اعتبر  -1
 هيده شد  كاركنا   -4اديرا  

-3  -/.(733/.و983و1)-2-/.(/.(75و1و1)-1
 /.( 95/.و966/.و7) -4/.(  7/.و95و1)

1-75./2- 736  ./3- 712./-  4-  
704 ./ 
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 خبرگان)الگوی ساختاری تفسیری(  نظرات نهایى و شده سازگارى ماتریس: 3جدول 
توسعه اخالقججی   ابعاد  شجججاعت 

 کارکنان
 (C5) یتیریمدبعد   (C4) یطیمحبعد   (C3) یشغلبعد   (C2) یسازمانبعد   (C1)  یفردبعد  

 1 1 1 0 1 (C1) یفرهبعد 

 1 1 1 0 1 (C2) یساماانبعد 

 1 1 1 0 1 (C3)  یشغلبعد 

 1 1 1 1 1 (C4)  یطيبعد اح

 1 1 1 0 1 (C5) یتيريادبعد 

 
 اعيار، هر  براى خروجى  و وروهى اعيارهای ا موعه بعدى گام هر

اشخ  عواال و شد  احاسبه نيز  هر  اشترک   بندیسطح  گرهيد. 

 با  ا موعه خروجى  كه گيره ای  قرار  سطح باالتري   هر  اعيارى اعيارها، 

 سطر  سطح،  باالتري  هر  قرارگيری  ام پس   .باشد برابر  اشترک ا موعه 

 هيگر روى بر هوباره عمليات و شوهای  حذف آ  اعيار با ارتبط ستو  و

پژوهش   شد.  تکرار  اعيارها  اهااه  به سطح   هر  توجه  توسعه  با  ابعاه  بندی 
ساختاری  روش  به  كاركنا   اخالقی  نهايی    -ش اعت  ادل  تفسيری 

 .  شوه.شده و روابط بي  ابعاه اشخ  ای ارا ه

 ( 1و2سطح ) مدل در ابعاد سطح تعیین  :4 جدول
شجاعت   ابعاد توسعه

 اخالقی کارکنان
 سطح اشتراک  خروجی  ورودی 

 - 5و3و2و1 5و4و3و2و1 5و3و2و1 بعد فرهی

 - 5و3و2و1 5و4و3و2و1 5و3و2و1 بعد ساماانی

 - 5و3و2و1 5و4و3و2و1 5و3و2و1 بعد شغلی 

 1 4 4 5و4و3و2و1 ی طيبعد اح

 - 5و3و2و1 5و4و3و2و1 5و3و2و1 ديريتیبعد ا

 .ههيمای اهااه را  بندیسطح  ا دهًا و حذف را احيطی عاال به اربوط ستو  و سطر حال

شجاعت   ابعاد توسعه

 اخالقی کارکنان
 سطح اشتراک  خروجی  ورودی 

 2 5و3و2و1 5و3و2و1 5و3و2و1 بعد فرهی

 2 5و3و2و1 5و3و2و1 5و3و2و1 بعد ساماانی

 2 5و3و2و1 5و3و2و1 5و3و2و1 بعد شغلی 

 2 5و3و2و1 5و3و2و1 5و3و2و1 بعد اديريتی

 

سطح 

 اول

 

سطح 

 دوم 

 

 روش ساختاری تفسیری   : مدل توسعه شجاعت اخالقی کارکنان درراه آهن جمهوری اسالمی ایران، با استفاده از1نگاره 

 

 

 بعد محیطی 

 بعد مدیریتی  بعد سازمانی  بعد شغلی  بعد فردی 
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اثرگاذاری و   كننادهيا كاه ب  ايك اك  هر ارحله بعد نيز ت زيه تحليل

 شوه. اثرپذيری اتغيرها بر روی نموهاری هوبعدی است نشا  هاهه ای
 

 
 

 ( MICMAC) قدرت نفوذ و وابستگی ابعاد : 5جدول 

 

 
 :C1  بعد فرهی 

: C2  ساماانی بعد 

:C3  شغلی بعد 

:C5  اديريتی بعد 
 

   :C4  مياه 5 احيطی بعد 
 
 
 
 

قدرت 
 نفوذ
 
 
 
 كم

  
 

    4 

      3 

      2.5 

      2 

      1 

5 4 3 2.5 2 1 0 

       مياه                                   ايزا  وابستگی                                              كم                                                    

 
 

 شدهماتریس اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد استخراج: 2ه نگار

 

 بحث 

 هواتاى و خصوصای هایسااماا  اهداف و اازااات شرايط، به توجه با
 باه ضرورى توسعه ش اعت اخالقی كاركنا  انظوربه ادل يك وجوه
 رفتاارى شايساتگى يك براى كاركنا  اخالقى ش اعت رسد.ای نظر

 و هرسات آنچاه ان اام باراى طرهاا،خ و تهديدها باوجوه است چراكه
 ههند. هرماينة شا اعتنمی راه خوه به ترهيدى است كاركنا  صحيح

 هاایپژوهش های مياهی صورت نگرفتاه اسات اکا اخالقى پژوهش
عت هركدام به يك بعد خا  ام ش اعت، ااثالً شا ا گرفته نيز صورت

جسمی يا ش اعت روحی و غيره پرهاخته اسات و كمباوه ياك اطااعاه 
كاركناا   حاومه هام هرجااع هرمايناة توساعه شا اعت اخالقای و آ 

 ساماا ، هر كاركنا  نقش برجسته به توجه با رسد.ضروری به نظر ای
 صورت اخالقى كاركنا  ش اعت توسعه  با رابطه هر اندكى هایپژوهش
 هاایپژوهش هيگار باا پژوهش اي  تمايز نقاط ام است. يکى پذيرفته
نگاه جااعی به عواال اثرگذار بر  شده سعى كه اي  است هر گرفتهان ام

 توسعه ش اعت اخالقی كاركنا  هاشته باشد.
 (12-11-10-7ها هرماينة شا اعت اخالقای)پژوهش عمده كههرحاای
سعه شا اعت تو انظوراند، بهپرهاخته آ  ساماانى و فرهى بعد به بيشتر

سااماانی و  خبرگاا  پيشنهاه با هر ساماا  اورهاطااعه اخالقی كاركنا 
جهات  ساعی شاد ااداى جاااع  پژوهش،  خبرگا   تأييد  به  هانشگاهی و

 توسعه ش اعت اخالقی كاركنا  هر ساماا  طراحی گرهه.

شجججاعت  ابعججاد توسججعه

 اخالقی کارکنان

:C1  بعججججد

 فردی
: C2 سازمانی  بعد :C3 شغلی  بعد :C4 محیطی  بعد :C5 مدیریتی  بعد 

نفجججوذ قجججدرت 

 (اثرگذاری)

 4 1 0 1 1 1 بعد فرهی

 4 1 0 1 1 1 بعد ساماانی

 4 1 0 1 1 1 بعد اديريتی

 5 1 1 1 1 1 یطيبعد اح

 4 1 0 1 1 1 بعد شغلی

  5 1 5 5 5 اثرپذيری()  یوابستگايزا   

 اتغيرهای وابسته  اتغيرهای خوهاختار 

 اتغيرهای استقل كليدی 

 پيوندههنده( ) اتغيرهای رابط يا اتصل
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 كاه (10) بعدى 4ادل هويت و افهوم  به  نزهيك  تا حدى  شدهارا ه  ادل
بوهند و همچني  نزهياك باه   كرهه  سامیرا ادل  ىساماان  ش اعت  تنها
 كه ادای جهت سن ش ش اعت اديرا  ارا ه كرهه بوهند؛  ( است7ادل)
  كاركنا  نمونه  بندیطبقه و  اخالقى كاركنا   توسعه ش اعت  حومه هر  ااا

 اخالقاى توساعه شا اعت بار باا تأكياد پژوهش  اي   هر.  نداره  اشابهى
 باه  اخالقی كاركنا  المم اسات  كاركنا  جهت بهبوه و توسعه ش اعت

-7شغلى توجه خا  شاوه.)  و  اديريتى  احيطى،  ساماانى،  فرهى،  ابعاه
10) 
 رفتار  و  انسانى  انابع  پژوهشگرا   براى  نظرى  جنبه  ام  پژوهش  اي   نتايج

 اهميت هاراى هواتى هایساماا  همچني  اديرا  و كاركنا   و  ساماانى
ها آ   بندیهسته  و  هاشاخ   انظور شناسايىبه  حاضر  پژوهش  هر.  است

 هر  اصالى  عوااال  قااا   هر  جهت توساعه شا اعت اخالقای كاركناا 
 انتخاا   هرروند  شوهای  كاركنا ، پيشنهاه  اخالقى  ش اعت  گيریشکل

 قواى و و  جناحى  حزبى،  نگاه ام  هورى  با  اورهاطااعه  ساماا  هر  كاركنا 
 و ااديريتى ،احيطى شغلى، ساماانى،  فرهى،  عواال  بعد  5  طلبی،انفعت
 گرفتاه نظار هر اسات شادهارا ه  پژوهش  آنچه هر  با  ارتبط  هایشاخ 
خاوه   كاركناا   اخالقای  و  شا اعانه  اقادااات  ام  آها راهساماا   .  شوه

جهات  هاااديرا  سااماا . نروند توبيخ يا اخراج  به هنبال  كند و  حمايت
اخالقای   شاأ  كاركناا  و همچناي  توساعه شا اعت  و  كراات  ارتقاء
 ش اعت اخالقای هر كلياه كارهاا و همچناي  هر  و  ا  اقدام كنندكاركن
 .بدانند ااتيام هر ام باالتر را هاتصميم
كاركناا  هر سااماا    اخالقای  ش اعت  ايزا   سن ش  شوهای  پيشنهاه

شاوه و ااديرا    اضاافه  كاركناا   عملکره  ارميابى  برنااه  به  اورهاطااعه
ای برای اي  ويژگی قا ل ساماا  هر پيشرفت شغلی كاركنا  ااتيام ويژه

 بايش  را  ش اعت اخالقی  جااعه،  سامیفرهنگ  هر  اؤثر  نهاههاى.  شوند
 ام  كاسات   و  هاگيریتصميم  هر  شفافيت.  كنند  ترويج  و  اطاابه  گذشته  ام

 نهاههاای. شاوه ان اام كاركنا  ام برخى  عملکره  حومه  قدرت هر  تمركز
 ااديرا   بلکاه    ارشاداديرا  تنهانه  قاطع،  و  بامهارنده  نحوى  به  نظارتى
 بامخواست  اوره  را  اندشدهانتخا   ناكارآاد  كاركنا   هاآ   توسط  كه  عااى
 .ههند قرار
شناسای عادم هرمايناة آسي   هايیپژوهش  توانندای  پژوهشگرا   هيگر

 باراى سااماا  اورهنياام راهبرههااى  تادوي   توسعه ش اعت اخالقای،
 جاااع ااگاوى همچني   و  باال  اخالقى  ش اعت  با  كاركنا   اندی امبهره

 .ههند را ان ام سيستمی تفکر رويکره با اخالقى كاركنا  را ش اعت
 كاركنااا  هاشاات  اكراهبااه تااوا ای پااژوهش اياا  هایاحاادوهيت ام

 كاره،  خاوه اشااره  اخالقى  ش اعت  با  هر رابطه  صحبت  براى  هاساماا 
اپيدای  خبرگا ، با اصاحبه ام استفاهه و اوضوع  نوع به  با توجه  همچني 

 اينکاه  ضام .  تاأثير نباوهه اساتكرونا هر برقراری ارتبااط ااؤثرتر بی
  .بوه پژوهش اي  هایچااش هيگر ام نيز عملى و ماانى احدوهيت

 
 

 

 گیرینتیجه
 پژوهش حاضر جهت ارا ه ادل جااع توسعه ش اعت اخالقای كاركناا 

 ساامیادل روش ام اساتفاهه باا هاره كاه اختصاا   آه راه  ساماا   هر
شده است. نتايج حاكی ام آ  اسات ادل اربوطه ارا ه  تفسيرى  ساختارى

عوااال اقتصااهی، فرهناگ )  هایكه بعد احيطای كاه هارای شااخ 
جااعه، عواال سياسی( است بر اساس ااتريس )اثرگذاری و اثرپاذيری( 

 شده است و اي  گويای آ  است كهعنوا  اتغير استقل كليدی تعيي به
آه  بايستی توجه جدی به اخالقی هر كاركنا  راه  برای توسعه ش اعت

احيط بيرونی و هرونی ساماا  گرهه و بخصاو  بار اسااس پاژوهش 
های ذكرشاده اورهتوجاه وياژه قارار گياره. اشاکالت حاضر شااخ 
ها باه هايال ام تري  هاليلی است كه افاراه هر سااماا اقتصاهی ام اهم

كنند و همچني  ختيار ایهست هاه  شغل، اعضالت را هيده ااا سکوت ا
كه ام افااراهی كااه هر فرهنااگ جااعااه و عواااال سياساای هرصااورتی

وريفه، ش اعت اخالقی را ادنظر قرار هارند حمايت كنند هرنتي اه ان ام
هيگر عبارتآ  افراه و كاركنا  هر اواقع اقتضی اعضالت را بياا  و باه

 نمايند.اقدام به سوت منی ای
ذاری و اثرپذيری، ابعاه )فرهی، ساماانی، شغلی و با توجه به ااتريس اثرگ

هساتند كاه باه آ  ای  اتصل ياا واساطه  عنوا  اتغيرهایاديريتی( به
كه هارای قدرت هدايت مياه و   شوهای  اطالق  نيز  پيوندههنده  اتغيرهای

 هر  تغيير  نوع  هرميرا    هستند،  ايستا  غير  اتغيرهااي     .استوابستگی مياه  
 بامخور سيستم نيز هرنهايت وههد  قرارتأثير  تحت ارسيستم    تواندایآ  
 ههد. تغييررا هوباره  اتغيرهااي   تواندای

 

 های اخالقیمالحظه
اوضوعات اخالقای همچاو ؛ سارقت اهبای، رضاايت آگاهاناه؛ انتشاار 

 .اندقرارگرفته اورهتوجهچندگانه و ... هر پژوهش حاضر 
 

 ه نام واژه 
1. Unmoral  غيراخالقی 

2. Embezzlement  اختالس 

3. Bribe  رشوه 

4. Personality revolution  انقال  شخصيتی 

5. Moral power  قدرت اخالقی 

6. Social capital  سراايه اجتماعی 

7. Professional moral courage  ش اعت اخالقی حرفه ای 

8. Moral courage  ش اعت اخالقی 
9. Organizational virtue  فضيلت ساماانی 

10. Interpretive structure  ساختاری تفسيری 

11. Physical courage  ش اعت جسمی 

12. Corona virus ويروس كرونا 

13. Whistleblowing                                       سوت منی 

14. Transparency  شفافيت 

15. Systematic approach   رويکره سيستمی 
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