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  یکارکنان در سازمانها  ی نظام رشد حرفه ا یساز   ادهیپ یاخالق یبسترها

 رانیا یدولت
 

 2یگودرز ی، دکترحجت طاهر1ی، دکترعادل صلوات*1یاحمد ومرثی، دکترک1یمعتصم دیحمدکتر 

 ران ی، سنندج، ا  یواحد سنندج،دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد .1
 ران یبروجرد، ا ،یالمواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اس ت،یریگروه مد .2

 ( 1400/ 11/ 6پذیرش: ، تاریخ9/1400/ 8تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

در محیطی پویا و متغیر واقع شدهه ادده و بدرا    هاسازمانامروزه بیشتر  
موفقیت در چنین شرایطی دیازمنده رشده و پیشدرفت و پاسدی ویی بد  

هدا  خواست  ها  محیط اده. از طرفی دیل ب  اهدها  و بردامد  رید   
مسدتز   داشدتن   سازمادی در کنار پاسی ویی ب  دیازمندهیاا  محیطدی

(. ب  عبارت 2، 1باال می باشه ) کارکنادی با دادش، ماارت و توادایی ها 
ها  اساسدی بدرا  رشده و توسد   دی ر، هر سازمان دارا  زیرسداخت

سازمادی می باشه، ک  یکی از ارکان و مولف  هدا  الدزی  ن کارکندادی 
 رشدههدا  خدود را  و ماارت  1، رفتارها  اخالقیدادش، بینش  است ک 

  هاسازمانواقع، در   الز  رسیهه اده. در  2ا حرف اخالق  داده و ب  رشه  
 ازمادی در ددددددکارکنان بستر توس   س ا حرف اخالق ه اره سو ، رشه 

 

 

 

 

 
محسوب مدی شدود  هاسازمانمحیط پرتالطم بوده و ضرورتی برا  بقاء 

کارکنددان دیدد  ه بددون بیشددتر  ا حرفدد اخددالق   رشدده در زمیندد (.3)
 داری  هودداهودی ارا د  شدهه ها و تحات عزو  اجت داعی دیدههاهالطال
می کارکنان فر ینه  مست ر    ا حرف اخالق  رشه  (. پژوهش ران  4)است
ک  ب  بابود ع زکرد کارکنان در زمیند  اسدتادهاردها   موزشدی و   دادنه

 دان را در راسدتا  یدادهیر  مدهاو   شاروده  منجر می شود و ظرفیت
کارکنان ب  رشده  ا حرف اخالق   عبارت دی ر، رشه اف ایش می دهه. ب

 ا حرفد اخدالق  رشده  (.  5شدان اشداره دارد )  ا حرفد دقدش    افراد در
کارکنان، بردام  ا  برا  توس   دادش، بینش و ماارت تیصصی مندابع 

ترین مسیرها    از راهبرداست ک  ب  عنوان یکی  هاسازمانادسادی در 
 (. 6تاکیه قرار می هیرد )  توس   پایهار سازمادی مورد

 

 

 چکیده

مطدر   ن ها  دولتی ایران ب  عنوا  یک خال  پژوهشیکارکنان در سازما ا حرف   یک مهل جامع در راستا  تبیین رشه اخالق ارایزمینه:  
 ادجا  شه. ایران  دولتی ها   سازمان در کارکنان ا حرف  اخالق رشه تبیین جات مهلیپژوهش حاضر با هه  می باشه، با درک این مام 

مهیران و کارشناسان خبره هان شامل ت. مشارکت کننهه اساستفاده شه پژوهش از دوع مطال ات کیفی است ک  از دظری  داده بنیاداین    روش:
از طریق روش د ود  هیدر  ههف نده ت دهاد در کشور بودده، ک    دولتی ایران هاسازمانو سازمادی حوزه مهیریت منابع ادسادی در   دادش اهی

هدا از دو روش و روایدی داده هدرد ور  شده. اعتبداریافتد   دفر ب نوان مطز ین کزیه  ادتیاب شهده. داده ها از طریق مصاحب  دی   ساختار  18
 .ب  دست  مه. داده ها بوسیز  که هذار  باز، محور  و ادتیابی تحزیل شهده کههذار  مجهد توسط خبرهانکننههان و  بازبینی مشارکت

یت ارتباط با ذینف ان دیاز ب   موزش و یادهیر  مهاو ، مهیرهاد  شرایط عزی از ج ز  ) 6ول  ها  ع هه و هست  ا  در قالب اب اد مق  یافته ها:
هدا  شیصدی ویژهدیزمیند  ا ) ری   مسیر پیشرفت شغزی، شرایط و ال امات محیط کار(، شدرایطالت محیطی، بردام سازمادی، تغییر و تحو
-ظیفد و)شدرایط مهاخزد  هر(، ها  کزی سازمادی، فرهنگ سازمادی، ساختار سازمادی، جو اعت داداور  اطالعات، راهبردکارکنان، زیرساخت فن

ا  شددناختی، عدداطفی، رفتددار ، ماددارتی(، مقولدد  محور )رشدده اخددالق حرفدد (، ازمادیشناسددی یددا وجددهان کددار ، ح ایددت درک شددهه سدد
بابود ع زکدرد، دیدههاه راهبدرد  و  یندهه ( و پیامدهها)ه محور، راهبردها  فرلت محورراهبردها  ماارت محور، راهبردها  اد ی راهبردها)

 .مهل پارادای ی پژوهش ارا   هردیه در داایت داده شه و عی باالتر ارتقاء( ب  سطح ادت امادی، مادههار  منابع ادسادید راد ، تحقق اهها  ساز
 .کارکنان می تواده در راستا  تببین رفتارها  اخالقی رشه یادبهه در سازمان مورد استفاده قرار هیرد ا حرف مهل رشه اخالق تیجه گیری:  ن
 
 دولتی ، کارکنان، سازمان ها ا حرف خالق  رشه ا: واژگانلیدک
 
 

 Ahmadi.kumars@gmail.comدویسنهۀ مسئول: دشادی الکترودیکی:  
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کارکنان از مفاهیم جهیه عزو  مهیریتی است ک  در   ا حرف اخالق  رشه  
 . (7)ت امل با مفاهیم میتزفی مطر  می هردد

از  مدوزش  ا حرفد اخدالق بیان د ودده رشه در این راستا پژوهش ران  
ل می شود و فر ینده  اسدت کد  بدر  ی و مست ر حال رس ی، غیر رس

  مست ر حالدل  مدوزش،   مست ر ت رک  دارد. در واقع، یادهیریادهیر
و اقدهامات   3، ارزش ها  اخالقدیپرورش و ارتقاء دادش، بینش، ماارت

 (.8کارکنان منجر می هردد ) ا حرف اخالق است ک  ب  رشه  ا حرف 
تناا بد  دلیدل تشدهیه کارکنان د     ا حرف اخالق  اه یت توج  ب  رشه  

  امروز  و اف ایش ادتظارات ذینف دان هاسازمان  ها  پیش رو چالش
و مشتریان از کیفیت محصوالت و خهمات است؛ بزک  کارکنان یکدی از 
متغیرها  دیازمنه تغییر در بابود دظا  ها  سدازمادی بدوده، و ما تدرین 

(. از طددر  دی ددر، 9)عامدل ایجدداد کنندهه تغییددر محسدوب مددی شدوده 
قراردادهدا  کوتداه مدهت، تغییدر موضوعات میتز  سازمادی از ج زد ،  

رفتن مشداغل قدهی ی و مطدر  شدهن مشداغل   ماهیت مشاغل، از بین
جهیه، دقش محور  ادسان در ت امالت متقابل سدازمادی و دید  افد ایش 

 ها  میتز  برا  ادام  ف الیترا با چالش  هاسازمانتحرکات کارکنان،  
برا  رهدایی    در عصر حاضر مواج  د وده ک  یکی از اب ارها  راهبرد

(. از ایدن رو مدهیران 11،  10)ا  کارکندان مدی باشدهاز  داا، رشه حرف 
کارکنان در   ا حرف اخالق    امروز  ب  دلیل دقشی ک  رشه  هاسازمان

ایفا می کنه، توج  خالدی بد    هاسازمان   تقویت موق یت رقابتی و بقا
سدازمان از ال  داشت  و شرایطی را فراهم می کننده تدا کارکندان مساین  

اخدالق ار تی دی بد  رشده طریق  موزش و یادهیر  مست ر مبتنی بر کد
 (. 12مطزوبی دست یابنه ) ا حرف 

یا اخالق پژوهی دادشی است ک  از الدول و   4فزسف  اخالق  در این بین
بد  رفتارهدا و   ارزش ها  اخالقی بحث می کنه؛ ارزش هایی ک  دداظر

یث خدوبی و بده ، شایسدت ی و لفات اراد  مردمان و ت ای   داا از ح
بایسدت ی و دبایسدت ی هسدتنه. اخدالق داشایست ی، دیکویی و زشتی و  

رویکرد  ک  ریشد   ن بد    ب  مباد  اخالقی اف ال می پردازد.  5پژوهی
 بر می هردد؛ هوهر -اخالق دیکوماخن -ارسطو و کتاب مشاور اخالق او
(. 14، 13دادده) مت اه ب  خیر ج  دی مدی 6ف ل اخالقی را رفتار عقالدی

ها  هنجدار  و   اخالقیات از ساختارها و مناسبات، فرهنگ، دین، دظا 
تجدارب و د درش    دان و، ای7حقوقی، دظا  خادواده، یادهیر  اجت داعی

ثیر می پذیرد. ه ان هودد  کد  مدی تدوان از اخدالق در ها  مردمان تا
ظا  اجت اعی یا اخالق در سطح فرد  بحث کرد، اخدالق سطح کالن د

ل و بد  مسدای ا حرف ر سطح زیر دظا  ها دی  موضوعیت دارد. اخالق د
پرسش ها  اخالقی و دی  الول و ارزش ها  اخالقی یک دظدا  مدی 

 ا حرف ها در حیط  ف الیت ها    ا حرف و داظر بر اف ال اراد     پردازد
منافع زیاد  بدرا  سدازمان از   ا حرف ق  حاک یت اخال.  خودشان است
جدو تفداهم و کداهش   ب  هدا  بابدود روابدط، ارتقدا جن  از  ب ه داخزی

بیشدتر کارکندان و کداهش   8ت ارضات، اف ایش ت اه و مسئولیت پذیر 
کنترل دارد و از دیههاه مسئولیت اجت اعی دی  از راه ه ین  ها  داشی از  

افد ایش سدود ور  و بابدود   اف ایش مشروعیت سازمان و اقدهامات  ن
 (.15)دی را تحت تأثیر قرار می دههم یت رقابتی و توفیق سازما

ا  کارکندان حرفد اخالق از دظر پژوهشات تجربی دی  برا  مسال  رشه 
است با  هرفت  ش ها  ع زی لورتب  عنوان یک موضوع اساسی، تال

 شرایط  کزی خود   این وجود الز  می باشه هر کها  از سازمان ها ب  دوب 

 ا حرفدد اخددالق رشدده  ها  الز  را در دظددر هرفتدد  و بددرا و فرلددت
رشده پژوهشد ران  .  (16)کارکنان خود بردام  ری   الز  را ادجا  دهنده

و اد طا  پذیر  کارکنان را ب  عنوان جنب  ها  مام و   ا حرف اخالق  
بدر مطر  کردده ک  ب  عنوان عوامل مدوثر   9پایهار مهیریت منابع ادسادی

. (17)قدرار هیدردد توجد  مدهیران  ع زکرد شغزی کارکنان می تواده مدور
یک فرد شایسدت  کسدی اسدت کد  وظدای    شهه استه بنین مطر   

خدود از دظدر داددش، مادارت،  ا حرف  اخالقمحول  را متناسب با رشه  
د رش و  تواد نه  ب  طور موثر ادجا  می دهه و می توادنه بد  عندوان 

را  اثربیشدی و پایدهار  سدازمان خدود ک دک عامل شتاب دهندهه بد
 .(6)د اینه

متناسب با توادایی هدا کارکنان،  ا حرف اخالق  وها و مهل ها  رشه لا
هرن طراحی شهه اده و بد  تولدی  و ظرفیت ها  کارکنان در شرایط م 

  دوین می پردازده. اما ظرفیت کدافی هاسازمانمولف  ها  مز و  برا   
 ا حرفد اخدالق  و شاخص هدا  تبیدین رشده  برا  بررسی ویژهی ها  

بیش دولتی ایران را دهاردده. البتد  ایدن یط ویژه ه ادنه کارکنان در شرا
است. در واقع،   هاسازمانمسال  ب  دلیل شرایط مورد محور بودن در این  

کارکندان در بیدش دولتدی ایدران مج وعد  ا  از   ا حرف اخالق  رشه  
شدود کد  بد  واسدط  برخدی   شاخص ها و مولف  هدایی را شدامل مدی

هنجارها و دی  فر ینهها منحصر ب  فرد بوده   ارتباطات، ساختارها، ارزشاا،
ددبدال و در یک قالب مشیص ت ری  می هردده. لذا پژوهش حاضر بد  

کارکنان در بیش دولتی ایران می باشه  ا حرف اخالق تبیین مهل رشه  
ع، بد  بیشدتر عوامدل ک  در این مهل ب  عنوان یک ال و  فراهیر و جام 

در چنده سدال  د دود،ی توان اشداره از طر  دی ر م   توج  خواهه هردیه.
کارکندان در بیدش دولتدی  ا حرف اخالق اخیر، مباحث مربوط ب  رشه  

اه ویژه ا  یافت  است و یکدی از الدزی تدرین م ایدا   ن توسد   جای 
ه ک  بایده ها برا  ایجاد شرایطی است ک  در  ن افراد در می یابنف الیت

خدود تدالش د اینده. ایدن    احرف اخالق  تغییر کننه و در راستا  رشه  
  دولتی کشور ما دی  مورد توج  قرار هرفتد  اسدت. هاسازمانمسال  در  
کارکندان از  ا حرفد اخالق سو  رشه  ب  ما حرکت کشور ، دردر واقع

 اجت اعی و فرهن دی ج ادور  اسدالمی اقتصاد ، توس   بردام  اول

ت. در داایت در سا ها  دو  تا ششم تهاو  یافت  بردام  در و ن  غازراای
  هاسدازمانب  عنوان یک هه  راهبرد  بدرا    1404افق چشم ادهاز  

 ا حرفد اخدالق  دولتی لحاظ شهه است. در واقع، اه یت و ل و  رشده  
  دولتدی و افد ایش هاسدازمانهدا  کارکنان بد  دلیدل تشدهیه چالش

ها  دولتی ب  طدور مکدرر در اسدناد کارکنان در بیش  ادتظارت مرد  از
دستی از ج ز ، سیاستاا  کزی دظا  رشه و توسد   مدهیریت ادار ، الاب

مورد تاکیه  1404سیاست ها  کزی تحول دظا  ادار  و سنه چشم ادهاز 
ها  کزی برا  وضد یت کشدور مدا در قرار هرفت  است. از ج ز  ویژهی

وان ب  برخوردار  از دادش پیشرفت، توادایی اسناد باالدستی مذکور می ت
کارکنان و سرمای  اجت اعی   ا حرف اخالق  عزم، متکی بر رشه    هدر تولی
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اشاره د ود. چنین افراد  با ویژهی هایی ه بون ف ال، مسئولیت پدذیر، 
ایثارهر، مومن، رضایت منه، برخوردار از وجهان کدار ، ادبدباط، روحید  

ی، مت ادده بدد  ادقددالب و دظددا  اسددالمی و ت دداون و سددازهار  اجت دداع
حال با توج   و مفتیر ب  ایرادی بودن، م رفی شهه است.  شکوفایی ایران

  هاسدازمانرخ داده در شدرایط مدهیریت  تحدوالت  ب  این موضوع ک   
بد    دولتدی از ج زد  وزارت کشدور هاسدازمان رکتدولتی، منجر ب  ح

کارکنان شدهه اسدت و   ا حرف اخالق  ب  رشه    متفاوت   کردیس ت رو
کارکنان ب  عندوان یدک ضدرورت   ا حرف اخالق  عه  وجود مهل رشه  

احساس می هردد؛ لذا این مسال  ب  عنوان دغهغ  در این پژوهش مدورد 
توج  قرار هرفت و تالش می شود با ادجا  پژوهش حاضر، ب  این سوال 

کارکنددان  ا حرفدد اخددالق جدواب داده شددود کدد  مددهل مناسدب رشدده 
 ؟می باشه  دولتی ب  ویژه در وزارت کشور چ ود  هامانساز
 

 روش 
روش پژوهش حاضر از لحاظ هه  کاربرد  می باشه و از دظر رویکدرد 

ها کیفی و با ب  کار هیر  روش دظرید  داده بنیداد اسدت. هرد ور  داده
مهیران و کارشناسان خبره دادش اهی   مشارکت کننههان پژوهش شامل

  هازمانسداه ک  در حوزه مهیریت منابع ادسادی در  و سازمادی می باشن
بدرا   ایران ب  عنوان خبره عز ی و سازمادی شناخت  مدی شدوده.لتی  دو

ها و دظرات متیصصان و لداحب دظدران از روش مطزع شهن از دیههاه
استفاده شده. بدر ورد حجدم   دفر  18با    هیر  ههف نه از دوع دظر د ود 

باع دظر  داده ها ادجا  شه. بر این اسداس د ود  مورد دظر بر مبنا  اش
دفر ب  اشباع دظر  رسیه و برا  اط ینان بیشتر دو   16ت هاد  مصاحب  با  

 مصاحب  دی ر ادجا  شه.
ها  پژوهش در بیش کیفدی از مصداحب  دی د  ب  منظور هرد ور  داده
 ساختار یافت ، اجازه پرداختن ب مصاحب  دی  شه. در  ساختار یافت  استفاده

وان یک دتیجد  از   ب  عنشود تا در طول مصاحبها  جهیه داده میایهه
بایه تاکیه کرد کد  .  مورد استفاده قرار هیردهویه  شودهه می دب  مصاحب 

مدی بایسدت دیدههاه مشدارکت  ا حرفد برا  درک مسئز  رشه اخالق 
ه ها  ب  دست  مهتج ی  و تحزیل قرار داد و از دل دادهها را مورد  کننهه

ایدن میدان و بدرا   ا، ال و  مورد دظر را استیراج کدرد دراز دظرات  دا 
ها از مشارکت کننهه ها رعایت الول اخالق پژوهش، در جریان مصاحب 

اجازه خواست  شه تا لحبت ها   داا ضبط و ثبت شود و پس از پایدان 
یق مصاحب  ها بررسی و ب  رو  کاغدذ برهرداددهه مصاحب  ب  لورت دق

ی بدر ها  کیفی از روش تحزیل تدم کد  مبتندمنظور تحزیل دادهشه. ب  
)ه ینشدی( اسدت   و کههذار  محوریو کههدذار  ادتیدابی  کههذار  باز

استفاده شه، در مرحز  کههذار  باز مفاهیم شناسدایی شده و از زوایدایی 
رودد  ا  مدورد بررسدی و تحزیدل قدرار میتز  از دورن ب  بیرون و یا وا

زی دسبت ب  اه یت و جای اه مفاهیم کسب شود، در هرفت تا دیههاه کام 
ار  محور  یکی از مقول  ها محور فراینه پهیهه الزی قرار هرفتد  کههذ

ده شه، این کار با اسدتفاده شه و سپس مقول  ها  دی ر ب   ن ارتباط دا
روابدط بدین شدرایط عزدی، پهیدهه از یک پارادایم مشیص ادجا  شه تا  

شرایط مهاخز  هر، راهبردها و پیامهها دشدان محور ، شرایط زمین  ا ،  
، در داایت در که هذار  ادتیابی با تکی  بر روابط درودی مقول  داده شود

ری  پژوهشی خدود را از ها مستیرج شهه از مرحز  کههذار  محور  دظ
  ها و با توج  بد  یادداشدت طریق د ارش داستان هود  رابط  بین مقول

 تحریر در روده شه. ها  شیصی پژوهش ر ب  رشت 
مشدیص شدود  یدا تبیدین دظدر  س از ادجا  پژوهش الز  بدود کد  پ

 ران مقال  از دظر شرکت کننههان م نی دار است یدا دد ، و دید  پژوهش
لحت وقایع و توالی  داا در فراینه دظرید  اط یندان حالدل شدود، بد  

ه و دفر از مشارکت ارا   ش 3ب  این هه  دتایج تحزیل ب    منظور رسیهن
، یافت  هدا  حالدل از فراینه رسیهن ب  دیاهرا  برا   داا تشریح هردیه

این کار، یافت  ها  کزی پژوهش را تاییه کرد. ه بنین از تکنیک زاوی  
هم برا  ارزیابی اعتبار و کیفیت یافت  ها استفاده شه.  بنه  کریستینسن

داده ها،   ن م نا س ی شهه است با درهیر  مهاو  و مست ر ذهنی بابر ای
ذیر شود. برا  دیدل بد  وس ت اطالعات و ع ق دادن اطالعات امکان پ

این هه  پس از که هذار  داده ها توسط پژوهش ر، از دو دفر خواسدت  
احب  هدا را کده هدذار  کننده تدا لدحت و اعتبدار شه ک  برخی از مص
ا  ب  دست  مهه را ارزیابی کننه و دتایج این بیش کههذار  و مقول  ه

 .ودبات داشت با که هذار  ک  در مرحز  قبل لورت هرفت  بمشا

 

 هایافته
اسدتادهارد تج ی  و تحزیل داده ها  این پژوهش بر اساس دستور ال  ل 

، این شیوه شدامل سد  مرحزد  الدزی کههدذار  بداز، (18)ادجا  هرفت
محور  و کههدذار  ادتیدابی اسدت، در داایدت دظری )مدهل کههذار   

بنده  دسدت مربوط بد    1جهول ش اره    شهه است.کیفی( پژوهش بیان  
ا  کارکندان در حرفد اخدالق  رشده    ی یعنالر ال دو  پداراد  عوامل یا
 .باشه  دولتی ایران میهاسازمان

 ای کارکنان حرفهاخالق بندی عوامل الگوی پارادیمی رشد  دسته: 1جدول 
 عوامل شرایط علی   کد متمرکز اولیه 

لقوه کارکنان؛ ل و  داشتن کارکنان با کفایت  با ها  هیر  از است هادها و تواداییمادا  ال  ر؛ بارها  یادهیر  و  موزش حرف  
 کار  باال؛ خودجوش ع ل کردن  

 دیاز ب   موزش و یادهیر  مهاو  

قق تجرب   رسادی باتر؛ مهیریت ت امالت ذینف ان سازمادی؛ تحها  ذینف ان؛ الال  فراینهها جات خهمت پاسی ویی ب  درخواست
 ومی ان ع ذینف  رضایت بیش ذینف ان؛ ایجاد اعت اد در 

 مهیریت ارتباط با ذینف ان سازمادی 

  ایرادی؛ سرعت  هاسازمان تحقق دستاوردها  مورد ادتظار مهیریت جااد ؛ واکنش مناسب ب  تغییرات جاادی؛ الزم  فرهنگ 
 ودن سازمان در مقابل تغییرات محیطی دی؛ ف ال باقتصاد جاا رقابتی در  م یت حفظ و ها  ادار ؛ کسب تحول دظا 

 والت محیطی و تح تغییر

 ری   مسیر پیشرفت شغزی بردام  بردار  از  ها  بابود شغزی؛ حهاکثر بارهها  ارتقاء در مسیر پیشرفت شغزی؛ مشارکت کارکنان در بردام استفاده از فرلت
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 ها  شغزی ظرفیت

ها  دوین؛ خزق  تکنولوژ  تجای ات و ها  سنتی؛ استفاده باین  از ساز  چارچوبمشارکت در حل مسا ل سازمادی؛ دهرهون
 ها  فی یکی و ال امات محیط کار ری   شهه؛ سرمای ا  ب  مسا ل غیر بردام ها در ارا   خهمات؛ واکنش حرف دو ور 

 شرایط و ال امات محیط کار 

 گر  عوامل شرایط مداخله کد متمرکز اولیه 
با  ت وظای  ت حرکت در جا  ارزشیین شهه؛ پیوست ی عاطفی  از دادش و اطالعات  ها  سازمان؛ ت اهها  و  استفاده  شییص و 

 مفیه؛ عالق  ب  ادجا  کارها مبتنی بر استادهاردها 
 شناسی یا وجهان کار  وظیف 

بردام  از  ارشه  مهیرن  حرف ح ایت  رشه  روشها   بر  مهیران  الالحی  اقهامات  کارکنان؛  و  ا   ح ایت  روی ها  سازمادی؛  ها  
یادمهیران از ع  ارا    ها  کارکهیر زیاتی شهن  برقرار     ه کاران   ب   مفیه  بازخورد نان؛  از  ادجا  کارها؛ ح ایت  خود در فراینه 

 ارتباطات بین فرد  موثر

 ح ایت درک شهه سازمادی 

افراد مست ه؛ پر کردن پست پتادسیلشناسایی و جذب  بر  مبتنی  ها و  ها  کارکنان؛ تناسب شایست یواداییو تها  ها  محور  
 راد با شغل دادش اف

 مهیریت است هادها 

؛ داشتن روحی  باال برا  تالش بیشتر؛ لذت بردن  ها  جهیهماارت  یادهیر   کسب منافع ماد  و سازمادی؛ تشویق کارکنان جات 
 از کار کردن و تالش زیاد 

 ها  سازمادی سیستم پاداش

 ل شرایط زمینه ای  ام عو کد متمرکز اولیه 
سازما واق ی  شرایط  درست  موفقیت  افراد  میان   سویی   هم   و  مشترک   دیههاهن؛  تحزیل  در  بودن  سازمادی؛  ؛احساس سایم  ها  

 مت اهاد   و  ب  لورت دلسوزاد  خود احساس ت زق باال دسبت ب  سازمان؛ ادجا  کارها  
 ها  شیصی کارکنان ویژهی

 زیرساخت فناور  اطالعات  ی؛ استفاده مست ر از فناور  اطالعات ها   موزش ها  دوین؛ فراهم بودن زیرساخت فناور  ور ناها  فتغییر شرایط و زیرساخت

 ها  کزی سازمادی راهبرد  مادهی کارکنان برا  مشاغل راهبرد ؛ ایجاد راهبرد برا   شکارساز  دقش کارکنان در رودهها  سازمادی 

ها  دی؛ احترا  ب  اختال  سزیق زمادی؛ فرهنگ مشوق پذیرش دقش ف ال در توس   سازماسا و  ها  فرد   فرهنگ سازهار  ارزش
 یت از اقهامات هروهی و تی ی و تنوع است هادها؛ ح ا 

 فرهنگ سازمادی 

کارکنان  هیر  مبتنی بر ارتباطات هروهی؛ سازمادههی لحیح منابع و امکادات؛ ب  کارهیر   حرکت ب  طر  عه  ت رک ؛ تص یم 
 تز  کار  ها  میوق یتدر م

 ساختار سازمادی 

 جو اعت اد  مبتنی بر اعت اد؛ اعت اد کارکنان ب  مهیریت سازمان   تجربة و  دادشتسایم 

 مقوله محوری کد متمرکز اولیه 
ا   هها  خود؛ تغییر دیههاه کارکنان دسبت ب  کارکردها  سازمادی؛ شناسایی و تحزیل ف الیتوظای  و مسئولیت هاهی دسبت ب  

ها  محیطی؛ تشییص ت ای ات بین موق یت و شرایط  بیههی؛ درک پیها  جهیهها و ماارتتوس   سازمان، تشییص لالحیت
 ف زی و هذشت  

 ا  شناختی حرف اخالق رشه 

ی  ها  ادسادی؛ شور و شوق خهمت کردن؛ روابط دوستاد  و ل ی  ه و شان افراد در سازمان؛ اه یت دادن ب  ارزشتوج  ب  جای ا
 با ه کاران 

 ا  عاطفی حرف اخالق رشه 

د بودن  ا ال و  استفاده  و  ر  دفوذ  می ان  در  افراد  رشه  کار؛  محیط  در  تیصیص  دادش  کاربرد  سازمادی؛  امکادات  و  تجای ات  ز 
 ؛ واکنش هوش نهاد  دسبت ب  شرایط ب  وجود  مهه؛ تب یت از قوادین و مقررات سازمادی پذیر مسئولیت

 رفتار  ا  حرف اخالق رشه 

ب   با تغییرات محیطی؛  ادطباق  ارزش   ها توادایی از  ا پاره در وردن ف زیت  توادایی  بالقوه؛ رشه ظرفیت سازمان در حل مسا ل؛ 
ها  فرد   ها  محیطی؛ ایجاد ت ادل بین ماارتیهه  فرینی و پاسخ دو وراد  ب  پیبیههیها  میتز ؛ ا فرینی کارکنان در حوزه

 و دیازها  شغزی 

 ا  ماارتی حرف اخالق ه رش

 راهبردها کد متمرکز اولیه 

پست با  مرتبط  ماارت  و  دادش  با  استیها   و  سازمادی؛  مادهجذب  ادتصاب  داا؛  ها   از  قبل  کارکنان  و  موزش    ایجادساز  
تکنولوژ   راهبرد   استادهارها   از  استفاده  ع زکرد؛  ارزیابی  دبرا   و  خالقیت  توادایی  ایجاد  ادجا   ها   موزشی؛  در  و ور  
 ها مسئولیت

 راهبردها  ماارت محور 

  تشویق  و  عالق    ها  سازمادی؛ باال بردن شور و خشنود  شیصی در سازمان؛ ایجادارتباط بودن باز  و هشودهی  می ان بردن  الاب
 ا ؛ پاداش ب  رفتارها  منطبق با راهبردها  سازمادی رشه حرف   ب  افراد

 راهبردها  اد ی ه محور 

ر  مسیر  طراحی پرورش  افراد؛  است هاد  و  توان  بر  مبتنی  مسئولیتشغزی  تفویض  ردهوحی  خود ههایتی و  دادن  کاهش  وها؛    ها 
ایجاد فبا  ه کار  و مشارکت   یادهیر   کارکنان؛ ترسیم  ینههسطو  ساختار ؛  افراد؛ فرلت  برا  د رش مثبت  ا  روشن 

 ها  مربی هرایاد  تجرب  محور و  موزش

 رلت محور راهبردها  ف

 پیامدها  کد متمرکز اولیه 
تواد نه   اد  بابود  در  ماارتکارکنان  کسب  محول ؛  وظای   در  جا   راهبردک  مشارکت  یافت ؛  بابود  و  هسترده  ع زکرد  ها  

 سازمادی؛ تسایل پیبیههی مسا ل تیصصی و فنی 
 بابود ع زکرد

با تغییرات محیطی؛ درک ف الیتشیوه متفاوت ت امل  ایجاد تغییرات  ینهه د رریتها و ماموها   ؛  ها  سازمان؛ ه کار  در   دیههاه راهبرد  و  ینهه د راد  اد  
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 ها  بحرادی شناسایی و مهیریت موق یتسازمان؛ توادایی  در خود جای اه سازمان؛ درک دقش و  ینهه  روشنی از ترسیم چشم ادهاز 

 تحقق اهها  سازمادی  زمادی ها  سازمادی؛ مشارکت در توس   و ههف ذار  سا رال  لها و دستوساز  اهها  سازمادی؛ اجرا  روی مشارکت در پیاده

یا ک عالق  از کم کار   ف الیت در شغل خود؛ پرهی   با ادام   ها  کارکنان در محیط  ارشکنی در شغل خود؛ تشویق موفقیتمنه 
 ها  سازمادی کار ؛ امیهوار  دسبت ب   ینهه ف الیت

 مادههار  منابع ادسادی 

 
کههدذار ، بدا  ندهیفر ر حال با توج  ب  اینک  در دظری  داده بنیاد در  خد

ادتیدابی، ها  بهست  مهه از مرحز  کههدذار   هاهی از مفاهیم و مقول 
شود پهیهه الزی موضوع پژوهش کشد  هدردد و  ن تشدکیل س ی می

ا  اسدت کد  حالدت مرک یدت   م نایی مام و هسدت دادن یک حوزه
، مدرتبط هسدتنه؛ لدذا در ایدن مقولد    ن  ب    رید  مقوالت  ت ا داشت  و  

 هدا،داده  دافت  در  اساسی  فراینه  یا  الزی  متغیر  پژوهش دی  س ی هردیه،
بد   روابط د ایان هردد و براساس  ن پیامهها  و وقوع احلچ ود ی، مر

 شه داده پیوده یکهی ر ب   فراینه کههذار ،  از  حالل  مفاهیم   مهه،  دست
 مدن کس 1د داره تهوین مهل پدارادای ی در  برا  ال و یک ب  لورت  و
 .هدیهر

 
 ی دولتی ایرانهاسازمانای کارکنان در حرفهاخالق الگوی پارادایمی رشد : 1 نگاره

 

 بحث
دیداز بد   مدوزش و  تج ی  و تحزیل یافت  ها  پدژوهش دشدان داد کد 

در یادهیر  مهاو  ب  عنوان یک عامل ضرور  مورد توج  قرار هرفدت.  
 کد  اسدت  ینه رف ا  کارکنانحرف اخالق بردام  رشه  واقع، طراحی

 کد  اسدت پرواضدح دهه. بنابراین،می موجود تطبیق با منابع را دیازها

  ن ک دک دظر هرفتن چ ود ی در بهون ف الیت یک دادن اختصاص

 هدرفتن ب  عبارت دی ر، در دظدر، است غیرسازدهه مقاله و ب  اهها  

و در یدک بدازه  ا  برا  کارکنانحرف اخالق رشه  روش ارا   یک تناا
ه خواهه بود و دیازمنه  موزش و یادهیر  مهاو  زمادی مشیص غیرسازده

در سدازمان   ا حرفد در پژوهشی مشیصی شه ک  رشده اخدالق    است
(. در 19   برا   موزش و یادهیر  مست ر مدی باشده)دیازمنه بردام  ری

یک فر ینده  ا اخالق حرف ن داده شه ک  رشه  مطال   ا  دی ر دی  دشا
منحصر ب  فرد و مست ر برا  کارکنان می باشه ک  مبتنی بر پدرورش و 
رشه دادش، د رش و ماارتاا  کارکندان در هروهادا  میتزد  شدغزی 

این دتایج می تواده ه سو با این بیش از یافت  ها    .(1)شکل می باشه
 پژوهش حاضر باشه.
ت و   تغییدرات و تحدوالت محیطدی و دیازهدا، ال امداه بنین با توج  ب
ا  حرفد اخالق  ها  رشه  ، بازد ر  در شیوههاسازمانادتظارات وارد بر  
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ر رود. در واقع، قبدل از هدکارکنان از ضروریات هر سازمادی ب  ش ار می
ها و ا  کارکنان، الز  است تا کاستیحرف اخالق  اقهامی در زمین  رشه  

سداس ها  شغزی شناسدایی شدهه و بدر اب  ویژه زمین ال امات محیطی  
توسد    .پرداخت  شود  10ها  مشیصی ب  دیازسنجی  موزشیری  بردام 

و ع زکرد  داا در هرو ارتقا  دادش، ماارت و بیدنش   هاسازمانو بابود  
ابع ادسادی است و پیشرفت افراد در مسیر شغزی ب   موزش و باساز  من

رید   شدهه در مسیر شغزی یک فر ینه بردام   باشه. پیشرفتم طو  می
شیصدی و عالیدق  ها توادایی ر کیفیت کار  است ک  شامل ارزیابید

 هدا ف الیت کردن ری  بردام   و  شغزی، هه    ها فرلت  افراد، بررسی
، در مطال   ا  مشیص شه ک  رشه کارکنان باشهب میمطزو  ا توس  

ر ت دا  اسدت هادها، زمدان، اددرژ ، ها با ع زکرد باال مبتنی بددر سازمان
تیصص، پتادسیل بالقوه و هوش اعبدا  سدازمان اسدت و ،  11خالقیت

و  12کارکنان می تواده ددو ور   ا اخالق حرف وجود درک کامل از رشه  
. ه بنین در پژوهشدی دی در هد ارش (2)اد طا  پذیر  را تسایل کنه

  رید   شدهه از کارکنان، بردامد  ا  بردامد ا اخالق حرف شه ک  رشه  
 ا حرفد ک  در جات بابدود شیصدی و ت  ف الیت ها و رویهادهایی اس
(. این دتایج می تواده ه سو با این بیدش از 20کارکنان ادجا  می هردد)

 یافت  ها  پژوهش حاضر باشه.
ا  کارکندان فراتدر از مرحزد  حرفد اخدالق ب  زعم دتایج پژوهش، رشه 

ییر بینش و د رش افراد و دی  رویکرد لرفا ادجا  وظیف  بوده و شامل تغ
و دارا  دامند  هسدترده در اسدت.    13شناسیاد  و مبتنی بر وظیف بزداوط

از اسدت هادها   حوزه شناختی و رفتار  بوده و ب  عنوان فرلت استفاده
چندین رد تشویق قرار هرفت  و ح ایت شود. ک  بایه موبالقوه افراد است.  

باشده فرد و مست ر برا  کارکنان مدیفر ینه  یک چارچوب منحصر ب  
هدا  کارکندان در بر پرورش و رشه دادش، د درش و مادارت  نیک  مبت
، در مطال   ا  مشیص شه رشه هیردها  میتز  شغزی شکل میهروه

کارکنان مبتنی بر س  مولف  زمین ، محتوایی و فر ینده    ا اخالق حرف 
ستنه شکل می هیدرد ک  هر کها  دارا  اب اد و شاخص ها  میتزفی ه

ن مبتنی بر ف الیتاا  مشدارکتی و ایجداد شتو احساس هویت و ت زق دا
رفتارها  دو وراد  کار و ادجا  مشاغل شناختی غیر م  ول بسترساز رشه 

این دتایج می تواده ه سو با ایدن   .(4)کارکنان می هردد  ا اخالق حرف 
 بیش از یافت  ها  پژوهش حاضر باشه.

ومی هایی ک  ب  حکم ضرورت در داادها  ع دهرهودیاز سو  دی ر، د
 یه، زدههی کار  و سدازمادی افدراد را   دولتی ب  وجود میهاسازمانو  

د ایه کد  جادت ت امدل مدوثر بدا  ن دیازمنده دچار تحوالت اساسی می
باشده و ایدن ا  کارکندان مدیحرفد اخدالق تحوالت بنیداد  در رشده  

اخدالق ت. در واقع، رشده رفت  اسها  میتز  شکل هتحوالت در حوزه
ها  پیشرفت  و متندوع در جادت کسدب نان شامل ف الیتا  کارکحرف 
است ک  تحت تاثیر عوامل  هاسازمانها  جهیه و بابود یافت  در ماارت

در مطال د  ا    .ها  منحصدر بد  فدرد شدغزی اسدتمیتز  و پیشرفت
رفت  اا  پیشکارکنان شامل ف الیت  ا اخالق حرف مشیص شه ک  رشه  

هیه و بابود یافت  در سازماداا است و متنوع در جات کسب ماارتاا  ج
ک  تحت تاثیر عوامدل میتزد  و پیشدرفتاا  منحصدر بد  فدرد شدغزی 

(. این دتایج می تواده ه سو با این بیش از یافت  ها  پدژوهش 9است)
 این موارد ک  از دتایج پژوهش حاضر حالل شه شامل:حاضر باشه. 

بودن و ایجاد  هاهی : کارکنان با دارا  14ا  شناختیرف حاخالق رشه   -
هددا  خدود، تغییدر دیددههاه دسدبت بدد  دسدبت بد  وظددای  و مسدئولیت

هدا  توسد   سدازمان، کارکردها  سازمادی، شناسایی و تحزیل ف الیدت
ها  محیطدی ها  جهیه، درک پیبیههیها و ماارتتشییص لالحیت

شدرایط ف زدی و هذشدت  بد  رشده و    و تشییص ت ای ات بین موق یدت
 یابنه.تی دست میا  شناخحرف 
: توجد  بد  جای داه و شدان افدراد در 15ا  عداطفیحرفد اخالق  رشه    -

ها  ادسادی، شور و شوق خهمت کردن و سازمان، اه یت دادن ب  ارزش
روابط دوستاد  و ل ی ی با ه کاران از ج ز  م یارهدا  مدوثر در رشده 

 ان است.رکنا  عاطفی کاحرف 
ا  رفتدار  بد  حرفد اخدالق رشده : 16ا  رفتدار حرفد اخالق  رشه    -

هایی از ج ز   ال دو بدودن در اسدتفاده از تجاید ات و امکاددات رفتار 
سازمادی، کاربرد دادش تیصیص در محیط کار، رشه افراد در می ان دفوذ 

و پذیر ، واکنش هوش نهاد  دسبت ب  شرایط ب  وجود  مدهه و مسئولیت
شود ک  شیص از طریدق میب یت از قوادین و مقررات سازمادی اطالق ت

کنده و در جای داه  ن با شرایط جهیه ت امل مثبت و اثرهذار برقدرار مدی
 هیرد.موثرتر  قرار می

ها  منحصر ب  فدرد : دارا بودن ماارت17ا  ماارتیحرف اخالق  رشه    -
 از ا پاره در وردن یتف ز از ج ز  توادایی ادطباق با تغییرات محیطی، ب 

وه، رشه ظرفیت سازمان در حل مسدا ل، ارزش  فریندی بالق ها توادایی
هددا  میتزدد ، ایددهه  فرینددی و پاسددخ دو وراددد  بدد  کارکنددان در حددوزه

ها  فرد  و دیازهدا  ها  محیطی و ایجاد ت ادل بین ماارتپیبیههی
ا بتوادنده  دادشدود تدا ا  ماارتی کارکنان مدیشغزی منجر ب  رشه حرف 

 ازمادی ادجا  دهنه.اقهامات موثر  در جات توس   س
توادنه با داشتن راهبردها  مناسب ب  رشه دی  می هاسازماندر کنار این،  

ا  کارکنان خود ک ک کننه. راهبردها  ماارت محدور اشداره بد  حرف 
هدا  الز  در خصدوص بدا اجدرا  طدر  هاسازماناین دارد ک  مهیران 

هدا  تا  کارکندان بدا داددش و مادارت مدرتبط بدا پسدتیهجذب و اس
 ساز  و  مدوزش کارکندان قبدل از ادتصداب  دادا، ایجدادسازمادی،  ماده
بدرا  ارزیدابی ع زکدرد و تقویدت دقداط ضد     راهبدرد   استادهارها 

ها   موزشی و ایجاد تواددایی خالقیدت و کارکنان، استفاده از تکنولوژ 
 فبدا  ایجداد اختیدارات، ا و دی  تفدویضهمسئولیتدو ور  در ادجا  

و  بابدود در و خود، بین کارکنان بر ه کار  مبتنی و روابطی  دوستاد
، در مطال د  ا  مشدیص شده کد  باشدنه مدثثر ا  کارکنانرشه حرف 

کارکنان با محوریدت مادارت  اف ایدی،   ا حرف راهبردها  رشه اخالق  
ین کننهه رشه اخدالق تواده تب اد ی ه بیشی و ایجاد فرلت رشه می  

تایج می تواده ه سو با این بیش از یافتد  هدا  این د (.4)باشه  ا حرف 
 پژوهش حاضر باشه.

 بداز و هشودهی می ان بردن از طریق باال هاسازمانه بنین مهیران  

ها  ارتباطی، ایجاد جو شاد و پر دشداط، تشدویق افدراد بد  کادال بودن
اداش بد  رفتارهدا  منطبدق بدا فدرد  و ارا د  پدهدا   توس   مادارت
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طریدق اعطدا   از مناسدب هدا اد ید ش دی و ایجادراهبردها  سازما
 اط ینان را با خود وظیف  تا تشویق کننه را ماد ، کارکنان ها پاداش

مدثثر  و رشه یافتد  و ب  کارکنادی مفیه و دهنه ادجا  اعت اد ب  دفس و
چون طراحی  راهبردهاییها و بردام  نشوده. از طر  دی ر، تهوی تبهیل

هدا  فرلدت بد  وان و است هاد افدراد، دسدتیابیمسیر شغزی مبتنی بر ت
ا ، پدرورش روحید  خدود هدهایتی و تفدویض حرف  مشارکت یادهیر 
شدغزی و  اهدها   بد  دسدتیابی برا  ه تایان با ها، مشارکتمسئولیت
-حرفد اخالق هایی را برا  رشه محیط یادهیر  اثربیش فرلت ایجاد
شه ک  رشده اخدالق . در پژوهشی مشیص  د ایه  کارکنان فراهم میا

در کارکندان مدی توادده پیامدهها  متندوعی در سدطح فدرد ،   ا حرف 
این دتایج می تواده ه سدو بدا ایدن   (.21)هروهی و سازمادی داشت  باشه

 بیش از یافت  ها  پژوهش حاضر باشه.
واج  است و محقق هایی م ه اجرا  خود با محهودیتر پژوهشی در روده

- هاهی از روده اجرا  کار عز ی خود می  با بیان  ن باعث روشن ر  و
کننههان ها  متهاول در پژوهشاتی ک  مشارکتشود. یکی از محهودیت

هایی ک  ب  روش کیفی ادجا  پژوهش ب  خصوصباشنه.   ن خبرهان می
م این افدراد و مشدکالت مربدوط بد  تنظدیها  شغزی  شود، هرفتار می

غییر زمان مصاحب  و ه داهن ی ر این مطال   دی  تباشه. دها میمصاحب 
بنده  کدار  ثدار توادده بدر زمدانمیمجهد  ن بارها اتفاق افتاد و این امر 

فراینده هدرد ور   19-دامطزوبی ب ذارد. ه بنین شیوع بی دار  کوویده
 محهودیت ها  زمادی مواجاد  کدرد. درداده ها  میهادی پژوهش را با  

-مهیران بر اسداس پسدتراستا  دتایج ب  دست  مهه پیشنااد می شود 
ری   ها  سازمادی، مسیر پیشرفت شغزی برا  هر پست ت ری  و بردام 

ا  کارکندان حرفد اخالق پیشرفت افراد در  ن بر مبنا  م یارها  رشه  
ز  در خصدوص مسدیر ها  التهوین و مشیص هردد و ه بنین  هاهی

. یارها  رشه در  ن بد  کارکندان شداغل داده شدودپیشرفت شغزی و م 
ا  کارکندان یدک حرفد اخدالق  ه بنین مهیران توج  د اینه ک  رشه  

شدود؛ فر ینه  است ک  از بهو جذب، ه ینش و استیها  افراد شروع می
محیطی ا  متناسب با دیازها و ال امات حرف اخالق لذا از م یارها  رشه  

 داا ب  عندوان دیدرو  جهیده اسدتفاده کننده. در ادتیاب افراد و ارزیابی  
 ت امل ب  افراد تا دهنه اجازه اعت اد  جو  ایجاد  هردد مهیران باشنااد میپی

عجدین  باعدث اعت داد بر مبتنی  مناسب  کار   شرایط  زیرا  بپردازده  افکار
داایدت مدهیران شدود. در ا  فرد میشهن فرد در کار و داایتا رشه حرف 

   جات ادتیاب و پرورش جادشین بدرا  کارکندادیها  الزری  بردام 
 .ها  راهبردک شاغل هستنه، ادجا  دهنهک  در پست

 

 نتیجه گیری
ا  حرفد اخدالق پژوهش حاضر هدامی در جادت طراحدی مدهلی رشده 

  دولتی ایران است ک  سام هر کدها  از عوامدل هاسازمانکارکنان در  
ردهدا و پیامدهها  مادم در ا ، مقول  الزی، راهبا ، زمین مهاخز عزی،  
 شرایط امروزه  کرد،ا  کارکنان را تشریح حرف   اخالقهیر  رشه  شکل

 لد و  و رقابدت اف ایش ها، سازمان بر حاکم و متحول ب  طور کامل

 از ارزشد نه دسدزی بد  هاسازماندیاز  چنین شرایطی، در  ن اثربیشی

 سدربازان عندوان بد   دادا از کد  سازد. دسدزی می  شکار را کارکنان

دارا  داددش، مادارت و اسدت هاد  شود. چنین کارکندان سازمادی یاد می
ها  سدازمادی هسدتنه و ت یدین کنندهه  باالیی در جات دهی ب  قابزیت

از طر  دی ر، یکی از ع هه تدرین ال و  ینهه سازمان خود می باشنه.  ح
 ا حرفد اخالق   کار مه، ایجاد بستر برا  رشه هامانسازدغهغ  ها   

، ا حرفد اخدالق  ع، رشهدر واقن در مسئولیتاا  خود می باشه. کارکنا
 در کدار بدا ماارتاا  مدرتبط ارتقاء و رشه برا  فراهم کردن فرلت

 ن کوششی منظم برا  استفاده منطقدی از اسدت هادها  است.  کارکنان
اسی ویی ب  تقاضا  محدیط و فدراهم کدردن منابع ادسادی سازمان در پ

قدع، رشده ا  دستیابی ب  اهها  سازمان می باشه. در وازمین  مناسب بر
اشاره ب  فر ینده  سیسدت اتیک دارد کد  از طریدق  ن   ا حرف اخالق  

کارکنان ب  سطح باالیی از دادش و ماارت دست می یابنده و بدا دشدان 

 .می رسادنهدادن ت اه باال، سازمان را در دیل ب  اههافش یار  

 

 مالحظه های اخالقی
ه و محرمادد  رعایت مالحظات اخالقی  زموددی ها کده داشدتن  ب  منظور
ه بندین موضدوعات   عدات و الدل راز دار  رعایدت شده.مادهن اطال

اخالقی ه بون؛ سرقت ادبی، رضایت  هاهاد ؛ ادتشدار چنههادد  و ... در 
 پژوهش حاضر مورد توج  قرار هرفت  اده.

 

 سپاسگزاری
کزید  افدراد  کد  لد ی اد    هروه پژوهش بر خود الز  می داده ک  از 

ار  داددده، داایدت سدپاس و ادجا  این پدژوهش یدهروه پژوهش را در  
 .قهردادی را ب  ع ل  ورد.
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