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 چکیده
 .شررودیم تلقرری نهرراد مرررد  یهاسازمان برای چالشی  عنوان  به  پدیده   و این  است  وجهی  چند  فرآیند  یک  اخالقی،  گیریتصمیم 

گیری اخالقی افررراد و ارا رره مرردلی متصمیبر  مؤثرتشکیل دهنده و  یهامؤلفههدف اصلی پژوهش حاضر فهم و شناسایی ابعاد و  

 از اسررتفاده   بررا  و  یادیرر بن  روش  برره  کرره  برروده   یاکتشرراف   پژوهش  نیا  تیماه.  باشدیممرد  نهاد و داوطلبانه    یهاسازمانبومی برای  

هررای نشامل مدیران و افراد کارشررناد در سررازما  پژوهش  این  در  کنندگانمشارکت  .است  گرفته  انجا   ادیبن  داده   هینظر  کردیرو

برره اصررل  توجرره با که شدند شناسایی برفی گلوله تکنیک با و هدفمند یریگنمونه  به روش  ه کهمورد مطالعه در استان همدان بود

 یریگمیتصررم  داد،  نشرران  یمیپررارادا  مرردل   یطراح  از  حاصل  یهاافتهی.  شد  مصاحبه  نفر  20  با  مجموع  در  ،هاداده   کفایت  اشباع و

 شررد یریگجهینت تیدرنها.  ردیگیم  صورت  یمذهب  و  یازمانفراس  و  یسازمان  ،یفرد  نیب  عوامل  از  یامجموعه  ریتأث  تحت  یاخالق 

 هاسررازمان از شررکل و نرروع نیرر ا در و توسررعه یاخالقرر  یریگمیتصم نا  به یاده یپد اندشده  موجب یطورکلبه  مذکور  طیشرا  که

 و نفعررانیذ در مثبررت زه یرر انگ  جررادیا  مثبت،  یاخالق   ررفتا  ده منعکس کنن  ،یماتیمصت  نیچن  یامدهایپ  و  شود  واقع  افراد  توجه  مورد

 .است جامعه در  یاجتماع  انضباط و  یاقتصاد  انضباط مرد ،
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 مقدمه

 تفکیک.  باشدیم  «1گیریتصمیم»   دارند  سروکار  آن  با  مداو   طوربه  مدیران  تما   که  فراگردهایی  از  یکی 

) Khosrow  انددانسته  یکدیگر مترادف را  هاآن  برخی  که  است حدی  به مدیریت  از گیریتصمیم  ناپذیری

Abadi & Rezaei Manesh, 2015). تصررمیم یهررانظا  بررر آن تررأثیر و 2اخالق مقوله رشد دیگر سوی از

 ایررن  به  مدیریت  علم  اندیشمندان  امروزه .  است  گردیده   رداروبرخ  ایفزاینده   اهمیت  از  هاسازمان  در  گیری

 و هنرردد  قرررار  مرردنظر  را  اخالقرری  یهامؤلفرره  بایررد  تصررمیمات،  اخررذ  هنگررا   در  مرردیران  کرره  اندده یرس  باور

 هررایمؤلفرره برره توجرره برردون مرردیریت علررم حوزه  در گیریباشد. تصمیم دارا  را  اخالقی  بُعد  تصمیماتشان،

 در اخالقی مباحث ساختن وارد منظور به مؤثر طرق ازجمله. نیست  بینانه  واقع ی،عاجتما  مسئولیت  و اخالق

 .)ar, Rabieh, & Gheitasi, 2008)Az اسررت گیررریتصررمیم در اخالق کردن لحاظ انسانی، روزمره  امور

 مواجرره اخالقرری بغرررن  وضررعیت یک با  شخص  یک  که  شودمی  آغاز  زمانی  3اخالقی  گیریتصمیم  فرایند

-عوامررل از متأثر فرایند این. دهدمی شکل را خود رفتاری نیات و کندمی  قضاوت  شخص،  سپس.  شودمی

 هررایارزش تررأثیر اخیراً، .(Ali Akbari & Ramezani, 2017) است موضوع به مشروط و موقعیتی فردی،

 هاسررازمان  در  اخالقرری  گیررریتصررمیم  هررایمرردل  در  رسررمی  طوربرره  اخالقی  هایقضاوت  روی  بر  شخصی

 چنرردین از یکرری عنرروان برره مدلشرران در را هرراییارزش ،(1991) ویتررل و  هانررت.  اسررت  شده   داده   صتشخی

 گررذارد مرری ریتررأث گیررریتصررمیم فرایند مراحل تما  بر بالقوه  طوربه که اندگرفته نظر در شخصی ویژگی

& Vitell, 1986) (Hunt. رد صررری  طوربرره نیررز اخالقرری هررایگیریتصمیم در شخصی هایارزش نقش 

  ..p.2001 ,(shafer et al ,(255 است شده  داده  تشخیص( 1985) گرشا  و برل نظری مدل

 یک حل به منجر و دهد رخ سریع بسیار تواندیم اخالقی گیریتصمیم فرایند( 2003) چوی و ریمک   نظر  به

 عات،وموضرر   آن  برررای  کرره  ابدییم  مصداق  موضوعاتی  با  ارتباط  در  فقط  مفهو   این.  شود  اخالقی  موضوع

 & Kim)باشد نداشته ودوج اصول بین تعارضی و باشد موجود روشن و صری  استانداردهای  یا  رهنمودها

Choy, 2003). گیررری شررده تصررمیم یسررازساده پژوهان انتقادهای زیادی در رابطرره بررا فراینرردهای  اخالق

 پسایندهای و شایندهایپ یسازمدل ،رونیازا .(Ali Akbari & Ramezani, 2017) انداخالقی مطرح کرده 

 بیشررتری  نمررود  هرراآن  در  گیررریتصررمیم  اهمیررت  که  هاییسازمان  در  خصوصالیعل  اخالقی،  گیریتصمیم
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یررا  نهرراد مرررد   هایسازمان  ها،سازمان  گونهنیا  ازجمله.  شودمی  تلقی  ویژه   و  نشدنی  انکار  اقدا   یک  دارد،

-این سررازمان  مدیران  از  برخی  با  اولیه  رسمی  غیر  هایمصاحبه  و  بررسی  انجا .  باشندیم  "سمن"  اختصاربه

 هاسازمان گونهاین  مختلف  سطوح  در  اخالقی  یهایریگمیتصم  و  1یمداراخالق  که  است  این  بر  گواه   ها،

 ایررن  کرره  اسررت  حررالی  در  ایررن.  زنررد  رقررم  جامعرره  و  صررنعت  اقتصاد،  برای  را  مثبتی  تبعات  و  اثرات  تواندمی

 غیررر نرروعی برره و اصررولی غیررر و غیرمدبرانرره یهایریگمیتصم صعودی روند با اخیر  یهاسال  در  هاانسازم

 انررر،ی، رفررت هرردر باعررث معیررو ، رویه این و (Faramarz Gharamalki, 2008)اند بوده  مواجه اخالقی

 .شد خواهد و شده  هاسمن به عهجام مرد  اعتماد شدن دار خدشه مهمتر همه از زمان و مالی، منابع

-توصیه و امر منزله به سازیتصمیم  هرگونه در اخالقی ممیزی  به  توجه ها،سمن سازی یاخالق  مبحث در   

 برره باشررد اخالقرری مرحلرره دارای بایسررتی هرراسررازمان گونررهاین  در  گیری  تصمیم  فرایند  و  بوده   راهبردی  ای

 قاخررال خررالف تصررمیم ایررن کرره شد مطمئن باید کارشناسانه  نحو  به  هاتصمیم  تصویب  از  قبل  که  یاگونه

 تنهررا فررراوان جسررتجوهای وجررود . در همین زمینه بررا(Faramarz Gharamalki, 2008, pp.80-81)نیست 

 و انرردپرداخترره هرراسازمان  در  اخالقی  گیری  تصمیم  مختلف  هایمدل  ارا ه  به  هاپژوهش  از  محدودی  تعداد

هررای مرررد  زماناس در اخالقی گیری تصمیم بر مؤثرشناسایی عوامل   موضوع  به  خاصطور  به  که  پژوهشی

 مرردل ارا رره در پررژوهش ایررن یرراریسهم که نشد یافت بپردازد، خارج از کشور و ایران نهاد و داوطلبانه در

 ایررن در یانسرران  هررا و نیرررویفعالیررت  که  هاستسازمان  این  برای  اخالق  بر  مبتنی  گیریتصمیم  فرایند  بومی

. باشرردیماست، متفرراوت   2که داوطلبانه  کار  نیروی  جنس  و  فرهنگ  ساختار،  در  تفاوت  خاطر  به  هاسازمان

 اخالقی که تصمیمات بود  خواهد  هاپرسشاین    به  روشن  و  جامع  پاسخی  دنبال  به  حاضر  پژوهش  ،رونیازا

ایررن  اخالقرری گیررریتصررمیم فراینررد بررر مؤثرعوامل  گردد؟می اتخاذ وینح  چه  به  هاسازمان  از  نوع  این  در

 یریچشررمگ رشررد از نهرراد مرررد  یهاسررازمان ریرر اخ دهرره دو در؟. باشدیمهایی ها چه ابعاد و مولفهسازمان

 شدن مخدوش و هاسازمان نیا با یاقهیسل برخورد و یریگمیتصم مراکز تعدد به توجه با و  بوده  برخوردار

 یهرراسررازمان نقررش افتنیرر  تیرسررم ترمهم همه از  و  یاسیس  حوزه   و  یردولتیغ  یهاسازمان  یتیهو  یمرزها

 بسررتر سرراختن فررراهم ضرررورت جامعرره،  در  یریگ  میتصم  و  یسازمیتصم  ندیفرآ  در  نهاد  مرد   و  یردولتیغ

 باشرردیم یجررد ازیرر ن مررورد کشررور داریرر پا توسررعه در یاجتمرراع یهرراوگررروه  مرررد  مشررارکت یبرررا الز 
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(Isazadeh, 2016).  مرد و داوطلبانه هایسازمان اندرکاراندست و مدیران به تواندمی پژوهش این انجا  

 گیررریتصررمیم  حرروزه   در  اثرپررذیر  و  اثرگررذار  عوامررل  از  موشررکافانه  و  دقیق  شناخت  با  تا  نماید  کمک  نهاد

 منررابع  جامعرره،  آحرراد  بهتر  و  بیشتر  اعتماد  جلب  ضمن  ،هایسازمیتصم  در  اخالق  ممیزی  به  اخالقی و توجه

 و  فهررم  برره  یابیدسررت  که  چراشوند،    هزینه  و  مدیریت  تراثربخش  صورت  به  نهاد  مرد   هایسازمان  ارزشمند

 .باشد یبعد یهاپژوهش یراهگشا تواندیم نظر مورد مدلعوامل تاثیرگذار  ییشناسا
 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

 دایرر کرراهش پ ادییرر ز حرردود تا موضوع اتیادب مرور تیاهم ،1یفیک  پژوهش یاکتشاف تیماه لیدل به  

 شرردن روشررن باعررث یفرر یک  قیتحق در پژوهش نهیشیپ مرور البته .)et al. Danaie Fard, (2013 کندیم

 داشررته ذهررن در را پررژوهش یکتشررافا تیماه دیبا همواره  گرپژوهش هرچند گردد،یق میتحق مرزهای

گیررری  تصمیم در حوزه  نیشیپ ادبیات نظری و مطالعات بر گذرا ینگاه بخش نیا در اسادنیا بر .باشد

 .داشت میخواه اخالقی

 نظررر  از.  است  آورده   عمل  به  زیادی  مطالعات  گیریتصمیم  مکانیسم  و  مفهو   با  طهبرا  در  سایمون  هربرت  

 اصل گیریتصمیم بارنارد گفته به .(imon, 1960S) باشدیم مترادف وا،ه  دو گیری و تصمیم مدیریت او،

 تصمیم است معتقد نیز استار. pp.(Barnard, 1938 ,189-(197 دهدیم تشکیل را مدیران  وظایف اساد  و

 گیررریم. تصررمی,Star) (1971 دهرردمرری انجا  سازمان در مدیر که است وظایفی تما  اساد و پایه گیری،

 کار که، شودمی برداشت گونهنیا تعریف این از.  مختلف  یهاراه   میان  از  راه   یک  انتخا   از  است  عبارت

 و آنهاسررت میان از اصل  انتخا  و هاآناز   ناشی  نتای   و  ممکن  یهاحل  راه   دریافت  گیرنده تصمیم  اصلی

 خواهررد سازنده  و مؤثر او هایتصمیم دهد، انجا  مطلو  و درست نحوی به را انتخا  این بتواند  وی  اگر

 .(Gholipour, 2015, pp.44-45) بود

 و دهررد قرررار ریتررأث تحررت را گیریتصررمیم نظررا  توانرردمی اسررالمی  اخالق  گیری،تصمیم  سازی  بهینه  در  

. کنرردمرری محاصررره  را آن بیرررون، و نفررس  درون  از  کرره  برردارد  مصررون  هرراییآسرریب  از  ار  سازمان و جامعه

 برتررری  در  را  اسررالمی  اخررالق  مباحررث  ترروانمی.  دارد  وجررود  اخالقرری  مبانی  به  نسبت  متفاوتی  هایدیدگاه 

 مترررادف را 2سرریرت و خیلی از نویسندگان اخالق. (Arasto, 2010) آورد بدست اسالمی اخالق استدالل
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-رفتار .شودیمگروه یا جامعه تعبیر و تفسیر  اعتقاد به رفتار درست یا غلط فرد، ،سیرت آن در که  دندانمی

مجموعرره   ،معتقررد اسررت اخررالق  . رابینررزاسررت«  نشانگر »خو « و »درست« در مقابل »بد« و »غلط  1اخالقی

 فلسررفی  عررهالطم  دیگررر،  سررخن  برره  اخالق  .کندیمقواعد و اصولی است که رفتار درست و غلط را تعریف  

از طرفی  .(Faramarz Gharamalki, 2008; 2018) است آن بر حاکم قواعد و انسانی رفتار معنوی ارزش

گیری اخالقرری تصررمیماسررت.  کررار و  کسب  اخالق  ادبیات  در  جذابی  بسیار  موضوع  اخالقی  گیری  تصمیم

ونرراگون، پیامرردهای گهای چندگانه، بروندادهای  وجهی است که عواملی همچون گزینه  یک فرآیند چند

ترروان مشکل آن اسررت کرره نمی  اند.و پیامدهای شخصی آن را بسیار مرد  نهاد ساختهنهاد    نامطمئن و مرد 

ای تبدیل کرد و آن را راهنمای کارکنان و مرردیران سررازمان قرررار کارهای ساده   و  اصول اخالقی را به ساز

 .) Gharamalki, 2018)Faramarzاست  تأملل ابق 2نهاد و داوطلبانه مرد  یهاسازماناین مشکل در  .داد

 کرره  شودمی  اطالق  ییهاتشکل  به  NGO  »3التین »   اصطالح  در  و  "سمن"  اختصار  به  یا  نهاد  مرد   سازمان  

 شده  تأسیس  مربوط مقررات رعایت  با  داوطلبانه  صورت  به غیرحکومتی حقیقی  اشخاص از  گروهی  توسط

از اخررالق  یاریسرر ب .)pp.imzadeh, 2016Rah ,21-(22 باشرردمی رپررذیعضررو و سیاسرریغیر انتفاعی،غیر و

-اند تررا مرردلکرده  تالش  ،یاخالق  یریگ  میساده تصم  یندهایوارده به فرا  یرادهایرفع ا  یپژوهان در راستا

افررراد را پوشررش   یاخالقرر   یریرر گمیتصم  ندیها و ابعاد اثرگذار بر فرااز جنبه  یاریرا ارا ه دهند که بس  ییها

برره   یاخالقرر   یریرر گمیتصررم  نرردیتوسعه فرا  ،یاخالق  یریگ  میتصم  یهامدلگفت  توان  یم  قتیقحدهد. در  

 هامرردل نیاست. ا میتصم کیاتخاذ  یشده برا  نییتع  شیپ  گا  ساده و ازفراتر از دنبال کردن چند  یسطح

 یاخالقرر   یریگ  میتصم  ده یچیپ  ندیرا در فرا  یشتریشوند و ابعاد بیتر مده یچیو پ  ابندییروز به روز توسعه م

 (،2003) خصوص با توجه به مطالعات واین و همیلتررون  این  در  مطالعات  غالب  مبنا  همین  بر  .کنندیموارد  

 طوریکرره  نمایند  بهمی  معرفی  ایزمینه  و  ساختاری  فردی،  عامل  سه  از  متأثر  را  اخالقی  گیری  تصمیم  فرایند

 افررراد، یهاصررهیخص متقابررل  آفرینرری  نقررش  ربرر   تمرکررز  مانساز  یک  درون  در  اخالقی  گیری  تصمیم  فرایند

 پژوهشی نبود به با توجه از طرفی .(Mehrani et al., 2016) دارد ساختاری شرایط و یانهیزم یهایژگیو

وطلبانرره هررای مرررد  نهرراد و داسازمان در اخالقی گیری تصمیم بر فرایند  مؤثرشناسایی عوامل    خصوص  در

 هاسازمان از نوع این در  اینکه  و هاشده در سایر سازمان مطرح  الگوهای  اب مقایسه  و  تبیین راستای  در ایرانی

________________________________________________________________ 

1-Ethical Behavior   
2-NGOs and Voluntary Organizations 
3-Non-Governmental Organization 
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 گیررری تصررمیم در گانرره سه ابعاد و عوامل همین  آیا  دارند،  که  ماموریتی  و  اهداف  تشکیالتی،  لحاظ  به  که

 کند  مشخص  تا  دارد  قصد  پژوهش  خالء  این  به  توجه  با  محقق  که  است  سوالی  خیر؟  یا  است  مؤثر  اخالقی

 بررا و باشرردیم شررکل  چرره  برره  هرراسررازمان  این  در  اخالقی  تصمیم  اتخاذ  یهانهیزم  و  گر  علّی، مداخله  شرایط

 فهررم و شناسررایی  راسررتای  در  1بومی  مدلی  بتوان  هاسازمان  این  در  نظران خبره   صاحب  و  مدیران  با  مصاحبه

  .است همین حاضر پژوهش هدف که داد ارا ه اخالقی گیری تصمیم بر فرایند مؤثر عوامل

 بررا مرررتبط یپژوهش، کشور خارج و داخل یعلم معتبر یهاتیسا در مرتبط یهاپژوهش سوابق یبررسبا    

 مررورد  یاهرر سررازمان  و  نشررد  افررتمرد  نهاد انجا  شده باشررد، ی  یهاسازمانکه در    حاضر  پژوهش  موضوع

 و متفاوتنررد هاسررازمان ریسررا بررا اسررت داوطلبانرره کرره کررار یرویرر ن نرروع و فرهنررگ ساختار، لحاظ به  مطالعه

 اسررت دیرر جد و نو یموضوع ست،ین هاسازمان ریسا  با  مشابه  نوعاً  که  هاسازمان  نیا  در  یپژوهش  موضوعات

 :گرددیمگیری اخالقی ارا ه  ها در خصوص تصمیمکه در ادامه پیشینه و سوابق برخی پژوهش

 ازیرر ن شیپرر  یاخالقرر  یریرر گ میتصم نکهیا یبررس هدف با یپژوهش  در  ،(2016)  یداوود  محمد  و  یمطهر   

     تیوضررع ،یسررازمان فرهنررگ ماننررد یمتعرردد عوامررل  که  گرفتند  جهینت  است،  یآموزش  یهاسازمان  رانیمد

 نیرر ا. دهدیم قرار ریتأث تحت سازمان در  را  فرد  یاخالق  یریگ  میتصم...    و  یکار  یضاف  اشتغال،  و  یاخالق

 .است پرداخته یطیمح یهامؤلفه به شتریب و بوده  یآموزش یهاسازمان در پژوهش

 انجررا  برره یاخالقرر  یریرر گ میتصررم در حررس  جادیا  یبررس  هدف  با  را  یپژوهش  ،(2016)  همکاران  و  یزن   

 میتصررم یرو بررر یفراشررناخت یهررایاسررتراتژ و یشناخت تعصبات از یسر کی  که  گرفتند  جهینت  و  رساندند
 یبررسرر  عوامل ریسا و  گرفته  نظر  رد  را  یفرد  دگاه ید  شتریب  پژوهش  نیا.  است  مؤثر  رانیمد  یاخالق  یریگ

 . است نشده 

 یرگیرر  میتصررم  ریتأث  تحت  را  رفتار  نیا  ی،اخالق  تاررفترین مدل  با ارا ه جامع(  1987)  همکارانش  و  بومر   

 شررامل  عوامررل  از  دسررته  شررش  ریتررأثگیری اخالقی را تحررت  بر این اساد مدل تصمیم  دانندکه  می  یاخالق

 طیمحرر  نیهمچنرر  و ،یدولترر  و یاسرر یس طیمحرر  کار، طیمح ،یاحرفه طیمح ،یفرد طیمح ،یفرد  هاییژگیو

 .ندماینیم  یمعرف یاجتماع

________________________________________________________________ 

1-Indigenous Model 
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 ،یاقتصرراد  ،یاسرر یس  ماننررد  یطرر یمح  عوامل  و  طیشرا  که  دهندیم  نشان  زین  یاژه یو  یکاربرد  یهاپژوهش   

 اثرگذارنررد وکررار کسررب در یاخالقرر  قواعررد ضررعف و شرردت و یریرر گشررکل بررر یفرهنگرر  و یاجتمرراع
(Mohammadi Eliasi & Badli, 2015). 

 روش پژوهش

آنجاکرره  از .اسررت رسیده  انجا  به کیفی روش شناسی و 1فسیریت رویکرد چارچو  در حاضر پژوهش  

 2بنیرراد داده  نظریررۀ هاسررت،گیررری اخالقرری افررراد در سررمنفرایند تصمیم  کیفی  مطالعۀ  به دنبال  پژوهش  این

به  هاروشتوسعۀ    و  هاداده   منظم  و  مند  نظا   آوریجمع  زا  استفاده   با  که  کیفی  پژوهش  یک روش  همچون

، (Strauss & Corbin, 2008, p.23) رودیمرر  کرراربرره پدیررده  یک با ارتباط در یانهیزم و ییاستقرا شکلی

 . رسدیم به نظر مناسب

-هنمون روش بود. در این رویکرد خواهد نظری تحلیل کم دست یا پردازی نظریه به دنبال بنیادداده  نظریۀ
 نظررری حساسرریت براسرراد شرروندگان مصرراحبه براین اساد، است. هدفمند و نظری گیرینمونه گیری،

 حاصررل 3نظررری اشررباع تررا مطالعرره قرارگرفتنررد و مشرراهده  تحررت افررراد ترررینمناسررب و شرردند گررزینش

 مطالعرره، این در .بود گیرینمونه پایانی مرحلۀ نظری اشباع همین و  et al. Fard(Danayee, (2007 شود

، از نفررر هفرردهم برره بعررد اطالعررات 4یافته  نیمه ساخت  مصاحبۀ  تبیس  اطالعات، پس از  گردآوری  هدف  با

برره روش   هررا  شررونده گزینش مصرراحبه  ها،مصاحبه  فرایند  در.  شد  حاصل  اشباع نظری  جدیدی اضافه نشد و

 .گرفت انجا  تنوع حداکثر با و 5برفی گلوله هدفمند و با تکنیک

 توجرره مورد که یمهم مسالهکه  است یفیک  قاتیتحق در هاداده  یآور  جمع  شکل  نیتریوممع  مصاحبه،  

 یدیرر کل  مصرراحبه،  نیرر ا  در  دادن  شرررکت  یبرررا  افراد  یتجربه  و  ییگرا  تخصص  ردیبگ  قرار  دیبا  پژوهشگر

 فعررال یهاسررمن در خبررره  افررراد از شرروندگان مصرراحبه لیدل نیهم به. (Akbarzadeh et al., 2018) است

 تا 45 نیب یده پاسخ تمایل زانیم به توجه با مصاحبه مدت. باشند یهشپژو یهاسوال یپاسخگو تا  خا تان

 لیرر تحل نرردیفرا شررونده  مصرراحبهافررراد با هاآن مجدد یبررس  و  هامصاحبه  سازی  اده یپ  از  پس.  بود  قهیدق  60

 گرراه یپا صورت به فزارا نر  نیا یخروجانجا  و  MAXQD 10 افزار نر  از استفاده  با یامصاحبه هایداده 

________________________________________________________________ 

1-Interpretative Approach 
2-Grounded Theory 
3-Theoretical Saturation 
4-Semi-structured Interview 
5-Snowball Technique 
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. مراحل انجا  پژوهش در این مطالعه بر اساد شررکل زیررر شد  ارا ه  مطالعه  گزارش  قالب  در  تیدرنها  داده 

 :باشدیم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حاضر  : مراحل انجام پژوهش1شکل                                                                                
 

 در  میتصررم  اتخرراذ  و  تیهرردا  تیمسررئول  کرره  خبره   افراد  و  نظران  صاحب  ران،یمدشامل    گاندکننمشارکت 

در  فعال یهاسمن دربودند،  تیریمد  علو   با  آشنا  و  یدانشگاه  التیتحص  یدارا  اغلب  و  داشته  را  هاسمن

 کرره  ییشناسرراهمرردان    استان  برتر  و  یو هنر  یو فرهنگ  ستیز  طیمح  ،یآموزش  ه،یریسالمت، خ  یهاحوزه 

 است: شده  ارا ه پژوهش و اطالعات افراد نمونه یشناس روش 1جدول  در

 
 (: روش شناسی پژوهش 1جدول)

 فلسفه 
رویکرد  

 پژوهشی 

روش  نوع پژوهش 

 پژوهش 

 تنوع  

 کنندگان مشارکت

حجم 

 نمونه

وضعیت 

 جنسیتی 

روش 

 گردآوری

 استراتژی  نتیجه  ددف هاداده

ساخت 

گرایی  

 اجتاا ی 

 استفهامی  فی شااکت انیادی  کیفی 
داده  

  انیاد 
 فعال   یداسان

20  

 مورد 

نفر  14

نفر   6مرد 

 ز  

مصاحبه  

نیاه  

ساختار 

 یافته 

 

 فرایند پژوهش

 باشرردیم ادیرر بن داده هیرر نظر هررا،داده  لیرر تحل روش و )(Blicky, 2005ی اسررتفهام پژوهش، نیا استراتژی  

Creswell, 2012)(  یخطرر  نرردییجای فرا به و هاستده اد ریتفس بر یاصل توجه روش نیا در نیبنابرا، 

. )et al. Fard Danayee, (2007 است انیجر در هاداده  لیتحل و گردآوری انیم مستمر برگشت و رفت
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 از و  هامقولهمفاهیم،    دل  از  یم،مفاه  کدها،  دل  از  به تدری   برگشتی  و  رفت  فرآیندی  طی  در  روش  این  در

  .(Strauss & Corbin, 2008, pp.22-23)آید می بیرون نظریه ،هامقوله دل

 اسررت  شررده   لیتشررک  یانتخرراب  و  یمحررور  برراز،  یکدگررذار  نوع  سه  از  لیتحل  و  هیتجز  اد،یبن  داده   هینظر  در  

(Strauss & Corbin, 2008).قرار شیپاال و ینیبازب مورد مستمر و متناو  طوربه هاداده  اساد،همین  بر 

 یهرراداده   از  یامجموعرره  ،ییاستقرا  یندیفرا  در  گفت  توانیم  اهداده   تیسنخ  و  تشابهات  پایه  بر  و  گرفتند

 کرره  هامقولرره  قالب  در  ند،داشت  خود  در  را  یمشترک   یمعان  که  یمیمفاه  .آمدند  گرد  مفهو   کی  حول  مشابه

 و ییمعنررا بررار کرره ییهامقولرره ،تیرر درنها و شرردند  یسررازمانده  دارنررد،  میمفرراه  به  نسبت  تریانتزاع  یسطح

 شد تالش ن پژوهشیا در  .شدند داده  قرار یاژه یو  ابعاد لیذ  بود  برخوردار  یشتریب  بتارق از  شانییمحتوا

 قیرر تحق مراحررل در تمررا  شرروندگان مصرراحبه یهادگاه ید به نسبت وفاداری زمان، و بافت درك ضمن

 است:  شده  ارا ه 2شکل  در لیتحل مختلف شود. مراحل حفظ

 

 

 

 
 یروایت نظر      هامقوله شناسایی مفاهیم و دسته بندی          کد  852               )درك مساله(               

 : مراحل تحلیل در پژوهش2شکل                                                                       

 

 پژوهش هاییافته 

 هاجمله یبرخ در. تسا گرفته صورت تراودسا ایمرحله  سه  کردیرو  مبنای  بر  پژوهش  هایداده   لیتحل   

 در و بررود اسررتفاده  قابل کد، کی عنوان  به  ماًیمستق  که  کردندیم  استفاده   یاصطالحات  از  شوندگان  مصاحبه

 آن برره را مفهو  کی نده،یگو تین به توجه با محقق که بود پنهان جمالت  یورا  در  یمفهوم  موارد،ی  برخ

 بررا و ه شررد شیپرراال مصاحبه هر از پس ه،یلوا یاکده .است نظرگرفته در هیاول کد صورت به و داده   نسبت

 بارها ند،یفرا نیا  و قرارگرفته ترکالن  یمفهوم لیذ شده، کشف  یکدها ریسا با  تجانس  و تیسنخ  به  توجه

 نرردیفرا اسرراد بررر کیرر  هررر زیرر ن میمفرراه و میمفرراه به کدها مکرر، هایپاالیش  از  پس  تا  شد  تکرار  بارها  و

 برره مقرروالت طررور نیهمرر  و شرردند یسررامانده مقولرره عنوان به تررده گست میمفاه قالب در  ،یمفهوم  تجانس

 قالررب  در  تررریانتزاعرر   یسررطح  در  یمفهرروم  قرابررت  حسب  بر  مستمر،  سهیمقا  منطق  اساد  بر  زین  آمده   وجود

 کرره رودیمرر  شیپرر  یزمان تا هاداده  لیتحل و یگردآور در یگزاک یذ ندیفرا. شدند قیتلف گریکدی  با  طبقات

 .(Danayee Fard et al., 2007) ابدی دست قاتبط اعاشب به پژوهشگر

 مطالعه  

 آغازین 

 کد گذاری  

 ااز 

کد گذاری  

 محوری 

کد گذاری  

 انتخاای 
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 یمیپررارادا مرردل درنهایررت و شودیم داده   یتوض بخش نیا در  کدها  و  میمفاه  احصاء  ۀ نحو  و  مراحل  نیا

 هررایقررول نقل آوردن از مقاله، متن شدن میحج از رییجلوگ برای که است ذکر به الز  .شد  خواهد  ارا ه

  . است ه دش ریخوددا گرفتهصورت هایمصاحبه

 کدگذاری باز 

 و بررسرری از پررس .تعلق گرفررت کلیدی خبرگان به مفاهیم و شواهد گفتاری مدیران  باز،  کدگذاری  در    

 عملیررات در احصررایی ارتباطررات براسرراد  بررازکدگررذاری  قالررب  مقولرره در  17  به  تیدرنها  تحلیل،و  تجزیه

 ارا رره 3شررکل  در بررازکدگررذاری از یاخالصه .دشدن بندی بُعد اصلی دسته 5 که در هامقوله بین میدانی

 است: شده 

 

 
 

 

                                                               

 : خالصه کدگذاری باز )طرح پژوهش(3شکل  
   

 دادها،یرر رو برره یزنرر  برچسررب ،هرراداده  یبررسرر  از  پررس  کرره  اسررت  بوده   صورت  نیبد  باز  ندکدگذارییفرآ

 شررانیهاتفرراوت و هرراشباهت تا شده  سهیمقا گریکدی با میمفاه نیا از  کی  هر  م،یمفاه  جخرااست  و  رخدادها

  .است رفتهیپذ صورت هامقوله لیتشک منظور به کار نیا. شود مشخص

 حررل در سررازمان ییتوانررا» ه اسررت کرره مفرراهیم به عنوان مثال با مقایسه مفاهیم مختلف، محقق متوجه شررد  
 ییتوانررا»   « وسررازمان  تیهرردا  درسررت  شررناخت  و  فهررم»   ،«دیرر مف  یراهکارها  لیلحت  توان»   ،ی«سازمان  مسا ل
 جررادیا  یسازمان  یفضا  و  جواین که  دارند   زیچ  کی  به  اشاره «شده   ره یذخ  دانش  مناسب  کاربرد  و  استفاده 

 عنرروان برره این عوامل به خود یهاصحبت  در  شوندگان  مصاحبهو    دهد  جهت  را  افراد  رفتار  تواندیم  شده،

 را یاخالق یریگ میتصم توسعه و رشد یبسترها به این صورت که  داشتند اشاره   رگذاریتاث  یسازمان  طیشرا

« را استخراج نمرروده هوش سازمانیفوق مقوله »  میمفاه ۀهم از محقق مطلب نیا به  توجه  با.دینمایم  فراهم

 را الررذکر فرروق میاهمفرر ۀ همرر   و  اسررت  تررریانتزاعرر   برروده،  فوق  میمفاه  از  باالتری  سط   در  و مفه  نیااست.

 میمفرراه از کرره مقولرره 17 مجموع  در.  اندشده   استخراج  صورت  نیهم  به  زین  هامقوله  گرید.  دهدیم  پوشش

 .اندشده  استخراج و ییشناسا ،اندآمده  دست به متعددی وکدهای

-یم یگامنه تنها.باشند گیری اخالقی تصمیم برای خاص ییمعنا حامل توانندینم  ییتنها  به  هامقوله  نیا  
-مقولرره  بررا  ارتباط  در  را  هاآن  که  دنباش  داشته  گیری اخالقی  تصمیم  با  مرتبط  یۀنظر  کی  پرورش  در  دنتوان

آوری   گرد

 دا داده 

 مصاحبه(  20)

ایی شناس
 دها ک

 کد(  852)

شناسایی  
 مفاهیم 

 مفهوم( 100)

برساختن  
 ها مقوله

 مقوله(  17)

 ابعاد 
 ( مؤلفه 6)
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 میمفرراه  و  شررده   احصرراء  هررایمقولرره  لیرر تحل  بررا  همزمان  ،الش شدت  گرید  عبارت  به   میبده  قرار  گرید  های

 خررود ییابتدا شکل هامقوله یاسازه   ارتباط  و  یمیپارادا  مدل  با  مرتبط  نظری  بندی  صورت  ها،آن  با  مرتبط

 عنرروان برره 2جرردول  در .بُعد دسته بندی و نامگذاری شرردند  6در    مرتبط  هایمقوله  تیدرنهاو    کند  دایپ  را

 :تاس شده  ارا هبه تخلیص  باز کدگذاری  ینتا ،)مقوله سازمانی( نمونه

 
 باز  گذاری  کد  از حاصل  جینتا(: 2)جدول 

 هامقوله  مفاهیم

هانی اثرگذار ار اوم کشور؛ توا  یادگیری از الگودای جدید فردنگی و اکار  یش مسائل جا شناخت و پ

 فردنگی ایرانی. داییتقومو شناخت درست  ارد  آ  در تعامل میا  فردنگی؛ فهم 

 دوش

 فردنگی

دا؛ اکارگیری درست منااع در دسترس در جهت  توا  ارنامه ریزی و زما  اندی مناسب فعالیت

دا ارای اطاینا  از استفاده اهینه از منااع  داف تعیین شده؛ پیگیری مستار ارنامهد رسید  اه ا

 و میدانی در نحوه اکارگیری.  تخصیص داده شده؛ حضور مستار

 ددایت 

 منااع 

سازمانی؛  ی دا ائتالف جاد ی ا توا  سازما ، ددایتو شناخت درست  فهم تح یل رادکاردای مفید،  توا 

 ذخیره شده. مناسب دانشدای غیراستاندارد؛ توانایی استفادها در موقعیتد توانایی یادگیری رفتار

 دوش

 ی سازمان 

-ائتالف جادیا  توا ، سازنده رات ییتغ جادیجهت ا  ی سازمان   یداتیو قاا  دافرصت شی و پا ییشناسا 

و نشر چشم انداز و   یزیارنامه ر   توا ، جهت تحقق ادداف و چشم انداز دا آ  جی و اس ی داخ  یدا

 . داارنامه  یالزم جهت اجراطی شرا   جادی ای،  سازمان  رات ییتغ ینددایراف

 وی آگاد

  ارنامه 

 ی زیر

--- --- 
 
 

 کدگذاری محوری

 مرحلرره نیرر ا هرردف. اسررت بنیرراد داده  نظریرره پررردازی  در  تحلیررل  و  تجزیه  دو   مرحلۀ  محوری  کدگذاری  

 و  برتمرکررز  محرروری  کدگذاری.اسررت  زبررا  کدگررذاری  ۀمرحل  در  شده   دیتول  هایمقوله  نیب  رابطه  برقراری

 مقرروالت عنرروان برره مقرروالت ریسررا سسپ و داشته قرار مرکزی ای ایهسته  ۀمقول  عنوان  به  مقوله  کی  نییتع

 پررارادایمی مدل از  ها،مقوله  بین  پیوند  برقراری  منظور  در این پژوهش به.  شوندمی  داده   ارتباط  آن  به  یفرع

 پررردازی فرایند نظریه تا  کندمی  کمک  پرداز  نظریه  است که به  ه دش  استفاده   و کوربین  استراود  پیشنهادی

 بررر رگذاریتاث  طیشرا  انواع  هاداده   مجدد  کدگذاری  با  محوری،  مقوله  فیتعر  از  پس.دهد  انجا   ترآسان  را

 برررای  کرره  ییهرراواکررنش  و  هاکنش  گر،  مداخله  طیشرا  بستر،  و  ایزمینه  ،یعل  طیشرا  شامل  محوری  ۀمقول

 فیرر تعر زین هاآن از یناش دهایامیپ و ،(راهبردها) آیندمی وجود به محوری مقوله به  پاسخ  ای  کنترل  اداره،

 ۀمقولرر   شررامل  دسررته  6  تحررت  برراز  کدگررذاری  از  مسررتخرج  هایمقولرره  محرروری،  کدگذاری  یط.  شوندمی
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)ardF eDanaye  اندگرفته قرار امدهایپ و راهبردها بستر، طیشرا گر، مداخله طیشرا ،یعل طیشرا مرکزی،

& Emami, 2007; Strauss & Corbin, 2008). 
 گرفته نظر در  مرکزی  ۀمقول  منزله  به«  توسعه تصمیم گیری اخالقی»   مقوله  شده،  استخراج  هایمقوله  نیب  از

 در کرره اسررت نیرر ا مرکررزی مقولرره منزلرره به مقوله نیا انتخا  لیدل. است  گرفته  قرار  مدل  مرکز  در  و  شده 

 اشرراره  دهنرردگان پاسررخ اغلررب گرید عبارت به  دکر مشاهده  وضوح به  توانیم  را  آن  ردپای  هاداده   اغلب

 نیرر ا  ترروانیمرر   نیبنررابرا   اسررت  متفرراوت  و  خاص  ییوکارها  ساز  ازمندین  گیری اخالقیتصمیم  کهاند  داشته

 مرکررزیۀ مقول برای شده   انتخا   برچسب.  نمود  مرتبط  آن  به  را  هامقوله  گرید  و  قرارداد  مرکز  در  را  مقوله

 برره  یابیدسررت  از  پررس  هررالیرر تحل  نیرر ا  یینها  یخروج  .است  برخوردار  تیجامع  از  حال  نیع  در  و  یانتزاع  زین

 6 در 3 جرردولکه در ادامه به صورت نمونرره در  است آمده  دست به محوری کد 17  قالب  در  نظری  اشباع

 شود:دسته نامگذاری و مشاهده می

 
 محوری  گذاری  کد از  حاصل جینتا(: 3جدول)  

 نوع مقوله  مقوله  مفاهیم

شناخت و پایش مسائل جهانی اثرگذار ار اوم کشور؛ توا  یادگیری از الگودای  

جدید فردنگی و اکار ارد  آ  در تعامل میا  فردنگی؛ فهم و شناخت درست  

ی متفاوت؛ شناخت خرده  دافردنگ اا انطباق تیقاا فردنگی ایرانی؛  داییتقوم

 .و مح ی یامنطقهمتعدد  یدافردنگ

دوش  

 فردنگی

 شرایط 

 ایزمینه

)ُاعد  

 سازمانی( 

؛ اکارگیری درست منااع در  دایتفعالتوا  ارنامه ریزی و زما  اندی مناسب  

دسترس در جهت رسید  اه ادداف تعیین شده؛ تخصیص مناسب منااع اه صورت  

ارای   دا ارنامهیری مستار نه تاایالت شخصی؛ پیگ دا یگذارسازگار اا ددف 

ز منااع تخصیص داده شده؛ حضور مستار و میدانی در استفاده اهینه ا  اطاینا  از

 نحوه اکارگیری. 

ددایت  

 اهینه منااع 

و   فهمتح یل رادکاردای مفید،  توا سازما ،  ی مسائل جهان  شیشناخت و پا 

سازمانی؛ توانایی سازما  در  یداائتالف جادی ا  توا  ددایت سازما ،شناخت درست 

غیراستاندارد؛ توانایی  دای یتموقعانایی یادگیری رفتاردا در و تحل مسائل سازمانی؛ 

 استفاده و کارارد مناسب دانش ذخیره شده.

دوش  

 سازمانی 

،  سازنده رات ییتغ جادیجهت ا  ی سازمان   داییتقاا و  دافرصت شی و پا ییشناسا 

،  اه ادداف  د یدر رس یشیمثبت اند  تی واحددا و تقو ا ینگرش مشترک م  جادیا

  طی شرا جادیا ی، سازمان   راتییتغ ینددای و نشر چشم انداز و فرا  یزینامه ر را   توا 

 . داارنامه  یالزم جهت اجرا

آگادی و  

 دانش 

 ارنامه ریزی 

 توا   انداز؛   چشم و ادداف  تحقق جهت داآ  جی اس و ی داخ  یداائتالف جادیا  توا 

  جهت الزم ط یشرا جاد ی ا ؛ یسازمان  راتییتغ ی نددایفرا  و  انداز چشم نشر   و خ ق

  تی ددا
  یگر

 ط ی شرا

گر   مداخ ه
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فرا   ُاعد) ک ی استراتژ .ی سازمان  دایینوآور و دا یتخالق پرورش

 ( ی سازمان 
  رونق  یحام و یگر لیتسه ،یاجتاا  ی وط یمح تحوالت و طی شرا و ش رخداددا یپا

  کار و کسب  رونق   و جادیا  جهت سازنده   یدافرصت نفعا ؛ یذ گر ید  و دایتفعال

  راه  ی ارائه ،یدادل .نیرویا   نفعا یذ و  سازما    ا یم جانبه  دو یمند اهره  یارا

 .فعّال د  یشن و  گو و گفت   ،یریپذ  اجتااع  ،یاجتاا   نفوذ  نوآورانه، یداحل

  دوش

 ی اجتاا 

  یاسیس گاه یجا   شناخت ؛ داسازما  ااتیتصا ار اثرگذار  یاسیس مسائل درک

  توا  و سازما   یگر یالا  در  مهارت مرتبط؛ یرون یا   یداسازما  اه نسبت  سازما  

 ی.اجتاا  تیامن احساس ؛ درک و ااالتر و اراار   قدرت اا   یافراد ار ی اثرگذار

 دوش

 ی اسیس

امانت نگری،   دالت، تی ر ا  ات،ی معنو اه توجه ، یاسالم نی مواز تی ر ا ،یاله ت یرضا 

 .اتیشر  و یاسالم  احکام  تیر ا  مذدبی؛ داییتفعال

 ی ااوردا

 یمددب

  کرد   خدمت  اه ی درون   القه  و  شق نظر، مورد  گروه یداخواسته ییشناسا  توا 

  مورد گروه  روز  یازداین   و داخواسته مستار رصد  ،داآ  ی مند تی رضا  و مردم اه

 . نهیاه  خدمات  ارائه جهت نظر   مورد گروه از کی  در  گاهیجا  درست  صیتشخ نظر،

 ارتباط

 مؤثر

 ط ی شرا
 ی  

  نیا   )ُاعد

 ی( فرد

 

 ار ک اه   ا تقاد و یایت کار  هیروح  داشتن کارکنا ؛ا یم تااد ا و تعاو   حس   تیتقو

  اه کاک  افراد؛ متفاوت یداخواسته یسازداگو  و  یداسوساز در تالش ؛یجاع

  تاام  اه  محور  دالت  توجه ؛یکار داییمت در  مؤثر و  دایتمسئول رشی پذ در  افراد

 .یقو  و فیضع از ا م میت افراد

 م یت

 ی ساز

  جهت سازنده  و مؤثر  اازخورد ارائه  فراد؛ ا یدا یتواناند اه توجه اا  اراتیاخت ضیتفو

 کارکنا ؛  یداتی قاا  و دا ییتوانا  از  مناسب و درست  یریاکارگ افراد؛  ا کرد  اهبود

 .شده نییتع ادداف   اه د یرس  جهت در افراد  تی ددا و جیاس  توا 

 ت یر یمد

 افراد 

  یرتأخ اه   از یریج وگ دا،تیلوئمس رشیپذ و کاردا  انجام در شگامیپ و  ریپذ  چالش

 خود کننده؛ تاام  و  مستار یریگیپ هیروح  داشتن ؛ا اود گر جه ینت  و کاردا انداختن

 . داچالش و دایدگیچ یپ در کار انجام  توا  ساخته؛  خود و اتکا

  ال

 یی گرا

 رادبرددا 

)ُاعد فردی  

 شخصیتی(

 و  نیقوان  اه   یدنبیپا  ؛یشخص  منافع اه نسبت جامعه  و سازما    منافع اه ت یارجح

  دم و سازما   در دم ر یپذتیمسئول  و شناس  فه یوظ سازما ؛ ار   حاکم ضوااط

  ت یر یمد  در یاحرفه اخالق  ؛یانسان  کرامت فهم  و خ ق حسنداشتن  جامعه؛

 . سازما 

 اخالق 

 کار 

  زه یانگ جادی ا  شده؛ نییتع ریمس در  تی ددا جهت  گرا ید  در یاثرگذار  و نفوذ  توا 

-فرصت و  طیشرا   جادی ا  ؛یشخص  اهبود و  ارتقا جهت فرد در ی شخا   الهام و یدرون 

 .افراد  در رشد  یفضا  جادی ا  جهت مناسب یدا

  ار  تارکز

 ددف 

  مراجع از اطال ات  کسب  و ط یمح مستار ش ی پا ااال؛ یذدن تیظرف و یریادگی  توا 

 .ی احرفه توسعه  ارنامه  از  یارخوردار گذشته، اشتبادات مجدد ارتکاب   دم مخت ف؛
 ی رندگیگادی

  طی شرا   جادیا  ؛یشخص اهبود  و ارتقا جهت  فرد  در  یاخش الهام   و یدرون  زهیانگ جادیا

  انتقال اه ی شخص ل یتاا افراد؛ در رشد   یفضا جادیا  جهت مناسب  یدافرصت و

  توسعه جهت افراد اا  کی نزد  یداکار و یداراد گرا ؛ی د اه دا داشته و تجراه

  و تالش

 ت ی جد
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 .داآ  یشخص

 و  دا یدهپد یاجزا ا یم ارتباط صیتشخ م؛ی مفاد و اطال ات درست  کدر و شناخت 

  توا  ؛داآ  از  ی اخش  نه مالحظات  و پارامتردا  مجاو ه در نظر گرفتن  اتفاقات؛

 . فهم قاال  و  ساده صورت  اه اطال ات  و میمقاد انتقال

 ل یتح  توا 

 پیامددا  ی.جتاا ا  انضباطی؛ اقتصاد نضباطا ؛ مثبت زهیانگ جادی ا؛ مثبت ی اخالقرفتار

 و ارائه مدل پارادایمی کدگذاری انتخابی )گزینشی(-1-3

 و برراز کدگذاری  ینتا اساد بر که داده بنیاداست  پردازینظریه سو  و اصلی مرحلۀ انتخابی  کدگذاری  

 هب یقبل مراحل در شده  احصاء هایلهمقو یانتخاب کدگذاری در .پردازدمی یمیپارادا مدل ۀارا   به  محوری

 ظهررور و هیرر نظر کشررف نرردیفرآ همرران امررر، نیا شودیم یبررس هاآن نیب روابط  و  شده   داده   ربط  گریکدی

 کرسررول، عقیرردۀ  برره .هررارابطرره نیرر ا تیرر ماه یبررس و هاآن ساختن مرتبط ها،سازه   افتنی  یعنی  است،  هینظر

 ،1یک الگوی کدگذاری بصری: ندک  ارا ه ممکن شیوۀ  سه به را خود  نظریۀ  دتوانمی  بنیانزمینه  پردازنظریه

)ardF Danayee  &شررود داسررتانی کرره برره شررکل روایرری نوشررته مرری ها( وقضایا )یا فرضیه از ایمجموعه

Emami, 2007, p.123) . 

 مقوله محرروری، الگو، ینا در.  دهدمی  نشان  را  محوری  کدگذاری  از  منت   تحقیق  نظری  الگوی  ،4  شکل  

 ,Danayee Fard & Emami)اند شده  داده  نمایش پیامدها و راهبردها و رگمداخله ،ایزمینه علّی، شرایط

2007; Strauss & Corbin, 2008) 
 براسرراد:  گرررددمرری  روایررت  شکل داسررتان  به  داده بنیاد  ظریهن  پارادیمی،مدل  ارا ه  بر  عالوه   مقاله  این  در   

 توسعه حال در های مرد  نهادنسازما در اخالقی گیریتصمیم که گفت توانمی (4 شکل)  پارادایمی  مدل

. انرردشررده  بنرردی طبقه گرمداخله و ایزمینه دسته علّی،  سه  در  عوامل  این  و  است  عواملی  تاثیرتحت  و  بوده 

 و  شررودمی  منجر  اخالقی  گیریتصمیم  توسعه  یا  وقوع  به  که  وقایعی  یا  حوادث  از  است  تعبار  علّیشرایط

 ده یپد گسترش ای وقوع به که هستند یاتفاقات و عیوقا حوادث، طاین شرای.  گذارندیم  اثر  مرکزی  ۀمقول  بر

. باشرردمرری فرررادا مدیریت و سازیتیم موثر،ارتباط ازجمله فردی بین عوامل شامل  که   انجامدیم  ظرن  مورد

 یررک  از  استراتژیک  گریهدایت  و  اجتماعیهوش  سازمانی،هوش  ازجمله  فراسازمانی  شرایط  میان،  در این

 به  توجه  ،یاسالم  نیمواز  تیرعا  ،یاله  تیرضا  املمذهبی ش  باورهای  ازجمله  مذهبیعوامل  تأثیر  و  طرف

 گرررمداخله و ایواسطه عوامل نوانع به فرد  هر  اتیشرع  و  یاسالم  احکا تیرعا  عدالت،تیرعا  ات،یمعنو

________________________________________________________________ 

1-A visual coding paradigm 
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 یاخالقرر   یریرر گمیتصررم  توسعه  به  که  هستند  ایساختاری  طیشرا  گرمداخله  طیشرا  واقع،  در  کنندمی  عمل

 ای محدود یخاص بستر درون را راهبردها هاآن. گذارندمی اثر واکنش و کنش  راهبردهای  بر  و  دارند  تعلق

 و  فرهنگرریهرروش  سررازمانی،هرروش  منابع،  بهینه  هدایت  ازجمله  سازمانیعوامل  همچنین،  و   کنندیم  لیتسه

 توسررعه ۀنرر یزم که است یطیشرا جموعهم نوانع به زمینه و بستر عوامل منزلۀ به ریزی برنامهدانش و  آگاهی

 از حاصررل راهبردهررای و رفتارهرراپدیده مورد نظررر و  براز طرفی   و  سازدیم  فراهم  را  یاخالق  یریگمیتصم

 و  ترردوین  در  یکرردیگر  امتررداد  در  و  طورکلیبه  عوامل  این  که  تاثیرگذار  بوده   اخالقی  گیریتصمیمتوسعه

 . اندداشته اثر هاسمن در اخالقی ریگیتصمیم اتخاذ و ایجاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نهاد و داوطلبانه مهای مردگیری اخالقی افراد در سازمانبر تصمیم  مؤثرمدل بومی عوامل  : 4شکل  
 

 راهبردهررای و کننرردمرری اتخاذ خاصی مواضع آن برابر  در  ذینفعان  و  افراد  اخالقی،  گیریتصمیم  توسعه  با  

 بررا برخررورد و اداره  ،کنترررل برررای ییهرراواکنش و هاکنش  بر  یمبتن  اهبردهار.  گیرندمی  پیش  در  را  خاصی

 بررر  تمرکررز  کار،اخالق  به  توجه  ازجمله  شخصیتیفردی  عوامل  شامل  راهبردها  ینا  .هستند  نظر  مورد  ده یپد

 دیدگاه   از.  باشدمی  هافعالیت  اجرای  در  جدیت  و  تالش  و  تحلیل  توان  گرایی،عمل  یادگیرندگی،  اهداف،

 مرررد  یهرراسازمان در اخالقیتصمیمات از حاصل نتای  ها،سازمان از نوع  این  در  نظران  صاحب  و  رانمدی

 شرایط مداخله گر
  عوامل فرا سازمانی: -1
 ( دوش اجتاا ی3گری استراتژیک )(ددایت2( دوش سیاسی )1)   

 دای مذدبی ( ااور1) مل مذهبی:عوا -2

  

 

 شرایط زمینه 
 :عوامل سازمانی

 انی ( دوش سازم2) ( ددایت اهینه منااع          1)   

 ( دوش فردنگی4ادی و دانش ارنامه ریزی     )( آگ3) 

 

 شرایط علّی
 :عوامل بین فردی

 مؤثر( ارتباط 1)

 ( تیم سازی2)

 ( مدیریت افراد 3)
 

 

 نتایج و پیامدها

 :نتایج

  مدل  ارائه و اهبود

 تصایم اهتر

 در اخالقی گیری

  نسا

 :پیامدها

رفتار اخالقی  

 مثبت 

 ایجاد انگیزه مثبت 

 انضباط اقتصادی 

 انضباط اجتاا ی 

 

 و تعامالت(  هاکنشراهبردها )

 : یی شخصیتعوامل فرد
 ( تارکز ار ددف2)    ( اخالق کار  1)

 گرایی(  ال4( یادگیرندگی   )3)

 ( تالش و جدیت6( توا  تح یل    )5)
 

 

 

 

 پدیده محوری 

گیری  تصایمتوسعه 

 دا اخالقی در سان
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 و راهبردهررا از که هستند یجینتا پیامدها و  شودمی  اخالقی  گیریتصمیم  بهتر  مدل  ارا ه  و  بهبود  باعث  نهاد

-انگیررزه ایجاد مثبت،القیاخ رفتار کننده  منعکسکه  شوندیم حاصل نظر مورد ده یپد به مربوط  هایکنش

 .است جامعه در اجتماعیانضباط و اقتصادیانضباط مرد ، و ذینفعان در مثبت

 

 کیفی هایداده پایایی و  واییر

 کیفی روایی در پژوهش       

، قابررل 1هایی نظیر باورپذیریکنند معموالً به وا،ه محققان کیفی هنگامی که از روایی تحقیق صحبت می   

 یریاعتبارپررذ زانیم یبررس جهت. )Alizadeh, 2015) Faghihi & کننداشاره می 2نت دار بودنادفاع و ام

 اعتبررار شررامل کرره(  1985)  گوبا  و  نکلنیل  اریمع  چهار  قیطر  از  پژوهش  نیا  یهاافتهی  تیقابل  ،یفیک پژوهش

 ،(Mohammadi Shahroudi et al., 2019) اسررت یریپررذدییرر تا و نررانیاطمتیرر قابل ،یریپررذانتقال ،یریپذ

دریافررت و  کننررده  بررازخور مشررارکتاین پژوهش برای بررسی اعتبار پررژوهش برره دو شرریوه   در  .شد  انجا 
نفررر از   5از    کنندگانمشررارکتگونه کرره برررای دریافررت بررازخورد  عمل شده است. بدین  نظرات همکاران

ها بیان نمایند. ر مصاحبهدمصاحبه شوندگان درخواست شد تا نظرات خود را درباره مفاهیم و ابعاد موجود 

اسررتفاده  گیری اخالقرریتصمیمز افراد متخصص در زمینه نفر ا 2همچنین برای دریافت نظرات همکاران از 

 کردند. دییتأشد که در هر دو روش، روایی و اعتبار پژوهش را 
 پایایی در پژوهش کیفی:     

رود، چرررا کرره مشرراهدات ی برره شررمار مرریفهای تحقیق کیپایایی یا قابلیت اعتماد شاخصی مهم در روش  

دهررد تررا برره سررط  برراالیی از روابررط بررین مفرراهیم و ق این امکان را مرریزمانی به محقطوالنی در یک دوره 

-کیفیت ضبط و مستندسررازی داده ، و میلر کرسولبه اعتقاد . (Abbaszadeh, 2016) مشاهدات دست یابد

در ایررن پررژوهش، برررای اخذ خواهد شررد.  هاآناست که  یاهجینتها و محور اصلی ارزیابی پایایی داده   ،ها

 استفاده شده است:   4و دوکدگذار 3ها از دو روش بازآزمونطمینان از پایایی در مصاحبها

________________________________________________________________ 

1-Plausible 
2-Trustworthiness 

ethodMest TRepeat -3 
4-Inter Coder Reliability (ICR)  



      135                              یهادر سازمان یاخالق یریگمیعوامل مؤثر بر تصم ییشناسا

 پایایی بازآزمون:   -1

های انجا  شده، چند مصاحبه نمونه، انتخا  شده وکدهای برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه 

انررد. روش بازآزمررایی برررای سه شده ها باهم مقایدر دو فاصله زمانی برای هرکدا  از مصاحبهشده    مشخص

کرردهایی کرره در دو فاصررله زمررانی مشررابه بودنررد برره و    رودگر به کار میارزیابی ثبات کدگذاری پژوهش

رت زیررر اند. روش محاسبه پایایی به صرروعنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان غیرتوافق مشخص شده 

 است:  

     

 

 

اند و با فاصله زمانی یک ماه مجدداً کدگررذاری و نمونه انتخا  شده   در این پژوهش سه مصاحبه به عنوان

است و این مقرردار   درصد  76با توجه به این که میزان پایایی بازآمون    .نتای  در جدول زیر ارا ه شده است

 ورد قبول است. ماست، قابلیت اعتماد کدگذاری  درصد 60بیشتر از 

 
 (: درصد پایایی آزمون 4) جدول

 یپایای درصد

 بازآزمون 

عدم   تعداد

 توافقات 

  تعداد

 توافقات 

 تعداد کل

 کدها
 مصاحبه 

90٪ 7 36 80 1 

77٪ 4 29 75 2 

81٪ 6 37 92 3 

 کل  267 102 17 76٪

 

   کدگذار  پایایی دو -2

از یکرری از دانشررجویان مرردیریت ر، برررای محاسرربه پایررایی بررا روش توافررق درون موضرروعی دوکدگررذا  

ن به عنوان همکار پژوهشی مشارکت کند. درصررد توافررق درون موضرروعی درخواست شد تا در این آزمو

 :  شودیمگیرد به صورت زیر محاسبه که به عنوان شاخص پایایی مورد استفاده قرار می
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است  درصد 69پایایی دوکدگذار  میزانتوجه به این که با . دست آمده در جدول زیر آمده است  نتای   به

 است، قابلیت اعتماد کدگذاری مورد قبول است.   درصد 60از  و این مقدار بیشتر

 
 (: درصد پایایی دو کدگذار 5جدول )

 توافقات  تعدادعدم  دوکدگذار درصد پایایی
  تعداد 

 توافقات 

 تعداد کل

 کدها
 مصاحبه 

58٪ 9  27 93 1 

83٪ 4  34 81 2 

69٪ 11  37 107 3 

 کل  281 98  24 69٪

  
 گیرینتیجهبحث و 

 از شیبرر  نهادهررا گرررید برره نسرربت را خود زیتما وجه نهاد، مرد  یهاسازمان بودن یارزش و  ینهاد  تیماه  

 و  ییشناسررا  نهرراد،  مرررد  یهاسازمان  در  یاخالق  یریگمیتصم  اتخاذ  شرط  رونیازا.  است  داده   شیافزا  شیپ

 حاصل که  پژوهش  نیا  یهاافتهی   ینتا  به  جهتو  با.  گذارندیم  ریتأث فرادا  ماتیتصم بر  که است  یعوامل فهم

 و  هامولفه  قیتدق  و یاخالق  یریگ میتصم ندیفرابر   مؤثرعوامل   فهم  و  هینظر توسعه  در یاکتشاف مطالعه کی

 طالعررهم  مررورد  یهاسازمان  یبرا  یبوممدل  سط   به  یعموم  یهامدل  از  هاآن  نیب  در  ییشناسا  روابط  سط 

 مؤلفرره 17 در و ییشناسررا یبرروم یهررامقولرره همرره تیرر درنها که  ده یگرد  یبوم  مدل  کی  رظهو  به  منجر  که

-یم یاخالق یریگمیتصم توسعه آن یهسته مقوله و شدند بندی  دسته  بُعد  6  قالب  در  و  یبند  جمع  یاصل

 کررهیطوربه. است یمحوره دیپد از آنان یذهن یمعان و افراد ستهیز تجربه حاصل  عوامل  نیا  ییشناسا.  باشد

 توسررعه نرردیفرا در مررؤثر یندهایپسررا و ندهایشررایپ مثابرره به یاصل یهامقوله عنوان به  گانهپن   ابعاد  ییشناسا

 ریسررا  امتررداد  در  یفررردنیبرر   عوامررل  داد  نشان  مجموع  در  مطالعهمورد  یهاسازمان  در  یاخالق  یریگمیتصم

 .گردندیم یاخالق یریگمیتصم توسعه اعثب یمذهب یهامولفه و  یفراسازمان  ،یسازمانعوامل

 و هازمینرره نهرراد، مرررد  یهاسازمان در مسئول و  ریگمیتصم  افراد  درك  و  تجربه  بر  تکیه  با  پژوهش  این  در

 خصرروص  در  آنرران  راهبردهررای  سررازمان،  بررر  آن  پیامرردهای  و  آثررار  افررراد،  یاخالقرر   یریگمیتصم  بسترهای

 یررا شفاهی طوربه را آن  که  است  یافراد  ۀتجرب  بر  مبتنی  راحلم  نای  بازسازی.  شود  ارا ه  یاخالق  ماتیتصم
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 شررروع و یریرر گشررکل در  یاصررلمقولرره  و  یعلرر   طیشرررا  عنوان  به   1یفردنیب  عوامل.  اندکرده   بیان  عمل  در

 ،مررؤثر  ارتبرراط  قیطر  از  طیشرا  نیا  کهیطور  به  باشدیم  داوطلبانه  و  نهاد  مرد   یهاسازمان  در  یریگمیتصم

 در مررؤثر عوامررل  عنرروان  برره  نیشرر یپ  مطالعررات  مررورد  عوامل  نیا.  گرددیم  جادیا  افراد  تیریمد  و  یساز  میت

 عوامل خصوص در یپژوهش یهاافتهی   ینتا  با منطبق یحت  و  است  نگرفته قرار یاخالق یریگمیتصم  توسعه

 یهاپژوهش و( 2015 ،یبادل و یاسیال یمحمد از  نقل  به)  کارها  و  کسب  در  یاخالق  یریگمیتصم  بر  مؤثر

 و  باشرردینم(  2016)  همکرراران  و  یزن  و(  2016)  همکاران  و  پوردیجمش  ،(2016)  یداوودمحمد  و  یمطهر

 به  توجه  با  که  است  یخصوص  و  یعموم  یهاسازمان  ریسا  با  داوطلبانه  یهاسازمان  متفاوت  ساختار  از  نشان

 بررر هرراسررازمان نیرر ا ژه یو داتیک تا و  یامروز  داوطلبانه  یهاسازمان  یکارکرد  و  یساختار  تیوضع  یبررس

 حاضررر، پررژوهش در شررده  یطراحرر  مرردل عطف نقاط از یکی ،مؤثر ارتباطات جادیا و یگروه  یهاتیفعال

 قرروا  نیمهمتر عنوان به امروزه  که باشدیم یموثر عوامل  و  یعلطیشرا  عنوان  به  یفردنیب  عوامل  ییشناسا

 .است دیتاک  ردمو هاسازمان نیا در یکارکرد اهداف و تیفعال شروع

 مطالعرره مررورد یهاسازمان در که داد نشان ینظر  اتیادب  یبررس  و  یمحور  ده یپد  ییشناسا  از  حاصل   ینتا

 ،یاخالققضاوت  ،یاخالقادراك:  از  عبارتند  که  شودیم  یط  مرحله  چهار  یاخالق  یریگمیتصم  انجا   یبرا

-دیجمشرر  و(  2011)  همکاران  و  یشاهریام  شپژوه  با  زین  مطالعه  نیا  که  یاخالقلعم  انجا   و  یاخالقلیتما

 بررا نیهمچنرر  و باشرردیم اثرگذار  و  ریاثرپذ  عوامل  از  متأثر  ده یپد  نیا  و  بوده   منطبق(  2016)  همکاران  و  پور

 یریگمیتصررم  ،یاخالقرر رفتررار  رشررد  ایرر   و  یاخالقرر   یریگمیتصم  ندیفرا  در  که  گفت  توانیم   ینتا  به  توجه

 گونرراگون،  یبرونرردادها  چندگانرره،  یهانررهیگز  همچررون  یعوامل  که  است  یوجهچند  ندیفرآ  کی  یاخالق

 که است آن مشکل  و  اندساخته  نهاد  مرد   اریبس  را  آن  یشخص  یامدهایپ  و  نهاد  مرد   و  نامطمئن  یامدهایپ

 رانیمررد و کارکنرران یمرراراهن را آن  و  کرررد  لیتبررد  یاسرراده   یکارهررا  و  ساز  به  را  یاخالق  اصول  توانینم

 در و دیرر چیپ مختلررف یهرراتیموقع یبرررا یواحررد نسررخه هرراآن از اسررتفاده  با توانینم اام داد  قرار  سازمان

 قیترردق یبرروم روابررط  سط   در  موضوع  نیا  هاسازمان  نیا  در  یبوم  مدل  یطراح  جهت  ده یپد  نیا  ییشناسا

 نرردیفرا نیرر ا انجا  یراهنما عنوان به ده یپد نیا توسعه در مؤثر  طیشرا  عنوان  به  هاشاخص  یمعرف  با  و  افتی

 قیرر طر از حرراکم و نررهیزم طیشرررا  عنرروان  برره   2یسازمان  عوامل  یطرف  از.باشند-یم  هاسازمان  از  نوع  نیا  در

________________________________________________________________ 

1-Interpersonal Factors 
2-Organizational Factors 
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 یخاصرر   طیشرررا  شررامل   یزیرر ربرنامه  دانش  و  یآگاه  و  یفرهنگ  هوش  ،یسازمان  هوش  منابع،  نهیبه  تیهدا

 مررورد  یهرراسازمان  در  سترب  و  نهیزم  طیشرا.  گذارندیم  ریتأث  هاسمن  در  یاخالق  یریگمیتصم  بر  که  هستند

 یریرر گمیتصررم توسررعه برره کرره هسررتند یاتیخصوصرر  ۀ دهند نشان  و  ده یپد  با  مرتبط  عیوقا  محل  همان  مطالعه

 شده   یطراح  مدل  نیترجامع  خصوص  به  مرتبط  یهاپژوهش  و  مطالعات  ریسا  در  و  کندیم  داللت  یاخالق

 شررده   ده یرر د  طیشرررا  نیا  سمن،ریغ  یاهسازمان  در  یول(  1987)  گرانید  و  بومر  مدل  یعنی  خصوص  نیا  رد

 یسررازمان  یفضررا  و  جو  یعنی   باشدیم  زیبرانگ  تأمل  اریبس  مدل  نیا  در  یسازمان  یفاکتورها  یرگذاریتاث  که

-میتصم توسعه و رشد یبسترها ،یانهیزم طیشرا عنوان به و دهد جهت را افراد رفتار  تواندیم  شده،  جادیا

-عیوسرر  و تررریکل طیشرا   2یمذهبعوامل  و  1یفراسازمان  املعو  نینهمچ.  دینمایم  فراهم  را  یاخالق  یریگ

 و یاواسررطهطیشرررا عنرروان برره کرره هسررتند...  و  خچررهیتار  ،یتکنولررو،  سررط   فرهنگ،  مکان،  لیقب  از  یتر

 یباورهررا انیم نیا در و  دارند  دخالت  یاخالق  ماتیتصم  خاذات  در  افراد  یهاکنش  یچگونگ  بر  گرمداخله

 تیرر رعا عرردالت،  تیرر رعا  ات،یمعنو  به  توجه  ،یاسالم  نیمواز  تیرعا  ،یاله  تیرضا:  همچون  افراد  یمذهب

. کنندیم  یباز  هاسمن  در  افراد  یاخالق  یریگمیتصم  در  را  یموثر  و  مهم  نقش  ات یشرع  و  یاسالم  احکا 

 انررده کرد دییتأ را یاخالق یرفتارها  و  هایریگمیتصم  بر  یمذهب  یباورها  ریتأث  هاپژوهش  غالب  نیب  نیا  در

(Faramarz Gharamalki, 2018) دیگرد ییشناسا مؤلفه نیا زین حاضر پژوهش در و . 

 و رفتار افراد، یاخالق یریگمیصمت توسعه یراستا در  و  یراهبرد  طیشرا  قالب در  3یتیشخصیفرد عوامل   

 جررادیا گرداخلهم و نهیزم ،یعلطیشرا از متأثر و یمحورمقوله به پاسخ در  که  هستند  یهدفدار  یهاتیفعال

 یبرراز یاخالقرر میتصررم توسررعه از متررأثر و  افررراد  تعررامالت  و  کررنش  در  را  یمهمرر   نقش  رفتار  نیا.  گردندیم

 از متررأثر را یاخالق یریگمیتصم ندیفرا ،یاخالق یریگمیتصم مورد در  مطرح  یهاپژوهش  غالب.  کنندیم

 درون در یاخالقرر  یریرر گمیتصررم دنرر یفرا کهیطور به ندینمایم یمعرف یانهیزم  و  یساختار  ،یفرد  عامل  سه

 یسرراختار  طیشرررا  و  یانررهیزم  یهررایژگرر یو  افراد،  یهاصهیخص  متقابل  ینیآفرنقش  بر  تمرکز  سازمان  کی

 و است بوده  مهم نیا توسعه دنبال به زین ،(1987) گرانید و بومر مدل یعنی حاضر مدل  نیترجامع  که  دارد

 و  یمطهررر:  انرردداشررته  اشرراره   یتیشخصرر   و  یفرررد  وامررلع  بر  زین  یخارج  و  یداخل  مرتبط  یهاپژوهش  ریسا

 را الز  یارهررایعم و( 2016) همکرراران  و  یزنرر   و(  2016)  همکاران  و  پور  دیجمش  ،(2016)  یداوود  محمد

________________________________________________________________ 

1-Extra-organizational Factors   
2-Religious Factors   
3-Personality Factors 
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 تروی   و  حامی  سمن  زیررا  دارند  سویه  چند  تعامل  یاحرفه  اخالق  با  نهاد  مرد   هایسازمان.  اندنموده   نییتب

 جانرررب از. اسررت جامعه در شهری اخالق حتی و اجتماعی هایگروه  اصرناف، در  یاحرفه  اخرالق  کننردۀ 

 بردو از اخالقی هایمالك به پایبندی محتراج نهراد، ررد م هویرت  از  آن  انحرراف  عرد   و سمن  قوا  دیگر

 عتمررادا  تروی   سبب  سرازمانی  بررون  و  سرازمانی  درون  مناسربات  در  اخالق  به  پایبندی.  اسرت  آن  پیردایش

 و  هررانزاع  و  هرراتنش  کرراهش  در  راهبررردی  نقررش  و  اسررت  اجتمراعی  سررمایه  یرک  اعتماد.  شوندمی  آفرینی

 (. Faramarz Gharamalki, 2018; 2008) دارد اونتع و همیراری افزایش

 نیا در که ،یراهبرد ینقش عنوان به هاسازمان از نوع نیا در کاراخالق یمولفه فراوان تیاهم به توجه  با  

 ازیرر ن کرره باشدیم هاسمن با تیبوم و روابط سط  و  مؤلفه   یصح  ییشناسا  دیمو  د،یگرد  دییتأ  زین  وهشپژ

 و  ینتررا انگریرر ب هامقولرره یبرخرر  یطرفرر   از.  دارد  کرراراخررالق  مناسرربات  میتنظ  در  کارگزاران  یجد  توجه  به

 یریبکررارگ  بررا  کررهیطور  برره.  دیرر آیمرر   وجررود  برره  یاخالقرر   یریگمیتصررم  اتخرراذ  اثررر  در  که  است  ییامدهایپ

 یریگمیتصررم  عهتوسرر   بررا.  بررردارد  در  را  ییامدهایپ  و   ینتا  ها،کنش  مجموعه  وقوع  و  یاخالق  یریگمیتصم

-مرری پرریش در را خاصرری راهبردهای و کنندمی اتخاذ خاصی مواضع آن برابر در  نفعانیذ  و  افراد  ،یاخالق

 یاخالقرر ماتیتصررم از حاصررل  ینتررا  ا،هزمانسا  از  نوع  نیا  در  نظران  صاحب  و  رانیمد  دیدگاه   از  و  گیرند

 مررنعکس ،یماتیتصم نیچن  از  منت   یدهاامیپ  و  شودیم  یاخالق  یریگمیتصم  بهتر  مدل  ارا ه  و  بهبود  باعث

 در یاجتمرراع انضررباط و  یاقتصاد  انضباط  مرد ،  و  نفعانیذ  در  مثبتزه یانگ  جادیا  مثبت،یاخالق  رفتار  کننده 

 واسررط نقش که هستند یتیحما ای یرفاه گر،توسعه دوستانه،انسان یاهزمانسا ها،سازمان نیا. است  جامعه

 امررور در اثرگررذار عوامررل عنوان به داوطلبانه و یردولتیغ یهاسازمان.  نندک یم  یباز  را  جامعه  و  دولت  نیب

 & Mohammadi Eliasi) دارنررد یاارزنررده  اریبسرر  نقررش جامعرره، یاسرر یس و یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ

Badli, 2015) .و یاجتماع مسا ل یابیشهیر و شناختن و جامعه در یسازفرهنگ و یتوانمندساز در هاآن 

 ی روین بالقوه  توان یریکارگبه و  یخودباور  تیتقو  با  توانندیم ها،یکاست رفع  یبرا یعمل یهاحلراه   هارا 

 یبرررا یمناسررب  فرصت  یردولتیغ  یهاتشکل.  شوند  هااستعداد  رفتن  هدر  مانع  مرد ،  از  یمیعظ  قشر  کارآمد

 بررردن  برراال  و  یفکررر  رشررد  برره  ه،داوطلبانرر   یکارهررا  انجررا   بررا  تررا  دهنرردیم  هرراآن  برره  جامعه  در  افراد  حضور

 نیرر ا نیهمچن.  است  یانکارناشدن  جامعه  و  خانواده   عرصه  در  آن  مثبت  اثرات  که  بپردازند  خود  یهاییتوانا

 ،یاجتمرراع  یهررایگرفتار  رفررع  یبرررا  یلمللرر انیب  و  یملرر   ،یمردمرر   یهرراکمک  و  اعتمرراد  جلررب  با  هاسازمان

 .(Rahimzadeh, 2016) بردارند دولت دوش از را ینیسنگ بار توانندیم
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 نگونهیا یکارکرد اهداف و هایاستراتژ نیهمچن و پژوهش  نیا  در  شده   ییشناسا  یهامولفه  و  ابعاد  نییتب  

 مختلررف  هایسرچرررشمه  سرررمن  عالیررتف  در  یاحرفه  هایارزش  اگر  امروزه   که  دهدیم  نشان  ها سازمان  از

 منبررع  چهررار  مدرنیترره  غررر   تمرردن  و  اسررالمی  ایرران  تمردن  ی،اسرالم  هایآموزه   باستان،  ایران  تمدن  دارد 

 همرررین بررره. شررودیم هرراارزش بین گوناگون تعارضات ظهور سبب فراوانی موارد در امرر  ایرن  و  اندعمرده 

 فرهنگرری عناصررر و اخالقررری اصرررول برره دادن  سامان  و  هازشار  ندسیمه  ایران،  در  سمن  فعالیرت  در  دلیرل

 حاضررر، پررژوهش در هررامولفرره و ابعرراد  ییشناسررا  و  مرردل  فهررم  به  یابیدست  به  توجه  با.  دارد  فراوان  ضرورت

 توسررعه ده یرر پد از ریاثرپررذ و اثرگررذار عوامررل  کنترررلو  لیرر تحل  ،ییشناسا  با  نهاد  مرد   و  داوطلبانه  هاسازمان

 یزیرر مم  تیرر رعا  و  لیتسرره  را  یاخالقرر   یریگمیتصررم  بررر  یمبتنرر   یندهایفرا  توانندیم  ،یاخالق  یریگمیتصم

 .دهند شیافزا قیطر نیا از را یاحرفه اخالق اصول و اخالق

 و کسررب و یدولترر  یهرراسازمان با سهیمقا در هاسازمان از نوع نیا در مطرح یمطالعات یهامولفه  و  عوامل  

 نیرر ا تیرر هو  بررودن  یارزشرر   و  ینهرراد  سرراختار  داوطلبانرره،  تیعضررو  تیرر ماه  رخاط  به  و  بوده   متفاوت  کارها

 و نهاد  مرد   یهاسازمان  به  که  داده   شیافزا  شیپ  از  شیب  هاسازمان  گرید  به  نسبت  را  زیتما  وجه  ها،سازمان

 را شررده  ییشناسررا یهررامولفرره  یترررو و فیتوص و یساز  آگاه خصوص  در  که  گرددیم  شنهادیپ  داوطلبانه

 یهررامولفرره و رهررایغمت عمومرراً و نمرروده  یزیرر ر برنامه سازمان، تیفعال سط  و نوع به توجه با و  ندباش  داشته

 .هستند توسعه و آموزش قابل شده، ییشناسا

-یمرر   یعملکرررد  یهاشاخص  کنار  در  مکمل  یکردیرو  عنوان  به  شده،  اشاره   یهامولفه  و  ابعاد  از  یبرخ  

 مزبررور یهرراسررازمان برره لررذا و باشد سازمان ارشد رانیمد تا ءاعضا سط  از انتصا  و انتخا   یمبنا  توانند

 برره تیرر فعال نرروع به توجه با یسازمان یواحدها و هابخش  هیکل  در  هامولفه  نیا  به  توجه  که  شودیم  شنهادیپ

 .گرددیم هیتوص یانسان منابع واحد

 مررورد یهرراارزش و فرهنررگ بررا  منطبق  کامالً  پژوهش،  نیا  در  شده   ییشناسا  یهامولفه  و  ابعاد  از  یاریبس  

 قیرر طر از  کرره  گرررددیمرر   شررنهادیپ  هرراسررازمان  نیرر ا  به  و  دباشیم  داوطلبانه  و  نهاد  مرد   یهاسازمان  در  قبول

 یهاشاخص عنوان  به  هامولفه  کردن  نهینهاد  و  یریبکارگ  جهت  در  کارآزموده   انیمجر  و  مجر   مشاوران

 بانررک ترروانیمرر  و رنرردیگ خدمت به را آن سازمان هر یکارکرد  اهداف  و  هاارزش  و  هاتیاولو  با  یرفتار

 .داد قرار هاسازمان نیا اریاخت در را نموده  هیته پژوهشگر نهیزم نیا در که را یخوب یاطالعات

 بررر در را ارشد تیریمد تا و سرپرست کارکنان، از  یسازمان  سطوح  یتمام  یبرا  پژوهش  نیا  کهییآنجا  از  

 و  هامؤلفرره  ابعرراد،  تررا  کردهاسررتیرو  گونررهنیا  برره  ارشررد  تیریمد  یدج  آموزش  و  توجه  ازمندین  ،ردیگیم
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 بررا مهررم نیرر ا و برررده  بکررار سررازمان رشررد و ارتقاء در لیتحل و هیتجز روند با را  شده   ییشناسا  یهاشاخص

 هرراکالد یبرگزار  یکارشناس یهاتهیکم قالب در و فکر اتاق  و  یتخصص  یهاکارگروه   جادیا  از  استفاده 

-منطقه یهاشیهما یبرگزار  یتیریمد یندهایفرا  بهبود  و یتخصص  و یعموم یاهآموزش یهاکارگاه   و

  یترررو و آمرروزش و هرراسازمان نیا در یاخالق سند نیتدو  یالملل نیب  تا  یمحل  سط   از  هاکنفرانس  و  یا

 و  هرراکررالد  یبرگررزار  قالررب  در  یریرر گمیتصررم  و  مسرراله  حررل  یهررامهارت  آموزش  اعضاء   همه  یبرا  آن

 .گرددیم شنهادیپ هاسازمان نیا به اعضاء هیکل به یموزشآ یهاه کارگا

 کررهدارند وجود محقق راه  سر بر ییهاتیمحدود شهیهم و ستین اشکال از یخال پژوهشی و مطالعه  یچه  

ترررین و مهررم  داشررته  وجررود  ییهاتیمحدود  زین  مطالعه  نیا  در.  کندیم  دور  آن  آل  ده یا  حالت  از  را  مطالعه

 مواقررع  ارییبسرر   در  ل،یدل  نیهم  به  .هستند  یذهن  و  یعانتزا  یمیمفاه  یانسان  دگاه ید  از  ینسازما  لمسا اینکه  

 کرره داشررت مرردنظر را نکترره نیا دیبا زین قیتحق نیا در.  شودیم  دشوار  الیخ  و  تیواقع  انیم  مرز  جداکردن

 هررایضفرررشیپرر   از  کامررل  طوربرره  باشررند  نتوانسته  مصاحبه  سؤاالت  به  ییپاسخگو  در  هانمونه  است  ممکن

 انیب موجود تیواقع  عنوان  به  ی(منف  چه  و  مثبت  چه)  را  خود  یذهن  ادراکات  تنها  و  ابندی  ییرها  خود  یذهن

 زانیرر م از نظررری، اشررباع تررا گرفته انجا  هایمصاحبه باالی حجم که است دواریام محقق البته باشند،  کرده 

 .است حاضر قیتحق هایتیحدودم از یکی امر نیا وجود، نیا با. باشد کاسته تیمحدود نیا
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