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Abstract
Organizational ethics contains moral standards that organizations of these days
need to carry out their business well. On the other hand, considering the fact that
Nahj al-Balaghah is full of moral instructions, it is possible to explain the themes of
organizational ethics excellence through this important source. This is a mixed
research. In the qualitative part, the themes of organizational ethics excellence were
extracted from Nahj al-Balaghah through theme analysis. Using theme analysis, 231
basic themes, 67 sub-themes, 8 main themes and 4 general themes were extracted.
Lincoln and Juba's trust value was used to measure the reliability. Reliability was
confirmed by agreement coefficient between the two identifiers. The relative content
validity coefficient (CVR) and content validity index (CVI) were used for
confirming the validity. Using Dematel method in a quantitative part of the research,
the one-way and two-way relationships and the general themes of organizational
ethics excellence were examined. Attention to ethical relation and precise selection
of individuals composed the causal elements among the four general themes
extracted. Furthermore, paying attention to moral communication and consideration
of creating moral conditions and environment presented the most interaction with
other themes.
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چكيده
اخالق سازمانی ،حاوی معیارهای اخالقی است که سازمانهای امروزی برای انجام هرچه بهتر کارهاای خا، ،
به آن نیازمندند .از س،ی یگر بات،جه به اینکه نهجالبالغه از آم،زههای اخالقی سرشار است و مایتا،ان باه تبیای
مضم،نهای تعالی اخالق سازمانی با استفا ه از ای منبع مهم پر اخات .رو

پاهوه  ،آمیهتاه اسات .ر بها

کیفی با کمک تحلیل مضم،ن ،مضم،نهای تعالی اخالق سازمانی از نهجالبالغه استهراج شد .با اساتفا ه از تحلیال
مضم،ن 231،مضم،ن پایه 67 ،مضم،ن فرعی 8 ،مضم،ن اصلی و  4مضم،ن کلی استهراج گر ید .بارای محاساب
اعتما پذیری از ارز

اعتما لینکل و گ،یا استفا ه شد .محاسب پایایی با کمک ضریب ت،افق بی

انجام شد .برای روایی از ضریب نسبی روایی محت،ا ( )CVRو شااخ
قسمت کمیِ پهوه

با استفا ه از رو

و شناسهگاذار

روایای محتا،ا ( )CVIاساتفا ه شاد .ر

 ،Dematelرابط یکطرفه و وطرفاه ،مضام،نهاای کلای تعاالی اخاالق

سازمانی بررسی گر ید .ر میان چهار مضم،ن کلی استهراجشده ،ت،جه به ارتباط اخالقای و قات ر انتهاا
گزین

و

افرا  ،عناصر علّی است .همچنی ت،جه به ارتباط اخالقای و ت،جاه باه ایجاا شارائط و محایط اخالقای،

بیشتری تعامل را با یگر مضم،نها ار .
كليدواژهها :اخالق سازمانی؛ تعالی اخاالق ر نهاجالبالغاه؛ تحلیال مضام،ن نهاجالبالغاه؛ اخاالق ساازمانی ر
نهجالبالغه؛ مدیریت اسالمی.
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مقدمه
به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان ،سازمانها ،وجه انکارناپذیر دنیای امروز را تشکیل میدهند .در
زندگی امروزی به هیچ وجه نمی توان از پیوند با سازمان فرار کرد .اندیشمندان مدیریت در تعریف
سازمان ،آن را نهادی اجتماعی میدانند .به هر میزان که سازمانها به اخالق بیشتتر پایننتد بادتند در
تحوالت اجتماعی ،مسیر صتال را بیشتتر در پتیو خواهنتد گرفتت یمن قتی .)90 :1397 ،اگتر در
سازمان ارزدهای اخالقی رعایت دود ،نیروی انسانی آن سازمان به ارزشهای سازمانی وفادار ،و به
حفظ عضویت در آن سازمان متمایل خواهد بود؛ نتیجته آن ،افتزایو بهتر وری و کتارایی ،ایجتاد
خالقیت و نوآوری ،یکپارچگی و همنستگی ،بهنود کیفیت ،جلوگیری از فستاد و ستوا استتفاد از
قدرت است یساکی و همکاران .)118 :1395 ،دربارۀ اهمیت اخالق ستازمانی متیتتوان گفتت کته
اخالق سازمانی بر فعالیتها و نتایج سازمان تتثییری چشتمگیر دارد .اختالق ستازمانی ،بهتر وری را
افزایو میدهد؛ ارتناطات را بهنود میبخشد .با حاکمیت اخالق سازمانی ،اطالعات به آسانی منتقل
میدود .در همین راستا ،اقتصاددانان ،هشدار داد اندکه ضعف اخالق ستازمانی باعتف فراگیردتدن
فقر و فساد در جامعه خواهد دد یمیر محمد تنار و همکاران .)189 :1396 ،اخالق و رفتتار اخالقتی
در محیط سازمانی ،در حال تندیلددن به روش در قرن  21است .اخالق ،دیگر ،تجمالتی و صترفا
ایرگذار بر تصمیم گیری سازمان نیست ،بلکه بر کل فرهنگ سازمانی تثییر متیگتذارد یگرایگتر و
پولس .)169 :2019 ،1سازمانها بهطور فزایند ای به مناحف مرتنط با اخالق توجه متیکننتد .توجته
بهاخالق به عنوان عاملی حیاتی در مسائل سازمانی در حال افزایو است .در ستالهتای اخیتر رفتتار
اخالقی و اقداماتی که سعی در تضمین آن دارند ،مورد توجه سازمانها قرار گرفته استت .تتثییرات
منفتتی رفتتتار خیراخالقتتی یهمتتتون اختتتال  ،تقلتتر در صتتدور صورتحستتاا ،فرینکتتاری ،رفتتتار
جانندارانه و تنعیضآمیز) در سازمانها خیرقابل انکار است .رفتار خیراخالقی ،یکی از خ رنتاکترین
بیماریهاست که به اعتماد عمومی آسیر میرستاند ینتافعی .)83 :2015 ،2در اوایتل قترن بیستت و
یکم ،کالهنرداریهای مالی ،افزایو یافت و رسواییهای اخالقیِ پی در پی در سازمانهتا ،پدیتدار
گشت .چنین رسواییهایی پیامدهای زیادی را در بردادت؛ سازمانهای زیادی وردکست دتدند و
افراد زیادی ،دغل خود را از دست دادند؛ میزان پسانداز خانوارها پایین آمد و طنیعتا مترد نستنت
1. Grigoropoulos
2. Nafei
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به سازمانها بدبین ددند .بیشتر مدیران سازمانها نیز نه فقط در مقابل رفتار فردی خیراخالقی ختود،
بلکه در مقابل رفتارهای خیراخالقی اعضای ستازمان نیتز زیتر سترال رفتنتد یحضترتی و معمتارزاد
طهران .)63 :1393 ،امروز  ،مسائل در ارتناط با محیط زیستت ،ستالمت کارکنتان ،تعتارا منتاف ،
تجاوز به حریم دخصی کارکنان ،هدایای نامعقول ،مالیاتگریزی ،موج جدیدی از مسائل اخالقتی
را در سازمانها به وجود آورد است .بسیاری از سازمانها به این بلوغ رسید اند که بتیاعتنتایی بته
مستتائل اخالقتتی در ستتازمان بتته از بتتینرفتتتن آنهتتا متتیانجامتتد .در وضتتعیت کنتتونیِ جامعتتن ایتتران،
رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی بهوجود آورد است؛ مسائلی چتون ننتود
انگیز  ،اتالف وقت ،گریز از محل و سرگردانکردن مراجعان ،داخصهای ضعف اخالق سازمانی
دناخته دد است یمیر محمد تنار و همکاران .)190 :1396 ،بترای رهتایی از چنتین وضتعی ،تنیتین
مضمونهای تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهجالنالخه ،می تواند در دستیابی بته مقیتا

مشتتر

و

راهنمای برنامه ریزی و عمل برای مدیران و همن دستاندرکاران سازمانها سودمند بادد .باتوجه به
اینکه کتاا دریف نهجالنالخه ازجمله مهمترین مناب در جامعن اسالمی ایران بتهدتمار متیرود کته
آموز های ناا آن از نکات اخالقی سردار است ،این پووهو قصد دارد با کم

گترفتن از مننت

خنی نهجالنالخه ،مضمونهای تعالی اخالق سازمانی را استخراج ،و آنها را از جهتت روابتط علتی و
معلولی و تعاملی ،اولویتبندی کند.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
اخالق و اخالق سازمانی
برای دناخت «اخالق سازمانی» ،باید مفهو «اخالق» را دناخت .عالمه مجلسی بیتان کترد کته
اخالق ملکه ای نفسانی است که کار به آسانی از آن صادر میدود و برخی از این ملکات ،ف ری و
ذاتی است و پار ای از آنها با تفکر و تمرین و تالش بهدست میآید .برای اختالق سته پایته وجتود
دارد:
پاین اول ت وظایف :رفتارهای مورد انتظار از ادخاص است که نقوهای خاصی را ایجاد میکند
یوارا .)10 :2007 ،1پاین دو ت فضائل :فضیلت ،ملکه ،عادت وکیفیت است یفرانکنتا.)143 :1392 ،
1. Svara
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ل درستت یتا الزامتی را دتکل
پاین سو ت اصول :حقایق اساسی است که پاین رفتار است و نتو عمت ِ
میدهد یوارا .)10 :2007 ،اخالق میتواند سنجشگرِ درستی و ادتنا بودنِ اقدامات گذدتته و حتال،
تعریف دود ییالکین و جننویر.)1 :2015 ،1
اخالق سازمانی در چهار دهن گذدته ،یکی از دخدخه های طراحان سازمانی بود است .تا پتیو
از این ،نظریهپردازان سازمانها بر این نکته تثکید میکردند کته طراحتی ستاختار مناستر بتههمترا
وض قوانین و مقررات و پاینندی به آن ،می تواند سازمان را در مسیر موفقیت قرار دهد؛ اما بهمترور
زمان آدکار دد که ساختار سازمانی و وض قانون خوا برای ادارۀ بهتر ستازمانهتا کتافی نیستت.
پاینندی به رعایت اخالق ،میتواند بهعنوان قانون نانودته و بدون ناظر ،اقدامات ناهنجتار را کنتترل
کند یمن قی 94 :1397 ،ت  .)91اخالق سازمانی ،م العه روشهای روزمر اخالقی استت کته در آن
ارزدهای سازمانی به صورت انصتاف ،دتفقت ،صتداقت ،احتترا و مستوولیت پتذیری در رفتارهتا و
ساختارهای سازمانی نمایان میدود یلتندر .)4 :2015 ،2اخالق سازمانی بر بررسی و عمتل بته رفتتار
اخالقتتی از طری تقِ توضتتیز و ارزیتتابی ارزدتتهای ریشتتهدار در ختتطمشتتیهتتا و رفتتتار ستتازمانی و
جستجویساز و کارهایی برای اخالقی کردن عملکردها نتاظر استت ییوستفی .)36 :1391 ،مقصتد
توسعن اخالق سازمانی ،ایجاد محیط کاریِ مناسنی است که در آن افراد با یکدیگر با احترا رفتتار
کنند؛ از کار خود احسا

خرور ،و به یکدیگر توجه کنند؛ بر ارتقای پاسخگویی همتت گمارنتد و

برای مناف عمومی ،مردمی و سازمانی برتری قائل دوند یمُنزل .)36 :1391 ،افزایو فشتار در متورد
عملکرد کاری بر فرد یا گرو  ،کته ختارج از انتظتارات از ستازمان استت ،ستوا استتفادۀ جنستی از
همکاران ،عموما توسط افرادی که قدرت بیشتری دارند ،سوا استفاد فیزیکی یا آسیر رساندن بته
حیثیت فردی یا گروهی ،هتر یت

از ایتن متوارد متیتوانتد تتنو و دلهتر ایجتاد کنتد یهتاروی و

همکاران 28 :2008 ،3و .)27
اما علیی ) در تما مراحل زندگی و در رفتار مدیریتی و حکتومتی ختود براستا

درستتی و

استواری در حق عمل کرد و هرگز از را و رسم مستقیم خود دور نشتد و بترآن استتقامت ورزیتد؛
پس از بهدستگرفتن حکومت ،چون قانونگرایی و دایستهساالری و حقوقمداری و عتدالتورزی
را مننای ادارۀ کارها قرار داد با مخالفتها و فتنهگریها و بحرانسازیهای بسیار روبه رو دتد؛ امتا
1.Yalçın & Gençbüyür
2. Letendre
3. Harvey & et al
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راست و استوار ایستاد .برخی اظهار میکردند که اگر میخواهد با این مشکالت روبهرو نشتود ،را
تنعیض پیو گیرد و از مساوات و اجرای عدالت چشم پودد و دایستهستاالری و حقتوقمتداری را
به وقتی دیگر موکول کند .اما علیی ) هرگز به ایتن خواستته هتا تتن نتداد و در برابتر کجتیهتا و
ناراستیها محکم ایستاد یدلشادتهرانی.)221 :1394 ،
مروری بر برخی از نظریههای اخالق :برخی از مهمترین این نظریهها در اینجا معرفی میدود:
ت نظریه تحول اخالقی سازمانها :برخی از دانشتمندان متدیریت ،پتنج مرحلته در تعتالی اختالق
پیشنهاد کرد اند:
مرحله اول ت ایجاد سازمان خیراخالقی :سازمانهایی که نه تاب اخالقند و نه تاب قانون.
مرحله دو ت ایجاد سازمان قانونگرا :بنگا هایی با رویارویی حداقلی با اخالق.
مرحله سو ت ایجاد سازمانهای اخالقی ابزار انگار :سازمان ،نه بهدلیل باورِ درونی ،بلکه بهدلیتل
انگیز های بیرونی به اخالق مع وف است.
مرحله چهار ت ایجاد سازمان اخالقی فردگرا :پاینندی به اخالق در آن ،ریشه و اصالت مییابد.
مرحله پنجم ت ایجاد سازمان هویتا اخالقی :سازمانی که درآن اخالق بهمنزلته مزیتت راهنتردی،
نقو محوری دارد یفرامرز قراملکی 268 :1395 ،و .)267
ت نظرین اخالق تنو نوادی ،قومی و فرهنگی :در بسیاری از موارد ،میتتوان بتا پتذیرش تفاوتهتا
ننود توافقها را حل کرد و بهجای نادید گرفتن تفاوتهتا از تنتو فرهنتگهتا بهتر گرفتت .حتق
اخالقی هر ف اعل اخالقی به نواد ،قومیت و فرهنگ وی وابسته است یصان پور 275 :1395 ،ت .)272
ت نظریه تحولِ وجودی :می توان رفتتار اخالقتی را در ستازمان در پرتتو نظریتن تحتول وجتودی
رمزگشایی کرد:
مرحلن اول .زندگیِ کود ِ حیوانوار :نه مسوولیتی در میان است و نه فعل اخالقی.
مرحلن دو  .زندگیِ اخالقیِ عقالنی :توجه به جامعه و وظائف خویو در برابر جامعه ،مع توف
میدود.
مرحلن سو  .زندگیِ اخالقیِ دینی :باور به خداوند متعال ،منشث مشتروعیت و موجتر معنتاداری
تکالیف میدود.
مرحلن چهار  .زندگی ایمانی :دینداریِ خالصانه ،رهنمون حیات طینته و زنتدگیِ ایمتانی استت
یفرامرز قراملکی 272 :1395 ،ت .)269
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ت رویکرد منو لیکونا :زندگی موفق در پرتو اخالق امکانپذیر است و در ساین کستر دوگونته
منو بهدست میآید :منو عملکردی :1ویوگیهایی است که برای دکوفایی استعدادها متورد نیتاز
است .برای مثال ،انگیزۀ درونی و سختکودی.
ت منو اخال قی :از نظر لیکونا ،زندگی اجتمتاعی موفقیتت در پرتتو روابتط عادالنته و همترا بتا
مسوولیتپذیری ،تحقق مییابد یحسنی.)361 :1394 ،
ت نظرین اخالق گفتگو :براسا

این نظریه اگتر در گفتگوهتا ،هتیچ اصتول یتابتی لحتا ،نشتود،

امکان مفاهمن اخالقی میان افراد فراهم نخواهد دد و زمینههای نزا هر روز بیشتر خواهد دتد؛ امتا
اگر من ق گفتگوها بر مشترکات و مسلمات اخالقی انسانیت منتنی بادد ،فرایند گفتگتو بتهگونتهای
مسالمتآمیز طی خواهد دد.
2

ت نظرین اخالق مراقنت :طنق نظر گیلیگان  ،زنان بیو از مردان به حیات اخالقتی عالقته دارنتد؛
زیرا بهدلیل ویوگیهای مادرانه دان ،ذاتا دربارۀ حقوق افراد بشر تعهد فراوانی احسا

میکننتد .در

اخالق مراقنت ،که اخالقی مادرانه است ،انتقال عواطف بویو دلسوزی و همدردی ضروری استت
یصان پور 279 :1395 ،ت .)283
در جدول  1برخی از مرتنطترین پووهوهای داخلی و خارجی بهصتورت خالصته ارائته دتد
است:
جدول  .1خالصهای از نتایج پژوهشهای حوزۀ تعالی اخالق سازمانی
محققان

عنوان پژوهش
بررسی منش،ر

قابزل ،و
نا ری
()1395

او ی و
همکاران
()1396

با هدف بررسی ع،امل اخالق سازمانی بهمنظ،ر تدوی منش،ر اخالقیات سازمانی از یدگاه امام علی(ع) انجام شد.

اخالقیات سازمانی بررسی پهوه
با بهرهگیری از

نشان می هد که اص،ل اخالق سازمانی :،عدالت ورزی ،صداقت و صراحت ر کاار ،ساعه صادر،

پرهیز از خ ،بزرگ بینی و سلطهگری ،وظیفهشناسی و مسئ،لیتپذیری ،وقتشناسی ،مهارورزی ،چشامپ،شای از

کالم امیرمؤمنان ر خطاها و لغز ه ا ،خدمتگزاری ،وفای به عهد ،مدارا (با کارکنان و اربا
نهجالبالغه

م،س،ی

خالصهای از نتایج

ارزیابی میدانی
الگ،ی ارز های
سازمانی مبتنی بر
آم،زههای
نهجالبالغه

رج،ع) ،فروتنی با مر م و نرمخا،یی باا

آنان و امانتداری است.
پهوهشگر با استفا ه از تحلیل مضم،ن ،ابتدا به اساتهراج مضام،نهاای پایاه ،ساازماندهنده و فراگیار پر اختاه و
سرانجام مضم،نهای فراگیر ارزشهای اخالقی ا فرهنگی ،حرفه ای ،انشی ا بینشی و بنیاا ی را اساتهراج کار ه
است .سپس با استفا ه از تحلیل عاملی تأییدی نشان ا ه است که بی ارز هاای انشای اا بینشای ،ارز هاای
حرفهای ،ارز های بنیا ی و ارز های اخالقی ا فرهنگی با ارز های سازمانی مبتنی بر آم،زههای نهجالبالغاه،
رابطه معنی اری وج ،ار  .همچنی نتایج پهوه

نشان می هد که و شاخ

ارز های حرفهای و ارز های

اخالقی ا فرهنگی نسبت به ارز های بنیا ی و ارز های انشی ا بینشی از اهمیت بیشتری برخ،ر ار است.

1. Performance character
2. Gilligan

تبیین مضمونهای تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهج البالغه

محققان

عنوان پژوهش
اخالق سازمانی:

غالمی
()1388

خالصهای از نتایج
انضباط کاری ،مهرورزی ،ا ورزی ،حُس خلق ،مشاورت ،ت،اضع ،وفای به عهد ،خادمتگزاری باه مار م ،تکاریم

مشکالت ،م،انع و اربا
راهکارها
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رج،ع ازجمله شی،ههای تعالی اخالق سازمانی م،ر تأکید اسالم است .پهوهشگر بر انتها

سازمان و کفایتِ پر اختها به کارکنان و بهرسمیتشناخت افشاگری ،تأکید میکند.
و مضم،ن فراگیر ع،امل سازمانی و انسانی به رو

شناسایی مؤلفههای شامل مضم،نهای سازمان هنده شایستهساالری ،آم،ز

پ،رمجر
و همکاران
()1399

افرا شایسته ر

تحلیل مضم،ن شناسایی شد .مضم،ن فراگیر ع،امل سازمانی
اص،ل اخالقی ،تصمیمگیری مشارکتی ،استفا ه صحیح از

سازمان اخالقی از منابع سازمانی ،رعایت اعتدال ،عدالت سازمانی ،پی بینیپذیری ،ایجا نظام تش،یق و تنبیه بار اسااع عملکار و
یدگاه قرآن و

ایجا واحدهای نظارتی است .ع،امل انسانی شامل مضم،نهای سازماندهنده رفتار شهروندی ساازمانی ،پرهیاز از

نهجالبالغه

رفتارهای آمرانه ،عملکر اخالقی ،حفظ احترام افرا  ،رعایت حریم خص،صای افارا  ،حفاظ عازت نفاس ،سا،
استفا هنکر ن از پست و مقام است.
چهار عامل ارز های اخالقی ا فرهنگی ،ارز های انشی ا بینشی ،ارز های حرفهای و ارز های بنیا ی باه
رو

م،س،ی
او ی و
همکاران
()1395

تحلیل مضم،ن ،استهراج شد .مضم،نهای ارز های اخالقی ا فرهنگای از جهات فار ی شاامل صابر و

طراحی و تبیی

شکیبایی ،قناعت و سا ه زیستی ،نفی جسد ،نفی تکبر و خ ،پسندی ،نفی شکمبارگی ،و از جهت اجتماعی ،شاامل

مدل ارز های

مدارازی ،حقمح،ری ،اعتدال ،نفی تندخ،یی ،نفی سه چینی و تأکید بر خ،شرویی است .مضم،نهای ارز های

سازمانی مبتنی بر

انشی ا بینشی شامل ان مح،ری ،حکمتورزی ،آیندهنگری ،ژرف اندیشای اسات .مضام،نهاای ارز هاای

آم،زه های

حرفه ای شامل ارزیابی صحیح ،حس سابقه ،تجربه مح،ری ،شایستگی خان،ا گی ،ت،انمندی و هیبت و عبرتگیاری

نهجالبالغه

الهای

است .مضم،نهای ارز های بنیا ی از جهت خدامح،ری شامل آخرتگرایی ،تأکید بر نماز ،ت،جه به پا ا

و تق،ا و پرهیزگاری است و از جهت عدالتورزی شامل عدالت اجتماعی ،عدالت رویاهای ،عادالت ماراو های و
انصافورزی است.
مشایهی
پ،ر ()1390

کرایگر و
گا فری

1

()2014

کاواه،

2

()2015
ساندا و
کاراع

3

()2014

مبانی اخالق کار از زمینه های اخالق کار را تق،یت خداباوری ،ت،جه به شأن و جایگاه حقیقی انساان ،اماناتپناداری کاار ،ت،جاه باه
یدگاه امام
علی(ع)

کارآمدی و کارایی افرا  ،ت،جه به عالیق افرا  ،تش،یق و تنبیه عا النه و بهم،قع و ت،جه باه ع،اطاو و احساساات
انسته است.

رویکر ی جدید

ع،امل اجتماعی اخالقی ،همچ،ن سنتها ،هنجارها و آرمانهای اجتماعی بههمراه ع،امل روانی ،همراه باا ع،امال

ر شکل هی

خِرَ جمعی همچ،ن مش،رت و انتها های مناسب به پیامدهای روانی ر سازمان منجر میش ،که عبارت اسات

ه،یت و اخالق

از :ت،سعه کیفیتها /ارز ها به سمت انسجام ،صداقت ،وفا اری و بهب ،ویهگیهایی چا،ن لسا،زی ،قادر انی،

حرفهای
مطالعه کمی روابط
بی اخالق کار و
رضایت شغلی
برخی مالحظات ر
ساختار
سیاستهای اخالقی

فروتنی ،بهش
ه ارز

و حس عدالت.

اخالقی اصلی عبارت است از :عشق و مهربانی ،شجاعت و جسارت ،کار هماهنگ باا یکادیگر ،تاال

برای رسیدن به اهداف عالی ،اشت رهبری و تهی خط،ط راهنما ،انصاف ،رسیدن باه خ ،شاک،فایی و م،فقیات،
نشاندا ن مهمانن،ازی ،غرور و جستج،ی ان
اص،ل اخالقی مح،ری سازمان ،حفاظت از حریم خص،صی و حق،ق کارکنان و ارز های اخالقی عملیاتی سازمان
عبارت است از :تق،یت روابط با مشتریان ،عرضهکنندگان ،ج،امع ،اشت صداقت و رفتار محترمانه

1. Crigger & godfrey
2. Kawaauhau
3. Sandu & caras
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محققان
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عنوان پژوهش

کتس،پلس

اخالق رمانی:

1

اخالق ر ورای

وهمکاران
()2015

سیم،ع و
همکاران

2

()2019

هم فرایندها
خ ،ا راکی از
اعمال غیراخالقی
مدیریت منابع
انسانی

خالصهای از نتایج
اص،ل اخالقی ر سازمانهای رمانی عبارت است از :افتهار به اعتما ایجا شده ،احترام به حق،ق افرا  ،تعهد ر
پرهیز از آسیبرساندن ،رفتار بیطرفانه و عرضه خدمات کافی ،احترام به خ ، ،افزای

ان

و مراقبت از خ. ،

محیط سازمانی با چارچ ،های مسئ،لیت پذیری اجتماعی و اخالقای احاطاه شاده اسات کاه ایا چاارچ ،هاا
خ ،مراقبتی اخالقی ر حرفه را افزای

می هد .ر مجم،ع ،یافته ها براهمیت سامانه کنترل و نظارت و سامانههای

تنبیهی برای جل،گیری از تهطی از هنجارهای اخالقی تأکید میکند.

در امتداد مرور پیشینه پووهو ،مالحظه دد که اصتوال در زمینتن تعتالی اختالق ستازمانی یتا بتا
تثکید بر نهج النالخه ،پووهشی صورت نگرفته و یا صرفا به استخراج برخی از ویوگیهتا و ارزشهتا
در نهج النالخه پرداخته دد است .در هر صورت ،نوآوری پووهو به این دلیتل استت کته بتهطتور
مشخص به تعالی اخالق سازمانی با بهر گیری از نهج النالخه پرداخته است .عالو بر این بتا کمت
روش دیمتل ،ددت و جهت راب ن مضمونها را بهصورت یکسویه و تعاملی مورد بررسی قرار داد
است .سراالت اصلی پووهو ،دامل این موارد است:
ت تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهجالنالخه ،چه مضمونهایی دارد ؟
ت ددت و جهتِ راب ن مضمونهای کلی استخراج دد برای تعتالی اختالق ستازمانی از جهتت
یک رفهبودن یعلی و معلولی) و دوطرفه بودن یتعاملی و تثییرگذاری و تثییرپذیری همزمان) چگونته
است؟
به منظور پاسخ به سراالت پووهو ،فرایند دکل  1بهعنوان مراحل پووهو مدنظر قرار گرفت:

1. Kotsopoulou & others
2. Simões & et al

125 /
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مطالع اولیه

مطالعه و مصاحب اکتشافی با سه نفر از خبرگان

تدوی طرح پهوهشی و سؤاالت پهوه

کاو

ر مت نهجالبالغه و تحلیل مضم،ن

مصاحب عمیق و ارائه مضم،نها به ه نفر از خبرگان انشگاهی

کاوش در متن نهج النالخه و تحلیل تم
ارائ پرسشنامه به سی نفر از خبرگان سازمانی و استفا ه از رو

سنج

یمتل

روایی و پایایی کمی و کیفی مضم،نها استهراجشده

نتیجهگیری

شكل  .1فرایند انجام پژوهش

روش پژوهش
روش تحقیق از نظر مننا در دمار پووهو هتای آمیختته یکیفتی و کمتی) استت .ایتن پتووهو،
موضو را به دو روش ،پیگیری میکند:
اول .روش کیفی پووهو :یافتن مضمونهای فرعی و اصلی و کلتیِ تعتالی اختالق ستازمانی بتا
استفاد از تحلیل مضمون و استفاد از مصاحنه های اکتشافی با سته نفتر از خنرگتان کته دارای ایتن
مال ها بود اند:
 .1آدنایی عمیق با نهجالنالخه؛  .2آدنایی با مفهو اخالق و نظریات اخالقی.
اطالعات توصیفی این خنرگان در جدول ذیل آمد است:
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جدول  .2اطالعات توصيفی خبرگان به منظور اكتشاف مضمونها
ردیف

رشته تخصصی

سابقه فعاليت جنسيت فراوانی

عنوان علمی یا پست سازمانی

1

کتری نهجالبالغه

استا انشگاه

 20سال

مر

1

2

کتری نهجالبالغه

عض ،فعال بنیا نهجالبالغه

25سال

مر

1

4

کتری مدیریت منابع انسانی

پهوهشگر نهجالبالغه و استا انشگاه

20سال

مر

1

در مرحلن بعد برای تحلیل کیفی مضمونهتا ،از ارزش اعتمتاد 1روش لیتنکلن و جوبتا 2استتفاد
دد.
دو  .روش کمی پووهو :سنجو میزان پایایی مضمونهای استتخراج دتد از نهتجالنالخته بتا
داخصِ تکرارپذیری یتوافق بین دو دناسهگذار) و محاسنن روایی کمی مضمونها ،با استفاد از دو
ضریر  CVRیضریر نسنی روایی محتوا) و  CVIیداخص روایی محتتوا) و نیتز بررستی جهتت،
ددت و نو روابط یک رفه و دوطرفن مضمونهای کلی تعالی اخالق سازمانی بر یکدیگر با استفاد
از ابزار پرسشنامه و روش دیمتل.
3

پووهشگر در روش کیفتی بتا استتفاد از روش تحلیتل مضتمون  ،مضتمونهتای تعتالی اختالق
سازمانی را از کتاا نهج النالخه استخراج کرد .تحلیل مضمون ،ابزاری مفید و منع ف برای تحلیتلِ
حجم زیادی از داد هایِ پیتیتد و مفصتل استت یحستنقلی پوریاستوری و دیگتران 523 :1394 ،ت
.)520
در مرحلن بعد به سنجو پایایی و روایی کمی و کیفتی ،مضتمونهتا اقتدا دتد .در نهایتت در
مرحلن کمی پووهو برای محاسنن میزان تثییرگذاری و تثییرپذیری مضمون اصلی و کلی با استفاد
از پرسشنامه ،از  30نفر از خنرگان و مدیران سازمانها نظرخواهی دد تا نظر خود را در قالر جدول
ماتریسی بیان کنند و برای محاسنات از روش دیمتل ی 4)DEMATELاستتفاد دتد .دتاخصهتای
انتخاا خنرگان اداری و سازمانی در این مرحله ،دامل موارد زیر بود است:
 .1آدنایی بتا مفهتو اختالق و نظریتات اخالقتی؛  .2آدتنایی بتا نظریته هتای ادارۀ ستازمانهتا؛
 .3آدنایی با عرصه عمل و اقدا در ادار سازمانها؛  .4دادتن پست ستازمانی بتا رتنتن متدیریتی در

1. Trustworthiness
2. Lincoln & Guba
3. Thematic analysis
)4. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL

تبیین مضمونهای تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهج البالغه

سازمان؛  .5دارابودن مدر
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دکتری.

تحلیل مضمون ،فراگردی بازگشتی است که در آن ،حرکت به عقر و جلو در بین مراحل آن
وجود دارد .در میان روشدناسی های متعدد و مشابه کیفتی ،تحلیتل مضتمون بته هستتی دناستی یتا
دیدگا نظری خاصی مرتنط نیست .این امر ،تحلیل مضمون را به رودی انع اف پذیر تندیل میکند
یمتتاگویر و دلهانتتت .)33502 :2017 ،1فراینتتد رویکتترد دیمتتتل دتتو گتتا اصتتلی دارد .1 :ستتاخت
ماتریس نظرسنجی؛  .2ساخت ماتریس تصمیمگیری اولیه؛  .3محاستنن متاتریس اولیته؛  .4استتخراج
ماتریس کامل؛  .5تعیین ارزش آستانه و نقشن ارتناط ایر؛  .6تحلیل یآذر و همکاران.)324 :1397 ،

یافتهها
یافتههای تحليل مضمون و پایایی و روایی آنها
پس از م العات اولیه ،مفاهیم مضمونهای فرعی از نهتجالنالخته استتخراج دتد .در بررستیهتا
باتوجه به همپودانی بعضی از مضمونهای با استفاد از نظر سه نفر از خنرگتان دانشتگاهی ،دوبتار
مضمونها سازماندهی ،و موارد تکراری ،حذف دد .روش استتخراج مفتاهیم مضتمونهتای فرعتی
بهطور خالصه در جدول زیر آمد است:
جدول  .3خالصهای از مفاهيم مضمونهای فرعی تعالی اخالق سازمانی استخراجشده از نهجالبالغه
مفاهيم مضمونهای
فرعی
راسخ ب ،ن ر کسب علم
نقدپذیری سازمانی

مضمونها در نهجالبالغه

سند در نهجالبالغه

« و گرسنه اند که هیچگاه سیر نش،ند :طالبِ علم و طالبِ نیا».

(حکمت.)449/

«بنگر که اگر سیرتی نیک ،اشتم ،یاریم کند و اگر بدکار ب ،م ،از م
به،اهد تا به حق بازگر م».

الگ،گیری از رمانگری

«طبیبی است که ر میان بیماران میگر تا ر شان را رمان کند ...

پیامبر(ص)

با اروهای خ ،ر پی یافت غفلت ز گان است».

پرهیز از خُر ه گیری
ایجا مجرای مستقیم
گزار

هی

«مر م بر او (عثمان) خُر ه گرفتند و م که مر ی از مهاجران ب ،م،
هم،اره خشن ،ی او را میخ،استم و کمتر ،سرزنش

میکر م».

«م  ،خ ،ر میانِ لشکرم .شکایتهای خ ، ،به م رسانید و از آن
سهتیها که از ایشان به شما رسد  ...با م

ر میان نهید».

(نامه)57/
(خطبه.)107/
(نامه)1/

(نامه)60/

1. Maguire & Delahunt

سال  ،29شماره  ،1بهار 1400

 / 128نشریه علمی مدیریت اسالمی

مفاهيم مضمونهای

مضمونها در نهجالبالغه

فرعی

سند در نهجالبالغه

«پس باید کارِ مر م ر حقی که ارند ،نز ِ ت ،یکسان باشد که از ستم،
عدالت رویهای

(نامه.)59/

نت،ان به عدالت رسید و از هر چه همانندِ آن را ناروا میشماری ،وری
گزی ».

بهمنظور ستنجو میتزان اعتنتار و پایتایی مضتمونهتا از دتاخصِ تکرارپتذیری یتوافتق بتین دو
دناسهگتذار) استتفاد دتد .پایتایی بتین دناستهگتذار بته درجتهای ادتار متیکنتد کته دو یتا چنتد
دناسه گذار ،نتایج یکدیگر را تکرار میکنتد؛ بتدین منظتور ،نتتایج استتخراج مضتمونهتا بته یت
دانشجوی دکتری نهج النالخه ارائه دد تا به عنوان همکار دناسهگتذار در پتووهو دترکت ،و نظتر
خود را برای محاسنن پایایی مضمونها بیان کند .سپس دناسههای پووهشگر و همکار دناسهگتذار،
در فرمول زیر قرار داد دد:
× 100

تعدادتوافقات×2
تعداد کل کدها

= درصد پایایی

نتایج داخص تکرارپذیری دربارۀ مضمونهای پذیرفته دد در جدول ذیل آمد است:
جدول  .4نتایج پایایی از طریق شاخص تكرار پذیری (توافق بين دو شناسهگذار)
عنوان

تعدادكل

شناسهگذاری

شناسه

1

اول

231

91

2

وم

67

29

9

298

120

36

ردیف

جمع

تعدادتوافقات

تعداد عدم

ميزان پایایی بين دو

توافق

شناسهگذار

27

0/787
0/865
0/805

میزان پایایی بین دو دناسهگذار باید از  60درصد بیشتر بادد یرضایی .)107 :1396 ،باتوجته بته
جدول ،میزان پایایی مضمونهای در حد قابل قنول است.
بهمنظور محاسنن روایی مضمونها از دو ضریر  CVRیضتریر نستنی روایتی محتتوا) و CVI

یداخص روایی محتوا) استفاد دد .برای محاسنن  ،CVRمضمونهای استخراج دتد بته د نفتر از
خنرگان  ،ارائه دد .مال

و داخص انتخاا  10خنرۀ دانشگاهی ،آدنایی عمیتق بتا نهتجالنالخته و

هم چنین آدنایی با مفهو اخالق و نظریات اخالقی بود .اطالعات توصیفی این خنرگان در جدول
ذیل آمد است:
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جدول  .5اطالعات توصيفی خبرگان برای محاسبه روایی مضمونها
ردیف

رشته تخصصی

عنوان علمی یا پست سازمانی

سابقه فعاليت

جنسيت فراوانی

1

کتری نهجالبالغه

استا انشگاه

بی  20تا  30سال

مر

4

2

کتری نهجالبالغه

عض ،فعال بنیا نهجالبالغه

 25سال

مر

1

3

کتری مدیریت ولتی

استا انشگاه

 25سال

مر

1

4

کتری مدیریت منابع انسانی

پهوهشگر نهجالبالغه و استا انشگاه

20سال

مر

1

5

کتری فلسفه و حکمت اسالمی

استا انشگاه

20سال

مر

1

6

پهوهشگر نهجالبالغه

عض ،فعال بنیا نهجالبالغه

20سال

مر

1

7

کتری قرآن و حدیث

استا انشگاه و پهوهشگر نهجالبالغه

30سال

مر

1

در بخو سنجو کیفی روایی ،ارزش اعتماد 1مضمونها با روش لینکلن و جوبا 2مورد بررسی
قرار گرفت.
قابلیت اعتماد :طتوالنی کتردن درگیتری و م العتن دوبتار مضتمونهتا بترای کشتف تحریتف
احتمالی ،فرایند مستمر و آزمایو خیررسمی مضمونها با تعامل با خنرگان.
قابلیت انتقال :توسعن زمینه ها و قضاوت با کم

خنرگان دربتارۀ تناستر یتا دتناهت نتتایج بتا

آنته ممکن است به وسیلن پووهشگران دیگر ساخته دد بادد.
قابلیت اطمینان و قابلیت تثیید :برای این امر ،نتایج استخراج مضتمونهتا بررستی دتد یقضتاوت
قابلیت اطمینان است)؛ همتنین امکان ساختاردهی دوبار  ،به قضاوت خنرگان گذادته دد ی قابلیت
تثیید) یلینکلن و جوبا 78 :1986 ،ت )73
در بخو سنجو کمی روایی از خنرگان درخواستت دتد کته هتر مضتمون را براستا

طیتف

«ضروری است؛ مفید است ولی ضرورتی ندارد ،ضرورتی ندارد» ،ارزیابی کنند تعتداد خنرگتان در
این بررسی د نفر بود و نظر آنان در فرمول ذیل قرار داد دد:
N
) (ne − 2
= CVR
N
2
در اینجا ne ،حاکی است که گوین مورد نظر ،ضروی است و  Nتعداد کل ارزیابتان استت .در
روش دو از داخص روایی محتوا ی ،)CVIاستفاد دد .در این دتاخص ،خنرگتان ،مضتمونهتای
1. Trustworthiness
2. Lincoln & Guba
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اخالقی را از حیف سه معیار «مربوطبودن»« ،ساد و روانبودن» و «واضز و دفافبتودن» ،ارزیتابی
کرد و یکی از گزینههای «مربوط نیست ی ،)1نسنتا مربتوط استت ی ،)2مربتوط استت ی )3و کتامال
مربوط است ی »)4را انتخاا کردند .سپس با فرمول زیر روایی محتوا انداز گیری دد:
نسنت تعداد ارزیابی که به عنوان نمرۀ  3و  4داد اند.

=CVI

تعداد کل ارزیابان
نتایج حاصل از انداز گیری روایی مضمونهای پذیرفتهدد در جدول ذیل آمد است:
جدول  .6نتایج روایی محتوا
مضمونهای
كلی

مضمونهای
اصلی
(فراگير)

مضمونهای فرعی

مفاهيم مضمونهای فرعی

ميانگين

ميانگين

(مضمونهای سازماندهنده)

(مضمونهای پایه)

CVR

CVI

0/834

0/86

عمل به وظائو و تکالیو
تأکید بر مبدأ اخالق

الهی اخالقی

حرکت مستمر ر مسیر اخالقی ،نفی اباحیگری ر اساتهدام
وسیله ،ایجا حسنات جاریاه ،اساتقامت ر برابار مشاکالت
اخالقی ،امیدواری به لطو خداوند
ت،جه به مقصد و غایت اخالق ،ت،جه به قداست و آبرومندی

آگاهی کافی از رسالت و

اخالق ،ت،جه به عزت بهشی اخالق ،ت،جه به ایمنی بهشای

غایت اخالق

اخالق ،ت،جه به ق،ام بهشی اخالق ،ت،جاه باه قاعادهمنادی

0/825

0/9

اخالق
تأکید بر اص،ل و ارز های اخالقی ،شهامت ر مراقبت از

و انتصا

(کارکنان و کارگزاران)

مراقبت و محافظت از
اخالق سازمانی

افرا

مسئ،لیت پذیری اخالقی ر سازمان

قت ر انتها  ،گزین

اخاالق سااازمانی ،ک،تاااهینکار ن ر اجاارای کامالِ کارهااا،
محادو یتهاای

واگذاری مسئ،لیتهاای اخالقای ،پاذیر

اخالقی ،اصرارنداشت بر حفظ مجم،عههای فاقد صاالحیت،

0/814

0/861

پرهیز از افراط و تفریط ،بهکارگیری نف،ذ اجتماعی سازمان ر
حفااظ اخااالق ،رنظر اشاات اول،یااتهااا ،بهاارهباار اری از
فرصتها ،همهجانبهنگری اخالقی ،کاه

استفا ه اخالقی از
امتیازات شغلی

خطا و اشتباه

استفا ه از م،قعیت ها برای نز یکی به آحاا جامعاه ،ایجاا
اعتما عم،می

0/9

0/85

همگانی و فراگیر ب ،ن آثار اجرایی ،رفع اشکاالت ،کاستیهاا
ت،جه به اجرای نقش راه

و م،انعی که به حفاظت از اخالق ساازمانی لطماه مای زناد،

اخالق سازمانی

رنظر اشت واقعیات طبقات اجتماعی ،هامجهتای مجریاان

0/88

0/84

سازمان اخالقی ،میانه روی کارگزار ر اجرا
مسئ،لیت ر برابر
اشتباهات مدیران قبلی

مسئ،لیت ر برابر اشتباهات مدیران قبلی سازمان

0/8

0/9

سازمان
پایبندی به اجرای تعهدات
شغلی

اتمام حجت با مجم،عاههاای ساازمانی ر اجارای تعهادات
اخالقی ،مشه

کر ن م،ار تقید عملی

0/9

0/95
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مضمونهای
كلی

مضمونهای
اصلی
(فراگير)
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مضمونهای فرعی

مفاهيم مضمونهای فرعی

ميانگين

ميانگين

(مضمونهای سازماندهنده)

(مضمونهای پایه)

CVR

CVI

مسئ،لیت پذیری ر قبال
گروههای آسیب پذیر
(تکافل اجتماعی)

نعمت انست مراجعه به سازمان و رفاع نیازهاای ذی نفعاان،
ت،جه به نیازمندان آبرومند ،غافل نشدن از نیازمندان باه بهانا
اهداف بزرگتر ،انتصا

نمایندگانی امی  ،برای پیگیری اما،ر

0/85

0/825

نیازمندان
مسئ،لیت پذیری نسبت به ت،زیع وجا،ه و مناابع ،حقگازاری

امانتداری سازمانی

(شناخت حق،ق همگان و تعبیه ساز و کار ا ای حق) ،مراقبت

0/866

0/833

بر تأثیرات منفی روابط خ،یشاوندی بر امانتداری سازمانی
مسئ،لیت پذیری ر
برپایی فرائض ینی

ک،ش

ر اجرای مانظم فارائض ،تارس مساتحباتی کاه باه

واجبات زیان میرساند ،ت،جه به حد ت،انایی افرا ر اجارای

0/8

0/866

فرائض
بی اعتنا نبا ،ن باه رناج و عاقبات شا،م ناشای از مشاکالت

ت،جه به اصالح کار
سازمان

اخالقی ،تداوم اقدامات مثبت ر اصالح کارها ،روشا با ،ن
ساز و کار برخ،ر با متهلفان ،استفا ه از مصالحی پیشاگام،

0/828

0/842

تش،یق و ترغیب و حمایت از اصالح کارها ،جبران خسارات
گذشته ،پرهیز از مداهنه و سستی ر مقابله با انحراف
رعایت عدالت ت،زیعی ،رعایت عادالت رویاه ایاو رعایات

پای بندی به عدالت ر
ام،ر سازمان

عدالت مراو های ،رعایات عادالت فضاایی ،رعایات عادالت
اطالعاتی ،عدالت بی ق،می و ناها ی ،رعایات عادالت بای

0/846

0/887

نسلی ،رعایت عدالت استهدامی
تأکید بر سرن،شت مشترس همه اعضا ساازمان و مراقبات بار
مسئ،لیتپذیری ر برابر
کارکنان

آن ،تأمی معیشت کارکنان ،افزای

ان

و آگاهی کارکناان،

تعهد باه فراخای و رفااه ر وضاع زنادگی کارکناان ،ایجاا

0/88

0/9

(کارکنان و کارگزاران)

و انتصا
افرا

مسئ،لیت پذیری اخالقی ر سازمان

قت ر انتها  ،گزین

ورنمای روش مالی ر زمان ساله،ر گی و بازنشستگی
ر نظر اشت مصالح
مسئ،لیتپذیری علمی
پی بینی پذیری
تعهد ر برآور ن نیاز
اربا

رج،ع

مسئ،لیتپذیری ر برابر
محیط زیست
پایبندی نسبت به حق،ق
همسایگان سازمان
مسئ،لیتپذیری ر برابر
سازمانهای یگر
تعهد به پیمان نامههای
سازمانی

ت،جه به مصالح عم،می ،ت،جه به مصالح قان،نی و ساازمانی،
ت،جه به مصالح شهصی افرا
مسئ،لیتپذیری علمی
ایجااا نظاام ر سااازمان ،ایجااا قاا،انی صااحیح و وظااایو
مشه
تعهد ر برآور ن نیاز اربا

رج،ع

مراقبت از منابع طبیعی ،مراقبت از جان،ران
پایبندی نسبت به حق،ق همسایگان
مسئ،لیتپذیری ر برابر سازمانهای یگر
تعهد به پیماننامههای سازمانی

0/866

0/833

0/8

0/9

0/9

0/95

0/8

0/9

0/785

0/85

1
0/8
0/8

0/9
0/9
1
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مضمونهای
كلی

مضمونهای
اصلی
(فراگير)
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مضمونهای فرعی

مفاهيم مضمونهای فرعی

ميانگين

ميانگين

(مضمونهای سازماندهنده)

(مضمونهای پایه)

CVR

CVI

0/85

0/875

مسئ،لیتپذیری اجرایی
ر سازمان
فرمانبر اری از مقامات
ذیصالح
ت،جه به شایستگیهای اخالقی سازمان

ت،انایی اصالح خطاها
ت،انایی ا ارۀ اخالقی
زیرمجم،عههای سازمانی
تأکید بر شجاعت
حرفهای
اقبال و ت،افق عم،می بر
شایستگی سازمان

تقسیم کار و واگذاری اختیار ،مراعات سلسلهمراتب ،ت،جه به
زمانبندی اجرایی ،شانهخالینکر ن از مسئ،لیتها و تعهادات
اجرایی
فرمانبر اری از مقامات ذیصالح
ت،انایی انتها

0/8

روشهای منطقی برای اصالح خطاها ،پرهیاز

از معیارهای غلط برای کشو و اصالح خطاها
پرهیز از اجبار و ا ن حق انتها

ر ساازمان ،اساتفا ه از

عف ،و پذیر

پ،ز  ،برآور هنکر ن نیاز با عذرخ،اهی

استشاره (فا

ساخت نقاط ضاعو) نامز هاای پساتهاای

کلیدی ،طر مجم،عههای ناصالح ،استمرار شجاعت حرفهای،

0/9

0/95

0/79

0/866

0/85

0/825

طفرهنرفت از اجرای کارهای راهبر ی
ایجا تأثیرات خ،

مر م ،ت،افق عم،می بر رقابت ساالم ر

اهلیت گرایی ،استقبال حداکثری اجتمااعی از تاداوم فعالیات

0/8

0/9

سازمان ،اشت برتری ر شایستگیهای ضمنی و صریح
رفع س ،تفاهمات و ابهامات ،انتهاا

صااحب منصابان ،از

میان مجم،عه های اخالقای ،ایجاا تاأثیر خا،
تق،یت سالمت حرفهای

0/9

سازمانی ،اشت

الیل متق

ر اصاالح

ر اقدامات ،طر مجم،عاههاای

متملق ،پارسایی ساازمانی و نفای تطااول ،نفای خا ،گزینی

0/844

0/855

(کارکنان و کارگزاران)

قت ر انتها  ،گزین
و انتصا
افرا

ت،جه به شایستگیهای اخالقی سازمان

(استئثار) و تکاثر ،نفی قان،نشکنی و قان،ن گریزی ر پ،ش
قان،ن ،تق،یت راههای سالمت حرفه ای
ارتقای اعتبار سازمان
نها ینه کر ن رایت
حرفهای

بررسی تجربه گذشته سازمانها و ایجا تجرباه م،فاق بارای
خ ، ،پیشگامی اخالقی ،ارتقای کارایی و بهرهوری ر سازمان

0/866

0/966

0/85

0/825

پیشااگیری و جلاا،گیری از مشااکالت سااازمانی ،صاابر باار
مشکالت سازمانی ،تحلیال پیامادها پاس از حال مشاکالت
سازمانی ،تدبر ر مشکالت گذشته
ایجا مرجعیت علمای ر ساازمان ،رفاع ناکارآمادی ساامانه

ایجا ت،انمندیهای ویهه

پاسهگ،یی ،اقدام بههنگام ،ت،انمندی ر اشراف بر فراونای و

0/8

0/875

تن،ع اقدامات
ارتقای بصیرت و
معرفت سازمانی

تشهی

تعجیل و تأمال ر کارهاا ،ارتقاای فهام از ارتبااط

تق،می بی اهداف کالن و اهداف فرعای ،تشاهی

شارائط

0/79

0/86

م،فقیت و تعالی اخالقی ر نظام خدامح،ر

ت،جه به ارتباط اخالقی

اخالقی

ت،جه به ارتباطات

پرهیز از ک،چک شمر ن اقدامات قبلی ،لجاجات نکار ن بار
پرهیز از خ ،شیفتگی
سازمانی

کارهای غیرعملی ،ت،اضع و قب،ل اشتباهات سازمانی ،عبرت
آم،زی سازمانی ،نفی تفاخر بیه ،ه ،بهره گیاری از مشااوران
منصو و خیرخا،اه ،ت،جاه و برشامر ن تقااط قا،ت یگار
مجم،عهها ،ک،چکنشمر ن کارهای بزرگ یگران

0/853

0/89

تبیین مضمونهای تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهج البالغه

مضمونهای
كلی

مضمونهای
اصلی
(فراگير)
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مضمونهای فرعی

مفاهيم مضمونهای فرعی

ميانگين

ميانگين

(مضمونهای سازماندهنده)

(مضمونهای پایه)

CVR

CVI

0/8

0/853

نفی تجاهلورزی نسبت به حافظههای تااریهی ا یگاران را
خ ،شناسی سازمانی

جای خ ،پنداشت

ا تص،یریر ازی از وضع م،ج ،و آینادۀ

اخالقی سازمان
کشو نقاط ضعو و ن،اق
خ ،محاسبهگری سازمانی

سازمانی ،رس کیفیت قضااوتها

نسبت به سازمان ،خ ،محاسبه گری ربارۀ فرصاتساازی ر

0/866

0/933

تعالی اخالق
انگیز

و خ،است اخالق

خ ،افشاگری سازمانی
ایجا مجالس عم،می
خارج از سامانه ا اری
پرهیز از فر اسپاری ر
ارتباطات

عزم برترسِ رذائل اخالقی ر ارتباطات ،عالقهمندی به ه،یت

0/9

0/95

1

0/9

ایجا مجالس عم،می خارج از سامانه ارتباطی

0/8

0/9

پرهیز از فر اسپاری ر ارتباطات سازمانی

0/8

1

سازمانی
خ ،افشاگری سازمانی

1

رویارویی صا قانه
سازمانی
نقدپذیری سازمانی
پرهیز از عیب ج،یی
نفی کینه ج،یی ر
مراو ات سازمانی
ت،جه به ارتباط اخالقی

ت،جه به ارتباطات اخالقی

قدرشناسی سازمانی
رفق و مدارا ر ارتباطات
سازمانی
وفای به معاهدات و پیمان
نامه ها
حفظ اسرار سازمانی
احترام به کرامت انسانی
مشارکت طلبی با مجم،عه
های سازمانی
رواج خیرخ،اهی ر
عناصر سازمانی

پرهیز از ماگ،ژی (ع،ام فریبی)  ،خدمت بیمنات ،پرهیاز از
بی ت،جهی و تغافل ر برابر رخ،استها ،گفت واقعیاات ر

0/792

0/895

ارتباطات سازمانی
شکیبایی بر مهالفت و پرهیاز از تهریاب ،پاذیر

نقادهای

0/8

0/866

0/866

0/833

پرهیز از حبس کارها ،پرهیز از تنبیه بر اساع کینهج،یی

0/8

0/95

اظهار سپاسگزاری ،استمرار قدر انی

0/9

0/85

0/84

0/875

صحیح ،ارائه نقدهای صحیح
ت،جه انتهابی به ت،انمندیها ،نفی عیبج،یی ،عیبپ،شی

آشتیج،یی ،تأکید بر م ،ت سازمانی ،ارتباط براساع ابّ،ت و
بنّ،ت ،سَماحت ،آسانگیری و بهش

ر مناسبات ساازمانی،

رس م،قعیت مناسب برای اثربهشی رفق و مدارا
ارائه مستندات نقض پیمان ،رنگنکر ن ر اجارای پیماان،
نفی مغالطهکاری و استفا ه از واژگان مشابه و تعبیرات بارای

0/892

0/9

پیمانشکنی ،حفظ وراندیشی پس از بست و اجرای پیمان
مشه

کر ن اجازه سترسی به اسرار ساازمانی ،مراقبات از

اسرار مجم،عه های سازمانی
احترام به کرامت انسانی
استقبال از اتحا با یگر مجم،عهها ،استفا ه از مباشرت یگر
مجم،عهها
رواج ایثارگری ر عناصر سازمانی ،تفقد و تعاالیبهشای ر
عناصر سازمانی

0/785

0/89

0/8

1

0/8

0/9

0/9

0/85

1. Demagogie
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مضمونهای
كلی

مضمونهای
اصلی
(فراگير)
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مضمونهای فرعی

مفاهيم مضمونهای فرعی

ميانگين

ميانگين

(مضمونهای سازماندهنده)

(مضمونهای پایه)

CVR

CVI

0/792

0/875

اشت حس ظ به
زیرمجم،عههای سازمانی

کمااک بااه رفااع اختالفااات و کاادورتهااای سااازمانی،
خ،شدلکر ن و ایجا آرام

سازمانی ،تق،یت حس ظ

باه

سازمان ،نفی بدگمانی ر ارتباطات سازمانی
ت،جه همزماان باه کارهاا و نیازهاای خار و کاالن عناصار

کمک و احسان به عناصر

سازمان ،ت،جه به اساتمرار ر احساان ساازمانی ،کامکار ن

سازمانی

زحمت و تکلو عناصر مرتبط با سازمان ،ن،میدنکر ن عناصر

0/842

0/92

سازمانی نسبت به احسان و کمک سازمان
حفظ حرمت زنان
فریفتهنشدن به ظ،اهر

حفظ حریم زنان ر سازمان ،ت،جه به ت،ان کاری زنان
تحت تاثیر قرار نگرفت راهبر های سازمان با تملق ،نفای و
طر چاپل،سی ،س،اریندا ن به فتنهگران و چاپل،سان

0/785

0/89

0/8

0/866

0/834

0/896

حکماات و قاطعیاات پیااامبر(ص) ،جااذابیت پیااامبر(ص)،

ت،جه به ارتباط اخالقی

ت،جه اشت و استفا ه از الگ،ها (رهبران اخالقی)

الگ،گیری از پیامبر(ص)

هدایتگری پیامبر(ص) ،تعا ل و متانت پیامبر(ص) ،رمانگری
و احیای پیامبر(ص)

الگ،گیری از ائمه
معص،می (ع)
الگ،گیری از پیامبران(ع)

حکمت و قاطعیت ائماه(ع) ،جاذابیت ائماه(ع) ،راهنماایی و
هدایت ائمه(ع) ،تعا ل و متانت ائمه (ع) ،رمانگری و احیای

0/84

0/876

ائمه(ع)
ترویج اخالق برمبنای حق آزا ی انسان ،پرهیز از تکلوهاای
ساختگی

0/9

0/94

روش نگهداشت چراغ هدایتگری ،مجاهدت ر مسیر تعالی
الگ،گیری از بندگان

اخااالق ،شاای،ههااای ایجااا آساا ،گی ،پاااکی کسااب و کااار،

خاص خداوند

بکارگیری راهبر خر منداناه ،اشات تارع اخالقای ،تا،لی
اشت

شرایط و محیط اخالقی

اشت نگاه

ت،جه به ایجا

کالن اخالقی
سازمانی

ت،جه به ع،امل م،ثر فرا

حفظ م،ج ،یت جامعه
همراستا کر ن منافع
سازمانی با منافع ملی
جلب رضایت عم،می از
اقدامات سازمان

0/85

0/872

ر مسیر اخالقی ،بهرهمندی از ابزارهای نی،ی

حفظ م،ج ،یت جامعه

0/8

0/9

همراستا کر ن منافع سازمانی با منافع ملی

0/8

0/9

جلب رضایت عم،می از اقدامات سازمان

1

0/9

0/842

0/895

ت،جه به اقلیتها ،ت،جه به افکار عم،می ،جلب افارا صااحب
صمیمیت با شهروندان

نف،ذ اجتماعی نسبت به اقدامات سازمان ،تعصب (طرفاداری
یا شمنی) نداشت بیمنطق به ستههای اجتماعی

تبیین مضمونهای تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهج البالغه

مضمونهای
كلی

مضمونهای
اصلی
(فراگير)
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مضمونهای فرعی

مفاهيم مضمونهای فرعی

ميانگين

ميانگين

(مضمونهای سازماندهنده)

(مضمونهای پایه)

CVR

CVI

0/85

0/875

ایجا فرهنگ نظارت

رواج تذکر و ارشا خیرخ،اهانه ،لسر کر ن فرصاتطلباان،
آگاهی ا ن از آثار فسا  ،ایجا خ ،کنترلی
مشااه

باا ،ن حیطا نظااارت ،تأکیااد باار کشااو ناا،اق

پیشگیرانهب ،ن ،مشه
نظارت ،کنترل و رفع مشکالت اخالقی

نظارت ،کنترل و رفع مشکالت اخالقی

برنامه ریزی نظارت

،

کر ن اهداف نظاارتی ،برناماه ریازی

چگ،نگی پاسهگ،یی نظاارت شا،ندگان باه شابهات ،تعیای

0/825

0/885

استاندار های نظارتی ،پی بینی ناظران اخالقی ،برناماهریازی
پا ا

و تنبیه

ایجا شافافیت ماالی ،نظاارت مساتمر بار ارتبااط خا،اص،
اجرای نظارت

ت،جهنکر ن به هیاه ،و غ،غا ،مراقبت بر نااظران ،اساتفا ه از
نظارت همگانی ،نظارت بر اراییهای مقاماات ،نظاارت بار

0/857

0/882

خ،اص ر زمان هرج و مرج و آشفتگی
مجراهای گزار
نظارت

هی و

مجراهااای مسااتقیم گاازار
گزار

هاای ،مجراهااای محرمانااه

هی ،نظارت و بازرسی علنی ،نظارت پنهان

0/85

0/915

جل،گیری از تشکیل گروههای غیررسمی خالفکااری ،رفاع
نتایج نظارت

هرج و مرج و تزلازل اخاالق ساازمانی ،زمیناهساازی بارای
عدالت براساع نتایج نظارت ،مشاه

شادن ما،ار نقاض

0/95

0/975

اخالق سازمانی
پرهیز از خ ،شیفتگی سازمانی ا خ ،شناسی سازمانی ا خ ،محاسبه گری سازمانی ا انگیز

و خ،است اخالق ا خ ،افشاگری سازمانی ا ایجا

مجالس عم،می خارج از سیستم ا اری ا پرهیز از فر اسپاری ر ارتباطات ا م،اجهه صا قانه سازمانی ا نقدپذیری سازمانی ا پرهیز از عیبج،یی
ا نفی کینهج،یی ر مراو ات سازمانی ا قدر شناسی سازمانی ا رفق و مدارا ر ارتباطات سازمانی ا وفای به معاهدات و پیماانناماههاا ا حفاظ
اسرار سازمانی ا احترام به کرامت انسانی ا مشاارکت طلبای باا ساازمانهاا ا رواج خیرخا،اهی ر عناصار ساازمانی ا اشات حسا ظا باه
زیرمجم،عهها ا کمک و احسان به عناصر سازمانی ا حفظ حرمت زنان ا فریفته نشدن به ظ،اهر

باتوجه به اینکه برای د نفر از ارزیابان ،میتزان  CVRبایتد حتداقل 62درصتد بادتد یمیرزایتی،
 ،)173 :1393مضمونهای جدول در حد مناسنی از جهت  CVRبرخودار است .همچنین بتا توجته
به فرمول  CVIاز آنجا که مقدار  80درصتد در میتزان  ،CVIم لتوا استت .یاحمتدی طهرانتی و
همکاران )136 :1396 ،با توجه به جدول ،میزان  CVIدر پووهو قابل قنول است.
درنهایت ،دنکه مضمونهای تعالی اخالق سازمانی درپرتتو نهتجالنالخته ،بته صتورت دتکل 2
ترسیم میدود:
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فرمااانبر اری از مقامااات ذیصااالح ا ت،انااایی

محافظاات از اخااالق سااازمانی ا اسااتفا ه اخالقاای از

و خ،است اخالق

اصااااالح خطاهااااا  -ت،انااااایی ا ارۀ اخالقاااای

امتیازات شغلی ا ت،جه به اجرای نقشا راه ا مسائ،لیت

پرهیز از خ ،شیفتگی سازمانی ا خ ،شناسی سازمانی ا
ا خ ،افشااگری ساازمانی ا ایجاا مجاالس عما،می

زیرمجم،عهها ا شجاعت حرفهای ا اقبال و ت،افق

ر برابر اشتباهات مدیران قبلی ا پای بنادی باه اجارای

خ ،محاسبهگری سازمانی ا انگیز

خااارج از سیسااتم ا اری ا پرهیااز از فر اسااپاری ر

عم،می بر شایستگی ساازمان ا تق،یات ساالمت

تعهدات شغلی ا تکافل اجتماعی ا امانتداری ساازمانی ا

ارتباطاات ا م،اجهاه صاا قانه ساازمانی ا نقدپاذیری

حرفهای ا ارتقا اعتباار ساازمان ا نها یناه کار ن

مسئ،لیت پذیری ر برپاایی فارائض ینای ا ت،جاه باه

سازمانی ا پرهیز از عیب ج،یی ا نفی کیناه جا،یی ر

رایت حرفاهای ا ایجاا ت،انمنادیهاای ویاهه ا

اصالح ام،ر ساازمان ا پاای بنادی باه عادالت ر اما،ر

مراو ات ساازمانی ا قادر شناسای ساازمانی ا رفاق و

سازمان ا مسئ،لیت پاذیری ر قباال کارکناان ا ر نظار

ارتقا بصیرت و معرفت سازمانی

مدارا ر ارتباطات ساازمانی ا وفاای باه معاهادات و
پیمان نامهها ا حفظ اسرار سازمانی ا احترام به کرامات
انسااانی ا مشااارکت طلباای بااا سااازمانهااا ا رواج

اشت مصالح ا پی
توجه به شایستگیهای اخالقی سازمان

بینای پاذیری ا مسائ،لیت پاذیری

علمای ا تعهاد ر بارآور ن حاجاات ارباا

رجا،ع ا

مسئ،لیت پذیری ر قبال محیط زیست ا پاای بنادی باه

خیرخ،اهی ر عناصر سازمانی ا اشت حس ظا باه

حق،ق همسایگان سازمان ا مسائ،لیت پاذیری ر قباال

زیرمجم،عهها ا کمک و احسان به عناصار ساازمانی ا

سازمانهای یگر ا تعهد به پیماان ناماههاای ساازمانی ا

حفظ حرمت زنان ا فریفته نشدن به ظ،اهر

مسئ،لیت پذیری اجرایی
مسئوليت پذیری اخالقی در سازمان

توجه به ارتباطات اخالقی

عماال بااه وظااائو و
توجه داشتن و استفاده از الگوها
(رهبران اخالقی)

توجه به ارتباط اخالقی

و انتصاب افراد

الگ،گیری از پیامبر(ص) ،الگا،گیری

اخالق

کاااافی از رساااالت و
غایت اخالق

تبيين مضمونهای

از ائمه معص،می (ع) ،الگا،گیری از
پیامبران(ص)

تعالی اخالق سازمانی
نظارت ،كنترل و رفع

توجه به ایجاد شرائط و

داشتن نگاه

مشكالت اخالقی

محيط اخالقی

كالن اخالقی

نظارت ،كنترل و رفع

توجه به عوامل موثر فرا

مشكالت اخالقی

سازمانی

ایجا فرهنگ نظارت ،برناماهریازی
نظارت ،اجارای نظاارت ،مجراهاای
گزار

دقت در انتخاب ،گزینش

تأكيد بر مبدأ

تکالیو الهی ا آگااهی

هی و نظارت ،نتایج نظارت

حفظ م،ج ،یت جامعه ا
هاامراسااتا کاار ن منااافع
سازمانی با منافع ملی

جلااب رضااایت عماا،می از
اقدامات سازمان ،صامیمیت
با شهروندان

شكل  .2شبكه مضونهای تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهجالبالغه

یافتههای روش دیمتل
در پووهو برای در

بهتر از نظر تثییر مضمونها پرسشنامهای ماتریسی بین  30نفر از خنرگان

و مدیران سازمانها توزی دد .چگونگی انتخاا این مدیران بهصورت نمونهگیری گلوله برفی بود
است .مدیران باید به تثییر هر ی

از مضمونهای کلی در پرسشنامن ماتریسی از  1ینشاندهندۀ تثییر

خیلی خیلی کم) تا  9ینشاندهندۀ تثییر خیلیخیلی زیاد) ،امتیاز میدادنتد و در صتورتی کته از نظتر
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آنها ،تثییر هر مضمون بر دیگر مضمونها ،بیتثییر بتود عتدد صتفر را درج متیکردنتد .اطالعتات
توصیفی خنرگان و مدیران سازمانها در جدول زیر آمد است:
جدول  .7اطالعات توصيفی خبرگان و مدیران سازمانها
سابقه فعاليت

جنسيت

فراوانی

محل فعاليت

ردیف

بی 20تا 30سال

مر  /زن

4

20سال

زن

2

بی  20تا  30سال

مر  /زن

3

معاونت سازمان

20سال

مر

3

5

نیروی انتظامی

معاونت سازمان

30سال

مر

1

6

برنامه و ب ،جه

معاونت سازمان

بی  20تا  25سال

مر

2

8

عل،م

معاونت انشگاه

بی  20تا  30سال

مر

7

9

شهر اری

معاونت سازمان

20سال

زن

1

10

تبلیغات اسالمی

معاونت سازمان

20سال

مر

1

11

نیرو

معاونت سازمان

بی  20تا  25سال

مر  /زن

3

12

اقتصا و ارایی

معاونت سازمان

20سال

مر

1

13

سازمان فنی و حرفه ای

مدیریت /معاونت سازمان

 20سال

مر  /زن

2

و پرور

پست سازمانی
مدیریت /معاونت سازمان

1

آم،ز

2

تأمی اجتماعی

معاونت سازمان

3

استانداری و فرمانداری

مدیریت /معاونت سازمان

4

انشگاه عل،م پزشکی

با استفاد از روش دیمتل ،دکل روابط مضمونهای کلی بهصورت ذیل بهدست آمد:

ت،جه به
ارتباط اخالقی

قت ر انتها ،
گزین

و انتصا

افرا

نظارت ،کنترل و رفع

ت،جه به ایجا شرائط و

مشکالت اخالقی

محیط اخالقی

شكل  .3نقشۀ شكل روابط مضمونهای كلی تعالی اخالق سازمانی

با محاسنات ،دربارۀ نو راب ن یک رفه یعلی و معلولی) مضمونها نتایج ذیل به دست آمد:

سال  ،29شماره  ،1بهار 1400

 / 138نشریه علمی مدیریت اسالمی

جدول  .8مرتب سازی مضمونهای كلی براساس رابطۀ علی و معلولی
مرتبسازی مضمونهای كلی براساس رابطۀ علی

مرتبسازی مضمونهای كلی براساس رابطۀ علی

و معلولی

و معلولی ()R-J

0/99

ت،جه به ارتباط اخالقی

0/54

قت ر انتها  ،گزین

و انتصا

افرا

-0/57

ت،جه به ایجا شرائط و محیط اخالقی

-0/96

نظارت ،کنترل و رفع مشکالت اخالقی

اگر حاصل  R-Jمقداری مثنت بادد ،نشاندهندۀ این است که آن عامل ،متغیتری علیتی استت و
اگر منفی بادد بدین معناست که آن عامل ،متغیر معلول به دمار میرود؛ بنابراین باتوجه بته جتدول
مضمون کلی توجه به ارتناط اخالقی و مضتمون دقتت در انتختاا ،گتزینو و انتصتاا کارکنتان،
متغیرهای علیی است؛ اما توجه به ایجاد درائط و محیط اخالقتی و مضتمون نظتارت ،کنتترل و رفت
مشکالت اخالقی ،متغیر معلول استت .در بررستی راب تن دو طرفته و مشتخص کتردن میتزان تعامتل
یتثییرگذاری و تثییرپذیری) مضمونهای کلی ،این نتایج به دست آمد:
جدول  .9مرتبسازی مضمونهای كلی براساس بيشترین تعامل
مرتبسازی مقادیر مضمونهای كلی براساس

مرتبسازی مضمونهای كلی براساس بيشترین

بيشترین تعامل (تاثير گذاری و تاثيرپذیری)

تعامل ()R+J

46/59

ت،جه به ارتباط اخالقی

46/39

ت،جه به ایجا شرائط و محیط اخالقی

45/1

قت ر انتها  ،گزین

افرا

45/08

نظارت ،کنترل و رفع مشکالت اخالقی

و انتصا

از آنجا که  R+Jبیانگر مجمو تثییرگذاری و تثییرپذیری هر عامتل نستنت بته عوامتل دیگتر
یتعامل با سایر عوامل) است ،میتوان باتوجه به جدول نتیجه گرفت که توجه بته ارتنتاط اخالقتی و
توجه به ایجاد درائط و محیط اخالقی به ترتیر ،بیشترین تعامل را با دیگر عوامتل دارد .م التر را
می توان به طور خالصه در نمودار پراکنو تثییرگذاری و تثییرپذیری نشان داد:
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1.5

B

A

1
0.5
0

47

46.5

46

45

45.5

-0.5

C
 :Aدقت در انتخاا ،گزینو و انتصاا افراد
 :Bتوجه به ارتناط اخالقی

R
J

-1

D
R+J

-1.5

 :Cتوجه به ایجاد درایط و محیط اخالقی
 :Dنظارت ،کنترل و رف مشکالت اخالقی

نمودار  .1پراكنش تأثيرگذاری و تأثيرپذیری مضمونهای كلی تعالی اخالق سازمانی

نتيجهگيری و پيشنهادات
از آنجتتا کتته هتتر گونتته ضتتعف و کاستتتی در توستتعن ستتامانه اخالقتتی ستتازمان ،موجتتر ایجتتاد
بیاعتمادی به سازمان میدود و سازمان را از نگرش انسانگرایانه بته اهتداف ختود دور متیستازد،
تنیین مضمونهای تعالی اخالق سازمانی ضرورت دارد تا بتوان با حرکت در مسیر آن ،هم مراتتر
پاسخگویی اجتماعی و مسوولیت سازمان را در مقابل وظایف ارتقا بخشید و هم در راستای حفتظ و
ارتقای حقوق افراد جامعه گا بردادت .از طرفی باتوجه به م العات پیشین در جوامت خربتی ،خت
م العاتی مربوط به در نظر گرفتن مضمونهای تعالی اخالق سازمانی با توجته بته ارزشهتای دینتی
جامعه ایران ،دلیل پووهو دد .از جهت دیگر ،دربارۀ پووهوهای داخلی با وجتود بهتر گیتری از
کتاا دریف نهج النالخه تنها به ارائه برخی از تمهیدات و مقومات و استخراج عوامل تعالی اختالق
سازمانی بسند دد است؛ این در حتالی استت کته پتووهو بتا بتهکتارگیری روش دیمتتل رودتن
می سازد که برای تعالی اخالق سازمانی باید از کجا درو دود؛ عوامل علی که بایتد تقویتت دتود
کدا است و کدا مضمونها از جهت روابط توأمتان تثییرگتذاری و تثییرپتذیری اهمیتت دارد .در
واق روش دیمتل دو کارکرد عمد دارد .1 :درنظر گرفتن ارتناطات متقابل و بیان جهتت و دتدت
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سال  ،29شماره  ،1بهار 1400

تثییرات عوامل؛  .2ساختاردهی به عوامتل پیتیتد در قالتر گترو هتای علتت و معلتولی یخیتایی و
امینایی .)12 :1394 ،با تقویت مضمونها در روند مستمر و مداو است که اختالق ستازمانی ،ارتقتا
خواهد یافت و با روی کردی جتام بته رفت چالشتها و کستر موفقیتت در حتل مشتکالت اخالقتی
سازمانها میپردازد .نتایج نشان میدهد که:
ت باتوجه به سوال پووهو ،مضمونهای کلی تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهتجالنالخته دتامل
دقت در انتخاا ،گزینو و انتصاا افراد ،توجه به ارتناط اخالقی ،توجه به ایجاد دترائط و محتیط
اخالقی ،نظارت ،کنترل و رف مشکالت اخالقی است .در مورد هر کدا از این مضمونهاای کلتی،
مضمونهای اصلی ،فرعی و مفاهیم مضمونهای فرعی وجود دارد که دیدگا ِ رودنتتری نستنت بته
چگونگی تعالی اخالق سازمانی در اختیار قرار میدهد.
ت باتوجه به سرال پووهو از جهت روابط یک رفه ،مضمونهای کلی توجه به ارتناط اخالقی و
مضمون دقت در انتخاا،گزینو و انتصاا کارکنان ،عناصر علیی است؛ اما توجه به ایجاد درائط و
محیط اخالقی و مضمون نظارت ،کنترل و رف مشکالت اخالقی ،معلتول استت .در واقت  ،چنانتته
برنامهریزان بخواهند بر عناصر علی ی تعتالی اختالق ستازمانی متمرکتز دتوند و مستیر تعتالی اخالقتی
سازمان را از عناصر تثییرگذار آخاز کنند ،میتوانند با ارتقا و تقویت مضمونهای توجته بته ارتنتاط
اخالقی و دقت در انتخاا و گزینو کارکنان بر عناصر وابسته تعالی اخالق سازمانی ،ایر بگذارنتد
و آنها را در جهت م لوا هدایت کنند.
ت چنانته برنامه ریزان تعالی اخالق سازمانی بتر راب تن دوطرفته و تعتاملی عناصتر تعتالی اختالق
سازمانی متمرکز دوند ،میتوانند با تقویت مضمونهای کلیِ توجه بته ارتنتاط اخالقتی و توجته بته
ایجاد درائط و محیط اخالقی  ،هم تثییرگذاری این مضمونهای کلی را بر عناصر تثییرپذیر افزایو
دهند و هم درپی آن با تقویت عناصر ایرگذار بر ایتن مضتمون ،وضتعیت ایتن مضتمون را در ستیر
تعالی اخالق سازمانی ارتقا بخشند و بهطور دوسویه به تعالی اخالق سازمانی بپردازند.
باتوجه به این م الر و نتایج پووهو ،موارد ذیل پیشنهاد میدود:
پیشنهادهای کاربردی :الف .مشخص کردن نقاط ضعف و موان ساختاری اجرای مضمونهای
ارتناط اخالقی و دقت در انتخاا،گزینو و انتصاا کارکنان با نوجه به علی بودن و تثییرگذاری
آنها بر دیگر مضمونهای کلی تعالی اخالق سازمانی.
ا .باتوجه به نتایج پووهو از آنجا که دقت در انتخاا و گزینو کارکنان ،تثییرگذار و علتی
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در تعالی اخالق سازمانی است ،راهنردها و راهنردهای روزآمد برای استخدا  ،جذا و بهکارگیری
افراد باتوجه به داخصهای انتخاا و گزینو کارکنان تعالی در پرتو نهجالنالخه ارائه دود.
ج  .باتوجه به نتایج پووهو از آنجا که ارتناط اخالقی و ایجاد درائط و محیط اخالقی ،نیازمنتد
تعامل همه جاننه یتثییرگذاری و تثییرپذیری) با دیگرعوامل تعالی اختالق ستازمانی استت ،پیشتنهاد
می دود موان این تعامل و نقاط ضعف در دفافیت تعامالت ایتن دو عامتل در ستازمانهتا مشتخص
گردد.
پیشنهادهای پووهشی :الف .بررسی متغیرهای میانجی یا واس های که متیتواننتد تتثییرات علتی
مضمونهای کلی توجه به ارتناط اخالقی و مضمون دقت در انتخاا،گزینو و انتصاا کارکنان را
بر مضمونهای وابستن توجه به ایجتاد دترائط و محتیط اخالقتی و مضتمون نظتارت ،کنتترل و رفت
مشکالت اخالقی تحت تثییر قرار دهد.
ا .بررسی متغیرهای تعدیلکنند که میتواند راب ن علی و معلتولی مضتمونهتای کلتی تعتالی
اخالق سازمانی را تحت تثییر قرار دهد.
ج .بررسی و دقت نظر پووهشگران دربارۀ امکانپذیری ایجاد مضمونهای کلی جدید با استفاد
از مضمونهای اصلی و مضمونهای فرعی استخراج دد از نهجالنالخه به منظور افزایو کتاربردی
ددن پووهو.
منابع
نهجالبالغه ( ،)1392ترجم عبدالحمید آیتی ،تهران :فتر نشر فرهنگ اسالمی ،چ شانز هم.
آذر ،عا ل؛ خسروانی ،فرزانه؛ جاللی ،رضا ( ،)1397تحقيق در عمليات نرم :رویكردهاای سااختاردهی مسائله،
تهران :سازمان مدیریت صنعتی ،چ س،م.
احمدی طهرانی ،الهام؛ نعیمی ،صدیقهالسا ات؛ خا می کالنتری ،خسرو؛ اکبرزا ه باغبان ،علیرضا؛ ت،کلی زا ه ،ساارا
( ،) 1396تطابق فرهنگی و بررسی اعتبار محت،ای فارسی مح،ر یک پرسشنامه معیار تشهیصی برای اخاتالالت
مفصل فکی ا گیجگاهی ،طب توانبخشی،

 140 :3ا .133

پ،رمجر  ،گل آرا؛ زارعی متی  ،حس ؛ پ،رعزت ،علی اصغر ،یز انای ،حمیدرضاا ( ،)1399شناساایی مؤلفاههاای
سازمان اخالقی از یدگاه قرآن و نهجالبالغه ،مدیریت اسالمی ،ع ،28

 174 :1ا .149

حسنقلی پ،ر یاس،ری ،طهم،رث؛ فقیهی پ،ر ،ج،ا ؛ فقیهی پ،ر ،سامیه ( ،)1394روش تحقياق باه زباان سااده
پژوهش كيفی ،تهران :نشر ارالفن،ن ،چ اول.
حسنی ،محمد ( ،)1394رویكردهای نوین در تربيت اخالقی ،تهران :مؤسس فرهنگی مدرس برهان ،چاپ اول.
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حضرتی ،مرتضی؛ معمارزا ه طهران ،غالمرضا ( ،)1393ارائ مدلی از رهبری اخالقی سازگار با سازمانهای ولتای
ایران ،مجلۀ مدیریت توسعه و تحول،

 70 :18ا.63

لشا تهرانی ،مصطفی ( ،)1394طایر فرخ پی :كماالت انسانی در نهجالبالغه .تهران :انتشارات ریا ،چاپ پنجم.
رضایی ،شمسالدی ( ،)1396طراحی مادل رآمادزایی باشاگاه هاای ف،تباال ایاران :باا رویکار گراناد تئا،ری،
پژوهشهای كاربردی در مدیریت ورزشی،

 116 :3ا .101

ساکی ،رضا؛ سا ات صدوق ،مریم؛ حمیدی ،فریده ( ،)1395رابط بی اخالق سازمانی و عملکر شاغلی مادیران،
فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری،

 126 :)11( 1ا .117

صانع پ،ر ،ماریم ( ،)1395چندصدایی اخالقی در دنيای مجاازی .تهاران :پهوهشاگاه علا،م انساانی و مطالعاات
فرهنگی.
غالمی ،علیرضا (« ،)1388اخالق سازمانی :مشکالت ،م،انع و راهکارها» ،دو ماهنامۀ توساعۀ انساانی پلاي  ،ع
ششم،

 85 :25ا .65

غیاثی ،مصطفی؛ امینایی ،بهناام ( ،)1394آموزش جامع تكنيک دیمتل با رویكرد پایان نامه نویسای .مرکاز علا،م
مدیریت آریا مدیر.
فرامرز قراملکی ،احد ( ،)1395اخالق حرفهای .تهران :نشر مجن،ن ،چ هشتم.
فرانکنا ،ویلیام کی ( ،)1392مبانی فلسفه .ترجم ها ی صا قی ،قم :کتا

طه ،چ چهارم.

قابزل ،،ط،بی؛ نا ری ،نگی ( ،)1395بررسای منشا،ر اخالقیاات ساازمانی باا بهارهگیاری از کاالم امیرمؤمناان ر
نهجالبالغه ،س،می کنفرانس بی المللی روانشناسی ،عل،م تربیتی و سبک زندگی ،مشهد 12 :ا .1
مُنزل ،ونالدع ( ،)1391مدیریت اخالق حرفهای .ترجمه سید علیاکبار احمادی ،مهگاان سایاهکلرو ی و امیار
نیکزا  .تهران :انتشارات مهکامه ،چ وم.
منطقی ،محس ( ،)1397بررسی رابط اخالق سازمانی و معن،یت ساازمانی ،معرفات فرهنگای اجتمااعی،

4

( 109 :)9ا .89
مشایهی پ،ر ،محمدعلی ( ،)1390مبانی اخالق کار از یدگاه امام علی(ع) ،مدیریت اسالمی ،ع ،19

 65 :1ا

.37
م،س،ی او ی ،سید مهدی؛ حض،ری ،محمد ج،ا ؛ نجاری ،رضا؛ رساتگار ،عباساعلی ( ،)1395طراحای و تبیای
مدل ارزشیابی سازمانی مبتنی بر آم،زههای نهجالبالغه ،مدیریت سازمانهای دولتی ،وره ،5

 48 :1ا .33

م،س،ی او ی ،سید مهدی؛ حض،ری ،محمد ج،ا ؛ نجاری ،رضاا ،رساتگار ،عباساعلی ( ،)1396ارزیاابی میادانی
الگ،ی ارز های سازمانی مبتنی بر آم،زههای نهجالبالغه ،مدیریت اسالمی ،ع ،25

 121 :1ا .91

میرزایی ،خلیل ( ،)1393طرح و پایان نامه نویسی .تهران :نشر جامعه شناسان ،چ چهارم.
میرمحمد تبار ،سید احمد؛ مجدی ،علی اکبر؛ سهرابی ،مریم ( ،)1396فراتحلیل ع،امل ماؤثر بار اخاالق ساازمانی،
راهبرد مدیریت،

 211 :37ا .188

143 /

تبیین مضمونهای تعالی اخالق سازمانی در پرتو نهج البالغه

 بررسی رابطه اخالقگرایی مدیران و فرهنگ سازمانی در دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد،)1391(  زهره،سفی،ی
 انشاکدۀ،م و تحقیقاات تهاران، انشگاه آزا عل،زشی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آم.تهران مركزی
.مدیریت
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