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 مقاله پژوهشی

يد کبا تأ ات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزیيابی اخالقتبيين الگوی ارزي

 یروستاي بر توسعة

 

 3، فریده حق شناس کاشانی2، احمد ودادی1لیدا صدقیان باویل
 61/66/6999 تاریخ پذیرش:  61/9/6999تاریخ دریافت: 
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 .ندسازیرا برجسته م سازمانیمؤثر بر اخالق  دو خر یانیم یرهایو خرد، متغ یانیسطوح م هضمن توجه ب

ارزیابی اخالقیات  الگوی تبیینزیابی اخالقیات سازمانی و رهدف شناسایی مضامین ابا  ،حاضر پژوهش

و  انجام شد مضمون تحلیل به روش ،توسعه روستایی با رویکرد سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

، خبرگان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی هات علمی دانشگاههیئی نفر از اعضا دهشامل  نمونهحجم 

یافته ساختارمصاحبه نیمهآوری اطالعات با استفاده از جمع ند.صورت هدفمند انتخاب شدکه به بود

بعد  ششهای ارزیابی اخالقیات سازمانی در شاخص ،ة حاضرهای مطالعاساس یافته بر .صورت گرفت

 ها ومحیط سازمانی، اهداف سازمانی و قوانین، رویه مخاطبان سازمان، جو سازمانی، اخالق فردی،

 مأموریتاخالقیات سازمانی در انجام مهم  نقش ةدهندنتایج نشان. شدندبندی ساختار سازمانی دسته

 .بود وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت اجتماعی این دستگاه دولتی در توسعه روستاها

 

 .روستایی ةتوسع، تحلیل مضمونزمانی، اخالقیات سا: هاواژهکليد

 

 مقدمه

عنهوان بخشهی از   بهه قرن گذشته  یافته طی یکهای جوامع توسعهسازمانمقوله اخالق در 

 ،و بهه تبهع آن   (Abbasi and Khodayari Zarnagh, 2012) مرور نهادینه شهده علم مدیریت به

نظهران  بته مهورد توجهه صهاح   بیش از گذشه  هاسازماناجتماعی های اخالق و مسئولیت ،امروزه

و  مهؤثر کهارگیری  مفههوم فرآینهد بهه   نیهز بهه  مهدیریت   ،از سوی دیگر .مدیریت قرار گرفته است

هدایت بهرای   ، بسیج منابع و امکانات ودهیسازمان، ریزیبرنامهکارآمد منابع مادی و انسانی در 

 دشهو جیده مهی جامعهه سهن  همواره بر اساس نظام ارزشی مورد قبول  ،دستیابی به اهداف سازمانی

(Khayat Moghaddam and Tabatabaeinasab, 2016).  در حقیقههت ،بحهها اخههالقامهها، 

زیهرا بیهانگر تقابهل بهین عملکهرد اقتصهادی و        ،(Puiu, 2015) چالش مدیریت اسهت ترین عمده

بایهد بهین    ،در مطالعهه علهم اخهالق سهازمانی     دیگهر سهخن،  . بهه  ستهاسازمانعملکرد اجتماعی 

  تعههادل ایجههاد کههرد   تههوازن و هههاسههازمانعملکردهههای اقتصههادی و عملکردهههای اجتمههاعی   

(Samadi and Mahdavikhou, 2009). نشهانگر  اسهت  سهازمان  یهک  اخهالق  سازمانی اخالق ،
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 اخهالق  نقش .دهدمی پاسخ خارجی یا محرک داخلی یک به اخالقی سازمان یک چگونه کهآن

 بنهدی دسهته  و سازمان، توصهیف  در ارزشگیری شکل فرآیند توصیف وبندی دسته در سازمانی

 تجهویز  زمان،سا در ارزشگیری شکل روند از انتقادنحوة  ،سازمان در هاتصمیم چگونگی اتخاذ

 اصهول  در راسهتای  تصهمیم  چگهونگی اتخهاذ   تجویز و شود حفظ باید سازمان در که هاییارزش

اخالقیات سازمانی هم  .(Ghivarian, 2006) دارد اهمیت بسیار و هماهنگ با این اصول اخالقی

ههر   تقریباً امروزه، آورد.دارای بستر سازمانی است و هم آثار و نتایج فراسازمانی را به ارمغان می

برخههی  گرچههه ،سههتهاسههازمانکسهی قبههول دارد کههه توجههه بهه اخالقیههات سههازمانی مههورد نیهاز    

کننهد. مهدیران   هنجارهها را تجربهه مهی    و هها ی دولتی ناسازگاری و تنهاق  بهین ارزش  هاسازمان

در جایگهاه قهدرت اجتمهاعی قهرار دارنهد و اخالقیهات        ،طور طبیعیبه بخش دولتی،های سازمان

هها و  گیهری بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مهدیران و سرپرسهتان در تصهمیم    سازمانی

 ,.Brown et al) و نفوذ آنها بر دیگران متمرکهز اسهت   تأثیرو نحوه در محیط کار  آنها قداماتا

2003). 

 کارههای  میهزان  افهزایش  وهها  سهازمان  روزافهزون ههای  پیچیهدگی  بها  مقابلهه  برای ،شکبی

های برنامه و الگوها گیری ازبهره با باید، کاریهای محیط در والنهغیرمسئ و رقانونیغی، غیراخالقی

 مختلهف  زوایای بررسی ،رواین از. کرد نهادینهها سازمان در را سازمانی اخالق ،منطقی و راهبردی

 انسازم هر در مسائل ترینحساس و ترینمهم از آن در مؤثر و مختلف ابعاد شناسایی و موضوع این

 ;Khorakian et al., 2017; Azar et al., 2015) داخلهی  مطالعهات برخهی   بررسهی . بود خواهد

Danaeefard et al., 2016; khadami and Osanlou, 2015; Khayat Moghaddam and 

Tabatabaeinasab, 2016; Hazrati and Memarzadeh Tehran, 2014; Mohammadi 

and Golverdi, 2013; Alvani et al., 2011 )خههارجی و (Morris and Wood, 2011; 

Mathooko, 2013; Tremblay et al., 2017; Martínez et al., 2021; Ahmed et al., 2012; Al-

Khatib et al 2004; Wal, 2011; Sekerka et al., 2014 )در متعهدد  تحقیقهات وجهود   ةدهندنشان 

سازمان جههاد کشهاورزی و    شده دربارةانجامهای پژوهش شمار اما .است سازمانی اخالق حوزه

 تهوان بهه مطالعهة عباسهی و فیضهی     میهان، مهی  کهه از آن   اسهت  انهدک در حوزه توسعه روسهتایی  
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(Abbasi and Feyzi, 2012) کهه  دههد  بندی کلی مطالعات مختلف نشهان مهی  جمع .اشاره کرد

گی و هم از بعد عملکهرد  اخالق سازمانی هم از بعد مسئولیت اجتماعی، هم از بعد عملکرد فرهن

عالوه بهر ضهوابط    ،ایکارگزاران بخش دولتی در هر جامعهمدیران و  بررسی شده است.اقتصادی 

د کهه  ای از رهنمودها و معیارهای اخالقی ارزشهی نیهاز دارنه   به مجموعه ،ساالرانهدیوانو معیارهای 

بایهد   ،در مدیریت دولتی .(Ahmad, 2011) هایشان یاری رساندگیریآنها را در اقدامات و تصمیم

ه مردم را مهد نظهر قهرار داد    های اخالقی و ارزشی خدمت بفراتر از معیارهای اقتصادی اندیشید و جنبه

 شناسایی و ارزیابی وضعیت اخالقیات سازمانی در هر دسهتگاه دولتهی ضهروری اسهت     ،ین منظورو بد

(Moghimi and Ghaffari, 2016). 

 جمههوری  فرهنگهی  و اجتمهاعی  اقتصهادی،  توسهعه  سهوم  برنامه قانون اساس بر ،ایران در

ههای  تصهدی  کهاهش  اداری، نظهام  اصهالح  کهه در راسهتای   شهد  مکلهف  دولهت  ،ایهران  اسالمی

 حهذف  اجرایهی، های دستگاه مدیریت و انسانی نیروی ییکارآ و وریبهره ارتقای غیرضروری،

. کنهد  اتخاذ را الزم تدابیر ،روستایی عمران و توسعه دام، زی،کشاور امور تجمیع و کارهاموازی

 نههاد  یهک  کهه  سهازندگی  جههاد ههای  وزارتخانه ادغام از کشاورزی جهاد وزارت ،راستا این در

 روسهتاها  ویهژه به محروم مناطق از زداییمحرومیت متولی و اخالقیهای انگیزه از هبرآمد انقالبی

 تولیهدات  و کشهاورزی  بخهش  بهر  نظارت و هدایت حمایت، متولی که کشاورزی وزارت و بود

 .Ghaedali and Salimi, 2020) ) شد تشکیل ،بود کشاورزی

 جههاد  وزارتههای  مأموریهت  و اههداف  از یکهی  عنوانبهها روستا توسعه ،دیگر سوی از

 و قهوانین  هها، سیاسهت  هها، سهازمان  ها،نظام سطح در اخالقی کالن ریزیبرنامه نیازمند کشاورزی

 حهوزه  در انقهالب  ابتهدای  نهادههای . اسهت  روستایی توسعه اهداف با مطابق جامعه سازوکارهای

 حهال  در و انهد داده انجهام  امهروز  بهه  تها  را بسهیاری  خهدمات  روستا فرهنگی و ساختاری تغییرات

 سهاختار  تغییهر  طریهق  از ،روسهتا  در حاضهر  دولتهی  نهادهای وها سازمان کارکرد باید در ،حاضر

 مورد اخالقی روش به ،کندمی کمک روستایی جامعه پایدار توسعه به که مقوالتی ،الزم عناصر

 .(Danaeefard et al., 2015) گیرد قرار توجه
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 و تشهکیل  کهو این واقعیت  وزارت جهاد کشاورزی در موجود اخالقی پیشینه به توجه با

 اخالقهی  لفضهای  مبنهای  بهر  و انسانی هایارزش محوریت با سابق سازندگی جهاد وزارت فعالیت

بهه   عمهومی  خدمات ارائه وسیع گستره با توجه به نیز و (Danaeefard et al., 2015 ) است بوده

 بسهیار  کشهاورزی  جههاد  وزارت در سازمانی اخالقیات موضوع، دولتی ساختار این در روستاییان

 .است پراهمیت

 چنهین  بها  .اسهت  اخهالق  موضهوع  به راهبردی رویکردی نیازمند سازمان در اخالق تحقق

 کهه  بهود  دخواهه  سهازمان  بهرای  حتمهی  و بهالقوه  ههایی فرصت محیط، با سازمان روابط ،نگرشی

 ،اسهاس  ایهن  بهر  .دشهو مهی  سهازمان  بهرای  رقهابتی  مزیت به تبدیل اخالقی، فراگیر اصول براساس

 اهبهردی ر ریهزی برنامهه  آنها در که اموری سایر همچون سازمان، در اخالق راهبردی ریزیبرنامه

 :(Alvani, 2020) شود تعریف گام سه حداقل قالب در تواندمی ،گیردمی صورت

 ؛موجود وضعیت سنجش 

 ؛ و در نهایت،مطلوب وضعیت  

 مطلوب وضعیت به نیل برای مناسب برنامه تدوین. 

 وجهود  نظهر  از ههم  هنهوز  حهوزه  این ،اخالقی ةحوز در چشمگیر پیشینهای تالش رغمبه

 بهرای  مدون الگویی بوده و تاکنون، محدودیت دچار شده،پذیرفته و ونمد اصول مجموعه یک

هدف همین راستا، در  .است نشده معرفی کشاورزی جهاد وزارت در سازمانی اخالقیات ارزیابی

شناسههایی مضههامین ارزیههابی اخالقیههات سههازمانی و تبیههین الگههوی ارزیههابی  حاضههر کلههی پههژوهش 

، سهخن  بهه دیگهر   اسهت.  توسعه روستاییبا رویکرد ورزی سازمانی در وزارت جهاد کشا اخالقیات

 وزارت در سهازمانی  اخالقیهات  ارزیابی الگوی» که است دین پرسشدر پی پاسخ ب حاضر پژوهش

 «.؟أکید بر توسعه روستایی چیستبا ت کشاورزی جهاد
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 قيتحق نهيشيپ

صهورت  توسط محققان خارجی و داخلی  اخالقیات سازمانی، تحقیقات مختلفدر زمینه 

 شده استها اشاره ، به تعدادی از آن6جدول گرفته که در 

 در زمينه اخالقيات سازمانی هاپژوهش ةنيشيپ -1جدول 

 نتایج اتموضوع منابع

 آذر و همکاران

(Azar et al., 2016) 

طراحی مدل ارزیابی 

اخالق های مالحظه

 کاروکسب

 با ،وکارکسباخالق های ابعاد و شاخصبندی اولویتاز 

 عنوانبه توانمی ،نقاط قوت و ضعف آنها کردنمشخص 

در  راهبردو تدوین گذاری سیاستالگویی مناسب برای 

 .کردر سطح خرد استفاده  ،سطح کالن و همچنین

 اراندانایی فرد و همک

) Danaeefard et al., 

2015) 

های لفهمؤ شناسایی

 محورفضیلتهای سازمان

 جهادی و

 یاخالقهای هینظر ریبا سا سهیمقا در ،محورلتیاخالق فض

قرابت  یاسالم یبا مبان ،گرا و سودگرافهیمثل اخالق وظ

صورت جدی در مباحا به دیبا رو،از ایندارد و  کینزد

 .ردیمورد توجه قرار گ هاسازماندر  یاخالق

 نسبمقدم و طباطباییخیاط

( Khayat Moghaddam 

and Tabatabaeinasab, 

2016) 

ای اخالق حرفهی هالفهمؤ

 در مدیریت

، کارکنان و هاسازمانای در رعایت اصول اخالق حرفه

 توان آن رابرخوردار است و می مدیران از اهمیت ویژه

 .دانست هاسازمانمزیت رقابتی در 

 نقوی و باباییسید

) Seyednaghavi and 

Babaei, 2013( 

های ارزیابی سیاست

اقتصادی روستایی توسعه 

ای با ه منطقهاز دیدگا

های نگاهی بر سیاست

 دولت در ایران

به  ها و نگاه دولتسیاست ، با مروری بردر این پژوهش

های دولت در ها و سیاستنقش دستگاه ،روستاها در ایران

 است.ه شدتوسعه روستایی بررسی 

 و همکاران خوراکیان

(Khorakian et al., 

2017) 

رفتار های لفهتبیین مؤ

نان و اخالقی کارک

 مدیران شهری

بررسی اخالق و رفتار  برایمحور هرویکرد اخالق وظیف

نظری یی چون شهرداری از چارچوب هاسازماناخالقی در 

گر رفتار تواند تبیینمی درستیاست و بهبرخوردار  مناسب

 .اخالقی کارکنان شهرداری باشد

 محمدی

 وردیو گل

( Mohammadi and 

Golverdi, 2013( 

ای اخالق حرفهی هالفهمؤ

 در سازمان

گیری ای سازمان با بهرهاخالق حرفههای لفهاد مدل مؤپیشنه

 دینیهای لفهؤاز م
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 نتایج اتموضوع منابع

 حضرتی و معمارزاده

( Hazrati and 

Memarzadeh, 2014( 

ارائه مدلی از رهبری 

اخالقی سازگار با 

 ی دولتی ایرانهاسازمان

تماعی، ند از: مبادله اجاپیامدهای رهبری اخالقی عبارت

تعهد کارکنان، اعتماد کارکنان، یادگیری اجتماعی و 

 شایستگی کارکنان

 خدامی و اصانلو

)khadami and 

Osanlou, 2015( 

الگوی رفتار طراحی 

کید اخالقی کارکنان با تأ

های بر نقش ارزش

 اخالقی سازمان

اخالقی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مؤثر های ارزش

 د.شوالقی در سازمان میو موجب رفتار اخ است

 شاور و کلمنتس

)Shawver and 

Clements, 2015) 

جنسیت بر قضاوت  تأثیر

 اخالقی

شده و قصد در قضاوت اخالقی، شدت اخالقی ادراک

دار تفاوت معنی ،ای زن و مردگزارشگری حسابداران حرفه

 .وجود ندارد

 شوپکر

(Schwepker, 2001) 

رابطه بین فضای اخالق 

با رضایت شغلی،  سازمانی

و تمایل به  تعهد سازمانی

 ترک شغل

های مشیایجاد یک فضای اخالقی از طریق قوانین و خط

اخالقی باعا رضایت شغلی، تعهد سازمانی بیشتر و در 

 شود.می پایین آمدن نرخ ترک شغل ،نتیجه

 و همکاران چون

)Chun et al., 2013( 

اثر اخالق بندی مدل

ی شرکتی بر عملکرد مال

 هاشرکت

اخالق شرکتی از طریق متغیرهای میانجی تعهدات جمعی 

بر عملکرد  دارو رفتار شهروندی سازمانی اثر معنیسازمانی 

و افزایش میزان اخالق شرکتی موجب  داردمالی شرکت 

 .شودافزایش عملکرد مالی شرکت می

 دونالدسون و دیویس

)Donaldson and 

Davis,1990)) 

های مدیریت ارزش

 خالقی در محیط کارا

 ارزیابی استخدام، و گزینش در اخالقی مالحظات رعایت

 سازمان سازیکوچک و اخراج ها،پاداش نظام عملکرد،

 تعارض، و گریپرخاش و بدبینی کاهش باعا

 ،نهایت در و طلبیتنوع افزایش بیشتر، پذیریمسئولیت

 بیشتر رفاه شده، درآمد و سود و ارزش افرایش

 .شودمی موجب را کارمندان و مشتریان ان،گذارسرمایه

 های پژوهشمأخذ: یافته

اخالقیات سازمانی بر  تأثیر زمینةدر  تحقیقات متعدد ،شودمی که مشاهده گونههمان

های ها و شاخصلفه، به احصا و بررسی مؤطور اعمهصورت پذیرفته که ب هاسازمانعملکرد 



 39شمارة  ،42روستا و توسعه، سال 

551 

مختلف عملکردی های و نقش آنها در حوزه ی مختلفهاسازماناخالقیات سازمانی در 

را مد  هاسازمانهای اخالق سازمانی در لفهسازی و ارائه مؤبرخی از مطالعات مدل .اندپرداخته

رابطه اخالق، جو  یابه تحلیل اخالق سازمانی پرداخته  ی نیزو مطالعات دیگر ؛اندنظر داشته

 با سازمانی، اخالق مطالعات سیر اند. درردهرا بررسی ک هاسازماناخالقی سازمان و فساد در 

 ابداع به ، نیازکشاورزی جهاد وزارت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، خاصهای ویژگی به توجه

این  در ارزیابی الگوهای و تحقیقات کمبود دلیلبه سازمانی اخالقیات ارزیابی بومی الگوی

 د.شواحساس می شدتبه دستگاه

 

 قيتحق ینظر یمبان

 دولتی قاخال

 بین اخالق اصول و هاارزش زیرا ،است گسترده موضوع یک دولتی بخش اخالق

 مردم به موشکافی ،آن بر اساس که است گوییپاسخ استاندارد یک اخالق. است متفاوت هافرهنگ

 با ارتباط در دولتی بخش در اخالقی مسائل .ندپردازمی هاسازمان اعضای توسط شدهانجام کار

 .(Bishop and Preston, 2000) شودمی ظاهر آن یرمجموعهز خصوصیات

 تلقی صحیح را آن مردم عموم که است اخالقی تصمیماتی ،اخالق اصول اساس بر

 تأثیر و شدهگرفته تصمیمات دائمی بازتاب به نیاز عمومی بخش در اخالقی رفتار تضمین نند.ک

 که کندمی تضمین تمایزی چنین داشتن. دارد شهروندان دیدگاه بر اخالقی نظرنقطه از هاآن

 قرار عمومی موشکافی معرض در اصول این آیا که شود السؤ ابتدا اینکه بدون عمومی، مدیران

، دولت همچنین ؛نکنند عمل اخالقی اصول از داخلی مجموعه یک اساس بر خیر، یا گیرندمی

 تالشی دولتی بخش اخالق. خصوصی مدیران عمومی نیز حساس است زندگی رفتار دربارة

 دولتی اخالق .(Sture, 2013) دولتی شبخ عملیات در ترفضای باز یک ایجاد برای

 عملیات بر که است قانون ةفلسف از بخشی و دولت برای اخالقی قوانین کاربرد گیرندةدربر

 را دولت در شفافیت و صداقت آن حکومت حاکم است و مسائل مردم با اشرابطه و حکومت
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 گذاری،قانون اخالق پلیس، فساد سیاسی، فساد خواری،رشوه مانند مسائلی با و دهدمی پوشش

 قانونی اخالقی اصول و باز دولت ناشایست، ظاهر از اجتناب منافع، تضاد ،تنظیم قوانین اخالق

 . (Irannejad, 1992) دارد سروکار

 این با همراه. کنندمی مدیریتنظارت و  دیگر منابع بر و خدمت مردم به دولتی مقامات

ا رعایت ب مسئوالن روزانه،های فعالیت اجرای در که دارد وجود مردم سوی از انتظاری نظارت،

 ،خود کارهای در شفافیت که آنها با حفظ دارند انتظار ،همچنین کنند؛ عمل برابری و طرفیبی

 این. برسند کنند،می عمل «درست» آنچه از درستی درک به هاآن که کنند حاصل اطمینان

 هاید یک است، اخالق به پرداختن دنبالبه که فلسفه از ایشاخه عنوانبه اخالقی، اصول مفهوم

 دادن نشان برای راهنمایی عنوانبه را «شاهزاده »ماکیاولی رساله  نیکولو. نیست دولت در جدید

 ابزاری عنوانبه اغلب رساله این نوشت. ،دهد انجام قدرت حفظ برای باید سلطنت یک آنچه

 چراکه کند، عمل گونهآن جامعه در نباید دولتی مقام که یک شودمی گرفته نظر در برای آنچه

 با در تعارض قدرت و کنترل ایده این. است قدرت و کنترل حفظ برای خاص هاییگام شامل

 سکویی برای پرداختن به رساله این رو، این از. است مردم عموم به بودن ناظر اساسی اصل

 .(Davison, 2020) است امروزی روزگار در اخالقی مسائل

 به ، کهاست نظارتی ادارات اعضای و دولت کارمندان رفتار ناظر به اخالقی اصول

 در هانگرانی ،همچنین و کارهاوکسب با دولت کارمندان رابطه و خواریرشوه مانند مسائلی

 (.Mazaheri, 1995کند)می اشاره تعارض بین قوانین و اطالعات آزادی شفافیت، مورد

دیدگاه متضاد  دو اند،های متفاوت زیستهدر زمان داگالس و ماکیاولی که حالی رد

برای . هستند مرتبط بسیار ،گیرندمی که تصمیماتی اخالقی مواضع عمومی و مدیران بخش انواع

 را متضاد عامل دو لین و کودی دولت، در اخالقی اصول روی بر تفکر اختیاریبی نشان دادن

 .(Mamizadeh, 1994) گراییدیدگاه سودمندگرایی و دیدگاه وظیفه :دنددا قرار بحا مورد



 39شمارة  ،42روستا و توسعه، سال 

551 

 حلراه یک اگر دیگر، عبارت به. کند، وسیله را توجیه میهدف اعتقاد به اینکه :گراییسودمند

 ،حتی اگر کمتر اخالقی باشد ،یک راه حل که فایده بیشتری دارد باشد، ترپرهزینه اخالقی

 .(Fieser, 2017) شود.می ترجیح داده

 اطاعت پیامدها گرفتن نظر در بدون باید مطلق اصول از برخی اعتقاد به اینکه وظیفه گرایی:

 .(Giubilini, 2016) است صداقت مطلق، اصل یک از ونهنم یک شوند

 یک که دارد وجود امکان این. نیست فردمنحصربهً  ضرورتا رفتاری مدل دو این تعریف

 و کند گیریتصمیم )سودمندگرایی(، کاربردی موضع یک اساس بر که بگیرد تصمیم فرد

 بدین معنی که مفهوم ،کند دنبال جداگانه تصمیم یک برای را گراییوظیفه موضع ،سپس

 هاموقعیت میان در که است استوار هاییارزش و اصول اساس بر ،نهایت در و است مبهم اخالق

 .بود خواهد متفاوت هاانسان و

 خصایص اخالقی مدیران و کارگزاران را بیان ،( در نامه خود به مالک اشتر،امام علی )ع

داری، اعتدال و توان به پرهیزگاری، تسلط بر هوای نفس، امانتمی دارند که از جمله آنهامی

 ,Fallah Sekolaei) کرد.. اشاره .پذیری وعه صدر، احتیاط، حسن ظن، مسئولیتروی، سهمیان

2003). 
 یدر مقابل اخالق دولت یاخالق بخش عموم

. کنندیخدمت م یکار دارد که در بخش دولتوسر یبا اخالق کسان یبخش دولت اخالق

 تواندیدارد، م یشانپودولت هم یاز اصول اخالق یدر بخش یکه اخالق بخش عموم یدر حال

مربوط به  یفقط بر مسائل اخالق یشاخه مجزا در نظر گرفته شود که اخالق دولت کی عنوانبه

شامل هر  یکه اخالق بخش عموم یو فساد متمرکز است، در حال رشوهها، از جمله دولت

ط رواب یدولت تیریاست. اخالق مد گنجانده شده یدولت تیریاست که در حوزه مد یتیموقع

شامل  در جهان خارج و احزاب مربوط مداراناستی، اما سدهدیرا پوشش م مداراناستیس نیب

 ,Ghivarian) دهدیپوشش م را نیز و افراد یدولت ی، نهادهاهامنتخب، رسانه یتکارمندان دول

2006.) 
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 ندهیفزا ایگونهبه ریمتون اخ یفیو ک ی، رشد کم(Wooten, 2001) ه ووتنتگف به

توان می و بوده است نهیزم نیو انجام پژوهش در ا تیریدر مد اتیبه بحا اخالق معطوف

 تیو تقو یاخالق یهاءدر کاهش خال یلعات نقش قابل توجهمطا نیا جهیبود که نت دواریام

 داشته باشد.ی بخش دولتی هاسازمانو اهمیت پرداختن به مسئولیت اجتماعی  هارساختیز

مقررات قوانین و از خصوصیات اخالقی کارمندان عمومی، اخالق در بخش دولتی منابع  

 متغیربا استانداردها و قوانین رفتاری مکتوب  المللیبینهای معاهدهو قوانین ملی تا  سازمانداخلی 

 بسیاری هایراه .کنند کار موازی صورتبه منابع این که است زمانی اخالق نظام ترین. مهماست

 برای. دارد وجود اخالقی نظام یا اخالقی زیرساخت یک ایجاد و اخالقی استانداردهای تعیین برای

فتاری را برای ر قوانیناخالقی یا  قوانین )کدهای(المللی بینهای سازمانتعداد زیادی از  نمونه،

در  ،اند. این استانداردهای اخالقیکرده تهیهبرای کارمندان عمومی  ،طور کلیکارمندان خود و به

گذاری و توانند منابع مهمی در قانونمی ،اخالق ملی اجرا شوند نظامدرستی در صورتی که به

معیارها و اصول دموکراتیک است.  منبع اخالق در بخش عمومی ترینمهم .مقررات ملی باشند

شر سیاسی مدون است و بخشی نیز بخشی از آن در حقوق باصولی است که اصول دموکراتیک 

 ندتوامی ،کشور فرهنگ به بسته ،اجراییهای سنت در قوانین دولتی وجود داد. ،طور معمولبه

 باید دولتی کارمندان چگونه اینکه بر مبنی مشترکی یهادیدگاه ،کلی طوربه اما ،دباش متفاوت

 دارند. دهند، وجود انجام صادقانه و شفاف گوییپاسخ با دموکراتیک صورتبه را خود وظایف

اقدامات برای مهار فساد سیاسی و  اعالماخالقی شامل های دیگر برای ایجاد زیرساختهای روش

های اصالحات واقعی که برای ایجاد زیرساخت .استاداری و اقدامات برای مدیریت تعارض منافع 

یکپارچگی  نظامبه نوع مشکل فساد در هر کشور و نوع کمبودهایی که در  ،اخالقی ضروری است

هیچ بوده و بر مدار زمانکارآمد و اخالقهای ایجاد زیرساخت. بستگی دارد ،هر کشور وجود دارد

باید  ،توان نتیجه گرفت که در بحا اخالقمی ،بنابراین. وجود نداردبرای انجام آنها ای راه حل ساده

 به وابسته مؤلفه یک عمدتاً اخالقی رفتار و فردی اخالق کهراچ ،ابتدا به شرایط سازمانی توجه کرد

 .(Amundsen, 2009) است عمومی اداره فرهنگیهای ویژگی و سیاسی محیط
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 روستا توسعةنقش آن در اخالق در وزارت جهاد کشاورزی و 

 عمران و توسعه به توجه و کشاورزی بخش همواره ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس

 توسعه محور و اجراییهای دستگاه و ریزانبرنامه گذاران،قانون یدأیت و اهتمام مورد روستاها

 و کشاورزی عرصه در وسیع تحوالت عابا موضوع همین که ،بوده اجتماعی و اقتصادی

 و هانظام ها،سیاست و هاناهماهنگی برخی دلیلبه اما. است شده عشایری مناطق و روستاها

 و خشکسالی نظیر) طبیعی حوادث بروز و هاکاریدوباره وظایف، تداخل ،ناکارآهای روش

 مطلوب رشد از مانع که ،هبود روروبه هاییدشواری با اخیر هایسال در کشاورزی بخش ،(سیل

 اساس بر ها،نارسایی و هانابسامانی این رفع رایب .(Sharbatian, 2011) است شده بخش این

 مکلف دولت ،ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون

 و وریهبهر ارتقای غیرضروری،های تصدی کاهش اداری، نظام اصالح راستای در که شد

 امور تجمیع و هایکارموازی حذف اجرایی،های دستگاه مدیریت و انسانی نیروی ییکارآ

 ادغام الیحه راستا، این در. کند اتخاذ را الزم تدابیر ،روستایی عمران و توسعه دام، کشاورزی،

 دی 6۱ تاریخ در کشاورزی جهاد وزارت تشکیل و کشاورزی و سازندگی جهادهای وزارتخانه

 . (Ghadiri and Najafi Kani, 2003) شدیید تصویب و تأ 69۳9 اهم

 قانونی و ذاتی وظایف برخالف تشکیل، از پس ،کشاورزی جهاد وزارت با این همه،

 راهبردی ریزیبرنامه گذاری،سیاست برای مناسب جایگاه ایجاد بدون و روستاها حوزه در خود

 مختلف هایدستگاه بین در روستایی امور پراکندن به اقدام روستایی، توسعه فرآیند بر نظارت و

 .(Varmazyari et al., 2018) شد تبدیل صرف کشاورزی وزارت به ،جتدریبه و کرد

 تجربه مبتنی بر کشاورزی جهاد وزارت رسالت تنها عنوانبه تولید حداکثر تلقی

دیگر این  که امروزه، بوده روستایی توسعه (تکنوکراتیکساالرانه )فن راهبرد خوردهشکست

 و پیشرفت 6ایرانی -اسالمی الگوی با سنخیتی هیچ و است شده منسوخ گرایانهجانبهیک راهبرد
                                                                                                                                               

 -اسالمی تمدن بر کمحا بینیجهان هایمؤلفه که راهبردی اینسخه» از است عبارت پیشرفت ایرانی -اسالمی لگویا -6

 به رسیدن برای ایرانی ةاندیش و خرد از مدلی پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی ؛ به دیگر سخن،«دهدمی ارائه را ایرانی

 .است اسالمی آرمان
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 خام تالمحصو تولید در کشاورزی جهاد وزارت وظایف کردن هخالص. ندارد عدالت

 اختیارات و وظایف تمرکز قانون و این وزارتخانه تشکیل قانون با مغایر اینکه ضمن کشاورزی،

 پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی با است، کشاورزی جهاد وزارت در کشاورزی بخش به مربوط

 هاینظام با سازگار که ،روستایی توسعة ساالرانةنف راهبردهای در. مغایرت دارد نیز عدالت و

 که حالی در ،شودمی تلقی غایی هدف محصول، حداکثر تولید صرفاً ،است داریسرمایه لیبرال

 همان به حداقل کند کهمی ایجاب جهادی مدیریت و عدالت و پیشرفت ایرانی –اسالمی الگوی

 وزارت مسئوالن برای نیز کشاورزان آحاد معیشت افزوده، ارزش رشد و محصول تولید اندازه

 کشاورزی جهاد وزارت کارگزاران چنانچه جهادی، دیدگاه در. باشد مهم کشاورزی جهاد

 را خود به آنان اعتماد ایشان، معیشت بهبود و کشاورزان انسانی کرامت به توجه مسیر از بتوانند

 تراثربخش اجرای برای زمینه و شده تقویت همزبانی و همدلی صورت، این در دهند، افزایش

 جهاد وزارت مروجان باالتر اثربخشی. شودمی فراهم کشاورزی تولید ارتقای هایطرح

 ایجاد به جهادی نیروهای توجه از ناشی نیز کشاورزی وزارت مروجان به نسبت سابق سازندگی

 .(Heidari et al., 2005) بود همزبانی و همدلی

 

 روش تحقيق

و  بوده کاربردی و به لحاظ ماهیت، اکتشافی -ایظر هدف، توسعهاز ن ،پژوهش حاضر

است  یوزارت جهاد کشاورزمدیران  هیشامل کل قیتحق یآمار جامعه. آن کیفی استروش 

 و اندسال سابقه خدمت داشته دهحداقل بوده و  مطلعدر حوزه مطالعات علوم انسانی که 

و  یافته بودساختارمصاحبه نیمه هاری دادهابزار گردآو. روندشمار میاین حوزه بهخبرگان 

مدیران و نفر از  دهنیاز با استفاده از روش میدانی و مصاحبه با  موردهای داده گردآوری

که به شکل نظری صورت گرفت  ی زیرمجموعههاسازمانکشاورزی و  خبرگان وزارت جهاد

 سیدن به اشباع نظری انتخاب شدند.و هدفمند و تا ر
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مصاحبه  یمنابع انسان مجرب رانیبا سه تن از مداس پروتکل مصاحبه، بر اس نخست،

مصاحبه،  نیا جینتا ساسا بر ؛ سپس،انجام شد افتهیساختارمهینهای سؤال یبر مبنا هیاول

. قرار گرفت یمورد بازنگر قیتحق یسؤال اصل یدر راستا شدهة فهرستیاول هایپرسش

اساس بازخورد از  شده و برارائه یهافراخور پاسخ مصاحبه به یهامحورها و سؤال ن،یبنابرا

 یدسترس یبرا یبرفاز فن گلوله زی. در ادامه ننداصالح شد ،جیتدرو به ینیبازب هیاولهای مصاحبه

 .شدها استفاده نمونه گریبه د

؛ هها اسهتفاده شهد   آزمون بهرای محاسهبه پایهایی مصهاحبه    از پایایی بهاز  ،در پژوهش حاضر

پهژوهش، پروتکهل مصهاحبه شهامل شهیوه شهروع       های افزایش قابلیت اعتماد یافتهبرای  همچنین،

بهرای پرهیهز از    ،هها در طهول مصهاحبه   شهد کهه   تهدوین هها  مصاحبه، ورود به بحا و سیر پرسش

د. از سهوی دیگهر، بها مشهخص     بوها مصاحبه، راهنمای پژوهشگر در گویی و نوسان زیادپراکنده

خهود در ههر   ههای  اد بهودن پژوهشهگر بهرای طهرح پرسهش     محورهای اصلی مصاحبه و آز کردن

پژوهشهگر  با آگهاهی مسهتمر    راستا،در این پژوهش نیز حفظ شده است.  پرسشنامة اییرومحور، 

. همچنهین، در  شدهای پژوهش برای کنار گذاشتن تعصبات، سعی در افزایش قابلیت اعتماد داده

آمهده از  دسهت های بهه مکان مرور تطبیقی دادهدر ابزار، ابندی با استفاده از زاویه حاضر، پژوهش

 منظهور بهه  ،همچنهین د. انجامه مهی  هاعتمادپذیری دادهبه بهبود ا شد، که خودمنابع مختلف فراهم 

 زمهان ههم  صورتبه پژوهش یهاداده تحلیل و گردآوری فرآیند ها،یافته اعتبار و پایایی افزایش

صهورت کدگهذاری   هروش تحلیهل تهم )مضهمون( به    از  ،هابرای تحلیل داده. است پذیرفته انجام

پایهه و اصهلی   بندی استقرایی، مضامین ها و دستهبا توجه به متن مصاحبه .شدای استفاده مرحلهسه

کنندگان و توسط مشارکت الگونگری ، با بازبینی و چندسویهند و در نهایتو فراگیر شکل گرفت

 ریه متغ قهه یدق چهل تها صهد   نیبها ان مصاحبهزم. شدندخبرگان، به روش کیفی استخراج و نهایی 

ایت کامههل هههای کیفههی و رضهه  پژوهشههگر بهها رعایههت همههه اصههول اخالقههی پههژوهش     . بههود

طهور دقیهق بهه مهتن     هها بهه  سهپس، همهه مصهاحبه    و هها را ضهبط کهرد   مصاحبه شوندگان،مصاحبه

 برگردانده شد و کدگذاری انجام گرفت.
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 نتایج و بحث

 نظهر  در سهازمانی  اخالقیهات  ارزیهابی  الگهوی  ارائهه  یبهرا  جدیهد را  یروش حاضر تحقیق

 بخهش  و دولتهی  مهدیریت  حهوزه  در نظهران صهاحب  و مهدیران  زیستة تجارب بر مبتنی که گرفته

 یکهه سهطح  هها  مشترک در قالب مقولهه  یمعان دارای میمفاه ة حاضر،در مطالعاست.  کشاورزی

و  ییبهار معنها   ی بها یهها انجام، مقولهه شهدند و سهر   دهیسازمان، داشتند میبه مفاه تتر نسبیانتزاع

 656بهر   یمبتنه  پهژوهش  میمفاه ب،یترت نیدب .قرار گرفتند ژهیو ایطبقه لیذ ترنزدیک ییمحتوا

از  یانمونهه  6. جهدول  بودنهد کد  619 شامل ،یتکرار یبا در نظر گرفتن کدها و البته، هیکد اول

 .دهدیها را نشان ماز مصاحبه هیاول یاستخراج کدها
 هاشده از مصاحبهای از کدهای استخراجنمونه -2ول جد

 های اوليهکد جمالت مصاحبه ردیف

M1 ک مدیریتسنجش ادرا جامعه هدف خود را درک کند دیبا ریمد کی نجایا 

M3 
را در  یمندتیسطح رضا نیاست که بتواند باالتر یمدار سازمانخالقسازمان ا

 کند جادیجامعه هدف خود ا
 رضایتمندی

 های پژوهشأخذ: یافتهم

منوال،  نی. به همبودندفرد منحصربه مضمون 16ل شام ،در مجموع ،هیتعداد کد اول نیا

 ،در واقع ،میکه آن مفاه ،شده لیچند مفهوم تشک ای کیخود از  زین هیپا نیهر کدام از مضام

با  ارتباط مورد نظر در قولهمطلوب م ایموجود و « تیوضع» ایو  «طیشرا»، «هاشاخص» انگریب

 یشده طیگذارعالمت هیکد اول 619 یاساس، تمام نی. بر ااست یسازمان اتیاخالق یابیارز

 نمومض سیزده ف موارد مشابه،ذکه با ح داشتنداشاره  هیپا مضمون 656به  حاضر پژوهش

 لیپژوهش را تشک فراگیرمضمون  شش ،تینها در زیتعداد ن نیا ؛شدپژوهش حاصل سازنده 

، اهداف مخاطبان سازمان، محیط سازمانجو سازمانی، اخالق فردی،  :ند ازاعبارتکه  ،دادند

 .و قوانین، رویه هاو ساختار سازمان ،سازمان
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 (یها )کدگذارافتهیها و داده ليتحل
بها اسهتفاده از    ،سهپس  ؛شهدند  ادهیه دقهت پ شده بهه ضبطهای مصاحبه ،در پژوهش حاضر 
 و یپهرداز مفههوم  ،یصهورت سهطر بهه سهطر مهورد بررسه      هها به متن مصاحبه ،محتوا لیروش تحل

 .گرفت قرار یبندمقوله
 جو سازمانی

احساس کارکنان نسبت به  ،سازدمی آنچه از سازمان یک محیط کار ایده آل و مطلوب
، در این مدت گذرد؛می محیط کار است. بیش از چند دهه از اولین تعریف جو سازمانی

م نظاائه شده که جوهره همه آنها دو عنصر را در بر داشته است: ار تعاریف متعدد از جو سازمان
)عنصر  های جمعیو برداشت ارزشی سازمان استهای نظامذهنی( که بیانگر  )عنصر شناختی

سنجش این  ،روایناز  گیرد.می های سازمان نشاتها، عملکرد و روشاز سیاستاحساسی( که 
 ر بر اخالق سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.گذاتأثیریکی از عوامل  عنوانبهمتغیر 

به  9 در جدولها نتایج تلفیق مضامین برگرفته از ادبیات و پیشینه تحقیق و کدگذاری مصاحبه
 اند.درآمده هنمای

 جو سازمانیمرتبط با  ةشدشناسایی مضامين -3جدول 
 مضمون پایه مضمون سازنده مضمون فراگير

 جو سازمانی

نی/ عناصر ذه
 ارزشیهای نظام

 جای کارمند(هویت سازمانی )مصطلح بودن عضو به

 یکپارچگی اعضای سازمان باورهای اعتقادی مشترک، انسجام و

 صمیمیت احترام و

 اعتماد و صداقت

 ارجحیت منافع عمومی به منافع شخصی

 نیمالحظات مهم سازما عنوانبهدر نظر گرفتن قانون یا اصول اخالقی 

 رعایت استانداردهای محل کار

 هافرهنگتوجه به خرده عدم تبعی  قومیتی و

 عناصر احساسی/
های جمعی برداشت

 از سازمان

 روش رسیدن به اهداف

 سازمانیهای گیرینقش شوراها در تصمیم
 های سازمانیطور عادالنه میان کلیه وظایف و نقشتخصیص منابع سازمان به

 منصفانهمحوری و ارتقای ساالری، تجربهتهشایس

 ارزیابی عادالنه

 رعایت اصول دموکراتیک و الگو بودن رهبری دموکراتیک در سازمان

 سیاسیانه، غیرحزبی و غیرطرفبیهای رفتار

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 اخالق فردی

باورههای اخالقهی    ی بهر نوع، بهشودمی هر کاری که در محیط کار انجام ،از نظر محققان

 اهههداف، در تفههاوت علههتبههه ،افههراد بههین رفتههار اخالقهه  اسههتانداردها  مبتنههی اسههت. کارکنههان

 اههداف،  هها، دیهدگاه  ایهن  و نهد امتفاوت ،افراد متناسب با  عقالیها  ارزش و باورها ،هادیدگاه

 و اجتماع فرهنگ، ت،اقتصاد، قومی ،مکان ،زمان در تفاوت دلیلهب نیز مذاهب و هاارزش باورها،

 صورت تلفیهق با اخالق فردی را بهمرتبط  شدةمضامین شناسایی 4 جدول. اسههت متغیر ،شههرایط

 دهد.ها نشان میمصاحبه کدگذاری و تحقیق پیشینه و ادبیات از برگرفته مضامین
 مرتبط با اخالق فردی ةشدشناساییمضامين  -4جدول 

 پایهمضمون  مضمون سازنده مضمون فراگير

 اخالق فردی

 اخالق کارکنان

 اطالعات و تالش برای کسب دانش میتسه رفتار مدبرانه، انتقال تجارب،

 پذیریپذیری و انتقادمسئولیت

 حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران

 مدیران شناسی کارکنان ووظیفه

 اتمداری، رعایت قوانین و مقررات و آگاهی از قوانین و مقررقانون

 ی در تصمیماتاحرفهداشتن استقالل 

 رعایت نزاکت و ادب در برخوردهای اجتماعی

 سازی و پرهیز از تهمتمقابله با شایعه

 رعایت نظم، انضباط و آراستگی و مقررات ایمنی و بهداشتی

 نفعان سازمانارف، وجه نقد و یا تسهیالت از ذیپرهیز از اخذ هرگونه هدیه غیرمتع

 رضایت از پست سازمانی

 اخالق مدیران

 و اقداماتگیری دار شدن مسئولیت تصمیمعهده

 عملکرد مدیران در ارتباط با نیل به اهداف سازمانی

 عدم انتصابات دستوری

 عدم تبعی  در حق کارکنان

 سبک مدیریت مدیران

 اخالقیهای یراههنگام برخورد با تعارضات و دوگیری توانایی تصمیم

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 سازمان مشتریان و ارباب رجوع

ارزیههابی اخالقیههات  یدر الگههو مضههمون سههازنده سههومین سههازمان مشههتریان و اربههاب رجههوع

 عنههوانبهههبههرداران بخههش کشههاورزی  بهههره بههه مضههمون نیههشههود. توجههه ایمحسههوب مهه سههازمانی

. اسهت اه دولتی و ارباب رجوع سهازمان  این دستگ ویاز س شدهکنندگان نهایی از خدمات ارائهاستفاده

 .است 5شرح جدول به مضامین پایه برگیرندةدر مضمون سازندهاین 
 مرتبط با مخاطبان ةشدشناسایی مضامين -5جدول 

 مضمون پایه مضمون سازنده مضمون فراگير

 سازمان مخاطبان

 برداران کشاورزیبهره

 برداراننصفانه با تمرکز بر نیازهای بهرهم صورتبه هانهادهارائه خدمات و 

 پذیری، نوآوری و قابلیت اعتماد در ارائه خدماتانعطاف

 ارائه خدمات بیمه محصوالت کشاورزی

 های مناسبارائه آموزش

 روستاییان

 افزایش کیفیت خدمات

 حداکثرسازی ارائه خدمات

 تای توسعه روستاهاپایدار در راسهای ینوآورسازی برای بستر

 جانبه توسعه روستاییهمه فرهنگی و اقتصادی پایدار وهای برنامهتدوین 

 نهادی مردمهاسازمانمحور و اجتماعهای شبکهتقویت و بسط 

 های پژوهشمأخذ: یافته

 محيط سازمان

در قالب محیط تخصصی و محیط  سازمان مضامین مرتبط با محیط ،در این بخش

 ،طور مستقیممضامینی اختصاص یافته است که به محیط تخصصی به. اندشدهبندی تهعمومی دس

، محیط عمومی محیط در مقابل ؛گذارندمی تأثیریا بر آن  ند وپذیرتأثیر میاز اخالق سازمانی 

در ارزیابی اخالق سازمانی  رد، اماداتعامل غیرمستقیم با سازمان شود که می تری را شاملعام

 .استده دهنمانمضامین پایه این دو مضمون ساز ةدربرگیرند 1جدول  .استر گذاتأثیر
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 مرتبط با محيط سازمان ةشدشناسایی مضامين -6جدول 

 مضمون پایه مضمون سازنده مضمون فراگير

 محيط سازمان

 محیط عمومی

 منابع انسانی از محیط سازمانکارگیری بهعدم تبعی  در جذب و 

 ی مشابه در جامعههاسازماندستمزد با متوسط پرداختی  حقوق و نظاممقایسه 

 های در سایهتعامل با شرکت

 در جامعه یافتهنظامرواج فساد 

 ارزیابی سازمان توسط جامعه سازی ووجود سیاست شفاف

 ارائه محصوالت سالم کشاورزی و غذایی

 و محتاطانه از منابع محیطی مؤثراستفاده 

 م آسیب به محیطعد

 توسعه کشاورزی پایدار و اجرای روش کشاورزی حفاظتی

 محیط تخصصی

 های مجازی برای ارائه خدماتسامانهنوین و های وریاز فناگیری بهره

 تعیین سیاست الگوی کشت محصوالت کشاورزی

 و کاالهای اساسی هانهادهتضمین وجود 

 هاپروتکلالزم و های نظامایجاد 

سازی راهکارهای برای توسعه و پیاده هاسازمانو  هابخشهمکاری با سایر 

 خدمت

 ی همکار و مرتبطهاسازمانارائه اطالعات و خدمات مناسب با 

ی دولتی و ارائه هاسازمانهای نظارتی در نظارت بر عملکرد استقالل دستگاه

 ی ناظرهاسازمانالعات شفاف و صادقانه به اط

برقراری ارتباطات  گذاری از طریقناحق در فرآیند قانوننفوذ زیاد و البته به

 گری سیاسینفوذی و واسطه

 ی دیگرهاسازمانکاری با موازی

 های پژوهشمأخذ: یافته

 اهداف سازمان

، مضامین پایه . در این راستااست مدارهای سازمان اخالقمدار از ضرورتاهداف اخالق

ها شده از مصاحبهمضامین استخراج ای وهای کتابخانهاز پیشینه پژوهش، بررسی شدهگردآوری



 39شمارة  ،42روستا و توسعه، سال 

511 

نمایه  ۳مدت سازمان در جدول قالب دو مضمون سازنده اهداف بلندمدت و اهداف کوتاهدر 

  اند.شده
 سازمان وساختار هاهیرو قوانين، با مرتبط ةشدشناسایی مضامين -7 جدول 

 مضمون پایه ندهمضمون ساز مضمون فراگير

 اهداف سازمان

 مدتاهداف بلند

 دولتی در حفظ منافع عمومیاف در راستای افزایش نقش بخش غیراهد

 ی به تعهدات دولتیاحرفههای اهداف در راستای افزودن ارزش

محوری بخش دولتی و های ارزشاهداف در راستای ارتقا و حفظ 

 های کلی نظامسیاست

 های روشنیاستاهداف شفاف و س

 مدتاهداف کوتاه

 ی در بخش کشاورزیاارانهاهداف حمایتی هدفمند ی

 ی در بخش کشاورزیامهیباهداف حمایتی 

 خرید در بخش کشاورزی اهداف حمایتی تضمین

 اهداف هدایتی تولید، توزیع و فروش در بخش کشاورزی

 سازی روستاییاهداف نظارتی و توانمند

 های پژوهشفتهمأخذ: یا

 سازمان ساختار وها رویه قوانين،

ها و ساختار آن ی در هر سازمان باید در قوانین، رویهقهای اخالروح اخالق و ارزش

 1شرح جدول مین پایه این سه مضمون فراگیر بهترکیب مضا سازمان جاری و ساری باشند.

 .است
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 سازمان ساختار و هاهیرو مرتبط با قوانين، ةشدمضامين شناسایی -8جدول 

 مضمون پایه ندهمضمون ساز مضمون فراگير

و  هاهیروقوانین، 

 ساختار سازمان

 قوانین

 حمایتی با ضمانت رعایت اصول اخالقی و رویکرد هادستورالعملقوانین و 

زمان برای ارباب  و هانهیهزسازی حداقل با ضمانت هادستورالعملقوانین و 

 عاننفرجوع و سایر ذی

 نیازهای واقعی جامعه هدف نیتأمبا ضمانت  هادستورالعملقوانین و 

فساد اداری های نهیزمسازی بروز ضمانت حداقل با هادستورالعملقوانین و 

 در سازمان

 هاهیرو

 ممنوع بودن دادوستدهای شخصی در محل کار

اخالقی و  پاداش و تنبیه برای رفتارهایهای هیروو  هایمشایجاد خط

 غیراخالقی

 مداراستخدام کارکنان اخالقهای هیرووجود 

 وجود منشور اخالقی مدون با ضمانت اجرایی در سازمان

 مدیران هدفمند آموزش کارکنان و نظاموجود 

 ساختار

 ساختار سازمانی مناسب و منعطف با اخالق سازمانی

 نت اجرایی در سازمانوجود ساختار مستقل نظارت و بازرسی با ضما

 وجود ساختار آموزش و مشاوره اخالقیات سازمانی

 ساالری زائددیوانایجاد ساختار حداقلی و حذف 

 های پژوهشمأخذ: یافته

 مضهامین بنهدی  جمهع  و نظهر صاحب افراد با مصاحبه و موجود نظری مبانی مطالعه از پس

 6 شهکل  در نههایی  مفهومی الگوی ،سازمانی قیاتاخال ارزیابی به مربوط فراگیر و سازنده و پایه

 .است شده داده نشان
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 پيشنهادی تحقيق الگوی -1 شکل

 اعتبارسنجی الگو

گروه کانونی بها حضهور    ی، نشستسازمان اتیاخالق یابیارزمنظور اعتبارسنجی الگوی به

در مرحله زیرمجموعه که  یهاسازمان و کشاورزی جهاد وزارت خبرگان و نفر از مدیران هفت

 دقیقهه  دوازدهسهاعت و   سهه در وزارت جهاد کشاورزی به مهدت   ،با آنان مصاحبه شده بود ،اول

بها اجمهاع    بنهدی ، جمعو در نهایت ؛نظران مورد بررسی قرار گرفتبرگزار شد و نظرات صاحب

 در پی ارائه شده است.شده کارشناسی ین نظراتترمهمکنندگان حاصل شد. مشارکت

اخههالق سههازمانی  الگههوی اخالقیههات سههازمانی و بههرمههروری کلههی  ،سهههدر ابتههدای جل

ای عمیق با خبرگهان و  ههمچنین، گزارشی تفصیلی از روند مصاحبه ؛شده انجام گرفتاستخراج

بهه  دقیقهه از جلسهه    65طور کلی، حدود . بهشدشده در این حوزه برای حضار ارائه ادبیات مطرح
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کمهک زیهادی    که شود،پژوهش ایجاد  سؤالاز  مشترکی تا برداشت ارائه محقق تخصیص یافت

ؤاالتی از سه  ،. در همین بخشکردبه هدفمندی و ذهنیت مشترک بین محقق و حضار در نشست 

 در برخهی از مهوارد   شد؛ البته،نظران ارائه شد که توسط پژوهشگر پاسخ الزم ارائه سوی صاحب

از موضوع صهورت   ملیاتی مشترکشد تا تعریف عتوضیحات تفصیلی خدمت خبرگان ارائه  نیز

شهرح زیهر   بهنظران به اجماع اعالم کردند که چند اصل را . بعد از ارائه اولیه، تمام صاحبپذیرد

 محور بحا خود قرار دهند:

بودنهد کهه    ر ایهن بهاور  نظران به حبجو سازمانی بحا شد و اکثر صا مؤلفهروی  نخست،

برخهی از   در اخالق سهازمانی باشهد؛ البتهه،    مؤثرای همؤلفهیکی از  عنوانبهتواند می جو سازمانی

ولهی اجمهاع نههایی ایهن      کمتری بهر اخهالق سهازمانی دارد،    تأثیر مؤلفهبودند که این  آنها معتقد

نظهران قهانع   سهوی پژوهشهگر، صهاحب   شهده از  با توضیحات ارائهه  ،موضوع را رد کرد. همچنین

 ،هرچنهد  گیری خوبی بهه الگهو داده اسهت؛   شده قابل قبول بوده و جهتاستخراج مؤلفهشدند که 

دقیقهه ایهن مباحها بهه درازا      66ین موضهوع صهورت گرفهت و حهدود     در زمینهة همه  هایی بحا

 انجامید.

دو  ،در مجمهوع  شد کهمشخص  ،دقیقه 55 دحدو به مدتبا کنکاش روی اخالق فردی  

ههر   ؛ده اسهت درسهت طراحهی شه    مؤلفهویژگی کلی اخالق کارکنان و اخالق مدیران برای این 

بهرای اخهالق    را« ای در تصهمیمات داشتن استقالل حرفهه »ة مؤلفنظران زیر، برخی از صاحبچند

ارائة شده و ممطالعات انجا یادآوریبا  نیزاما با توضیحات محقق و  ،دانستدمتناسب نمی کارکنان

. ودشه حهذف   الگهو نبایهد از   مؤلفهه تمهامی اعضها مجهاب شهدند کهه ایهن        ،به آنها منابع مشخص

 . شداز رده اخالق کارکنان به اتفاق نظر اعضا حذف  «سخنوری»ة مؤلفزیر ،همچنین

 کهامالً یان و روسهتای  بهرداران کشهاورزی  بهرههای مخاطبان سازمان، در خصوص ویژگی

 .تشخیص داده شدندمناسب 

ارائهه محصهوالت سهالم    »موضهوع   سهر  محیط سازمان، بحا اصلی بر مؤلفهدر خصوص 

در زیرمجموعهه   مؤلفهه  ، ایهن برخهی از خبرگهان   بهه نظهر   که ایگونهبود، به «ییکشاورزی و غذا
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اما برخی دیگر با توضیح خود اعضا مخالف را متقاعد کردنهد و   رفت،گمحیط عمومی قرار نمی

 .نشدحذف  مؤلفهاین 

منطقهی و قابهل    ه. توجیه شدحذف  «اهداف سازمانی»ة مؤلف، خصوص اهداف سازمان در

 شده قرار دارند.ن اهداف در بطن سایر اهداف ارائهه ایپذیرش این بود ک

 بنا به تشخیص اعضهای جلسهه،   که بررسی شد« ها و ساختار سازمانرویه»ة مؤلفسرانجام، 

 مناسب تدوین شده بودند. الً و ساختار کامها سه دسته قوانین، رویه

 

 و پيشنهادها گيریتيجه

کاهش فقر در روستاها، ایجهاد اشهتغال،    از ا اعمهبا شمول کلیه شاخص ،توسعه روستایی

عملکردهای  وجز ،....های کشاورزی وافزایش میزان تولید، افزایش کارآیی، تقویت زیرساخت

نهاد دولتی متولی امر بوده و عملکرد مطلوب آن در این حهوزه   عنوانبه وزارت جهاد کشاورزی

 تبیهین  و طراحهی  حاضهر  پهژوهش  ههدف  .اسهت گرا در این سازمان دولتهی  متضمن اخالق نتیجه

 بررسی بر اساس نتایج .بوده است کشاورزی جهاد وزارت در سازمانی اخالقیات ارزیابی الگوی

وزارت جههاد   ویهژه بهه  دولتهی  یهها سهازمان  در پدیهده  این کنندةتبیین که الگویی ،نظری ادبیات

 الگهوی  اسهتخراج  یبرا ،محقق که ه استشد سبب است و همین نکته نادر بسیار ،کشاوری باشد

بهها  .کنههد اسههتفاده کشههاورزی جهههاد وزارت مخههتص شههرایط و محههیط درون از ،تحقیههق کیفههی

ارزیهابی اخهالق سهازمانی در وزارت    ههای  شهاخص  ه،آمهد دستهمفهومی ب الگوی گیری ازبهره

)مهدیران و کارمنهدان    کارکنهان  اخهالق  ةبرگیرنددر الگواین  .شده استجهاد کشاورزی احصا 

و ساختار سازمانی(، ها عوامل دخیل در فرآیندهای اجرا ) قوانین و مقررات، رویه ه(،مجموعزیر

نفعهان سهازمان، محهیط تخصصهی و     در توسعه روستایی و کشاورزی)مخاطبان و ذی مؤثرعوامل 

یهات سهازمانی در   بر این مبنا و با ارزیابی وضهعیت موجهود اخالق  . است عمومی، اهداف سازمان(

 .کرداخالقیات سازمانی را تبیین و اجرا  یراهبردتوان برنامه می ،این دستگاه دولتی
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مختلهف مهدیریتی، محیطهی، اقتصهادی،     ههای  مؤلفهه توسعه پایهدار روسهتایی    ریزیبرنامه

از اهمیهت توسهعه روسهتایی در فرآینهد      ،چنهد ، هرگیرد. بها ایهن دیهدگاه   میبر.. را در.واجتماعی 

توجهه   ،ضعف مسئولیت اجتماعی نهادهای حهاکمیتی  ر اثرباما  ،آیدمی توسعه ملی سخن به میان

 .گیردمیصورت نالزم و کافی به روستاها 

 و هها بخهش  بهین  در همهاهنگی  تقویهت  منظوربه نوآورانه، حکمرانی ساختارهای، امروزه

 ابزارهای ،همچنین ؛اندیافته توسعه خصوصی و عمومی بازیگران بین و حکومت مختلف سطوح

 متنهوع  ههای قابلیهت  از بهرداری بههره  و شناسایی برای ترقوی سرزمینی تمرکز با نوآورانه سیاستی

 دارای کشهاورزی،  جههاد  وزارت ،راسهتا  ایهن  در .انهد شهده  ایجهاد  روسهتایی  نواحی در ایتوسعه

 ههای شرکت تولید، تعاونی هایشرکت عشایری، هایتعاونی از اعم) مردمی هایتشکل بیشترین

 خهرد،  اعتبهاری  ههای صهندوق  هها، صهنعت وکشهت  زراعی، سهامی هایشرکت روستایی، تعاونی

 ایهن  از توانهد مهی  کهه  ،اسهت  (...و مشاوره خدمات هایشرکت مختلف، محصوالتهای انجمن

متناسهب بها    ،های اجتماعی و اخالقی خوددر اجرای مسئولیت ،همچنین و کند استفاده هاظرفیت

خهدمات،  سهازی ارائهه   توانهد بها حداکثر  مهی ، وضعیت اجتماعی، اقتصهادی و فرهنگهی روسهتاها   

های پایدار در راستای توسعه روستاها، تدوین سازی برای نوآوریافزایش کیفیت خدمات، بستر

ههای  شهبکه  جانبه توسهعه روسهتایی، تقویهت و بسهط    اقتصادی پایدار و همه های فرهنگی وبرنامه

برداران بخهش  ب به کشاورزان و بهرهخدمات متناسنهاد و ارائه ی مردمهاسازمانمحور و اجتماع

کیهد جامعهه   مورد تأو  شوندمی نفعان عمده این وزارتخانه را شاملمخاطبان و ذی کشاورزی که

نههادی متهولی توسهعه     یکهی از سهاختارهای   عنهوان بهه  قهرار دارنهد،  نخبگان بخش کشاورزی نیز 

 بها  ،ارت جههاد کشهاورزی  وز بهه انجهام رسهاند.   مسئولیت خود را در قبال این وظایف  ،روستایی

معطهوف   و بر مبنای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان خهود اخالقی  مختلف راهبردهای اعمال

ی منطبهق بها نیهاز بخهش کشهاورزی و      هها ترسیم اههداف و سیاسهت   اساسبر به توسعه روستایی، 

 و زمال ههای آمهوزش  از رهگذر انسانی توسعه و شناخت دقیق نیازهای مخاطبان خود و روستایی

 حاضهر  تحقیهق شده در های احصامؤلفهسازمان با تکیه بر  تخصصی عمومی و محیط توجه به نیز
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 روحیهه  و اسهتعداد  تسههیالت و پهرورش   و امکانهات  هها، زیرسهاخت  سهازی فهراهم با  ،همچنین و

 .بردارد گام روستا اجتماعی و اقتصادی پایدار توسعه راستای در تواندمی روستاییان،
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