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چکیده
هدف این پژوهش بررسی جایگاه اخالق حرفهای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن بود .این مطالعه از نظر
هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان و در
بخش کمی کارکنان ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه در استان مرکزی (  160نفر) و ارباب
رجوعها ( 005نفر) بودند .نمونه پژوهش در بخش کیفی  30نفر از خبرگان بودند که با روش هدفمند و در بخش
کمی  113نفر از کارکنان و  603نفر از ارباب رجوعها بودند که با روش در دسترس انتخاب شدند .دادهها در بخش
کیفی با استفاده از بررسی پیشینه نظری و پژوهشی و مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از
پرسشنامه محققساخته جایگاه اخالق حرفهای جمعآوری شدند .روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان و
پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای نسخه کارکنان و نسخه ارباب رجوعها بهترتیب  0/ 95و 0/ 92
محاسبه شد .دادهها با روشهای تحلیل عاملی و آزمون تی تحلیل شدند .بر اساس یافتههای بخش کیفی مولفههای
مربوط به الگوی اخالق حرفهای استخراج و الگو ترسیم شد .همچنین بر اساس یافتههای بخش کمی اخالق حرفهای
و مولفههای آن در کارکنان وضعیت مناسبی داشتند.
کلید واژهها :اخالق حرفهای ،کارکنان ،توسعه اخالق حرفهای.
دریافت مقاله1397 /2/ 29 :

پذیرش مقاله1397 /6/1 :

 -1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،گروه علوم تربیتی ،واحد راک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.

sdf.mahsa@yahoo.com

 -2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران( .نویسنده مسئول)

faghihialireza@yahoo.com
 -3استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایرانf-nateghi@iau-arak.ac.ir .
 -4استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایرانm-seifi@iau-arak.ac.ir .
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یکی از مسائل مهم در نظام حرفهای بحث اخالق و مولفههای اخالقی است .امروزه اخالق
بهعنوان یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت سازمانها شناخته شده است و به سازمان در جهت
یکند (موسوی و وشنی.)5 39 1 ،
شها و افزایش توفیق در تحقق اهداف کمک م 
کاهش تن 
پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و
بنظران را به بحث اخال و یراک ق
غیرمسئوالنه در محیطهای کاری توجه مدیران و صاح 
یتوانند
مدیریت اخالق معطوف ساخته است .سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخالق م 
یرسانند تا در
اخالقیات را در محیط کار مدیریت کند و برنامههای اخالق به سازمانها یاری م 
یپور.)5 39 1 ،
شرایط آشفته ،عملکرد اخالقی خود را حفظ کنند (موسوی ،وشنی و سعید 
امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ،اخالق حرفهای 2است .اصول اخالق حرفهای

دارای ارزش واالیی است که رعایت آنها در سازمانها و هنجارهای اجتماعی نقش آفرینی
یکند .اخالق حرفهای قدرت خودکنترلی و خوبهبودگری را برای فرد یا سازمان فراهم و
م 
یدهد
قابلیت سازمانها را در کسب و کار افزایش داده و هزینههای سازمان و جامعه را کاهش م 

(بیکزاده ،حسینپور و صادقی .) 89 31 ،اخالق حرفهای به معنای بایدها و نبایدهای ارزشی –
فلسفی و مالک و معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود ،دیگران و جامعه
و همچنین مسئولیت تعهدی که شخص در حرفه خود نسبت به دیگران و جامعه دارد ،میباشد

(چوکپراجاکچات و سامرتفول .) 2017 ،3در تعریفی دیگر اخالق حرفهای بیان اصول ،قواعد و
قوانین اخالقی است که هر فرد به مقتضای شغلی دارد و باید آنها را رعایت کند (رودریگز و

جاریسیک .) 2018 ،4اخالق حرفهای مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است
یکند .به عبارت دیگر اخالق حرفهای یک فرایند تفکر
که رفتار افراد و گروهها را تعیین م 
شهایی را چه موقع
عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارز 
باید حفظ نمود (رضایی کالنتری ،باقری و شعبانی .) 396 1 ،اخالق حرفهای مانند شمشیر دولبهای
است که یک لبه آن تهدید است .ضعف در سیستم اخالقی به کاهش ارتباطات و افزایش
1. Ethics
2. Professional Ethics
3. Chokprajakchat & Sumretphol
4. Rodriguez & Juricic
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خسارت در سازمان میانجامد و بر اثر آن مدیریت بیشتر بر روی کنترل گذشتهنگر تکیه خواهد
یرسانند و در این صورت انرژی سازمان به هدر
کرد .زیرا افراد اطالعات را به مدیریت نم 
یرود .به عبارت دیگر به جای آنکه انرژی و توان سازمان صرف هدف شود ،صرف شایعه،
م 
مکاری و غیره خواهد شد .لبه دیگر این شمشیر فرصت است .تقویت سیستم اخالقی
غیبت ،ک 
یکند و تهدید را به فرصت
میزان اعتماد و انگیزش را افزایش و معضالت اخالقی را مهار م 
تها و نتایج سازمان دارد .همچنین
ینماید .اخالق حرفهای تأثیر چشمگیری بر فعالی 
تبدیل م 
یدهد .زیرا
اخالق حرفهای بهرهوری را افزایش ،ارتباطات را بهبود و درجه ریسک را کاهش م 
در صورت حاکمیت اخالق حرفهای بر سازمان ،اطالعات به آسانی منتقل و مدیر سازمان پیش
یشود (قراملکی .) 88 31 ،اخالقی بودن یک سازمان به سبک
از وقوع حادثه از آن مطلع م 
خاصی از زندگی سازمان اشاره دارد .اخالقی بودن سازمان هرگز به مجموعه باورهای اخالقی
که در منشور اخالقی موسسه ذکر شده ،محدود نمیشود ،بلکه سازمانی اخالقی است که

زندگی آن و سبک تعامل آن با کارکنان و محیط اخالقی باشد (باند .)9002 ،1رفتارهای اخالقی

شیوه معینی از زندگی کردن هستند .صرف توصیه افراد به خوب عمل کردن و اخالق نیکو
یتواند منشأ درونی و بیرونی داشته باشد.
یکند .اخالقی بودن سازمان م 
داشتن ،آنها را متحول نم 
شهای اصیل اخالقی هدف است .سازمانها و نهادهای
گاهی در رفتار اخالقی تحقق ارز 

اجتماعی علیرغم نقش ب 
یبدیل در رشد و توسعه جوامع دارند (فاچز و اشالجو.) 2016 ،2

در دهههای اخیر بیشتر از پنج نظام عمده اخالقی در بیان اخالق حرفهای استفاده شده است.
مالک مقبولیت این پنج نظام در میان دهها نظریه نظام اخالقی توانایی آنها در بیان سیستماتیک
فضایل و رذایل اخالقی ،ارائه نظام سازگار ،فراگیر و کارا بودن است .این پنج نظام اخالق شامل
یباشد .چهار
فایدهگرایی ،وظیفهگرایی ،عدالت فراگیر ،آزادی فردی و خیر و زیبایی مطلق م 
یدهند ،اما نظام پنجم خداوند
نظام نخست در واقع اصول راهبردی اخالق را مالک نهایی قرار م 
نبخش
یداند .در این نظام اخالقی که روش 
متعال و برترین زیبایی و خیر را مالک نهایی اخالق م 
یشود
دیگر نظامهای اخالقی است ،تقرب به خدا و کسب رضایت او آرمان اصلی محسوب م 
(امیری ،همتی و مبینی .) 89 31 ،اخالق حرفهای مربوط به رفتار ،ادب و عمل شخص هنگام انجام
1. Bond
2. Fuchs & Schalljo
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کار حرفهای است .هر مجموعه سازمانی دارای کدهای عملی و رفتاری با ساختارهای حرفهای

متداول برای اعضای خود است که باید آنها را رعایت کند (لهاو و راث-کوهن .) 2016 ،1اصول

اخالق حرفهای دارای ارزش واالیی است و نقش راهبردی اخالق حرفهای در موفقیت معطوف
بپذیر و
به آینده سازمان غیرقابل انکار است .دوری از اخالق حرفهای سازمانها را سخت آسی 
یشود (هرش.) 2017 ،2
متضرر میسازد و دستیابی به اخالق حرفهای موجب مزیت راهبردی م 

مقوله اخالق حرفهای بهخصوص در معانی اخالق سازمان و اخالق کار در سازمانها مورد توجه
بنظرانی دینی ،فرهنگی و اخالقی قرار گرفته است .در ایران نیز با توجه به
اندیشمندان و صاح 
برخوردای از دین متعالی اسالم ،اخالق حرفهای و مباحث پیرامون آن مورد عنایت خاصی قرار
گرفته است (قالوندی و احمدیان .) 396 1 ،اخالق حرفهای در رشد اخالق جامعه نیز نقش مهمی
دارد و هنگامی که رفتارهای مثبت حرفهای در افراد ملکه ذهن شود و به عادت مبدل شود،
یشوند .بنابراین استفاده از مولفههای رفتار
بخشی از این رفتار به محیط بیرون و خانواده نیز برده م 
نه تنها موجب اصالح اخالق حرفهای ،بلکه موجب رشد اخالق افراد در حوزههای دیگر نیز
یشود (بیجان.) 2014 ،3
م 

مترین آنها
شهایی درباره اخالق حرفهای و مولفههای آن انجام شده است که در ادامه مه 
پژوه 

به طور مختصر معرفی م 
یشوند .مرزوکی ،سابرامنیام ،کوپر و دالپوتاس ) 2017 ( 4ضمن پژوهشی

به تدوین الگوی خودکارآمدی و یکپارچهسازی اخالق در آموزش حسابداری پرداختند و به
این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای نگرش ،حمایت همکاران ،حمایت
مدیران و خودکارآمدی آموزش اخالق حرفهای وجود داشت .همچنین یافتهها رابطه مثبتی بین
خودکارآمدی آموزش اخالق حرفهای و گسترش آموزش اخالق حرفهای نشان داد .چام ،شین،

چوی و کیم )3 201 ( 5ضمن پژوهشی درباره اخالق کار در اقتصادهای سوسیالیستی سابق به این

نتیجه رسید که عوامل یا مولفهها از جمله مسئولیت سرپرستی ،داشتن کارهای چندگانه ،ارائه
گزارش عملکرد فرد توسط خودش ،مرکز کنترل ،محیط کار و کشور و برخی متغیرهای

1. Lahav & Roth-Cohen
2. Hersh
3. Bejan
4. Marzuki, Subramaniam, Cooper & Dellaportas
5. Chum, Shin, Choi & Kim
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دموگرافیک (سن ،تأهل ،جنسیت و سابقه کار) بر رفتار اخالقی تأثیر داشتند .طباطبایی نسب و
خیاط مقدم ( )5 39 1ضمن پژوهشی با عنوان مولفههای اخالق حرفهای در مدیریت به این نتیجه
رسیدند که اخالق حرفهای در مدیریت  37مؤلفه در پنج شاخص کلی داشت .معنویت دارای سه
نفردی هفت مؤلفه ،درونسازمانی دوازده مؤلفه و برونسازمانی
مؤلفه ،درونفردی ده مؤلفه ،بی 
تپذیری ،توکل به خدا،
پنج مؤلفه بود .برخی از مهمترین مولفهها بهترتیب شامل مسئولی 
صداقت ،امانتداری و عدالت بودند .همچنین آنان بیان کردند که بهترتیب شاخصهای
معنویت ،درونفردی ،برونسازمانی ،درونسازمانی و برونفردی دارای رتبههای اول تا پنجم
بودند و اخالق حرفهای مدیران در وضعیت مطلوبی قرار داشت .خدامی و اصانلو (  ) 1394ضمن
شهای اخالقی سازمان
پژوهشی با عنوان طراحی مدل رفتار اخالقی کارکنان با تاکید بر نقش ارز 
شهای اخالقی با هر سه بعد عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارد.
گزارش کردند که ارز 
از ابعاد عدالت سازمانی تنها بعد عدالت تعاملی با هر دو بعد تعهد سازمانی و رضایت شغلی
ارتباط دارد و بعد عدالت رویهای نیز تنها با تعهد سازمانی رابطه دارد .تعهد سازمانی و رضایت
شغلی نیز با رفتار اخالقی رابطه مثبت دارند .آنان بیان کردند که مدل تحقیق مورد تأیید قرار
یتواند از طریق ایجاد عدالت سازمانی ،رضایت شغلی و
شهای اخالقی سازمان م 
گرفت و ارز 
تعهد سازمانی منجر به بهبود رفتار اخالقی کارکنان شود .سلطانزاده ،امراهی و اسم حسینی
(  ) 1393در پژوهشی با عنوان وضعیت استانداردهای اخالق حرفهای اعضای هیأت علمی از
دیدگاه دانشجویان پرستاری به این نتیجه رسیدند که استانداردهای اخالق حرفهای در چهار
مؤلفه احترام و تعهد نسبت به همکاران ،احترام و تعهد نسبت به دانشجویان ،احترام و تعهد نسبت
به سازمان و توانمندیهای حرفهای طبقهبندی شد و بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و
وضعیت مطلوب در اخالق حرفهای کل و کمترین شکاف در مؤلفه احترام و تعهد نسبت به
سازمان بود .در مجموع نتایج نشان داد که دانشجویان پرستاری از وضعیت اخالق حرفهای در
اعضای هیأت علمی و دانشگاه رضایت نداشتند .عرفانی خواه (  ) 1393ضمن پژوهشی گزارش
تپذیری ،صداقت ،عدالت ،انصاف،
کرد که اخالق حرفهای و مولفههای آن یعنی مسئولی 
وفاداری و برتری جویی و سالمت اداری و ابعاد آن در مدیران و کارکنان مرکزی جامعه
المصطفی العالمیه استان قم در سطح مطلوبی قرار داشت .فرمهینی فراهانی و اشرفی ( ) 1393
ضمن پژوهشی درباره اصول اخالق حرفهای در نهجالبالغه به این نتیجه رسیدند که اصول اخالق
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حرفهای شامل احترام ،آزادی ،انصاف ،وفای به عهد ،امانت ،صداقت ،مسئولیتپذیری ،نقادی و
یباشد .در پژوهشی دیگر
انتقادپذیری ،مدار و سعه صدر ،قانونمداری ،اعتدال و رازداری م 
آراسته و جاهد (  ) 1390گزارش کردند که مداومت در عمل بر اساس ارزشهایی چون تسلط
بر نفس ،مدارا در حد امکان ،مشورت خواهی ،قاطعیت اجرایی ،حسن تدبیر ،عدالت و انصاف،
بردباری و شکیبایی ،پرهیز از فخرفروشی و استبداد ،ایجاد انگیزه ،خوش رفتاری و نرمی با جامعه
دانشگاهی ،احترام به کالس درس و فضای یادگیری ،تواضع ،تکریم کارکنان و دانشجویان،
عامل بودن به هنجارها و آیینهای علمی و فرهنگی دانشگاه باعث بهبود و گسترش اخالق
حرفهای در آموزش عالی و محیط آموزشی و پژوهشی خواهد شد .قراملکی ( )1 88 3از صول
تپذیری،
تداری ،خدمتگذاری ،مسئولی 
اخالق حرفهای از منظر آموزههای اسالمی به امان 
قورزی و مدارا ،خوش رفتاری ،نیکوکاری و فروتنی،
انضباط کاری ،پیگیری ،مهرورزی ،رف 
بردباری ،دادورزی ،نفی خودکامی ،استقالل و آزادی و نفی کمفروشی اشاره میکند.
نتایج پژوهشی در سال  2015نشان داد که کشور ایران از نظر شاخصهای پایبندی به اخالقیات
یبازی و غیره) رتبه  36را از
(نظیر فساد مالی ،اختالس ،رشوه ،عدالت سازمانی ،اثربخشی ،پارت 
بین  571کشور دنیا داشت .بررسی کارشناسان و مدیران نشان داد که اخالق حرفهای فرهنگ
نتری قرار دارد (مقیمی و
کار در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در سطح بسیار پایی 
غفاری .)5 39 1 ،همچنین در شرایط حاضر سازمانها با توجه به عدم رعایت معیارهای اخالقی
دچار مصائب و مشکالت متعددی شدند که قانونگریزی ،رابطهمداری ،بیتوجهی به حقوق
یشود .هر یک از جوامع بهویژه در
تپذیری بخشی از آن محسوب م 
دیگران و عدم مسئولی 
سازمانها و نهادهای اجتماعی خود به نوعی درگیر مسائل و مشکالت ناشی از بروز
یهای اخالقی هستند .بر اساس اطالعات و آمارهای جهانی وضعیت پایبندی به
ناهنجار 
اخالقیات در سازمانهای دولتی کشورهای مختلف مناسب نیست .عالوه بر آن رعایت اخالق
یدهد ،لذا شناسایی مولفههای اخالق
حرفهای جایگاه سازمان را در حوزه کسب و کار ارتقا م 
یباشد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی
حرفهای و تالش برای افزایش آنها ضروری م 
جایگاه اخالق حرفهای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن انجام شد.
سؤاالت تحقیق
 -1وضعیت موجود اخالق حرفهای و مولفههای آن در کارکنان و ارباب رجوعها چگونه است؟
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 -2وضعیت موجود اخالق حرفهای و مولفههای آن در مقایسه با وضعیت مطلوب آنها در
کارکنان و ارباب رجوعها چگونه است؟
 -3الگوی مطلوب توسعه اخالق حرفهای چگونه است؟
روش تحقیق
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه
پژوهش در بخش کیفی شامل دو بخش اسناد باالدستی خبرگان بود .بخش اسناد باالدستی شامل
هشت سند معتبر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ،قانون خدمات کشوری،
بنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوعها
حقوق شهروندی در نظام اداری ،تصوی 
در نظام اداری ،منشور اخالقی و اداری کارمندان دولت ،منشور کاری وزارت تعاون ،کار و رفاه
مانداز و اهداف اداره کل
اجتماعی ،منشور اخالقی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و چش 
توسعه منابع انسانی وزات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بود .بخش خبرگان شامل اساتید ،مدیران و
کارشناسان بودند که مجموعًاًا  30نفر از بین آنها با روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونه
انتخاب شد؛ به طوری که  10نفر استاد خبره 10 ،نفر مدیر خبره و  10نفر کارشناس خبره با
حداقل  10سال سابقه کاری انتخاب شدند .همچنین جامعه پژوهش در بخش کمی کارکنان
ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه در استان مرکزی شامل شهرهای اراک،
شازند ،ساوه ،محالت ،دلیجان ،خمین ،تفرش ،آشتیان ،زرندیه ،فراهان ،خنداب و کمیجان ( 160
نفر) و ارباب رجوعها ( 005نفر) بودند که از میان کارکنان  113نفر و از میان ارباب رجوعها
 603نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .همچنین دادهها در بخش کیفی با استفاده
از بررسی پیشینه نظری و پژوهشی و مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از
قساخته جایگاه اخالق حرفهای جمعآوری شدند .روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه محق 
پرسشنامههای محققساخته جایگاه اخالق حرفهای (دو نسخه کارکنان و نسخه ارباب رجوعها)
توسط خبرگان شامل  10نفر استاد خبره 10 ،نفر مدیر خبره و  10نفر کارشناس خبره (مجموعًاًا
 30نفر) و پایایی آنها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای نسخه کارکنان و نسخه ارباب
شهای تحلیل عاملی و آزمون تی
رجوعها بهترتیب  0/ 95و  0/ 92محاسبه شد .دادهها با رو 
تحلیل شدند.
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يافتهها
نتایج بررسی مولفههای اخالق حرفهای در هشت سند نشان داد که در سندهای کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد  25مؤلفه ،قانون خدمات کشوری  8مؤلفه ،حقوق
بنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب
شهروندی در نظام اداری  9مؤلفه ،تصوی 
رجوعها در نظام اداری  12مؤلفه ،منشور اخالقی و اداری کارمندان دولت  19مؤلفه ،منشور
کاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  51مؤلفه ،منشور اخالقی وزارت تعاون ،کار و رفاه
مانداز و اهداف اداره کل توسعه منابع انسانی وزات تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی  13مؤلفه و چش 
اجتماعی  18مؤلفه شناسایی شد .در مجموع در هشت سند ذکر شده تعداد  119مؤلفه مرتبط با
اخالق حرفهای شناسایی شد .سپس مولفهها پس از لیست شدن و بررسی وجه اشتراک و افتراق
فسازی ،بهرهوری ،عدالت و عدم تبعیض،
آنها به  24مؤلفه کاهش یافتند .این مولفهها شامل شفا 
توجه به معلولین ،آگاهی به اهداف سازمانی ،مبارزه با فساد ،رعایت منشور اخالقی ،اعتماد
متقابل ،شایسته ساالری ،تعهد سازمانی ،کار تیمی یا گروهی ،توجه به پیشنهادها ،قانونمداری،
حفظ حریم شخصی ،رسیدگی به شکایات ،گزینش و ارزشیابی ،بهرهگیری از دانش و
تکنولوژی ،سوءاستفاده از جایگاه شغلی ،رعایت موازین و شئونات اسالمی ،حفظ کرامت
یباشند .عالوه بر آن برای افراد
انسانی ،خالقیت و نوآوری ،مسئولیتپذیری ،انگیزه و آموزش م 
دارای اخالق حرفهای هفت ویژگی تعهد حرفهای ،تعلق حرفهای ،تحول حرفهای ،تداوم
حرفهای ،تخصص حرفهای ،تکامل حرفهای و توکل حرفهای شناسایی شد .این مولفهها و
ویژگیها در ده محور طبقهبندی شدند .این محورها شامل حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی
بر تعالیم دین اسالم ،اهداف اخالق حرفهای ،اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح
خرد) ،مبانی و اصول اخالق حرفهای ،رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای ،آموزش،
بهرهگیری از فناوری اطالعات ،ابزارهای پیادهسازی اخالق حرفهای ،روشهای دستیابی به
اخالق حرفهای و شیوههای ارزیابی اخالق حرفهای بودند.
برای شناسایی مولفهها اخالق حرفهای در کارکنان و ارباب رجوعها از روش تحلیل عاملی
استفاده شد .پیش از انجام تحلیل عاملی نتایج ضریب  0/ 81 ،KMOاست که حاکی از کفایت
یباشد ،لذا دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
نمونه و مقدار بارتلت در سطح  0/100معنادار م 
هستند .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که اخالق حرفهای از نظر کارکنان دارای چهار مؤلفه شامل
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حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی بر تعالیم دین اسالم ،اقتضائات نظری (سطح کالن) و
عملی (سطح خرد) ،مبانی و اصول اخالق حرفهای و رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق
حرفهای و اخالق حرفهای از نظر ارباب رجوعها دارای هشت مؤلفه شامل تسریع در انجام کار،
شفافسازی فرایند کار ،تکریم ارباب رجوعها ،رعایت ضوابط و مقررات ،رسیدگی به شکایات
و انتقادات ،رضایت ارباب رجوعها ،آشنایی مراجعین با مراحل انجام کار و توانمندی و تخصص
کارکنان بود .نتایج بررسی وضعیت موجود اخالق حرفهای از نظر کارکنان و ارباب رجوعها در
جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1نتایج بررسی وضعیت موجود اخالق حرفهای از نظر کارکنان و ارباب رجوعها
مولفهها

تعداد

میانگین

آماره t

معناداری

 .1حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی بر تعالیم دین اسالم

113

3/ 90

57 / 89

0/100

 .2اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد)

113

3/ 70

66 / 62

0/100

 .3مبانی و اصول اخالق حرفهای

113

3/ 98

37 / 86

0/100

 .4رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای

113

4/ 20

62 / 76

0/100

از نظر ارباب

 .1تسریع در انجام کار

603

3/ 75

94 / 91

0/100

رجوعها

 .2شفافسازی فرایند کار

603

4/ 02

92 / 03

0/100

 .3تکریم ارباب رجوعها

603

4/ 06

60 /00

0/100

 .4رعایت ضوابط و مقررات

603

4/ 17

82 / 28

0/100

 .5رسیدگی به شکایات و انتقادات

603

3/ 80

47/ 98

0/100

 .6رضایت ارباب رجوعها

603

4/ 54

159 / 66

0/100

 .7آشنایی مراجعین با مراحل انجام کار

603

3/61

58 /83

0/100

 .8توانمندی و تخصص کارکنان

603

3/32

52 / 90

0/100

ارزیابها
از نظر کارکنان

همان طور که در جدول  1مشاهده میشود مقادیر میانگین اخذ شده در مولفهها از نظر کارکنان
و ارباب رجوعها نزدیک به چهار یا باالتر از چهار است و نمره چهار همان درصد پذیرش 80
یتوان گفت که هر چهار مؤلفه حاکمیت نظام
یباشد .بنابراین م 
درصد است که نمره باالیی م 
فکری و اعتقادی مبتنی بر تعالیم دین اسالم ،اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد)،
مبانی و اصول اخالق حرفهای و رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای از نظر کارکنان
در وضعیت مناسبی قرار دارد که همه آنها در سطح  0/100معنادار هستند؛ به طوری که بیشترین
مقدار در مؤلفه رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای با مقدار  4/ 20و کمترین مقدار
در مؤلفه اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد) با مقدار  3/ 70میباشد .همچنین هر
هشت مؤلفه تسریع در انجام کار ،شفافسازی فرایند کار ،تکریم ارباب رجوعها ،رعایت
ضوابط و مقررات ،رسیدگی به شکایات و انتقادات ،رضایت ارباب رجوعها ،آشنایی مراجعین با
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مراحل انجام کار و توانمندی و تخصص کارکنان از نظر ارباب رجوعها در وضعیت مناسبی قرار
دارد که همه آنها در سطح  0/100معنادار هستند؛ به طوری که بیشترین مقدار در مؤلفه رضایت
ارباب رجوعها با مقدار  4/ 54و کمترین مقدار در مؤلفه آشنایی مراجعین با مراحل انجام کار با
یباشد.
مقدار  3/61م 
برای مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اخالق حرفهای از نظر کارکنان و ارباب
رجوعها نمره اخذ شده بهعنوان وضعیت موجود و نمره  001بهعنوان وضعیت مطلوب یا ایدهآل
در نظر گرفته شد .بنابراین نتایج مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اخالق حرفهای از
نظر کارکنان و ارباب رجوعها در جدول  2قابل مشاهده است.
عه ا
جدول  .2نتایج مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اخالق حرفهای از نظر کارکنان و ارباب رجو 
وضعیت

وضعیت

میزان

موجود

مطلوب

اختالف

ارزیابها

 .1حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی بر تعالیم دین اسالم

78

001

22

 .2اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد)

47

001

26

 .3مبانی و اصول اخالق حرفهای

79

001

21

 .4رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای

84

001

61

از نظر ارباب

 .1تسریع در انجام کار

001

25

رجوعها

 .2شفافسازی فرایند کار

81

001

19

 .3تکریم ارباب رجوعها

82

001

18

 .4رعایت ضوابط و مقررات

86

001

14

 .5رسیدگی به شکایات و انتقادات

76

001

24

 .6رضایت ارباب رجوعها

91

001

9

 .7آشنایی مراجعین با مراحل انجام کار

63

001

37

 .8توانمندی و تخصص کارکنان

73

001

27

از نظر کارکنان

مولفهها

75

همان طور که در جدول  2مشاهده میشود از نظر کارکنان مؤلفه رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه
اخالق حرفهای کمترین فاصله را با وضعیت مطلوب و مؤلفه اقتضائات نظری (سطح کالن) و
عملی (سطح خرد) بیشترین فاصله را با وضعیت مطلوب دارد .همچنین از نظر ارباب رجوعها
مؤلفه رضایت ارباب رجوعها کمترین فاصله را با وضعیت مطلوب و مؤلفه آشنایی مراجعین با
مراحل انجام کار بیشترین فاصله را با وضعیت مطلوب دارد.
با توجه به ده محور مرتبط با اخالق حرفهای (حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی بر تعالیم
دین اسالم ،اهداف اخالق حرفهای ،اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد) ،مبانی و
اصول اخالق حرفهای ،رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای ،آموزش ،بهرهگیری از
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فناوری اطالعات ،ابزارهای پیادهسازی اخالق حرفهای ،روشهای دستیابی به اخالق حرفهای و
شیوههای ارزیابی اخالق حرفهای) ،نتایج بررسی وضعیت موجود اخالق حرفهای از نظر کارکنان
و ارباب رجوعها و نتایج مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اخالق حرفهای از نظر
کارکنان و ارباب رجوعها الگوی مطلوب اخالق حرفهای در نمودار  1قابل مشاهده است.

نمودار  .1الگوی مطلوب اخالق حرفهای
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همان طور که در نمودار  1مشاهده میشود الگوی مطلوب اخالق حرفهای دارای ده محور و
تعدادی شاخص است .برای بررسی اعتبار الگو از مصاحبههای باز و نظرسنجی از خبرگان شامل
اساتید ،مدیران و کارشناسان استفاده شد .با توجه به اینکه آنان نظر خود را در دامنه یک تا پنج
یکردند ،لذا  1تا  2/ 33دامنه نامناسب 2/ 34 ،تا  3/ 66دامنه نسبتًاًا مناسب و  3/ 67تا  5دامنه
بیان م 
مناسب در نظر گرفته شد .معیار تعیین دامنههای موجود حاصل تقسیم تعداد فاصلهها (یعنی  )4بر
خهای خبرگان برای ده محور و
یشود .نتایج میانگین پاس 
تعداد دامنهها ( )3بود که برابر با  1/ 33م 
وضعیت آنها در جدول  3قابل مشاهده است.
خهای خبرگان برای ده محور و وضعیت آنها
جدول  .3نتایج میانگین پاس 
محورها

اساتید

مدیران

کارشناسان

مجموع

 .1حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی بر تعالیم دین اسالم

3/ 75

3/ 52

3/ 42
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مناسب

نسبتًاًا مناسب

نسبتًاًا مناسب

نسبتًاًا مناسب

3/ 22

3/ 75

3/15

3/ 49

نسبتًاًا مناسب

مناسب

نسبتًاًا مناسب

نسبتًاًا مناسب

 .2اهداف اخالق حرفهای
 .3اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد)
 .4مبانی و اصول اخالق حرفهای
 .5رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای
 .6آموزش
 .7بهرهگیری از فناوری اطالعات
 .8ابزارهای پیادهسازی اخالق حرفهای
شهای دستیابی به اخالق حرفهای
 .9رو 
 . 10شیوههای ارزیابی اخالق حرفهای
مجموع  10محور

4/83

3/ 87

4/ 26

4/ 17

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

3/ 69

3/ 71

3/ 70

3/ 70

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

4/ 24

3/ 69

4/ 95

4/ 29

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

4/23

4/ 30

4/ 28

4/ 30

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

3/ 69

4/ 10

3/ 93

3/ 90

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

3/ 71

3/ 56

3/ 34

3/35

مناسب

نسبتًاًا مناسب

نسبتًاًا مناسب

نسبتًاًا مناسب

4/ 73

4/ 52

4/ 36

4/35

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

4/ 84

3/ 73

3/ 69

4/ 08

مناسب
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مناسب
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4/ 05

3/ 87
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3/ 96
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همان طور که در جدول  3مشاهده میشود وضعیت سه محور شامل حاکمیت نظام فکری و
اعتقادی مبتنی بر تعالیم دین اسالم ،اهداف اخالق حرفهای و ابزارهای پیادهسازی اخالق
حرفهای نسبتًاًا مناسب و وضعیت هفت محور دیگر شامل اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی
(سطح خرد) ،مبانی و اصول اخالق حرفهای ،رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای،
شهای دستیابی به اخالق حرفهای و شیوههای
آموزش ،بهرهگیری از فناوری اطالعات ،رو 
یباشد.
ارزیابی اخالق حرفهای مناسب م 
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نقش و اهمیت اخالق حرفهای کارکنان در پیگیری از مصائب و مشکالت اخالقی و
کارهای غیراخالقی و غیرقانونی پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه اخالق حرفهای کارکنان
و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن انجام شد.
نتایج بررسی هشت سند معتبر باعث شناسایی  119خرده مؤلفه شد که پس از دستهبندی 24
مؤلفه مرتبط با اخالق حرفهای شناسایی شد .این مولفهها شامل شفافسازی ،بهرهوری ،عدالت و
عدم تبعیض ،توجه به معلولین ،آگاهی به اهداف سازمانی ،مبارزه با فساد ،رعایت منشور
اخالقی ،اعتماد متقابل ،شایسته ساالری ،تعهد سازمانی ،کار تیمی یا گروهی ،توجه به پیشنهادها،
قانونمداری ،حفظ حریم شخصی ،رسیدگی به شکایات ،گزینش و ارزشیابی ،بهرهگیری از
دانش و تکنولوژی ،سوءاستفاده از جایگاه شغلی ،رعایت موازین و شئونات اسالمی ،حفظ
کرامت انسانی ،خالقیت و نوآوری ،مسئولیتپذیری ،انگیزه و آموزش بودند .عالوه بر آن برای
افراد دارای اخالق حرفهای هفت ویژگی تعهد حرفهای ،تعلق حرفهای ،تحول حرفهای ،تداوم
حرفهای ،تخصص حرفهای ،تکامل حرفهای و توکل حرفهای شناسایی شد .این مولفهها و
یها در ده محور طبقهبندی شدند .این محورها شامل حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی
ویژگ 
بر تعالیم دین اسالم ،اهداف اخالق حرفهای ،اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح
خرد) ،مبانی و اصول اخالق حرفهای ،رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای ،آموزش،
بهرهگیری از فناوری اطالعات ،ابزارهای پیادهسازی اخالق حرفهای ،روشهای دستیابی به
اخالق حرفهای و شیوههای ارزیابی اخالق حرفهای بودند .این یافتهها از جهاتی با نتایج
شهای چام و همکاران (  ،)3 201طباطبایی نسب و خیاط مقدم ( ،)5 39 1سلطانزاده و
پژوه 
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همکاران (  ،) 1393عرفانی خواه (  ،) 1393فرمهینی فراهانی و اشرفی (  ،) 1393آراسته و جاهد
(  ) 1390و قراملکی ( ) 88 31همسو بود.
همچنین نتایج بررسی وضعیت موجود هر چهار مؤلفه حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی بر
تعالیم دین اسالم ،اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد) ،مبانی و اصول اخالق
حرفهای و رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای از نظر کارکنان و هر هشت مؤلفه
فسازی فرایند کار ،تکریم ارباب رجوعها ،رعایت ضوابط و مقررات،
تسریع در انجام کار ،شفا 
رسیدگی به شکایات و انتقادات ،رضایت ارباب رجوعها ،آشنایی مراجعین با مراحل انجام کار
و توانمندی و تخصص کارکنان از نظر ارباب رجوعها در وضعیت مناسبی قرار داشتند .عالوه بر
آن نتایج مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب یا ایدهآل مولفهها نشان داد که همه مولفهها
هم از نظر کارکنان و هم از نظر ارباب رجوعها با وضعیت مطلوب یا ایدهآل فاصله داشتند؛ به
طوری که از نظر کارکنان مؤلفه رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای کمترین فاصله
و مؤلفه اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد) بیشترین فاصله را با وضعیت مطلوب
داشت .همچنین از نظر ارباب رجوعها مؤلفه رضایت ارباب رجوعها کمترین فاصله و مؤلفه
آشنایی مراجعین با مراحل انجام کار بیشترین فاصله را با وضعیت مطلوب داشت.
به طور کلی الگوی مطلوب اخالق حرفهای دارای ده محور و هر محور دارای شاخصهایی
بودند که در در زیر شرح داده میشوند .محور اول حاکمیت نظام فکری و اعتقادی مبتنی بر
تعالیم دین اسالم با هشت شاخص است که به طور مختصر شامل رعایت موازین اسالمی ،توجه
به شئونات و شعائر دینی ،توجه به آموزهها و فرامین قرآن و ائمه معصومین ،کرامت انسانی و
فهای جزئی
غیره است .محور دوم اهداف اخالق حرفهای با دو شاخص شامل هدف کلی و هد 
است .هدف کلی اخالق حرفهای عبارت است از مسئولیت اخالقی فرد در شغل خود و
هدفهای جزئی شامل افزایش بهرهوری ،تسهیل جریان اطالعات ،انگیزش درونی ،جذب منابع
یباشد .محور سوم اقتضائات نظری (سطح کالن) و عملی (سطح خرد)
انسانی متخصص و غیره م 
با شش شاخص و تعداری زیرشاخص هست .برخی شاخصها عبارتند از بسط عدالت اجتماعی
شها و
و افزایش رفاه اجتماعی ،اشاعه و اعتالی ارزشهای انسانی و سازمانی ،احترام به حفظ ارز 
حفظ مسئولیت اجتماعی سازمان ،حاکمیت قانون ،تدابیر استانداردهای رفتاری و غیره هست.
صها عبارتند
اقتضائات عملی شامل سیزده شاخص و تعداد زیر شاخص است که برخی از شاخ 

بررسی جایگاه اخالق حرفهای کارکنان  /...سعیدی و همکاران

121

از تحویلنگری به اخالق حرفهای ،فقدان نظام جامع اخالقی ،فقدان نظام جامع اخالقی ،وجود
ارتباطات به جای ضوابط و مقررات ،عدم برخورد شایسته با افرادی که رفتار غیراخالقی دارند،
مگیری ،فقدان انگیزه و نارضایتی شغلی ،غفلت از عوامل تاثیرگذار بر
فقدان مهارت تصمی 
یباشد .محور چهارم مبانی و اصول اخالق حرفهای با ده شاخص و
اخالق حرفهای و غیره م 
تعدادی زیرشاخص است .برخی از شاخصها شامل بهبود و ترویج اخالق حرفهای با توجه به
تشناختی ،احترام و اعتماد ،شفافیت،
یشناختی و معرف 
ششناختی ،هست 
مبانی انسانشناختی ،ارز 
پاسخگویی ،عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی ،تعهد و وفاداری به سازمان ،بکارگیری مهارت و
یباشد .محور پنجم
تخصص ،برابری ،حاکمیت قانون در مناسبات ،شهروندمداری و غیره م 
رویکرد پیوستاری ابعاد سهگانه اخالق حرفهای با دو شاخص و سی زیرشاخص است که برخی
از آنها عبارتند از صداقت ،نظم ،وقت شناسی ،انعطاف ،پیشنهاد دهندگی ،خالق و نوآور،
تحولآفرین ،قانونمند ،فعال ،پویا و غیره .محور ششم آموزش با چهل شاخص است که برخی از
تهای تخصصی ،برگزاری دورههای آموزشی اخالق حرفهای
مترین آنها شامل ایجاد مهار 
مه 
یا مرتبط با آن ،الزام برگزاری دورههای آموزشی رفتار اخالقی در بدو خدمن و حین خدمت،
بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز ،ایجاد انگیزه در کارکنان جهت شرکت در دورههای
یباشد.
آموزشی و آموزش اخالق حرفهای برای کل پرسنل در تمام سطوح اداری و سازمانی م 
محور هفتم بهرهگیری از فناوری اطالعات با  19شاخص و تعدادی زیرشاخص است .برخی از
این شاخصها شامل کاهش تشریفات اداری ،ارتقای کیفیت خدمات ،شفافسازی ،اطالعرسانی
حقوق مردم و تکالیف آنها ،بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز ،افزایش و تسریع پاسخگویی،
ترویج استراتژی ضدفساد از طریق حذف مراجعات مکرر مراجعین ،دسترسی به اطالعات بیشتر،
کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری ،تسریع ارزیابی ارائه خدمات و ارائه اطالعات جدید ،تقویت
یباشند .محور هشتم ابزارهای پیادهسازی
اعتماد عمومی مردم ،تقویت سالمت اداری و غیره م 
صها شامل تدوین منشور
اخالق حرفهای با چهار شاخص و تعدادی زیرشاخص است که شاخ 
تهای سازمان ،بهرهمندی از افراد توانمند و
اخالقی ،تدوین اصول اخالقی جامع متناسب با فعالی 
شهای دستیابی به اخالق حرفهای
متعهد و بهرهمندی از فناوری اطالعات میباشند .محور نهم رو 
با سیزده شاخص و تعدادی زیرشاخص است .شاخصها شامل آموزش ،شایسته ساالری ،انگیزه،
فسازی ،گسترش و توسعه کار شایسته ،ترویج
رعایت عدالت و انصاف ،نظارت و ارزیابی ،شفا 
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شها و باورهای دینی ،رعایت
و توسعه فرهنگ اخالق حرفهای ،معنویت در کار ،تقویت نگر 
اصول اخالقی حاکم بر سازمان و انجام مطالعات تطبیقی هستند .محور دهم شیوههای ارزیابی
مترین آنها شامل توجه به
اخالق حرفهای با دو شاخص و تعدادی زیرشاخص است که مه 
شهای مذهبی ،باورها،
ویژگیها و خصوصیات فردی ،ارزیابی اخالقی عملکرد فرد ،ارز 
کهای شخصی ،توجه به عوامل خانوادگی ،تهیه و توزیع فرمهای نظرسنجی از
اعتقادات و مال 
ارباب رجوعها و جمعآوری و نتیجهگیری از آنها ،اعمال نتایج در برخورد با فرد و میزان
پرداختی و لحاظ نمودن شیوههایی جهت اصالح رفتار کارکنان و ارزیابی سازمانی هستند.
یها از
تگذار 
یشود مدیران و برنامهریزان سازمانها در برنامهها و سیاس 
بر اساس نتایج پیشنهاد م 
الگوی اخالق حرفهای با هدف بهبود وضعیت موجود استفاده نمایند .همچنین با توجه به اهمیت
یشود که مسئوالن سازمانهای برای بهبود
ده محور در اخالق حرفهای کارکنان پیشنهاد م 
صها و زیر
عملکرد سازمان خود به دنبال ارتقای محورها از طریق ارتقای مولفهها یا شاخ 
شاخصهای مربوط به هر یک باشند .همچنین افرادی که اقدام به انتخاب مدیر برای سازمان
یکنند ،میتوانند از نتایج این پژوهش برای انتخاب مدیر و ارزیابی عملکرد آنها استفاده نمایند.
م 
پیشنهاد دیگر مبارزه با رفتارهای غیراخالقی و فساد اداری از هر نوعی که سالمت اداری را به
یباشد .در این راه باید از برخوردهای موعظهمدارانه و پند و نصیحت ممانعت و
خظر میاندازد ،م 
به طور جدی و قاطع با خطاکاران برخورد شود .یکی راه مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای
غیراخالقی و فساد اداری تسریع کار مراجعین است که برای این منظور بهتر است نسبت به
مهندسی مجدد فرایندهای اداری توجه و فرایندهای و مراحل زائد حذف و یا راهکاری برای
ارائه خدمات بهتر و سریعتر (مث ًالًال استفاده از فناوری به شکل مناسب) لحاظ گردد .آخرین
یباشد.
پیشنهاد پاسخگو ،شفاف ،عادل و قابل اعتماد بودن و رسیدگی به انتقادات و شکایات م 
یها و بررسی انتقادات و شکایات و انجام تغییرات صحیح نقش
بدون شک داشتن این ویژگ 
مهمی در کاهش رفتارهای غیراخالقی خواهند داشت.
منابع
آراسته ،حميدرضا و جاهد ،حسينعلي .) 1390 ( .رعايت اخالق در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي :گزینهای براي
بهبود رفتارها .فصلنامه نشاء علم. 31 - 40 ،)2(1 ،
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