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 چکیده 
مدیریت اخالقی    با هدف  پژوهشاین   الگوی  انجام شد.    پرورشووزارت آموزشبدنی  معاونت تربیت طراحی 

 هانگاشته بررسی پیش ها از طریق مصاحبه وداده. بودبنیاد کیفی انجام شد و از نوع دادهروش به العه طاین م

بر  د.ن بودپرورش وآموزشبدنی وزارت تربیت مدیران و معاونان حوزة  پژوهش آماری . جامعةردآوری شدندـگ 

اشباع نظری حاصل    اجرای مصاحبه  20و پس از  شد  صورت نظری انجام  گیری به بنیاد، نمونه روش داده  پایة

داده تحلیل  مرحلةشد.  باز    ها طی سه  کدگذاری  در  انجام شد.  انتخابی  و  محوری  باز،  مقولة   58کدگذاری 

شد مشخص  به    و  ندفرعی  انتخابی  و  محوری  کدگذاری  مراحل  مقولةم  18در  شش  درنهایت  و  اصلی   قولة 

علّ شرایط  شامل  مدامرکزی  شرایط  زمینهخلهی،  شرایط  یافتندایگر،  تقلیل  پیامدها  و  راهبردها  و   ، 

های  ویژگی فردی، توانمندی حرفه ای، های درونویژگی هایشاخص ، یدر بخش شرایط علّ .بندی شدنددسته

در بخش   آینده نگری، و    حقوقی نظام قانونی وای  هخصشا  ، ای شرایط زمینه  سازمانی، در بخشاخالقی درون

در    ریت تغییر، مدی  برنده ونیروهای پیشارزشیابی،   عدالت سازمانی، سیستم نظارت و  هایشاخص  ، راهبردها 

مداخلهبخش   و  فردی  ضداخالق رفتارهای    هایشاخص  ، گرشرایط  سازمانی  رفتاریمو  و  و  شغلی  در    و  انع 

پیامدها غیردولتی    هایشاخص،  بخش  و  دولتی  نتایج  عوامل  عنوان  در استبه  شدند؛  مدیران  نتیجه،  خراج 

 .درگیر کنندمهم را مقولة در این  نفعان مرتبط با سازمانذیدر تدوین منشور اخالقی همة  بایدسازمانی 
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 مقدمه 
میزان  و هاسازمان افزون  روز شدن  ترپیچیده  ،امروزه  و غیرقانونی غیراخالقی، کارهای افزایش 

 معطوف  در سازمان اخالقی مباحث به را نظرانصاحب و مدیران توجه محیط کاری، در نهغیرمسئوال

تخصصی به هاسازمان هکاین ویژههب است؛ کرده فعالیت و لحاظ   مشکالت و مسائل درگیر زمینة 

 سوی از موازین اخالقی رعایت ،دیگرازسوی   (.306،  2017،  1کپتین)  اند متنوعی و اخالقی متعدد

 در را اساسی نقشی هاسازمان اخالقی رفتار و حیاتی است و مهم بسیار  امروزی اقتصاد  در هاسازمان

(.  425،  2017،  2کند )گیدز می   ایفا  مشتریانش و سازمان میان بلندمدت روابط و حفظ گیریشکل
و   سازمان  (178،  الف  2019)  3کپتینکونستانتیکو  موازین راستای در که هاییمعتقدند   رعایت 

می اخالقی مشتریان، موجب کنند،حرکت   مزیت کسب درنهایت و هاآن  رضایت  توانمندسازی 

 گیریشکل  موجب وکارکسب  در اخالق  به التزام ،واقعدر شد. خواهند آینده در برای سازمان رقابتی

 تضمین را سازمان بلندمدت موفقیت و  است ارزشمند و اجتماعی ایسرمایه که شودمی نوعی اعتماد

 هاسازمان در را زیادی هاینگرانی  اخالقی هایارزش برخی نشدنرعایت کنونی شرایط . درکند می

)هویتال آورده وجودبه فلت  است  یکیازاین (؛6،  2016  ،4و   مدیران هایچالش  ترینعمده از رو، 

 رفتار هاتا آن است انسانی عوامل برای مناسب بسترهای ایجاد مختلف، چگونگی سطوح در کارآمد

کنند )کونستانتیکو  رعایت را خود حرفة و بر شغل حاکم اخالقی اصول  و دهند بروز خود از اخالقی
   (.615،  ب 2019، کپتینو 

آگاهی  تنها مدیریت،   بر  عمومی مشتمل  تخص  و   های  از  در  برخورداری  توانایی  نیز  و  اجرای ص 
ها  موریتمأ   دادنتوفیق در انجاممنظور رآمد بهیک مدیریت کا شود؛ بلکه الزمةها خالصه نمیآموخته 

، برخوداری از سه قابلیت مهم  مدت سازمانیمدت و بلندف سازمانی و حصول به اهداف کوتاهوظایو  

است.  از اخالق  و  مهارت  دانش،  اخالجمله  اصول  بررسی  که  با  مدیریت  اندیشمندان   گاهیقی 
بومی و    این اصول با فرهنگکه    توان دریافت می  اند،ها و مقاالت علمی بیان کردهتابغیرایرانی در ک

ایران   بیگانه  سرزمینی کشور    (؛ 162  ،2018  آبادیصفی و تاجشاه  ،آبادیایمانی لعل)  نیستچندان 
  نیو خریداند  اخالق و اصول اخالقی ساختنی  (،595،  2019)  5قندورر و  سویکه براساس دیدگاه نچرا

معامله ن  کردنیو  بازار  چونستیدر  جای    دندنامشهو  ند؛  سازمان  فرهنگ  در  پایدار  شکلی  به  و 
نیستند  شدنی، جایگزیناندگرفته منابع  نیز ساختن    با سایر  آن یا کپیو  از  با    هابرداری  مقایسه  در 

 که است  شده  معرفی المللیبین اخالقی کد چندین هاپژوهش درسایر منابع بسیار مشکل است.  
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از:اعبارت  پذیری،مسئولیت مالی، شفاف اطالعات بیان درستکاری، نگفتن،دروغ انصاف،  اعتماد، ند 

پشتیبانی  حاکمیت  به احترام اجتماعیارزش  به  احترام سازمان، اهداف از ملی،   فرهنگی، و های 

همچنین آزادی  و بشر حقوق  به احترام و  و )  دیگران قبال در پذیریمسئولیت   افراد  رودریگز 

 افراد از سوی هم و پردازاننظریه  سوی از هم  همواره اخالقی کدهای(.  444  ، 2018  ،1جوریسیس

حسینی و  سلطان  ، )سلیمی  اندشده فتهنظر گر در رفتار کارکنان  بر تأثیرگذار ابزاری عنوانبه  اجرایی
 .  (12، 2013، موسوی

و جامعه را دچار تعارض نکند  سی الزم و ضروری است تا سازمان ازیکامردر سازمان    رعایت اخالق
از کند  یگردوی سو  تضمین  را  خود  بلندمدت  منافع  خردمندانه  و  منطقی  تصمیمات  اتخاذ   با 

نظر  جهه با مفهوم اخالق حرفه باید مدآن چیزی که در موا  .(546،  2016  ،2تورنلی وگیب   فرگوسن،)
دربرگیرندة اخالق فردی و اخالق شغلی است، اما از هر دو    رار گیرد، این است که نخست اخالق ما ق
میفرا به  رود تر  سازمان  به  استو  ناظر  حقوقی  مجموعة  یک  آن  ؛مثابة  رویکردی    کهدوم  امروزه 

اخالق   به  استراهبردی  شده  سازمان  پیدا  معنوی  مسئولیت  دلیل  همین  به  مدیران   و  به 

پ استراتژیست سپرده می در حوزة    سوم آنکه   رسنلی و نه حتی به مدیران اجرایی؛شود؛ نه به واحد 
نو دو  باید  »اخالق  رویکرد  »  »گرایانهفضیلتع  کرد   »محور مسئلهو  تفکیک  یکدیگر  از    سایمون،)  را 

 . (121، 2015 ،3تورس و هاگر 
که آنچه از ؛ درحالی»محور مسئله ، نه »است  »محورفضیلتنگرش سنتی به معضالت اخالقی صرفاً » 

  یک  ؛ چون معضل اخالقیاست  »محور سئلهکند، رویکرد »مگشایی میمعضالت اخالقی سازمانی گره
نیازمند کسب تخصص و مهارت هستیم. نکتة اساسی این است   و برای حل اثربخش آن  مسئله است 

اخالق سازمانی نه لزوماً فردوابسته و    هچهارم آنک  شود؛پرهیز    نگری دربارة اخالق اید از تلویحیکه ب
ن تأثیر  ه عوامل فردی، محیطی و سازمانی در آوابسته است؛ بلکوابسته و نه محیطنه حتی سازمان

در  سازمان  بنابراین،  دارند؛ اخالق ها  به  این    پرداختن  از  غفلت  هستند.  سیستمی  نگرش  نیازمند 

م در  اخالقی تصمیمعوامل  معضالت  تحلیل  و  تبیین  واقعقام  از  را  ما  کرد گیری    بینی دور خواهد 
نوع    به  توجه  با   جامعه  هر  در  که  اخالقی   اصول  اخالق و   به  توجه .( 347،  2016  ،4دینگ و لوو   یانگ، )

  رعایت  نقش پژوهشگران بر  .است  موفقیت جامعه   عوامل از  یکی است، ده ش تدوین  جامعه آن فرهنگ

 
1. Rodríguez & Juričić   
2. Ferguson, Thornley & Gibb 
3. Simon, Torres & Hager 
4. Yang, Ding & Lo           
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تأثیر  سازمان   شئون  تمام  در  اخالق  اتفاق   اثربخشی  و   کارایی   بر  آن  و  دارند  سازمان    رفتار  و نظر 
نتایج  هافعالیت  بر  چشمگیری  تأثیر  اخالقی   دهد، می  افزایش  را  وریبهره  ،زیرا  دارد؛  سازمان  و 

   .دهد می  کاهش  را خطرپذیری میزان  وبخشد می را بهبود ارتباطات

اصلی  یکی  سازمانی  و  فردی  سطوح  در  اخالق   تحقق   رویکرد  نیازمند   و   جامعه  هایآرمان  تریناز 
  سازمان   برای  و حتمی  بالقوه  هاییفرصت  محیط  با  سازمان  روابط  نگرشی  چنین  با  .است  راهبردی
اخالقی  اصول  براساس  که  بود  خواهند   شود.میتبدیل    سازمان  برای  رقابتی   مزیت  به  فراگیر 

و نقش آن در کاهش انحراف    یاخالق   یرهبر  یامدهایپ   در بررسی  (33،  2019)  مرادی  ،راستانیادر
کهسازمان یافت  نتایج دست  این  به  ابین    ی  جو  با  اخالقی  رهبری  معنادارمتغیرهای  رابطة   خالقی 

 وجود دارد. عاطفی و تمایل به ترک خدمت رابطة معناداربین جو اخالقی با تعهد  وجود دارد و
ارائ10،  2016)  یمیسل در  توسع  ة(  در    ةالگوی    ،ی تیریمدهای  ه مؤلف  یورزش  یها ناسازماخالق 

  ( نشان دادند که2017)  پورلیمنژاد و  تبرعی، فخری.  کرد  دییتأ را    یو آموزش  یاخالق   ،یفردی، مال 
  و  خودکارایی   علمی،   اجتماع  به  اجتماعی، تعلق  مسئولیت  شخصیتی  هایویژگی  بر  یاحرفه  اخالق 

 لنگرود   شهرستان  زینب  حضرت  پیراپزشکی  و  مامایی  پرستاری  کارکنان دانشکدة  سازمانی  مسئولیت
  اخالق   هایبندی مؤلفه رتبه   در پژوهش خود  (137،  2014)  نسبطباطباییمقدم و  اطیخدارد.    ثیرتأ 

 . نددانستعدالت و   صداقت  ا،خد به توکل ،یریپذتیمسئولرا  تیرمدی در ایحرفه 

  در   صداقت  و   انصاف   اصل   رعایت  مشتری،  منافع   ( مدنظرقراردادن2015)  سلطانی   و   کشگر  محمودی،
را  مشتریان سالیق  و  هاخواسته  با و متناسب باکیفیت محصوالت ارائةطریق  از مشتریان اعتماد جلب

(، مهاجران 2015)  2کئونانگ و چان چان   (، 2014)  1ساندو و کاراس  از اصول اخالقی معرفی کردند. 
و   رودریگز(،  2017)  3پراجک و سومرتفول کوک،  (2016)  ، فرگوسن و همکاران(2015)شهودی  و  

سامرتفول   چوکوجیکوو  (  2018)  جوریسیس داد های  پژوهشدر  (  2018)  4و  نشان  که    ند خود 
مسئولیت اخالقی،  بهرهبری  را  اجتماعی  آورد. پذیری  فعالیتآن  بار  اندازه  هر  که  دریافتند  های  ان 

منافع فردی، سازمانی و  شود  مبتنی باشند، موجب می اخالقی مختلف مرتبط با سازمان بر باورهای
 گسترش و تدوین  ،رواینگر شود؛ ازپیش جلوهازای بیشرعایت اصول اخالق حرفهاجتماعی حاصل از  

تر و وفادارتر، سازمان  متعهدتر، مشتریان را راضی را افراد سازمان در اخالقیات مشترک ای ازمجموعه 
اثربخش و  کاراتر  وترا  مثبت  ر  را  کارکنان  کرد. تر  رفتارهای  اسکالجو  خواهد  و  در  2016)  5فوچز   )

حرفهبررسی   و  غرب  یااخالق  دادند  خارج  ی دستاوردها  دنیکشچالشبهی  نشان    یالگوهاکه  ی 
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2. Keowngang & Chan Chan           
3. Chokprajakchat & Sumretphol           
4. Chokojico & Sumretphol           
5. Fuchs & Schalljo          
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تجزدارد    شهیر«  یغرب»  رانیمد  ایحرفه   اخالق   در  قیدق  طوربه   یریتفس هنگام  در   ل یتحلوهیکه 
در    (1،  2015)  1، براون و پاسکوسلسکروارت  - یوخیمنکوکرد.  ها را درک  توان آنیضوح موبه  رفتار

در دانشجویان ورزشکار نشان دادند که  خشونت  با میزان    ی اخالق  ی مرب  ی رفتارها  نیب  ةرابطبررسی  

اداراکات آن ها ارتباط مثبت دارد. همچنین   رهبری اخالقی با میزان رضایت دانشجویان ورزشکار و
به تقلب ارتباط دارد.   آمیز با تمایل دانشجویان ورزشکارنتایج نشان داد که رفتار مربیگری خشونت 

ین  ا  رسدیم نظربه  اما است، زیادی اهمیت دارای تمامی مشاغل و مدیریت اخالقی در اخالق  مبحث
 میزان هر به ،کنندمی بیان اناندیشمند چراکه باشد؛ دوچندان ارزشی دارای ورزش  در اهمیت

ورزشی  رفتارهای در توانمی را آن بازتاب باشد،فساد داشته   یابرخوردار باشد   درستی از ایجامعه
 جامعه آن ورزش اهالی یطورکلبه و مدیران داوران، مربیان، ورزشکاران، غیراخالقی یا اخالقی

 (.  12، 2015 و همکاران، لسکروات) کرد مشاهده
ورزش    ربازیداز    ایراندر   مردانگی،    عنوانبه به  از  وجهةدارمردمنمادی  و  نگریسته   ی  کاریزماتیک 

را    در قرن حاضر  «تختی  پهلوانجهان»در گذشته و    « پوریای ولی»یی همچون  هاچهرهشده است و  

بنابراین،بارزترین    عنوانبه  توانیم زد؛  مثال  عمومی  افکار  در  به با این جلوه   واالی جایگاه  توجه 

متولی   یهان اسازم حوزة در ژهیوبه  در ورزش اخالق  مبحثبر   که رودمی انتظار جامعه در ورزش
رسیده  شود.   د یتأک بسیار ورزش بلوغ  این  به  صنعتی  جهان  در  کشورها  از  بسیاری  که  امروزه  اند 

انجامد.  رفتن بنگاه میها و تعهدات اجتماعی به ازبین از مسئولیت   اعتنایی به مسائل اخالقی و فراربی
  و  مشارکت  روحیة  ار،ک  به  یدلبستگ  مانند  ایحرفه  اخالق   هایویژگی  تا  است  آن  نیازمند  ما  جامعة
؛ به همین  شود  سازیفرهنگ  آن  تحقق  برای  و   شود   تعریف یکدیگر  با   تعامل   ایجاد   و همچنین  اعتماد

ازیک پیچیدگی   سودلیل  به  توجه  محیطیبا  کسب  های  دنیای  در  فزاینده  تغییرات  و  و  وکار 
ای برای اخالق حرفه  نظران به اهمیتتعهدات اخالقی، صاحبها از  گرفتن سازماندیگر فاصلهازسوی 
  .( 25، 2015 ،زادهاردالن و سلطان ،قنبریدارند )مدت سازمان تأکید یافتن به موفقیت بلنددست

می هایپژوهش به نگاهی با تربیتـم در   که دریافت توانگذشته  وزارت عاونت  سالمت  و  بدنی 
 نشده توجه جدی ور طبه مدیریت اخالقی به   کشورمتولیان ورزش  از  عنوان یکی  ش بهپروروآموزش 

درک کرده    کامالً   را  ورزش  در   یاخالق یب  توسعة  خطراین معاونت    کنونی   زمان  در   ، حالنیابا؛  است
 مدیران  .ددار  را  آن  از  جلوگیری  در سعی    مختلف  ی هانهیزم  درگسترده    تبلیغات  طریق  از  و  است

  کاهش رفتارهای سبب و  بگذارند اثر سازمان افراد رفتارهای بر اخالقی فضای مدیریت با توانندیم

 
1. Yukhymenko - Lescroart, Brown & Paskus             
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دستورات   و  قوانین  وضع  یجابه  توانمی  و  است  رفتار مدیران  بازتاب  کارکنان  رفتارشوند.    یراخالقیغ 
 سازمان   اخالقی   فضای  مدیریتدر جهت    ها، محدودیت  و   مدیریتی   ة جانبکی  هایکنترل  و   انضباطی

  خواهد   وجودبه  کارکنان  و  مدیراندر    یآگاه   سر  از  پایبندی  نوعی  طریق  این  از  که  همت گماشت

از    ،ابراینبن؛  آمد ابتدا خود باید  تا بتوانند آن را در    برخوردار باشند  یاحرفهکدهای اخالق  مدیران 
  یطراحاصلی این پژوهش،    رو، مسئلةازاینمشتریان کلیدی سازمان ترویج دهند؛  میان کارکنان و  

 .استایران  وپرورشآموزشسالمت وزارت  و ی بدنتیترب در معاونت   یاخالق تیریمد یالگو
 

 پژوهش روش
پژوهش آن این  اصلی  هدف  به  توجه  زمر ،با  که  کاربردی    های پژوهش  ةدر  دارد   منظور بهقرار 

و   از مدیران نفر  20 پژوهش آماری  جامعة . ه استاستفاده شدآن از رویکرد کیفی  یهادادهگردآوری 

 پژوهش این  در  .بودند  1397-98در سال    ایران  آموزش   وزارت   سالمت  و  یبدنت یترب  معاونان حوزة

  ه پیشین ادبیات و  مقاالت، اسناد،   ، هاکتاب ةمطالع از پس  ، پژوهش اصلی هدف   به رسیدن منظوربه
 یافتةساختارنیمهة  مصاحب  یادشده  و معاونان حوزة  مدیران از نفر  20 باش،  با موضوع پژوهتبط  مر

 مطالب تایپ مصاحبه هر از پس .کشید طول دقیقه 45  تا  31 مصاحبه بین هر  .انجام شد  عمیق

به کدگذاری و تحلیل بالفاصله و شد ة مصاحب از هرچند شد. انجام مداوم   ةسیمقاة  وی ش اولیه 
 اعتبار و برای اطمینان بود،  شده  حاصل نظری اشباع و بودند تکراری هاداده بعد تقریباً  به پانزدهم

   .یافت ادامهبیستم ة مصاحب تا فرایند این بیشتر
با  ، زیرا ؛( 5، 1990 ،1کوربین  و )استراوس گرفت کار قرار در دستور  داده بنیاد  نظریة در بخش کیفی، 

به  می  روش  این  یریکارگبه پاسخ  هایسؤال توان  به  داد    پژوهش  ارائ   یپردازهینظرو  مدلی    ةو 
  پرداخت.  وپرورشآموزش و سالمت وزارت    ی دنبتیتربمدیریت اخالقی در معاونت    ةنیزم  درمفهومی  

ناشناخته، روشزمینه  و مطالعةمنظور بررسی  به بهترین روش استداده  های  از طریق روش بنیاد   .
  های قبلی،ظریهنه با تکیه بر ن  ؛ البتهمتبلور خواهد شد  مدیریت اخالقی  هایی دربارة ظریهن  بنیادداده

بر   تکیه  با  بهدادهبلکه  نظریه در  آمده.  دستهای  نظریه،  از  منظور  پژوهش  جامع  این  و  کلی  های 
و    بنیاددادهبا توجه به استفاده از روش    .شده استهای گردآوریتوضیح دادهبلکه مدلی برای  ؛  نیست
روش قضاوتی انجام گرفت که  نظری و با    صورتبه گیری  ها، نمونهمصاحبه برای گردآوری داده  اجرای
ا  ها رنمونه  است  از ینی  اطالعاتچه نوع    به  بر مبنای اینکه  دارهدف  صورتبهکوشد  پژوهشگر میدر آن  

   ها کمک کنند.نظریه و تکرارپذیری یافته یریگشکلبه  افراد منتخباین  که انتخاب ،

 
1. Strauss & Corbin   
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 ،اند شده  انتخاب آسان به روش معموالً که کنندگانشرکت اولین از پژوهشگر بنیادداده  روش  در
درحال ضمو  ةن یزم  در که شناسندیم را  دیگری  افراد اگر خواهدیم و  تجربیات  بررسیوع 
 خوانده برفیگلوله یریگمونه شیوة ن این کهکنند  معرفی مطالعه در شرکت برای ، دارند یی هادگاهید

در( 198،  2009،  بیابانگرد)  شودیم  خودداری احتمالی یریگنمونه  از معموالً کیفیپژوهش   . 

 از یکی فرایند این غنی نیست. در اطالعات دارای افراد یافتن برای مناسبی روش ،زیرا ؛ کنندیم

های  ها، دادهآوری داده جمع   بدین معنی است که با ادامةاست. اشباع    نظری« اشباعمهم » مفاهیم
داده تکرار  باش جدید  قبلی  نشود؛های  حاصل  جدیدی  اطالعات  و  برجسته بنابراین  د  نکات  تکرار   ،

محوری و ،  کدگذاری بازة  از سه شیو  ، مدل کیفی پژوهش  اساسبر  کفایت حجم نمونه است.  نشانة
تحلیل    انتخابی گردآوری  پژوهش    ی هادادهبرای  جریان  در  شد.  کدگذاری   هادادهاستفاده  فرایند 

 ، ندشد دنبال پیوسته صورتبه که مراحل این در(.  95،  2008)بازرگان،    شداجرا    ها داده

درو کدگذاری شدند تحلیل خطبهخط  صورتبه شده انجام های مصاحبه   مرحلة قالب در و ابتدا . 

 هر ابعاد و  ها ویژگی اساسبر و شد  ج  در برچسب یک مصاحبه در موجود مفهوم هر به باز،  کدگذاری

 از هر تعداد محوری، کدگذاریمرحلة   در و ادامه د. درپدیدار ش باز کدهای  زیادی تعداد مفهوم،

اخالقی   خصایص و  مفهوم لحاظ  به  که کدهایی  مدیریت   به  و  شدند   گردآوری ، بودند  مرتبطبه 

 و  کدها  به  ها مصاحبه  کردنخرد فرایند  از پس  ترتیب،ند؛ بدینشد دهیسازمان مقوله یک محوریت
 هاآن بندیدسته  و کردنمرتبط به محوری( )کدگذاری مرحله این در باز، کدگذاری در هامقوله زیر  

کدگذاری پرداخته اصلی موضوعات محور حول و   مفاهیم انتخاب از استفاده  با نیز انتخابی شد. 
 با مرحله این . رسندمی نظربه مؤثر پژوهش اصلی مضمون استخراج در  که انجام شد   موضوعاتی

 کدگذاری در . شد انجام نظریه و اصلی مقولة پدیداری منظوربه ها داده و پاالیش سازییکپارچه هدف 

 پدیدآمده  عمدة   مفاهیم شدهاستخراج اصلیمقولة   که انجام شد  ای ونهگبه ها مقوله انتخاب انتخابی

با    مطابق  پارادایم تحلیلی ابزار از  گانهسه کدگذاری مراحل حین داد. در  پوشش را قبلی مراحل در

شد. وکوربینتراوس اس مدل سه دنظرم  پارادایم استفاده   و متقابل  کنش   شرایط، شامل بخش از 

  ترتیب باو بدین  انجام شد  1داکیومکس افزارنرم کمک  به تحلیل فرایند که این  شد تشکیل پیامدها 
اساس مدل  ای بر زمینه  ، نظریةشدهگردآوریهای  داده   تفسیر   و   شدهرهای کدگذاری ذکتوجه به روش

تا    استخراجکوربین    و  تراوساس و سالمت    بدنیتربیت  معاونت اخالقی    مدیریتنهایت مدل   درشد 
 .یردشکل بگ وپرورشآموزش وزارت 

 

 
1. MAXQDA 
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 نتایج 
کدگذاری باز، محوری و ی سه مرحلة  دارا  مندنظامفت  بنیاد رهیا دادهپژوهش  که روش  این با توجه به

 .شوندیمرائه ا سه قسمت این درپژوهش   یهاافتهی  ،است انتخابی

بازک موبه جست   ن مرحلهیا  در:  دگذاری  دادهیجو در  پرداخته شدبه خط  صورتبهها  ان  با  و    خط 

  میاهمف   ا، همقوله،  ها از داده  ی حاک  ج ینتا  ةکدگذاری و مشاهد   بودنباز   کردنو حفظها  داده  کد به  درج
شاخصه معاونت  ای  هو  در  اخالقی  مدیریت  الگوی  وزارت   بدنی یتتربطراحی  سالمت  و 

شاحص  وپرورشآموزش  یک   جدولد.  دن اء  م   ج نتای  شمارة  نشان  را  باز  کدگذاری  از  د.  ده یحاصل 
ب  دنیافر پ   صورتینبداز  کدگذاری  که  است  برربوده  از    دادها،یرو  هب  یزنبرچسب  و  ا هداده  یسس 
ای هر  م، یدادها و استخراج مفاهرخ از  -ها و تفاوتتا شباهت   نده شدسی مقا  گری دکیبا    مین مفاهیک 

اشیها شود.  مشخص  کار  یان  صورت  مقوله  لیکتش  منظوربهن  مقوله    58  درمجموع.  گرفتها 
 شوند. مشاهده می شمارة یک در جدول ها این مقوله که  و استخراج شد ییشناسا

یک  دولجدر  ه  کطورهمان تبب  ادیبنی  ةمقول  58  ت،اس  خصمش  شمارة  الگوی و    نییرای  طراحی 

معاونت   در  اخالقی  وزارت    بدنی یتتربمدیریت  ش  پرورشوآموزش و سالمت  مقولهیا  . داحصاء  ها ن 

  بدنییتتربطراحی الگوی مدیریت اخالقی در معاونت    رایب  اصخ  یی ا توانند حامل معنینم  ییتنهابه

ک مقدمه برای کدگذاری محوری، ی  عنوانبه  ن بخش یدر اباشند.    وپرورشآموزش و سالمت وزارت  

کدگذاری محوری   ییابتدا  ةگرفت که مرحلصورت    اییوهشده به  شهای احصاءل مقولهیو تحل  ریتفس

مرتبط    میشده و مفاههای احصاءل مقولهیبا تحل زمان همشد   ی، سعیگردعبارتبه ؛ هددپوشش  نیزرا 

ود را خ  یی داها شکل ابتهای مقولو ارتباط سازه  یمیارادابندی نظری مرتبط با مدل پ ، صورتهاآنبا  

  یبندطبقه   مفصل  صورتبه  گریهای مرتبط با همدکه مقوله  دخواهد ش  ی عس  ،اساسنیارب  ؛کند   دایپ 

 .شود بحثها  نشوند و دربارة آ
 

 کدگذاری باز ة مرحلتولید شده در  مقوالت -1 جدول
Table 1 - Rationales Produced in the Open Coding Stage 

   اداری وموانع قانونی 

 محیط کار 

  روحیةبهبود 

 همدلی و همکاری 

  ضد اخالق رفتارهای 

 سازمانی 
 تغییرات فناوری  

پرهیز از رفتارهای  

 اخالقی ضد

  منابع  عملکرد  بهبود

 انسانی 

ایجاد رضایت و  

در  وفاداری 

 مشتریان 

حل مشکالت  

اخالقی به روش  

 عقالیی 

موانع فیزیکی و  

 روانی محیط کار 

در تعامالت  رفتار اخالقی 

 سازمانی 

دستیابی به رشد و  

 موفقیت 

مدیریتی   هایسبک

 نامناسب 

  هایهزینهکاهش 

 مادی و معنوی 

رشد اخالقیات  

 در محیط کار 

افزایش نظم و ثبات  

 سازمانی 

 تشویق و تنبیه نگری تحویلی تبلیغات سازی شفاف ای های حرفهویژگی
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 کدگذاری باز ة مرحلتولید شده در  مقوالت -1 جدولادامه 
The Rest of the Table 1 - Rationales Produced in the Open Coding Stage 

ثبات کاری و   نبود

 رفتاری 

تدوین قوانین و  

 مقررات 

  در توانمندی

 گیریتصمیم 

اجرای قوانین و  

 مقررات 

دستیابی به اهداف  

 سازمانی 

 نظام ارزشی  اعتمادی بی الگوبرداری  شناخت  کارتیمی

 اعتمادآفرینی بصیرتیبی اصالحات  نظام آموزشی  مدیریت مشارکتی

 ارتقای جایگاه سازمان  اخالقی بیترویج   های فطری ویژگی نظام فرهنگی  احترام متقابل 

 مشکالت ناشی از شغل  عدالت محوری  نظارت و کنترل روابط انسانی گرایی اخالق

 مسئولیت پذیری  استانداردهای اخالقی 
وجود فسادهای  

 متنوع
 بهبود تعهد کاری  انگیزش 

 نگاه راهبردی  گرایی تخصص
بهبود روابط و  

 تعامالت 
 های اخالقی ویژگی شایسته ساالری 

های  توانمندی

 مدیریتی

های  ویژگی

 شخصیتی
 بهبود کارایی و اثربخشی   

 

اد است. یبن  داده  پردازییه نظردر    حلیلتویه تجزدوم  ة  کدگذاری محوری مرحل:  دگذاری محوریک

ا بیهدف  رابطه  برقراری  مرحله  است.    ةمرحلدر    یدشدهتولهای  مقوله  نین  باز  این  کدگذاری 

ا  کدگذاری   .داب ییک مقوله تحقق میور  که کدگذاری حول مح  شودمی  دهینام  محوری  لین دلیبه 

 ریاس  پسو س  تمرکز داشتمرکزی    ایای  ته هس  ةمقول   عنوانبه   همقول  کی  نییتع  رب  وریمح  ذاریکدگ 

کدگذاری    ا ، بوریمح  ةف مقولیس از تعرپ   .شدند   داده  اطآن ارتب  ه ب  ی فرع   والتمق  عنوانبه  والتمق

اناده دد دمج و بستر،   ایهنیزمشرایط    ،ی علّ  طیمحوری شامل شرا  ةر مقولب  ذاررگیتأث  طیراشواع  ها 

اداره، کنترل    ییهاها و واکنشکنش   گر،مداخله   طیشرا برای  ب  ةبه مقول  خپاس  ا یکه  د وجوه محوری 

پ   ا(راهبرده)  مدندآیم فرایند  .د شدن  فیتعر  زین  هاآناز    یناش  دهای امیو  مح  در   وری، کدگذاری 

مسمقوله ازهای  باز    تخرج  ش  شش  درکدگذاری  مقولادسته  ش  ةمل   ط یشرا  ،یعلّ  طیرامرکزی، 

،  شدهاستخراج ای  همقوله  نی. از بندقرارگرفت  دهاامی ا و پ ، راهبردهای )بستر(زمینه  طیراش  ر،گهمداخل

معاونت    ةمقول در  اخالقی  مدیریت  الگوی  وزارت    بدنییتترب»طراحی  سالمت   « پرورشوآموزش و 

مقوله   ةمنزلبهن مقوله  یا  ابانتخ  لی. دلرار گرفتدر مرکز مدل ق  و  دنظر گرفته شمرکزی درة  مقول

اغلب    ، یگردعبارتبه  ؛کرد   مشاهده   وضوحبهوان  تیپای آن را م  ها رد که در اغلب داده   بود ن  یزی امرک

معاونت  که    کردنداشاره    دهندگان  پاسخ در  اخالقی  مدیریت  الگوی  و سالمت    بدنییتتربطراحی 
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روش  ییسازوکارهاد  ازمنین  وپرورشآموزش وزارت   با  و  است  متفاوت  و  و  خاص    کنونیهای  هیورها 

معاونت    یتقموف  با   وانتینم در  اخالقی  مدیریت  الگوی  وزارت   بدنی یتتربطراحی  سالمت  و 

را به   رگید   یهاو مقوله  قراردادرا در مرکز    ن مقولهیا  تـوانیم  نیابرابن  گرد؛اجـرا    را  رورشپ وآموزش 

  تیاز جامع  حالیندرع و    است  یانتزاع   زیمرکزی ن  ةبرای مقول  شدهانتخاببرچسب  کرد.  آن مرتبط  

ب توجه  با  است.  مح  ،حاتیتوضه  برخوردار  کدگذاری    هرکدام  دربارة   است.  ریز  صورتبهوری  مدل 

 . شودمی بحث یلتفصبه موارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و سالمت وزارت  بدنیتربیت مدیریت اخالقی در معاونت  مدل) کدگذاری محوری مدل -1شکل 

 ( ایران وپرورشآموزش
Figure 1- Axial Coding Model (Ethical Management Model in the Deputy of 

Physical Education and Health of Iran's Ministry of Education) 

 »شرایط علّی«

 فطری هایویژگی -

 شخصیتی هایویژگی -

 اخالقی هایویژگی -

ای حرفه هایویژگی -

 )شغلی(

 های مدیریتیتوانمندی-

توانمندی در  -

 گیریتصمیم

 مدیریت مشارکتی -

 احترام متقابل -

 اخالق گرایی -

 استانداردهای اخالقی -

 تخصص گرایی  -

 مسئولیت پذیری -

 انگیزش -

 روابط انسانی  -

 شناخت -

 شفاف سازی -

 

 

 ای«»شرایط زمینه
 تدوین قوانین و مقررات -

 اجرای قوانین و مقررات -

 نظام آموزشی -

 نظام فرهنگی -

 نظام ارزشی -

 تغییرات فناوری -

 نگاه راهبردی -

 

 »مقوله یا پدیدة اصلی«

بدنی معاونت تربیتمدیریت اخالقی در 

 و سالمت وزارت آموزش و پرورش

 گر«»شرایط مداخله

 وجود فسادهای متنوع                                        -

 مشکالت ناشی از شغل                                       -

 نبود ثبات کاری و رفتاری                                   -

 یکی و روانی محیط کار                  موانع فیز -

 موانع قانونی و اداری محیط کار                          -

 بی بصیرتی                                                        -

 ترویج بی اخالقی  -

 بی اخالقی در  تعامالت سازمانی-

 تحویلی نگری     -

 بی اعتمادی   -

مدیریتی سبک های  -

 سازمانینامناسب

 رفتارهای ضد اخالقی -

 

 »راهبردها«

شایسته  -

 ساالری

عدالت  -

 محوری

نظارت و  -

 کنترل

تشویق و  -

 تنبیه

 تبلیغات -

 کار تیمی -

 الگوبرداری -

 اصالحات -

 

 »پیامدها«

بهبود کارایی و  -

 اثربخشی

بهبود عملکرد منابع  -

 انسانی

دستیابی به رشد و   -

 موفقیت سازمانی

دستیابی به اهداف  -

 سازمانی

بهبود روابط و  -

 تعامالت

افزایش نظم و ثبات  -

 سازمانی

کاهش هزینه های   -

 مادی و معنوی 

رشد اخالقیات در   -

 محیط کار

ایجاد رضایت و  -

 وفاداری در مشتریان

 اعتماد آفرینی -

ارتقای جایگاه  -

 سازمان 

بهبود حمایت های  -

 اجتماعی

بهبود روحیه همدلی  -

 و همکاری

 بهبود تعهد کاری -
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شرا  طیراش:  بستر  ط یراش مجموعه  زماند  یطیبستر  م  دنظرم  ة دی پد  ةنیکه  فراهم  بر    د نکنیرا  و 

کنش و  ترفتارها  نتمح  ةمقولبر    بستر  طیراش.  دنذارگ یم  ریأثها  و  آن    حاصل  جیاوری    ریأثتاز 

 . است ارائه شده ندیافر نیا یاتجزئ شمارة دو جدولدر  .گذارند می

 
 ای زمینهشرایط  ةشد و مفاهیم احصاء مقوالت -2  جدول

Table 2- Rationales and Concepts Generated Contextual Conditions 

 نوع مقوله مقوله بعد  میمفاه

محیط کار، تدوین  ای در تنظیم قوانین و مقررات اصول اخالق حرفه
 ای در محیط کار حرفه بازدارندة ضد اخالققوانین 

تدوین قوانین و  
 مقررات 

ی 
وق

حق
 و 

ی
نون

 قا
ام

نظ
 

نه 
می

ط ز
رای

ش
تر

بس
ی )

ا
 ) 

ای،  شناختن قوانین و مقررات مرتبط با اصول اخالق حرفهرسمیتبه
اصول اخالقی در محیط  وجود ضمانت اجرایی قوانین و مقررات مرتبط با  

مداری  ، توجه به قانونایبودن به مصوبات منشور اخالق حرفهکار، پایبند
 در محیط کار 

اجرای قوانین و  
 مقررات 

ای، توجه به  سازی اصول اخالق حرفهآموزش اخالقیات، توجه به نهادینه
اصول اخالق   در زمینة های صحیح و مستمر افراد درون سازمان آموزش
مرتبط با   های آموزش موضوعات دینی، ارائة  ای، توجه به آموزشحرفه

ات برای  ارتباط  مرتبط با نحوة هایآموزش فن بیان برای مدیران، ارائة 
ای،  اخالق حرفه   ادب رفتاری برای  های مرتبط باآموزش ران، ارائة مدی

ای در محیط کار،  اصول اخالق حرفه یادگیری مستمر افراد در زمینة
 اصول اخالقی در محیط کار   دانش و مطالعة افراد در زمینة افزایش

 نظام آموزشی 
م 

ظا
ن

آ
نگ

ره
و ف

ی 
زش

مو
 -ی

ی 
زش

ار
 

دادن  پرورش اصول اخالقی، اهمیتر اهمیت فرهنگ اجتماعی جامعه د
سازی اصول  ای، فرهنگفرهنگ جامعه به رعایت اصول اخالق حرفه

جای تحکم در اخالق  سازی بهای در جامعه، فرهنگاخالق حرفه
 سازمان  کار تیمی دری جهت ارتقا  ای، تالش درحرفه

 نظام فرهنگی 

بر نظام ارزشی دینی در پرورش اصول اخالقی، توجه به اهمیت   تأکید
در سازمان، تبدیل اصول اخالق    قبول قابلو هنجارهای   ها ارزشویژه به 

کاری بر   هایتیمدرونی، اثرگذاری افراد و  هایارزشبه   ایحرفه
 افراد. بینسازمان، تالش در جهت گسترش مفاهیم دینی در  هایارزش

 نظام ارزشی 
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 ای زمینهشرایط  ةشد و مفاهیم احصاء مقوالت -2 جدولادامه 
The Rest of the Table 2- Rationales and Concepts Generated Contextual 

Conditions 
 نوع مقوله مقوله بعد  میمفاه

ای، تأثیر  های نوین بر اصول اخالق حرفهتأثیر ورود و گسترش فناوری
بک زندگی ناشی  ای، تغییر تدریجی سبر اصول اخالق حرفه فناورانه تغییرات 

، ایجاد هماهنگی میان سبک زندگی مدرن با اصول اخالق  از پیشرفت فناوری
 ای حرفه

تغییرات  
 فناوری

ده
آین

ن 
ی 

گر
 

نه 
می

ط ز
رای

ش
تر

بس
ی )

ا
 ) 

سازی اصول اخالقی، تدوین  نهادینه  منظوربرنامة راهبردی به  تدوین
ای، هماهنگی و  اخالق حرفه جرایی برای تحقق برنامة راهبردیراهبردهای ا

گامی و همسویی  های اخالقی، هممشیهمسویی اهداف سازمان با خط
 های اخالقیمشیهای سازمان با خطفعالیت

نگاه  
 راهبردی

 

 

وقامجموعه  یعلّ   طیراش:  یعلّ  ط یراش از  شرا  عیای  مقولاند  یطیو  بر  م  ةکه  اثر  گذارند.  یمحوری 

اتفاق  عیوقا،  حوادث  یعلّ  طیشرا وقهس  ی اتو  به  که  پدگس  ای وع  تند  .  دنانجامیم   دنظرم   ةد یترش 

  ی که کس  زییچ  ا یاست    شده  گفتهه  ک  زییاص، چخ  یمانند رفتار)  ههر واقع  د نتوانیم  یعلّ  طیراش

ر  ینظ  ی ها اغلب با واژگاندر داده   ی علّ  طید. شرانباش  یالاحتم  دادیروهر    نیت( و همچنانجام داده اس

-نشانه  نیکه چن  یزمان  ید. حتنوشیان م یب  «به سبب و به علت  ،، چون اکهجازآن  ،کهیدرحال  ،یوقت»

  عیدادها و وقا یرو  ینیها و بازببه داده  و با نگاه ده  یپدد با توجه به  توانیم، پژوهشگر  وجود ندارد  یی ها

پد  یزمان  نظر  ازکه   ب  ی علّ  طی، شراند امقدم  دنظر م  ةدی بر   ن یا  یاتجزئ  در جدول شمارة سهد.  ابیرا 

 د ذکر شده است. نیافر
 

 یعلّشرایط  ةشد و مفاهیم احصاء مقوالت -3 جدول
Table 3- Rationales and Concepts Generated Cause Conditions  

 نوع مقوله مقوله بعد  مفاهیم

 های فطری ویژگی مندی فرد از یک سرشت باطنی پاک بهره

ی
ژگ

وی
ون

در
ی 

ها
ی 

رد
ف

 

ی 
 علّ

ط
رای

ش
 

 های شخصیتیویژگی های شخصیتی مثبت در فرد وجود خصوصیات و ویژگی

اعتقاد فرد به هنجارهای اخالقی مثبت و سازنده، برخورداری فرد  

های اخالق  خلقیات مثبت و سازنده، برخورداری از ویژگیاز 

 رازداری 

 های اخالقی ویژگی

های مدیریتی،  ای در پذیرش سمتدرنظرگرفتن آمادگی حرفه

مندی از خودفهمی  دادن کار، بهرهدادن به حسن انجاماهمیت

 ای در محیط کار، توجه به وظایف عملکردیحرفه

 ای های حرفهویژگی
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 یعلّشرایط  ةشد و مفاهیم احصاء مقوالت -3 جدولادامه 
The Rest of the Table 3- Rationales and Concepts Generated Cause Conditions 

 مقوله بعد  مفاهیم
نوع  

 مقوله

مندی از  دهی مناسب در فعالیت سازمانی، بهرهبرخورداری از سازمان

های مدیریتی  برخورداری از مهارتهنر مدیریتی در سازمان، توجه به 

 در سازمان 

های  توانمندی

 مدیریتی

ی
ند

نم
توا

فه
حر

ی 
ها

ی 
ا

 

ی 
 علّ

ط
رای

ش
 

موقع در پست مدیریتی،  گیری مناسب و بهبرخورداری از توان تصمیم

 گیری سازمانی برخورداری از استقالل در تصمیم

توانمندی در  

 گیریتصمیم 

گیری مشارکتی، مشارکت همگانی در تصمیموجود الگوی مدیریت 

 دادن مدیران به خرد جمعی مرتبط با سازمان، اهمیت

مدیریت  

 مشارکتی 

های  های نژادی افراد درون سازمان، احترام به تفاوتاحترام به تفاوت

 های قومی افراد مذهبی درون سازمان، احترام به تفاوت
 احترام متقابل 

ی
ژگ

وی
ی 

الق
اخ

ی 
ها

ون
در

ی 
مان

ساز
 

بودن در مقابل  تأکید بر اصول اخالقی، تأکید بر اخالقی

 های اخالقی دادن به محرکگرابودن، اهمیتنتیجه
 گرایی اخالق

های اخالقی در استخدام افراد درون سازمان، ایجاد  تدوین صالحیت

ای در محیط کار، استانداردسازی  یک چارچوب اصول اخالق حرفه

 ای در سازمان اخالق حرفهاصول 

استانداردهای  

 اخالقی 

گرایی در تمامی سطوح، برخورداری از تخصص  توجه به تخصص

 کافی، برخورداری از تخصص کافی در زمینة اصول مدیریتی 
 گرایی تخصص

مسئولیت مدیر در قبال همة عناصر داخلی و خارجی سازمان،  

قابلیت و توان مدیریتی،  پذیرفتن مسئولیت در صورت داشتن 

پذیری در محیط، انگیزة درونی داشتن افراد  برخورداری از مسئولیت

 برای دستیابی به اهداف سازمان 

 مسئولیت

 پذیری 

انگیزة درونی داشتن افراد برای دستیابی به اهداف سازمانی، انگیزة  

 ای درونی داشتن افراد برای ارتقای اصول اخالق حرفه
 انگیزش 

برخورداری از ارتباطات انسانی، توجه به روابط انسانی مثبت و سازنده  

 در محیط کار 
 روابط انسانی

ای،  های مرتبط با اصول اخالق حرفهشناخت افراد از چارچوب

شناخت افراد از فلسفه سازمان، داشتن درک جامع و کامل از اصول  

های تعامالت  گلوگاهای در محیط کار، شناخت کامل از اخالق حرفه

 سازمانی 

 شناخت 
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مجموعهمداخله  طیشرا:  رگمداخله  ط یراش وقاگر  از  شرا  ع،یای  و  فرکه  اند  طیرخدادها   ند یادر 

اخالقی   وزارت    بدنییتتربمعاونت  مدیریت    ط یشرا  ،اقعودر.  دهند یرخ م  وپرورشآموزش و سالمت 

-ی تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر م  دنظرمة  دی هستند که به پدی  طیگر شرامداخله

پژوهش حاضر شراکنندیم   لیتسه  ا یمحدود    یرا درون بستر خاص  اهبردها ر  هاآن.  گذارند  طی. در 

  بدنی یتتربمدل مدیریت اخالقی در معاونت    سازییادهپ و    یطراح  ندیکه در فرا  اند یگر عواملمداخله

گر در  مداخله  طیشرا  یاتجزئ  شمارة چهار  جدول  در  .دهندیرخ م  پرورشوآموزش و سالمت وزارت  

 وپرورش آموزش و سالمت وزارت    بدنی یتتربمدل مدیریت اخالقی در معاونت    سازیادهیاستقرار و پ 

 نشان داده شده است. 
 

 گر مداخله شرایط  ةشد و مفاهیم احصاء مقوالت -4 جدول
Table 4- Rationales and Concepts Generated Intervention Conditions 

 نوع مقوله مقوله بعد  میمفاه

فســاد  انــواع فسـادهای مــالی، فســاد اداری و رشـد و افــزایش

 اجتماعی
 وجود فسادهای متنوع 

رفتارهای  

ضداخالق  

 فردی

و   

 سازمانی 

له
اخ

مد
ط 

رای
ش

 گر 

انتخـاب افـراد درون سـازمان، بازی و بانـدبازی در  وجود پارتی

 گری در محیط کاروجود رانت اداری در سازمان، وجود البی

رفتارهای ضداخالق  

 سازمانی 

 گسـترش سـازمان،  افراد  بین  در  نادرست  اخالقی  الگوی  ترویج

 شــدنتبدیل ســازمان، افــراد میــان در ضــداخالقی رفتارهــای

 اخالقیـات  به  توجهیبی  کار،  محیط  در  هاارزش  به  هاضدارزش

 کار  محیط در

 اخالقی بی  ترویج

 فــردی، تعــامالت در ایحرفــه اخالقــی اصــول بــه تــوجهیبی

 گروهــی، تعــامالت در ایحرفــه اخـالق اصــول بــه تـوجهیبی

 نبـود سـازمان، درونـی  عوامل  با  سازنده  تعامالت  در  توجهیبی

 سازمان  بیرونی عوامل  با  سازنده  تعامالت

  تعامالت در  اخالقیبی

 سازمانی 

 وجود موانع روانی و ذهنی
  روانی   و فیزیکی موانع 

موانع   کار  محیط

 محیطی
 وجود موانع قانونی و حقوقی، وجود موانع ساختاری

  اداری و قانونی موانع 

 کار  محیط

بـه   تـوجهیامنیت شغلی، بی  نبودهای شغلی،  وجود نارضایتی

 معیشتی افراد درون سازماننیازهای معیشتی و غیر
 مشکالت ناشی از شغل 

موانع  

شغلی و  

 رفتاری 
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 گرمداخله شرایط  ةشدو مفاهیم احصاء مقوالت -4 جدولادامه 
Continuation of Table4- Rationales and Concepts Generated Intervention Conditions 

 مقولهنوع  مقوله بعد  میمفاه
 

  ثبات شخصیتینبود ثبات رویه در مدیریت سازمان، 

برخی از  نداشتن  ثبات رفتاری برخی از مدیران،   نداشتن

 مدیران 

اداری   موانع قانونی و

 محیط کار 

موانع شغلی و  

 رفتاری 

له 
اخ

مد
ط 

رای
ش

 گر 

ای در محیط  داشتن نگرش سنتی به اصول اخالق حرفه

 گرایی مقابل عملگرایی در بر نتیجه کار، تأکید 
 نگری تحویلی

انتخاب سبک مدیریتی ضعیف از سوی برخی از مدیران  

 سازمان 
های مدیریتی  سبک

 نامناسب 

نفس  عزت کافی در محیط کار، نبود نفس اعتمادبه نبود

یر همکاران  اعتماد کافی به سا   در محیط کار، نبودکافی 

باور قلبی به اهمیت اصول اخالقی    در محیط کار، نبود

 ای در سازمان حرفه

 اعتمادی بی

در   ای باور قلبی به اهمیت اصول اخالق حرفه نبود

از بینش دقیق و روشن در   مندیبهره سازمان، فقدان 

 یند مدیریتیفرا
 بصیرتیبی

 

کنند  یفراهم م  دنظرمة  د یبرای پد  یی هاحلراههای هدفمندی هستند که  راهبردها کنش:  اهبردهار

ا به  نتا  امدهایپ   جادیو  مبتنشوند یممنجر    ج یو  راهبردها  برای کنترل،   ییهاو واکنش   ها کنش  بری. 

  حالیندرع .  دنریگیصورت م  یلیو به دل   ندهدفمند  هستند. راهبردها  نظرد م  ة دیاداره و برخورد با پد 

را برای   یی امدهایپ   هرحالبهاما    ند،ستینمربوط    ده ی که به پد  دنریصورت پذ  ی ممکن است برای اهداف

بر  دهی پد شرانخواهدر  همواره  داشت.  نمداخله  طید  سهح   زیگری  را  راهبردها  که  دارند    ا ی  لضور 

 است.  تفصیل ذکر شدهبه شمارة پنج جدولکه در است  دارای ابعادی مقوله نی. اکنندیمحدود م 
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 راهبردهاة شد و مفاهیم احصاء مقوالت - 5 جدول
Table 5- Rationales and Concepts Generated Strategies  

 نوع مقوله مقوله بعد  میمفاه

اساس  ه به ترفیعات عادالنه، تشویق و اهدای پاداش برتوج

ساالری در انتخاب افراد،  شایستگی و عملکرد کارکنان، شایسته

 کاری ساالری در مراتب شایسته
 ساالری شایسته

 عدالت سازمانی 

 راهبردها 

وجود مکانیزم عادالنه ارتقای کاری در سازمان، وجود سیستم  

تشویق و تنبیه عادالنه در سازمان، رعایت انصاف در برخورد با  

 افراد درون سازمان 
 محوری عدالت

های تخصصی، تشکیل کارگروه انضباطی، کنترل  ایجاد کارگروه

کنترل عوامل درون سازمان،  عوامل بیرون سازمان، 

اخالق،   کردن عوامل بیرون سازمانی بر پایةهماهنگ

 بر پایة اخالق   سازمانیعوامل درونکردن هماهنگ

سیستم نظارت   نظارت و کنترل

 و ارزشیابی 

 تشویق و تنبیه پیروی از قوانین مرتبط با اصول اخالقی تشویق افراد سازمان به 

، توجه به تبلیغات مناسب  هاای در انواع رسانهتبلیغ اخالق حرفه

  کردن تبلیغاتای، فراهماهمیت اصول اخالق حرفه در زمینة

 مناسب برای سازمان 
 تبلیغات

نیروهای  

 برنده پیش
قراردادن منافع سازمانی  بر پیشرفت گروهی، اولویت تأکید

 جای منافع فردیبه
 کار تیمی 

سازی اخالق  پیاده موفق در زمینة  های الگوبرداری از سازمان

گرفتن از سایر کشورهای پیشرو در  در محیط کار، الگو ایحرفه

استفاده از تجارب دیگران  ای در محیط کار، اخالق حرفه ینةزم

 ای سازی اصول اخالق حرفهنهادینه  زمینةدر 

 الگوبرداری 

 مدیریت تغییر

یدشده، اصالح رفتارهای ناشایست، تالش  تأیاصالح خطاهای 

 اصول اخالقی  زمینة جهت اصالح خود در در فردی 
 اصالحات 

 

-ی حاصل م  نظردم   ةد یهای مربوط به پدهستند که از راهبردها و کنش  ی جیانت  ،دها امی پ :  اامدهپی

پ ش نم  دها ام یوند.  الزام  ینیبش یپ   وانتیرا همواره  و  افـراد    تند سین  ییهاناهم   اً کرد  انجام  که  قصد 

  رنـد،یبـه خـود بگ  یشکل منف  ند،ات باشحوادث و اتفاق  تممکن اسـ  دهاامیاند. پ تهآن را داشـ  دادن

ن امکان وجود دارد که یا  نی. همچنوندنـد یوقـوع بپبـه  دهنیآ  ایال  و در ح  ند باش  یمنض  ـای  یواقع

پ   ایدورهدر    آنچه  ل یدو عوامل تب  طیرااز ش   یر به بخشگید  یمانز  در  ،رودیشمار مد بهامیاز زمان 

مدیریت داد و استقرار  پس از رخ  ینیع ة  ت که در عرصسین نیادربارة  حاضر بحث    ةدر مطالعود.  ش

معاونت   در  وزارت    بدنییتترباخالقی  پ   وپرورشآموزش و سالمت  است  ییدهاامیچه  افتاده    ؛اتفاق 
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استقرار  یا  نکتهبلکه   که  است  معاونت  ن  در  اخالقی  وزارت   بدنی یتتربمدیریت  سالمت  و 

  ا ی  امکان  دربارةاول بحث    ةدر وهل  ،نیبنابرا؛  ممکن است داشته باشد  ییدهاامیچه پ   ،وپرورشآموزش 

امس  نیا  تیاهمت.  اس  ی الاحتم  دهایامیپ  با شناس  نیئله در  مدل    یالاحتم  دهایامیپ   یی ااست که 

معاونت   در  اخالقی  وزارت    بدنییتتربمدیریت  سالمت  مدیریت    وانتیم  وپرورشآموزش و  مدل 

  ی پ ری  تلکامو    رتقـیعم  صورتبهرا    وپرورشآموزش و سالمت وزارت    بدنییتترباخالقی در معاونت  

و سالمت    بدنی یتترباستقرار مدیریت اخالقی در معاونت    یدهای احتمالامیپ   ی، بررسدرواقع .  گرفت

و سالمت وزارت   بدنییتتربمدل مدیریت اخالقی در معاونت    پازل  نی، آخروپرورشآموزش وزارت  

ا.  است  وپرورشآموزش  راستا،یدر  معاونت    ی دامیپ   ةمقولیک    ن  در  اخالقی  و    بدنی یتتربمدیریت 

وزارت   ج  است  دهش  احصاء  دیامیپ   بعد  سهدر    رورشوپ آموزش سالمت  در  شش  دولکه    شمارة 

 آمده است. ها آن  اتیجزئ

 
 پیامدها ةدش  و مفاهیم احصاء مقوالت -6 جدول

 Table 6- Rationales and Concepts Generated Consequences 

 نوع مقوله مقوله بعد  میمفاه

دستیابی به حداکثر بازدهی، ارائة خدمات  افزایش اثربخشی، 

 بهتر در سازمان 

بهبود کارایی و  

 اثربخشی 

پیامد  

 سازمانی 
 پیامدها 

پذیر، نیروی انسانی کارآمد  دستیابی به نیروی انسانی مسئولیت

و اثربخش، ارتقای سطح عملکردی مدیران و کارکنان در  

 سازمان 

بهبود عملکرد منابع  

 انسانی 

 های ملی و فراملیسازمان در عرصهپیشرفت 
دستیابی به رشد و  

 موفقیت سازمانی 

دستیابی سریع و بهتر سازمان به اهداف بلندمدت و  

مدت، دستیابی سریع و بهتر سازمان به رسالت  کوتاه

 شده تعیینازپیش

دستیابی به اهداف  

 سازمانی 

های سنی،  ردهارتقای روابط اجتماعی مدیران با همة انواع 

 سازمانی گیری ارتباطات درونشکل

بهبود روابط و  

 تعامالت 

دستیابی به یک نظم سازمانی در محیط کار، ایجاد ثبات  

 سازمانی 

افزایش نظم و ثبات  

 سازمانی 

 

 



 1399، مهر و آبان 62،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            208
 

 پیامدها ةدش و مفاهیم احصاء مقوالت -6 جدولادامه 
 The Rest of the Table 6- Rationales and Concepts Generated Consequences 

 نوع مقوله مقوله بعد  میمفاه

کاهش مصرف انرژی غیرمفید در محیط کار، کاهش چشمگیر  

های کاری در سازمان، کاهش استرس و فشارهای  حاشیه

 روانی افراد درون سازمان 

های  کاهش هزینه

 مادی و معنوی 
پیامد  

 سازمانی 

 پیامدها 

محوری، توجه  مداری در سازمان، ترویج اخالقاخالقارتقای 

های اخالقی در محیط کار، ایجاد  بیشتر به پایبندی به ارزش

 حاکم بر سازمان  ای اخالقی و ارزشیجو حرفه

رشد اخالقیات در  

 محیط کار 

ایجاد رضایت بیشتر در سازمان، جذب مشتریان بیشتر برای  

 سازمان 

ایجاد رضایت و  

 وفاداری در مشتریان 

پیامد  

 اجتماعی 

های ورزشی، ارتقای اعتماد  رشد اعتماد آحاد جامعه به سازمان

 کارکنان به اهداف سازمانی، اعتمادآفرینی در سازمان، 
 اعتمادآفرینی

عنوان یک سازمان اخالق مدار، ارتقای  معرفی سازمان به

 جایگاه سازمان در میان آحاد جامعه 
 جایگاه سازمان ارتقای 

ارتقای میزان مشارکت و همکاری افراد در محیط کار، ایجاد و  

 توسعة یکپارچگی و وحدت میان افراد

بهبود روحیة همدلی و  

 همکاری 

ایجاد و توسعة وجدان کاری در میان افراد سازمان، ایجاد و   پیامد فردی 

بیشتر  توسعة احساس مسئولیت کاری در افراد سازمان، تعهد 

 افراد سازمان به وظایف کاری 

 بهبود تعهد کاری 

 

است که بر اساس    اد یبنداده  پردازییهنظر  ی واصلسوم    ةمرحل  یانتخاب  کدگذاری:  یانتخاب کدگذاری

ارائ  جینتا به  محوری  و  باز  انتخابپردازدیم  هی نظر  ةکدگذاری  کدگذاری  و    سازییکپارچه   ندیافر  ی. 

  نیخاص ب  دمانیآهنگ و چ  کی   جادیبا ا  پژوهشگرکه    ترتیب  ینا  به؛  هاستمقوله  ش یبهبود و پاال

و شکل  ار  ها آنها  مقوله ارائه  اکند یم  میتنظ  هینظر  کی  ی دهبرای  در  سع  نی.  با    شود یم  ی سطح 

 ارائه   ده ی نظری برای پد  تیروا  کی  ،یمضمون اصل  ةمنزلبه محوری  ة  ها حول مقولنهادن مقولهکنارهم

ا  ودش شود. هدف    جادیا  مندنظام  یارتباط  هاو مقوله  میمفاه  نیب  یاصل  ة رشت   نیو ضمن آن، حول 

ة ینظر  ک یست و  اپژوهش قائم    ةنیبه بستر و زم  ایهینظر  نیاست. چن  هینظر  کشف  ،اد یبندهدا  ةینظر

تفاده از روش  یجة اسنت  درکه    ایهینظرصوری.    ةینظر  کینه    ،شودی م  یخاص تلق   تیمحدود به واقع

در    ،شودیم  دیتول  ا یکشف    ادیبنداده  ةینظر رواچ  کیعموماً  از  مجموعه  ا ینمودار    ، ییارچوب  ای 

  ،رایز  ؛مهم است  م، یمفاه  نیمحتمل ب  ةرابط  ک یسه مورد، وجود    نی ا  ة. در همشودیارائه م  هاهیفرض

تمام   نیا بنای  سنگ  انتخاب  در  .هاستهینظر  یرابطه  احصاءمقوله  یکدگذاری  مراحل های  در  شده 

ب  شوندمی  داده ربط    گریکدیبه    یقبل روابط  ای م  یبررس  ها آن  نیو    کشف  ندیاامر همان فر  نیشود 
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بررس،  ها سازه و مرتبط کردن    افتنی  ی عنی  ؛ است  هیو ظهور نظر  هینظر ها. در  رابطه  نیا  ت یماه  یو 

-با غوطه  تیحساس  ن یاست. ا  شده  استفاده«  نظری  تیحساس»  از مفهوم  یکدگذاری انتخاب   ةمرحل

که پژوهشگران بافت و  یاگونه به  ؛ردیگیمرتبط شکل م  یعموم  اتیو نظر  هاپژوهشورشدن در بحر  

ک  اینهیزم بشناسند  نظررا  ا  هیه  آن  حساسشودیم  جادیدر  مفهوم  است    نظری  تی.  از  عبارت 

نالهام از  تشک  اتیظرگرفتن  برای  بهره  لیموجود  با  حاضر  پژوهش  در  نظری.  ا  رییگکدهای    نیاز 

ها  پس از کدگذاری داده  است.  شده  حاصل  نانیها اطمکدهای نظری به دادهنشدن  ل یتحم  مفهوم از

ارتباط است.    شده   ارائه«  خاص  تیمحدود به واقع  ةینظر»  ، باهمشده  های احصاءبرقرارکردن مقولهو 

فراتر از   یمینوع تعم  چیه  یتواند مدعیاست و نم  مطالعه  مورد  ةدی مناسب با پد  نهات  ایه ینظر  نیچن

  هینظر اگرامی ، دودشمی احصاء تی محدود به واقع ةیاز نظر رییگخاص باشد. سپس با بهرهة دیپد  کی

واقع به  ادامهاست  شده  ارائهخاص    تیمحدود  در  دو  .  شمارة  شکل  در  مدل    در  اخالقی  مدیریت 

 .شده است ارائهش پروروآموزش و سالمت وزارت  بدنی یتتربمعاونت 

 ایران  وپرورشآموزشو سالمت وزارت  بدنیتربیت معاونت  مدیریت اخالقیمدل  -2 شکل
Figure 2- Ethical Management Model in the Deputy of Physical Education and 

Health of Iran's Ministry of Education 
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 یریگجه ینتبحث و 
پیش اخالقیبا    رو پژوهش  مدیریت  الگوی  طراحی  تربیت  هدف  وزارت معاونت  سالمت  و  بدنی 

بدنی  )مدیریت اخالقی در معاونت تربیت محوری انجام گرفت. در همین زمینه پدیدة  رورشوپ آموزش 

آموزش  وزارت  سالمت  میوو  عینیت  صورتی  در  علّپرورش(  شرایط  که  زمینهیابد  و  گوناگون  ی  ای 

نت از  پارادایمی  مستخرج  )مدل  حاضر  پژوهش  یابد. ایج  تحقق  مناسبی  شکل  به    پژوهش( 

تدوین قوانین و مقوله شامل  هفت  نشان داد که    کنندگان پژوهشهای مشارکتتحلیل دیدگاهوتجزیه 

نگاه    وفناوری  مقررات، اجرای قوانین و مقررات، نظام آموزشی، نظام فرهنگی، نظام ارزشی، تغییرات  

ارتقا   راهبردی، و  ایجاد  تربیتباعث  معاونت  در  اخالقی  مدیریت  سالمی  و  وزارت بدنی  ت 

، کئونانگ  (2014)  ساندو و کاراسهای  های پژوهشبا یافته  پژوهش  نتایج  شوند.وپرورش میآموزش 

چان همکاران،  (2015)  چانو  و  )  جکپراکوک(،  2016)  فرگوسن  سومرتفول    قبادیان (،  2017و 

و 2017) جوریسیس  (  و  به2018)  رودریگز  همسوست؛  پژوهش  بارتیع (  این  از  هریک  به   ها در 

شاخص از  شناسبخشی  باییهای  این  در  )شرایط  شده  استزمینهخش  شده  اشاره  ها  سازمان  .ای( 

که    گیرند متنوعی بهره میزارهای  ها و ابخالق در میان کارکنان خود از روشاکردن  منظور نهادینه به

ازاصول اخالقی در محیط کار است. درتنظیم قوانین و مقررات   هاآن  از  یکی هایی  جمله روش واقع 

اصول   ود دست یابد، اشاعةهای اخالقی خبه اهداف و آرمان  هاتواند به کمک آن یک سازمان میکه  

 به کمک در همین زمینه و با هدف  مکتوب است.های  نامهالب قوانین و مقررات و آییندر قاخالقی  

است؛  نیاز عینی استانداردهای بهاخالقی   هایگیریمندی از تصمیمبهره ها در جهتمدیران سازمان

درچراک تأ  ذهنی استانداردهای رب تنها که فضایی ه  میمدیران   اخالقی تصمیمات ،شودکید 

 شخصی  استفادة و  گریتوجیه  و ادراکی، شناختی خطای هرگونه  بستر  و  د بودخواه ناپذیربینیپیش

رانه  گیی در محیط کار، تدوین قوانین سختاخالق ضد  ، تدوین قوانین بازدارندةرواینشود؛ ازمی فراهم

اخالقیناقضان  بارة  در بهرهاصول  ب،  و  جامع  مقررات  و  قوانین  از  در رهمندی  تالش  سازمان،  در  وز 

به سازروزکجهت  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  بردن  حرفهسازی  ومیمان،  اخالق  اصول  در قوانین  ای 

پاداش مناسب در    اصول اخالقی در محیط کار و تدوین قوانین نظام حقوق وکردن  سازمان، قانونمند

 مدیران  و کارکنان هادلیل اولویت بر سایر ارزش ید بهبامی که هستند هاییارزش  ، مجموعةمحیط کار

 کنند. پیروی هااز آن 

های  ویژگیشخصیتی،  های  ویژگیهای فطری،  ویژگیمقوله شامل    16شان داد که  نتایج نهمچنین  

ت  گیری، مدیریتوانمندی در تصمیمهای مدیریتی،  ای )شغلی(، توانمندیحرفههای  ویژگیاخالقی،  

اخالق  متقابل،  احترام  تخصصگمشارکتی،  اخالقی،  استانداردهای  مسئولیترایی،  پذیری، گرایی، 

رواب شفافانگیزش،  و  شناخت  انسانی،  زمینه  سازی، ط  شرایط  در  از  بسترساز  و  ارتقایای  و   ایجاد 
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در   اخالقی  آموزتربیت  معاونتمدیریت  وزارت  سالمت  و  با   هستند.پرورش  وشبدنی  نتایج  این 

پژوهشیافته گل  هایهای  و  طباطباطخیا(،  2013)  وردیمحمدی  و  )ییمقدم    (،2014نسب 

آراسته     ( و2017)تبرعی و همکاران    (،2015)  (، مهاجران و شهودی2015)میرطاهری، جمالی و 

به2017)  قبادیان  همسوست؛  از  دیگرعبارت(  هریک  در  ذکرشده پژوهش،  از    های  بخشی  به 

شناساییشاخص علّهای  )شرایط  بخش  این  در  است؛شده  شده  اشاره  گفت    ،روازاین  ی(  باید 

باید به آن دست    شود که هر سازمان سالمباعث بهبود تصویر بهنجاری می  گرایی در سازماناخالق 

گ  تواند در سازمان به یک معضل بزراخالقی میدر قالب رفتارهای غیر  های سازمانیآسیب ،زیرا یابد؛

  کند. های سازمانی را مهیا  اخالقیبی  و زمینه و بستر  گرایی دور کندتبدیل شود و افراد را از اخالق 

  تأکیدطور ویژه  ای اخالقی سازمان بکوشند، اما بهکه مدیران باید فعاالنه در جهت ارتقای حال و هو

گرابودن در محیط بودن در مقابل نتیجهد بر اخالقیتاکی  های سازمانی، بر اصول اخالقی در همة رده

محیط کار، تأکید بر تدوین  اساس چارچوب های اخالقی در د بر رفتار افراد درون سازمان برکیکار، تأ

برمشیخط  سازمان  به  های  پایبندی  اخالقیاساس  محرک اهمیت  ،اصول  به  در  دادن  اخالقی  های 

سرلوحه  بر  تأکید  و  کار  کارقرامحیط  محیط  در  اخالقی  اصول  ازدادن  که  ر  هستند  نکاتی  جمله 

بهسازمان را  اخالق ها  داد. سوی  خواهند  سوق  مبتنی  گرایی  اخالقی  اصول،  استانداردهای  برخی  بر 

معارزش  و  شغلها  با  مرتبط  اخالقی  است    اند؛یارهای  حالی  در  درون  این  مشکالت  از  بسیاری  که 

آنسازمان با  مدیران  که  د ها  و ها  بقا  است  ممکن  مواقع  از  بسیاری  در  و  هستند  گریبان  به  ست 

تهد نیز  را  سازمان  بهموجودیت  کنند،  استانداردهای  بیدلیل  ید  به  ازجمله توجهی    اخالقی 

چوب اصول  یک چار  نشدنهای اخالقی در استخدام افراد درون سازمان، ایجادصالحیت  نشدنتدوین

کار،   محیط  در  حرفه  نشدنتدویناخالقی  اخالق  اصول  منشور  فقدان یک  و  کار  محیط  در  ای 

تصویب استانداردهای اخالقی در هر    ،رواینسازمان است؛ ازای در  سازی اصول اخالق حرفه استاندارد

ای اخالقی  هها، در بدو امر موجب حکومت ارزش نآ  ویژه خوانش و تلقی حقوقی دربارةبهقسم آن و  

 از جامعه خواهد شد.   ایگستردهدر سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخالقی بخش 

روشن در   و شفاف ساختارهایها، نبود اخالقی در سازمانرفتارهای غیرة اشاع  دالیل ترینیکی از مهم 

 شفافاداری غیرهایی که محیط  در سازمان  ،زیرا  است؛های سازمانی  و فعالیت امور  دادنانجام زمینة  

دارند و امکانمبهم  میروبه  اخالقی هایرفتاریبد ،  انجام فزونی  برای  مسیر  و   رفتارهای دادنرود 

رفتارهای غیراخالقی   با رویارویی هایروش  کارآمدترین  و ترینمهم ،رواین از شود؛مهیا می ونهگفساد

 اداری  ساختار  و  محیط  سازی در شفافسایه، توجه به   و  تاریک  فضای از  شدنخارج ها ودر سازمان
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برخورداری از مدیریتی   مندی از شفافیت کاری در محیط کار،توان به بهرهت که از آن جمله میاس

  بودن قوانین مرتبط با های سازمانی، روشن و شفافگیریسازی در تصمیمسازمان، شفافدر    شفاف

گرایی در  افراد و توجه به عینیت برای همة  بودن اهداف سازمان ای، شفاف و روشناصول اخالق حرفه

 صراحت به  همگان برای مقررات و  قوانین که روشن  و شفاف هایمحیط در  ،زیرا  کرد؛ محیط کار اشاره  

 اخالقی خواهیم بود.کمتر شاهد بروز رفتارهای غیر است دسترسو در  مشخص

 ، مشکالتاخالق سازمانی   ضدوجود فسادهای متنوع، رفتارهای    مقوله شامل  12نتایج نشان داد که  

ادرای   ، موانع فیزیکی و روانی محیط کار، موانع قانونی وثبات کاری و رفتاری  نبود،  ناشی از شغل

  اخالقی و یترویج ب بصیرتی،  اعتمادی، بیهای مدیریتی نامناسب، بینگری، سبکمحیط کار، تحویلی

  گر در ایجاد و ارتقای مدیریت اخالقی در معاونت از شرایط مداخله   عامالت سازمانی،تاخالقی در  بی

  مهرشاهین  هایپژوهشهای  این نتایج با یافته.  پرورش هستندوبدنی و سالمت وزارت آموزشتربیت

حسنی همکاران  2015)  و  و  فرگوسن  سومرتفولکوک  و  (2016)(،  و  سوست؛ هم(  2017)  چات 

پژوهشدیگرعبارتبه این  از  هریک  در  شاخص  ها،  از  بخشی  شناسابه  بخش    شدهییهای  این  در 

مداخله است)شرایط  شده  اشاره  مد  .گر(  ضداخالقی  رفتارهای  منفی  ویژگینقش  مانند  های  یران 

ظاهر و    بیگانگی، ریا و تزویر درودن، ازخودبمحوری، ظاهربینی، خودرأی برتربینی، خوداخالقی خود

بی و  فردگرایی  بر اخالقیکالم،  کار،  محیط  در  دست  این  از  درون کیفی  هایی  کارکنان  کاری  ت 

زای شغلی تأثیرات ناخوشایندی بر  توانند همانند دیگر عوامل فشارو همگی می  ها مؤثر استسازمان

ت رفتارهای  ی رعایمدیری که خود تعهد و الزامی برا ،دیگرعبارتهمراه داشته باشند؛ بهمحیط کار به

  درستی عمل کندهای سازمانی بهگیریها و تصمیمریزیتواند در تعامالت، برنامهد، نمیاخالقی ندار

اخالقی  رفتارهای ضد  به  کارکنان  عالوهبهن اهمیت دهد.  به شرایط روانی، اجتماعی و شغلی کارکناو  

بیبهمدیر   از  شاخصی  فقدان  عنوان  و  می  مراقبتتوجهی  راسازمانی  زمینه  امر  این  و  برای   نگرند 

آورد ای فراهم میشده در یک چارچوب اخالق حرفه یینتعیابی سازمان به اهداف ازپیشتضعیف دست

به نابودی سازمان نیز منجر   بساشود و چهتوجه مدیر، کارکنان و مشتریان میکه آثار مخرب آن م

س.  شود نوع  هر  در  سطمدیران  هر  در  و  میازمان  باشند،  که  ابزارهای    بایدحی  به  را  ادراکی،  خود 

توانایی را داشته باشند که سازمان  انسانی و فنی مجهز کنند را در جهت رسیدن به اهداف    تا این 

نقش رهبری و هدایت گروهی را در جهت دستیابی    تمامی مدیرانچند  ده هدایت کنند. هرشتعیین

ایفا سازمانی  اهداف  رومی  به  این  روشکنند،  با  بهند  گوناگون  میهای  حرکت  جلو  که  سمت  کند 

روش هر این  از  ویژهکدام  مدیریتی  سبک  یک  قالب  در  میدسته  ها  بهشوندبندی  هر    ،دیگرعبارت؛ 

که   است  خاصی  رهبری  سبک  دارای  ویژگی  معموالًمدیر  ترکیب  شخصیتیاز  مهارت  های  های  و 

 ر طول زندگی کاری خود آموخته است، هایی که دیعنی تجارب و درس  یرد؛گاکتسابی او شکل می
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سازمان  اما مشکالت  از  بسیاری  ارتباطات،  امروزه  ضعف  نظیر  بیمقیاس  نبودها  انگیزگی  پذیری، 

شود شی میبری نامناسب ناهای ره، از ضعف مدیریت و انتخاب سبکن و مشکالت اخالقیداکارمن

مدیریت و  و  مدیریتیسبک اشتباه  می های  اذیت  را  کارمندان  متأ غلط  و  مدیراکند  بیشتر  ن سفانه 

موفقیت سازمان  بر  کردن و ارتباطات خود را تغییر دهند و این موضوع  کار  ای ندارند تا شیوةعالقه

که    گذارد؛ میثیر  تأ  است  حالی  در  از  این  در    25بیش  مدیریتی  که  سازمانسبک  دارد  وجود  ها 

باشند؛ هرچکدام میهر ازتوانند در محیط مناسب مؤثر  بعضی  عالی  های مدیریتی سبک  ند    سبکی 

ما واقعیت آل بدانند، اهای مدیریتی را چیزی ایدهو مدیران ممکن است این سبک  شوندشناخته می

 دارد.بستگی  به سازمان  کامالًبودن این است که خوب و عالی

که هشتنتایج    همچنین داد  ش  نشان  شایستهمقوله  عدالتامل  وساالری،  نظارت  کنترل،    محوری، 

جمله راهبردهای مناسب در ایجاد و  از اصالحات، از  برداریشویق و تنبیه، تبلیغات، کار تیمی و الگوت

با این نتایج    پرورش هستند.وبدنی و سالمت وزارت آموزش تربیت  مدیریت اخالقی در معاونت  ارتقای

پژوهشیافته طباطخیاط  هایهای  و  )باییمقدم  همکاران    (،2014نسب  و   ، (2015)محمودی 

چان و  و  2015)  چان  کئونانگ  و (  بیضا  و2017)  قبادیان(،  2015)  1گوزاالن  اکسیگلو،  کوک    ( 

سومرتفول  پراجک به   (2017)  و  پژوهش  ،دیگرعبارتهمسوست؛  این  از  هریک  بخشها  در  از به  ی 

 در غیراخالقی رفتارهای بروز  .ن بخش )راهبردها( اشاره شده استشده در ایهای شناساییشاخص

وجود شیوع آن این امکان را به عصر حاضر است که  در  برانگیزترین مشکالت  ها یکی از چالشسازمان

 رفتارهای بروز  ،دیگرها بینجامد؛ ازطرفسازمان  شدن اعتباردارشدن درآمد و خدشه آورد تا به کممی

آورد تا  مکان را فراهم میاین اها  گرفتن وسعت و اهمیت آنالقی در سطوح سازمانی با درنظراخغیر

در ارتباط ویژه  القی به اخغیر که ترویج رفتارهایچرا   رو شوند؛بهتری روهای جدیبحران  ها باسازمان

و این    کنددار میخدشه را   عمومی اعتماد مردم باشند،  باید مورد اعتماد عامةهایی که میبا سازمان

عامةسازمان مقابل  در  را  از  ها  دهد؛  می  قرار  ای اینمردم  به  توجه  با  و  و  نکه  رو  برخوردها  چنین 

هزینه آسیبرفتارهایی  و  سها  برای  را  فراوانی  میهای  ارمغان  به  سازمانازمان  بهآورد،  باید   ور طها 

در فرایند مدیریت    بازیکاری و باندسیاسی  ند اخالقی )مانغیر مقابله با بروز رفتارهایزمینة  در    یجد

اشاعة   شایعهسازمان،  رشوه،  و  محیط تهمت، سازی،دروغ  در  خبرچینی  و  ایجاد    غیبت  کار، 

(  ل باقهای متسمت فعالیتمان و حرکت سازمان بهدار میان افراد درون سازعمیق و ریشه  هایتعارض

 حرکت اخالقی عملکرد و  شخصیت شدنضعیف  و موجود در محیط کاری  ناهنجارهای طور خاصبه و
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 و تعمیر جدید، کارکنان کارگیریههای منتج از انحراف و بها و هزینهتا بدین طریق از آسیب  کنند

 کاهش و  کارو کسب  عملیات در اختالل  کیفیت، و وریکاهش کارایی و بهره تجهیزات، جایگزینی

 .شود جلوگیری سازمان اعتبار و  شهرت

سازماندر   مسائ  هااغلب  و  درصورتیمشکالت  که  دارد  وجود  متنوعی  اخالقی  یک  ل  قالب  در  که 

نشود و برای پرداخته نشود و علت اساسی وقوع مسئله شناسایی    فرایند به این مسائل و مشکالت

احتمال قوی دوباره   به  اقدام نشود،  ب  و دررفع آن  همین  ه  چند مرحله مشکل تشدید خواهد شد؛ 

همة   مدسازماندلیل  سیستم  که  شرایطی  در  فراها  بر  فعالیتیریت  و  اصلی  عملیاتی  هیندهای  ای 

و عقالیی    ، سیستماتیکشدههای مطالعهمنظور حل مشکالت اخالقی از روش سازمان حاکم باشد، به

درواقع،  استفاده می به گسترش جریانکنند.  توجه  با  سازمان  امروزه  اطالعات،  و  فناوری  ها  دانش، 

بهنیازمند مدیرانی هستند که   به روشی  انواع مشکالت موجود در سازمان  را  اخالقی  ویژه معضالت 

و روشمند  و  تجزیه  عقالیی  بهتربن روش ممکن  انتخاب  است که حل    وتحلیل کنند. شایانبا  ذکر 

عقالنی   و  مناسب  روشی  به  سازمان  اخالقی  مف   صرفاًمشکالت  سازمان  به  امروز  مشکالت  حل  هوم 

به امروز  مشکالت  بلکه  مدیرنیست؛  بر  طبیعی  میطور  تحمیل  نیز  آینده  در  سازمان  در    شود. یت 

اخیردهه معنویذاریگسرمایه های  و  مالی  اخالقی  مبتنی های  اصول  یبه بر  مهم عنوان  از  ترین  کی 

سازمان در  اسموضوعات  شده  مطرح  هزینهها  به  مدیران  میان  این  در  و  انجامت  این  های  در  شده 

سرم به چشم  میایهزمینه  زیرا،  گذاری  توسعةگذاری  سرمایهنگرند؛  و  ایجاد  حرفه  در  در اخالق  ای 

از نامالیمسازمان می از بروز بسیاری  کید بر  ، تأرواینمان پیشگیری کند؛ ازات رفتاری در سازتواند 

بههزینه سازمان  زمینمنظور  کرد  در  کافی  وقت  تخصیص  کار،  محیط  در  اخالق  اصول   ةحفظ 

ش  ای و تالسازی اخالق حرفهنهادینه  کافی در زمینةگیری تالش کارهای، بسازی اخالق حرفهدینهنها

پذیر مسئولیت  افزایش  جهت  در  میمدیران  سازمان  اجتماعی  برنامهی  سرلوحة  در  های  ریزی باید 

 مدیریتی قرار گیرد.

به کمک آنسیس الگوبرداری یک روش  است که  با    هایتالش  توانندها میسازمان  تماتیک  را  خود 

نمونه بهترین  به  اندازهتوجه  اصالح  ها  و  آماده.  کنندگیری  طریق  از  روش  چارچوب   کردن این  یک 

ها نشان  ز سازمان موجود با بهترین سازمانوجه تمای  کردنها به کمک مشخص مشخص برای سازمان 

چه  می از  که  خألدهد  که  دارد  وجود  امکان  این  شکافطریقی  و  کردها  پر  بتوان  را  موجود  ؛  های 

 وسیلةتواند بهمیمسلم است که  و    است  الگوبرداری با هدف بهبود همیشگی و مستمر  ،دیگرعبارتبه

گیری و  ایند مستمر اندازه. فرای استفاده شودویژه اصول اخالق حرفه ة موارد بهها در همانواع سازمان

ای نامیده  ، ارزیابی مقایسههای پیشرو در حال وقوع استفرایندهای کاری با آنچه در سازمانمقایسة  

سازمانمی مدیران  به  که  میشود  کمک  فرایکند  ها  بهبود  و  امور  اصالح  مسیر  و در  کاری  ندهای 
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سازی اصول  های موفق در زمینة پیادهراستا الگوبرداری از سایر سازماناخالقی اقدام کنند. درهمین

ار و اصول اخالقی در محیط ک  ن از سایر کشورهای پیشرو در زمینةگرفتالگو  ر محیط کار،اخالقی د

نهادینه  زمینة  در  دیگران  تجارب  از  اخالقیاستفاده  اصول  هرسازی  در ،  مدیران  به  توانند  می  یک 

 . کردن اصول اخالقی در سازمان کمک کنندیابی به بهترین روش اجراییدست

منابع انسانی، بهبود کارایی و اثربخشی، بهبود عملکرد  مقوله شامل    14نشان داد که  پژوهش  نتایج  

  بی به اهداف سازمانی، بهبود روابط و تعامالت، افزایش یاموفقیت سازمانی، دسته رشد و  دستیابی ب

مادی و معنوی، رشد اخالقیات در محیط کار، ایجاد رضایت    هاینظم و ثبات سازمانی، کاهش هزینه

وفاداری   اعتمادو  مشتریان،  اردر  حمایتآفرینی،  بهبود  سازمان،  جایگاه  بهبود های  تقای  اجتماعی، 

ازه  روحیة کاری،  تعهد  بهبود  و  همکاری  و  ارتقامدلی  و  ایجاد  از  حاصل  نتایج  و  پیامدها  ی  جمله 

این نتایج   آیند.شمار میپرورش بهو آموزش   بدنی و سالمت وزارتمدیریت اخالقی در معاونت تربیت

یافته پژوهشبا  گل  محمدی  های های  )و  قربان2013وردی  خلیلی،  کاوه،  سروش  (،  و  ، (2014)ی 

یک از  ، در هردیگرعبارتهمسوست؛ به  (2019مرادی )( و  2017)  قبادیان  ،(2014)  اندو و کاراسس

گر( اشاره شده  شده در این بخش )شرایط مداخلهییهای شناسابه بخشی از شاخصها  این پژوهش

انواع  وابس هایارزش اخالق و نقش به توجه  .است مطرح بوده است؛   هاسازمانته به آن همواره در 

 هایارزش  و در اخالق  باید را  مدیران هایفعالیت  و رفتارها از  بسیاری  این در حالی است که ریشة

 برنامة یک ایجاد باها همواره درصدد هستند  راستا مدیران سازمانرد. درهمینک جوو جست اخالقی

درجة مدیریت در  را  اخالقیات  بتوانند  مدیریت    اخالق  کار  محیط  در  سپس  و  خود  در   کنند. اول 

نشیافته حاضر  پژوهش  داد  های  حرفهان  اخالق  که  را  مدیرانی  فای  و  عالیتسرلوحة  خود  های 

می قرار  خواهند  سازمانشان  کار  در  بیشتری  مسئولیت  احساس  و  وجدان  تعهد،  داشت.  دهند، 

 ، زیرا  ای فعالیت داشته باشند؛کاری حرفه  هایها تمایل دارند در محیطکارکان سازمان  ،دیگرازسوی 

 ناخوشایند عوامل ، موجب کاهشق کار استکه ناشی از رعایت اصول اخالای  حرفه یک محیط کار  

افزایش  در شکل رضایت کار،  مطلوبشغلی،  و  مناسب  تعامالت  و  روابط  بهبود  و  افراد   بین گیری 

روابط   ارتقای  سازمان،  بیرون  و  همةدرون  با  مدیران  رده  اجتماعی  وانواع  سازمانی  در   های  ثبات 

میتعام کار  محیط  در  گروهی  و  فردی  رسالت الت  همچنین  در  اصلی شود.   سازمانی هر مدیران 

  است؛  اطالعات و انرژی  مواد، سرمایه، کار، نیروی  مانند امکانات مختلف و  منابع از  مناسب  گیریبهره

حا در  پیشاین  اخالقی  اصول  رعایت  که  است  استفادةلی  در  م از  بهینه نیاز  موجود  گوناگون  نابع 

به بهسازمان  انسانی  منابع  میویژه  سازمانی   نیروی  ،زیرا  رود؛ شمار  منبع  یک  آنکه  بر  عالوه  انسانی 
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تأ شناخته می عاملی  نیز  بثیرگذار  شود،  عوامل  سایر  از  استفاده  انسانیرواین از  است؛ر  نیروی  اگر   ، 

پذیر و پاسخگو باشد، این توانایی را خواهد داشت تا سایر منابع موجود در  کارآمد، مسئولیت توانمند،

 را سازمان درنهایت و کند محقق را هاوریبهره انواع کار بندد،هو مناسب ب  ه نحوی نیکوسازمان را ب

اثربخش و  بهکاراتر  کند؛  بر  می که  است مهمی عوامل از یکی سازمانی خالق ا  ،دیگرعبارتتر  تواند 

کارایی و    نتیجهدربهبود عملکرد منابع انسانی و  ،  شدن سازمانتربازدهی، چابک  بیشتریندستیابی به  

جایگاه سازمان را در میان  د  نتوانبسزایی داشته باشد که همة این موارد میثیر  تأ اثربخشی سازمان  

نشان    ، نتایج پژوهشدیگرازطرف   د. نجامعه ارتقا ده  خصوص در سطح گروه خود و بههمهای  سازمان

توانند با استفاده از این ابزار در راستای دستیابی  راحتی میبه ای  حرفهداد که مدیران دارای اخالق  

اه نتیجةبه  که  بردارند  گام  سازمانی  که    داف  بود  خواهد  سازمان  رشد  و  موفقیت  آ  گاهیآن  ن از 

 درستیمشتریان به نیازهای به  شودشود. تعالی سازمانی موجب مید میعنوان تعالی سازمانی یابه

اری مشتریان میزان رضایت و وفادترتیب  بدین  تاه آنان ارائه شود  داده شود وخدمات بهتری ب پاسخ

افزایش یابد. به از مهمبا رت در ایجاد یک فضای سالم،  عالوه مهانیز  های  ترین ویژگیثبات و منظم 

ارکنان  ک شود  ، ثبات و نظم در سازمان موجب میزیرا  رود؛ شمار میها بهبااخالق در سازمانمدیران  

و  همدلی    های شخصی خود را کنترل کنند و برای نفع سازمانی روحیةسازمان تمایالت و درخواست 

باید خود را به    مدارکارکنان در یک سازمان اخالق ر  دیگ  ،عبارتیخود تقویت کنند؛ بههمکاری را در  

یب با اهداف  ترتالقی مدون در سازمان منطبق کنند و بدینای منطقی با کدهای رفتاری و اخشیوه 

شوند؛ هماهنگ  صورت    ، زیرا  سازمانی  هماهنگی  این  هرجنگیرداگر  بروز  با  سازمان  مو،  واجه  مرج 

بات در نظم  ثدی بااین در حالی است که برقراری نظم در سازمان منوط بر رعایت و پایبن شد؛  خواهد

سایة در  انظباط  ارتقای   است،ای  حرفهاخالق    و  و  ایجاد  از  اجتماعی حاصل  پیامدهای  از  یکی  اما 

حمایتای  حرفهاخالق   بیشتر  جذب  مطلوب  هایمدیران،  اجتماعی  مشارکت  و  میان  اجتماعی  تر 

که  سازم است  جامعه  و  کسب    درنهایتان  میبه  سازمان  بیشتر  اجتماعی  انجامد.  مقبولیت 

آگاهی اجتماعی راستا حمایتنهمیدر و  قالب شناخت  باور   شودموجب می که در  این  به  شخصی 

به  و است مقام دارای و ارزشبا عنصری به وی عالقه دارند، گذارند و دیگران به او احترام می که برسد

 متعلق است.  متقابل و تعهدات ارتباطات شبکة

است  شایان توسعة  ذکر  و  ایجاد  با  سازمان،ای  حرفهاخالق    که  رشد    در  کار  محیط  در  اخالقیات 

اخالق می ترویج  و  که  یابد  یافت  خواهد  گسترش  اعتمادمداری  به  سازمان  درنتیجه  در  آفرینی 

اعتماد    انجامد.می خود  سازمان  و  همکاران  و  مدیر  به  تیم  اعضای  که  احترام زمانی  او  به  و  کنند 

دلیل  های شغلی تالش بیشتری خواهند کرد و این امر تنها بهفعالیت  دادنذارند، همواره در انجامبگ

 ربیشت مدیران و هابرنامه سازمان، به اعتماد قدرچ احساس حمایت و اعتماد در کارکنان است. هر
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آوردن  وجودکه به شود؛ چرامی بیشتر نیز  وظایف و سازمان به  بودنمتعهد باشد، به همان اندازه میزان

)اعتمادآفرینی(   سازمان  اعتماد  توان  افزایش  میسبب  محیطی  نیازهای  به  پاسخگویی  شود؛  در 

ی  یا حتد، سازمان به همان اندازه  هر اندازه اعتماد کارکنان به سازمان و مدیریت کاهش یاب  ،رواین از

شود. با  کارکنان می رفتار های مالی و معنوی در راستای کنترلشاید بیشتر متحمل پرداخت هزینه

اندازه فعالیت بیان شد، هر  به آنچه  باورهایتوجه  بر  با سازمان  مبتنی  اخالقی های مختلف مرتبط 

می موجب  اخالق  باشند،  اصول  رعایت  از  حاصل  اجتماعی  و  سازمانی  فردی،  منافع  ای حرفهشود 

ازپیش جلوهازبیش از مجموعه  گسترش و تدوین  ،رواینگر شود؛   سازمان در اخالقیات مشترک ای 

رفتارهای کارکنان  تر و  تر، سازمان را کاراتر و اثربخشتر و وفادارتر، مشتریان را راضیمتعهد را افراد

 و اصول که افرادی با ایقاطعانه برخوردهایشود  پیشنهاد می  بنابراین،  خواهد ساخت؛تر  را مثبت

 همچنین و مادی جرایم اعمال صورت تذکر،به ،کنند نمی رعایت کار محیط در را اخالقی کدهای

چندباره( با هدف   و شدید تخلفاتهنگام مشاهدة   کار )در از اخراج درنهایت و کار از تعلیق و توقیف

 شان صورت گیرد. وظیفة  دادنانجام برای بهتر دیگر  کارکنان برای هشداری و سازمان در نظم ایجاد

 در کدهای اخالقی نکردنرعایت و اخالقی تخلفات  وقوع هنگام در که  موضوع  عالوه الزم است اینبه

 خواهند سازمانیدرون  تخلفات برای  مجازات  اعمال و  حکم صدور حق  که  افرادی  و نهاد چه سازمان،

 .ین شودطور دقیق تعیداشت، به

 

 قدردانی  و تشکر
  مصاحبه   فرایند  در  خود  اطالعات  از  که  پرورشودر حوزة ورزش وزارت آموزش   متخصصان  تمامی  از

 پرورشوآموزشادارات کل    بدنیمعاونت تربیت  توجهی که  شایان  کمک  همچنین  و   نفرمودند  دریغ

 .گزاریمسپاسنهایت بی ،نمودند   پژوهش این درغرب کشور 
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Abstract  
The purpose of study was designing ethical management pattern in deputy of physical 

education and health of Iran's ministry of education. It was done in the form of qualitative 

method and it is of type of Grounded Theory. Data were gathered through 20 interview 

and studying prerequisites. Statistical population includes managers and assistants of field 

of PE and heath Iran's ministry of education. Regarding use grounded theory method, 

sampling was done on the basis of Grounded Theory method in the form of theoretical 

and after 20 interviews, theoretical saturation was achieved. Data analysis was done 

through three stages of open coding, axial coding, and selective coding. In open coding 

58 subcategories were identified that axial and selective coding they were classified in 18 

main categories and finally 6 central categories including causal conditions, inferring 

conditions, contextual conditions, reduced strategies, and consequences. According to 

research results in causal conditions indices like (Interpersonal features, professional 

empowerment, ethical characteristics within the organization), in contextual conditions 

indices like (legal system, foresight), in section of strategies indices like (organizational 

justice, monitoring and Evaluation system, the driving forces, management changing), in 

inferring conditions indices like (Individual and organization anti-ethical behaviors, 

occupational and behavioral barriers) and in section of consequences indices like 

(governmental and non-governmental factors) were extracted. Therefore, in developing 

the charter of ethics, organizational managers should involve all stakeholders related to 

the organizational in this vital issue. 
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