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مقاله پژوهشی

تبيين الگوی ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تأکيد
بر توسعة روستايی
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ضمن توجه به سطوح میانی و خرد ،متغیرهای میانی و خرد مؤثر بر اخالق سازمانی را برجسته میسازند.
پژوهش حاضر ،با هدف شناسایی مضامین ارزیابی اخالقیات سازمانی و تبیین الگوی ارزیابی اخالقیات
سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد توسعه روستایی ،به روش تحلیل مضمون انجام شد و
حجم نمونه شامل ده نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها ،خبرگان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی
بود که بهصورت هدفمند انتخاب شدند .جمعآوری اطالعات با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته
صورت گرفت .بر اساس یافتههای مطالعة حاضر ،شاخصهای ارزیابی اخالقیات سازمانی در شش بعد
جو سازمانی ،اخالق فردی ،مخاطبان سازمان ،محیط سازمانی ،اهداف سازمانی و قوانین ،رویهها و
ساختار سازمانی دستهبندی شدند .نتایج نشاندهندة نقش مهم اخالقیات سازمانی در انجام مأموریت
وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت اجتماعی این دستگاه دولتی در توسعه روستاها بود.
کليدواژهها :اخالقیات سازمانی ،تحلیل مضمون ،توسعة روستایی.

مقدمه

مقوله اخالق در سازمانهای جوامع توسعهیافته طی یک قرن گذشته بههعنهوان بخشهی از
علم مدیریت بهمرور نهادینه شهده ( )Abbasi and Khodayari Zarnagh, 2012و بهه تبهع آن،
امروزه ،اخالق و مسئولیتهای اجتماعی سازمانها بیش از گذشهته مهورد توجهه صهاحبنظهران
مدیریت قرار گرفته است .از سوی دیگر ،مهدیریت نیهز بههمفههوم فرآینهد بههکهارگیری مهؤثر و
کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات و هدایت بهرای
دستیابی به اهداف سازمانی ،همواره بر اساس نظام ارزشی مورد قبول جامعهه سهنجیده مهیشهود
( .)Khayat Moghaddam and Tabatabaeinasab, 2016امهها بحهها اخههالق ،در حقیقههت،
عمدهترین چالش مدیریت اسهت ( ،)Puiu, 2015زیهرا بیهانگر تقابهل بهین عملکهرد اقتصهادی و
عملکرد اجتماعی سازمانهاست .بهه دیگهر سهخن ،در مطالعهه علهم اخهالق سهازمانی ،بایهد بهین
عملکردهههای اقتصههادی و عملکردهههای اجتمههاعی سههازمانههها تههوازن و تعههادل ایجههاد کههرد
( .)Samadi and Mahdavikhou, 2009اخالق سازمانی اخهالق یهک سهازمان اسهت ،نشهانگر
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آنکه چگونه یک سازمان اخالقی به یک محرک داخلی یا خارجی پاسخ میدهد .نقش اخهالق
سازمانی در دستهبندی و توصیف فرآیند شکلگیری ارزش در سازمان ،توصهیف و دسهتهبنهدی
چگونگی اتخاذ تصمیمها در سازمان ،نحوة انتقاد از روند شکلگیری ارزش در سازمان ،تجهویز
ارزشهایی که در سازمان باید حفظ شود و تجویز چگهونگی اتخهاذ تصهمیم در راسهتای اصهول
اخالقی و هماهنگ با این اصول بسیار اهمیت دارد ( .)Ghivarian, 2006اخالقیات سازمانی هم
دارای بستر سازمانی است و هم آثار و نتایج فراسازمانی را به ارمغان میآورد .امروزه ،تقریباً ههر
کسهی قبههول دارد کههه توجههه بهه اخالقیههات سههازمانی مههورد نیهاز سههازمانهاسههت ،گرچههه برخههی
سازمانهای دولتی ناسازگاری و تنهاق

بهین ارزشهها و هنجارهها را تجربهه مهیکننهد .مهدیران

سازمانهای بخش دولتی ،بهطور طبیعی ،در جایگهاه قهدرت اجتمهاعی قهرار دارنهد و اخالقیهات
سازمانی بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مهدیران و سرپرسهتان در تصهمیمگیهریهها و
اقدامات آنها در محیط کار و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکهز اسهت ( Brown et al.,

.)2003
بیشک ،برای مقابلهه بها پیچیهدگیههای روزافهزون سهازمانهها و افهزایش میهزان کارههای
غیراخالقی ،غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیطهای کاری ،باید با بهرهگیری از الگوها و برنامههای
راهبردی و منطقی ،اخالق سازمانی را در سازمانها نهادینه کرد .از اینرو ،بررسی زوایای مختلهف
این موضوع و شناسایی ابعاد مختلف و مؤثر در آن از مهمترین و حساسترین مسائل در هر سازمان
خواهد بود .بررسهی برخهی مطالعهات داخلهی ( ;Khorakian et al., 2017; Azar et al., 2015
Danaeefard et al., 2016; khadami and Osanlou, 2015; Khayat Moghaddam and
Tabatabaeinasab, 2016; Hazrati and Memarzadeh Tehran, 2014; Mohammadi
 )and Golverdi, 2013; Alvani et al., 2011و خههارجی ( ;Morris and Wood, 2011
Mathooko, 2013; Tremblay et al., 2017; Martínez et al., 2021; Ahmed et al., 2012; Al )Khatib et al 2004; Wal, 2011; Sekerka et al., 2014نشاندهندة وجهود تحقیقهات متعهدد در

حوزه اخالق سازمانی است .اما شمار پژوهشهای انجامشده دربارة سازمان جههاد کشهاورزی و
در حوزه توسعه روسهتایی انهدک اسهت کهه از آن میهان ،مهیتهوان بهه مطالعهة عباسهی و فیضهی
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( )Abbasi and Feyzi, 2012اشاره کرد .جمعبندی کلی مطالعات مختلف نشهان مهیدههد کهه
اخالق سازمانی هم از بعد مسئولیت اجتماعی ،هم از بعد عملکرد فرهنگی و هم از بعد عملکهرد
اقتصادی بررسی شده است .مدیران و کارگزاران بخش دولتی در هر جامعهای ،عالوه بهر ضهوابط
و معیارهای دیوانساالرانه ،به مجموعهای از رهنمودها و معیارهای اخالقی ارزشهی نیهاز دارنهد کهه
آنها را در اقدامات و تصمیمگیریهایشان یاری رساند ( .)Ahmad, 2011در مدیریت دولتی ،بایهد
فراتر از معیارهای اقتصادی اندیشید و جنبههای اخالقی و ارزشی خدمت به مردم را مهد نظهر قهرار داد
و بدین منظور ،شناسایی و ارزیابی وضعیت اخالقیات سازمانی در هر دسهتگاه دولتهی ضهروری اسهت
(.)Moghimi and Ghaffari, 2016
در ایران ،بر اساس قانون برنامه سهوم توسهعه اقتصهادی ،اجتمهاعی و فرهنگهی جمههوری
اسالمی ایهران ،دولهت مکلهف شهد کهه در راسهتای اصهالح نظهام اداری ،کهاهش تصهدیههای
غیرضروری ،ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایهی ،حهذف
موازیکارها و تجمیع امور کشاورزی ،دام ،توسعه و عمران روستایی ،تدابیر الزم را اتخاذ کنهد.
در این راستا ،وزارت جهاد کشاورزی از ادغام وزارتخانهههای جههاد سهازندگی کهه یهک نههاد
انقالبی برآمده از انگیزههای اخالقی و متولی محرومیتزدایی از مناطق محروم بهویهژه روسهتاها
بود و وزارت کشاورزی که متولی حمایت ،هدایت و نظارت بهر بخهش کشهاورزی و تولیهدات
کشاورزی بود ،تشکیل شد (. (Ghaedali and Salimi, 2020
از سوی دیگر ،توسعه روستاها بهعنوان یکهی از اههداف و مأموریهتههای وزارت جههاد
کشاورزی نیازمند برنامهریزی کالن اخالقی در سطح نظامها ،سهازمانهها ،سیاسهتهها ،قهوانین و
سازوکارهای جامعه مطابق با اهداف توسعه روستایی اسهت .نهادههای ابتهدای انقهالب در حهوزه
تغییرات ساختاری و فرهنگی روستا خهدمات بسهیاری را تها بهه امهروز انجهام دادهانهد و در حهال
حاضر ،باید در کارکرد سازمانها و نهادهای دولتهی حاضهر در روسهتا ،از طریهق تغییهر سهاختار
عناصر الزم ،مقوالتی که به توسعه پایدار جامعه روستایی کمک میکند ،به روش اخالقی مورد
توجه قرار گیرد (.)Danaeefard et al., 2015
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با توجه به پیشینه اخالقی موجود در وزارت جهاد کشاورزی و این واقعیت که تشهکیل و
فعالیت وزارت جهاد سازندگی سابق با محوریت ارزشهای انسانی و بهر مبنهای فضهایل اخالقهی
بوده است ( ) Danaeefard et al., 2015و نیز با توجه به گستره وسیع ارائه خدمات عمهومی بهه
روستاییان در این ساختار دولتی ،موضوع اخالقیات سازمانی در وزارت جههاد کشهاورزی بسهیار
پراهمیت است.
تحقق اخالق در سازمان نیازمند رویکردی راهبردی به موضهوع اخهالق اسهت .بها چنهین
نگرشی ،روابط سازمان با محیط ،فرصتههایی بهالقوه و حتمهی بهرای سهازمان خواههد بهود کهه
براساس اصول فراگیر اخالقی ،تبدیل به مزیت رقهابتی بهرای سهازمان مهیشهود .بهر ایهن اسهاس،
برنامهریزی راهبردی اخالق در سازمان ،همچون سایر اموری که در آنها برنامههریهزی راهبهردی
صورت میگیرد ،میتواند در قالب حداقل سه گام تعریف شود (:)Alvani, 2020
 سنجش وضعیت موجود؛
 وضعیت مطلوب؛ و در نهایت،
 تدوین برنامه مناسب برای نیل به وضعیت مطلوب.
بهرغم تالشهای چشمگیر پیشین در حوزة اخالقی ،این حهوزه هنهوز ههم از نظهر وجهود
یک مجموعه اصول مدون و پذیرفتهشده ،دچار محدودیت بوده و تاکنون ،الگویی مدون بهرای
ارزیابی اخالقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی معرفی نشده است .در همین راستا ،هدف
کلههی پههژوهش حاضههر شناسههایی مضههامین ارزیههابی اخالقیههات سههازمانی و تبیههین الگههوی ارزیههابی
اخالقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد توسعه روستایی اسهت .بهه دیگهر سهخن،
پژوهش حاضر در پی پاسخ بدین پرسش است که «الگوی ارزیابی اخالقیهات سهازمانی در وزارت
جهاد کشاورزی با تأکید بر توسعه روستایی چیست؟».
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پيشينه تحقيق

در زمینه اخالقیات سازمانی ،تحقیقات مختلف توسط محققان خارجی و داخلی صهورت
گرفته که در جدول  ،6به تعدادی از آنها اشاره شده است
جدول  -1پيشينة پژوهشها در زمينه اخالقيات سازمانی
منابع
آذر و همکاران
)(Azar et al., 2016

نتایج

موضوعات

از اولویتبندی ابعاد و شاخصهای اخالق کسبوکار ،با

طراحی مدل ارزیابی

مشخص کردن نقاط قوت و ضعف آنها ،میتوان بهعنوان

مالحظههای اخالق

الگویی مناسب برای سیاستگذاری و تدوین راهبرد در

کسبوکار

سطح کالن و همچنین ،در سطح خرد استفاده کر.
اخالق فضیلتمحور ،در مقایسه با سایر نظریههای اخالقی

دانایی فرد و همکاران

شناسایی مؤلفههای

)Danaeefard et al.,

سازمانهای فضیلتمحور

)2015

و جهادی

خیاطمقدم و طباطبایینسب
( Khayat Moghaddam
and Tabatabaeinasab,
)2016

مثل اخالق وظیفهگرا و سودگرا ،با مبانی اسالمی قرابت
نزدیک دارد و از اینرو ،باید بهصورت جدی در مباحا
اخالقی در سازمانها مورد توجه قرار گیرد.

مؤلفههای اخالق حرفهای
در مدیریت

رعایت اصول اخالق حرفهای در سازمانها ،کارکنان و
مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است و میتوان آن را
مزیت رقابتی در سازمانها دانست.

ارزیابی سیاستهای

در این پژوهش ،با مروری بر سیاستها و نگاه دولت به

سیدنقوی و بابایی

توسعه اقتصادی روستایی

روستاها در ایران ،نقش دستگاهها و سیاستهای دولت در

) Seyednaghavi and

از دیدگاه منطقهای با

(Babaei, 2013

نگاهی بر سیاستهای

توسعه روستایی بررسی شده است.

دولت در ایران
خوراکیان و همکاران
(Khorakian et al.,
)2017

رویکرد اخالق وظیفهمحور برای بررسی اخالق و رفتار

تبیین مؤلفههای رفتار

اخالقی در سازمانهایی چون شهرداری از چارچوب نظری

اخالقی کارکنان و

مناسب برخوردار است و بهدرستی میتواند تبیینگر رفتار

مدیران شهری

اخالقی کارکنان شهرداری باشد.
پیشنهاد مدل مؤلفههای اخالق حرفهای سازمان با بهرهگیری

محمدی
و گلوردی

مؤلفههای اخالق حرفهای

( Mohammadi and
(Golverdi, 2013

در سازمان

از مؤلفههای دینی
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منابع

موضوعات

نتایج

حضرتی و معمارزاده

ارائه مدلی از رهبری

پیامدهای رهبری اخالقی عبارتاند از :مبادله اجتماعی،

( Hazrati and
(Memarzadeh, 2014

اخالقی سازگار با

تعهد کارکنان ،اعتماد کارکنان ،یادگیری اجتماعی و

خدامی و اصانلو
)khadami and
(Osanlou, 2015

سازمانهای دولتی ایران
طراحی الگوی رفتار

شایستگی کارکنان
ارزشهای اخالقی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مؤثر

اخالقی کارکنان با تأکید

است و موجب رفتار اخالقی در سازمان میشود.

بر نقش ارزشهای
اخالقی سازمان

شاور و کلمنتس
)Shawver and
)Clements, 2015

تأثیر جنسیت بر قضاوت
اخالقی

در قضاوت اخالقی ،شدت اخالقی ادراکشده و قصد
گزارشگری حسابداران حرفهای زن و مرد ،تفاوت معنیدار
وجود ندارد.

رابطه بین فضای اخالق

ایجاد یک فضای اخالقی از طریق قوانین و خطمشیهای

شوپکر

سازمانی با رضایت شغلی،

اخالقی باعا رضایت شغلی ،تعهد سازمانی بیشتر و در

)(Schwepker, 2001

تعهد سازمانی و تمایل به

نتیجه ،پایین آمدن نرخ ترک شغل میشود.

ترک شغل
چون و همکاران
()Chun et al., 2013

اخالق شرکتی از طریق متغیرهای میانجی تعهدات جمعی

مدلبندی اثر اخالق
شرکتی بر عملکرد مالی
شرکتها

سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر معنیدار بر عملکرد
مالی شرکت دارد و افزایش میزان اخالق شرکتی موجب
افزایش عملکرد مالی شرکت میشود.
رعایت مالحظات اخالقی در گزینش و استخدام ،ارزیابی

دونالدسون و دیویس
)Donaldson and
))Davis,1990

عملکرد ،نظام پاداشها ،اخراج و کوچکسازی سازمان
مدیریت ارزشهای

باعا کاهش بدبینی و پرخاشگری و تعارض،

اخالقی در محیط کار

مسئولیتپذیری بیشتر ،افزایش تنوعطلبی و در نهایت،
افرایش ارزش و سود و درآمد شده ،رفاه بیشتر
سرمایهگذاران ،مشتریان و کارمندان را موجب میشود.

مأخذ :یافتههای پژوهش

همانگونه که مشاهده میشود ،تحقیقات متعدد در زمینة تأثیر اخالقیات سازمانی بر
عملکرد سازمانها صورت پذیرفته که بهطور اعم ،به احصا و بررسی مؤلفهها و شاخصهای
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اخالقیات سازمانی در سازمانهای مختلف و نقش آنها در حوزههای مختلف عملکردی
پرداختهاند .برخی از مطالعات مدلسازی و ارائه مؤلفههای اخالق سازمانی در سازمانها را مد
نظر داشتهاند؛ و مطالعات دیگری نیز به تحلیل اخالق سازمانی پرداخته یا رابطه اخالق ،جو
اخالقی سازمان و فساد در سازمانها را بررسی کردهاند .در سیر مطالعات اخالق سازمانی ،با
توجه به ویژگیهای خاص فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ،نیاز به ابداع
الگوی بومی ارزیابی اخالقیات سازمانی بهدلیل کمبود تحقیقات و الگوهای ارزیابی در این
دستگاه بهشدت احساس میشود.
مبانی نظری تحقيق
اخالق دولتی

اخالق بخش دولتی یک موضوع گسترده است ،زیرا ارزشها و اصول اخالق بین
فرهنگها متفاوت است .اخالق یک استاندارد پاسخگویی است که بر اساس آن ،مردم به موشکافی
کار انجامشده توسط اعضای سازمانها میپردازند .مسائل اخالقی در بخش دولتی در ارتباط با
خصوصیات زیرمجموعه آن ظاهر میشود (.)Bishop and Preston, 2000
بر اساس اصول اخالق ،تصمیماتی اخالقی است که عموم مردم آن را صحیح تلقی
کنند .تضمین رفتار اخالقی در بخش عمومی نیاز به بازتاب دائمی تصمیمات گرفتهشده و تأثیر
آنها از نقطهنظر اخالقی بر دیدگاه شهروندان دارد .داشتن چنین تمایزی تضمین میکند که
مدیران عمومی ،بدون اینکه ابتدا سؤال شود که آیا این اصول در معرض موشکافی عمومی قرار
میگیرند یا خیر ،بر اساس یک مجموعه داخلی از اصول اخالقی عمل نکنند؛ همچنین ،دولت
دربارة رفتار زندگی خصوصی مدیران عمومی نیز حساس است .اخالق بخش دولتی تالشی
برای ایجاد یک فضای بازتر در عملیات بخش دولتی ( .)Sture, 2013اخالق دولتی
دربرگیرندة کاربرد قوانین اخالقی برای دولت و بخشی از فلسفة قانون است که بر عملیات
حکومت و رابطهاش با مردم آن حکومت حاکم است و مسائل صداقت و شفافیت در دولت را
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پوشش میدهد و با مسائلی مانند رشوهخواری ،فساد سیاسی ،فساد پلیس ،اخالق قانونگذاری،
اخالق تنظیم قوانین ،تضاد منافع ،اجتناب از ظاهر ناشایست ،دولت باز و اصول اخالقی قانونی
سروکار دارد (.)Irannejad, 1992
مقامات دولتی به مردم خدمت و بر منابع دیگر نظارت و مدیریت میکنند .همراه با این
نظارت ،انتظاری از سوی مردم وجود دارد که در اجرای فعالیتهای روزانه ،مسئوالن با رعایت
بیطرفی و برابری عمل کنند؛ همچنین ،انتظار دارند که آنها با حفظ شفافیت در کارهای خود،
اطمینان حاصل کنند که آنها به درک درستی از آنچه «درست» عمل میکنند ،برسند .این
مفهوم اصول اخالقی ،بهعنوان شاخهای از فلسفه که بهدنبال پرداختن به اخالق است ،یک ایده
جدید در دولت نیست .نیکولو ماکیاولی رساله « شاهزاده» را بهعنوان راهنمایی برای نشان دادن
آنچه یک سلطنت باید برای حفظ قدرت انجام دهد ،نوشت .این رساله اغلب بهعنوان ابزاری
برای آنچه در نظر گرفته میشود که یک مقام دولتی نباید در جامعه آنگونه عمل کند ،چراکه
شامل گامهایی خاص برای حفظ کنترل و قدرت است .این ایده کنترل و قدرت در تعارض با
اصل اساسی ناظر بودن به عموم مردم است .از این رو ،این رساله سکویی برای پرداختن به
مسائل اخالقی در روزگار امروزی است (.)Davison, 2020
اصول اخالقی ناظر به رفتار کارمندان دولت و اعضای ادارات نظارتی است ،که به
مسائلی مانند رشوهخواری و رابطه کارمندان دولت با کسبوکارها و همچنین ،نگرانیها در
مورد شفافیت ،آزادی اطالعات و تعارض بین قوانین اشاره میکند(.)Mazaheri, 1995
در حالی که ماکیاولی و داگالس در زمانهای متفاوت زیستهاند ،دو دیدگاه متضاد
انواع مدیران بخش عمومی و مواضع اخالقی تصمیماتی که میگیرند ،بسیار مرتبط هستند .برای
نشان دادن بیاختیاری تفکر بر روی اصول اخالقی در دولت ،کودی و لین دو عامل متضاد را
مورد بحا قرار دادند :دیدگاه سودمندگرایی و دیدگاه وظیفهگرایی (.)Mamizadeh, 1994
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سودمندگرایی :اعتقاد به اینکه هدف ،وسیله را توجیه میکند .به عبارت دیگر ،اگر یک راهحل
اخالقی پرهزینهتر باشد ،یک راه حل که فایده بیشتری دارد ،حتی اگر کمتر اخالقی باشد،
ترجیح داده میشود.)Fieser, 2017( .
وظیفه گرایی :اعتقاد به اینکه برخی از اصول مطلق باید بدون در نظر گرفتن پیامدها اطاعت
شوند یک نمونه از یک اصل مطلق ،صداقت است (.)Giubilini, 2016
تعریف این دو مدل رفتاری ضرورتا ً منحصربهفرد نیست .این امکان وجود دارد که یک
فرد تصمیم بگیرد که بر اساس یک موضع کاربردی (سودمندگرایی) ،تصمیمگیری کند و
سپس ،موضع وظیفهگرایی را برای یک تصمیم جداگانه دنبال کند ،بدین معنی که مفهوم
اخالق مبهم است و در نهایت ،بر اساس اصول و ارزشهایی استوار است که در میان موقعیتها
و انسانها متفاوت خواهد بود.
امام علی (ع )،در نامه خود به مالک اشتر ،خصایص اخالقی مدیران و کارگزاران را بیان
میدارند که از جمله آنها میتوان به پرهیزگاری ،تسلط بر هوای نفس ،امانتداری ،اعتدال و
میانهروی ،سعه صدر ،احتیاط ،حسن ظن ،مسئولیتپذیری و ...اشاره کرد ( Fallah Sekolaei,

.)2003
اخالق بخش عمومی در مقابل اخالق دولتی

اخالق بخش دولتی با اخالق کسانی سروکار دارد که در بخش دولتی خدمت میکنند.
در حالی که اخالق بخش عمومی در بخشی از اصول اخالقی دولت همپوشانی دارد ،میتواند
بهعنوان یک شاخه مجزا در نظر گرفته شود که اخالق دولتی فقط بر مسائل اخالقی مربوط به
دولتها ،از جمله رشوه و فساد متمرکز است ،در حالی که اخالق بخش عمومی شامل هر
موقعیتی است که در حوزه مدیریت دولتی گنجانده شده است .اخالق مدیریت دولتی روابط
بین سیاستمداران را پوشش میدهد ،اما سیاستمداران و احزاب مربوط در جهان خارج شامل
کارمندان دولتی منتخب ،رسانهها ،نهادهای دولتی و افراد را نیز پوشش میدهد ( Ghivarian,

.)2006
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به گفته ووتن ( ،)Wooten, 2001رشد کمی و کیفی متون اخیر بهگونهای فزاینده
معطوف به بحا اخالقیات در مدیریت و انجام پژوهش در این زمینه بوده است و میتوان
امیدوار بود که نتیجه این مطالعات نقش قابل توجهی در کاهش خالءهای اخالقی و تقویت
زیرساختها و اهمیت پرداختن به مسئولیت اجتماعی سازمانهای بخش دولتی داشته باشد.
منابع اخالق در بخش دولتی از خصوصیات اخالقی کارمندان عمومی ،قوانین و مقررات
داخلی سازمان و قوانین ملی تا معاهدههای بینالمللی با استانداردها و قوانین رفتاری مکتوب متغیر
است .مهمترین نظام اخالق زمانی است که این منابع بهصورت موازی کار کنند .راههای بسیاری
برای تعیین استانداردهای اخالقی و ایجاد یک زیرساخت اخالقی یا نظام اخالقی وجود دارد .برای
نمونه ،تعداد زیادی از سازمانهای بینالمللی قوانین (کدهای) اخالقی یا قوانین رفتاری را برای
کارمندان خود و بهطور کلی ،برای کارمندان عمومی تهیه کردهاند .این استانداردهای اخالقی ،در
صورتی که بهدرستی در نظام اخالق ملی اجرا شوند ،میتوانند منابع مهمی در قانونگذاری و
مقررات ملی باشند .مهمترین منبع اخالق در بخش عمومی معیارها و اصول دموکراتیک است.
اصول دموکراتیک اصولی است که بخشی از آن در حقوق بشر سیاسی مدون است و بخشی نیز
بهطور معمول ،در قوانین دولتی وجود داد .سنتهای اجرایی ،بسته به فرهنگ کشور ،میتواند
متفاوت باشد ،اما بهطور کلی ،دیدگاههایی مشترک مبنی بر اینکه چگونه کارمندان دولتی باید
وظایف خود را بهصورت دموکراتیک با پاسخگویی شفاف و صادقانه انجام دهند ،وجود دارند.
روشهای دیگر برای ایجاد زیرساختهای اخالقی شامل اعالم اقدامات برای مهار فساد سیاسی و
اداری و اقدامات برای مدیریت تعارض منافع است .اصالحات واقعی که برای ایجاد زیرساختهای
اخالقی ضروری است ،به نوع مشکل فساد در هر کشور و نوع کمبودهایی که در نظام یکپارچگی
هر کشور وجود دارد ،بستگی دارد .ایجاد زیرساختهای کارآمد و اخالقمدار زمانبر بوده و هیچ
راه حل سادهای برای انجام آنها وجود ندارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که در بحا اخالق ،باید
ابتدا به شرایط سازمانی توجه کرد ،چراکه اخالق فردی و رفتار اخالقی عمدتاً یک مؤلفه وابسته به
محیط سیاسی و ویژگیهای فرهنگی اداره عمومی است (.)Amundsen, 2009
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اخالق در وزارت جهاد کشاورزی و نقش آن در توسعة روستا

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران همواره بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران
روستاها مورد اهتمام و تأیید قانونگذاران ،برنامهریزان و دستگاههای اجرایی و محور توسعه
اقتصادی و اجتماعی بوده ،که همین موضوع باعا تحوالت وسیع در عرصه کشاورزی و
روستاها و مناطق عشایری شده است .اما بهدلیل برخی ناهماهنگیها و سیاستها ،نظامها و
روشهای ناکارآ ،تداخل وظایف ،دوبارهکاریها و بروز حوادث طبیعی (نظیر خشکسالی و
سیل) ،بخش کشاورزی در سالهای اخیر با دشواریهایی روبهرو بوده ،که مانع از رشد مطلوب
این بخش شده است ( .)Sharbatian, 2011برای رفع این نابسامانیها و نارساییها ،بر اساس
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دولت مکلف
شد که در راستای اصالح نظام اداری ،کاهش تصدیهای غیرضروری ،ارتقای بهرهوری و
کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی ،حذف موازیکاریها و تجمیع امور
کشاورزی ،دام ،توسعه و عمران روستایی ،تدابیر الزم را اتخاذ کند .در این راستا ،الیحه ادغام
وزارتخانههای جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ  6۱دی
ماه  69۳9تصویب و تأیید شد (.)Ghadiri and Najafi Kani, 2003
با این همه ،وزارت جهاد کشاورزی ،پس از تشکیل ،برخالف وظایف ذاتی و قانونی
خود در حوزه روستاها و بدون ایجاد جایگاه مناسب برای سیاستگذاری ،برنامهریزی راهبردی
و نظارت بر فرآیند توسعه روستایی ،اقدام به پراکندن امور روستایی در بین دستگاههای مختلف
کرد و بهتدریج ،به وزارت کشاورزی صرف تبدیل شد (.)Varmazyari et al., 2018
تلقی حداکثر تولید بهعنوان تنها رسالت وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر تجربه
شکستخورده راهبرد فنساالرانه (تکنوکراتیک) توسعه روستایی بوده که امروزه ،دیگر این
راهبرد یکجانبهگرایانه منسوخ شده است و هیچ سنخیتی با الگوی اسالمی -ایرانی 6پیشرفت و
 -6الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت عبارت است از «نسخهای راهبردی که مؤلفههای جهانبینی حاکم بر تمدن اسالمی-
ایرانی را ارائه میدهد»؛ به دیگر سخن ،الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت مدلی از خرد و اندیشة ایرانی برای رسیدن به
آرمان اسالمی است.
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عدالت ندارد .خالصه کردن وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصوالت خام
کشاورزی ،ضمن اینکه مغایر با قانون تشکیل این وزارتخانه و قانون تمرکز وظایف و اختیارات
مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است ،با الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
و عدالت نیز مغایرت دارد .در راهبردهای فنساالرانة توسعة روستایی ،که سازگار با نظامهای
لیبرال سرمایهداری است ،صرفاً تولید حداکثر محصول ،هدف غایی تلقی میشود ،در حالی که
الگوی اسالمی– ایرانی پیشرفت و عدالت و مدیریت جهادی ایجاب میکند که حداقل به همان
اندازه تولید محصول و رشد ارزش افزوده ،معیشت آحاد کشاورزان نیز برای مسئوالن وزارت
جهاد کشاورزی مهم باشد .در دیدگاه جهادی ،چنانچه کارگزاران وزارت جهاد کشاورزی
بتوانند از مسیر توجه به کرامت انسانی کشاورزان و بهبود معیشت ایشان ،اعتماد آنان به خود را
افزایش دهند ،در این صورت ،همدلی و همزبانی تقویت شده و زمینه برای اجرای اثربخشتر
طرحهای ارتقای تولید کشاورزی فراهم میشود .اثربخشی باالتر مروجان وزارت جهاد
سازندگی سابق نسبت به مروجان وزارت کشاورزی نیز ناشی از توجه نیروهای جهادی به ایجاد
همدلی و همزبانی بود (.)Heidari et al., 2005
روش تحقيق

پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،توسعهای -کاربردی و به لحاظ ماهیت ،اکتشافی بوده و
روش آن کیفی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وزارت جهاد کشاورزی است
که در حوزه مطالعات علوم انسانی مطلع بوده و حداقل ده سال سابقه خدمت داشتهاند و
خبرگان این حوزه بهشمار میروند .ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته بود و
گردآوری دادههای مورد نیاز با استفاده از روش میدانی و مصاحبه با ده نفر از مدیران و
خبرگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای زیرمجموعه صورت گرفت که به شکل نظری
و هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند.
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نخست ،بر اساس پروتکل مصاحبه ،با سه تن از مدیران مجرب منابع انسانی مصاحبه
اولیه بر مبنای سؤالهای نیمهساختاریافته انجام شد؛ سپس ،بر اساس نتایج این مصاحبه،
پرسشهای اولیة فهرستشده در راستای سؤال اصلی تحقیق مورد بازنگری قرار گرفت.
بنابراین ،محورها و سؤالهای مصاحبه به فراخور پاسخهای ارائهشده و بر اساس بازخورد از
مصاحبههای اولیه بازبینی و بهتدریج ،اصالح شدند .در ادامه نیز از فن گلولهبرفی برای دسترسی
به دیگر نمونهها استفاده شد.
در پژوهش حاضر ،از پایایی بهازآزمون بهرای محاسهبه پایهایی مصهاحبههها اسهتفاده شهد؛
همچنین ،برای افزایش قابلیت اعتماد یافتههای پهژوهش ،پروتکهل مصهاحبه شهامل شهیوه شهروع
مصاحبه ،ورود به بحا و سیر پرسشهها تهدوین شهد کهه در طهول مصهاحبههها ،بهرای پرهیهز از
پراکندهگویی و نوسان زیاد ،راهنمای پژوهشگر در مصاحبهها بود .از سهوی دیگهر ،بها مشهخص
کردن محورهای اصلی مصاحبه و آزاد بهودن پژوهشهگر بهرای طهرح پرسهشههای خهود در ههر
محور ،روایی پرسشنامة پژوهش نیز حفظ شده است .در این راستا ،با آگهاهی مسهتمر پژوهشهگر
برای کنار گذاشتن تعصبات ،سعی در افزایش قابلیت اعتماد دادههای پژوهش شد .همچنهین ،در
پژوهش حاضر ،با استفاده از زاویهبندی در ابزار ،امکان مرور تطبیقی دادههای بههدسهتآمهده از
منابع مختلف فراهم شد ،که خود به بهبود اعتمادپذیری دادهها مهیانجامهد .همچنهین ،بههمنظهور
افزایش پایایی و اعتبار یافتهها ،فرآیند گردآوری و تحلیل دادههای پژوهش بهصورت ههمزمهان
انجام پذیرفته است .برای تحلیل دادهها ،از روش تحلیهل تهم (مضهمون) بههصهورت کدگهذاری
سهمرحلهای استفاده شد .با توجه به متن مصاحبهها و دستهبندی استقرایی ،مضامین پایهه و اصهلی
و فراگیر شکل گرفتند و در نهایت ،با بازبینی و چندسویهنگری الگو توسط مشارکتکنندگان و
خبرگان ،به روش کیفی استخراج و نهایی شدند .زمان مصاحبهها بین چهل تها صهد دقیقهه متغیهر
بههود .پژوهشههگر بهها رعایههت همههه اصههول اخالقههی پههژوهشهههای کیفههی و رضههایت کامههل
مصاحبهشوندگان ،مصاحبههها را ضهبط کهرد و سهپس ،همهه مصهاحبههها بههطهور دقیهق بهه مهتن
برگردانده شد و کدگذاری انجام گرفت.
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نتایج و بحث

تحقیق حاضر روشی جدیهد را بهرای ارائهه الگهوی ارزیهابی اخالقیهات سهازمانی در نظهر
گرفته که مبتنی بر تجارب زیستة مهدیران و صهاحبنظهران در حهوزه مهدیریت دولتهی و بخهش
کشاورزی است .در مطالعة حاضر ،مفاهیم دارای معانی مشترک در قالب مقولهههها کهه سهطحی
انتزاعیتر نسبت به مفاهیم داشتند ،سازماندهی شهدند و سهرانجام ،مقولههههایی بها بهار معنهایی و
محتوایی نزدیکتر ذیل طبقهای ویژه قرار گرفتند .بدین ترتیب ،مفاهیم پهژوهش مبتنهی بهر 656
کد اولیه و البته ،با در نظر گرفتن کدهای تکراری ،شامل  619کد بودنهد .جهدول  6نمونههای از
استخراج کدهای اولیه از مصاحبهها را نشان میدهد.
جدول  -2نمونهای از کدهای استخراجشده از مصاحبهها
ردیف

جمالت مصاحبه

کدهای اوليه

M1

اینجا یک مدیر باید جامعه هدف خود را درک کند

سنجش ادراک مدیریت

M3

سازمان اخالقمدار سازمانی است که بتواند باالترین سطح رضایتمندی را در
جامعه هدف خود ایجاد کند

رضایتمندی

مأخذ :یافتههای پژوهش

این تعداد کد اولیه ،در مجموع ،شامل  16مضمون منحصربهفرد بودند .به همین منوال،
هر کدام از مضامین پایه نیز خود از یک یا چند مفهوم تشکیل شده ،که آن مفاهیم ،در واقع،
بیانگر «شاخصها»« ،شرایط» و یا «وضعیت» موجود و یا مطلوب مقوله مورد نظر در ارتباط با
ارزیابی اخالقیات سازمانی است .بر این اساس ،تمامی  619کد اولیه عالمتگذاریشده طی
پژوهش حاضر به  656مضمون پایه اشاره داشتند که با حذف موارد مشابه ،سیزده مضمون
سازنده پژوهش حاصل شد؛ این تعداد نیز در نهایت ،شش مضمون فراگیر پژوهش را تشکیل
دادند ،که عبارتاند از :جو سازمانی ،اخالق فردی ،مخاطبان سازمان ،محیط سازمان ،اهداف
سازمان ،و قوانین ،رویه هاو ساختار سازمان.
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تحليل دادهها و یافتهها (کدگذاری)

در پژوهش حاضر ،مصاحبههای ضبطشده بههدقهت پیهاده شهدند؛ سهپس ،بها اسهتفاده از
روش تحلیل محتوا ،متن مصاحبهها بههصهورت سهطر بهه سهطر مهورد بررسهی ،مفههومپهردازی و
مقولهبندی قرار گرفت.
جو سازمانی

آنچه از سازمان یک محیط کار ایده آل و مطلوب میسازد ،احساس کارکنان نسبت به
محیط کار است .بیش از چند دهه از اولین تعریف جو سازمانی میگذرد؛ در این مدت،
تعاریف متعدد از جو سازمان ارائه شده که جوهره همه آنها دو عنصر را در بر داشته است :نظام
شناختی (عنصر ذهنی) که بیانگر نظامهای ارزشی سازمان است و برداشتهای جمعی (عنصر
احساسی) که از سیاستها ،عملکرد و روشهای سازمان نشات میگیرد .از اینرو ،سنجش این
متغیر بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر اخالق سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نتایج تلفیق مضامین برگرفته از ادبیات و پیشینه تحقیق و کدگذاری مصاحبهها در جدول  9به
نمایه درآمدهاند.
جدول  -3مضامين شناساییشدة مرتبط با جو سازمانی
مضمون فراگير

مضمون سازنده

عناصر ذهنی/
نظامهای ارزشی

جو سازمانی

عناصر احساسی/
برداشتهای جمعی
از سازمان

مضمون پایه
هویت سازمانی (مصطلح بودن عضو بهجای کارمند)
باورهای اعتقادی مشترک ،انسجام و یکپارچگی اعضای سازمان
احترام و صمیمیت
اعتماد و صداقت
ارجحیت منافع عمومی به منافع شخصی
در نظر گرفتن قانون یا اصول اخالقی بهعنوان مالحظات مهم سازمانی
رعایت استانداردهای محل کار
عدم تبعی قومیتی و توجه به خردهفرهنگها
روش رسیدن به اهداف
نقش شوراها در تصمیمگیریهای سازمانی
تخصیص منابع سازمان بهطور عادالنه میان کلیه وظایف و نقشهای سازمانی
شایستهساالری ،تجربهمحوری و ارتقای منصفانه
ارزیابی عادالنه
رعایت اصول دموکراتیک و الگو بودن رهبری دموکراتیک در سازمان
رفتارهای بیطرفانه ،غیرحزبی و غیرسیاسی
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اخالق فردی

از نظر محققان ،هر کاری که در محیط کار انجام میشود ،بهنوعی بهر باورههای اخالقهی
کارکنههان مبتنههی اسههت .اسههتانداردها اخالقه رفتههار بههین افههراد ،بهههعلههت تفههاوت در اهههداف،
دیدگاهها ،باورها و ارزشها عقالی متناسب با افراد ،متفاوتانهد و ایهن دیهدگاههها ،اههداف،
باورها ،ارزشها و مذاهب نیز بهدلیل تفاوت در زمان ،مکان ،اقتصاد ،قومیت ،فرهنگ ،اجتماع و
شههرایط ،متغیر اسههت .جدول  4مضامین شناساییشدة مرتبط با اخالق فردی را بهصورت تلفیهق
مضامین برگرفته از ادبیات و پیشینه تحقیق و کدگذاری مصاحبهها نشان میدهد.
جدول  -4مضامين شناساییشدة مرتبط با اخالق فردی
مضمون فراگير

مضمون پایه

مضمون سازنده

رفتار مدبرانه ،انتقال تجارب ،تسهیم اطالعات و تالش برای کسب دانش
مسئولیتپذیری و انتقادپذیری
حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران
وظیفهشناسی کارکنان و مدیران
قانونمداری ،رعایت قوانین و مقررات و آگاهی از قوانین و مقررات
داشتن استقالل حرفهای در تصمیمات

اخالق کارکنان

رعایت نزاکت و ادب در برخوردهای اجتماعی
مقابله با شایعهسازی و پرهیز از تهمت
رعایت نظم ،انضباط و آراستگی و مقررات ایمنی و بهداشتی

اخالق فردی

پرهیز از اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف ،وجه نقد و یا تسهیالت از ذینفعان سازمان
رضایت از پست سازمانی
عهدهدار شدن مسئولیت تصمیمگیری و اقدامات
عملکرد مدیران در ارتباط با نیل به اهداف سازمانی
عدم انتصابات دستوری

اخالق مدیران

عدم تبعی

در حق کارکنان

سبک مدیریت مدیران
توانایی تصمیمگیری هنگام برخورد با تعارضات و دوراهیهای اخالقی
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مشتریان و ارباب رجوع سازمان

مشههتریان و اربههاب رجههوع سههازمان سههومین مضههمون سههازنده در الگههوی ارزیههابی اخالقیههات
سههازمانی محسههوب م هیشههود .توجههه ای هن مضههمون بههه بهههرهبههرداران بخههش کشههاورزی بهههعنههوان
استفادهکنندگان نهایی از خدمات ارائهشده از سوی این دستگاه دولتی و ارباب رجوع سهازمان اسهت.
این مضمون سازنده دربرگیرندة مضامین پایه بهشرح جدول  5است.
جدول  -5مضامين شناساییشدة مرتبط با مخاطبان
مضمون فراگير

مضمون پایه

مضمون سازنده

ارائه خدمات و نهادهها بهصورت منصفانه با تمرکز بر نیازهای بهرهبرداران
بهرهبرداران کشاورزی

انعطافپذیری ،نوآوری و قابلیت اعتماد در ارائه خدمات
ارائه خدمات بیمه محصوالت کشاورزی
ارائه آموزشهای مناسب
افزایش کیفیت خدمات

مخاطبان سازمان

حداکثرسازی ارائه خدمات
روستاییان

بسترسازی برای نوآوریهای پایدار در راستای توسعه روستاها
تدوین برنامههای فرهنگی و اقتصادی پایدار و همهجانبه توسعه روستایی
تقویت و بسط شبکههای اجتماعمحور و سازمانهای مردمنهاد
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محيط سازمان

در این بخش ،مضامین مرتبط با محیط سازمان در قالب محیط تخصصی و محیط
عمومی دستهبندی شدهاند .محیط تخصصی به مضامینی اختصاص یافته است که بهطور مستقیم،
از اخالق سازمانی تأثیر میپذیرند و یا بر آن تأثیر میگذارند؛ در مقابل ،محیط عمومی محیط
عامتری را شامل میشود که با سازمان تعامل غیرمستقیم دارد ،اما در ارزیابی اخالق سازمانی
تأثیرگذار است .جدول  1دربرگیرندة مضامین پایه این دو مضمون سازماندهنده است.
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جدول  -6مضامين شناساییشدة مرتبط با محيط سازمان
مضمون فراگير

مضمون پایه

مضمون سازنده

در جذب و بهکارگیری منابع انسانی از محیط سازمان

عدم تبعی

مقایسه نظام حقوق و دستمزد با متوسط پرداختی سازمانهای مشابه در جامعه
تعامل با شرکتهای در سایه
رواج فساد نظامیافته در جامعه
محیط عمومی

وجود سیاست شفافسازی و ارزیابی سازمان توسط جامعه
ارائه محصوالت سالم کشاورزی و غذایی
استفاده مؤثر و محتاطانه از منابع محیطی
عدم آسیب به محیط
توسعه کشاورزی پایدار و اجرای روش کشاورزی حفاظتی
بهرهگیری از فناوریهای نوین و سامانههای مجازی برای ارائه خدمات

محيط سازمان

تعیین سیاست الگوی کشت محصوالت کشاورزی
تضمین وجود نهادهها و کاالهای اساسی
ایجاد نظامهای الزم و پروتکلها
همکاری با سایر بخشها و سازمانها برای توسعه و پیادهسازی راهکارهای
محیط تخصصی

خدمت
ارائه اطالعات و خدمات مناسب با سازمانهای همکار و مرتبط
استقالل دستگاههای نظارتی در نظارت بر عملکرد سازمانهای دولتی و ارائه
اطالعات شفاف و صادقانه به سازمانهای ناظر
نفوذ زیاد و البته بهناحق در فرآیند قانونگذاری از طریق برقراری ارتباطات
نفوذی و واسطهگری سیاسی
موازیکاری با سازمانهای دیگر
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اهداف سازمان

اهداف اخالقمدار از ضرورتهای سازمان اخالقمدار است .در این راستا ،مضامین پایه
گردآوریشده از پیشینه پژوهش ،بررسیهای کتابخانهای و مضامین استخراجشده از مصاحبهها
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در قالب دو مضمون سازنده اهداف بلندمدت و اهداف کوتاهمدت سازمان در جدول  ۳نمایه
شدهاند.
جدول  -7مضامين شناساییشدة مرتبط با قوانين ،رویهها وساختار سازمان
مضمون فراگير

مضمون پایه

مضمون سازنده

اهداف در راستای افزایش نقش بخش غیردولتی در حفظ منافع عمومی
اهداف در راستای افزودن ارزشهای حرفهای به تعهدات دولتی
اهداف بلندمدت

اهداف در راستای ارتقا و حفظ ارزشهای محوری بخش دولتی و
سیاستهای کلی نظام
اهداف شفاف و سیاستهای روشن

اهداف سازمان

اهداف حمایتی هدفمند یارانهای در بخش کشاورزی
اهداف حمایتی بیمهای در بخش کشاورزی
اهداف کوتاهمدت

اهداف حمایتی تضمین خرید در بخش کشاورزی
اهداف هدایتی تولید ،توزیع و فروش در بخش کشاورزی
اهداف نظارتی و توانمندسازی روستایی
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قوانين ،رویهها و ساختار سازمان

روح اخالق و ارزشهای اخالقی در هر سازمان باید در قوانین ،رویهها و ساختار آن
سازمان جاری و ساری باشند .ترکیب مضامین پایه این سه مضمون فراگیر بهشرح جدول 1
است.
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جدول  -8مضامين شناساییشدة مرتبط با قوانين ،رویهها و ساختار سازمان
مضمون فراگير

مضمون پایه

مضمون سازنده

قوانین و دستورالعملها با ضمانت رعایت اصول اخالقی و رویکرد حمایتی
قوانین و دستورالعملها با ضمانت حداقلسازی هزینهها و زمان برای ارباب
قوانین

رجوع و سایر ذینفعان
قوانین و دستورالعملها با ضمانت تأمین نیازهای واقعی جامعه هدف
قوانین و دستورالعملها با ضمانت حداقلسازی بروز زمینههای فساد اداری
در سازمان
ممنوع بودن دادوستدهای شخصی در محل کار
ایجاد خطمشیها و رویههای پاداش و تنبیه برای رفتارهای اخالقی و

قوانین ،رویهها و
ساختار سازمان

رویهها

غیراخالقی
وجود رویههای استخدام کارکنان اخالقمدار
وجود منشور اخالقی مدون با ضمانت اجرایی در سازمان
وجود نظام هدفمند آموزش کارکنان و مدیران
ساختار سازمانی مناسب و منعطف با اخالق سازمانی

ساختار

وجود ساختار مستقل نظارت و بازرسی با ضمانت اجرایی در سازمان
وجود ساختار آموزش و مشاوره اخالقیات سازمانی
ایجاد ساختار حداقلی و حذف دیوانساالری زائد

مأخذ :یافتههای پژوهش

پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه با افراد صاحبنظهر و جمهعبنهدی مضهامین
پایه و سازنده و فراگیر مربوط به ارزیابی اخالقیات سازمانی ،الگوی مفهومی نههایی در شهکل 6
نشان داده شده است.
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شکل  -1الگوی پيشنهادی تحقيق
اعتبارسنجی الگو

بهمنظور اعتبارسنجی الگوی ارزیابی اخالقیات سازمانی ،نشست گروه کانونی بها حضهور
هفت نفر از مدیران و خبرگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای زیرمجموعه که در مرحله
اول ،با آنان مصاحبه شده بود ،در وزارت جهاد کشاورزی به مهدت سهه سهاعت و دوازده دقیقهه
برگزار شد و نظرات صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت؛ و در نهایت ،جمعبنهدی بها اجمهاع
مشارکتکنندگان حاصل شد .مهمترین نظرات کارشناسیشده در پی ارائه شده است.
در ابتههدای جلسههه ،مههروری کلههی بههر اخالقیههات سههازمانی و الگههوی اخههالق سههازمانی
استخراجشده انجام گرفت؛ همچنین ،گزارشی تفصیلی از روند مصاحبههای عمیق با خبرگهان و
ادبیات مطرحشده در این حوزه برای حضار ارائه شد .بهطور کلی ،حدود  65دقیقهه از جلسهه بهه
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ارائه محقق تخصیص یافت تا برداشتی مشترک از سؤال پژوهش ایجاد شود ،که کمهک زیهادی
به هدفمندی و ذهنیت مشترک بین محقق و حضار در نشست کرد .در همین بخش ،سهؤاالتی از
سوی صاحبنظران ارائه شد که توسط پژوهشگر پاسخ الزم ارائه شد؛ البته ،در برخهی از مهوارد
نیز توضیحات تفصیلی خدمت خبرگان ارائه شد تا تعریف عملیاتی مشترک از موضوع صهورت
پذیرد .بعد از ارائه اولیه ،تمام صاحبنظران به اجماع اعالم کردند که چند اصل را بهشهرح زیهر
محور بحا خود قرار دهند:
نخست ،روی مؤلفه جو سازمانی بحا شد و اکثر صاحبنظران بهر ایهن بهاور بودنهد کهه
جو سازمانی میتواند بهعنوان یکی از مؤلفههای مؤثر در اخالق سهازمانی باشهد؛ البتهه ،برخهی از
آنها معتقد بودند که این مؤلفه تأثیر کمتری بهر اخهالق سهازمانی دارد ،ولهی اجمهاع نههایی ایهن
موضوع را رد کرد .همچنین ،با توضیحات ارائههشهده از سهوی پژوهشهگر ،صهاحبنظهران قهانع
شدند که مؤلفه استخراجشده قابل قبول بوده و جهتگیری خوبی بهه الگهو داده اسهت؛ هرچنهد،
بحاهایی در زمینهة همهین موضهوع صهورت گرفهت و حهدود  66دقیقهه ایهن مباحها بهه درازا
انجامید.
با کنکاش روی اخالق فردی به مدت حدود  55دقیقه ،مشخص شد که در مجمهوع ،دو
ویژگی کلی اخالق کارکنان و اخالق مدیران برای این مؤلفه درسهت طراحهی شهده اسهت؛ ههر
چند ،برخی از صاحبنظران زیرمؤلفة «داشتن استقالل حرفههای در تصهمیمات» را بهرای اخهالق
کارکنان متناسب نمیدانستد ،اما با توضیحات محقق و نیز با یادآوری مطالعات انجامشده و ارائة
منابع مشخص به آنها ،تمهامی اعضها مجهاب شهدند کهه ایهن مؤلفهه نبایهد از الگهو حهذف شهود.
همچنین ،زیرمؤلفة «سخنوری» از رده اخالق کارکنان به اتفاق نظر اعضا حذف شد.
در خصوص ویژگیهای مخاطبان سازمان ،بهرهبهرداران کشهاورزی و روسهتاییان کهامالً
مناسب تشخیص داده شدند.
در خصوص مؤلفه محیط سازمان ،بحا اصلی بر سهر موضهوع «ارائهه محصهوالت سهالم
کشاورزی و غذایی» بود ،بهگونهای که بهه نظهر برخهی از خبرگهان ،ایهن مؤلفهه در زیرمجموعهه
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محیط عمومی قرار نمیگرفت ،اما برخی دیگر با توضیح خود اعضا مخالف را متقاعد کردنهد و
این مؤلفه حذف نشد.
در خصوص اهداف سازمان ،مؤلفة «اهداف سازمانی» حذف شد .توجیهه منطقهی و قابهل
پذیرش این بود که این اهداف در بطن سایر اهداف ارائهشده قرار دارند.
سرانجام ،مؤلفة «رویهها و ساختار سازمان» بررسی شد که بنا به تشخیص اعضهای جلسهه،
سه دسته قوانین ،رویهها و ساختار کامالً مناسب تدوین شده بودند.
تيجهگيری و پيشنهادها

توسعه روستایی ،با شمول کلیه شاخصها اعم از کاهش فقر در روستاها ،ایجهاد اشهتغال،
افزایش میزان تولید ،افزایش کارآیی ،تقویت زیرساختهای کشاورزی و ،....جزو عملکردهای
وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان نهاد دولتی متولی امر بوده و عملکرد مطلوب آن در این حهوزه
متضمن اخالق نتیجهگرا در این سازمان دولتهی اسهت .ههدف پهژوهش حاضهر طراحهی و تبیهین
الگوی ارزیابی اخالقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی بوده است .بر اساس نتایج بررسی
ادبیات نظری ،الگویی که تبیینکنندة این پدیهده در سهازمانههای دولتهی بههویهژه وزارت جههاد
کشاوری باشد ،بسیار نادر است و همین نکته سبب شده است که محقق ،برای اسهتخراج الگهوی
کیفههی تحقیههق ،از درون محههیط و شههرایط مخههتص وزارت جهههاد کشههاورزی اسههتفاده کنههد .بهها
بهرهگیری از الگوی مفهومی بهدستآمهده ،شهاخصههای ارزیهابی اخهالق سهازمانی در وزارت
جهاد کشاورزی احصا شده است .این الگو دربرگیرندة اخهالق کارکنهان (مهدیران و کارمنهدان
زیرمجموعه) ،عوامل دخیل در فرآیندهای اجرا ( قوانین و مقررات ،رویهها و ساختار سازمانی)،
عوامل مؤثر در توسعه روستایی و کشاورزی(مخاطبان و ذینفعهان سهازمان ،محهیط تخصصهی و
عمومی ،اهداف سازمان) است .بر این مبنا و با ارزیابی وضهعیت موجهود اخالقیهات سهازمانی در
این دستگاه دولتی ،میتوان برنامه راهبردی اخالقیات سازمانی را تبیین و اجرا کرد.
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برنامهریزی توسعه پایهدار روسهتایی مؤلفههههای مختلهف مهدیریتی ،محیطهی ،اقتصهادی،
اجتماعی و ...را دربرمیگیرد .بها ایهن دیهدگاه ،هرچنهد ،از اهمیهت توسهعه روسهتایی در فرآینهد
توسعه ملی سخن به میان میآید ،اما بر اثر ضعف مسئولیت اجتماعی نهادهای حهاکمیتی ،توجهه
الزم و کافی به روستاها صورت نمیگیرد.
امروزه ،ساختارهای حکمرانی نوآورانه ،بهمنظور تقویهت همهاهنگی در بهین بخهشهها و
سطوح مختلف حکومت و بین بازیگران عمومی و خصوصی توسعه یافتهاند؛ همچنین ،ابزارهای
سیاستی نوآورانه با تمرکز سرزمینی قویتر برای شناسایی و بههرهبهرداری از قابلیهتههای متنهوع
توسعهای در نواحی روسهتایی ایجهاد شهدهانهد .در ایهن راسهتا ،وزارت جههاد کشهاورزی ،دارای
بیشترین تشکلهای مردمی (اعم از تعاونیهای عشایری ،شرکتهای تعاونی تولید ،شرکتههای
تعاونی روستایی ،شرکتهای سهامی زراعی ،کشهتوصهنعتهها ،صهندوقههای اعتبهاری خهرد،
انجمنهای محصوالت مختلف ،شرکتهای خدمات مشاوره و )...اسهت ،کهه مهیتوانهد از ایهن
ظرفیتها استفاده کند و همچنین ،در اجرای مسئولیتهای اجتماعی و اخالقی خود ،متناسهب بها
وضعیت اجتماعی ،اقتصهادی و فرهنگهی روسهتاها ،مهیتوانهد بها حداکثرسهازی ارائهه خهدمات،
افزایش کیفیت خدمات ،بسترسازی برای نوآوریهای پایدار در راستای توسعه روستاها ،تدوین
برنامههای فرهنگی و اقتصادی پایدار و همهجانبه توسهعه روسهتایی ،تقویهت و بسهط شهبکهههای
اجتماعمحور و سازمانهای مردمنهاد و ارائه خدمات متناسب به کشاورزان و بهرهبرداران بخهش
کشاورزی که مخاطبان و ذینفعان عمده این وزارتخانه را شامل میشوند و مورد تأکیهد جامعهه
نخبگان بخش کشاورزی نیز قهرار دارنهد ،بههعنهوان یکهی از سهاختارهای نههادی متهولی توسهعه
روستایی ،وظایف خود را در قبال این مسئولیت بهه انجهام رسهاند .وزارت جههاد کشهاورزی ،بها
اعمال راهبردهای مختلف اخالقی و بر مبنای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان خهود معطهوف
به توسعه روستایی ،بر اساس ترسیم اههداف و سیاسهتههای منطبهق بها نیهاز بخهش کشهاورزی و
روستایی و شناخت دقیق نیازهای مخاطبان خود و توسعه انسانی از رهگذر آمهوزشههای الزم و
نیز توجه به محیط عمومی و تخصصی سازمان با تکیه بر مؤلفههای احصاشده در تحقیهق حاضهر

511

39  شمارة،42  سال،روستا و توسعه

 امکانهات و تسههیالت و پهرورش اسهتعداد و روحیهه، با فهراهمسهازی زیرسهاختهها،و همچنین
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