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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The main purpose of this study is to identify the indicators 

and components affecting the promotion of professional ethics of 

social security employees. 

Materials and Methods: This research is one of the qualitative 

researches which is applied in terms of purpose and descriptive 

research in terms of method and grounded theory in terms of data 

collection and summarization. To identify the components of 

professional ethics in this research: In the first step, by referring to 

specialized texts of professional ethics, including domestic and 

foreign articles, authoritative books and publications, indicators of 

professional ethics, identify, review and summarize by kernel study 

method. At this stage, after 20 subjects, up to the theoretical 

saturation of the components were identified. In the second step, the 

semi-structured interview method was used to ensure the 

effectiveness of the indicators identified as professional ethics. The 

selected experts were a group of experts in the field of educational 

management who had many years of experience in educational jobs 

and were experienced and knowledgeable in relation to the selected 

indicators and components and had numerous articles in this field. 

Findings: In the second step of the research, according to the results 

of interviews with experts, the results showed that the dimensions 

of professional ethics among employees of the Social Security 

Organization include 21 components and 186 indicators, of which 4 

components of professional ethics including individualistic ethics, 

conscientious ethics, justice ethics , Legal ethics, 9 influential 

components including organizational culture, organizational 

wisdom, organizational trust, social capital, cultural capital, 

intellectual capital, job motivation, spiritual intelligence, personality 

traits and 8 effective dimensions of organizational performance, 

organizational leadership, social responsibility, social 

responsibility, , Organizational forgetfulness, employee creativity, 

job enthusiasm and quality of working life. 

Conclusion: The results show that the relationship between 

professional ethics and the performance of independent auditors is 

mediated through ethical leadership and social responsibilities. 
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

موثر بر ارتقا اخالق  یشاخص ها و مولفه ها ییشناسا

 یاجتماع نیکارکنان سازمان تام یحرفه ا
 
 ، 1آوانلو  ریام

واحد دماوند، دانشگاه آزاد  ،یتیگروه علوم ترب ،یدکتر یدانشجو
 .رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 ، *2 ییدلخوش کسما ابوالقاسم

 ،یواحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا

 
 3 یصفر محمود

 ،یواحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد
 .رانیتهران، ا

 
 چکیده

شاخص ها و مولفه  ییپژوهش شناسا نیاز انجام ا ی: هدف اصلهدف
 .است یاجتماع نیکارکنان تام یموثر بر ارتقا اخالق حرفه ا یها

است که  یفیک یپژوهش از جمله پژوهش ها نی: اها و روش مواد
و از  یفیو از نظر روش انجام پژوهش توص یاز نظر هدف کاربرد

 نهیزم ای یروش گراندد تئور یداده ها و جمع بند ینظر گردآور
: پژوهش نیدر ا یاخالق حرفه ا یمولفه ها ییشناسا یاست. برا ادیبن

از جمله  یاخالق حرفه ا یتخصصدر گام اول با مراجعه به متون 
 یمعتبر، شاخص ها اتیکتاب ها و نشر ،یارجو خ یمقاالت داخل

و با روش مطالعه کرنل خالصه  یبررس ،ییشناسا یاخالق حرفه ا
مولفه  ینفر تا حد اشباع نظر 20مرحله بعد از  نیشد. در ا یسینو

 یهااز موثر بودن شاخص  نانیاطم یشد. در گام دوم برا ییها شناسا
 مهیاز روش مصاحبه ن یشده به عنوان اخالق حرفه ا ییشناسا

از  یروهگ ده،یخبرگان استفاده شد. خبرگان برگز نیب افتهیساختار 
بودند که سال ها در مشاغل  یآموزش تیریکارشناسان امر مد

منتخب،  یسابقه داشته و در رابطه با شاخص ها و مولفه ها یآموزش
 بودند. نهیزم نیمقاالت متعدد در ا یرابا تجربه و صاحب نظر و دا

 مصاحبه با خبرگان، جیدر گام دوم پژوهش با توجه به نتاافته ها: ی
 نیدر ب یحاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد اخالق حرفه ا جینتا

شاخص  که  186مولفه و  21شامل  یاجتماع نیکارکنان سازمان تام
اخالق  انه،یشامل اخالق فردگرا یاحرفهمؤلفه اخالق4

مؤلفه اثرگذار شامل  9 ،یحقوق اخالق ،یعدالت اخالق انه،یگرافهیوظ
 ،یاجتماع هیسرما ،یسازمان اعتماد ،یسازمان خرد ،یسازمانفرهنگ

 ،یمعنو هوش ،یشغل زشیانگ ،یفکر هیسرما ،یفرهنگ هیسرما
 یرهبر ،یسازماند عملکر ریپذ بعد اثر 8و  یتیشخص یها یژگیو

 ،یسازمان یفراموش ،یسازمان یریادگی ،یاجتماع تیمسئول ،یاخالق
 .بودند یکاریزندگ تیفیو ک یشغل اقیاشت کارکنان،تیخالق

و  یاخالق حرفه ا نیدهد که رابطه ب ینشان م جینتا نتیجه گیری:
 یاتهیو مسئول یاخالق یرهبر قیعملکرد حسابرسان مستقل، از طر

 شود. یم یگر یانجیم ،یاجتماع
 

شاخص ها، کارکنان  ییشناسا ،یاخالق حرفه ا :یدیکل واژگان
 .یاجتماع نیسازمان تام

 
 11/03/1399: افتیدر خیتار
 25/05/1399:  رشیپذ خیتار
 kasmaie.a@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

 ترین منابع سازمانیترین و مهمعنوان با ارزشامروزه منابع انسانی به
ازمان س توانند منجر به تقویت مزیت رقابتیشوند که میمحسوب می

ها شوند. در دنیای امروز که با تغییر و نسبت به سایر سازمان
مدار، تحوالت سریع همراه هست، منابع انسانی اثربخش و اخالق

های نامشهود در سازمان هستند و رشد ترین دارایییکی از مهم
(، عوامل 1هاست )اقتصادی سازمان وابسته به توانمند کردن آن

کرد اعضای یک سازمان نقش دارند از جمله مختلفی در بهبود عمل
ای اشاره کرد که تأثیر مهمی در سازمان توان به اخالق حرفهآنها می
های های بیرونی به سمت کنترل(. برای اینکه بتوان از کنترل2دارد )

درونی حرکت کرد، یکی از مهمترین ابزارهای کار اخالق حرفه ای 
رای توسعه و رشد یک (. صاحبان مشاغل و مدیران ب3است )

شرکت، برای به حداکثر رساندن سودآوری، برای رضایت خاطر 
سرمایه گذاران با بازده خوب، بهبود وفاداری مشتری از طریق 
محصوالت و خدمات جدید و برای بهره وری به سمت اخالق حرفه 

 با ایجاد انگیزه در کارمندان سود می برد. ای روی آورده اند. و

نها وظیفه برنامه ریزی، توسعه استراتژی، مدیریت همانطور که، آ
منابع، شایستگی، تصمیم گیری و کلی فعالیت های تجاری را نیز بر 

 (.4عهده دارند )

ای در سازمان قادر است به میزان بسیار حاکمیت اخالق حرفه
ها و موفقیت در تحقق چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش

ویژه برای ای بهداشتن اخالق حرفه اهدافش یاری نماید. امروزه
(. 5باشد )منزله یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح میمدیران به

هایی است که بر رفتارهای فردی و اخالق شامل اصول و ارزش
جمعی تحت عنوان درست یا غلط حاکمیت دارد. در این علم 
چگونگی خوب بودن یا بد بودن رفتار انسانی بررسی شده و در 

د. گیرتای رسیدن به هدف متعالی اخالق، توصیه هایی صورت میراس
کوشد های جدید اخالق است که میای یکی از شعبهاخالق حرفه

های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی به مسائل اخالقی حرفه
اخالق به عنوان هنجارهایی برای انجام رفتار  (.6خاص متصور است )

ر قابل قبول و غیرقابل قبول مورد نیاز در شود که بین رفتاتعریف می
معمول است که بسیاری  ای یا اجتماعی است.برخی از موارد حرفه

از افراد هنجارهای اخالقی را در خانه، مدرسه، در مؤسسات مذهبی 
رشد اخالقی در طول زندگی  گرفتند.و سایر اماکن اجتماعی فرا می

تلف رشد را پشت سر دهد و انسان با بالغ شدن مراحل مخرخ می
با این وجود بسیاری از افراد در دوران کودکی احساس  گذارد.می

 (.7آورند )درست و نادرستی را به دست می
اخالق به عنوان یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت سازمان ها 
شناخته شده است و به سازمان در جهت کاهش تنش ها و افزایش 

(. پیچیده تر شدن روزافزون 8کند )توفیق در تحقق اهداف کمک می
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ها و افزایش میزان کارهای غیر اخالقی، غیر قانونی و غیر سازمان
های کاری توجه مدیران و صاحب نظران را به مسئوالنه در محیط

بحث اخالق کاری و مدیریت اخالق معطوف ساخته است. سازمان 
ت را در توانند اخالقیاها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخالق می

ها یاری های اخالق به سازمانمحیط کار مدیریت کند و برنامه
رسانند تا در شرایط آشفته، عملکرد اخالقی خود را حفظ کنند می

تواند برای منطقی سازی سازمان براساس (. اخالق حرفه ای می8)
از طرف دیگر، توسعه فردی  نگرش انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

از مدیریت استعداد ممکن است مربوط به بهبود  و سازمانی ناشی
  .(9ای کارمندان باشد )اخالق حرفه

 
موضوعات  از یکی به تبدیل امروزه اخالقیات و اخالق به توجه

و  جالب موضوعات از یکی و جوامع و هاسازمان در شده پذیرفته
مانند  مختلفی عناوین تحت که است محققین برای توجه قابل

پرداخته  آن به ...و تجاری اخالق ای،حرفه اخالق کار، اخالق
 حیات بشر در بنیادین فرآیند یک نیز تربیت و تعلیم (.10) شودمی

 و مؤثر مهم بسیار اخالق نقش تربیت، و تعلیم در بنابراین است

 عنواناخالق به آموزش خوب، انسانهای تربیت منظوربه باشد.می

 از ای(. شاخه11) گیرد قرار آموزشی سیستم در باید« اخالق»

 و اخالق و مبانی ماهیت درك برای سیستماتیک تالشی فلسفه،
 مورد در تفکر حال حاضر است. در هاانسان رفتار بر آن اثر

 و بحث این از بخشی .است شده احیا اخالق جهانی مسائل
 هایجنبه زمینۀ ای درحرفه اخالق و اخالق دربارة گفتگوها

 (.12) است بشر زندگی مختلف
با  رابطه در امروز مدیریت که هاییچالش مهمترین از یکی

 عملکرد اقتصادی بین تقابل است؛ مواجه آنها با اجتماعی مسئولیت

 و شود(گیری میاندازه سودها و هاهزینه درآمدها، وسیله به )که
 افراد نسبت به سازمان تعهدات قالب در )که اجتماعی عملکرد

 بین باید بیانی دیگر، است. به گردد(می بیان آن از خارج و داخل

 تعادل و نوعی توازن سازمان اجتماعی و اقتصادی عملکردهای

 برای سازمان مدیر در موفقیت الزمه رسدمی نظر به گردد. برقرار

 سازمان در مدیریت اخالق کارگیری به چالش، این بر آمدن فائق

 گیردمی شکل اعتمادآفرینیپایه  بر سازمانی اخالق که باشد. چرا

 منجر اعتماد عدم سمت و گرایش به اخالقیات سیستم در ضعف و

 در که گرددمی سازمانی افزایش خسارات و کاهش ارتباطات به

 داد. خواهد سوق نگرگذشته سمت کنترل به را مدیریت نهایت،

 شود.می تبدیل منفی انرژی به مثبت سازمان انرژی ترتیب، این به

 عقالنی برای کاتالیزوری عنوان به تواندکه می معرفتی بنابراین،

 اخالق کند، عمل گرایانهانسان نگرش مبتنی بر سازمان کردن

(، در پژوهشی تحت عنوان 14) 1(. هرزوگ13است ) ایحرفه
: "های یکپارچهموقعیت"ای در امور بانکی و منطق اخالق حرفه

ها دریافت که بانکداران ها، شناخت و انگیزهتراز کردن مسئولیت
که بل -ای تمرکز سنتی اخالق حرفه -ها نه تنها نسبت به مشتری

فه یدر مورد جلوگیری از مضرات سیستماتیک به کل جوامع نیز وظ

_________________________________ 
1 Herzog 

در تالش برای تحقق این وظایف، بانکداران باید سه چالش را  .دارند
های انگیزشی و یک چالش های معرفتی، چالشبرطرف کنند: چالش

تواند به بهترین وجه با ترکیبی از ها میاین چالش هماهنگی.
ها و ها، شناختمقررات و اخالق برطرف شود که مسئولیت

های موقعیت"آنچه پارسونز آن را  کند وها را تراز میانگیزه
ای برای این های حرفهانجمن کند.خوانده است ایجاد می "یکپارچه

کنند، خصوصاً فضاهایی که در آن شناخت منظور نقش مهمی ایفا می
های مالی به همان اما الزم است مشوق آید.همساالن به دست می
ای هماهنگ های پنجه های معوق یا پشتاندازه از طریق پاداش

تواند فرهنگ جدیدی برای پاسخگویی در چنین اقداماتی می شوند.
 بانکی ایجاد کند 

زمانیکه فاصله کشورهای جهان از نظر توسعه در تمامی ابعاد 
افزایش یافت، برای بسیاری از کشورهایی که سرعت رشدشان مورد 
توجه است، روشن بود که عوامل بسیاری باعث افزایش این فاصله 

ده است. یکی از عوامل محسوس که باعث رسیدن به چنین رشد بو
باشد، شفاف سازی و ارائه و توسعه در کشورهای پیشرفته می

تعاریف درست از اصول حاکم بر انجام کارها و مشاغل مختلف 
ای که همگی در تمامی سطوح و است، یعنی اصول اخالق حرفه

(. مدیریت اخالق، 15حرف، باید به آن معتقد باشند و عمل کنند )
ها برای هدایت رفتارها در سازمان بندی ارزششناسایی و اولویت

رساند تا در شرایط ها یاری میهای اخالقی به سازماناست برنامه
ای نقش آشفته آرامش خود را حفظ کنند امروزه اخالق حرفه

ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک اصول راهبردی در بنگاه
های مدیریت استراتژیک شرطیسته در سازمان را از پیشاخالقی شا

(. امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت 16اند )خوب دانسته
سازمان، اخالق حرفه ای است، اصول اخالق حرفه ای دارای ارزش 
واالیی است که رعایت آنها در سازمان ها و هنجارهای اجتماعی 

وضوعی است که با کار موکند. اخالق کسبنقش آفرینی می
های جدید ها و فناوریهای جامعه از طریق رسانهگسترش آگاهی

توجه بسیاری را جلب کرده است، به طوری که برمال شدن تخلفات 
ها گذاشته و گاه باعث اخالقی تاثیرات بنیادینی بر سازمان

های بزرگ شده است. در تالش برای فهم ورشکستگی شرکت
 های اخالقیکار مفید است که به مدلوسبمفاهیم بنیادین اخالق ک

کننده انواع مختلفی از اخالق مدیریت توانند توصیفکلیدی که می
کار باشند، بیندیشیم. مدیران برای اخالقی ودر جهان واقعی کسب

ا کار بدانند و بوبودن باید ابتدا معنای خاص این مفهوم را در کسب
های توصیفی را ین نوشتار مدلهای آن آشنا شوند؛ بنابراین اجنبه

 .کندکار معرفی میوتر شدن درك ما از اخالق کسببرای روشن
لذا پرداختن به این موضوع و ارائه مدلی از اخالق حرفه ای کارکنان 

 در سازمان دارای اهمیت است.
 اعتماد تواننداخالق می رعایت با سازمان تأمین اجتماعی و مدیران

 دولت، کنندگان،عرضه مله: مشتریان،ج از خود برخورداران

 سودآوری آن افزایش نتیجه و نمایند جلب را ... و مالی موسسات

 مشتریان وفاداری جلب کنیم را مشتریان اعتماد بتوانیم اگر است.
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 به را بیشتر و سودآوری کرده پیدا ارتقاء تقاضا میزان و بیشتر

 هایموسسه اعتماد اگر بتوان است همچنین داشت. خواهد دنبال

 توانمی تسهیالت در جذب نتیجه، در کرد، جلب خود به را مالی

 اعتماد و اخالق رعایت موارد نیز سایر در نمود. عمل آمیزموفقیت

لذا با  .دارد پی در را سودآوری جمله از و سازمانی تعالی زایی
انجام این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم که شاخص 
ها و مولفه های موثر بر ارتقا اخالق حرفه ای در کارکنان سازمان 

 تامین اجتماعی کدامند؟

 
 ها روشمواد و 

این پژوهش از جمله پژوهش های کیفی است که از نظر هدف در 
رده پژوهش های کاربردی و از نظر روش انجام در رده پژوهش 
های توصیف و از نظر گردآوری داده ها و جمع بندی، روش گراندد 
تئوری یا زمینه بنیاد است. در انجام پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد 

در کارکنان سازمان تامین اجتماعی و مولفه های اخالق حرفه ای 
است، لذا شناسایی مولفه های اخالق حرفه ای در این پژوهش به 
ترتیب این گام ها انجام گرفت: در گام اول با مراجعه به متون 
تخصصی اخالق حرفه ای از جمله مقاالت داخلی و خارجی، کتاب 

ا ب ها و نشریات معتبر، شاخص اخالق حرفه ای شناسایی، بررسی و
نفر از خبرگان  20روش مطالعه کرنل خالصه نویسی شد. و در 

اشباع مولفه ها شناسایی شد. در گام دوم برای اطمینان از موثر بودن 
شاخص های شناسایی شده به عنوان اخالق حرفه ای از روش 
مصاحبه عمیق کانونی بین خبرگان استفاده شد، خبرگان برگزیده، 

یریت آموزشی بودند که سال ها در گروهی از کارشناسان امر مد
مشاغل آموزشی سابقه داشته و در رابطه با شاخص ها و مولفه های 
منتخب، با تجربه و صاحب نظر و دارای مقاالت متعدد در این زمینه 
بودند. سپس با توجه به نتایج مصاحبه با خبرگان تعدادی از مولفه 

مه ساختارمند ها ریزش پیدا کرد و در نهایت فرم مصاحبه ای نی
تهیه شد. در این پژوهش از روش گراندد تئوری یا زمینه بنیاد استفاده 
شده است. تئوری برخاسته از داده ها یک روش پژوهشی استقرایی 
و اکتشافی است که پژوهشگر در حوزه های موضوعی گوناگون 
امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود و از پیش 

به تدوین تئوری و گزاره اقدام نماید. این تئوری ها  تدوین شده خود
و گزاره ها به شکلی نظام مند و بر اساس داده های واقعی تدوین می 

 شود. 
بخش اول جامعه مورد مطالعه، منابع اطالعاتی )شامل کتب، مقاالت 
و منابع الکتریکی( در زمینه اخالق حرفه ای در بخش منابع فارسی، 

داخل و خارج کشور که به صورت الکترونیکی  و در بخش التین در
در دسترس بوده اند، و همچنین کتب و مقاالت نگارش شده در زمینه 

 اخالق حرفه ای بود.
نفر از  20بخش دوم جامعه مورد مطالعه شامل مرحله اول تعداد 

خبرگان امر مدیریت برای شناسایی و انتخاب مولفه های اخالق 
امل روسای دانشگاه آزاد اسالمی،  حرفه ای و در مرحله دوم ش

کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و اساتید مطلع در حوزه اخالق 
نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب  20بودند. و از این تعداد 

شدند. ابزار گردآوری اطالعات در مرحله اول شامل مصاحبه های 
ه مصاحبه بود کنیمه ساختار یافته با خبرگان و در مرحله دوم فرم 

بعد از حذف تعدادی از مولفه ها به علت تکراری بودن و همپوشانی 
مولفه  21به مرحله اشباع نظری رسید و در نهایت این فرم در قالب 

ای شامل اخالق حرفهمؤلفه اخالق 4شد که  شاخص منجر 186و 
 9حقوقی، عدالتی، اخالقگرایانه، اخالقفردگرایانه، اخالق وظیفه

سازمانی، سازمانی، اعتمادسازمانی، خردفه اثرگذار شامل فرهنگمؤل
شغلی، فکری، انگیزشفرهنگی، سرمایهاجتماعی، سرمایهسرمایه

 پذیر عملکرد بعد اثر 8های شخصیتی، و  معنوی، ویژگی هوش
سازمانی،  اجتماعی، یادگیری اخالقی، مسئولیت سازمانی، رهبری

 شغلی و کیفیت کارکنان، اشتیاق تسازمانی، خالقی فراموشی
 پرسشنامه سواالت گیریاندازه مقیاسکاری تأثیر دارند. زندگی
، )بسیار زیاد، زیاد لیکرت ایدرجه پنج طیف اساس بر حاضر تحقیق

 .بود( متوسط، کم و بسیار کم
نفر از  10روایی فرم مصاحبه هم به صورت روایی محتوایی توسط 

آموزشی با استفاده از نظرات اساتید راهنما متخصصان رشته مدیریت 
و روایی سازه )تحلیل عاملی تاییدی( مورد تایید قرار گرفت. پس از 
دریافت و جمع آوری داده ها در مورد متغیرهای مورد نظر نسبت 
به نظم، دسته بندی و کدگذاری پاسخ ها و شناخت مولفه های 

از طریق استنتاج از  اخالق حرفه ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی
مفاهیم و مضامین مرتبط و بررسی شده، اقدام شد که در نهایت ابعاد 

 و مولفه های اخالق حرفه ای کارکنان نیز احصا گردید.
برای ارزیابی روایی این پژوهش کیفی از چهار معیار قابل قبول بودن، 
انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تایید پذیری استفاده شد. برای 
اطمینان از قابل قبول بودن داده ها، توزیع فرم مصاحبه با حداکثر 
تنوع از کارکنان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. برای 
اطمینان از قابلیت انتقال سعی شد مراحل اجرایی پژوهش، زمینه 
اجرا و اهداف به طور کامل به خوانندگان شرح داده شود. برای 

یز فرایند انجام مطالعه در اختیار استادان تامین معیار قابل اطمینان ن
با سابقه در زمینه پژوهش های کیفی قرار گرفت و با توجه به این 
که در این مورد سه معیار قبلی تامین شده است می توان استنتاج کرد 

 که تایید پذیری نیز خود به خود رعایت شده است.
 

 یافته ها
نفر از خبرگان،  20های بخش کیفی با آوری دادهبرای جمع

طور ای مصاحبه شد. بهمتخصصین و افراد آگاه به امر اخالق حرفه
 ، ارائه شده است.1کلی مشخصات مصاحبه شوندگان در جدول 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 16

https://islamiclifej.com/article-1-980-fa.html


 269 ... موثر بر ارتقا اخالق یشاخص ها و مولفه ها ییشناسا  

 

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 2, Summer 2020 

 جمعیت شناختی بخش کیفی. آمار 1جدول 
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

رؤسای دانشگاه 
 آزاداسالمی

5 

 تحصیالت

 5 لیسانسفوق

 سن

 2 سال 39تر از پایین

 10 سال 45تا  40

کارشناسان سازمان 
 تأمین اجتماعی

8 
دکتری 
 تخصصی

 4 سال 50تا  46 15

اساتید مطلع در حوزه 
ای اخالق حرفه

 )کارشناسان مدارس(

 جنسیت 7

 4 سال 50باالی  8 زن

 12 مرد
سابقه 

 کار

 6 سال 10زیر 

 8 سال 20تا  11

 6 20باالی 

در بررسی انجام شده از پایگاه ها، منابع اطالعاتی و مصاحبه های 
گرفته و پس از جمع آوری، دسته بندی و کدگذاری پاسخ صورت 

ها در نهایت شاخص ها و مولفه های موثر بر ارتقا اخالق حرفه ای 
کارکنان سازمان تامین اجتماعی به دست آمد که به شرح آنها 

 های یافته حاضر، کیفی تحلیل فرایند از این مرحله پرداخته شد. در

ارتقا اخالق  اصلی هدف محور حول تحلیل، و تجزیه از حاصل
 ،(ازب کدگذاری) کدها دادن پیوند با و گرفت قرار حرفه ای کارکنان

 رابطه داستانی سیر خط با درنهایت و( محوری کدگذاری) مفاهیم
 مدهآ دست به طبقات. شد مشخص( گزینشی کدگذاری) طبقات بین

 گرفتند. قرار اخالق حرفه ای حول
 

 لیست کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان . 2جدول 

کدگذاری 
انتخابی 

 )بعد(

کدگذاری 
محوری 
 )مؤلفه(

 کد مصاحبه شونده منبع کد گذاری باز )شاخص(

عوامل اثرگذار
ش شغلی 

انگیز
 

 شغل من بسیار متنوع است.

سلیمی و 
خداپرست 

(1396،) 

I10, I6, I5, I1, 

I7 

شغلم به من اجازه می دهد تا کاری را که شروع کرده ام به اتمام 
 برسانم.

 I13, I14, I15 مصاحبه

ممکن است بسیاری از افراد مرا تحت تاثیر قرار دهند که کار 
 چگونه  به خوبی انجام شده است.

 مصاحبه
I12, I5, I14, 

I2, I11 

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه شغلم به من اجازه می دهد کارم را به بهترین نحو انجام دهم.

انتقادات و پیشنهادات در مورد چگونگی انجام کار به من 
 چارچوب اصالح آن را فراهم می نماید.

اشمیت و 
همکاران 

(، کیانی، 2012)
نوابی نژاد و 

 (،1396احمدی )

I12, I8, I3 

 مصاحبه در سازمان من معنادار است.ارتباط شغلی 
I10, I9, I1, 

I18, I11 

 مصاحبه شغل من، فرصت استقالل فکری و عمل را برایم فراهم می سازد.
I6, I8, I10, 

I17, I4 

 شغل من، فرصت یافتن آنچه که برایم مقدور است فراهم می سازد.

امامقلی زاده و 
همکاران 

(1396،) 

I10, I8, I1, I3, 

I4 

 مصاحبه من توانایی زیادی در تکمیل کردن کار نهایی خود دارم.
I3, I1, I5, I14, 

I16 

 I2, I6, I10, I14 مصاحبه برام خیلی اهمیت دارد که طراحی کارها را وسیع تر نمایم.
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

برای رسیدن به استقالل و آزادی در چگونگی انجام کارها فرصت 
 قابل توجهی دارم.

کیانی، نوابی نژاد 
و احمدی 

(1396،) 

I11, I9, I10, 

I14, I5 

شغل من، احساس بهتری برام فراهم می سازد وقتی من کارم را 
 بخوبی یا ناقص انجام می دهم.

 I6, I1, I13 مصاحبه
گ سازمانی

فرهن
 

مردان نسبت به زنان برای داشتن یک مسیر ترقی حرفه ای اهمیت 
 بیشتری قائل هستند.

اشمیت و 
همکاران 

(2012،) 

I11, I7, I10, 

I3, I10 

برای مدیر مهم است که وفاداری و احساس وظیفه افراد را در 
 گروه تشویق نماید

 مصاحبه
I8, I3, I15, 

I12, I2 

اینکه فرد کار می کند تا مورد قبول گروه باشد از اهمیت بیشتری 
 برخوردار است تا اینکه مورد قبول خودش باشد

باقی نصرآبادی و 
 (،1392سلیمانی )

I12, I3, I2, I8, 

I2 

رویه های عملیاتی استاندارد برای کارکنان در هنگام کار مفید 
 است.

 مصاحبه
I13, I9, I5, I4, 

I12 

مدیر نبایستی در عقاید زیر دستان به طور دقیق و مستمر تفتیش 
 کند.

 مصاحبه
I5, I8, I7, I6, 

I4 

با زیر دستان خود در خارج از یک مدیر بایستی از )حشر و نشر( 
 محیط کار بپرهیزد.

دهقانان، حقیقت 
و مفاخری 

(1394،) 

I5, I11, I4, I13 

زنان نسبت به مردان به کار در یک جو دوستانه بها بیشتری می 
 دهند

 مصاحبه
I1, I2, I11, I7, 

I15 

خرد سازمانی
 

 I8, I7, I11, I18 مصاحبه .گیرماز مباحث فلسفی کناره می

 مصاحبه .دانم باید چه بگویم و چه بکنمهای اجتماعی، دقیقاً میدر موقعیت
I7, I3, I9, I12, 

I17 

 I1, I9, I13 مصاحبه .هایم را به مسئولین سازمان دارمتوانایی نشان دادن توانایی

 .مهارت خوبی در درك زبان بدن دیگران دارم

پورحیدر و 
همکاران 

(1398،) 

I3, I7, I19 

 مصاحبه .های مختلف در سازمان را دارمتوانایی تطبیق خود با موقعیت
I11, I3, I14, 

I12, I9 

 مصاحبه .کنمگیری به دلیل مخالفت همه توجه میقبل از تصمیم
I10, I1, I12, 

I14 

سنجم و با سایر گیری، پیامدهای هر تصمیم را میهنگام تصمیم
 .کنمها مقایسه میگزینه

پورحیدر و 
همکاران 

(1398 ،)
پورحسن 

(1397،) 

I6, I7, I5, I7 

 I10, I3, I18, I2 مصاحبه .های مؤثر و خالقانه انتخاب کنمتوانم برای حل مشکل روشمی

یادآوری روزهای گذشته به من در کسب بینش به مسائل مهم 
 .کندزندگی کمک می

 I7, I5, I1, I7 مصاحبه

ای که مشکل در آن کشد، زمینهبه چالش می زمانی که مشکلی مرا
رخ داده و همچنین تمام اطالعات مهم در رابطه با مشکل را بررسی 

 .کنم¬می

سلیمی و 
خداپرست 

(1396،) 

I11, I8, I4, I9 

گذارند، بیزمانی که دیگران استانداردهای اخالقی را زیر پا می
 .دهم¬ها تذکر میپرده به آن

 I4, I2, I6 مصاحبه
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 مصاحبه .در رویارویی با مسائل زندگی رویکردی اخالقی دارم
I4, I2, I8, I15, 

I9 

کنم بلکه روش در رسیدن به موفقیت تنها به نتیجه توجه نمی
 .رسیدن به موفقیت نیز اهمیت دارد

 I8, I2, I19, I1 مصاحبه

من در سازمان فرصت برای کار کردن روی موقعیت های چالشی 
 دارم.

اشمیت و 
همکاران 

(2012،) 

I11, I1, I15, 

I8, I6 

سرمایه فکری
 

شرکت دارای سیستم اطالعاتی قوی برای حمایت از عملیات تجاری 
 شرکت می باشد.

 I6, I9, I3, I5 مصاحبه

شرکت دارای امکانات و ابزارهایی به منظور همکاری بیشتر بین 
 کارکنان می باشد

 I2, I1, I10, I7 مصاحبه

شرکت از داده ها و پرونده های مختلف به عنوان پایگاه داده برای 
 استخراج دانش استافده می نماید.

کیانی، نوابی نژاد 
و احمدی 

(1396،) 

I10, I6, I5, I1, 

I7 

پرونده های محتلف در سازمان به آسانی برای کارکنان در دسترس 
 می باشند.

دهقانان، حقیقت 
و مفاخری 

(1394،) 

I13, I14, I15 

بخش های مختلف شرکت به خوبی یکدیگر را درك و به هم 
 کمک می کنند

 مصاحبه
I12, I5, I14, 

I2, I11 

کارکنان به طور متناوب با یکدیگر برای حل مشکالت همکاری 
 می کنند.

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه

 I12, I8, I3 مصاحبه همکاری داخلی در شرکت به آرامی و مالیمت در جریان می باشد

شرکت و همکاران خارج از شرکت شامل سهام داران، مشتریان و 
شرکت های تابعه به خوبی یکدیگر را درك می کند و با هم در 

 ارتباطند

دهقانان، حقیقت 
و مفاخری 

(1394،) 

I10, I9, I1, 

I18, I11 

شرکت و همکاران خارج از شرکت به خوبی برای حل مشکالت 
 همکاری می نمایند.با یکدیگر 

باقی نصرآبادی و 
 (،1392سلیمانی )

I6, I8, I10, 

I17, I4 

همکاری با شرکت های خارجی به آرمامی و مالیمت انجام می 
 شود.

 مصاحبه
I10, I8, I1, I3, 

I4 

 مصاحبه کارکنان شرکت در شغل خود تخصص باالیی دارند
I3, I1, I5, I14, 

I16 

 وظایف شغلیشان انگیزه باالیی دارندکارکنان برای انجام 
پورحسن 

(1397،) 
I2, I6, I10, I14 

 مصاحبه کارکنان سطح تخصص باالیی دارند.
I11, I9, I10, 

I14, I5 

سرمایه فرهنگی
 

 I6, I1, I13 مصاحبه مفاهیم دارند. انتقال در کارکنان سازمان مهارت

البداهه فی سواالت به گویی پاسخ کارکنان سازمان توانایی
 مراجعین دارند

ساپادا و همکاران 
(2018،) 

I11, I7, I10, 

I3, I10 

 مراجعین دارد نیاز با متناسب طرح سازمان طراحی
شولتز و تران 

(2015،) 

I8, I3, I15, 

I12, I2 

مراجعین برای کارکنان  به موارد الزم فهماندن و توضیح کافی
 راحت است.

 مصاحبه
I12, I3, I2, I8, 

I2 

ها نیز مطالعه روزنامه و درسی و  مجالت غیر کارکنان کتابهای
 می کنند

 مصاحبه
I13, I9, I5, I4, 

I12 
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 موزه یا هنری و بازدید از هایفیلم تماشای من عالقمند به

 های هنری و فرهنگسراها هستم.نمایشگاه

اشمیت و 
همکاران 

(2012،) 

I5, I8, I7, I6, 

I4 

سرمایه اجتماعی
 

 I5, I11, I4, I13 مصاحبه کارکنان سازمان معتقدند که جامعه دائما در حال تغییر است

تشکیالت اجتماعی نظیر قانون و دولت در زندگی من بی تأثیر 
 است

 مصاحبه
I1, I2, I11, I7, 

I15 

 I8, I7, I11, I18 مصاحبه پیش بینی آنچه در آینده اتفاق می افتد کار دشواری است

 مصاحبه در سازمان، خود را بخش مهمی از اجتماع میدانند. افراد
I7, I3, I9, I12, 

I17 

اغلب فرهنگ افراد در سازمان آنقدر عجیب و بیگانه هستند که 
 من از آنها سر در نمی آورم

دهقانان، حقیقت 
و مفاخری 

(1394،) 

I1, I9, I13 

جامعه  فعالیت های روزمره سازمان هیچ نتیجه ارزنده ای برای
 ندارد

 I3, I7, I19 مصاحبه

 مصاحبه مسئولین سازمان نسبت به کارکنان پاسخگو هستند.
I11, I3, I14, 

I12, I9 

 مصاحبه افراد در سازمان با همکاران خود صمیمی هستند.
I10, I1, I12, 

I14 

 I6, I7, I5, I7 مصاحبه ارتباط بین کارکنان و مدیران در این سازمان صمیمی است.

ش معنوی
هو

 

 از استفاده با و صادقانه صورت به سؤاالت مراجعان تمام به من

 دهم می پاسخ توانمندیم بیشترین

ساپادا و همکاران 
(، شولتز و 2018)

 (،2015تران )

I10, I3, I18, I2 

 احساس تا کندمی کمک من به زندگی غیرمادی ابعاد تشخیص

 باشم داشته تمرکز

باقی نصرآبادی و 
 (،1392سلیمانی )

I7, I5, I1, I7 

 I11, I8, I4, I9 مصاحبه دارم زیادی آگاهی زندگی، غیرمادی هایجنبه از من

 .کنم گیریتصمیم دارم، زندگی در که هدفی طبق بر توانم می من

امامقلی زاده و 
همکاران 

(1396،) 

I4, I2, I6 

 مصاحبه آگاهم افراد سایر و خودم بین تر عمیق ارتباط از من
I4, I2, I8, I15, 

I9 

ویژگی های شخصیتی
 

 I8, I2, I19, I1 مصاحبه دیگران برای من کم اهمیت هستند.

 مصاحبه همیشه آماده انجام کار هستم.
I11, I1, I15, 

I8, I6 

 به سادگی دچار تنش می شوم.

سلیمی و 
خداپرست 

(1396،) 

I6, I9, I3, I5 

 I2, I1, I10, I7 مصاحبه هستند.دیگران برایم مهم 

 مصاحبه چیزهایم را اینجا و آنجا جا می گذارم.
I10, I6, I5, I1, 

I7 

 I13, I14, I15 مصاحبه بیشتر اوقات آرامش دارم.

 فهم مفاهیم ذهنی و انتزاعی برایم دشوار است.
باقی نصرآبادی و 

 (،1392سلیمانی )

I12, I5, I14, 

I2, I11 

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه تکالیف توجه می کنم. به اجزای

 I12, I8, I3 مصاحبه در مورد کارها دلشوره و نگرانی دارم.
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 مصاحبه با احساسات دیگران همدلی و همدردی می کنم.
I10, I9, I1, 

I18, I11 

 کارها را درهم و برهم می کنم.

کیانی، نوابی نژاد 
و احمدی 

(1396،) 

I6, I8, I10, 

I17, I4 
اعتماد به سازمان

 

 مصاحبه همکاران در سازمان توانمند هستند
I10, I8, I1, I3, 

I4 

 اخبار سازمان به میزان زیادی صحت دارد.
سلیمان زاده و راد 

(1394،) 

I3, I1, I5, I14, 

I16 

 I2, I6, I10, I14 مصاحبه کارکنان سازمان به صالحیت و توانایی مدیران خود اطمینان دارند.

 مصاحبه جو و فضای کاری در روحیه جمعی افراد سازمان تاثیر دارد.
I11, I9, I10, 

I14, I5 

در سازمان هنگام نیاز به راهنمایی روی کمک همکاران می توان 
 حساب کرد.

سلیمی و 
خداپرست 

(1396،) 

I6, I1, I13 

 مصاحبه گذارند.مدیران سازمان به کارکنان به عنوان هم نوع احترام می 
I11, I7, I10, 

I3, I10 

 مصاحبه مدیران سازمان در حفاظت از منافع ارباب رجوع تالش می کنند.
I8, I3, I15, 

I12, I2 

 مصاحبه در سازمان به نوآوری و خالقیت بها داده می شود.
I10, I6, I5, I1, 

I7 

 با ارباب رجوع به عدالت رفتار می شود.

راد سلیمان زاده و 
(، انجم 1394)

شعاع و امین فقه 
(1393،) 

I13, I14, I15 

 مصاحبه کارکنان در سازمان در هنگام بیان نظرات احساس امنیت می کنند.
I12, I5, I14, 

I2, I11 

اخالق حرفه ای
 

اخالق فردگرایانه
 

مدیر در اتخاذ تصمیمات سازمان رضایت بیشتر کارکنان را مالك 
 قرار می دهد.

پورحسن 
(1397،) 

I3, I4, I11, I5 

مدیر در اتخاذ تصمیمات  سازمان منافع اکثر  کارکنان را مورد 
 مالحظه قرار می دهد.

 I12, I8, I3 مصاحبه

مدیر  در اتخاذ تصمیمات  سازمان به نتایج پایانی بیشتر اهمیت می 
 دهد.

 مصاحبه
I10, I9, I1, 

I18, I11 

کاری ام بر اصول و قواعد از  مدیر در اتخاذ تصمیمات و مسؤلیت
 پیش تعیین شده تأکید

 کند.می

انجم شعاع و امین 
 (،1393فقه )

I6, I8, I10, 

I17, I4 

 مصاحبه در آغاز کار اهداف  سازمان را تشریح می شود.
I10, I8, I1, I3, 

I4 

اخالق وظیفه گرایانه
 دارد.مدیر در فرایند اداره  سازمان با همه کارکنان ارتباط  

رحیمی و آقابابایی 
(1392،) 

I3, I1, I5, I14, 

I16 

 در تصمیم گیری های سازمان خود مختار هستم.
نصرآبادی و 

 (،1395اربابیان )
I2, I6, I10, I14 

 (،2016عابد ) برای نظرات جمع اهمیت قائلم.
I11, I9, I10, 

I14, I5 

 I6, I1, I13 مصاحبه نظرات و عقاید خود را بر جمع ترجیح می دهم.
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 مصاحبه در سازمان زمینه مناسب برای بیان نظرات وجود دارد.
I11, I7, I10, 

I3, I10 

 از برقراری هرگونه رابطه عاطفی با  کارکنان دوری می کنم.
فجری و حیدری 

(2016،) 

I8, I3, I15, 

I12, I2 

اخالق عدالتی
 

 مصاحبه اجتناب می کنم.از واگذاری مسئولیت های خود به  کارکنان 
I12, I3, I2, I8, 

I2 

 مصاحبه به فردی که نظر می دهد اهمیت می دهم.
I13, I9, I5, I4, 

I12 

به انگیزه های  کارکنان برای ارائه نظراتشان درتصمیمات  سازمان 
 اهمیت می دهند

نصرآبادی و 
 (،139اربابیان )

I5, I8, I7, I6, 

I4 

مربوط به  سازمان بر اصول اخالقی تاکید می در تصمیم گیریهای 
 شود

رحیمی و آقابابایی 
، جعفری و 1392)

همکاران 
(1395،) 

I5, I11, I4, I13 

اخالق حقوقی
 

 مصاحبه در تصمیم گیری بر آزادی فرد در اظهار نظر اهمیت داده می شود.
I1, I2, I11, I7, 

I15 

 در تصمیم گیری بر چند قاعده کلی متکی هستم.
(، 2006الیزابت )
 (،2016روی )

I8, I7, I11, I18 

 مصاحبه برای رسیدن به اهداف  سازمان تالش می کنم.
I7, I3, I9, I12, 

I17 

 همکاران را به بیان نظرات شخصی ترغیب می کنم.

جعفری و 
همکاران 

(1395،) 

I1, I9, I13 

عوامل اثرپذیر
 

عملکرد
 

 است رشته ی تحصیلی شما با شغلتان مرتبط
فجری و حیدری 

(2016،) 
I3, I7, I19 

 مصاحبه شغل فعلی تان با تجربه ی کاری شما مرتبط است
I11, I3, I14, 

I12, I9 

 (،2016روی ) استعداد و توانایی هایتان با شغل فعلی شما متناسب است
I10, I1, I12, 

I14 

م مستقیکارکنان در انجام وظایف پیچیده و متنوع از سوی مسئول 
 خود، حمایت می شوند

 I6, I7, I5, I7 مصاحبه

برای انجام وظایف محوله، نیاز به هماهنگی با سایر افراد و 
 واحدها دارید

مریدوال و پریتی 
(2014،) 

I10, I3, I18, I2 

سایر بخش ها و قسمت های زیربط در اجرای وظایف محوله ی 
 دارندشما، حمایت و پشتیبانی و همکاری الزم را 

 I7, I5, I1, I7 مصاحبه

به هنگام بروز مشکالت فردی، از حمایت مدیران خود 
 برخوردارید

سئوك و 
 (2013همکاران )

I11, I8, I4, I9 

 I4, I2, I6 مصاحبه برای انجام امور محوله بودجه و اعتبار کافی در اختیار دارید

 مصاحبه محوله زیاد استمیزان تمایل و انگیزه شما نسبت به انجام وظایف 
I4, I2, I8, I15, 

I9 

 I8, I2, I19, I1 مصاحبه در تصمیم گیری های سازمان مشارکت می کنید

در هنگام نشان دادن ابتکار عمل در انجام امور، از پاداش های 
 معنوی و مادی بهره مند می شوید

فجری و حیدری 
(2016،) 

I11, I1, I15, 

I8, I6 

 I6, I9, I3, I5 مصاحبه امور محوله مسئولیت پذیر هستیددر انجام 
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وظیفه ای که انجام می دهید، به عنوان نتیجه ای از عملکرد 
 برجسته یک واحد سازمانی است

 I2, I1, I10, I7 مصاحبه

دریافت شما با توجه به نوع کار و مسئولیت ها در سازمان در 
 باشدمقایسه با کارکنان مشابه، منصفانه می 

 مصاحبه
I10, I6, I5, I1, 

I7 

 از ابتکارات و نوآوری شما در کار، قدردانی می شود
رحمانی و رجب 

 (،1395دری )
I13, I14, I15 

 مصاحبه به منصفانه بودن تصمیمات مسئوالن خود اطمینان دارید
I12, I5, I14, 

I2, I11 

سازمان، نظیر تصمیمات مسئولین مافوق در خصوص منابع انسانی 
حقوق و دستمزد، ارزیابی کارکنان، آموزش، ارتقاء، اخراج و ...، 

 منطبق با قوانین و مقررات استخدامی است

مریدوال و پریتی 
(، سئوك 2014)

و همکاران 
(2013،) 

I3, I4, I11, I5 

 I12, I8, I3 مصاحبه رعایت مفاد قانون، در اتخاذ تصمیمات مالك عمل قرار می گیرد

 مصاحبه از کیفیت کاری که انجام می دهید مطلع می شوید
I10, I9, I1, 

I18, I11 

از ناحیه مسئولین در جریان روش های بهبود عملکرد خود قرار می 
 گیرید

(، 2016عابد )
ونینگ و 
کورودین 

(2015،) 

I6, I8, I10, 

I17, I4 

 گیریدبه موقع در جریان نتایج مثبت و منفی کار خود قرار می 
تاتیانا و ولگا 

(2020،) 

I10, I8, I1, I3, 

I4 

 مصاحبه از نقاط ضعف و قوت عملکرد خود مطلع می شوید
I3, I1, I5, I14, 

I16 

 کارهای شما به طور منظم، مورد ارزیابی قرار می گیرد

رابیندرا و 
همکاران 

(2015،) 

I2, I6, I10, I14 

برنامه ریزی را برای شما فراهم کار شما زمینه ی انجام طراحی و 
 می کند

 مصاحبه
I11, I9, I10, 

I14, I5 

شرایط فیزیکی محیط کار جوانب ایمنی و بهداشتی کار رعایت 
 شده است

فجری و حیدری 
(2016،) 

I6, I1, I13 

برای انجام وظایف محوله تجهیزات و تسهیالت کافی در اختیار 
 شما قرار داده شده است

 مصاحبه
I11, I7, I10, 

I3, I10 

 مصاحبه فقدان امکانات، مانع از انجام امور محوله می شود
I8, I3, I15, 

I12, I2 

رهبری اخالقی
 

 از اخالقی بودن اقدامات مدیرانم اطمینان دارم.
بسطامی و طاهایی 

(1393،) 

I12, I3, I2, I8, 

I2 

 مصاحبه گوید جدی است.مدیر من در آن چه می
I13, I9, I5, I4, 

I12 

 زنم.هایم را میها حرفبه مدیران مافوقم اعتماد دارم و به آن
سالجقه و صفری 

(1394،) 

I5, I8, I7, I6, 

I4 

-مدیر من به عالیق زیردستانش بیش از عالیق خودش اهمیت می

 دهد.
 I5, I11, I4, I13 مصاحبه

 کند.مدیر من بدون دلیل موجه از زیردستان انتقاد نمی
سالجقه و صفری 

(1394،) 

I1, I2, I11, I7, 

I15 

 I8, I7, I11, I18 مصاحبه های خود در محل کار آشنا هستم.من با مسئولیت
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 مصاحبه دانم که مدیرم از من چه انتظاری دارد.من می
I7, I3, I9, I12, 

I17 

 دانم.من حوزه اختیاراتم را در کارهای گروهی می

رابیندرا و 
همکاران 

(2015،) 

I1, I9, I13 

مدیران از پیشنهادات ارائه شده توسط کارکنان در تصمیمات 
 کنند.استفاده می

(، 2016عابد )
ونینگ و 
کورودین 

(2015،) 

I3, I7, I19 

 مصاحبه کند.های چالشی را به  کارکنان تفویض میمدیر من مسولیت
I11, I3, I14, 

I12, I9 

عدالت و برابری در فعالیت هایشان کارکنان در سازمان ما به 
 پایبند هستند.

 مصاحبه
I10, I1, I12, 

I14 

 کند.مدیر سازمان از من در گرفتن تصمیمات مهم نظرخواهی می
بسطامی و طاهایی 

(1393،) 
I6, I7, I5, I7 

ت اجتماعی
مسئولی

 

توجه اعضای سازمان به عدم مصرف بیهوده امکانات و اموال 
 سازمان چقدر است؟

 I10, I3, I18, I2 مصاحبه

میزان توجه سازمان به ارائه خدمات ارزان به مشتریان چقدر 
 است؟

 I7, I5, I1, I7 مصاحبه

میزان توجه اعضای سازمان به رعایت استانداردهای سازمانی چقدر 
 است؟

فجری و جیدری 
(2016،) 

I11, I8, I4, I9 

فساد ادارای در  میزان توجه به وضع مقررات در راستای کاهش
 سازمان چقدر است؟

 I4, I2, I6 مصاحبه

میزان توجه سازمان به تفسیر صحیح قوانین برای اعضا و تالش در 
 جهت اجرای آنهاچقدر است؟

مالیی و گلپرور 
(1393،) 

I4, I2, I8, I15, 

I9 

میزان توجه به تدوین ضابطه ها ومقررات سازمان درجهت 
 در قبال مراجعه کنندگان  چقدر است؟مسئولیت پذیری سازمانی 

 I8, I2, I19, I1 مصاحبه

میزان توجه به ارائه خدمات مستمر و پایدار به شهروندان چقدر 
 است؟

 مصاحبه
I11, I1, I15, 

I8, I6 

میزان توجه سازمان به آموزش منشور اخالقی به کارکنان چقدر 
 است؟

سلیمی و موسوی 
(1398 ،)

درخشانمهر و 
 همکاران

(1398،) 

I6, I9, I3, I5 

میزان توجه سازمان به برخورد عادالنه و بدون تبعیض کارکنان با 
 مشتریان چقدر است؟

 I2, I1, I10, I7 مصاحبه

غیرمالی سازمان در زمینه مبارزه با بیماری _میزان حمایت مالی 
 های خاص چقدر است؟

 (،2016روی )
I10, I6, I5, I1, 

I7 

غیرمالی سازمان از خدمات  سازمان چقدر  _مالی میزان حمایت 
 است؟

 I13, I14, I15 مصاحبه

یادگیری سازمانی
 

 مصاحبه توانمندی ها و قابلیت های کارکنان ارتقاء می یابدسازمان  در این
I12, I5, I14, 

I2, I11 

بر بهبود مهارت ها و قابلیت های کارکنان تاکید سازمان  در این
 می شود

انی انیس و 
(، گییلین 2016)

(2015،) 

I3, I4, I11, I5 
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 I12, I8, I3 مصاحبه درك و اعتماد متقابل توسعه می یابدسازمان در این 

 مصاحبه بر یادگیری از طریق انجام فعالیت ها تاکید می شودسازمان در این 
I10, I9, I1, 

I18, I11 

محسوب می ، رشد فردی و رشد سازمانی ارزش سازماندر این 
 گردد

فجری و حیدری 
(2016،) 

I6, I8, I10, 

I17, I4 

 مصاحبه ، یادگیری تیمی فرآیند محور مورد تاکید استسازماندر این 
I10, I8, I1, I3, 

I4 

 مصاحبه ، شیوه تفکر سیستمی دنبال می شودسازماندر این 
I3, I1, I5, I14, 

I16 

فراموشی سازمانی
 

 مأموریت و سازمان به آنها تعهد و کارکنان شغلی درگیری

 خیلی فراموشی و اصالح به منجر پیشبرد فعالیتهای در سازمان

 است اثرگذار

درخشانمهر و 
همکاران 

(1398،) 

I2, I6, I10, I14 

 ذینفعان با سازنده تعامل اخالق حرفه ای در سازمان باعث ایجاد

 موجود می شود دانش ارزیابی جهت

مالیی و گلپرور 
(1393،) 

I11, I9, I10, 

I14, I5 

نادیده گرفتن برخی از خطاهای کارکنان سازمان توسط مدیر به 
 دلیل باال بودن نگرش اخالقی وی می باشد.

 I6, I1, I13 مصاحبه

ت کارکنان
خالقی

 

من غالبا این توانایی را دارم که راه حل مسئله خود را پیش بینی 
 نمایم

جعفری، خراسانی 
قرائی و نژاد، 

 (،1395یعقوبی )

I11, I7, I10, 

I3, I10 

 مصاحبه کنممن اغلب ایده های خوبی را در مورد مسائل کاری مطرح می
I8, I3, I15, 

I12, I2 

کنم که یک شیوه گام به گام برای حل مسائل بهتر احساس می
 باشد

 مصاحبه
I10, I6, I5, I1, 

I7 

نموده ام به آسانی دستاوردها و من اغلب برای اهدافی که تعیین 
 آسایش خود را فدا می کنم

مالیی و گلپرور 
(، روی 1393)

(2016،) 

I13, I14, I15 

اشتیاق شغلی
 

 مصاحبه هنگام کار کردن سرشار از انرژی هستم.
I12, I5, I14, 

I2, I11 

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه کنم.هنگام کار کردن احساس قدرت و انرژی می

 I12, I8, I3 مصاحبه توانم مدت زمان طوالنی را بدون وقفه کار کنم.می 

 در کارم همیشه پشت کار دارم حتی اگر اوضاع خیلی خوب نباشد.
آل ابراهیم 

(1395،) 

I10, I9, I1, 

I18, I11 

 کاری که انجام می دهم را کامال معنی دار و هدفمند می دانم.

جعفری و 
همکاران 

(1395،) 

I6, I8, I10, 

I17, I4 

 مصاحبه کارم را با عالقه زیادی انجام می دهم.
I10, I8, I1, I3, 

I4 

 شغلم به من دلگرمی می دهد.
رحمانی و رجب 

 (،1395دری )

I3, I1, I5, I14, 

I16 

 I2, I6, I10, I14 مصاحبه به کاری که انجام می دهم افتخار می کنم.

 کارم مرا به تالش وا می دارد.

انیس و انی 
(، گییلین 2016)

(2015،) 

I11, I9, I10, 

I14, I5 

ت 
کیفی

زندگی 
کاری

 

حقوق دریافتی شما در سازمان با معیارهای مورد نظرتان مطابقت 
 دارد.

 I6, I1, I13 مصاحبه
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 از شرایط فیزیکی در محیط کار خود رضایت دارید.

درخشانمهر و 
همکاران 

(1398،) 

I11, I7, I10, 

I3, I10 

شغل شما امکان رشد ظرفیت و تواناییهای بالقوه را برایتان فراهم 
 کند.می

 مصاحبه
I8, I3, I15, 

I12, I2 

 مصاحبه باشد.مقررات مربوط به ترفیعات ساالنه کارکنان واضح می
I12, I3, I2, I8, 

I2 

مسائل و مشکالت  کارکنان بر طبق اصول و قوانین بررسی و حل 
 شود.می

و جعفری 
همکاران 

(1395،) 

I13, I9, I5, I4, 

I12 

تان در زندگی غیر کاری شغلتان مانع ایفای سایر نقشهای اجتماعی
 شود.می

انیس و انی 
(2016،) 

I5, I8, I7, I6, 

I4 

 آورد.های جانبی را فراهم میشغل شما امکان یادگیری مهارت
اکبری و همکاران 

(1397،) 
I5, I11, I4, I13 

، زمینه کدگذاری محوری 2های جدول بر اساس مفاهیم و مقوله
های مرتبط با فراهم شد در کدگذاری محوری بین مفاهیم و مقوله

گردد این هم ارتباط برقرار گردید. همان طور که مالحظه می
طبقه بوده و هر یک از طبقات دربرگیرنده  18جدول حاوی 

 قات و مفاهیم مربوط به خود است. زیرطب
 

 نتیجه گیری
شناسایی شاخص ها و مولفه های موثر بر پژوهش حاضر با هدف 

انجام شد.در  ارتقا اخالق حرفه ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی
خبره مصاحبه انجام شد  20های اخالق حرفه ای، با شناسایی مولفه

محوری، مولفه ها تعیین شدند. پس از کدگذاریهای باز، انتخابی و 
دهد که از میان شاخصهای نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می

مؤلفه اصلی قابل شناسایی است بر این اساس،  4)گویه( موجود، 
های اخالق فردگرایانه، اخالق وظیفه گرایانه، اخالق عدالتی، مولفه

حرفه های اصلی و تشکیل دهنده اخالق اخالق حقوقی جزء مولفه
دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میای می باشند. 

مؤلفه اصلی قابل شناسایی است. بر  9های )گویه( موجود، شاخص
ای کارکنان های تاثیر گذار بر ارتقاء اخالق حرفهاین اساس، مؤلفه

فرهنگ سازمانی، خرد سازمانی، شامل،  سازمان تامین اجتماعی
، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه فکری، اعتماد سازمانی

بودند. نتایج  انگیزش شغلی، هوش معنوی، ویژگی های شخصیتی
های )گویه( دهد که از میان شاخصحاصل از تحلیل عاملی نشان می

ای همؤلفه اصلی قابل شناسایی است. بر این اساس، مؤلفه 8موجود، 
ارکنان سازمان تامین اجتماعی ای کتاثیر پذیر از ارتقاء اخالق حرفه

عملکرد سازمانی، رهبری اخالقی، مسئولیت اجتماعی، شامل، 
یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی، خالقیت کارکنان، اشتیاق 

، در ارتباط با این یافته پژوهشبودند.  شغلی و کیفیت زندگی کاری
برخی پژوهشگران به نتایجی همسو دست یافتند که به ذکر چندی 

(، در پژوهشی دریافتند که 17شاره می گردد. پارسائی و راغی )ا
هایی که رتبه باالی ایفای مسئولیت اجتماعی، رعایت اصول شرکت

ای و رتبه باالی حاکمیت شرکتی، داشته اند، عملکرد اخالق حرفه

اند. درخشانمهر و مالی بهینه در صنعت خود را نیز تجربه کرده
دریافتند که توان پیش بینی عملکرد (، در پژوهشی 18همکاران )

حسابرسان مستقل از طریق مولفه های اخالق حرفه ای، رهبری 
اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد 
که رابطه بین اخالق حرفه ای و عملکرد حسابرسان مستقل، از طریق 

 ی شود. رهبری اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی، میانجی گری م
 اخالقدر تبیین نتایج بدست آمده می توان چنین بیان نمود که 

ای  یکی از مسائل اساسی همۀ جوامع بشری است. در حال حرفه
حاضر، متأسفانه در جامعۀ ما در محیط کار کمتر به اخالق 

های شود. در حالی که در غرب سکوالر، در دانشای توجه میحرفه
ای ای با عنوان اخالق حرفهمربوط به مدیریت و سازمان، شاخه

نی ما در مدیریت، به اخالق توجه وجود دارد، ولی در جامعۀ دی
های اخالق کافی نشده است. جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی

ای مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد حرفه
د. سازی شوتعامل با یکدیگر و... تعریف، و برای تحقق آن فرهنگ

 اندرسیده امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ
ها و تعهدات اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیتکه بی

انجامد. به همین دلیل، بسیاری از اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می
های موفق برای تدوین استراتژی اخالقی احساس نیاز کرده، شرکت

اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر و به این باور رسیده
معیارهای اخالقی همچون نقشه های راهنمایی الق رسوخ کند. اخ

هستند که به اعضاء یک سازمان کمک می کنند تا نقش های خود 
را به روشنی و وضوح کاملی ایفاء نمایند. این معیارها برگرفته از 
فرهنگ بومی، فرهنگ مدنی و به خصوص در کشور ما متأثر از 

ینکه اخالق هم به جنبه مثبت دین مبین اسالم است. صرف نظر از ا
 و هم به جنبه منفی آن اطالق می شود، کلمه اخالق به آن دسته از
صفات مثبت که با هنجارهای جامعه همخوانی دارند اطالق می 
شود. اصوال اخالق شغلی منفصل از موضوعات مادی بوده و بعد 
معنوی طبقات مشاغل را که دارای اهداف و منافع مشترك هستند 
در بر می گیرد و امروز به این نوع اخالق، اخالق حرفه ای می 

ات مربوط به خود را دارد که گویند. هر حرفه ای نیز رفتار و تعهد
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برگرفته از اساسنامه آن حرفه است. حرفه های مختلف بر حسب 
میزان حساسیت و وظیفه ای که در خدمت به جامعه دارند دارای 
معیارهای اخالقی متفاوت می باشند. معیارهای اخالقی اصول 
مشترك خصوصیت ارزش ها و صالحیت هایی را مشخص می کنند 

ازمان را به هم پیوند می دهد. اخالق حرفه ای، که اعضای یک س
این قدرت را برای فرد و یا یک بعد سازمان فراهم می نماید که 
خود کنترل و خود بهبودگر باشند. رعایت اخالق حرفه ای، قابلیت 
سازمان ها را در کسب و کار افزایش داده و هزینه های سازمان و 

ان تأمین اجتماعی را نیز نمی دهد. بنابر این سازمجامعه را کاهش می
توان بی نیاز از اصول اخالق حرفه ای و به ویژه سرآمدترین آنها که 
همانا صداقت و درستکاری است، دانست. بی شک در سازمان تأمین 
اجتماعی نیز وظایف افراد در قالب انجام وظایف نقشی و شغلی خاص 

به آنها  و پیشبرد وظایفی است که در راه تحقق اهداف سازمانی
محول می شود. اگر اخالق حرفه ای بر ساختار سازمانی، فرهنگ 
سازمانی، و نظام آموزش و اطالع رسانی شرکت حاکم باشد و اصول 
اخالق حرفه ای از طرف کارکنان و مدیران شرکت مراعات گردد، 
از چند جهت در موفقیت سازمان تأمین اجتماعی مؤثر خواهد بود: 

فه ای به عنوان یک ارزش در میان نیروی اوال: اصول اخالق حر
انسانی شرکت نهادینه خواهد شد. ثانیا: بین شرکت و کارکنان أن 
روابط مؤثر، شفاف و دوستانه برقرار می شود. ثالثا: شرکت شاهد 

اخالق  پویایی و ارتقاء عملکرد مثبت کل مجموعه خواهد بود.
ازمان دارد و ای نقش راهبردی در موفقیت معطوف به آینده سحرفه

پذیر و متضرر کرده است. ها را سخت آسیبدوری از آنها، سازمان
ای موجب مزیت استراتژیک یابی سازمان به اخالق حرفهدست

های تبلیغاتی را صرف اخالقی سازی سازمان شود. بخشی از هزینهمی
ها کنید تا تاثیر ژرف آن را در موفقیت سازمان تجربه کنید. سازمان

اند و از طرف دیگر اخالق ورزی و پایبندی خواهان اخالق از طرفی
بینند و این مهمترین مانع به اخالقیات را دردسر زا و مانع آفرین می

ای است. مشکل عمده ها در روی آوردن به اخالق حرفهسازمان
ها در این مقام مهارت مواجهه با مسایل اخالقی سازمان سازمان

ه اخالق کار و ضعف در رعایت اصول ها بتوجهی سازمانبی .است
نفعان بیرونی، اخالقی در برخورد با نیروی انسانی سازمان و ذی

تواند مشکالتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان می
و اقدامات آن را زیر سؤال ببرد. اخالق کار ضعیف بر نگرش افراد 

ند بر عملکرد توانسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر است و می
 فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد. 

جا از آن :شودمی پیشنهاد آمده بدست هاییافته به توجه با نهایت در
که اخالق حرفه ای بر عملکرد شغلی تاثیر دارد لذا توصیه می شود 
یک کمیته مدیریت اخالق در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردد. 

ه باالی سازمان تشکیل شود و مدیر کل، این کمیته باید از افراد رد
ریاست این کمیته را برعهده داشته باشند. این کمیته مسئول مستقیم 
حل معضالت اخالقی بر مبنای سند جامع اخالقی به وسیله تفسیر 
خط مشی و رویه هاست. همچنین از آنجا که اخالق حرفه ای بر 

ول اخالق در عملکرد شغلی تاثیر دارد لذا توصیه می شود یک مسئ
ی موضوع کنار یا در قالب معاونت اخالق انتخاب گردد که درباره

های اخالقی در محیط کار مخصوصاً حل معضالت اخالقی آموزش 

کافی دیده و از تخصص اخالق حرفه ای در کار خود برخوردار 
است و معضالت پیش آمده بین کارکنان با یکدیگر، مدیران را بر 

 ل و فصل نماید.نای اصول اخالقی حمب
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