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چکیده
تصمیمگیری اخالقی ،یک فرآیند چند وجهی است و این پدیده به عنوان چالشی برای سازمانهای مرررد نهرراد تلقرری میشررود.
هدف اصلی پژوهش حاضر فهم و شناسایی ابعاد و مؤلفههای تشکیل دهنده و مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی افررراد و ارا رره مرردلی
بومی برای سازمانهای مرد نهاد و داوطلبانه میباشد .ماهیت این پژوهش اکتشررافی برروده کرره برره روش بنیرادی و بررا اسررتفاده از
رویکرد نظریه داده بنیاد انجا گرفته است .مشارکتکنندگان در این پژوهش شامل مدیران و افراد کارشررناد در سررازمانهررای
مورد مطالعه در استان همدان بوده که به روش نمونهگیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی شناسایی شدند که با توجرره برره اصررل
اشباع و کفایت دادهها ،در مجموع با  20نفر مصاحبه شد .یافتههای حاصل از طراحی مرردل پررارادایمی نشرران داد ،تصررمیمگیری
اخالقی تحت تأثیر مجموعهای از عوامل بین فردی ،سازمانی و فراسازمانی و مذهبی صورت میگیرد .درنهایت نتیجهگیری شررد
که شرایط مذکور بهطورکلی موجب شدهاند پدیدهای به نا تصمیمگیری اخالقری توسررعه و در ایرن نرروع و شررکل از سررازمانها
مورد توجه افراد واقع شود و پیامدهای چنین تصمیماتی ،منعکس کننده رفتار اخالقی مثبت ،ایجرراد انگیرزه مثبررت در ذینفعرران و
مرد  ،انضباط اقتصادی و انضباط اجتماعی در جامعه است.
کلیدواژهها :تصمیمگیری ،تصمیمگیری اخالقی ،سازمانهای مرد نهاد ،رویکرد داده بنیاد.
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مقدمه

یکی از فراگردهایی که تما مدیران بهطور مداو با آن سروکار دارند

«تصمیمگیری»1

میباشد .تفکیک

ناپذیری تصمیمگیری از مدیریت به حدی است که برخی آنها را مترادف یکدیگر دانستهاند

(Khosrow

) .Abadi & Rezaei Manesh, 2015از سوی دیگر رشد مقوله اخالق 2و تررأثیر آن بررر نظا هررای تصررمیم
گیری در سازمانها از اهمیت فزایندهای برخوردار گردیده است .امروزه اندیشمندان علم مدیریت به ایررن
باور رسیدهاند کرره مرردیران در هنگررا اخررذ تصررمیمات ،بایررد مؤلفررههای اخالقرری را مرردنظر قرررار دهنررد و
تصمیماتشان ،بُعد اخالقی را دارا باشد .تصمیمگیری در حوزه علررم مرردیریت برردون توجرره برره مؤلفررههررای
اخالق و مسئولیت اجتماعی ،واقع بینانه نیست .ازجمله طرق مؤثر به منظور وارد ساختن مباحث اخالقی در
امور روزمره انسانی ،لحاظ کردن اخالق در تصررمیمگیررری اسررت ).(Azar, Rabieh, & Gheitasi, 2008

فرایند تصمیمگیری اخالقی 3زمانی آغاز میشود که یک شخص با یک وضررعیت بغرررن اخالقرری مواجرره
میشود .سپس شخص ،قضاوت میکند و نیات رفتاری خود را شکل میدهد .این فرایند متأثر از عوامررل-
فردی ،موقعیتی و مشروط به موضوع است ) .(Ali Akbari & Ramezani, 2017اخیراً ،تررأثیر ارزشهررای
شخصی بر روی قضاوتهای اخالقی بررهطور رسررمی در مرردلهررای تصررمیمگیررری اخالقرری در سررازمانها
تشخیص داده شده اسررت .هانررت و ویتررل ( ،)1991ارزشهررایی را در مدلشرران برره عنرروان یکرری از چنرردین
ویژگی شخصی در نظر گرفتهاند که بهطور بالقوه بر تما مراحل فرایند تصررمیمگیررری تررأثیر مرریگررذارد
) .(Hunt & Vitell, 1986نقش ارزشهای شخصی در تصمیمگیریهررای اخالقرری نیررز بررهطور صررری در
مدل نظری برل و گرشا

( )1985تشخیص داده شده است ).(shafer et al., 2001, p.255

به نظر کریم و چوی ( )2003فرایند تصمیمگیری اخالقی میتواند بسیار سریع رخ دهد و منجر به حل یک
موضوع اخالقی شود .این مفهو فقط در ارتباط با موضوعاتی مصداق مییابد کرره برررای آن موضروعات،
رهنمودها یا استانداردهای صری

و روشن موجود باشد و تعارضی بین اصول وجود نداشته باشد & (Kim

) .Choy, 2003اخالق پژوهان انتقادهای زیادی در رابطرره بررا فراینرردهای سادهسررازی شررده تصررمیمگیررری
اخالقی مطرح کردهاند ) .(Ali Akbari & Ramezani, 2017ازاینرو ،مدلسازی پیشایندها و پسایندهای
تصمیمگیری اخالقی ،علیالخصوص در سازمانهایی که اهمیررت تصررمیمگیررری در آنهررا نمررود بیشررتری
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دارد ،یک اقدا انکار نشدنی و ویژه تلقی میشود .ازجمله اینگونه سازمانها ،سازمانهای مرررد نهرراد یررا
بهاختصار "سمن" میباشند .انجا بررسی و مصاحبههای غیر رسمی اولیه با برخی از مدیران این

سررازمان-

ها ،گواه بر این است که اخالقمداری 1و تصمیمگیریهای اخالقی در سطوح مختلف اینگونه سازمانها
میتواند اثرات و تبعات مثبتی را برای اقتصاد ،صررنعت و جامعرره رقررم زنررد .ایررن در حررالی اسررت کرره ایررن
سازمانها در سالهای اخیر با روند صعودی تصمیمگیریهای غیرمدبرانرره و غیررر اصررولی و برره نرروعی غیررر
اخالقی مواجه بودهاند ) (Faramarz Gharamalki, 2008و این رویه معیررو  ،باعررث هرردر رفررت انررر،ی،
منابع مالی ،زمان و از همه مهمتر خدشه دار شدن اعتماد مرد جامعه به سمنها شده و خواهد شد.
در مبحث اخالقی سازی سمنها ،توجه به ممیزی اخالقی در هرگونه تصمیمسازی به منزله امر و توصیه-
ای راهبردی بوده و فرایند تصمیم گیری در اینگونرره سررازمانهررا بایسررتی دارای مرحلرره اخالقرری باشررد برره
گونهای که قبل از تصویب تصمیمها به نحو کارشناسانه باید مطمئن شد کرره ایررن تصررمیم خررالف اخررالق
نیست ) .(Faramarz Gharamalki, 2008, pp.80-81در همین زمینه بررا وجررود جسررتجوهای فررراوان تنهررا
تعداد محدودی از پژوهشها به ارا ه مدلهای مختلف تصمیم گیری اخالقی در سازمانهررا پرداختررهانررد و
پژوهشی که به طورخاص به موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری اخالقی در سازمانهررای مرررد
نهاد و داوطلبانه در ایران و خارج از کشور بپردازد ،یافت نشد که سهمیرراری ایررن پررژوهش در ارا رره مرردل
بومی فرایند تصمیمگیری مبتنی بر اخالق برای این سازمانهاست که فعالیررتهررا و نیررروی انسررانی در ایررن
سازمانها به خاطر تفاوت در ساختار ،فرهنگ و جنس نیروی کار که داوطلبانه 2است ،متفرراوت میباشررد.
ازاینرو ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخی جامع و روشن به این پرسشها خواهد بود که تصمیمات اخالقی
در این نوع از سازمانها به چه نحوی اتخاذ میگردد؟ عوامل مؤثر بررر فراینررد تصررمیمگیررری اخالقرری ایررن
سازمانها چه ابعاد و مولفههایی میباشد؟ .در دو دهرره اخیرر سررازمانهای مرررد نهرراد از رشررد چشررمگیری
برخوردار بوده و با توجه به تعدد مراکز تصمیمگیری و برخورد سلیقهای با این سازمانها و مخدوش شدن
مرزهای هویتی سازمانهای غیردولتی و حوزه سیاسی و از همه مهمتر رسررمیت یرافتن نقررش سررازمانهررای
غیردولتی و مرد نهاد در فرآیند تصمیمسازی و تصمیم گیری در جامعرره ،ضرررورت فررراهم سرراختن بسررتر
الز برررای مشررارکت مرررد وگررروههررای اجتمرراعی در توسررعه پایردار کشررور مررورد نیراز جرردی میباشررد
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( .)Isazadeh, 2016انجا این پژوهش میتواند به مدیران و دستاندرکاران سازمانهای داوطلبانه و مرد
نهاد کمک نماید تا با شناخت دقیق و موشررکافانه از عوامررل اثرگررذار و اثرپررذیر در حرروزه تصررمیمگیررری
اخالقی و توجه به ممیزی اخالق در تصمیمسازیها ،ضمن جلب اعتماد بیشتر و بهتر آحرراد جامعرره ،منررابع
ارزشمند سازمانهای مرد نهاد به صورت اثربخشتر مدیریت و هزینه شوند ،چرا که دسررتیابی برره فهررم و
شناسایی عوامل تاثیرگذار مدل مورد نظر میتواند راهگشای پژوهشهای بعدی باشد.
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

به دلیل ماهیت اکتشافی پژوهش کیفی ،1اهمیت مرور ادبیات موضوع تا حرردود زیرادی کرراهش پیردا
میکند ) .(Danaie Fard et al., 2013البته مرور پیشینه پژوهش در تحقیق کیفری باعررث روشررن شرردن
مرزهای تحقیق میگردد ،هرچند پژوهشگر همواره باید ماهیت اکتشررافی پررژوهش را در ذهررن داشررته
باشد .بر ایناساد در این بخش نگاهی گذرا بر ادبیات نظری و مطالعات پیشین در حوزه تصمیم گیررری
اخالقی خواهیم داشت.
هربرت سایمون در رابطه با مفهو و مکانیسم تصمیمگیری مطالعات زیادی به عمل آورده است .از نظررر
او ،مدیریت و تصمیم گیری دو وا،ه مترادف میباشد ( .)Simon, 1960به گفته بارنارد تصمیمگیری اصل
و اساد وظایف مدیران را تشکیل میدهد ) .(Barnard, 1938, pp.189-197استار نیز معتقد است تصمیم
گیری ،پایه و اساد تما وظایفی است که مدیر در سازمان انجا مرریدهررد ) .(Star, 1971تصررمیمگیررری
عبارت است از انتخا یک راه از میان راههای مختلف .از این تعریف اینگونه برداشت میشود که ،کار
اصلی تصمیمگیرنده دریافت راه حلهای ممکن و نتای ناشی از آنها و انتخا اصل از میان آنهاسررت و
اگر وی بتواند این انتخا را به نحوی درست و مطلو انجا دهد ،تصمیمهای او مؤثر و سازنده خواهررد
بود ).(Gholipour, 2015, pp.44-45
در بهینه سازی تصمیمگیری ،اخالق اسررالمی میتوانررد نظررا تصررمیمگیری را تحررت تررأثیر قرررار دهررد و
سازمان و جامعه را از آسرریبهررایی مصررون برردارد کرره از درون نفررس و بیرررون ،آن را محاصررره مرریکنررد.
دیدگاههای متفاوتی نسبت به مبانی اخالقرری وجررود دارد .میترروان مباحررث اخررالق اسررالمی را در برتررری
استدالل اخالق اسالمی بدست آورد ) .(Arasto, 2010خیلی از نویسندگان اخالق و سرریرت 2را مترررادف
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میدانند که در آن سیرت ،اعتقاد به رفتار درست یا غلط فرد ،گروه یا جامعه تعبیر و تفسیر میشود .رفتار-
اخالقی 1نشانگر «خو » و «درست» در مقابل «بد» و «غلط» اسررت .رابینررز معتقررد اسررت اخررالق ،مجموعرره
قواعد و اصولی است که رفتار درست و غلط را تعریف میکند .اخالق برره سررخن دیگررر ،مطالعرره فلسررفی
ارزش معنوی رفتار انسانی و قواعد حاکم بر آن است ) .(Faramarz Gharamalki, 2008; 2018از طرفی
تصمیم گیری اخالقی موضوع بسیار جذابی در ادبیات اخالق کسب و کررار اسررت .تصررمیمگیری اخالقرری
یک فرآیند چند وجهی است که عواملی همچون گزینههای چندگانه ،بروندادهای گونرراگون ،پیامرردهای
نامطمئن و مرد نهاد و پیامدهای شخصی آن را بسیار مرد نهاد ساختهاند .مشکل آن اسررت کرره نمیترروان
اصول اخالقی را به ساز و کارهای سادهای تبدیل کرد و آن را راهنمای کارکنان و مرردیران سررازمان قرررار
داد .این مشکل در سازمانهای مرد نهاد و داوطلبانه 2قابل تأمل است ).(Faramarz Gharamalki, 2018

سازمان مرد نهاد یا به اختصار "سمن" و در اصطالح التین « 3» NGOبه تشکلهایی اطالق میشود کرره
توسط گروهی از اشخاص حقیقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده
و غیرانتفاعی ،غیرسیاسرری و عضرروپررذیر میباشررد ) .(Rahimzadeh, 2016, pp.21-22بسریاری از اخررالق
پژوهان در راستای رفع ایرادهای وارده به فرایندهای ساده تصمیم گیری اخالقی ،تالش کردهاند

تررا مرردل-

هایی را ارا ه دهند که بسیاری از جنبهها و ابعاد اثرگذار بر فرایند تصمیمگیرری اخالقری افررراد را پوشررش
دهد .در حقیقت میتوان گفت مدلهای تصمیم گیری اخالقی ،توسعه فراینررد تصررمیمگیرری اخالقری برره
سطحی فراتر از دنبال کردن چندگا ساده و از پیش تعیین شده برای اتخاذ یک تصمیم است .این مرردلها
روز به روز توسعه مییابند و پیچیدهتر میشوند و ابعاد بیشتری را در فرایند پیچیده تصمیم گیری اخالقری
وارد میکنند .بر همین مبنا غالب مطالعات در این خصوص با توجه به مطالعات واین و همیلتررون (،)2003
فرایند تصمیم گیری اخالقی را متأثر از سه عامل فردی ،ساختاری و زمینهای معرفی مینمایند به طوریکرره
فرایند تصمیم گیری اخالقی در درون یک سازمان تمرکررز برر نقررش آفرینرری متقابررل خصیصررههای افررراد،
ویژگیهای زمینهای و شرایط ساختاری دارد ) .(Mehrani et al., 2016از طرفی با توجه به نبود پژوهشی
در خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم گیری اخالقی در سازمانهررای مرررد نهرراد و داوطلبانرره
ایرانی در راستای تبیین و مقایسه با الگوهای مطرح شده در سایر سازمانها و اینکه در این نوع از سازمانها
________________________________________________________________
1-Ethical

Behavior
and Voluntary Organizations
3-Non-Governmental Organization
2-NGOs
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که به لحاظ تشکیالتی ،اهداف و ماموریتی که دارند ،آیا همین عوامل و ابعاد سه گانرره در تصررمیم گیررری
اخالقی مؤثر است یا خیر؟ سوالی است که محقق با توجه به این خالء پژوهش قصد دارد تا مشخص کند
شرایط علّی ،مداخله گر و زمینههای اتخاذ تصمیم اخالقی در این سررازمانهررا برره چرره شررکل میباشررد و بررا
مصاحبه با مدیران و صاحب نظران خبره در این سازمانها بتوان مدلی بومی 1در راسررتای فهررم و شناسررایی
عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم گیری اخالقی ارا ه داد که هدف پژوهش حاضر همین است.
با بررسی سوابق پژوهشهای مرتبط در سایتهای معتبر علمی داخل و خارج کشور ،پژوهشی مرررتبط بررا
موضوع پژوهش حاضر که در سازمانهای مرد نهاد انجا شده باشررد ،یافررت نشررد و سررازمانهرای مررورد
مطالعه به لحاظ ساختار ،فرهنررگ و نرروع نیرروی کررار کرره داوطلبانرره اسررت بررا سررایر سررازمانها متفاوتنررد و
موضوعات پژوهشی در این سازمانها که نوعاً مشابه با سایر سازمانها نیست ،موضوعی نو و جدیرد اسررت
که در ادامه پیشینه و سوابق برخی پژوهشها در خصوص تصمیم گیری اخالقی ارا ه میگردد:
مطهری و محمد داوودی ( ،)2016در پژوهشی با هدف بررسی اینکه تصمیم گیرری اخالقری پریش نیراز
مدیران سازمانهای آموزشی است ،نتیجه گرفتند که عوامررل متعررددی ماننررد فرهنررگ سررازمانی ،وضررعیت
اخالقی و اشتغال ،فضای کاری و  ...تصمیم گیری اخالقی فرد را در سازمان تحت تأثیر قرار میدهد .ایرن
پژوهش در سازمانهای آموزشی بوده و بیشتر به مؤلفههای محیطی پرداخته است.
زنی و همکاران ( ،)2016پژوهشی را با هدف بررسی ایجاد حررس در تصررمیم گیرری اخالقری برره انجررا
رساندند و نتیجه گرفتند که یک سری از تعصبات شناختی و اسررتراتژیهررای فراشررناختی بررر روی تصررمیم
گیری اخالقی مدیران مؤثر است .این پژوهش بیشتر دیدگاه فردی را در نظر گرفته و سایر عوامل بررسری
نشده است.
بومر و همکارانش ( )1987با ارا ه جامعترین مدل رفتار اخالقی ،این رفتار را تحت تأثیر تصررمیمگیرری
اخالقی می دانندکه بر این اساد مدل تصمیمگیری اخالقی را تحررت تررأثیر شررش دسررته از عوامررل شررامل
ویژگیهای فردی ،محیط فردی ،محیط حرفهای ،محیط کار ،محریط سیاسری و دولتری ،و همچنرین محریط
اجتماعی معرفی مینمایند.

________________________________________________________________
Model

1-Indigenous
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پژوهشهای کاربردی ویژهای نیز نشان میدهند که شرایط و عوامل محیطری ماننررد سیاسری ،اقتصررادی،
اجتمرراعی و فرهنگ ری بررر شررکلگی رری و شرردت و ضررعف قواعررد اخالق ری در کسررب وکررار اثرگذارنررد
(.)Mohammadi Eliasi & Badli, 2015

روش پژوهش

پژوهش حاضر در چارچو

رویکرد تفسیری1

و روش شناسی کیفی به انجا رسیده اسررت .از آنجاکرره

این پژوهش به دنبال مطالعۀ کیفی فرایند تصمیمگیررری اخالقرری افررراد در سررمنهاسررت ،نظریررۀ

داده بنیرراد2

همچون یک روش پژوهش کیفی که با استفاده از جمعآوری نظا مند و منظم دادهها و توسعۀ روشها به
شکلی استقرایی و زمینهای در ارتباط با یک پدیررده بررهکررار مریرود )،(Strauss & Corbin, 2008, p.23
مناسب به نظر میرسد.
نظریۀ دادهبنیاد به دنبال نظریه پردازی یا دست کم تحلیل نظری خواهد بود .در این رویکرد روش

نمونه-

گیری ،نمونهگیری هدفمند و نظری است .براین اساد ،مصرراحبه شرروندگان براسرراد حساسرریت نظررری
گررزینش شرردند و مناسرربترررین افررراد تحررت مشرراهده و مطالعرره قرارگرفتنررد تررا اشررباع نظررری 3حاصررل
شود ) (Danayee Fard et al., 2007و همین اشباع نظری مرحلۀ پایانی نمونهگیری بود .در این مطالعرره،
با هدف گردآوری اطالعات ،پس از بیست مصاحبۀ نیمه ساخت یافته ،4از نفررر هفرردهم برره بعررد اطالعررات
جدیدی اضافه نشد و اشباع نظری حاصل شد .در فرایند مصاحبهها ،گزینش مصرراحبهشررونده هررا برره روش
هدفمند و با تکنیک گلوله برفی 5و با حداکثر تنوع انجا گرفت.
مصاحبه ،عمومیترین شکل جمع آوری دادهها در تحقیقات کیفی است که مساله مهمی که مورد توجرره
پژوهشگر باید قرار بگیرد تخصص گرایی و تجربهی افراد برررای شرررکت دادن در ایرن مصرراحبه ،کلیردی
است ( .)Akbarzadeh et al., 2018به همین دلیل مصرراحبه شرروندگان از افررراد خبررره در سررمنهای فعررال
انتخا تا پاسخگوی سوالهای پژوهشی باشند .مدت مصاحبه با توجه به میزان تمایل پاسخ دهی بین  45تا
 60دقیقه بود .پس از پیاده سازی مصاحبهها و بررسی مجدد آنها با افررراد مصرراحبه شررونده فراینررد تحلیرل
دادههای مصاحبهای با استفاده از نر افزار  MAXQD 10انجا و خروجی این نر افزار به صورت پایگرراه
________________________________________________________________
1-Interpretative

Approach
Theory
3-Theoretical Saturation
4-Semi-structured Interview
5-Snowball Technique
2-Grounded
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داده درنهایت در قالب گزارش مطالعه ارا ه شد .مراحل انجا پژوهش در این مطالعه بر اساد شررکل زیررر
میباشد:

شکل  :1مراحل انجام پژوهش حاضر

مشارکتکنندگان شامل مدیران ،صاحب نظران و افراد خبره کرره مسررئولیت هرردایت و اتخرراذ تصررمیم در
سمنها را داشته و اغلب دارای تحصیالت دانشگاهی و آشنا با علو مدیریت بودند ،در سمنهای فعال در
حوزههای سالمت ،خیریه ،آموزشی ،محیط زیست و فرهنگی و هنری و برتر استان همرردان شناسررایی کرره
در جدول  1روش شناسی پژوهش و اطالعات افراد نمونه ارا ه شده است:
جدول( :)1روش شناسی پژوهش
فلسفه

ساخت
گرایی
اجتاا ی

نوع پژوهش

روش

تنوع

حجم

وضعیت

پژوهشی

ددف

نتیجه

استراتژی

پژوهش

مشارکتکنندگان

نمونه

جنسیتی

رویکرد

کیفی

انیادی

اکتشافی

استفهامی

داده
انیاد

ساندای فعال

20
مورد

 14نفر
مرد  6نفر
ز

روش
گردآوری
دادهها
مصاحبه
نیاه
ساختار
یافته

فرایند پژوهش

استراتژی این پژوهش ،اسررتفهامی ) (Blicky, 2005و روش تحلیرل دادههررا ،نظریرهداده بنیراد میباشررد
) (Creswell, 2012بنابراین در این روش توجه اصلی بر تفسیر دادههاست و به جای فراینرردی خطری،
رفت و برگشت مستمر میان گردآوری و تحلیل دادهها در جریان

است ).(Danayee Fard et al., 2007
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در این روش در طی فرآیندی رفت و برگشتی به تدری از دل کدها ،مفاهیم ،از دل مفاهیم ،مقولهها و از
دل مقولهها ،نظریه بیرون میآید ).(Strauss & Corbin, 2008, pp.22-23
در نظریه داده بنیاد ،تجزیه و تحلیل از سه نوع کدگررذاری برراز ،محرروری و انتخررابی تشررکیل شررده اسررت
) .(Strauss & Corbin, 2008بر همین اساد ،دادهها بهطور متناو و مستمر مورد بازبینی و پاالیش قرار
گرفتند و بر پایه تشابهات و سنخیت دادهها میتوان گفت در فرایندی استقرایی ،مجموعررهای از دادههررای
مشابه حول یک مفهو گرد آمدند .مفاهیمی که معانی مشترکی را در خود داشتند ،در قالب مقولررهها کرره
سطحی انتزاعیتر نسبت به مفرراهیم دارنررد ،سررازماندهی شرردند و درنهایرت ،مقولررههایی کرره بررار معنررایی و
محتواییشان از قرابت بیشتری برخوردار بود ذیل ابعاد ویژهای قرار داده شدند .در این پژوهش تالش شد
ضمن درك بافت و زمان ،وفاداری نسبت به دیدگاههای مصرراحبه شرروندگان در تمررا مراحررل تحقیرق
حفظ شود .مراحل مختلف تحلیل در شکل  2ارا ه شده است:

مطالعه
آغازین

(درك مساله)

کد گذاری
ااز

 852کد

کد گذاری
محوری

شناسایی مفاهیم و دسته بندی مقولهها

کد گذاری
انتخاای

روایت نظری

شکل  :2مراحل تحلیل در پژوهش

یافتههای پژوهش

تحلیل دادههای پژوهش بر مبنای رویکرد سه مرحلهای استراود صورت گرفته است .در برخی جملهها
مصاحبه شوندگان از اصطالحاتی استفاده میکردند که مستقیماً به عنوان یک کد ،قابل اسررتفاده بررود و در
برخی موارد ،مفهومی در ورای جمالت پنهان بود که محقق با توجه به نیت گوینده ،یک مفهو را برره آن
نسبت داده و به صورت کد اولیه در نظرگرفته است .کدهای اولیه ،پس از هر مصاحبه پرراالیش شررده و بررا
توجه به سنخیت و تجانس با سایر کدهای کشف شده ،ذیل مفهومی کالنتر قرارگرفته و این فرایند ،بارها
و بارها تکرار شد تا پس از پاالیشهای مکرر ،کدها به مفرراهیم و مفرراهیم نیرز هررر یرک بررر اسرراد فراینررد
تجانس مفهومی ،در قالب مفاهیم گستردهتر به عنوان مقولرره سرراماندهی شرردند و همرین طررور مقرروالت برره
وجود آمده نیز بر اساد منطق مقایسه مستمر ،بر حسب قرابررت مفهررومی در سررطحی انتزاعریتررر در قالررب
طبقات با یکدیگر تلفیق شدند .فرایند ذیگزاکی در گردآوری و تحلیل دادهها تا زمانی پریش مریرود کرره
پژوهشگر به اشباع طبقات دست یابد ).(Danayee Fard et al., 2007
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این مراحل و نحوۀ احصاء مفاهیم و کدها در این بخش توضی داده میشود و درنهایررت مرردل پررارادایمی
ارا ه خواهد شد .الز به ذکر است که برای جلوگیری از حجیم شدن متن مقاله ،از آوردن نقل قررولهررای
مصاحبههای صورتگرفته خودداری شده است.
کدگذاری باز

در کدگذاری باز ،شواهد گفتاری مدیران و خبرگان به مفاهیم کلیدی تعلق گرفررت .پررس از بررسرری و
تجزیه وتحلیل ،درنهایت به  17مقولرره در قالررب کدگررذاریبرراز براسرراد ارتباطررات احصررایی در عملیررات
میدانی بین مقولهها که در  5بُعد اصلی دسته بندی شدند .خالصهای از کدگررذاریبرراز در شررکل  3ارا رره
شده است:
گرد آوری
دادهدا
( 20مصاحبه)

شناسایی
کدها
( 852کد)

شناسایی
مفاهیم
( 100مفهوم)

برساختن
مقولهها

ابعاد
( 6مؤلفه)

( 17مقوله)

شکل  :3خالصه کدگذاری باز (طرح پژوهش)

فرآیندکدگذاری باز بدین صورت بوده اسررت کرره پررس از بررسری دادههررا ،برچسررب زنری برره رویردادها،
رخدادها و استخراج مفاهیم ،هر یک از این مفاهیم با یکدیگر مقایسه شده تا شباهتهررا و تفرراوتهایشرران
مشخص شود .این کار به منظور تشکیل مقولهها صورت پذیرفته است.

به عنوان مثال با مقایسه مفاهیم مختلف ،محقق متوجه شررده اسررت کرره مفرراهیم «توانررایی سررازمان در حررل
مسا ل سازمانی»« ،توان تحلیل راهکارهای مفیرد»« ،فهررم و شررناخت درسررت هرردایت سررازمان» و «توانررایی
استفاده و کاربرد مناسب دانش ذخیره شده» اشاره به یک چیز دارند این که جو و فضای سازمانی ایجرراد
شده ،میتواند رفتار افراد را جهت دهد و مصاحبه شوندگان در صحبتهای خود به این عوامل برره عنرروان
شرایط سازمانی تاثیرگذار اشاره داشتند به این صورت که بسترهای رشد و توسعه تصمیم گیری اخالقی را
فراهم مینماید .با توجه به این مطلب محقق از همۀ مفاهیم فوق مقوله «هوش سازمانی» را استخراج نمرروده
است .این مفهو در سط باالتری از مفاهیم فوق برروده ،انتزاعریتررر اسررت و همرۀ مفراهیم فرروق الررذکر را
پوشش میدهد .دیگر مقولهها نیز به همین صورت استخراج شدهاند .در مجموع  17مقولرره کرره از مفرراهیم
وکدهای متعددی به دست آمدهاند ،شناسایی و استخراج شدهاند.
این مقولهها به تنهایی نمیتوانند حامل معنایی خاص برای تصمیم گیری اخالقی باشند .تنها

هنگامی می-

توانند در پرورش یک نظریۀ مرتبط با تصمیم گیری اخالقی داشته باشند که آنها را در ارتباط بررا

مقولرره-
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های دیگر قرار بدهیم به عبارت دیگر تالش شد ،همزمان بررا تحلیرل مقولررههررای احصرراء شررده و مفرراهیم
مرتبط با آنها ،صورت بندی نظری مرتبط با مدل پارادایمی و ارتباط سازهای مقولهها شکل ابتدایی خررود
را پیدا کند و درنهایت مقولههای مرتبط در  6بُعد دسته بندی و نامگذاری شرردند .در جرردول  2برره عنرروان
نمونه (مقوله سازمانی) ،نتای کدگذاری باز به تخلیص ارا ه شده است:
جدول( :)2نتایج حاصل از کد گذاری باز
مفاهیم

مقولهها

شناخت و پایش مسائل جهانی اثرگذار ار اوم کشور؛ توا یادگیری از الگودای جدید فردنگی و اکار
ارد آ در تعامل میا فردنگی؛ فهم و شناخت درست قومیتدای فردنگی ایرانی.

دوش
فردنگی

توا ارنامه ریزی و زما اندی مناسب فعالیتدا؛ اکارگیری درست منااع در دسترس در جهت
رسید اه ادداف تعیین شده؛ پیگیری مستار ارنامهدا ارای اطاینا از استفاده اهینه از منااع
تخصیص داده شده؛ حضور مستار و میدانی در نحوه اکارگیری.

ددایت
منااع

توا تح یل رادکاردای مفید ،فهم و شناخت درست ددایتسازما  ،توا ایجاد ائتالف دایسازمانی؛
توانایی یادگیری رفتاردا در موقعیتدای غیراستاندارد؛ توانایی استفادهمناسب دانشذخیره شده.

دوش
سازمانی

شناسایی و پایش فرصتدا و قاا یتدای سازمانی جهت ایجاد تغییرات سازنده ،توا ایجاد ائتالف-
دای داخ ی و اسیج آ دا جهت تحقق ادداف و چشم انداز ،توا ارنامه ریزی و نشر چشم انداز و
فراینددای تغییرات سازمانی ،ایجاد شرایطالزم جهت اجرای ارنامهدا.

آگادی و
ارنامه
ریزی

---

---

کدگذاری محوری

کدگذاری محوری مرحلۀ دو تجزیه و تحلیررل در نظریرره پررردازی داده بنیرراد اسررت .هرردف ایرن مرحلرره
برقراری رابطه بین مقولههای تولید شده در مرحلۀ کدگررذاری برراز اسررت.کدگذاری محرروری برتمرکررز و
تعیین یک مقوله به عنوان مقولۀ هستهای یا مرکزی قرار داشته و سپس سررایر مقرروالت برره عنرروان مقرروالت
فرعی به آن ارتباط داده میشوند .در این پژوهش به منظور برقراری پیوند بین مقولهها ،از مدل پررارادایمی
پیشنهادی استراود و کوربین استفاده شده است که به نظریه پرداز کمک میکند تا فرایند نظریه پررردازی
را آسانتر انجا دهد.پس از تعریف مقوله محوری ،با کدگذاری مجدد دادهها انواع شرایط تاثیرگذار بررر
مقولۀ محوری شامل شرایط علی ،زمینهای و بستر ،شرایط مداخله گر ،کنشها و واکررنشهررایی کرره برررای
اداره ،کنترل یا پاسخ به مقوله محوری به وجود میآیند (راهبردها) ،و پیامدهای ناشی از آنها نیز تعریرف
میشوند .طی کدگذاری محرروری ،مقولررههای مسررتخرج از کدگررذاری برراز تحررت  6دسررته شررامل مقولرۀ
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مرکزی ،شرایط علی ،شرایط مداخله گر ،شرایط بستر ،راهبردها و پیامدها قرار گرفتهاند

(Danayee Fard

).& Emami, 2007; Strauss & Corbin, 2008

از بین مقولههای استخراج شده ،مقوله «توسعه تصمیم گیری اخالقی» به منزله مقولۀ مرکزی در نظر گرفته
شده و در مرکز مدل قرار گرفته است .دلیل انتخا این مقوله به منزلرره مقولرره مرکررزی ایرن اسررت کرره در
اغلب دادهها ردپای آن را میتوان به وضوح مشاهده کرد به عبارت دیگر اغلررب پاسررخ دهنرردگان اشرراره
داشته اندکه تصمیمگیری اخالقی نیازمند ساز وکارهایی خاص و متفرراوت اسررت بنررابراین مریترروان ایرن
مقوله را در مرکز قرارداد و دیگر مقولهها را به آن مرتبط نمود .برچسب انتخا شده برای مقولۀ مرکررزی
نیز انتزاعی و در عین حال از جامعیت برخوردار است .خروجی نهایی ایرن تحلیرلهررا پررس از دسررتیابی برره
اشباع نظری در قالب  17کد محوری به دست آمده است که در ادامه به صورت نمونرره در جرردول  3در 6
دسته نامگذاری و مشاهده میشود:
جدول( :)3نتایج حاصل از کد گذاری محوری
مفاهیم

مقوله

شناخت و پایش مسائل جهانی اثرگذار ار اوم کشور؛ توا یادگیری از الگودای
جدید فردنگی و اکار ارد آ در تعامل میا فردنگی؛ فهم و شناخت درست
قومیتدای فردنگی ایرانی؛ قاا یت انطباق اا فردنگدای متفاوت؛ شناخت خرده
فردنگدای متعدد منطقهای و مح ی.

دوش
فردنگی

توا ارنامه ریزی و زما اندی مناسب فعالیتدا؛ اکارگیری درست منااع در
دسترس در جهت رسید اه ادداف تعیین شده؛ تخصیص مناسب منااع اه صورت
سازگار اا ددف گذاریدا نه تاایالت شخصی؛ پیگیری مستار ارنامهدا ارای
اطاینا از استفاده اهینه ا ز منااع تخصیص داده شده؛ حضور مستار و میدانی در
نحوه اکارگیری.

ددایت
اهینه منااع

شناخت و پایش مسائل جهانی سازما  ،توا تح یل رادکاردای مفید ،فهم و
شناخت درست ددایت سازما  ،توا ایجاد ائتالفدای سازمانی؛ توانایی سازما در
حل مسائل سازمانی؛ توانایی یادگیری رفتاردا در موقعیتدای غیراستاندارد؛ توانایی
استفاده و کارارد مناسب دانش ذخیره شده.

دوش
سازمانی

شناسایی و پایش فرصتدا و قاا یتدای سازمانی جهت ایجاد تغییرات سازنده،
ایجاد نگرش مشترک میا واحددا و تقویت مثبت اندیشی در رسید اه ادداف،
توا ارنامه ریزی و نشر چشم انداز و فراینددای تغییرات سازمانی ،ایجاد شرایط
الزم جهت اجرای ارنامهدا.

آگادی و
دانش
ارنامه ریزی

توا ایجاد ائتالفدای داخ ی و اسیج آ دا جهت تحقق ادداف و چشم انداز؛ توا
خ ق و نشر چشم انداز و فراینددای تغییرات سازمانی؛ ایجاد شرایط الزم جهت

ددایت
گری

نوع مقوله

شرایط
زمینهای
(اُعد
سازمانی)

شرایط
مداخ ه گر
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پرورش خالقیتدا و نوآوریدای سازمانی.

استراتژیک

پایش رخداددا و شرایط و تحوالت محیطی و اجتاا ی ،تسهیل گری و حامی رونق
فعالیتدا و دیگر ذی نفعا ؛ فرصتدای سازنده جهت ایجاد و رونق کسب و کار
ارای اهره مندی دو جانبه میا سازما و ذینفعا ایرونی .دادلی ،ارائهی راه
حلدای نوآورانه ،نفوذ اجتاا ی ،اجتااع پذیری ،گفت و گو و شنید فعّال.

دوش
اجتاا ی

درک مسائل سیاسی اثرگذار ار تصایاات سازما دا؛ شناخت جایگاه سیاسی
سازما نسبت اه سازما دای ایرونی مرتبط؛ مهارت در الای گری سازما و توا
اثرگذاری ار افرادی اا قدرت اراار و ااالتر؛ درک و احساس امنیت اجتاا ی.

دوش
سیاسی

رضایت الهی ،ر ایت موازین اسالمی ،توجه اه معنویات ،ر ایت دالت ،امانت نگری،
فعالیتدای مذدبی؛ ر ایت احکام اسالمی و شر یات.

ااوردای
مددبی

توا شناسایی خواستهدای گروه مورد نظر ،شق و القه درونی اه خدمت کرد
اه مردم و رضایت مندی آ دا ،رصد مستار خواستهدا و نیازدای روز گروه مورد
نظر ،تشخیص درست جایگاه در یک از گروه مورد نظر جهت ارائه خدمات اهینه.

ارتباط
مؤثر

تقویت حس تعاو و ا تااد میا کارکنا ؛ داشتن روحیه کار تیای و ا تقاد اه کار
جاعی؛ تالش در داسوسازی و داگو سازی خواستهدای متفاوت افراد؛ کاک اه
افراد در پذیرش مسئولیتدا و مؤثر در تیمدای کاری؛ توجه دالت محور اه تاام
افراد تیم ا م از ضعیف و قوی.

تیم
سازی

تفویض اختیارات اا توجه اه تواناندیدای افراد؛ ارائه اازخورد مؤثر و سازنده جهت
اهبود ا کرد افراد؛ اکارگیری درست و مناسب از تواناییدا و قاا یتدای کارکنا ؛
توا اسیج و ددایت افراد در جهت رسید اه ادداف تعیین شده.

مدیریت
افراد

چالش پذیر و پیشگام در انجام کاردا و پذیرش مسئولیتدا ،ج وگیری از اه تأخیر
انداختن کاردا و نتیجه گرا اود ؛ داشتن روحیه پیگیری مستار و تاام کننده؛ خود
اتکا و خود ساخته؛ توا انجام کار در پیچیدگیدا و چالشدا.

ال
گرایی

ارجحیت اه منافع سازما و جامعه نسبت اه منافع شخصی؛ پایبندی اه قوانین و
ضوااط حاکم ار سازما ؛ وظیفه شناس و مسئولیتپذیر دم در سازما و دم
جامعه؛ داشتن حسن خ ق و فهم کرامت انسانی؛ اخالق حرفهای در مدیریت
سازما .

اخالق
کار

توا نفوذ و اثرگذاری در دیگرا جهت ددایت در مسیر تعیین شده؛ ایجاد انگیزه
درونی و الهام اخشی در فرد جهت ارتقا و اهبود شخصی؛ ایجاد شرایط و فرصت-
دای مناسب جهت ایجاد فضای رشد در افراد.

تارکز ار
ددف

توا یادگیری و ظرفیت ذدنی ااال؛ پایش مستار محیط و کسب اطال ات از مراجع
مخت ف؛ دم ارتکاب مجدد اشتبادات گذشته ،ارخورداری از ارنامه توسعه حرفهای.

یادگیرندگی

ایجاد انگیزه درونی و الهام اخشی در فرد جهت ارتقا و اهبود شخصی؛ ایجاد شرایط
و فرصتدای مناسب جهت ایجاد فضای رشد در افراد؛ تاایل شخصی اه انتقال
تجراه و داشتهدا اه دیگرا ؛ دارادی و داکاری نزدیک اا افراد جهت توسعه

تالش و
جدیت

(اُعد فرا
سازمانی)

شرایط
ی
(اُعد این
فردی)

رادبرددا
(اُعد فردی
شخصیتی)
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شخصی آ دا.
شناخت و درک درست اطال ات و مفادیم؛ تشخیص ارتباط میا اجزای پدیدهدا و
اتفاقات؛ در نظر گرفتن مجاو ه پارامتردا و مالحظات نه اخشی از آ دا؛ توا
انتقال مقادیم و اطال ات اه صورت ساده و قاال فهم.

توا تح یل

رفتاراخالقی مثبت؛ ایجاد انگیزه مثبت؛ انضباط اقتصادی؛ انضباط اجتاا ی.

پیامددا

-3-1کدگذاری انتخابی (گزینشی) و ارائه مدل پارادایمی

کدگذاری انتخابی مرحلۀ سو و اصلی نظریهپردازی داده بنیاداست که بر اساد نتای کدگذاری برراز و
محوری به ارا ۀ مدل پارادایمی میپردازد .در کدگذاری انتخابی مقولههای احصاء شده در مراحل قبلی به
یکدیگر ربط داده شده و روابط بین آنها بررسی میشود این امررر ،همرران فرآینررد کشررف نظریره و ظهررور
نظریه است ،یعنی یافتن سازهها ،مرتبط ساختن آنها و بررسی ماهیرت ایرن رابطررههررا .برره عقیرردۀ کرسررول،
نظریهپرداز زمینهبنیان میتواند نظریۀ خود را به سه شیوۀ ممکن ارا ه کند :یک الگوی کدگذاری بصری،1
مجموعهای از قضایا (یا فرضیهها) و داسررتانی کرره برره شررکل روایرری نوشررته مرریشررود

& (Danayee Fard

).Emami, 2007, p.123
شکل  ،4الگوی نظری تحقیق منت از کدگذاری محوری را نشان میدهد .در این الگو ،مقوله محرروری،
شرایط علّی ،زمینهای ،مداخلهگر و راهبردها و پیامدها نمایش داده شدهاند

(Danayee Fard & Emami,

)2007; Strauss & Corbin, 2008

در این مقاله عالوه بر ارا ه مدلپارادیمی ،نظریه داده بنیاد به شکل داسررتان روایررت مرریگررردد :براسرراد
مدل پارادایمی (شکل  )4میتوان گفت که تصمیمگیری اخالقی در سازمانهای مرد نهاد در حال توسعه
بوده و تحتتاثیر عواملی است و این عوامل در سه دسته علّی ،زمینهای و مداخلهگر طبقه بنرردی شرردهانررد.
شرایطعلّی عبارت است از حوادث یا وقایعی که به وقوع یا توسعه تصمیمگیری اخالقی منجر میشررود و
بر مقولۀ مرکزی اثر میگذارند .این شرایط حوادث ،وقایع و اتفاقاتی هستند که به وقوع یا گسترش پدیده
مورد نظر میانجامد که شامل عوامل بین فردی ازجمله ارتباطموثر ،تیمسازی و مدیریت افررراد مرریباشررد.
در این میان ،شرایط فراسازمانی ازجمله هوشسازمانی ،هوشاجتماعی و هدایتگری استراتژیک از یررک
طرف و تأثیر عواملمذهبی ازجمله باورهای مذهبی شامل رضایت الهی ،رعایت موازین اسالمی ،توجه به
معنویات ،رعایتعدالت ،رعایتاحکا اسالمی و شرعیات هر فرد به عنوان عوامل واسطهای و مداخلهگررر
________________________________________________________________
visual coding paradigm

1-A
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عمل میکنند در واقع ،شرایط مداخلهگر شرایط ساختاریای هستند که به توسعه تصررمیمگیرری اخالقری
تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر میگذارند .آنها راهبردها را درون بستر خاصی محدود یا
تسهیل میکنند و همچنین ،عواملسازمانی ازجمله هدایت بهینه منابع ،هرروشسررازمانی ،هرروشفرهنگرری و
آگاهی و دانشبرنامه ریزی به منزلۀ عوامل بستر و زمینه به عنوان مجموعه شرایطی است که زمینرۀ توسررعه
تصمیمگیری اخالقی را فراهم میسازد و از طرفی بر پدیده مورد نظررر و رفتارهررا و راهبردهررای حاصررل از
توسعهتصمیمگیری اخالقی تاثیرگذار بوده که این عوامل بهطورکلی و در امتررداد یکرردیگر در ترردوین و
ایجاد و اتخاذ تصمیمگیری اخالقی در سمنها اثر داشتهاند.
شرایط علّی

شرایط زمینه

عوامل بین فردی:

عوامل سازمانی:
نتایج و پیامدها

( )1ارتباط مؤثر
( )2تیم سازی
( )3مدیریت افراد

( )2دوش سازمانی
( )1ددایت اهینه منااع
( )3آگادی و دانش ارنامه ریزی ( )4دوش فردنگی

نتایج:

اهبود و ارائه مدل
اهتر تصایم
گیری اخالقی در
سان
پیامدها:

رفتار اخالقی
مثبت
ایجاد انگیزه مثبت
انضباط اقتصادی
انضباط اجتاا ی

راهبردها (کنشها و تعامالت)

پدیده محوری

عوامل فردی شخصیتی:
( )1اخالق کار ( )2تارکز ار ددف
( )3یادگیرندگی ( )4الگرایی
( )5توا تح یل ( )6تالش و جدیت

توسعه تصایمگیری
اخالقی در ساندا

شرایط مداخله گر
 -1عوامل فرا سازمانی:
( )1دوش سیاسی ()2ددایتگری استراتژیک ( )3دوش اجتاا ی

 -2عوامل مذهبی )1( :ااوردای مذدبی

شکل  :4مدل بومی عوامل مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی افراد در سازمانهای مردمنهاد و داوطلبانه

با توسعه تصمیمگیری اخالقی ،افراد و ذینفعان در برابر آن مواضع خاصی اتخاذ مرریکننررد و راهبردهررای
خاصی را در پیش میگیرند .راهبردها مبتنی بر کنشها و واکنشهررایی برررای کنترررل ،اداره و برخررورد بررا
پدیده مورد نظر هستند .این راهبردها شامل عوامل فردیشخصیتی ازجمله توجه به اخالقکار ،تمرکررز بررر
اهداف ،یادگیرندگی ،عملگرایی ،توان تحلیل و تالش و جدیت در اجرای فعالیتها میباشد .از دیدگاه
مدیران و صاحب نظران در این نوع از سازمانها ،نتای حاصل از تصمیماتاخالقی در سازمانهررای مرررد

134

پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،23بهار و تابستان 1399

نهاد باعث بهبود و ارا ه مدل بهتر تصمیمگیری اخالقی میشود و پیامدها نتایجی هستند که از راهبردهررا و
کنشهای مربوط به پدیده مورد نظر حاصل میشوند که منعکس کننده رفتار اخالقیمثبت ،ایجادانگیررزه-
مثبت در ذینفعان و مرد  ،انضباطاقتصادی و انضباطاجتماعی در جامعه است.
روایی و پایایی دادههای کیفی
روایی در پژوهشکیفی

محققان کیفی هنگامی که از روایی تحقیق صحبت میکنند معموالً به وا،ههایی نظیر

باورپذیری،1

قابررل

دفاع و امانت دار بودن 2اشاره میکنند ) .(Faghihi & Alizadeh, 2015جهت بررسی میزان اعتبارپررذیری
پژوهشکیفی ،قابلیت یافتههای این پژوهش از طریق چهار معیار لینکلن و گوبا ( )1985کرره شررامل اعتبررار
پذیری ،انتقالپررذیری ،قابلیرتاطمینرران و تاییردپررذیری اسررت (،)Mohammadi Shahroudi et al., 2019

انجا شد .در این پژوهش برای بررسی اعتبار پررژوهش برره دو شرریوه بررازخور مشررارکت کننررده و دریافررت
نظرات همکاران عمل شده است .بدینگونه کرره برررای دریافررت بررازخورد مشررارکتکنندگان از  5نفررر از
مصاحبه شوندگان درخواست شد تا نظرات خود را درباره مفاهیم و ابعاد موجود در مصاحبهها بیان نمایند.
همچنین برای دریافت نظرات همکاران از  2نفر از افراد متخصص در زمینه تصمیمگیری اخالقرری اسررتفاده
شد که در هر دو روش ،روایی و اعتبار پژوهش را تأیید کردند.
پایایی در پژوهش کیفی:

پایایی یا قابلیت اعتماد شاخصی مهم در روشهای تحقیق کیفی برره شررمار مرریرود ،چرررا کرره مشرراهدات
طوالنی در یک دورهزمانی به محقق این امکان را مرریدهررد تررا برره سررط برراالیی از روابررط بررین مفرراهیم و
مشاهدات دست یابد ) .(Abbaszadeh, 2016به اعتقاد کرسول و میلر ،کیفیت ضبط و مستندسررازی داده-
ها ،محور اصلی ارزیابی پایایی دادهها و نتیجهای است که آنها اخذ خواهد شررد .در ایررن پررژوهش ،برررای
اطمینان از پایایی در مصاحبهها از دو روش بازآزمون 3و دوکدگذار 4استفاده شده است:

________________________________________________________________
1-Plausible
2-Trustworthiness
3-Repeat

Test Method
)Coder Reliability (ICR

4-Inter
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پایایی بازآزمون:

برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه های انجا شده ،چند مصاحبه نمونه ،انتخا شده وکدهای
مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هرکدا از مصاحبهها باهم مقایسه شدهانررد .روش بازآزمررایی برررای
ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر به کار میرود و کرردهایی کرره در دو فاصررله زمررانی مشررابه بودنررد برره
عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان غیرتوافق مشخص شدهاند .روش محاسبه پایایی به صررورت زیررر
است:

در این پژوهش سه مصاحبه به عنوان نمونه انتخا شدهاند و با فاصله زمانی یک ماه مجدداً کدگررذاری و
نتای در جدول زیر ارا ه شده است .با توجه به این که میزان پایایی بازآمون  76درصد است و این مقرردار
بیشتر از  60درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاری مورد قبول است.
جدول ( :)4درصد پایایی آزمون
مصاحبه

1
2
3
کل

تعداد کل

تعداد

تعداد عدم

درصد پایایی

کدها

توافقات

توافقات

بازآزمون

80
75
92
267

36
29
37
102

7
4
6
17

٪90
٪77
٪81
٪76

 -2پایایی دو کدگذار

برررای محاسرربه پایررایی بررا روش توافررق درون موضرروعی دوکدگررذار ،از یکرری از دانشررجویان مرردیریت
درخواست شد تا در این آزمو ن به عنوان همکار پژوهشی مشارکت کند .درصررد توافررق درون موضرروعی
که به عنوان شاخص پایایی مورد استفاده قرار میگیرد به صورت زیر محاسبه میشود:
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به دست آمده در جدول زیر آمده است .با توجه به این که میزان پایایی دوکدگذار  69درصد است

و این مقدار بیشتر از  60درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاری مورد قبول است.
جدول ( :)5درصد پایایی دو کدگذار
تعداد کل

تعداد

کدها

توافقات

1
2
3

93
81
107

27
34
37

9
4
11

کل

281

98

24

مصاحبه

تعدادعدم توافقات

درصد پایایی دوکدگذار

٪58
٪83
٪69
٪69

بحث و نتیجهگیری

ماهیت نهادی و ارزشی بودن سازمانهای مرد نهاد ،وجه تمایز خود را نسرربت برره دیگررر نهادهررا بریش از
پیش افزایش داده است .ازاینرو شرط اتخاذ تصمیمگیری اخالقی در سازمانهای مرررد نهرراد ،شناسررایی و
فهم عواملی است که بر تصمیمات افراد تأثیر میگذارند .با توجه به نتای یافتههای این پژوهش که حاصل
یک مطالعه اکتشافی در توسعه نظریه و فهم عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم گیری اخالقی و تدقیق مولفهها و
سط روابط شناسایی در بین آنها از مدلهای عمومی به سط مدلبومی برای سازمانهای مررورد مطالعرره
که منجر به ظهور یک مدل بومی گردیده که درنهایرت همرره مقولررههررای بررومی شناسررایی و در  17مؤلفرره
اصلی جمع بندی و در قالب  6بُعد دسته بندی شدند و مقوله هستهی آن توسعه تصمیمگیری اخالقی می-
باشد .شناسایی این عوامل حاصل تجربه زیسته افراد و معانی ذهنی آنان از پدیدهمحوری است .بهطوریکرره
شناسایی ابعاد پن گانه به عنوان مقولههای اصلی به مثابرره پیشررایندها و پسررایندهای مررؤثر در فراینررد توسررعه
تصمیمگیری اخالقی در سازمانهای موردمطالعه در مجموع نشان داد عوامررل برینفررردی در امتررداد سررایر
عواملسازمانی ،فراسازمانی و مولفههای مذهبی باعث توسعه تصمیمگیری اخالقی میگردند.
در این پژوهش با تکیه بر تجربه و درك افراد تصمیمگیر و مسئول در سازمانهای مرررد نهرراد ،زمینررهها و
بسترهای تصمیمگیری اخالقری افررراد ،آثررار و پیامرردهای آن بررر سررازمان ،راهبردهررای آنرران در خصرروص
تصمیمات اخالقی ارا ه شود .بازسازی این مراحل مبتنی بر تجربۀ افرادی است که آن را بهطور شفاهی یررا
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در عمل بیان کردهاند .عوامل بینفردی 1به عنوان شرررایط علری و مقولررهاصررلی در شررکلگیرری و شررروع
تصمیمگیری در سازمانهای مرد نهاد و داوطلبانه میباشد به طوریکه این شرایط از طریق ارتبرراط مررؤثر،
تیم سازی و مدیریت افراد ایجاد میگردد .این عوامل مررورد مطالعررات پیشرین برره عنرروان عوامررل مررؤثر در
توسعه تصمیمگیری اخالقی قرار نگرفته است و حتی منطبق با نتای یافتههای پژوهشی در خصوص عوامل
مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در کسب و کارها (به نقل از محمدی الیاسی و بادلی )2015 ،و پژوهشهای
مطهری و محمدداوودی ( ،)2016جمشیدپور و همکاران ( )2016و زنی و همکرراران ( )2016نمیباشررد و
نشان از ساختار متفاوت سازمانهای داوطلبانه با سایر سازمانهای عمومی و خصوصی است که با توجه به
بررسی وضعیت ساختاری و کارکردی سازمانهای داوطلبانه امروزی و تاکیدات ویژه ایرن سررازمانهررا بررر
فعالیتهای گروهی و ایجاد ارتباطات مؤثر ،یکی از نقاط عطف مرردل طراحری شررده در پررژوهش حاضررر،
شناسایی عوامل بینفردی به عنوان شرایطعلی و عوامل موثری میباشد که امروزه به عنوان مهمترین قرروا
شروع فعالیت و اهداف کارکردی در این سازمانها مورد تاکید است.
نتای حاصل از شناسایی پدیده محوری و بررسی ادبیات نظری نشان داد که در سازمانهای مررورد مطالعرره
برای انجا تصمیمگیری اخالقی چهار مرحله طی میشود که عبارتند از :ادراكاخالقی ،قضاوتاخالقی،
تمایلاخالقی و انجا عملاخالقی که این مطالعه نیز با پژوهش امیرشاهی و همکاران ( )2011و جمشرید-
پور و همکاران ( )2016منطبق بوده و این پدیده متأثر از عوامل اثرپذیر و اثرگذار میباشررد و همچنرین بررا
توجه به نتای میتوان گفت که در فرایند تصمیمگیری اخالقری و یرا رشررد رفترراراخالقری ،تصررمیمگیری
اخالقی یک فرآیند چندوجهی است که عواملی همچررون گزینررههای چندگانرره ،برونرردادهای گونرراگون،
پیامدهای نامطمئن و مرد نهاد و پیامدهای شخصی آن را بسیار مرد نهاد ساختهاند و مشکل آن است که
نمیتوان اصول اخالقی را به ساز و کارهررای سررادهای تبرردیل کرررد و آن را راهنمررای کارکنرران و مرردیران
سازمان قرار داد اما نمیتوان با اسررتفاده از آنهررا نسررخه واحرردی برررای موقعیتهررای مختلررف پیچیرد و در
شناسایی این پدیده جهت طراحی مدل بومی در این سازمانها این موضوع در سط روابررط بررومی ترردقیق
یافت و با معرفی شاخصها به عنوان شرایط مؤثر در توسعه این پدیده به عنوان راهنمای انجا ایرن فراینررد
در این نوع از سازمانها می-باشند.از طرفی عوامل سازمانی 2برره عنرروان شرررایط زمینرره و حرراکم از طریرق
________________________________________________________________
Factors
Factors

1-Interpersonal

2-Organizational
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هدایت بهینه منابع ،هوش سازمانی ،هوش فرهنگی و آگاهی و دانش برنامهریرزی شررامل شرررایط خاصری
هستند که بر تصمیمگیری اخالقی در سمنها تأثیر میگذارند .شرایط زمینه و بستر در سازمانهررای مررورد
مطالعه همان محل وقایع مرتبط با پدیده و نشان دهندۀ خصوصریاتی هسررتند کرره برره توسررعه تصررمیمگیرری
اخالقی داللت میکند و در سایر مطالعات و پژوهشهای مرتبط به خصوص جامعترین مدل طراحی شده
در این خصوص یعنی مدل بومر و دیگران ( )1987ولی در سازمانهای غیرسمن ،این شرررایط دیرده شررده
که تاثیرگذاری فاکتورهای سازمانی در این مدل بسیار تأمل برانگیز میباشد یعنی جو و فضررای سررازمانی
ایجاد شده ،میتواند رفتار افراد را جهت دهد و به عنوان شرایط زمینهای ،بسترهای رشد و توسعه تصمیم-
گیری اخالقی را فراهم مینماید .همچنین عوامل فراسازمانی 1و عواملمذهبی 2شرایط کلیتررر و وسریع-
تری از قبیل مکان ،فرهنگ ،سررط تکنولررو،ی ،تاریخچرره و  ...هسررتند کرره برره عنرروان شرررایطواسررطهای و
مداخلهگر بر چگونگی کنشهای افراد در اتخاذ تصمیمات اخالقی دخالت دارند و در این میان باورهررای
مذهبی افراد همچون :رضایت الهی ،رعایت موازین اسالمی ،توجه به معنویات ،رعایرت عرردالت ،رعایرت
احکا اسالمی و شرعیات نقش مهم و موثری را در تصمیمگیری اخالقی افراد در سمنها بازی میکنند.
در این بین غالب پژوهشها تأثیر باورهای مذهبی بر تصمیمگیریها و رفتارهای اخالقی را تأیید کردهانررد
( )Faramarz Gharamalki, 2018و در پژوهش حاضر نیز این مؤلفه شناسایی گردید.
عوامل فردیشخصیتی 3در قالب شرایط راهبردی و در راستای توسعه تصمیمگیری اخالقی افراد ،رفتار و
فعالیتهای هدفداری هستند که در پاسخ به مقولهمحوری و متأثر از شرایطعلی ،زمینه و مداخلهگر ایجرراد
میگردند .این رفتار نقش مهمری را در کررنش و تعررامالت افررراد و متررأثر از توسررعه تصررمیماخالقری بررازی
میکنند .غالب پژوهشهای مطرح در مورد تصمیمگیری اخالقی ،فرایند تصمیمگیری اخالقی را متررأثر از
سه عامل فردی ،ساختاری و زمینهای معرفی مینمایند به طوریکه فراینرد تصررمیمگیرری اخالقری در درون
یک سازمان تمرکز بر نقشآفرینی متقابل خصیصههای افراد ،ویژگریهررای زمینررهای و شرررایط سرراختاری
دارد که جامعترین مدل حاضر یعنی مدل بومر و دیگران ( ،)1987نیز به دنبال توسعه این مهم بوده است و
سایر پژوهشهای مرتبط داخلی و خارجی نیز بر عوامررل فررردی و شخصریتی اشرراره داشررتهانررد :مطهررری و
محمد داوودی ( ،)2016جمشید پور و همکاران ( )2016و زنری و همکرراران ( )2016و معیارهررای الز را
________________________________________________________________
Extra-organizational Factors
Factors
Factors

1-

2-Religious

3-Personality
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تبیین نمودهاند .سازمانهای مرد نهاد با اخالق حرفهای تعامل چند سویه دارند زیررا سمن حامی و تروی
کننردۀ اخرالق حرفهای در اصرناف ،گروههای اجتماعی و حتی اخالق شهری در جامعه اسررت .از جانرررب
دیگر قوا سمن و عرد انحرراف آن از هویرت مررد نهراد ،محتراج پایبندی به مالكهای اخالقی از بردو
پیردایش آن اسرت .پایبندی به اخالق در مناسربات درون سرازمانی و بررون سرازمانی سبب تروی اعتمرراد
آفرینی میشوند .اعتماد یرک سررمایه اجتمراعی اسررت و نقررش راهبررردی در کرراهش تنشهررا و نزاعهررا و
افزایش همیراری و تعاون دارد (.)Faramarz Gharamalki, 2018; 2008

با توجه به اهمیت فراوان مولفهی اخالقکار در این نوع از سازمانها به عنوان نقشی راهبردی ،که در این
پژوهش نیز تأیید گردید ،موید شناسایی صحی مؤلفه و سط روابط و بومیت با سمنها میباشد کرره نیراز
به توجه جدی کارگزاران در تنظیم مناسرربات اخررالقکررار دارد .از طرفری برخری مقولررهها بیرانگر نتررای و
پیامدهایی است که در اثررر اتخرراذ تصررمیمگیری اخالقری برره وجررود مریآیرد .برره طوریکرره بررا بکررارگیری
تصمیمگیری اخالقی و وقوع مجموعه کنشها ،نتای و پیامدهایی را در بررردارد .بررا توسرعه تصررمیمگیری
اخالقی ،افراد و ذینفعان در برابر آن مواضع خاصی اتخاذ میکنند و راهبردهای خاصرری را در پرریش مرری-
گیرند و از دیدگاه مدیران و صاحب نظران در این نوع از سازمانها ،نتررای حاصررل از تصررمیماتاخالقری
باعث بهبود و ارا ه مدل بهتر تصمیمگیری اخالقی میشود و پیامدهای منت از چنین تصمیماتی ،مررنعکس
کننده رفتار اخالقیمثبت ،ایجاد انگیزهمثبت در ذینفعان و مرد  ،انضباط اقتصادی و انضررباط اجتمرراعی در
جامعه است .این سازمانها ،سازمانهای انساندوستانه ،توسعهگر ،رفاهی یا حمایتی هستند که نقش واسررط
بین دولت و جامعه را بازی میکنند .سازمانهای غیردولتی و داوطلبانه به عنوان عوامررل اثرگررذار در امررور
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسری جامعرره ،نقررش بسریار ارزنرردهای دارنررد ( & Mohammadi Eliasi

 .)Badli, 2015آنها در توانمندسازی و فرهنگسازی در جامعه و شناختن و ریشهیابی مسا ل اجتماعی و
ارا ه راهحلهای عملی برای رفع کاستیها ،میتوانند با تقویت خودباوری و بهکارگیری توان بالقوه نیروی
کارآمد قشر عظیمی از مرد  ،مانع هدر رفتن استعدادها شوند .تشکلهای غیردولتی فرصت مناسرربی برررای
حضور افراد در جامعه برره آنهررا میدهنررد تررا بررا انجررا کارهررای داوطلبانره ،برره رشررد فکررری و برراال بررردن
تواناییهای خود بپردازند که اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه انکارناشدنی است .همچنین ایرن
سازمانها با جلررب اعتمرراد و کمکهررای مردمری ،ملری و بینالمللری برررای رفررع گرفتاریهررای اجتمرراعی،
میتوانند بار سنگینی را از دوش دولت بردارند (.)Rahimzadeh, 2016
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تبیین ابعاد و مولفههای شناسایی شده در این پژوهش و همچنین استراتژیها و اهداف کارکردی اینگونه
از سازمانها نشان میدهد که امروزه اگر ارزشهای حرفهای در فعالیررت سرررمن سرچرررشمههای مختلررف
دارد تمدن ایران باستان ،آموزههای اسرالمی ،تمردن ایرران اسررالمی و تمرردن غررر مدرنیترره چهررار منبررع
عمردهاند و ایرن امرر در موارد فراوانی سبب ظهور تعارضات گوناگون بین ارزشهررا میشررود .بررره همرررین
دلیرل در فعالیرت سمن در ایران ،مهندسی ارزشها و سامان دادن برره اصرررول اخالقررری و عناصررر فرهنگرری
ضرورت فراوان دارد .با توجه به دستیابی به فهررم مرردل و شناسررایی ابعرراد و مولفررههررا در پررژوهش حاضررر،
سازمانها داوطلبانه و مرد نهاد با شناسایی ،تحلیرل وکنترررل عوامررل اثرگررذار و اثرپررذیر از پدیرده توسررعه
تصمیمگیری اخالقی ،میتوانند فرایندهای مبتنری بررر تصررمیمگیری اخالقری را تسررهیل و رعایرت ممیرزی
اخالق و اصول اخالق حرفهای را از این طریق افزایش دهند.
عوامل و مولفههای مطالعاتی مطرح در این نوع از سازمانها در مقایسه با سازمانهررای دولتری و کسررب و
کارها متفاوت بوده و به خاطر ماهیرت عضررویت داوطلبانرره ،سرراختار نهررادی و ارزشری بررودن هویرت ایرن
سازمانها ،وجه تمایز را نسبت به دیگر سازمانها بیش از پیش افزایش داده که به سازمانهای مرد نهاد و
داوطلبانه پیشنهاد میگردد که در خصوصآگاه سازی و توصیف و تررروی مولفررههررای شناسررایی شررده را
داشته باشند و با توجه به نوع و سط فعالیت سازمان ،برنامه ریرزی نمرروده و عمومراً متغیرهررا و مولفررههررای
شناسایی شده ،قابل آموزش و توسعه هستند.
برخی از ابعاد و مولفههای اشاره شده ،به عنوان رویکردی مکمل در کنار شاخصهای عملکررردی مری-
توانند مبنای انتخا و انتصا از سط اعضاء تا مدیران ارشد سازمان باشد و لررذا برره سررازمانهررای مزبررور
پیشنهاد میشود که توجه به این مولفهها در کلیه بخشها و واحدهای سازمانی با توجه به نرروع فعالیرت برره
واحد منابع انسانی توصیه میگردد.
بسیاری از ابعاد و مولفههای شناسایی شده در این پژوهش ،کامالً منطبق بررا فرهنررگ و ارزشهررای مررورد
قبول در سازمانهای مرد نهاد و داوطلبانه میباشد و به ایرن سررازمانهررا پیشررنهاد مریگررردد کرره از طریرق
مشاوران مجر و مجریان کارآزموده در جهت بکارگیری و نهادینه کردن مولفهها به عنوان شاخصهای
رفتاری با اولویتها و ارزشها و اهداف کارکردی هر سازمان آن را به خدمت گیرنررد و مریترروان بانررک
اطالعاتی خوبی را که در این زمینه پژوهشگر تهیه نموده را در اختیار این سازمانها قرار داد.
از آنجاییکه این پژوهش برای تمامی سطوح سازمانی از کارکنان ،سرپرست و تا مدیریت ارشد را در بررر
میگیرد ،نیازمند توجه و آموزش جدی مدیریت ارشررد برره اینگونرره رویکردهاسررت تررا ابعرراد ،مؤلفررهها و
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شاخصهای شناسایی شده را با روند تجزیه و تحلیل در ارتقاء و رشررد سررازمان بکررار برررده و ایرن مهررم بررا
استفاده از ایجاد کارگروههای تخصصی و اتاق فکر و در قالب کمیتههای کارشناسی برگزاری کالدهررا
و کارگاههای آموزشهای عمومی و تخصصی و بهبود فرایندهای مدیریتی برگزاری همایشهای منطقه-
ای و کنفرانسها از سط محلی تا بین المللی تدوین سند اخالقی در این سازمانهررا و آمرروزش و تررروی
آن برای همه اعضاء آموزش مهارتهررای حررل مسرراله و تصررمیمگیرری در قالررب برگررزاری کررالدهررا و
کارگاههای آموزشی به کلیه اعضاء به این سازمانها پیشنهاد میگردد.
هیچ مطالعه و پژوهشی خالی از اشکال نیست و همیشه محدودیتهایی بر سر راه محقق وجود دارند کرره
مطالعه را از حالت ایده آل آن دور میکند .در این مطالعه نیز محدودیتهایی وجررود داشررته و مهررمترررین
اینکه مسا ل سازمانی از دیدگاه انسانی مفاهیمی انتزاعی و ذهنی هستند .به همین دلیل ،در بسریاری مواقررع
جداکردن مرز میان واقعیت و خیال دشوار میشود .در این تحقیق نیز باید این نکترره را مرردنظر داشررت کرره
ممکن است نمونهها در پاسخگویی به سؤاالت مصاحبه نتوانسته باشررند بررهطور کامررل از پریشفرررضهررای
ذهنی خود رهایی یابند و تنها ادراکات ذهنی خود را (چه مثبت و چه منفی) به عنوان واقعیت موجود بیان
کرده باشند ،البته محقق امیدوار است که حجم باالی مصاحبههای انجا گرفته تررا اشررباع نظررری ،از میرزان
این محدودیت کاسته باشد .با این وجود ،این امر یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر است.
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