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ABSTRACT
The Ministry of Agriculture-Jahad, as one of the important centers for food security, plays a critical
role in offering public goods and services to citizens. So, upgrading the level of organizational
ethics in the ministry will improve the performance (agricultural development) and its social
responsibilities. This study was an exploratory type; the qualitative part used the content analysis
method and the quantitative part used the factor analysis method. Participants in the qualitative part
consisted of elites and agricultural exports, and 12 people were interviewed until a saturation point
was reached. In the quantitative part, the statistical population was top, middle, and basic managers
of the Ministry of Agriculture-Jahad, of which 291 people were selected by stratified random
sampling method. The findings of the qualitative part showed 75 Basic content themes, 13
organizer themes, and 6 comprehensive themes. The findings of the quantitative part showed that in
the ministry of Agriculture-Jahad and dependent organizations, the dimension of "rules,
procedures, and structure of the organization" was less than the expected frequency. According to
the importance of governmental structures in the development of agricultural development, the
promotion of the level of ethics at the Ministry of Agriculture-Jahad will facilitate the realization of
the fundamental purpose of this organization, namely agricultural development.
Keywords: Assessment of organizational ethics, Ministry of Agriculture-Jahad, Agricultural
development, Content Analysis, Factor Analysis
EXTENDED ABSTRACT
Objectives
Considering the importance of organizational ethics assessment in public organizations as a first
step to implement the strategic plan of organizational ethics and considering the role of
organizational ethics in improving the performance of organizations and the lack of desirability of
adherence to organizational ethics, this study aimed at providing an organizational ethics
evaluation model concerning the study of the ministry of Agriculture – Jahad and the use of the
findings to improve the performance of the Ministry of Agriculture is in the development of
agriculture.
Methods
This study in terms of purpose, practical development, and in terms of approach, research is mixed.
The area of research is the Ministry of Agriculture – Jahad, including the headquarters of the
ministry and its subsidiaries. In the qualitative part of the research, the statistical population of
knowledgeable individuals was in the agricultural sector and the sampling method was purposeful.
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The interviews with experts in this research continued until the data collection process was
saturated with a total number of 10 people. In the quantitative section, the statistical community
included directors of the Ministry of Agriculture – Jahad. The data collection method in the
qualitative and quantitative part was the field method. The data collection tool in the qualitative
part was semi-structured interviews and the quantitative part was a questionnaire. The preparation
step and the coding stages include descriptive coding, interpretation coding, and relational coding,
and finally the presentation of the analytical model and validation of core steps in the qualitative
part of this study. The main methods used in the quantitative part of this study were descriptive
statistics and inferential statistics consisting of factor analysis, Kolmogorov Smirnov test, the
Bartlett test, and the KMO indicator, measuring the total variance extracted. It was used to fit the
entire model from the GOF criterion.
Results
According to library studies, literature reviews, models, and literature, 51 descriptive codes
were extracted and the deep-structured interview protocol was formulated. Furthermore, the total
number of interviews conducted and library studies were extracted from 154 cases (contents). To
summarize the contents of the content, 75 basic concepts were obtained. In the interpretive coding
stage, the original codes or themes were organized in the form of 13 organizing themes. In the
relational coding stage, the organizer themes were grouped into 6 encompassing themes. Finally,
the conceptual model of organizational ethics evaluation was designed in the ministry of
Agriculture – Jahad.
According to the modified R², the priority of the dimensions of the organizational ethics
evaluation pattern in the general community of the ministry of Agriculture – Jahad and its
subsidiaries was as follows:
1. Laws, procedures, and structure of the organization 2. Personal ethics 3. Organization
shareholders 4. Organizational climate 5. Organization Objectives 6. The environment of the
organization
This priority is about the elements: 1- ethics of the employees 2- mental elements/system of
value systems 3- the specialized environment 4- ethics of manager 5- the public environment 6emotional elements/ Value Systems 7- the public environment 8- rules 9- Agricultural operators
10-structure 11- Long - term goals12-villagers 13-Short - term goals.
The results of the study showed that there is not a significant difference regarding the dimensions
of the assessment of organizational ethics between the staff of the ministry of agriculture and
subordinate organizations.
Discussion
The obtained model from library study and field study showed that organizational ethics in the
ministry of Agriculture – Jahad can be measured by the following themes: Laws, procedures, and
structure of the organization - Personal ethics - organization shareholders - Organizational climate Organization Objectives - The environment of the organization. The results of quantitative research
showed that in the ministry of Agriculture – Jahad and dependent organizations, the Dimension of
the "rules, procedures and structure of the organization" was less than expected. as one of the
important structures of food security of Iranian society, the ministry of agriculture has an important
role in offering public goods and services to the general public, and it will also contribute to
improving the level of corporate ethics in this government not only in improving the performance
of this machine but also an effective role in agricultural development. It is, therefore, necessary that
the managers of the Ministry of Agriculture – Jahad should take steps to promote the ethical
reputation of the organization.
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ارزیابی اخالقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی
و نقش آن در توسعه کشاورزی
3

لیدا صدقیان باویل  ، 1احمد ودادی* ، 2فریده حق شناس کاشانی
 ،1دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 ،2دانشیار گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 ،3استادیارگروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/6/15 :تاریخ تصویب)1400/8/5 :

چکیده
وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان یکی از ساختارهای مهم متولی امنیتغذایی نقش خطیری
در ارایه کاال و خدمات عمومی به شهروندان دارد .بر این مبنا ،ارتقا سطح اخالقیات سازمانی
در این دستگاه دولتی به بهبود عملکرد و عمل به مسئولیتهای اجتماعی آن میانجامد .تحقیق
حاضر ضمن ارایه الگوی ارزیابی اخالقیات سازمانی ،به ارزیابی آن در وزارت
جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه میپردازد .این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بوده که در
بخش کیفی ،از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی ،از روش تحلیل عاملی استفاده شده
است .جامعه موردمطالعه در بخش کیفی شامل نخبگان و صاحبنظران بخش کشاورزی بود
که تا رسیدن به نقطه اشباع داده  12نفر برای مصاحبه انتخاب گردید .در بخش کمی ،جامعه
آماری مدیران عالی ،میانی و پایه وزارت جهاد کشاورزی بودند که نمونهای به حجم  291نفر
به روش تصادفی طبقهبندیشده انتخاب شدند .در مطالعه حاضر ،در بخش کیفی 75 ،مضمون
پایه 13 ،مضمون سازمانده و  6مضمون فراگیر شناسایی شدند .نتایج بخش کمی تحقیق نشان
داد که در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه فراوانی مشاهدهشده بعد «قوانین،
رویهها و ساختار سازمان» از فراوانی مورد انتظار کمتر بود .با توجه به اهمیت ساختارهای
دولتی در توسعه کشاورزی ارتقا سطح اخالقیات در وزارت جهاد کشاورزی تحقق
اساسیترین هدف این سازمان دولتی یعنی توسعه کشاورزی را تسهیل مینماید.
واژههای کلیدی :ارزیابی اخالقیات سازمانی ،وزارت جهادکشاورزی ،توسععه کشعاورزی،
تحلیل مضمون ،تحلیل عاملی
مقدمه

اخالق در حقيقت عمدهترين چالش مديريت است ( Bell

سازمانها برای انجام امور سازمانی خود ،عالوه بر
معيارهای سازمانی و قانونی ،نياز به مجموعهای از
رهنمودهای اخالقی و ارزشی دارند که آنها را در رفتار و
اعمال اداری ياری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رويه
در حرکت بهسوی شيوه مطلوب جامع و عمومی ميسر
سازد ( ;Metzger et al., 1993; Silverman, 2000
 .)Swanson & Paul, 2002; Jalil et al., 2010بحث

 )& Bryman, 2007; Wolff, 2008; Puiu, 2015زيرا
بيانگر تقابل بين عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی
سازمانها میباشد ( & Somers, 2001; Jin
 .)Drozdenko, 2010; Chun et al., 2013بهعبارتی ،در
مطالعه علم اخالق سازمانی بايد بين عملکردهای
اقتصادی و عملکردهای اجتماعی سازمانها توازن و
تعادل ايجاد کرد ( Comite & Oliva, 2016; Kapur,
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 )2020و ( .)Erabi, 2003متاسفانه بر اساس اطالعات و
آمار جهانی ،وضعيت پایبندی به اخالق در سازمانهای
دولتی ايران در مقايسه با ديگر کشورهای جهان مناسب
نيست .ايران در سال  2020در شاخصهای پایبندی به
اخالقيات (نظير فساد مالی ،اختالس ،رشوه ،عدالت
سازمانی ،اثربخشی ،پارتیبازی ،و غيره) رتبه  149از بين
 180کشور دنيا را کسب کرده است
( .)World Transparency Organization, 2020بروز
رفتارهای غير اخالقی در سازمانها از مهمترين معضالت
عصر فعلی است که عملکرد سازمان ها را تحت تاثير قرار
میدهد.
وزارت جهادکشاوری يکی از سازمانهايی است که
هم از نظر ارزشهای سازمانی و هم از نظر گستردگی،
موضوع اخالق سازمانی در آن بايد بيشتر مورد توجه قرار
گيرد .اين وزارتخانه در سال  1379از ادغام
وزارتخانههای جهادسازندگی که يک نهاد انقالبی نشات
گرفته از انگيزههای اخالقی و متولی محروميتزدايی از
مناطق محروم به ويژه روستاها بود و وزارت کشاورزی
که متولی حمايت ،هدايت و نظارت بر بخش کشاورزی و
توليدات کشاورزی بود تشکيل گرديد ( & Ghaedali
 .)Salimi,2020سازمانهای وابسته به وزارت
جهادکشاورزی عبارتند از :سازمان امور اراضی کشور،
سازمان امور عشاير ايران ،سازمان تحقيقات آموزش و
ترويج کشاورزی ،سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداری
کشور ،سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان حفظ نباتات،
سازمان شيالت ايران و سازمان مرکزی تعاون روستايی
ايران.
با توجه به نقش اساسی وزارت جهاد کشاورزی در
تأمين امنيتغذايی و توسعه کشاورزی و ساير وظايف
ذکرشده در قانون برای اين سازمان دولتی ،نقش
اخالقيات سازمانی در وزارت جهادکشاورزی و
سازمانهای تابعه آن و همچنين ،توجه اين سازمان به
مسئوليتهای اجتماعی خود بسيار پراهميت است.
اخالقـی بودن اين سازمان کمک بزرگی در ايفای نقـش
مسـئوليت اجتمـاعی سـازمان بهويژه مسـئوليت اخالقی
و تشخيصی دارد ( .)Abbasi & Feyzi, 2013ارزيابی
اخالقيات سازمانی بهعنوان مرحله آغازين شناخت وضع
موجود در فرآيند برنامهريزی استراتژيک سازمان اجتناب

ناپذير است (

Koh & El’Fred, 2001; Elango et al.,

 .)2010; Suhonen et al., 2011; Ferrell, 2016بر
اساس "الگوی ارزيابی عملکرد سازمانهای دولتی با
توجه به اقتضائات استراتژيک" :اول ،يکی از جنبههای
مهم در ارزيابی عملکرد سازمانها ،توجه به بستر و
زمينه مورد فعاليت آنهاست .دوم ،مؤلفههای ارزيابی
اخالقيات سازمانی از جامعهای به جامعه ديگر متفاوت
است .سوم ،نوع سازمانها اعم از دولتی يا غيردولتی و يا
در تقسيم بندیهای اقتصادی ،سياسی و اجتماعی
معيارهای ارزيابی متفاوتی دارند ( .)Tabarsa,2000لذا،
بهمنظور واقعیسازی و بهينهشدن الگوی ارزيابی
اخالقيات سازمانی اين بررسی در رابطه با وزارت جهاد
کشاورزی و سازمانهای تابعه آن بهعنوان يک دستگاه
دولتی که محيط ،چرخه عمر و پيشينه خاص خود را
دارد ،بهطور انحصاری صورت میپذيرد .ذکر اين نکته
ضروری است که بهرغم تالشهای قابل مالحظهای که
در حوزههای اخالقی صورت گرفته است ،اين حوزه هنوز
هم ازنظر وجود يک مجموعه اصول مدون و پذيرفته
شده دچار محدوديت است و در حالحاضر ،الگويی
مدون برای ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت جهاد
کشاورزی معرفی نشده است .لذا ،هدف اين تحقيق ارايه
الگوی ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت جهاد
کشاورزی و ارزيابی وضعيت موجود آن میباشد.
مبانی نظري

بنابر اجماع ،تعاريف متعدد و با توجه به هدف
پژوهش حاضر میتوان گفت اخالق عبارتاست از يک
سلسله خصلتها و سجايا و ملکات اکتسابی که بشر آنها
را بهعنوان اصول اخالقی میپذيرد (.)Motahari,2017
تئوریهای زيادی در ارتباط با مطالعه اخالقيات مطرح
میشوند که شامل اخالقيات تئوريک (فلسفه اخالق)،
دسته دوم اخالق عملی (کاربردی) و دسته سوم
اخالقيات مقارن میباشند (.)Mahdavikani, 2012
فلسفه اخالق بررسی عقالنی و تحليلی در باب مفاهيم و
تعابير و معيارها و افعال اخالقی است .اخالق کاربردی
شامل مطالعه و ارزيابی اعتقادات اخالقی و کنشهای
درون يک فضای کسب و کار يا حرفه مشخص است .در
اخالقيات مقارن از مقايسه بين مکاتب و مقارنه
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ديدگاههای گوناگون بحث میشود .دو طبقهبندی اول
مرتبط با اين مطالعه میباشند.
اخالق بخش دولتی يک موضوع گسترده است ،زيرا
ارزشها و اصول اخالق بين فرهنگها متفاوت هستند
( Parboteeah et al., 2005; Oumlil & Balloun,
 .)2009اخالق بخش دولتی تالشی است برای ايجاد
فضای بازتری در عمليات بخش دولت (.)Sture, 2013
اخالق دولتی کاربرد قوانين اخالقی برای دولت را
تشکيل میدهد .بخشی از فلسفه قانون است که بر
عمليات حکومت و رابطهاش با مردم آن حکومت حاکم
است و مسائل صداقت و شفافيت در دولت را پوشش
میدهد و با مسائلی مانند رشوهخواری ،فساد سياسی،
فساد قضايی ،اخالق قانونگذاری ،اخالق تنظيم قوانين،
تضاد منافع ،اجتناب از ظاهر ناشايست ،دولت باز و اصول
اخالقی قانونی سروکار دارد ( .)Irannajad, 1992پيچيده
شدن سازمانها و اقزايش ميزان فعاليتهای غير اخالقی
در سازمانها توجه مديران و رهبران را به ايجاد و حفظ
اخالق سازمانی ،مسئوليت و پاسخگويی اجتماعی
ضروری و اجتنابناپذير ساخته است ( & Rahimnia
.)Nickhah farkhani, 2013
مدلهای اخالقی متعددی توسط صاحبنظران
مختلف ارايه شده است که هريک از آنها از ابعاد مختلف
به اين موضوع پرداختهاند و مهمترين آنها عبارتند از:
مدل اخالق کسب و کار کولينز ) (Colinz, 2009مدل
رهبری اخالقمدار براون و تروينو (Brown& Trevino,
) 2009نظريه جو اخالقی وبر ) (Weber, 2007مدل جو
اخالقی النگ ) (Loung, 2007مدل واين و هميلتون
) (Vine&Hamilton, 2003عناصر زير ساختهای
اخالقی و پرسشهای ارزيابی (Alvani & Yaghoubi,
) 2002مدل جو اخالقی ) (Cohen, 1998مدل تصميم-
گيری اخالقی ) (Jones, 1991مدل ارزيابی اخالقيات
سازمانی) (Josephson, 1989نظريه پيوستار جو اخالقی
) (Victor& Cullen, 1988و مدل جامع رفتار اخالقی
).(Bomer, 1987
مدلهای اخالقيات سازمانی از نظر تمرکز بر
شاخصهای مؤثر بر اخالقيات سازمانی به گروههای
مختلف تقسيمبندی شدهاند .اکثر مدلها شاخصها را بر
مبنای عوامل فردی ،سازمانی و فرا سازمانی و يا در دو

207

مقوله فردی و موقعيتی تقسيمبندی کردهاند و دستهای
ديگر انواع محيط درونی و بيرونی را شاخص قرار دادهاند.
علیرغم مشابهت ساختار کلی الگوی تدوين شده در اين
پژوهش با مدل موسسه جوزفسون و الگوی ارايه شده با
عنوان عناصر زير ساختهای اخالقی و پرسشهای
ارزيابی توسط الوانی و يعقوبی در شناسايی ابعاد و
مولفههای ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت جهاد
کشاورزی از ساير مدلها نيز استفاده شده است.
پیشینه پژوهش
) (Azar et al,2015در پژوهش طراحی مدل ارزيابی
مالحظههای اخالق کسب وکار بيان می دارندکه
اولويتبندی ابعاد و شاخصهای اخالق کسب وکار با
مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها میتواند به-
عنوان الگويی مناسب برای سياستگزاری و تدوين
استراتژی در سطح کالن و همچنين ،در سطح خرد
&(Khayatmoghadam
گردد(.
استفاده
Tabatabayinasab, 2016عنوان کردهاند که رعايت
اصول اخالق حرفهای در سازمانها ،کارکنان و مديران از
اهميت ويژهای برخوردار است و رعايت مؤلفههای اخالق
حرفهای میتواند به عنوان مزيت رقابتی در سازمانها
محسوب شود ( Nickhahfarkhani et al, 2017) .بيان
می دارند که رويکرد اخالق وظيفه محور جهت بررسی
اخالق و رفتار اخالقی به درستی میتواند تبيينگر رفتار
اخالقی کارکنان و نيل به اهداف سازمان
باشد (Khodami& Osanlou, 2015).به اين نتيجه
رسيدهاند که ارزشهای اخالقی بر رضايت شغلی و تعهد
سازمانی مؤثر بوده و موجب رفتار اخالقی در سازمان
میگردند (Abbasi& Feyzi, 2013).در پژوهش خود با
عنوان سازمان اخالقی و تأثير آن بر مسئوليت اجتماعی
سازمان در ستاد وزارت جهاد کشاورزی بيان داشتهاند
که سازمان اخالقی بر مسئوليت اجتماعی سازمان در
وزارت جهاد کشاورزی تأثير دارد(Abdollahzadeh, .
)2015در پژوهش خود با عنوان شناسايی مؤلفههای
مفهومی اخالق کسب وکار در کشاورزی تحليل خوشهای
برداشتها مؤلفههای مفهومی اخالق کسبوکار در
کشاورزی را ارايه نمودهاند که عبارتند از :حفاظت منابع،
توليد کم نهادة آلی ،زيستبومگرايی ،پایبندی مذهبی،

208

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،53-2شماره 1401 ،1

نيکداری اجتماعی ،تجارت عادالنه ،مشارکت و
همگرايی نهادی ،کارآفرينیگرايی ،رعايت حقوق نيروی
کار ،پيشرفتگرايی و شايستهساالری ،کيفيتگرايی،
ترويج عمومی دانش و فناوری ،رعايت مسايل ايمنی و
بهداشتی در کار ،تعهد به توسعة اجتماعی و بازاريابی
اجتماعی (Seok et al, 2013).نتيجه گرفتهاند که افزايش
ميزان اخالق شرکتی موجب افزايش عملکرد سازمان
میشود (Donaldson& Davis, 1990) .نتيجه گرفتهاند
که رعايت مالحظات اخالقی در گزينش و استخدام،
ارزيابی عملکرد ،نظام پاداشها ،اخراج و کوچکسازی
سازمان ،باعث کاهش بدبينی ،پرخاشگری و تعارض،
مسئوليتپذيری بيشتر ،افزايش تنوعطلبی و درنهايت
افزايش ارزش و سود و درآمد شده ،رفاه بيشتر
سرمايهگذاران ،مشتريان و کارمندان را موجب میشود.
در سير مطالعات اخالق سازمانی ،چنين بهنظر
میرسد با توجه به شرايط خاص بومی هر کشور از نقطه
نظر فرهنگ ،اقتصاد ،سياست و  ...اقتضائات هر سازمان
از قبيل :محيط ،تکنولوژی ،چرخه عمر و اندازه سازمان
نياز به مدل بومی شده برای سازمانهای دولتی ايران ،و
به تبع آن وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد .تحقيق
حاضر با توجه به زمينه تحقيق و سهم بسزايی که عوامل
اجتماعی ،محيطی در وضعيت اخالقيات سازمان دارند،
به بررسی رابطه محيط خارجی ،محيط داخلی ،اهداف
سازمانی ،مخاطبان سازمان ،سيستمهای ارزشی
اخالقيات سازمانی پرداخته و سعی شده است با هدف
تکميل و جبران اين نکته که در تحقيقات پيشين کمتر
به آن پرداخته شده ،بر روی مطالعه تأثير عوامل فوق
بيشتر تمرکز کند .همچنين ،اين تحقيق روش جديدی
برای ارايه الگوی ارزيابی اخالقيات سازمانی در نظر
گرفته است که مبتنی بر تجارب زيسته مديران و
صاحبنظران در حوزه مديريت دولتی و بخش کشاورزی
است.
روش شناسی پژوهش

اين پژوهش از لحاظ هدف ،توسعهای کاربردی و به
لحاظ رويکرد ،پژوهش آميخته از نوع اکتشافی است.
بنابراين ،رويکرد تحقيق ،ترکيبی از رويکردهای کيفی و
کمی (آميخته) است که در آن از روش کيفی تحليل
مضمون جهت استخراج مضامين و از روش کمی برای

تاييد الگوهای اندازهگيری و آزمون الگوی مفهومی
استفاده شده است .قلمرو مکانی تحقيق ،وزارت
جهاد کشاورزی شامل ستاد وزارت و سازمانهای تابعه
است .جامعه آماری در بخش کيفی نخبگان اجرايی و
دانشگاهيان و صاحب نظران وزارت جهاد کشاورزی در
نظر گرفته شدند که هم آشنايی کافی با مباحث
مديريتی داشتند و هم سابقه و تجربه عملی مديريتی و
سرپرستی در بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی
را در کارنامه خود داشتند .روش نمونهگيری بهصورت
هدفمند بود که در آن برخالف نمونهگيری در بررسی
کيفی ،نمونهگيری هدفمند نمیتواند قبل از آغاز مطالعه،
برنامهريزی شود مصاحبه با صاحبنظران در اين پژوهش
تا زمانی ادامه يافت که فرايند جمعآوری دادهها به
اشباع برسد و جمعآوری دادهها با تعداد  10نفر به اشباع
رسيد .در بخش کمی ،جامعه آماری شامل مديران عالی،
ميانی و پايه ستاد و سازمانهای تابعه وزارت جهاد
کشاورزی به تعداد  1162نفر بودند .روش نمونهگيری
تصادفی طبقهای و حجم نمونه  291نفر بود .روش
جمعآوری دادهها در بخش کيفی و در بخش کمی روش
ميدانی بود .ابزار گردآوری اطالعات نيز در بخش کيفی،
مصاحبه عميق نيمهساختاريافته و در بخش کمی،
پرسشنامه محققساخته بود .در اين تحقيق با توجه به
بهکارگيری طرح شيوههای ترکيبی اکتشافی از روشهای
تجزيه تحليل کيفی و کمی دادهها بر حسب نيازهای
پژوهشی استفاده شد .اين تحليل از لحاظ کيفی يک
تحليل تماتيک بود .مرحله آمادهسازی ،مراحل کدگذاری
شامل کدگذاری توصيفی ،کدگذاری تفسيری و
کدگذاری رابطهای و در نهايت ،ارايه الگوی تحليلی و
اعتبارسنجی گامهای اساسی در بخش کيفی اين تحقيق
میباشند .برای اعتبارسنجی الگو از روشهای زير
استفاده گرديد ) 1 :استفاده از کدگذاران مستقل و گروه
خبرگان  )2دريافت بازخور از مشارکتکنندگان در
تحقيق  )3تکثرگرايی و  )4ارايه توصيف غنی و ثبت
جزئيات -بررسیها توسط خبرگان.
روشهای عمده بهکار گرفته شده در بخش کمی اين
پژوهش عبارت بودند از :آمار توصيفی که بهمنظور
تحليل متغيرهای جمعيتشناختی مربوط به نمونه
آماری انجام میگيرد و آمار استنباطی که از تحليل
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عاملی ،آزمون کولموگروف -اسميرنوف ،آزمون بارتلت
وشاخص  KMOو برای بررسی برازش مدل از پايايی
مرکب( – )CRميانگين واريانس استخراج شده (-)AVE
ميانگين اشتراک هر متغير ( )Communalityو ضريب
تعيين  R²تعديلشده و برای برازش کل مدل از معيار
 GOFاستفاده گرديد.
بحث وتحليل

بر اساس مطالعات کتابخانهای ،بررسی مقاالت،
مدلها و پيشينه تحقيق  51کد توصيفی استخراج و
پروتکل مصاحبه عميق نيمهساختاريافته تنظيم گرديد.
در ادامه از مجموع مصاحبههای انجام شده و مطالعات
کتابخانهای تعداد  154کد (مضمون) اوليه استخراج
گرديد که با انجام بازنگری و تلخيص مضامين تعداد 81
مضمون پايه بهدست آمد .در مرحله کدگذاری تفسيری،
کدهای اوليه يا مضامين پايه در قالب  13مضمون
سازمانده ساماندهی گرديدند .در مرحله کدگذاری
رابطهای ،مضامين سازمانده در  6مضمون فراگير
دستهبندی شدند و در نهايت ،الگوی مفهومی ارزيابی
اخالقيات سازمانی در وزارت جهادکشاورزی به شکل زير
طراحی گرديد.

شکل ( )1الگوی مفهومی ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت
جهاد کشاورزی

پس از گردآوری دادههای کيفی حاصل از مصاحبه و
تجزيهوتحليل آنها ،پرسشنامه  81گويهای برمبنای
مقولههای احصا شده در بخش کيفی پژوهش تدوين
گرديد .جهت ارزيابی پاسخها ،گويههای اين پرسشنامه
بر اساس طيف  5درجهای ليکرت ،از خيلی زياد ( )5تا
خيلی کم ( )1بهصورت پرسشنامه استاندارد طراحی
گرديد.
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ويژگیهای جمعيتشناختی پاسخدهندگان در نمونه
آماری  292نفری عبارت است از :مديران پايه (رئيس
اداره يا گروه)  158نفر ،مديران ميانی (مديران کل و
معاونين مديران ادارات کل يا دفاتر)  129نفر ،مديران
عالی (معاونين وزير يا روسای سازمان های تابعه)  5نفر،
که در رابطه با ترکيب سنی 70 /2 ،درصد باالی 40
سال ،در رابطه با سابقه شغلی 72/6 ،درصد باالی 16
سال و در رابطه با مدرک تحصيلی  56/2درصد مدرک
تحصيلی کارشناسی ارشد  17/1درصد مدرک دکتری و
 25/7در صد مدرک ليسانس و يک درصد مدرک فوق
ديپلم در مجموع ستاد وسازمانهای تابعه وزارت جهاد
کشاورزی حضور دارند.
در تحليل آماری دادهها ،نرمال بودن توزيع متغيرها
با استفاده از آزمون کولموگروف–اسميرنوف مورد بررسی
قرار گرفت .همچنين ،از آزمون بارتلت و شاخص KMO
جهت اطمينان از اينکه آيا دادههای مورد نظر برای
تحليل عاملی مناسب هستند يا خير استفاده گرديد و با
توجه به مقدار شاخص  KMOبرابر ( ،0/735بيشتر از
 )0/7تعداد نمونه (تعداد پاسخدهنده) برای تحليل عاملی
کافی بوده و مقدار سطح معنیداری آزمون بارتلت
کوچکتر از  0/05است که نشان میدهد تحليل عاملی
برای شناسايی ساختار مدل عاملی مناسب است.
بنابراين ،با توجه به غيرنرمالبودن توزيع دادهها جهت
بررسی ضرايب و معنیداری عناصر ،تحليل سلسله
مراتبی با استفاده از نرم افزار  Smart-PLSصورت گرفت.
بر اساس ضريب تعيين تعديلشده ( R²تعديل شده)،
اولويت ابعاد الگوی ارزيابی اخالقيات سازمانی در جامعه
کل ستاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه به
قرار جدول زير بود:
جدول ( )1اولويت ابعاد الگوی ارزيابی اخالقيات در وزارت
جهاد کشاورزی
رتبه

بعد

 R²تعديل شده

1

قوانين ،رويه ها و ساختار سازمان

0 /813

2

اخالق فردی

0 /723

3

مخاطبان سازمانی

0 /696

4

جو سازمانی

0 /654

5

اهداف سازمان

0 /648

6

محيط سازمان

0 /636
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اين اولويت در رابطه با مولفهها بدين قرار بود:
 -1اخالق کارکنان  -2عناصر ذهنی /سيستم های
ارزشی  -3محيط تخصصی  -4اخالق مديران  -5رويهها
 -6عناصر احساسی /برداشتهای جمعی از سازمان -7
محيط عمومی  -8قوانين  -9بهرهبرداران کشاورزی -10
ساختار  -11اهداف بلندمدت  -12روستاييان -13
اهداف کوتاهمدت.
در بررسی برازش مدل با استفاده از روش تحليل
عاملی تاييدی ( )CFAنشانگرها و عاملهای ضعيف

شامل گويههای (مقايسه سيستم حقوق و دستمزد با
متوسط پرداختی سازمانهای مشابه در جامعه  ،تعامل با
شرکتهای در سايه ،رواج فساد سيستمی در جامعه،
وجود سياست شفافسازی وارزيابی سازمان توسط
جامعه در مولفه محيط عمومی و گويههای داشتن
استقالل حرفهای در تصميمات و مقابله با شايعهسازی و
پرهيز از تهمت در مولفه اخالق کارکنان ) حذف و مدل
مجددا مورد بررسی قرار گرفت در بررسی مجدد تمامی
نشانگرها و بارهای عاملی معنیدار هستند.

شکل( )2مدل شاخصها در حالت معنیداری

در بررسی روايی همگرا ،مقادير ميانگين واريانس
استخراج شده برای تمام سازهها باالتر از  0/5بود .لذا،
مؤلفهها بيش از  50درصد از واريانس سازههای مربوط
به خود را تبيين میکنند .مطلوب بودن مقادير اين
شاخص نشان از وجود اعتبار همگرا در آزمونهای بهکار
رفته دارد .همچنين ،تمامی مقادير شاخصهای پايايی
ترکيبی و آلفای کرونباخ بزرگتر از  0/7و واريانس
استخراج شده بود و میتوان عنوان نمود يکی از شروط
برقراری پايايی تأييد میشود.

مقدار شاخص برازش کلی مدل بر اساس معيار
( )GOFبرابر با  0 /69بود که نشان میدهد مدل از
برازش مطلوبی برخوردار است .با مرور سؤال اصلی
تحقيق ،الگوی ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت
جهادکشاورزی چيست؟ و نيز تمرکز بر اهداف فرعی ،در
اين پژوهش ،پس از بررسی ادبيات تحقيق و پيشينه
موضوع و با استفاده از روش تحليل مضمون75 ،
مضمون پايه 13 ،مضمون سازمانده و  6مضمون فراگير
شناسايی شده تأييد و برازش الگو مورد تأييد قرار گرفت.
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بحث و نتیجهگیری
الگوی بهدست آمده از بررسی کتابخانهای و بررسی
ميدانی نشان داد که اخالقيات سازمانی در وزارت جهاد
کشاورزی را میتوان با مضامين فراگير :جو سازمانی-

جدول -2آزمون نسبت وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای
تابعه
ابعاد

گروه

رسته

تعداد

نسبت
مشاهده
شده

گروه1

>=3

164

0,61

گروه2

<3

104

0,39

268

1

گروه

>=3

167

0,64

گروه2

<3

95

0,36

اخالق فردی -مخاطبان سازمان -اهداف سازمان -محيط
سازمان و قوانين ،رويهها و ساختار سازمان اندازهگيری
نمود.
يافتههای اين پژوهش با يافتههای پژوهشهای انجام
گرفته از جمله پژوهشهای زير همخوانی دارد :پژوهش
«مؤلفههای

اخالق

حرفهای

در

پژوهش

جو
سازمانی
اخالق
فردی

مديريتـ»

()Khayatmoghadam & Tabatabainasab, 2015
با عنوان «مؤلفههای اخالق حرفهای در

سازمان» ( )Mohamadi & gholverdi, 2013پژوهش
باعنوان «طراحی مدل ارزيابی مالحظههای اخالق

مخاطبان
سازمان
محيط
سازمان

کسبوکار» ( )Azar et al, 2015و تحقيق «ضرورتهای
اخالق کسبوکار» ()Collins, 2019
در مجموعه کل وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای
تابعه که نتايج آن در دو جدول آزمون دوجملهای
( )Binominal Testدر زير آورده شده است .با توجه به
نتايج سطح معناداری مندرج در جدول در رابطه با تمام
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اهداف
سازمان
قوانين،
رويهها و
ساختار
سازمان

کل

262

1

گروه1

>=3

153

0,58

کل
گروه2

<3

111

0,42

264

1

گروه1

>=3

183

0,73

گروه2

<3

69

0,27

252

1

گروه1

>=3

64

0,24

گروه2

<3

202

0,76

266

1

1

>=3

147

0,56

گروه2

<3

116

0,44

263

1

کل

کل

کل

کل

نسبت
مورد
انتظار
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

معيار
تصميم

0,000

0,000

0,011

0,000

0,000

0,064

ابعاد مورد مطالعه بهجز بعد «اهداف سازمان ،قوانين،
رويهها و ساختار سازمان» تفاوت معنیداری بين فراوانی
مشاهده شده و مورد انتظار در رابطه با ساير ابعاد وجود
نداشت .بنابراين ،صرفاً در رابطه با بعد فوقالذکر فراوانی
مشاهده شده پايينتر از فراوانی مورد انتظار بود.

در مقايسه وضعيت ستاد وزارت جهادکشاورزی با
سازمانهای تابعه نتايج آزمون حاکی از نبود تفاوت
معنیدار در ارزيابی اخالقيات سازمانی بين ستاد وزارت
جهادکشاورزی و سازمانهای تابعه دارد .همچنين ،در
مقايسه سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی با
يکديگر نتيجه بررسی نشان داد که تفاوت معنیداری در
خصوص ابعاد مورد بررسی در سازمانهای تابعه وزارت
جهاد کشاورزی وجود دارد.
پيشنهادها
در بعد قوانين ،رويهها و ساختار سازمان

پيشنهاد میگردد وزارت جهادکشاورزی ،با تغيير
يکی از واحدهای موجود به واحد مشاوره اخالقی،
ساختاری برای توسعه و آموزش اخالقيات سازمانی ايجاد
نمايد و منشور اخالقيات سازمانی را بر اساس الگوی
ارزيابی ارايه شده در اين پژوهش تدوين و ابالغ نموده و
قوانين ،رويهها و دستورالعملها را با ضمانت
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حداقلسازی بروز زمينههای فساد اداری و ضمانت
حداقلسازی هزينهها و زمان برای اربابرجوع و ساير
ذينفعان و تأمين نيازهای واقعی جامعه هدف در راستای
توسعه بخش کشاورزی مورد بازنگری مجدد قرار دهد.

برای تقويت حس اعتماد بين کارکنان و همچنين،
کارمند به مدير استفاده نمايند ،با ارزيابی عادالنه زمينه
رشد مجموعه را فراهم نمايند ،از مجموعههای مشورتی
در تصميمگيریها بهره بگيرند و ميزان تعهد و وفاداری
کارکنان به سازمان را تقويت نمايد.

در جهت افزايش قابليتها ،مهارتها و
شايستگیهای کارکنان پيشنهاد میشود که
سرمايهگذاری بيشتری در امر آموزش و تقويت
مهارتهای اخالقی آنها انجام پذيرد و ضمن پرهيز از
عدم انتصابات دستوری در سازمان و شبکه تحت پوشش
مجموعهای از ارزشهای روشن و پايدار که بهشيوه انجام
کارها جهت میدهد و میتواند رفتار صحيح را از رفتار
غلط مجزا کند ارايه دهند .در اين راستا ( Naeimi et al.,
 )2019نيز در پژوهش خود به معاونت مديريت و توسعه
منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی پيشنهاد کردهاند تا
با برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی ضمن خدمت
برای کارکنان زمينه ارتقای رفتارشهروندی سازمانی را
در بين کارکنان فرآهم آورند.

در بعد اهداف سازمان

در بعد اخالق فردي

در بعد مخاطبان سازمان

پيشنهاد میگردد اين سازمان در اجرای مسئوليت
اجتماعی و اخالقی خود متناسب با وضعيت اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی روستاها با حداکثرسازی ارايه
خدمات ،افزايش کيفيت خدمات ،بسترسازی برای
نوآوریهای پايدار در راستای توسعه روستاها ،تدوين
برنامههای فرهنگی و اقتصادی پايدار و همهجانبه توسعه
روستايی ،تقويت و بسط تعاونیها ،صنوف و تشکلهای
زير مجموعه و ارايه خدمات متناسب به روستاييان و با
ارايه خدمات بهصورت منصفانه با تمرکز بر نيازهای
بهرهبرداران رضايت مخاطبان و ذینفعان عمده سازمان
را جلب نمايند .در اين راستا )Lavaei et al, 2019( ،در
حوزه چالشهای درون سازمانی "عدم وجود تجربيات
کافی برای شناخت نيازهای ذینفعان" را بهعنوان چالش
اساسی مطرح نمودهاند.
در بعد جو سازمانی

پيشنهاد میگردد مديران سازمان ،راهکارهای
هويتبخشی به کارکنان را توسعه دهند ،از سازوکارهايی

پيشنهاد میگردد در تدوين برنامههای کوتاهمدت
اهداف حمايتی يارانهای ،خريد تضمينی ،و بيمه
محصوالت کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و به افزايش
نقش بخش غيردولتی توجه گردد .مديران همواره
چشمانداز بلندمدتی را برای سازمان ترسيم نمايند و
تالش نمايند روش مناسب را برای تشريح اهداف
بلندمدت و کوتاهمدت سازمان برگزينند .مطالعه پيشين
( )Shakeri & Salehi, 2020نيز همراستا با نتايج اين
تحقيق در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر رشد بخش
کشاورزی ايران عنوان نمود که توسعه بيمه محصوالت
کشاورزی نيز باکاستن از زيان ريسک و مخاطرات
سرمايه گذاری و تأمين امنيت آن میتواند موجبات
توسعه کشاورزی را فراهم آورد.
در بعد محيط سازمان

پيشنهاد میگردد بهرهگيری از فن آوریهای نوين و
سيستمهای مجازی برای ارايه خدمات مورد توجه قرار
گرفته و سياستهای الگوی کشت محصوالت کشاورزی
و برنامه توسعه کشاورزی پايدار و اجرای روش کشاورزی
حفاظتی اجرا و مشوقهای قانونی الزم در اين راستا در
نظر گرفته شود .همچنين تمهيدات الزم در راستای
تضمين وجود نهادههای توليد فراهم گردد.
انديشمندان بسياری از جمله پروفسور کارل آيکر
( )Carl Eicher, 1984به اهميت ساختارهای دولتی
کشاورزی (وزارت کشاورزی) در توسعه کشاورزی تاکيد
نمودهاند .با توجه به ابعاد و مولفههای شناسايی شده در
الگوی ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت
جهادکشاورزی شناسايی نقاط ضعف و رفع آنها منتج به
بهبود کيفيت خدمات قابل ارايه به بخش کشاورزی،
بهبود سياستهای حمايتی و هدايتی دولت و تسهيل
توسعه کشاورزی خواهد شد.
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