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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. 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11149.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_84182.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_84182.html
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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 6- 

emotional 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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 یدر وزارت جهاد کشاورز یسازمان اتیاخالق یابیارز
 یو نقش آن در توسعه کشاورز

 
 3فریده حق شناس کاشانی، 2 *احمد ودادی،  1لیدا صدقیان باویل 
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 (5/8/1400تاریخ تصویب:  -15/6/1400)تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک
 

 یرینقش خط ییغذاتیامن یمهم متول یاز ساختارها یکیعنوان به یجهاد کشاورز وزارت
 یسازمان اتیارتقا سطح اخالق ،مبنا نیبه شهروندان دارد. بر ا یه کاال و خدمات عمومیدر ارا

 قیقتح .انجامدیآن م یاجتماع یهاتیبه بهبود عملکرد و عمل به مسئول یدستگاه دولت نیدر ا
در وزارت آن  یابیبه ارز ،یسازمان اتیاخالق یابیارز یه الگویحاضر ضمن ارا

بوده که در  یاکتشاف ختهیاز نوع آم قیتحق نی. اپردازدیتابعه م یهاو سازمان یکشاورز دجها
استفاده شده  یعامل لیاز روش تحل ،یمضمون و در بخش کم لیاز روش تحل ،یفیبخش ک

بود  ینظران بخش کشاورزشامل نخبگان و صاحب یفیمطالعه در بخش کاست. جامعه مورد
جامعه  ،ی. در بخش کمدیمصاحبه انتخاب گرد ینفر برا 12باع داده به نقطه اش دنیکه تا رس

نفر  291به حجم  یابودند که نمونه یوزارت جهاد کشاورز هیو پا یانیم ،یعال رانیمد یآمار
مضمون  75 ی،فیدر بخش ک ،انتخاب شدند. در مطالعه حاضر دهشبندیطبقه یبه روش تصادف

نشان  قیتحق یبخش کم جیشدند. نتا ییشناسا رین فراگمضمو 6ده و مضمون سازمان 13 ه،یپا
 ن،یقوان»شده بعد مشاهده یتابعه فراوان یهاو سازمان یداد که در وزارت جهاد کشاورز

با توجه به اهمیت ساختارهای  کمتر بود. تظارمورد ان یاز فراوان« و ساختار سازمان هاهیرو
ر وزارت جهاد کشاورزی تحقق دولتی در توسعه کشاورزی ارتقا سطح اخالقیات د

 .نمایدترین هدف این سازمان دولتی یعنی توسعه کشاورزی را تسهیل میاساسی

 

 توسععه کشعاورزی، ،یکشاورزهادجوزارت  ،یسازمان اتیاخالق یابیارز :یدیکل یهاواژه

 یعامل لیمضمون، تحل لیتحل

 

  مقدمه

خود، عالوه بر  یانجام امور سازمان یها براسازمان

از  یابه مجموعه ازين ،یو قانون یسازمان یارهايمع

را در رفتار و  هادارند که آن یو ارزش یاخالق یرهنمودها

 هيو وحدت رو یهماهنگ یدهد و نوع یاري یاعمال ادار

 سريم یمطلوب جامع و عموم وهيش یسودر حرکت به

 ;Metzger et al., 1993; Silverman, 2000) سازد

Swanson & Paul, 2002; Jalil et al., 2010).  بحث

 Bellاست ) تيريچالش مد نيترعمده قتياخالق در حق

& Bryman, 2007; Wolff, 2008; Puiu, 2015راي( ز 

 یو عملکرد اجتماع یعملکرد اقتصاد نيتقابل ب انگريب

 & Somers, 2001; Jin) باشدیها مسازمان

Drozdenko, 2010; Chun et al., 2013در  ،یعبارت(. به

 یعملکردها نيب ديبا یمطالعه علم اخالق سازمان

ها توازن و سازمان یاجتماع یو عملکردها یاقتصاد

 ,Comite & Oliva, 2016; Kapur) کرد جاديتعادل ا
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(. متاسفانه بر اساس اطالعات و Erabi, 2003( و )2020

 یهابه اخالق در سازمان یبندیپا تيضعو ،یآمار جهان

جهان مناسب  یکشورها گريبا د سهيمقادر  رانيا یدولت

به  یبندیپا یهادر شاخص 2020در سال  راني. استين

اختالس، رشوه، عدالت  ،یفساد مال ري)نظ اتياخالق

 نياز ب 149( رتبه غيره و ،یبازیپارت ،یاثربخش ،یسازمان

 سترا کسب کرده ا ايکشور دن 180

(World Transparency Organization, 2020برو .) ز

معضالت  نيترها از مهمدر سازمان یاخالق ريغ یرفتارها

قرار  رياست که عملکرد سازمان ها را تحت تاث یعصر فعل

 دهد. یم

که است  يیهااز سازمان یکی يکشاوروزارت جهاد

ی، و هم از نظر گستردگ یسازمان یهاهم از نظر ارزش

ر مورد توجه قرا شتريب ديدر آن با یموضوع اخالق سازمان

از ادغام  1379در سال  خانهوزارت نيا. رديگ

نشات  ینهاد انقالب کيکه  یجهادسازندگ یهاوزارتخانه

از  يیزداتيمحروم یو متول یاخالق یهازهيگرفته از انگ

 یروستاها بود و وزارت کشاورز ژهيمناطق محروم به و

و  یو نظارت بر بخش کشاورز تيهدا حمايت، یکه متول

 & Ghaedali) ديگرد ليبود تشک یکشاورز داتيتول

Salimi,2020وابسته به وزارت  یها(. سازمان

، کشور یسازمان امور اراض عبارتند از: یکشاورزجهاد

آموزش و  قاتيسازمان تحق ،رانيا ريسازمان امور عشا

 یزداريها مراتع و آبخسازمان جنگل ی،کشاورز جيترو

 ،تاتسازمان حفظ نبا ،کشور یسازمان دامپزشک ،کشور

 يیتعاون روستا یو سازمان مرکز رانيا التيسازمان ش

 . رانيا

در  یوزارت جهاد کشاورز یبا توجه به نقش اساس

 فيوظا ريسا و یو توسعه کشاورز يیغذاتيامن نيتأم

نقش  ،یسازمان دولت نيا یشده در قانون براذکر

و  یکشاورزدر وزارت جهاد یسازمان اتياخالق

سازمان به  نيتوجه ا ،نيو همچنتابعه آن  یهاسازمان

است.  تياهمپر اريخود بس یاجتماع یهاتيمسئول

اخالقـی بودن اين سازمان کمک بزرگی در ايفای نقـش 

مسـئوليت اخالقی ويژه به سـازمانمسـئوليت اجتمـاعی 

ارزيابی  .(Abbasi & Feyzi, 2013) و تشخيصی دارد

شناخت وضع  نيعنوان مرحله آغازبه یسازمان اتياخالق

سازمان اجتناب  کياستراتژ یزيربرنامه نديموجود در فرآ

 ,.Koh & El’Fred, 2001; Elango et alاست ) ريناپذ

2010; Suhonen et al., 2011; Ferrell, 2016) بر .

های دولتی با الگوی ارزيابی عملکرد سازمان" اساس

 یهايکی از جنبهاول،  :"توجه به اقتضائات استراتژيک

ها، توجه به بستر و م در ارزيابی عملکرد سازمانمه

 یابيارز یهامؤلفه دوم،آنهاست.  يتزمينه مورد فعال

متفاوت  گريبه جامعه د یااز جامعه یسازمان اتياخالق

 ايو  یدولتريغ اي یها اعم از دولتنوع سازمان سوم،است. 

 یو اجتماع یاسيس ،یاقتصاد یهایبند ميدر تقس

 ،. لذا(Tabarsa,2000دارند ) یمتفاوت یبايارز یارهايمع

 یابيارز یشدن الگونهيو به یسازیمنظور واقعبه

در رابطه با وزارت جهاد  یبررس نيا یسازمان اتياخالق

دستگاه  کيعنوان تابعه آن به یهاو سازمان یکشاورز

خاص خود را  نهيشي، چرخه عمر و پطيمح که یدولت

ذکر اين نکته . رديپذیصورت م یطور انحصاربه ،دارد

که  یاقابل مالحظه یهارغم تالشبهضروری است که 

حوزه هنوز  نيصورت گرفته است، ا یاخالق یهاحوزه در

 رفتهيمجموعه اصول مدون و پذ کيهم ازنظر وجود 

 يیالگو ،حاضراست و در حال تيشده دچار محدود

در وزارت جهاد  یسازمان اتياخالق یابيارز یمدون برا

ه يارا قيتحق نيا هدف ،لذا .نشده است یمعرف یرزکشاو

در وزارت جهاد  یسازمان اتيقاخال یابيارز یالگو

 باشد.یموجود آن م تيوضع یابيو ارز یکشاورز

  ينظر یمبان

متعدد و با توجه به هدف  فيتعار ،بر اجماعبنا

 کياست از گفت اخالق عبارت توانیپژوهش حاضر م

که بشر آنها  یملکات اکتساب و ايها و سجاسلسله خصلت

 .(Motahari,2017) رديپذیم یعنوان اصول اخالقرا به

ات مطرح يدر ارتباط با مطالعه اخالق یاديز یهایتئور

)فلسفه اخالق(،  کيتئور اتيکه شامل اخالق شوندیم

( و دسته سوم ی)کاربرد یدسته دوم اخالق عمل

(.  Mahdavikani, 2012) باشندیمقارن م اتياخالق

و  ميدر باب مفاه یليو تحل یعقالن یفلسفه اخالق بررس

 یاخالق کاربرد. است یو افعال اخالق ارهايو مع ريتعاب

 یهاو کنش یاعتقادات اخالق یابيشامل مطالعه و ارز

حرفه مشخص است. در  ايکسب و کار  یفضا کيدرون 

مکاتب و مقارنه  نيب سهياز مقا اخالقيات مقارن
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اول  یبنددو طبقه. شودیاگون بحث مگون یهادگاهيد

 .باشندیمطالعه م نيمرتبط با ا

 رايز ،موضوع گسترده است کي یاخالق بخش دولت

 متفاوت هستند هانگفره نيها و اصول اخالق بارزش

(Parboteeah et al., 2005; Oumlil & Balloun, 

 جاديا یاست برا یتالش ی(. اخالق بخش دولت2009

 .(Sture, 2013) بخش دولت اتيعملدر  یبازتر یفضا

دولت را  یبرا یاخالق نيکاربرد قوان یاخالق دولت

از فلسفه قانون است که بر  ی. بخشدهدیم ليتشک

اش با مردم آن حکومت حاکم رابطه وحکومت  اتيعمل

در دولت را پوشش  تياست و مسائل صداقت و شفاف

 ،یسايفساد س ،یخوارمانند رشوه یو با مسائل دهدیم

 ن،يقوان مياخالق تنظ ،یگذاراخالق قانون ،يیفساد قضا

دولت باز و اصول  ست،يتضاد منافع، اجتناب از ظاهر ناشا

 دهيچي(. پIrannajad, 1992) سروکار دارد یقانون یاخالق

 یاخالق ريغ یهاتيفعال زانيم شيها و اقزاشدن سازمان

و حفظ  جاديو رهبران را به ا رانيها توجه مددر سازمان

 یاجتماع يیو پاسخگو تيمسئول ،یاخالق سازمان

 & Rahimniaساخته است ) ريناپذو اجتناب یضرور

Nickhah farkhani, 2013). 

نظران توسط صاحب یمتعدد یاخالق یهامدل

از آنها از ابعاد مختلف  کيشده است که هرارايه مختلف 

از: آنها عبارتند  نيتراند و مهمموضوع پرداخته نيبه ا

مدل  (Colinz, 2009) نزيمدل اخالق کسب و کار کول

 ,Brown& Trevino) نويمدار براون و ترواخالق یرهبر

مدل جو  (Weber, 2007)وبر  یقجو اخال هينظر (2009

 لتونيو هم ينمدل وا (Loung, 2007)النگ  یاخالق

(Vine&Hamilton, 2003) یهاساخت رعناصر زي 

 ,Alvani & Yaghoubi) یابيارز یهاو پرسش یاخالق

-ميمدل تصم (Cohen, 1998) یمدل جو اخالق (2002

 اتياخالق یابيمدل ارز (Jones, 1991) یاخالق یريگ

 یجو اخالق وستاريپنظريه  (Josephson, 1989)یسازمان

(Victor& Cullen, 1988) یو مدل جامع رفتار اخالق 

(Bomer, 1987). 

تمرکز بر از نظر  یسازمان اتياخالق یهامدل

 یهابه گروه یسازمان اتيمؤثر بر اخالق یهاشاخص

ها را بر ها شاخصاکثر مدل .اندشده یبندميمختلف تقس

در دو  ايو  یو فرا سازمان یسازمان ،یعوامل فرد یمبنا

 یااند و دستهکرده یبندميتقس یتيو موقع یمقوله فرد

اند. هرا شاخص قرار داد یرونيو ب یدرون طيانواع مح گريد

رغم مشابهت ساختار کلی الگوی تدوين شده در اين علی

شده با  ارايهپژوهش با مدل موسسه جوزفسون و الگوی 

 یهاو پرسش یاخالق یهاساخت ريعناصر زعنوان 

در شناسايی ابعاد و ی توسط الوانی و يعقوبی ابيارز

های ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت جهاد مولفه

 ت.ها نيز استفاده شده اساير مدلکشاورزی از س

 

 پژوهش نهیشیپ

(Azar et al,2015) یابيمدل ارز یدر پژوهش طراح 

 دارندکه یم انياخالق کسب وکار ب یهامالحظه

اخالق کسب وکار با  یهاابعاد و شاخص بندیاولويت

-به تواندیها ممشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آن

 نيو تدو اریگزسياست یمناسب برا يیعنوان الگو

در سطح خرد  ،نيهمچن ودر سطح کالن  یاستراتژ

 &Khayatmoghadam))استفاده گردد.

Tabatabayinasab, 2016تياند که رعاعنوان کرده 

از  رانيها، کارکنان و مددر سازمان یااصول اخالق حرفه

اخالق  یهامؤلفه تيبرخوردار است و رعا یاژهيو تياهم

ها در سازمان یرقابت تيوان مزبه عن تواندیم یاحرفه

 انيب  (Nickhahfarkhani et al, 2017 ).شود وبمحس

 یمحور جهت بررس فهياخالق وظ کرديد که روندار یم

رفتار  گرتبيين تواندیم یبه درست یاخالق و رفتار اخالق

به اهداف سازمان  ليکارکنان و ن یاخالق

 جهينت نيبه ا (Khodami& Osanlou, 2015).باشد

و تعهد  یشغل تيبر رضا یاخالق یهااند که ارزشدهيرس

در سازمان  یمؤثر بوده و موجب رفتار اخالق یسازمان

در پژوهش خود با  (Abbasi& Feyzi, 2013).گردندیم

عنوان سازمان اخالقی و تأثير آن بر مسئوليت اجتماعی 

اند داشته انيسازمان در ستاد وزارت جهاد کشاورزی ب

القی بر مسئوليت اجتماعی سازمان در که سازمان اخ

 ,Abdollahzadeh).جهاد کشاورزی تأثير دارد ارتوز

 یهامؤلفه يیژوهش خود با عنوان شناساپ در(2015

 یاخوشه ليتحل یاخالق کسب وکار در کشاورز یمفهوم

وکار در اخالق کسب یمفهوم یهاها مؤلفهبرداشت

حفاظت منابع،  از:که عبارتند  اندنموده ارايهرا  یکشاورز

 ،یمذهب یبندیپا ،يیگرابومستيز ،یکم نهادة آل ديتول
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تجارت عادالنه، مشارکت و  ،یاجتماع دارینيک

 یرويحقوق ن تيرعا ،يیگراینيکارآفر ،ینهاد يیگراهم

 ،يیگراتيفيک ،ساالریشايسته و يیگراشرفتيکار، پ

و  یمنيل ايمسا تيرعا ،یدانش و فناور یعموم جيترو

 یابيو بازار یکار، تعهد به توسعة اجتماع رد یبهداشت

 شيکه افزا اندگرفته جهينت (Seok et al, 2013)ی.اجتماع

عملکرد سازمان  شيموجب افزا یاخالق شرکت زانيم

 اندگرفته جهنتي  (Donaldson& Davis, 1990).شودیم

و استخدام،  نشيدر گز یمالحظات اخالق تيکه رعا

سازی ها، اخراج و کوچک، نظام پاداشعملکرد یابيارز

 پرخاشگری و تعارض،ی، نيسازمان، باعث کاهش بدب

 تيو درنها یبطلتنوع شيافزا شتر،يبپذيری مسئوليت

 شتريارزش و سود و درآمد شده، رفاه ب شيازاف

 .شودیو کارمندان را موجب م انيذاران، مشترگهيسرما

نظر به نيچن ،یمطالعات اخالق سازمان ريس در

خاص بومی هر کشور از نقطه  طيبا توجه به شرا رسدیم

اقتضائات هر سازمان  ... نظر فرهنگ، اقتصاد، سياست و

: محيط، تکنولوژی، چرخه عمر و اندازه سازمان لياز قب

و  ران،يدولتی ا یهاسازمان ینياز به مدل بومی شده برا

 قيتحق .وجود دارد یجهاد کشاورز وزارتبه تبع آن 

که عوامل  يیو سهم بسزا قيتحق نهيبا توجه به زم حاضر

سازمان دارند،  اتياخالق تيدر وضع یطيمح ،یاجتماع

اهداف  ،یداخل طيمح ،یخارج طيرابطه مح یبه بررس

 یارزش یهاستميمخاطبان سازمان، س ،یسازمان

است با هدف  دهش یپرداخته و سع یسازمان اتياخالق

کمتر  نيشيپ قاتيقنکته که در تح نيو جبران ا ليتکم

عوامل فوق  ريمطالعه تأث یبه آن پرداخته شده، بر رو

 یديروش جد قيتحق نيا ،نيتمرکز کند. همچن شتريب

در نظر  یسازمان اتياخالق یابيارز یالگو ارايه یبرا

و  رانيمد ستهيبر تجارب ز یگرفته است که مبتن

 یو بخش کشاورز یدولت تيريدر حوزه مد اننظرصاحب

 است.

 پژوهش یشناس روش

و به  یکاربرد یاپژوهش از لحاظ هدف، توسعه نيا

است.  یاز نوع اکتشاف ختهيپژوهش آم کرد،يلحاظ رو

و  یفيک یکردهاياز رو یبيترک ق،يتحق کرديرو ،نيبنابرا

 ليتحل یفيک ( است که در آن از روشختهي)آم یکم

 یبرا یو از روش کم نيمضمون جهت استخراج مضام

 یمفهوم یو آزمون الگو یريگاندازه یهاالگو دييتا

وزارت  ،قيتحق یاستفاده شده است. قلمرو مکان

تابعه  یهاشامل ستاد وزارت و سازمان یکشاورز جهاد

و  يینخبگان اجرا یفيدر بخش ک یاست. جامعه آمار

در  یو صاحب نظران وزارت جهاد کشاورز انيدانشگاه

 احثبا مب یکاف يینظر گرفته شدند که هم آشنا

و  یتيريمد یداشتند و هم سابقه و تجربه عمل یتيريمد

 یمختلف وزارت جهاد کشاورز یهادر بخش یسرپرست

صورت به یريگرا در کارنامه خود داشتند. روش نمونه

 یدر بررس یريگهدفمند بود که در آن برخالف نمونه

قبل از آغاز مطالعه،  تواندیهدفمند نم یريگنمونه ،یفيک

پژوهش  نينظران در اشود مصاحبه با صاحب یزيربرنامه

ها به داده یآورجمع نديکه فرا افتيادامه  یتا زمان

نفر به اشباع  10ها با تعداد داده یآورجمع اشباع برسد و

 ،یعال رانيشامل مد یجامعه آمار ،ی. در بخش کمديرس

تابعه وزارت جهاد  یهاستاد و سازمان هيو پا یانيم

گيری روش نمونه بودند. نفر 1162اد ی به تعدکشاورز

 وشر نفر بود. 291ای و حجم نمونه تصادفی طبقه

ها در بخش کيفی و در بخش کمی روش داده یآورجمع

 ،ميدانی بود. ابزار گردآوری اطالعات نيز در بخش کيفی

 ،يافته و در بخش کمیساختارمصاحبه عميق نيمه

با توجه به  قيتحق نيساخته بود. در اپرسشنامه محقق

 یهااز روش یاکتشاف یبيترک یهاوهيطرح ش یريکارگهب

 یازهايها بر حسب نداده یو کم یفيک ليتحل هيتجز

 کي یفياز لحاظ ک ليتحل نياستفاده شد. ا یپژوهش

 یمراحل کدگذار ،یسازبود. مرحله آماده کيتمات ليتحل

و  یريتفس یکدگذار ،یفيتوص یشامل کدگذار

و  یليتحل یالگو ارايه ،تيو در نها یارابطه یکدگذار

 قيحقت نيا یفيدر بخش ک یاساس یهاگام یاعتبارسنج

 ريز یهاالگو از روش یاعتبارسنج ی. براباشندیم

( استفاده از کدگذاران مستقل و گروه 1 :دياستفاده گرد

کنندگان در بازخور از مشارکت افتي( در2خبرگان 

و ثبت  یغن فيوصت ارايه( 4و  يی( تکثرگرا3 قيتحق

 توسط خبرگان. هایبررس -اتيجزئ

 نيا یکار گرفته شده در بخش کمهعمده ب یهاروش

منظور پژوهش عبارت بودند از: آمار توصيفی که به

نمونه  به شناختی مربوطتحليل متغيرهای جمعيت

 ليو آمار استنباطی که از تحل رديگیآماری انجام م
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آزمون بارتلت  رنوف،ياسم -عاملی، آزمون کولموگروف

 يیايبررسی برازش مدل از پا یو برا KMOوشاخص 

 -(AVEاستخراج شده ) انسيوار نيانگمي –( CRمرکب)

 بيضر ( وCommunality) رياشتراک هر متغ نيانگيم

  اريبرازش کل مدل از مع یشده و براليتعد R² نييتع

GOF دياستفاده گرد. 

  ليوتحل بحث

مقاالت،  یبررس ،یاهبر اساس مطالعات کتابخان

استخراج و  یفيکد توص 51 قيتحق نهيشيها و پمدل

 .ديگرد ميتنظ افتهيساختارمهين قيپروتکل مصاحبه عم

انجام شده و مطالعات  یهادر ادامه از مجموع مصاحبه

استخراج  هيکد )مضمون( اول 154تعداد  یاکتابخانه

 81اد تعد نيمضام صيو تلخ یکه با انجام بازنگر ديگرد

 ،یريتفس یدر مرحله کدگذار دست آمد.به هيمضمون پا

مضمون  13در قالب  هيپا نيمضام اي هياول یکدها

 یدر مرحله کدگذار .دنديگرد یده ساماندهسازمان

 ريمضمون فراگ 6ده در سازمان نيمضام ،یارابطه

 یابيارز یمفهوم یالگو ،تيشدند و در نهابندی دسته

 ريبه شکل ز یوزارت جهادکشاورزدر  یسازمان اتياخالق

 .ديگرد یطراح

 
( الگوی مفهومی ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت 1شکل )

 جهاد کشاورزی

حاصل از مصاحبه و  یفيک یهاداده یاز گردآور پس

 یمبنابر یاهيگو 81آنها، پرسشنامه  ليتحلوهيتجز

 نيپژوهش تدو یفياحصا شده در بخش ک یهامقوله

پرسشنامه  نيا یهاهي، گوهاپاسخ یابيجهت ارز گرديد.

( تا 5) اديز یلياز خ کرت،يل یادرجه 5 فيبر اساس ط

 یپرسشنامه استاندارد طراح صورت( به1کم ) یليخ

 .ديگرد

دهندگان در نمونه پاسخ یشناختتيجمع یهایژگيو

 سيرئ) هيپا رانيعبارت است از: مد ینفر 292 یآمار

کل و  رانيمد) یانيم رانينفر، مد 158گروه(  اياداره 

 رانينفر، مد 129دفاتر(  ايادارات کل  رانيمد نيمعاون

نفر،  5تابعه(  یسازمان ها یروسا اي ريوز نيمعاون) یعال

 40 یدرصد باال 70 /2 ،یسن بيبا  ترک بطهکه در را

 16 یدرصد باال 6/72 ،یسال، در رابطه با سابقه شغل

درصد مدرک  2/56 یليتحصسال و در رابطه با مدرک 

و  یدرصد مدرک دکتر 1/17ارشد  یکارشناس یليتحص

درصد مدرک فوق  کيو  سانسيدر صد مدرک ل 7/25

وزارت جهاد  عهبتا یهادر مجموع ستاد وسازمان پلميد

 .حضور دارند یکشاورز

 رهايمتغ عيها، نرمال بودن توزداده یآمار ليدر تحل

 یمورد بررس رنوفاسمي–با استفاده از آزمون کولموگروف

 KMOاز آزمون بارتلت و شاخص  ،نيقرار گرفت. همچن

 یمورد نظر برا یهاداده ايآ نکهياز ا نانيجهت اطم

و با  دياستفاده گرد ريخ ايمناسب هستند  یعامل ليتحل

از  شتري، )ب735/0برابر  KMOتوجه به مقدار شاخص 

 یعامل ليتحل یدهنده( برا( تعداد نمونه )تعداد پاسخ7/0

آزمون بارتلت  یداریبوده و مقدار سطح معن یکاف

 یعامل ليتحل دهدیاست که نشان م 05/0تر از کوچک

. مناسب است یساختار مدل عامل يیشناسا یبرا

ها جهت داده عيبودن توزنرمالريبا توجه به غ ،نيانابرب

سلسله  ليعناصر، تحل یداریو معن بيضرا یبررس

صورت گرفت.  Smart-PLSز نرم افزار با استفاده ا یمراتب

شده(،  ليتعد R²شده )ليتعد نييتع بيبر اساس ضر

در جامعه  یسازمان اتياخالق یابيارز یابعاد الگو تياولو

تابعه به  یهاو سازمان یکشاورز ادکل ستاد وزارت جه

 بود:  ريزجدول قرار 

 
( اولويت ابعاد الگوی ارزيابی اخالقيات در وزارت 1جدول )

 هاد کشاورزیج
 تعديل شده  R² بعد رتبه

 0 /813 قوانين، رويه ها و ساختار سازمان 1

 0 /723 اخالق فردی 2

 0 /696 مخاطبان سازمانی 3

 0 /654 جو سازمانی 4

 0 /648 اهداف سازمان 5

 0 /636 محيط سازمان 6
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 قرار بود: نيبد هادر رابطه با مولفه تياولو نيا

 یها ستميس /یناصر ذهنع -2خالق کارکنان ا -1

ها هيرو -5 رانيخالق مدا -4 یتخصص طيمح -3 یارزش

 -7از سازمان  یجمع یهااشتبرد /یعناصر احساس -6

 -10 یبرداران کشاورزهرهب -9 نيقوان -8 یعموم طيمح

 -13 انيياروست -12مدت بلند اهداف -11ساختار 

 .مدتاهداف کوتاه

 ليازش مدل با استفاده از روش تحلبر یدر بررس

 فيضع یها(  نشانگرها و  عاملCFA) یدييتا یعامل

حقوق و دستمزد با  ستميس سهي)مقا یهاهيشامل گو

مشابه در جامعه ، تعامل با  یهاسازمان یمتوسط پرداخت

در جامعه،  یستميرواج فساد س ه،يدر سا یهاشرکت

توسط سازمان  یابيوارز یسازشفاف استيوجود س

داشتن  یهاهيو گو یعموم طيجامعه در مولفه مح

و  یسازعهيو مقابله با شا ماتيدر تصم یااستقالل حرفه

از تهمت در مولفه اخالق کارکنان ( حذف و مدل  زيپره

 یمجدد تمام یقرار گرفت در بررس یمجددا مورد بررس

 دار هستند.  یمعن یعامل یها و بارهارنشانگ
 

 یداریا در حالت معنهمدل شاخص( 2شکل)

 
 

 انسيوار نيانگيم ريمقاددر بررسی روايی همگرا، 

 ،لذا .بود 5/0ها باالتر از تمام سازه یاستخراج شده برا

مربوط  یهاسازه انسيدرصد از وار 50از  شيها بمؤلفه

 نيا ري. مطلوب بودن مقادکنندیم نييبه خود را تب

کار به یهاآزموننشان از وجود اعتبار همگرا در  اخصش

 يیايپا یهاشاخص ريمقاد یتمام ،نيرفته دارد. همچن

 انسيو وار 7/0تر از کرونباخ بزرگ یو آلفا یبيترک

از شروط  یکيعنوان نمود  توانیاستخراج شده بود و م

  .شودیم دييتأ يیايپا یبرقرار

 اريمدل بر اساس مع یمقدار شاخص برازش کل

(GOF برابر با )مدل از  دهدیکه نشان مبود  0 /69

 یبرخوردار است. با مرور سؤال اصل یبرازش مطلوب

در وزارت  یسازمان اتياخالق یابيارز یالگو ق،يتحق

در  ،یتمرکز بر اهداف فرع زيو ن ست؟يچ یکشاورزجهاد

 نهيشيو پ قيتحق اتيادب یبررسپژوهش، پس از  نيا

 75مضمون،  ليموضوع و با استفاده از روش تحل

 ريمضمون فراگ 6ده و مضمون سازمان 13 ه،يپامضمون 

 قرار گرفت. دييو برازش الگو مورد تأ دييشده تأ يیشناسا
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  یریگجهینتبحث و 

 یو بررس یاکتابخانه یدست آمده از بررسبه یالگو

 در وزارت جهاد یسازمان اتينشان داد که اخالق یدانيم

 -یان: جو سازمريفراگ نيبا مضام توانیرا م یکشاورز

 طيمح -اهداف سازمان -مخاطبان سازمان -یاخالق فرد

 یريگو ساختار سازمان اندازه هاهيرو ن،يسازمان و قوان

 نمود. 

انجام  یهاپژوهش یهاافتهيپژوهش با  نيا یهاافتهي

دارد: پژوهش  یهمخوان ريز یهاگرفته از جمله پژوهش

 «ـتيريمد دری احرفه اخالقی هامؤلفه»

(Khayatmoghadam & Tabatabainasab, 2015) 

در  یااخالق حرفه یهامؤلفه»پژوهش  با عنوان 

 هشپژو (Mohamadi & gholverdi, 2013« )سازمان

اخالق  یهامالحظه یابيمدل ارز یطراح»باعنوان 

 یهاضرورت» قي( و تحقAzar et al, 2015) «وکارکسب

 (Collins, 2019) «کارواخالق کسب

 یهاو سازمان یکشاورزکل وزارت جهاددر مجموعه 

 یاآن در دو جدول آزمون دوجمله جيتابعه که نتا

(Binominal Testدر ز )آورده شده است. با توجه به  ري

مندرج در جدول در رابطه با تمام  یسطح معنادار جينتا

 ن،ياهداف سازمان، قوان»جز بعد ابعاد مورد مطالعه به

 یفراوان نيب یداریتفاوت معن« و ساختار سازمان هاهيرو

ابعاد وجود  ريمشاهده شده و مورد انتظار در رابطه با سا

 یالذکر فراوانصرفاً در رابطه با بعد فوق ،نينداشت. بنابرا

 مورد انتظار بود. یاز فراوان ترنييمشاهده شده پا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهاو سازمان یآزمون نسبت وزارت جهاد کشاورز -2جدول

 تابعه

 

با  یکشاورزستاد وزارت جهاد تيوضع سهيمقا در

از نبود تفاوت  یآزمون حاک جيتابعه نتا یهاسازمان

ستاد وزارت  نيب یسازمان اتياخالق یابيدار در ارزیمعن

در  ،نيهمچن .تابعه دارد یهاو سازمان یکشاورزجهاد

با  یجهاد کشاورزتابعه وزارت  یهاسازمان سهيمقا

در  یداریداد که تفاوت معن ننشا یبررس جهينت گريکدي

تابعه وزارت  یهادر سازمان یخصوص ابعاد مورد بررس

 وجود دارد. یجهاد کشاورز

 هاشنهاديپ

 و ساختار سازمان  هاهيرو ن،يبعد قوان در

 رييبا تغ ،یکشاورزوزارت جهاد گرددیم شنهاديپ

 ،یواحد مشاوره اخالق موجود به یاز واحدها یکي

 جاديا یسازمان اتيتوسعه و آموزش اخالق یبرا یساختار

 یرا بر اساس الگو یسازمان اتيو منشور اخالق دينما

و ابالغ نموده و  نيپژوهش تدو نيشده در ا ارايه یابيارز

ها را با ضمانت و دستورالعمل هاهيرو ن،يقوان

 تعداد ستهر گروه ابعاد

نسبت 

مشاهده 

 شده

نسبت 

مورد 

 انتظار

معيار 

 تصميم

جو 

 سازمانی

 0,61 164 <=3 1گروه

 0,39 104 >3 2گروه 0,000 0,50

 1 268  کل

اخالق 

 فردی

 0,64 167 <=3 گروه 

 0,36 95 >3 2گروه 0,000 0,50

 1 262  کل

مخاطبان 

 سازمان

 0,58 153 <=3 1گروه

 0,42 111 >3 2گروه 0,011 0,50

 1 264  کل

محيط 

 سازمان

 0,73 183 <=3 1گروه

 0,27 69 >3 2گروه 0,000 0,50

 1 252  کل

اهداف 

 سازمان

 0,24 64 <=3 1گروه

 0,76 202 >3 2گروه 0,000 0,50

 1 266  کل

قوانين، 

ها و رويه

ساختار 

 سازمان

1 3=> 147 0,56 

0,50 0,064 
 0,44 116 >3 2وهگر

 1 263  کل
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مانت و ض یفساد ادار یهانهيبروز زم یسازحداقل

 ريرجوع و ساارباب یو زمان برا هانهيهز یسازحداقل

 یجامعه هدف در راستا یواقع یازهاين نيو تأم نفعانيذ

 دهد. ارمجدد قر یمورد بازنگر یتوسعه بخش کشاورز

  يدر بعد اخالق فرد

ها و مهارت ها،تيقابل شيدر جهت افزا

 که شودیم شنهاديکارکنان پ یهایستگيشا

 تيدر امر آموزش و تقو یشتريب گذاریسرمايه

از  زيو ضمن پره رديآنها انجام پذ یاخالق یهامهارت

در سازمان و شبکه تحت پوشش  یعدم انتصابات دستور

انجام  وهيشکه به داريروشن و پا یاهاز ارزش یامجموعه

را از رفتار  حيرفتار صح تواندیو م دهدیکارها جهت م

 ,.Naeimi et alراستا ) نيادهند. در  ارايهغلط مجزا کند 

پژوهش خود به معاونت مديريت و توسعه  در زي( ن2019

اند تا وزارت جهاد کشاورزی پيشنهاد کرده یمنابع انسان

ضمن خدمت  یآموزش هایکارگاهو  هابا برگزاری کالس

را  یبرای کارکنان زمينه ارتقای رفتارشهروندی سازمان

 در بين کارکنان فرآهم آورند.

 عد مخاطبان سازمان در ب

 تيمسئول یسازمان در اجرا نيا گرددیم شنهاديپ

 ،یاجتماع تيخود متناسب با وضع یو اخالق یاجتماع

 ارايه یروستاها با حداکثرساز یو فرهنگ یاقتصاد

 یبرا یخدمات، بسترساز تيفيک شيخدمات، افزا

 نيتوسعه روستاها، تدو یدر راستا داريپا یهاینوآور

 جانبه توسعهو همه داريپا یو اقتصاد یرهنگف یهابرنامه

 یهاصنوف و تشکل ها،یو بسط تعاون تيتقو ،يیروستا

ا و ب انييخدمات متناسب به روستا ارايهمجموعه و  ريز

 یازهايصورت منصفانه با تمرکز بر نبه تخدما ارايه

عمده سازمان  نفعانیمخاطبان و ذ تيبرداران رضابهره

ر ( دLavaei et al, 2019)، راستا ني. در انديرا جلب نما

 اتيعدم وجود تجرب" یدرون سازمان یهاحوزه چالش

لش عنوان چارا به "نفعانیذ یازهايشناخت ن یبرا یکاف

 اند. مطرح نموده یاساس

  یبعد جو سازمان در

 یسازمان، راهکارها رانيمد گرددیم شنهاديپ

 يیکارهاوبه کارکنان را توسعه دهند، از سازبخشی هويت

 ،نيکارکنان و همچن نيحس اعتماد ب تيتقو یبرا

 نهيمزه عادالن یابيبا ارز ند،ياستفاده نما ريکارمند به مد

 یمشورت یهااز مجموعه ند،يرشد مجموعه را فراهم نما

 یارتعهد و وفاد زانيو م رنديبهره بگ هایريگميدر تصم

 .دينما تيکارکنان به سازمان را تقو

 سازمان در بعد اهداف  

مدت کوتاه یهابرنامه نيدر تدو گرددیم شنهاديپ

 مهيو ب ،ینيتضم ديخر ،یاارانهي یتياهداف حما

 شيمورد توجه قرار گرفته و به افزا یمحصوالت کشاورز

همواره  رانيتوجه گردد. مد یدولتريغنقش بخش 

و  ندينما ميسازمان ترس یرا برا یانداز بلندمدتچشم

اهداف  حيتشر یناسب را براروش م نديتالش نما

 نمطالعه پيشي .ننديمدت سازمان برگزمدت و کوتاهبلند

(Shakeri & Salehi, 2020ن )نيا جيراستا با نتاهم زي 

 بخشبا عنوان عوامل موثر بر رشد  یدر پژوهش قيتحق

که توسعه بيمه محصوالت  عنوان نمود رانيا یکشاورز

خاطرات نيز باکاستن از زيان ريسک و م یکشاورز

موجبات  تواندیتأمين امنيت آن م و یسرمايه گذار

 را فراهم آورد.  یتوسعه کشاورز

 سازمان  طيدر بعد مح

و  نينو یهایاز فن آور یريگبهره گرددیم شنهاديپ

 خدمات مورد توجه قرار ارايه یراب یمجاز یهاستميس

 یکشت محصوالت کشاورز یالگو یهااستيگرفته و س

 یروش کشاورز یو اجرا داريپا یه کشاورزو برنامه توسع

ا در راست نيالزم در ا یقانون یهااجرا و مشوق یحفاظت

 یالزم در راستا داتيتمه نينظر گرفته شود. همچن

 .ددفراهم گر ديتول یهاوجود نهاده نيتضم

 کريپروفسور کارل آانديشمندان بسياری از جمله 

(Carl Eicher, 1984) ولتی به اهميت ساختارهای د

کشاورزی )وزارت کشاورزی( در توسعه کشاورزی تاکيد 

های شناسايی شده در اند. با توجه به ابعاد و مولفهنموده

الگوی ارزيابی اخالقيات سازمانی در وزارت 

جهادکشاورزی شناسايی نقاط ضعف و رفع آنها منتج به 

به بخش کشاورزی،  ارايهبهبود کيفيت خدمات قابل 

های حمايتی و هدايتی دولت و تسهيل د سياستبهبو

 توسعه کشاورزی خواهد شد. 
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