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  چكيده
هـا بـه عنـوان يـك     اي از سوي سـازمان هاي اخير تمركز بر اخالق و رفتار حرفهدر سال

اي در حـوزه  نظر گرفته شـده اسـت. پـرداختن بـه وضـعيت اخـالق حرفـه       ضرورت در
بردارنده عمل، احساسـات، عواطـف و   درشان ي كاريعمومي كه حيطههاي روابط فعاليت

عمومي دارد، از منظر عمومي است و خود نشان از اهميت واالي روابطدر يك كالم افكار
  درون و برون سازماني، قابل بررسي و تامل مي باشد.

) كتب Thematic content analysis( روش مطالعه در اين مقاله، تحليل مضموني محتواي
 ايعمومي و ارتباطات است كه نتايج آن بـا مطالعـه كتابخانـه   روابطهاي حوزه و پژوهش

مقاله و پايان نامه استخراج شده است. الزم به توضيح است از آنجـا كـه تحقيقـي بـا       30
اي در روابط عمـومي در جسـتجوهاي صـورت گرفتـه يافـت نشـد،       عنوان اخالق حرفه

اي و ارتباطـات سـازماني   حرفهخالقنگارندگان تحقيق خود را از بين مقاالتي با مضامين ا
  ها نيز مي باشد، مدنظر قرار داده است.عمومي سازمانكه دربردارنده عملكرد روابط

عمـومي از دو منظـر   اي در حوزه روابطالزم به ذكر است كه به موضوع اخالق حرفه
 دهـد از بعـد  هـاي مقالـه نشـان مـي    روابط درون و برون سازماني نگاه شده اسـت. يافتـه  

عمـومي  براي رسيدن به مرز ماندگاري و پايداري در افكـار ها عموميسازماني روابط برون
مدار است، رعايت كنند. در بايد صداقت، امانت و حقيقت را، كه اساس يك ارتباط اخالق
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 اي نيز تهديدي براي مرگ سـازمان همين مسير، عدم تعهد به اجراي اخالق و رفتار حرفه
ها، بر دوري از اي سازمانقيقات صورت گرفته در زمينه اخالق حرفهشود. در تحتلقي مي

ها تاكيد شده است. همچنين از بعد كاري و تمركز بر اصل صداقت در روابط عموميپنهان
درون سازماني نيز يافته ها نشان مي دهد كه ساختار سـازماني يكـي از عوامـل مـوثر بـر      

هاي موجود عدالتيترين عامل ضعف اخالق، بياي بوده، از نظر كاركنان مهماخالق حرفه
در محيط كار است. از ديگر موارد يافته شده دراين بررسي، توجه كمتر به جو اخالقـي و  

هاي سازماني و وجود تبعيض نيز به عنوان مانع بزرگي در برابـر  اي در محيطاخالق حرفه
  تحقق اهداف سازماني مطرح شده است.

اي، سـاختار سـازماني، صـداقت و امانـت داري، بـي عـدالتي،        اخالق حرفه ها: كليدواژه
  عمومي  روابط

  
  مقدمه. 1

يكي از مسايل اساسي جوامع بشري اخالق حرفـه اي اسـت كـه نـوعي تعهـد اخالقـي و       
وجدان كاري نسبت به هر نوع كار، وظيفه و مسئوليت بـه حسـاب مـي آيـد و مـي تـوان       

  ، خواستن، توانستن و نگرش دانست.دانستناخالقي بودن در حرفه را حاصل 
رعايت اخالق در محيط كار و زندگي منافع بسيار زيـادي بـراي اجتمـاع دارد. اعـم از     

وص در عصـر حاضـر كـه جامعـه بـا      منافع عملكردي و منافع اخالقي. اين مطالـب بخصـ  
روكار دارد صـادق اسـت. همچنـين    هاي بسيار متنوعي در محيط كـار و زنـدگي سـ    ارزش

مان را بـه مخـاطره بينـدازد    رعايت اخالقيات در سازمان مي تواند حيات و بقـاي سـاز   معد
كه سازمان عالوه بر كسب سود بايستي مسئوليت هاي اجتماعي را نيز بـرآورده سـازد.     چرا

امروزه بسياري از شركت ها به اين نتيجه رسيده اند كه بايد در سازمان يك فرهنگ مبتني بر 
يژگي هاي تعريف شده براي اخالق حرفه اي عواملي مانند: دلبستگي اخالق رسوخ كند. و

. به كار، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و مواردي از اين دست مي باشد
  ).1389، 120عباس مقانكي، (

رعايت اخالق در همه زمينه ها از جمله روابط عمومي جزو مباحث مهمي است كه در 
عمومي بايد به آن توجه كامل مبـذول شـود. اخـالق همـان گونـه كـه از       حيطه كار روابط 

احساسات و باورهاي فرد متاثر مي شـود تـابعي از ارزش هـا، هنجارهـا و قـوانين حـاكم       
برجامعه است. در مـورد اخـالق حرفـه اي رعايـت امانـت، درسـتكاري، انصـاف، حـريم         

ارد و جلوگيري از مسايلي مثل: خصوصي افراد و وفاداري در قلب حرفه اي ارتباطي قرار د
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تبعيض، بي عدالتي، تضييع حقوق ديگران و بي توجهي به اموري مانند حقوق بشـر بسـيار   
  حايز اهميت است. 

  
  . مباني نظري و تعاريف2

در اين بخش، تالش خواهد شد كه ابتدا مفهوم، تعريـف و ابعـاد اخـالق حرفـه اي مـورد      
يف نظري روابط عمومي، به مقوله اخالق حرفه اي در بررسي قرار گيرد، سپس با ارائه تعار

روابط عمومي پرداخته خواهد شد. الزم به ذكر است كه با توجه به مطالعـات كتابخانـه اي   
انجام شده، تقريبا هيچ كار پژوهشي خاص مرتبط با اخالق حرفه اي در روابط عمومي، بـا  

شـاهده نشـد، در نتيجـه در ايـن     توجه به مقتضيات بومي و ملي ايرانيان در داخل كشـور م 
هش هـاي حـوزه اخـالق حرفـه اي،     بخش و بخش هاي بعدي اين مقاله، با بررسـي پـژو  

هاي ارتباطي اين پژوهش ها كه مي تواند در روابط عمومي ها مورد استفاده قرار گيرد،  جنبه
  داقه و جمع بندي قرار خواهدگرفت.مورد م
  

  . تعريف اخالق3
هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفي آن اطالق مي شود، كلمـه   صرف نظر از اينكه اخالق

اخالق به آن دسته از صفات مثبت كه با هنجارهاي جامعه همخواني دارند، اطالق مي شود. 
ند مورد آن در رابطه با اخالق تعاريف مختلفي از سوي صاحبنظران ارايه شده است كه به چ

  در ذيل اشاره مي شود:
يد ها در نظر گرفته مي شود كه وان سيستمي از ارزش ها و بايد و نبااخالقيات به عن. 1

. اساس آن نيك و بدهاي سازمان مشخص شده و عمل بـد از خـوب متمـايز مـي شـود     بر
  )1،1383(الواني،

اخالقيات عبارت است از شيوه برخورد با خوب و بد با توجه به تعهـدات ارزشـي،   . 2
اعتقادي و اخالقي فرد و جامعه.به عبارت ديگر، مي توان گفت اخالقيات نشان دهنده بينش 

اساس انصاف از جمله مفاهيمي است كه برانسان در مورد جهان و آدميان است و عدالت و 
  )1376،46. (ابطحي،شود همين بينش تعريف و تبيين مي

اخالقيات به عنوان مجموعه اي از اصول، اغلب به عنوان منشوري كه براي راهنمايي . 3
  )1381،30. (الوتن،و هدايت استفاده مي شوند، تعريف شده اند
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  اي . تعريف اخالق حرفه4
با توجه به تعاريف فوق، مي توان نتيجه گرفت كـه اصـوال اخـالق، مقولـه اي منفصـل از      

وضوعات مادي بوده، در حوزه عمومي و اجتماع، بعد معنوي طبقات مشاغل را كـه داراي  م
بـه ايـن نـوع اخـالق، اخـالق      اهداف و منافع مشترك هستند، در بر مـي گيـرد و امـروزه    

مي گويند. هر حرفه اي نيز رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد كه برگرفتـه از    اي حرفه
حرفه هاي مختلف بر حسب ميزان حساسيت و وظيفه اي كـه در  اساسنامه آن حرفه است. 

خدمت به جامعه دارند داراي معيارهاي اخالقي متفاوت هستند. در حوزه اخالق حرفه اي، 
معيارهاي اخالقي اصول مشترك ارزش ها و صالحيت هـايي را مشـخص مـي كننـد كـه      

  ).60، 1389اعضاي يك سازمان را به هم پيوند مي دهد (بيك زاد،
همچنين اخالق حرفه اي در انجام فعاليت ها و امور اداري و غير اداري كه مربـوط بـه   
ارباب رجوع مي شود، نقش مهمي را ايفا مي كند. اخالق حرفه اي در واقع بـه نوبـه خـود    
موجــب تحريــك بســياري از محــرك هــا و رفــع بســياري از ناهنجــاري هــا مــي شــود  

)2001،1.p،koehnفهوم سازي هاي اوليه بـه معنـاي اخـالق كـار و     ). اخالق حرفه اي در م
معنـاي   مشاغل به كار مي رفت و امروزه نيز برخـي نويسـندگان، اخـالق حرفـه اي را بـه     

  نخستين آن تعريف مي كنند.
  نمونه هايي از اين گونه تعريف چنين هستند:

 شيوه هاي رفتاري متداول در ميان اهل يك حرفه ـ

 انجام كارهاي حرفه اي مديريت رفتار و كردار آدمي هنگام ـ

 رشته اي از دانش اخالق كه روابط شغلي را مورد مطالعه قرار مي دهد ـ

به عنوان يك تعريف كاربردي از اخالق حرفه اي، مي توان به اين تعريف اشاره كرد كه 
اخالق حرفه اي شاخه اي از اخالق عملي است كه به مباحث اخالقي در حرفه مي پردازد. 

دانش اخالق دو توقع دارند: بيان نظام مند مسـئوليت هـا ي اخالقـي در     صاحبان حرفه، از
حرفه و تشخيص دقيق و حـل اثـربخش مسـايل اخـالق حرفـه. در اخـالق حرفـه اي دو        
رهيافت سنتي و جديد وجود دارد. رهيافت سـنتي روي آورد مـديريت منـابع انسـاني بـه      

و رهيافـت جديـد كـه در     مـي كنـد   اخالق حرفه اي افراد در مشاغل و حرف حصر توجه
هاي اخير رواج يافته است، رويكرد مديريت استراتژيك به اخالق حرفه اي اسـت. در   دهه
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اين رهيافت به مسئوليت پذيري سازمان با نگرش سيستمي عطف توجه مي شود (قراملكي، 
1387، 174.(  

: زا انـد  باشـد كـه عبـارت    اي داراي هشت مؤلفه اساسي مي اخالق حرفه به طور كلي
محـوري،   اخالق عدالت محوري، اخالق حمايت محوري، اخالق فكـري، اخـالق فايـده   

اخالق آموزشي، اخالق ارتقاء سازماني، اخالق وظيفه محوري و در نهايت اخـالق حقـوق   
  ).1387،150(قراملكي،  محوري است

 

  اي در روابط عمومي اخالق حرفه. 5
، تعهد و تخصص در اين زمينه را به حرفه اي در روابط عمومي كسي است كه دانش، بينش

اندازه كافي داشته باشد. كسي كه براي منابع مالي و انساني سازمان دغدغه دارد و وقتي كـه  
حس مي كند كه اجراي برنامه اي بي ثمر است و يا منابع مالي سازمان دارد به هدر مي رود 

  ).1389، 70(بروجردي،  آن را به صراحت بيان مي كند
با الهام از  1961) در سال IPRAين المللي انجمن بين المللي روابط عمومي (در عرصه ب

اعالميه جهاني حقوق بشر پنج اصل پايه و عام را به عنوان اصول اخالق حرفه اي در روابط 
  الن اين حرفه در سراسر جهان است.عمومي مورد تصويب قرار داد كه ناظر بر فعاليت شاغ

وظيفه نسبت بـه   - 1رابطه اخالقي وجود دارد كه شامل:  نوع 5در حرفه روابط عمومي 
نسبت به جامعـه   - 5نسبت به حرفه و  - 4نسبت به كارفرما  - 3نسبت به مخاطب  - 2خود 

  مورد تاكيد است.
عوامل درون سازماني مرتبط با اخالق حرفه اي: بعد مـديريتي قـدرت طلبـي، فرهنـگ     

ي سازمان و عوامـل بـرون سـازماني:    سازمان : مساوات طلبي و سياست ها و خط مشي ها
  عوامل سياسيعوامل اقتصادي: درآمد، فرهنگ جامعه: اجتناب از عدم اطمينان و 

جنبه هاي مختلف مراعات مولفه هاي اخالقي در ارتباطات درون و برون سازماني، بـه  
  شرح زير است:

  ارتباطات درون سازماني: ـ
  خبرنامه هاي داخلي ـ
  پوسترها و اطالع رساني ـ
  ه هاي سازمانينام ـ
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  ايميل و مكاتبات الكترونيك ـ
  ارتباطات برون سازماني: ـ

  ارتباط با مشتريان ـ
  فروشندگان و ارباب رجوع ـ
  صداقت و احترام به ارزش ها در بازاريابي و تبليغات ـ
  محصوالت و خدمات موجب تضعيف فعاليت ها و برندسازمان نشوند ـ
 ).1389عباس مقانكي، ( هارايه پيام هاي مثبت د رمورد فعاليت هاي داوطلبان ـ

  
  . روش تحقيق6

روش اين پژوهش، بررسي اسناد و مدارك علمي، با استفاده از مطالعة كتابخانه اي كتـب و  
پژوهش هاي مرتبط با اخالق حرفه اي و روابط عمومي، به روش تحليل موضوعي اسـت.  

پـيش طـرح،   الزم به ذكر است كه تحليل مضامين كتب و پژوهش هاي مطرح شده در اين 
با رويكردي كيفي انجام مي شود. به اين معني كه مضـامين و عنـاوين منـدرج در كتـب و     

بنـدي مـي شـوند و مـورد تحليـل       پژوهش هاي مذكور، با نگاهي كيفي بررسـي و دسـته  
گرفت. بديهي است كه اين موضوع، به معناي تحليـل محتـواي كيفـي كتـب و     قرارخواهند

حليل محتواي كيفي، قابليت انجام دادن براي مقاالت يـا  پژوهش هاي فوق نيست و اساسا ت
  پژوهش هايي با ادبيات و سنت هاي فكري و روشي مختلف را ندارد.

با استفاده از مطالعه كتابخانه اي و تحليل اسنادي كتب و پژوهش هاي مرتبط با موضوع 
تخراج مورد بررسي كه با رويكردي مضموني و كيفي انجام مـي شـود، نتـايج بررسـي اسـ     

خواهد شد. گفتني است كه يكي از روش هاي ساده و كارآمد بـراي تحليـل كيفـي، روش    
تحليل مضمون است، كه بسياري از مهارت هاي اساسي براي ايـن گونـه از تحليـل هـا را     
فراهم مي كند، به همين دليل بوياتزيس، آن را نه روشي خاص بلكه ابزاري مناسـب بـراي   

  ).1390ند (عابدي جعفري، رفي مي كروش هاي مختلف مع
  

  هاي پژوهش يافته. 7
ود. همانگونـه كـه قـبال    در اين بخش بـه بررسـي يافتـه هـاي پـژوهش پرداختـه مـي شـ        

شد، با توجه به بررسي مقاالت و پژوهش هاي قبلـي، در ابتـدا شاخصـه هـاي      داده  توضيح
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ـ     راي روابط عمومي مطلوب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. شـاخص هـاي فراوانـي ب
تعريف يك روابط عمومي مطلوب تعريف و تدوين شده است كه عملي كـردن آن هـا بـه    
همراه تهيه برنامه اي مدون و مكتوب كمك شاياني در رسيدن به اهداف سـازماني در بلنـد   

ردي بر مي خـوريم كـه بـه عنـوان     مدت مي كند. از ميان شاخص هاي تعريف شده به موا
ر گرفته اند از قبيل: داشتن رويكـردي انسـان محـور بجـاي     ترين عوامل مورد تاكيد قرا مهم

ار دارد و در مجـال ايـن   رويكرد سرمايه محـور كـه خـود جـاي توضـيح و تفصـيل بسـي       
گنجد. توجه به مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي به مخاطبان نيـز از ديگـر مـوارد     نمي  مقاله

تسهيل گري از اهميت بيشتري مورد تاييد و تاكيد است. در واقع توجه به تاثيرگذاري بجاي 
در ارتباطات ميان فردي برخوردار است. ارتقاي شاخص هاي دموكراسي و جامعه مدني از 

مطلـوب، دليـل و مشـوق بـروز      ديگر مواردي است كه به عنوان شاخصه روابـط عمـومي  
لـف جامعـه  نقـش بسـزايي را     هاي اخالقي عالوه بر سازمان هـا، درميـان آحـاد مخت   رفتار
  كند. مي  ايفا

  
 اي هاي مراعات اخالق حرفه شاخصه. 8

در اين بخش، با توجه به بررسي منابع و پژوهش هاي حوزه اخالق حرفـه اي، بـه كمـك    
تحليل مضموني، شاخص هاي درون و برون سازماني اخالق حرفه اي استخراج شده انـد،  

ويژگـي هـاي روابـط عمـومي هـاي      سپس با عنايـت بـه ماهيـت ارتبـاطي شـاخص هـا،       
  محور استخراج خواهند شد.  اخالق
  
  سازماني هاي برون شاخص 1.8

فتـه، شـاخص هـاي ذيـل بـه عنـوان       نابر بررسي هاي اسنادي و كتابخانه اي صـورت گر ب
  هاي برون سازماني معرفي شده اند: شاخص

  صداقت و امانت 1.1.8
اسخگويي يافته هاي پژوهشي با عنوان مدل يابي اخالق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي با پ

سازمان مي گويد جذب افراد متعهد به اصول اخالقي، آموزش در جهـت رشـد رفتارهـاي    
اخالقي و حفظ و نگهداشت افراد پايبند به مسايل اخالقي موجب شكل گيري جو اخالقي 
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مثبـت كاركنـان منجـر مـي شـود.       سالم در سازمان شده و اين امـر بـه افـزايش رفتارهـاي    
ق حرفه اي، يك منبع مزيت رقابتي پايدار ايجاد مي شود: كـه  طور با ارتقا سطح اخال همين

، 36 (حسـني،  اين امر اهميت توجه به مديريت استعداد را در سازمان هـا نشـان مـي دهـد    
). درپژوهش ديگري با عنوان بررسي ديدگاه هاي اساتيد ارتباطات نسبت به عملكرد 1394

مي در ايـران رويكـرد تبليغـي دارد و    روابط عمومي ها در ايران مشاهده شد كه روابط عمو
بيش تر از اينكه يك روابط عمومي تحليل گر باشد از نوع روابط عمومي هاي توجيه گر و 

  ).1390، 14(علي نيا،  تاحدي تبيين گر است

 جو اخالقي 2.1.8
رابطه جو اخالقي باپيامدهاي مثبت و منفي سازماني پژوهشي است كه درآن بين غني شدن 

مثبت در سازمان ها و به عبارتي تقويت اخالقيات در سازمان و افزايش تعهـد  اخالقي  جو
سازماني رابطه معني داري پيدا شده است به عبارت ديگر جو اخالقي به طور مستقيم باعث 
ارتقاي رضايت شغلي و تعهد سازماني دركارمندان مي شود، همچنين جو اخالقـي كـاهش   

). ديگر 1394 ،27 (حسني، محيط اداري فراهم مي كندتمايل به ترك شغلي كارمندان را در 
مورد بدست آمده از پژوهشي با عنوان رابطـه جـو اخالقـي بـا پيامـدهاي مثبـت و منفـي        
سازماني، روش هاي ارتقاي سازماني كاركنان، نحوه پرداخـت حقـوق و دسـتمزد، شـرايط     

منجر به اخالقي شدن  پرداخت پاداش و اضافه كاري و اطالع رساني به كاركنان در اين باب
كار و توسعه جو اخالقي در سازمان ها خواهد شدكه اين امر موجب كاهش ميل بـه تـرك   

وان تـاثير رعايـت اصـول اخـالق     ). درتحقيقي با عنـ 63،1394(حسني، به خدمت مي شود
اي كاركنان بر وفاداري مشتري مشاهده گرديد كه تدوين هنجارها و قـوانين اخالقـي    حرفه

و تـدوين سياسـت هـاي اخالقـي و     بـه مسـئوليت هـاي اجتمـاعي سـازمان       كار و توجـه 
نمودن كليه كاركنان از وجود اين قـوانين مـي توانـد در بسترسـازي جـو اخالقـي در         آگاه

  ).1391، 68(انصاري،  سازمان موثر باشد

  اي عهد به اخالقيات و رفتار حرفهت 3.1.8
مديريت روابط عمومي با عملكرد روابط بررسي رابطه ميان رفتارهاي در پژوهشي با عنوان 

محقق به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه     عمومي و عملكرد روابط عمومي با اعتماد اجتماعي
داري  ي معنـي  ميان رفتارهاي مديريت روابط عمـومي و عملكـرد روابـط عمـومي رابطـه     
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داري  معنـي ي  عملكرد روابط عمومي و اعتماد اجتماعي رابطهو به تبع آن بين  دارد  وجود
). همچنين نتايج پژوهشي با عنوان عوامل مرتبط با ارتقاي 1392، 10(مسعودي، وجود دارد

اخالق در سازمان تامين اجتماعي نشان داده است بين داشتن سياست ها و خط مشي هـاي  
اخالقي با ارتقاي اخالقيات در سازمان رابطه وجود دارد و در اين بين مديران قدرت طلب 

قيات را رعايت مي كنند. همان طور كه اشاره شد از يافته هاي تحقيق مزبور ايـن  كمتر اخال
چنين به نظر مي رسد كه عوامل مديريتي، فرهنگ سازمان، سياست ها و خـط مشـي هـاي    

ارتقـاي اخالقيـات رابطـه و    سازمان و فرهنـگ جامعـه از جملـه مـواردي هسـتند كـه بـا        
اي  شي با عنوان مدل يابي اخالق حرفههاي پژوه ). يافته1387، 5دارند (دهقاني،   همبستگي

و مسئوليت اجتماعي با پاسخگويي سازمان نشان مـي دهـد كـه بـين اخـالق حرفـه اي و       
ارد و هرچــه اخــالق حرفــه اي مســئولت اجتمــاعي رابطــه مثبــت و معنــي داري وجــود د

تري نسبت شود، مسئوليت اجتماعي باال مي رود و به همان نسبت پاسخگويي باال مي  تر بيش
). از ديگر منظر در پژوهشي با عنوان موانـع  1394، 36 (حسني، به ارباب رجوع وجود دارد

رشد اخالق در سازمان ها؛ فقدان رشد اخـالق حرفـه اي در بنگـاه هـا، تحـويلي نگـري،       
فرافكني، مشتري مداري ابزار انگار و نه اصيل، فقدان انگيـزش، نارضـايتي شـغلي، فقـدان     

فقدان نظـام هـاي جـامع و اخالقـي     ري، بالتكليفي يا تعارضات اخالقي مهارت تصميم گي
جمله موانع رشد اخالق حرفه اي در سازمان ها و علي الخصوص در روابط عمومي هـا  از

). پژوهشي با عنوان بررسي تـاثير اخـالق حرفـه اي بـر     1395، 42شناخته شده اند (بينش، 
بـه تـاثير اخـالق حرفـه اي بـر عملكـرد       عملكرد سازماني در مديران صنعتي استان فارس 

يكـي از راه هـاي    درصد) اشاره شـده اسـت و   8/77سازماني و سطح تاثير چشم گير آن (
بردن سطح عملكرد سازماني، توجه، بسط و گسترش اخالق حرفه اي شناخته شده است باال

). از اين رو داشتن برنامه هاي منسجم جهـت تـرويج فرهنـگ اخـالق     1394،71(رحماني،
حرفه اي و پايبندي به آن در سازمان ها ضروري است. در پژوهش ديگري با عنوان رابطـه  
مدريت استعداد با ارتقا اخالق حرفه اي جذب افراد متعهد به اصول اخالقـي، آمـوزش در   
جهت رشد رفتارهاي اخالقي و حفظ و نگهداشت افراد پايبند به مسايل اخالقي را از جمله 

رفتارهاي مثبت كاركنان مفيد دانسته اسـت. بنـابر يافتـه هـاي ايـن       عوامل موثر در افزايش
تحقيق با ارتقا سطح اخالق حرفه اي، يـك منبـع مزيـت رقـابتي پايـدار ايجـاد مـي شـود         

  ).6 ،1394(سپهوند، 
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  سازماني هاي درون شاخص 2.8
فتـه، شـاخص هـاي ذيـل بـه عنـوان       بنابر بررسي هاي اسنادي و كتابخانه اي صـورت گر 

 هاي درون سازماني معرفي شده اند: شاخص

  ساختار سازماني 1.2.8
در پژوهشي با عنوان تاثير عوامل سازماني بر رشد اخالق حرفه اي كاركنان مشاهده گرديد 
كه عوامل سازماني، ساختارسازماني، فرهنگ سازماني، آموزش و نظام اطالع رساني در رشد 

اخالق حرفـه اي و ارزش هـا و باورهـاي    اخالق حرفه اي موثر است و كاركنان با داشتن 
درست اخالقي به اين باور خواهند رسيد كه رشد فكـري و شـغلي شـان مسـتلزم داشـتن      

بررسـي رابطـه بـين    ). در پژوهشـي بـا عنـوان    1391، 8(بيك زاده،  اخالق حرفه اي است
بـه ايـن نتيجـه     محيط كاري با نقش ميانجي اخـالق حرفـه اي   معنويت ساختار سازماني و

و بـين   دارد ي بـراخالق حرفـه اي  فتاثير من وابعادش ساختار سازمانيست يافته است كه د
قـي بـا عنـوان    ). تحقي1394، 58(حـاتمي،   معنويت رابطـه وجـود دارد   اخالق حرفه اي و

يابي اخالق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي با پاسخگويي سازمان نشان مي دهـد ارتقـا    مدل
مزيت رقابتي پايدار است و بر اهميت توجه بـه مـديريت   سطح اخالق حرفه اي، يك منبع 

). در پژوهشي با عنوان شناسايي 1394، 36(حسني، استعداد در سازمان ها را نشان مي دهد
ايت شـغلي و تعهـد سـازماني،    رابطه بين ساختار سازماني و ويژگي هـاي شـغلي بـا رضـ    

غلي با رضايت شـغلي كـه   گرديد كه بين استقالل شغلي، تنوع شغلي و بازخورد ش  مشاهده
اشـد رابطـه مثبـت و معنـي داري     يكي از عوامل تاثيرگذار بر بروز اخالق حرفـه اي مـي ب  

  ).1393، 113 مكرمي،( دارد  وجود

  كاري پرهيز از پنهان 2.2.8
درپژوهشي با عنوان رعايت اخالق حرفه اي در سازمان هاي رسـانه اي مشـاهده شـد كـه     

م و ضروري است تا سازمان از يك سو جامعه را دچـار  رعايت اخالق حرفه اي، امري الز
تعارض نكند و ازسوي ديگر، با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه منافع بلند مدت خود 

). رابطه اخـالق حرفـه اي و تعهـد سـازماني     1394، 126را تضمين كند (بورقاني فراهاني، 
ملي مـي دانـد تـاثير گـذار     پژوهش ديگري است كه اخالق كار ضعيف و پنهان كاري را عا
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نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مديران كه مي تواند برعملكرد فـردي، گروهـي و     بر
  ).1393،38(نياز آذري، سازماني اثر بگذارد

  هاي موجود در محيط كار عدالتي رفع بي 3.2.8
ابـط  پژوهشي با عنوان بررسي رابطه ميان رفتارهاي مديريت روابط عمومي بـا عملكـرد رو  

عمومي شاهديم كه ميان رفتار هاي مديريت روابط عمومي و عملكرد روابط عمومي رابطه 
معنــي داري وجــود دارد و ايــن عملكــرد تــاثير مســتقيمي بــر اجــراي عــدالت و اعتمــاد  

). همچنين در پژوهش ديگري بـا عنـوان تـاثير كيفيـت     1392، 5(مسعودي،  دارد  اجتماعي
اخالق كاري مشاهده گرديد از نظر كاركنان مهمترين عامل زندگي شغلي و معناداري كار بر 

ضعف اخالق كار، بي عدالتي هاي موجود در محيط كارشناخته شده اسـت بنـابراين بـراي    
بهبود اخالق كار، توجه به نيازهاي سطح باالي كاركنان از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت  

از بشمار مي رود كه توجه به آن و تحقق عدالت در محيط هاي كاري به عنوان يك پيش ني
 ).1389، 8(مهربان سرآسياب،  بايد در راس قرار گيرد

در پژوهشي با عنوان رابطه مديريت استعداد با ارتقا اخالق حرفه اي در حوزه سازمان، 
سازمان و عـدالت سـازماني بـه عنـوان عـواملي بـراي ايجـاد         - متغيرهايي نظير تناسب فرد
). در تحقيـق ديگـري بـا    1394، 6(سـپهوند،   كاركنان تعيين شـد تغييرات اخالق حرفه اي 

عنوان رابطه بين عدالت سازماني، رضايت شغلي، تعهد سازماني با رفتارهاي انحرافي دبيران 
مشاهده شد بين عدالت سازماني با ابعـاد رضـايت شـغلي     93- 1392شهر اصفهان در سال 

ت) رابطه معني داري وجـود دارد كـه   (رضايت از كار، رضايت از مدير و رضايت از پرداخ
در نتيجه رعايت آن ميزان رضايت شغلي كاركنان منجر به افزايش يا كاهش ميزان رفتارهاي 
انحرافي در سازمان خواهد شد. همچنين نتايج اثر مستقيم و پيش بيني شده عدالت سازماني 

). درپژوهشي بـا  1393، 104(هرندي،  .بر رضايت شغلي و تعهد سازماني را نشان مي دهد
عنوان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و اعمال عدالت سـازماني در محـيط كـار بـين     

ــا     ــي ه ــه ويژگ ــد ك ــتي مشــخص گردي ــتان دش ــرورش شهرس ــوزش و پ ــان آم ي كاركن
و تسـلط گسـترده اي كـه در سـطح     توانند به طور مستقيم بـه واسـطه نفـوذ     مي  شخصيتي

د عدالت سازماني به صـورت تعـاملي بـر پيامـدهاي     شناختي در انسان ها دارند با ابعا روان
رفتاري تاثير گذارند. از ديگر عوامل تاثير گذار بر رعايت عدالت سازماني در اين تحقيق به 

عدم ثبات عاطفي) اشاره كرد بدين ترتيب كه افزايش بعد روان نژنـدي  ( عامل روان نژندي
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ن نـژاد از ميـزان پـاييني از ثبـات     در سازمان موجب افزايش بي عدالتي مي شود (افـراد روا 
). در تحقيقي با عنوان عوامـل مـرتبط بـا    1393، 115زارع پور، ( عاطفي برخوردار هستند)

ارتقاي اخالق حرفه اي در سازمان تامين اجتماعي مشاهده شد كه عدم رعايت تساوي بين 
 زن و مرد باعث افت اخالقيات در سـازمان مـي گـردد. همچنـين ارتقـاي شـاخص هـاي       

  ).1387، 5دموكراسي و جامعه مدني نيز مشوق بروز رفتارهاي اخالقي مي گردد (دهقاني، 
  

  مديران اي از جانب هاي اخالق حرفه لفهؤمراعات م. 9
در تحقيق با عنوان مولفه هاي اخالق حرفه اي در مديريت مولفه هاي اخالق حرفه اي در 

عنويـت در رتبـه اول، عامـل    ل ممديريت مورد بررسـي قـرار گرفـت كـه بـدنبال آن عامـ      
فردي و برون سازماني در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند و در مجموع مولفه هاي   درون

اخالق حرفه اي به ترتيب شامل: مسئوليت پذيري، توكل به خدا، صداقت، امانـت داري و  
، 134خيـاط مقـدم،   ( عدالت در رتبه هاي باال و حايز اهميت ايـن پـژوهش قـرار گرفتنـد    

ي اخالق حرفه اي مديران د رحوزه ). در يكي از پژوهش هايي كه به تحليل مولفه ها1394
منابع انساني پرداخته است، رعايت صداقت و تعهد در اطالع رساني درست بـه متقاضـيان   

آن هـا،  ايت عدالت و داشتن تعهد نسـبت بـه   استخدام، جبران خدمات كاركنان با شرط رع
كنان، رعايت قاطعيت و صداقت در انتقال اطلعـات مربـوط بـه    رعايت عدالت در ارتقا كار

ي شـغلي را مـوثر در موفقيـت    عملكرد كاركنان، انجام تعهد در جهت كـاهش آسـيب هـا   
مي داند. در تحقيق ديگري با عنوان عوامل مرتبط بـا ارتقـاي اخـالق حرفـه اي در       مديران

يران قـدرت طلـب كمتـر    سازمان تامين اجتماعي محقق به ان نتيجه رسيده اسـت كـه مـد   
  ). 1387، 5اخالقيات را رعايت مي كنند (دهقاني، 

  
  ها در روابط عمومي اي اخالق حرفه ةو راهكارهايي براي توسع . پيشنهادها10

سازمان هاي مترقي از طرق مختلفي براي حفظ و توسعه اخالق حرفه اي تالش مـي كننـد   
  كه عمده ترين و مهم ترين راهكارها عبارتند از: 

آموزش اخالقيات امري ضروري و واجب است. آموزش موضوعات اخالقي كار بسيار 
 سخت و دشوار به نظر مي رسد. ولي در واقع ايـن آمـوزش بـه معنـاي ايجـاد هنجارهـا و      

هاي استاندارد واقعي است كه به نوبه خود موجب افزايش كارايي افـراد و همچنـين    ارزش
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 و نگرش صحيح به حرفه و شغل خود مي شـود  ظرفيت و توانايي شان و درست كاركردن
)Bergnhegouwen,1996,p,25.( 

همچنين حمايت از افشاكنندگان، حمايت مديريت عالي، نظـام نامـه رسـمي اخالقـي،     
بهبود فرهنگ سازماني(فرهنگ اخالقي قوي)، تقويت احساس دموكراتيـك بـه قـوانين در    

ردي هستند كه براي تقويـت اخـالق   سازمان و اعمال نظارت و كنترل مطلوب از ديگر موا
  ).1389، 62ده مي شوند (بيك زاد، حرفه اي بكار بر

به طور خالصه بنا به پيشينه هاي نظري و تجربي اين مطالعـه، بـراي ارتقـاي وضـعيت     
كمي و كيفي استانداردهاي اخالق حرفه اي در فرايندهاي مديريتي و ارتباطي و با توجه به 

ر بين مديران، موضوعاتي از قبيل: اعمال تالش هاي جدي تـر  اهميت مراعات اخالقيات د
در زمينه ارتقا اخالق در حرفه، تشويق و تاكيد مديريت ارشد سازمان بر فراگيري و پذيرش 
استانداردهاي اخالق حرفه اي توسط مديران آموزشي، بررسي موانع رفتارحرفه اي مناسب 

كيفيت مـديريت را مـي تـوان بـه عنـوان       و در نهايت بررسي تاثير آموزش هاي اخالقي بر
موضوع مطالعات آتي پيشـنهاد نمـود. در پژوهشـي بـا عنـوان رابطـه اخـالق حرفـه اي و         

و مسـتمر   تعهدسازماني رابطه معني داري بين اخالق حرفـه اي و ابعـاد عـاطفي، هنجـاري    
ت گرفته سازماني مشاهده شد كه از اين تحقيق مي توان پي به تاثير وجود روابطي نشاتعهد

از همدلي، همراهي و تفكر دگر انديشي گرفت. همين طور در پژوهش مذكور بر حاكميت 
اخالق حرفه اي در سازمان تاكيد شده كه قادر است به ميزان بسيار چشمگيري سـازمان را  
در جهت كاهش تنش ها و موفقيت در تحقق اثر بخش هـدف يـاري نمايـد و سـازمان را     

). در پژوهشي با عنوان سـازمان و اخـالق حرفـه اي    1393، 38 (نياز آذري، پاسخگو سازد
فقدان رشد اخالق حرفه اي در بنگاه ها، تحويلي نگري، فرافكني، مشتري مداري ابزار انگار 
و نه اصيل، فقدان انگيزش، نارضايتي شغلي، فقدان مهارت تصـميم گيـري، بالتكليفـي يـا     

مـانع رشـد اخـالق در سـازمان     ي تعارضات اخالقـي فقـدان نظـام هـاي جـامع و اخالقـ      
). در پژوهش ديگري با عنـوان تـاثير رعايـت اصـول     1392، 26شده اند (حيدري،   شناخته

اخالق حرفه اي كاركنان بروفاداري مشتري بانك ها مشاهده گرديد كـه هرچقـدر سـازمان    
نـد  استراتژي ها و رويه هاي سازماني به اصول اخالق و رفتار حرفه اي توجه بيشتري بنماي

و هرچقدر در زمينه تدوين منشور اخالق و رفتار حرفه اي، ارائه كـدهاي اخالقـي تـالش    
 بيشتري كنند مي توان انتظار داشـت توجـه مشـتريان بـه آن سـازمان رشـد و ارتقـاء يابـد        

). در مقاله اي با عنوان راهكارهاي نهادينه كردن اخـالق حرفـه اي در   1391، 70(انصاري، 
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آموزه هاي ديني محقق به ان نتيجه مي رسد كه جهت نهادينـه كـردن    سازمان ها از ديدگاه
اخالق حرفه اي در سازمان ها، نياز به كارگيري نيروي انساني مقيد به رعايت اخالقيـات و  
قانون در سازمان ها وجود دارد، همين طور آموزش عمل اخالق توسط مدرساني كه خـود  

قانون را رعايت كنند از ديگر راهكـار هـاي   متصف به صفات و رفتارهاي اخالقي باشند و 
). نتايج بدست آمده از 1391، 120توسعه اخالق حرفه اي در سازمان ها مي باشد (حسيني،

مقاله اي با عنوان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اخالق حرفه اي نشان مي دهـد كـه   
و انسـاني در محـل كـار و    دلبستگي و عالقه به كار، پشتكار و جديت در كار، روابط سالم 

 روح جمعي و مشاركت در كار بر اخالق حرفه اي كاركنـان در سـازمان مـوثر مـي باشـند     
). پژوهشي با عنوان ضرورت اخالق حرفـه اي در سـازمان هـا    1390، 86(دهقان منشادي، 

ر ســازمان هــا نيازمنــد نگــرش نشــان مــي دهــد بــراي پــرداختن بــه اخــالق حرفــه اي د
اين رويكرد از معضالت اخالقـي سـازماني گـره گشـايي مـي كنـد       هستيم چون   سيستمي

همچنين ضرورت توجه مديران فرهنگي به ايجـاد اصـول انسـاني و اخـالق حرفـه اي در      
). در پژوهشي با عنـوان  1391، 140سازمان ها جزو ضروريات شناخته شده است (اميري، 
ـ  مـاعي مشـاهده گرديـد كـه     امين اجتعوامل مرتبط با ارتقاي اخالق حرفه اي در سازمان ت

جمله متغيرهايي است كه بر اخالق حرفه اي اثر گذار و مـرتبط هسـتند شـامل دو دسـته     از
لبــي، فرهنــگ ســازمان ماننــد عوامــل درون ســازماني (عوامــل مــديريتي ماننــد قــدرت ط

طلبي و سياسات ها و خط مشي هاي سازمان) و برون سازماني ( عوامل اقتصـادي   مساوات
فرهنگ جامعه مانند بعد اجتناب از عدم اطمينان و عوامل سياسي) مي باشد كه  درآمد، مانند

، 5بجز سطح درآمد بقيه عوامل با ارتقاي اخالقيـات رابطـه و همبسـتگي دارنـد (دهقـاني،      
1387.(  
  
  گيري . نتيجه11

مقالـه مسـتخرج از    30در مقاله حاضر، تالش شده بود كه با بررسي و جمع بنـدي حـدود  
تخصصي مرتبط با اخالق حرفه اي، مشخصـه هـاي اصـلي روابـط عمـومي      پژوهش هاي 

اخالق مدار، در حوزه هاي درون و برون سازماني، استخراج و دسته بندي شود. از آنجا كه 
با توجه به مطالعات صورت گرفته، تقريبا هيچ پژوهشي در زمينه اخالق حرفه اي در روابط 

اين زمينـه نگـارش يافتـه بـود، برقـراري ارتبـاط       عمومي انجام نشده و صرفا چند مقاله در 
پژوهش هاي خاص اخالق حرفه اي با مقوله روابط عمومي، كمي پيچيده مي نمود. اما در 
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نهايت با استفاده از روش تحليل مضموني، محتواي پژوهش ها و مقاالت مـرتبط تجزيـه و   
ـ      رون سـازماني،  تحليل و شاخص هاي مرتبط با مقولـه روابـط عمـومي، اعـم از درون و ب

  استخراج شدند.
اين مقاله با بررسي ابتدايي تعاريف نظري اخالق و اخالق حرفه اي، به مقوله اخالق در 

رتبط بـا اخـالق حرفـه اي در    روابط عمومي پرداخته، سـپس مصـاديق و عملكردهـاي مـ    
  هاي درون و برون سازماني روابط عمومي ها را احصا كرده است. فعاليت

قاله نيز، ابعادي از اخالق حرفه اي را كه ماهيتي ارتباطي و تا حدودي بخش يافته هاي م
رسانه اي دارد، دسته بندي كرده است. اين شاخص ها كه مراعات و عملياتي كردن آن هـا  
    مي تواند فعاليت هاي روابط عمومي را اخالقي تر كند عبارتند از: صـداقت و امانـت، جـو

ت و رفتار حرفه اي، ساختار سازماني شفاف و روشـن،  اخالقي محيط كار، تعهد به اخالقيا
ي رفع بي عدالتي هاي موجود در محـيط كـار و مراعـات مولفـه هـا      پرهيز از پنهان كاري،

  اخالق حرفه اي از جانب مديران.
گفتـه، مشـخص اسـت كـه مراعـات       با عنايت به مرور مقاالت و پژوهش هـاي پـيش  

شدن فرايندهاي ارتباطي سـازمان هـا، بـه ويـژه در     هاي فوق مي تواند به اخالقي تر  مولفه
روابط عمومي ها، كمك كند. در انتهاي مقاله نيز راهكارهايي براي توسعه و ترويج اخـالق  

  حرفه اي در فرايندهاي مديريتي و روابط عمومي سازمان ها پيشنهاد شده است.
هاي مـديريتي،  اميد است با مراعات اخالق حرفه اي و تـرويج و توسـعه آن در فراينـد   

ي ارتباطي و رسانه اي در كشورمان، روز به روز شاهد اخالقي و تخصصي تر شدن نظام ها
  سازماني و مديريتي كشور باشيم.

  
  نامه كتاب

)، ارايه الگويي براي ارتقا اخالقيات و مسئوليت اجتماعي در سـازمان هـاي   1383بهروز، ( رضايي منش
  دولتي ايران
عوامل مرتبط با ارتقاي اخالق حرفه اي در سازمان تامين اجتمـاعي. پايـان نامـه    )، 1387دهقاني الهام، (

  كارشناسي ارشد
محيط كاري با نقش ميانجي اخالق  بررسي رابطه بين ساختار سازماني ومعنويت)، 1394حاتمي الهام، (
 امه كارشناسي ارشد. مديريت دولتي. پايان نحرفه اي

 ميان رفتارهاي مديريت روابط عمومي با عملكرد روابط عمومي )، بررسي رابطه1392مسعودي زينب، (
  نامه كارشناسي ارشد. گروه مديريت(مطالعه موردي بانك هاي استان خوزستان). پايان 
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)، مدل يابي بين اخالق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي، فصلنامه اخالق در علوم و 1394حسني محمد، (
   1شماره  فناوري. سال دهم.

)، ضـرورت اخـالق حرفـه اي در سـازمان هـا.      1391يري، رحماني جعفر، نصرآبادي علي، (صالحي ام
  خالقي. سال سوم، شماره اول و دومفصلنامه پژوهش هاي ا

)، رابطه جو اخالقي با پيامدهاي مثبت و منفـي. فصـلنامه اخـالق در    1394حسني محمد، بشيري ژينا، (
  4 علوم و فناوري. سال دهم. شماره

)، بررسي تـاثير اخـالق حرفـه اي برعملكـرد سـازماني در      1395مه، رجب دري حسين، (رحماني حلي
  76- 53مديران صنعتي استان فارس. دو فصلنامه حسابداري ارزشي و رفتاري. سال اول. صص 

)، تاثير عوامل سازماني بر رشد اخالق حرفه اي كاركنان. فصلنامه 1391بيك زاد جعفر، صادقي محمد، (
  2و فناوري. سال هفتم. شماره اخالق در علوم

رابطه مديريت استعداد با ارتقاء اخالق حرفـه اي. فصـلنامه    )،1394رحيمي اقدم صمد، سپهوند رضا، (
  4وم و فناوري. سال يازدهم. شمارهق در علاخال

  رابطه اخالق حرفه اي و تعهد سازماني، نشريه پرستاري )،1393نياز آذري كيومرث و همكاران، (
   54 . شماره1390ق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي. فصلنامه مهندس مشاور. زمستان همايش اخال

)، اخالقيات و مديريت؛ به سوي نظام اخالقيات يكپارچه در سازمان، فصلنامه 1383الواني، سيد مهدي، (
  11- 1، صص 41و  42مطالعات مديريت، شماره 

  مان ها. نشريه تخصصي عصر كيفيت موانع رشد اخالق حرفه اي در ساز )،1395بينش مسعود، (
)، مولفـه هـاي اخـالق حرفـه اي در مـديريت.      1395خياط مقدم سعيد، طباطبايي نسب سيده مهديه، (

  1هفصلنامه اخالق در علوم و فناوري. سال يازدهم. شمار
 - روابط عمومي و غفلت از اخالق حرفه اي. فصلنامه روابط عمومي ماهنامه علمي بروجردي مهدخت،

  71- 70ي انجمن روابط عمومي ايران. صص تخصص
)، شناسايي رابطه بين ساختار سازماني و ويژگي هاي شغلي با رضايت شـغلي و  1393مكرمي حسن، (

  تعهد سازماني
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و اعمال عدالت سازماني در محيط كـار   )،1393زارع پور شريفه، (

  117- 115صص بين كاركنان آموزش و پرورش شهرستان. 
ارهـاي  رابطه بين عدالت سازماني، رضايت شغلي، تعهد سازماني با رفت )،1392اسالمي هرندي فاطمه، (

  انحرافي دبيران شهر اصفهان
تاثير كيفيت زندگي شغلي و معناداري كار بر اخـالق كـاري (مـورد     ) ،1389(مهربان سرآسياب زينب، 

امه كارشناسي ارشد. مديريت دراستان فارس). پايان نمطالعه: شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو 
  صنعتي
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)، رعايت اخـالق حرفـه اي در سـازمان هـاي رسـانه.      1394بورقاني فراهاني سهيال، رضايي مصطفي، (
  16فصلنامه تحليلي پژوهشي كتاب مهر.شماره 

ال يـازدهم،  )، سازمان و اخالق حرفه اي. مجله اصالح و تربيت. س1392حيدري كاظم، زارعي كمال، (
  140شماره 

تاثير رعايت اصـول اخـالق حرفـه اي كاركنـان بـر وفـاداري        )،1391انصاري منوچهر، حسيني احد، (
  3مشتريان بانك ها. فصلنامه اخالق در علوم و فناوري. سال هفتم، شماره 

  )، بررسي ديدگاه هاي اساتيد ارتباطات نسبت به عملكرد روابط عمومي ها1390علي نيا عادل، (
)، راهكارهاي نهادينه كردن اخالق حرفه اي در سازمان ها از ديدگاه 1391حسيني نجمه، عباسي عفت، (

  آموزه هاي ديني. فصلنامه اسالم و پژوهش هاي مديريتي. سال دوم. شماره اول
)، شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اخالق حرفه اي. نشريه كارآفرين. 1390دهقان منشادي سعيده، (

  86ماره ش
)، مديريت اخالقي در خدمات دولتي، محمدرضا ربيعي و حسـن گيوريـان. تهـران.    1384الوتن، آلن، (

  انتشارات يكان. چاپ دوم
، 36ديريت دولتـي، شـماره   )، تصميم گيري بر مبناي اخالقيات، فصلنامه مـ 1376ابطحي، سيدحسين، (

  53- 45صص 
        مبناي خرد . انتشاراتتهران مي.)، اخالق در روابط عمو1389عباس مقانكي اكرم، (

موسسـه فرهنگـي    .تهـران )، موانع رشد اخالق حرفه اي در سازمان هاي ايران. 1385قراملكي فرامرز، (
  دين پژوهشي بشرا

)، تحليل مضمون و شبكه مضامين. انديشه مديريت 1390عابدي جعفري،تسليمي حسن، محمد سعيد،(
  راهبردي.تهران. ايران

. 2010ي  به انضـمام تغييـرات مـدل در نسـخه     EFQMمروري بر مدل تعادلي  )، 1389ر،(بيك زاد جعف
    معاونت پژوهشي .دانشگاه آزاد اسالمي .نابانتشارات ب
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