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 چکیده 
اهمیت و توجه به انسان و نقش غیرقابل انکار آن در جهت پیشـبرد و تحقـق        

اهداف سازمانها و جوامع امروزي بر کسی پوشیده نیست، بطوریکـه در همـه جوامـع، 
تاکید ویژه بر انسان و ارتباط صحیح و اصولی توام با اخلـاق حسـنه و حفـظ کرامـت 

اصـل دوم قـانون اساسـی،  6نیز طبـق بنـد انسان در تمامی سطوح شده است. در ایران 
در کنـار اصـول اعتقـادي، همچـون و  کرامت انسانی جزء مبانی اعتقـادي نظـام بـوده

توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است. همچنین در بند اول سیاسـتهاي کلـی نظـام 
اداري کشور به برنامه نهادینه سازي فرهنگ سـازمانی مبتنـی بـر ارزشـهاي اسـلامی و 
کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه هاي انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این 
اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع از کرامت انسانی در سـازمانهاي دولتـی 
ایران است؛ این پژوهش از نظر رویکرد، یک پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) اسـت. 

ش کیفـی فراترکیـب سندلوسـکی و که بـراي طراحـی مـدل از روش پـژوه طوريه ب
باروسو و براي آزمون آن از روش کمی تحلیـل عـاملی تائیـدي اسـتفاده شـده اسـت. 
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کد مفهوم سازي و طبقه بندي شده است. بعد از  34مفهوم و  12مقوله اصلی،  4قالب 
روایی و پایایی روش فراترکیب و اعمـال نظـرات تخصصـی خبرگـان، تبیـین  ارزیابی

مدل طراحی شده میسر گردید. در ادامه بمنظور آزمون مدل طراحی شده نهایی تعداد 
نفر از کارکنان (کارمندان و مدیران) یکی از سـازمانهاي دولتـی ایـران بـه روش  218

از نرم افـزار لیـزرل تجزیـه و تحلیـل  نمونه گیري طبقه اي، انتخاب شدند و با استفاده
انجام گرفت. در نهایت ابعاد، مولفه ها و شاخصهاي مدل کرامت انسـانی مـورد تائیـد 

 قرار گرفتند.
  

مدل کرامت انسانی کارکنان، روش فراترکیب، سیاست هـاي کلـی  واژگان کلیدي:
 نظام اداري کشور

 
 مقدمه

ن در سازمانها انکار ناپذیر است و به گفته با توجه به اینکه امروزه نقش و جایگاه انسا
خود کارکنان و مهارتها، توانمندیها و تجربه «که معتقد بودند  1)2002آرمسترانگ و بارون (

جمعی آنها، همراه با توانایی آنان در به کارگیري اینها در جهت منافع سازمان، اولاً سهم 
(آرمسترانگ، » بزرگی در کامیابی سازمان دارد و ثانیاً منبع مهمی براي برتري رقابتی است.

اخیر توجه به انسان به عنوان یک منبع ارزشمند در سازمانها  ). بنابراین در سالهاي34، 1391
روز به روز در حال افزایش بوده و از این طریق تفکرات نوینی را نسبت به انسان در سازمان ها 

 مطرح نموده است.
همچنین امروزه جوامع بشري به این نتیجه دست یافته اند که فقط با قوانین و مقررات نمی 

در مقیاس کوچکتر سازمان را اداره کرد. بلکه در کنار آنها به ابزار دیگري نیاز  توان جامعه، یا
نام دارد. توجه به کرامت انسانی افراد در سازمان و صیانت از » کرامت انسانی«دارند که 

کرامت آنها، از جمله تفکرات نوینی است که در باب توجه به ارزشهاي انسان در سازمان 
 ). 1387د سلیم، مطرح گردیده است(نژا

ادیان و مکتبهاي گوناگون اعم از فلسفی، انسان شناسی، کرامت انسانی موضوعی است که 
روانشناختی، حقوقی و سیاسی بدان پرداخته و بر اهمیت آن تاکید کرده اند و امروزه در گفتار 

ه شده و نوشتارهاي گوناگون مربوط به حقوق بشر به جایگاه و ارزش انسان و کرامت آن اشار
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کرامت انسانی شبیه یک سپر حفاظتی است که داراي ارزش ). 117، 1387است (سیدي نیا، 
انسانی و الهی بالایی می باشد. و توجه به این سپر حفاظتی یکی از بزرگترین و سنگین ترین 

کرامت انسانی نقش حیاتی در حفظ نظم . مسئولیتهاي مسلمانان در جامعه اسلامی است
ی کند. جامعه بشري نیازمند نظمی است که براي حفظ روابط افراد و هدایت اجتماعی ایفا م

آنها جهت رسیدن به کمال می توانند کمک کننده باشد. یک راه براي انجام این کار تقویت 
 ).135، 2013کرامت افراد و شناخت ارزشهایشان است (صالحی، 

الت، آزادي، رعایت حقوق از طرفی یکی از موضوعات بسیار مهم که در مورد امنیت، عد
و آزادي هاي اساسی شهروندان در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مورد تأکید قرار 

اصل دوم؛ کرامت انسانی جزء مبانی  6گرفته، کرامت انسانی است. در این قانون، طبق بند 
معاد همطراز اصول اعتقادي، همچون توحید، نبوت و  اعتقادي نظام جمهوري اسلامی بوده،

 ). 52-53، 1386مطرح گردیده است (حبیب زاده و رحیمی نژاد،
 1389منظور تداوم طرح تحول نظام اداري کشور، در اردیبهشت ماه سال  از طرفی دیگر به

توجه و اجراي برنامه هاي آن از ضروریات و اهداف که  -سیاستهاي کلی نظام اداري کشور
بند توسط مقام معظم رهبري به مسئولین نظام ابلاغ  26در  - هر دستگاه دولتی به شمار می رود

برنامه نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهاي اسلامی و گردید که در بند اول آن به 
  کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه هاي انسانی و اجتماعی اشاره گردیده است.

و ضرورت جایگاه موضوع تحقیق در با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین نظر به اهمیت 
سیاستهاي بالادستی نظام، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل کرامت انسانی کارکنان در 

 سازمانهاي دولتی ایران نگارش شده است.
 

 مبانی نظري تحقیق
 تعریف کرامت انسانی

کرامت در لغت داراي معانی مختلفی است که مهمترین آنها عبارت است از: ارزش، 
، حیثیت، بزرگواري، عزت، شرافت، انسانیت، شان، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، حرمت

جایگاه، منزلت، نزاهت از فرومایگی و پاك بودن از آلودگی ها، احسان و بخشش، 
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 ).16070، 1373جوانمردي و سخاوت (دهخدا، 
ق است که شرف، افتخار، استحقا ”Human Dignity“معادل انگلیسی واژه کرامت انسانی 

 ). 466، 1991، 2احترام، عنوان، رتبه و مقام، امتیاز و شرافت برجسته معنا می دهد (گامر
در دایره المعارف انگلیسی آکسفورد در مورد معناي واژه کرامت چنین آمده است: واژه 

گرفته شده و به معناي شرافت، حیثیت، افتخار و  ”Dignitas“از واژه لاتینی  ”Dignty“کرامت 
 ). 398، 1996، 3استحقاق احترام است (لغت نامه انگلیسی آکسفورد

 
 دیدگاههاي مختلف به کرامت انسانی

 دیدگاه امانوئل کانت
کانت با طرح نظریه کرامت ذاتی انسان می گوید: مبناي اصل این کرامت را در توانایی 

خودمختاري اخلاقی و «ضع قوانین فراگیر اخلاقی و به عبارت دیگر در روحی و اخلاقی براي و
او باید جستجو کرد. وي می گوید: آنچه به ما کرامت و ارزش می دهد، » استقلال ذاتی

ما است؛ یعنی شخصیت اخلاقی، که ما را بر جانوران محض به مراتب برتري می » انسانیت«
» 4خودآیین«کند، ولی ما انسانها موجوداتی آزاد و  بخشد. جانوران را غرایزشان راهنمایی می

 ).109، 1380هستیم (سالیوان، » 5خودقانونگذار«و 
به عقیده کانت، توانایی تفکر مستقل براي تشخیص اینکه چه چیزي اخلاقًا درست و چه 

است. همه را » ذاتی«چیزي نادرست است، به دلیل توان تعقل و استدلال آدمی در همه کس 
توان خوآیینی دانستن بدیم معنا است که قوانین بنیادي دولت باید بطور یکسان و برابر داراي 

 شامل همه کس شود.
اصل برابري خود، مستلزم اصل عمومیت است. عدالت نیازمند «همچنین کانت می گوید: 

آن چنان شرایط قضایی است که با حفظ و حمایت از آزادي همه، حافظ و حامی آزادي 
د باشد. بنابراین دادرسی باید فارغ از هرگونه ملاحظات شخصی بوده و بدون یکایک افرا

منظور داشتن نژاد و مذهب و جنسیت و تبار قومی و ملی یکسان شامل حال همه کس شود 
 ).46(همان، 

بطور خلاصه، رشته هاي اصلی تفکر کانت در مورد کرامت انسانی را بشرح زیر می توان 
 بیان کرد:
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 انی به ارزش انسان اشاره دارد؛) کرامت انس1
 ) کرامت، ارزشی است که تمام انسانها به طور ذاتی و مساوي از آن برخوردارند؛2
 ) کرامت انسانی ارتباط عمیق و تنگاتنگی با استقلال و خودمختاري ذاتی انسان دارد؛3
 ) کرامت انسانی بطور اجتناب ناپذیر با عقلانیت خودآگاه انسان مرتبط است؛4
 ). 53، 2001، 6کرامت انسانی مبناي حقوق مساوي بشر است (دریک و روگر )5

 
 دیدگاه نوردنفلت

اقسام کرامت انسانی را در چهار دسته طبقه بندي می کند: (نوردنفلت،   7لنارت نوردنفلت
2004 ،79-71 .( 
جامعه : در این طبقه بندي کرامت با رتبه و موقعیت اجتماعی افراد در 8.کرامت شایستگی1

مرتبط است. کرامت شایستگی می تواند از دو طریق به افراد اعطاء گردد. از طریق قوانین 
رسمی و کانالهاي غیر رسمی. اگر این عنوان از طریق قوانین موجود در کشوري به فردي 

و اگر انسانها بواسطه  9اعطاء گردد (براي مثال انتصاب فردي به سمت وزارت)، رسمی
نائیهاي خاصی که دارند (مثلًا هنر، علم و ورزش) به این نوع کرامت نائل شایستگیها و توا

 گویند.  10شوند، غیر رسمی
: این قسم از کرامت با احترام به خویشتن گره خورده است. کرامت  11. کرامت اخلاقی2

ر اخلاقی به افکار و اعمال ذهنی انسانها بسیار وابسته است. کرامت در جایگاه اخلاقی مبتنی ب
 احترام به نفس (عزت نفس) و همچنین حفظ هویت اخلاقی انسان است.

 : افرادي که خود را فرد مستقلی می دانند و توانایی کارهایی را که 12. کرامت هویت3
می خواهند انجام بدهند را دارند، داراي کرامت هویت هستند. بسیاري از افراد براي هویت و 

ستند و همچنین به هویت و شخصیت دیگران نیز ارزش شخصیت خود احترام ویژه اي قائل ه
و احترام قائل می شوند، در این شرایط فرد هم هویت خود را تکریم می کند و هم به کرامت 

 هویت دیگران احترام می گذارد. 
نوردنفلت معتقد است که سه نوع مختلف از کرامت (شایستگی، اخلاقی و هویت) در دو 

 ستند: ویژگی مهم با هم مشترك ه
الف) مردم می توانند این اقسام از کرامتها را در درجات مختلفی داشته باشند. برخی از 
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آنها رتبه بالایی در سلسله مراتب اداري و ... دارند، برخی دیگر نیز پایبندي بیشتري به 
ارزشهاي اخلاقی دارند و برخی هم هویت شان نقض می گردد. بنابراین افراد می توانند 

تفاوتی از این اقسام کرامات را داشته باشند. شخصی ممکن است داراي کرامت ترکیب م
شایستگی بالایی باشد اما از طرفی دیگر پایبند به اصول اخلاقی نباشد (مثل وزیر کابینه بی 

 اخلاق). 
ب) همه این کرامات بوجود می آیند و از دست می روند: شخصی در یک زمان در شغل 

در لحظه اي دیگر تنزل پیدا می کند. یا فردي اخلاق مدار با توجه به  خود ارتقاء می یابد و
شرایط حاکم بر خود از پایبندي به ارزشهاي اخلاقی صرف نظر می کند و یا همچنین ممکن 

 است هویت افراد نقض شده و یا دوباره بازسازي گردد.
انی با بقیه انواع آن اما نوردنفلت به این نکته اشاره می کند که نوع چهارم از کرامت انس

 متفاوت است و انسانها در داشتن آن با هم برابر است. در ادامه به توضیح آن می پردازیم:
اشاره به نوعی از کرامت دارد که   Menschenwurde: واژه آلمانی 13. کرامت ذاتی انسان4

این نوع کرامت با  همه ما انسانها بخاطر اینکه انسان هستیم آنرا داریم. همه انسانها در داشتن
هم برابر هستند. یکی از ویژگی هاي مهم این قسم از کرامت این است که انسانها تا زمانی که 

همچنین بر اساس قوانین حقوق بشر باید به  زنده هستند نمی توان کرامت ذاتی را از او گرفت.
حترام همه به یک سطح احترام گذاشت. این وظیفه همه انسانهاست که به این حقوق ا

 بگذارند. بطور خاص؛ یک فرد مسن همان حقوقی دارد که یک فرد جوان داراي آن است.
 

 دیدگاه سلمازي
 در تحقیقی کرامت را در سه قسم طبقه بندي می کند:  14دانیل سلمازي

: همه انسانها صرف نظر از اینکه داراي فضائل روانی، جسمی، اجتماعی، 15.کرامت ذاتی1
هستند، داراي کرامت ذاتی هستند. بر این اساس افراد نه بخاطر داشتن اقتصادي و سیاسی 

مجموعه اي از استعدادها و مهارتها و یا قدرت هاي ویژه بلکه صرفاً بخاطر اینکه یک انسان 
هستند، داراي این نوع کرامتند. براي مثال نژاد پرستی (تفکیک افراد بخاطر تعلق به گروهی 

) و 106، 2002نقض کرامت ذاتی انسانهاست (سلمازي،  خاص، رنگ و ...) از عوامل
 ).2008(سلمازي، 
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کرامت اکتسابی آن نوع شرافتی است که انسان به صورت ارادي و  :16. کرامت اکتسابی2
می آورد. به عبارت دیگر  استعدادها و توانایی ذاتی خود به دست از طریق به کار انداختن

 ابرند، اما انسان قادر است با به کار انداختنهرچند همگان داراي شئون و حیثیت بر
 یکدیگر برتري پیدا نماید. استعدادهاي جمیلۀ خود نسبت به

: واژه اینفلوروسنت اشاره به یک فرایند ارزشی دارد که باعث 17. کرامت شکوفا کننده3
الت تعالی انسانها می شود. از این واژه در شرایط عادي استفاده نمی شود، بلکه آن بشکل ح

توصیفی براي شکوفایی ارزشهاي انسانی بکار گرفته می شود. به بیانی دیگر از این اصطلاح 
جهت انتقال ارزشهاي که مثل شکفتن یک گل باعث تعالی انسانها شده است استفاده می 

 ).938، 2013گردد (سلمازي، 
 

 دیدگاه اوماتونا
در تحقیقی کرامت انسانی را در چهار بعد طبقه بندي نمود: (اوماتونا،  18دونال اوماتونا

2013 ،103-101 .( 
: کرامتی که شامل ترکیب پیچیده اي از توانائیهاي عقلائی، عاطفی و 19.کرامت ذاتی1

ارتباطی انسانها و یا توانائیهاي ویژه انسانها براي داشتن استقلال وخودمختاري است. کرامت 
ا انسان بودن در ارتباط است. و در حالت کلی تر کرامت ذاتی مبتنی بر نوع ذاتی اغلب ب

 خاصی از بودن و نه ضرورتًا انسان بودن.
 dignitary: در مفهوم کلاسیک از کرامت که در واژگان انگلیسی 20. کرامت اکتسابی2

آنها به خاطر گفته شده است، اشاره به انسان و شخص بزرگی دارد. براي مثال افرادي که ما به 
موقعیتشان افتخار می کنیم و مورد احترام قرار می دهیم، مثل مدال آورندگان طلاي بازیهاي 

 المپیک، از این نوع کرامت برخوردارند.
: براي مثال افرادي که در حال شکنجه شدن هستند احساس می 21. احساس خود کرامتی3

ن به ما احترام می گذارند احساس می کنند که کرامتشان نقض شده است. یا زمانی که دیگرا
کنیم که مورد تکریم قرار گرفته ایم. آسیب به کرامت انسانی ممکن است عوارض جانبی 

 سوئی داشته باشد چه در جنبه هاي جسمی و چه در ابعاد روحی، اجتماعی و روانی.
. اقدام بر خلاف صیانت از کرامت نفس: ما انسانها بخاطر برخی از شرایط بر خلاف آنچه 4
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که تمایل داریم، عمل می کنیم. این اقدام در ارتباط با حفظ کرامت نیز می تواند وجود داشته 
باشد. براي مثال وقتی ما به پزشک مراجعه می کنیم به پزشک اجازه می دهیم که قسمتهاي 

  دنمان را که در شرایط عادي و عرف اجتماعی پوشیده هستند را معاینه کند.خاصی از ب
 

 دیدگاه قرآن کریم
از دیدگاه قرآن کریم انسانها داراي دو نوع کرامت می باشند: کرامت ذاتی و کرامت 

 اکتسابی. 
.کرامت ذاتی: کرامتی است که خداوند به نوع انسان عطاء فرموده و جزء ماهیت انسانی 1
و تا زمانی که انسان زنده است این کرامت از او جداناشدنی است. این کرامت فارغ از است 

مذهب، نژاد، پوست، جنس و غیره به تمام انسانها بطور برابر تعلق دارد. مهمترین ویژگی 
کرامت ذاتی این است که کم و کیف آن در همه انسانها ثابت است، زیرا به نوع انسانها تعلق 

سوره اسراء آیاتی هستند که دال بر کرامت ذاتی  70و  62). آیات 101، 1385، دارد (علیخانی
 انسان می باشند.

. کرامت اکتسابی: کرامتی است که انسان آن را در دنیا کسب می کند و به همان میزان 2
موجب برتري معنایی او بر سایر انسانها می شود. مهمترین ویژگی کرامت اکتسابی این است 

یف آن در انسانهاي مختلف متفاوت است و اساساً میزان و عمق آن به میزان که کم و ک
). 31، 1392معرفت، پارسایی و جایگاه هر کس نزد خداوند بستگی دارد (افتخاري و اسدي، 

سوره حجرات، آیاتی  13سوره یس و آیه  27سوره نساء، آیه  31سوره فجر، آیه  15آیه 
 نسان می باشند.هستند که دال بر کرامت اکتسابی ا

 
 )سره دیدگاه امام خمینی (قدس

) در ارتباط با کرامت انسانی را می توان با نظریه سره دیدگاه حضرت امام خمینی (قدس
اقتضاء توضیح داد. در این نظریه کرامت ذاتی بخشی از کرامت اکتسابی است. می توان 

حدود و شرایط آن به عهده گفت، کرامت ذاتی یک اصولی را براي انسان اثبات می کند اما 
شرع و قانون الهی است. در این نظریه در واقع کرامت اکتسابی تعیین کننده است. یعنی اگر 
چه انسان از بدو تولدش داراي کرامت فطري و خدادادي است اما انسان با توجه به قوه 
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نماید. اختیاري که دارد می تواند این کرامت را از خودش سلب کند و یا آن را تقویت 
بنابراین کرامت ذاتی انسان مقوله اي نیست که همواره باشد بلکه با کرامت اکتسابی فعلیت می 

 یابد. 
امام خمینی در بیانیه هشت ماده اي خود با تاکید بر هر دو جنبه کرامت هم به ارزش و هم 

امت به حیثیت ذاتی افراد توجه داشته است و اصول مهم و اساسی همچون حفظ منزلت و کر
انسان را در حوزه هاي احساس امنیت، اجراي عدالت، ممنوعیت اعمال غیر انسانی، جلوگیر از 
خودسري ها، عدم تجسس در حوزه فردي افراد، چشم پوشی از خطاهاي شخصی و 
خصوصی که آثار حقوقی ندارند، آرامش و امنیت قضایی، ممنوعیت از اهانت به انسان و ... 

یه کرامت و منزلت انسان استوار است استخراج نمود و همچنین با نکات دیگري را که بر پا
توجه به کرامت اکتسابی انسان حفظ نظام حکومت دینی، اجراي صحیح و دقیق قانون و ... به 
دست آورد. این پیام دربردارنده چند نکته کلی و اساسی در راستاي رعایت کرامت ذاتی و 

ق انسان است (میر احمدي و کمالی گوکی، تحقق کرامت اکتسابی و ضایع نگشتن حقو
1393 ،38 .( 
 

 روش شناسی پژوهش
از آنجایی که هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل کرامت انسانی کارکنان در سازمانهاي 
دولتی ایران با استفاده از روش فراترکیب است، لذا پژوهش حاضر بر اساس هدف، بنیادي می 

ن تحقیق داده ها بدون دستکاري گردآوري شده اند، در باشد. از سوي دیگر، از آنجا که در ای
زمره تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) شمرده می شود. همانطور که گفته شد براي حل 
مسئله پژوهش و طراحی چنین مدلی، از رویکرد فراترکیب استفاده شده است. کاتالانو 

ب و تفسیر مطالعات کمی یا ) معتقد است که فراترکیب فرایند جستجو، ارزیابی، ترکی2013(
کیفی در یک حوزه خاص است. نکته مهم اینکه هنوز استفاده گسترده اي از رویکرد نسبتًا 

 جدید فراترکیب در حوزه کرامت انسانی نشده است. 
گام هاي دنبال شده در این پژوهش، بر اساس روش هفت مرحله اي سندلوسکی و باروسو 

 بارتند از:) بوده است که این مراحل ع2007(
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 .طرح سوال پژوهش؛1       
 . مرور ادبیات سیستماتیک؛2       
 . جستجو و انتخاب مقاله هاي مناسب؛3       
 . استخراج اطلاعات مقاله؛4       
 . تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته هاي کیفی؛5       
 . کنترل کیفیت؛6       
 . ارائه یافته ها.7       

تحقیق بمنظور تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده از روش تحلیل همچنین در این 
 عاملی تائیدي با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده است.

با توجه به مطالب اشاره شده در بالا، اولین گام در روش فراترکیب، طرح سوال هایی است 
به آنها را دارد. سوال هاي این که پژوهشگر در فرایند انجام پژوهش خود قصد پاسخگویی 

 تحقیق به شرح زیر مطرح شده اند:
سئوال اصلی تحقیق این است که مدل کرامت انسانی کارکنان در سازمانهاي دولتی ایران 

 چیست؟ پاسخ به این سئوال، مستلزم پاسخگویی به مجموعه سوالات جزئی تر زیر می باشد:
 ان در سازمانهاي دولتی ایران کدامند؟) مولفه هاي کرامت انسانی کارکن1       
 ) زیر مولفه هاي کرامت انسانی کارکنان در سازمانهاي دولتی ایران کدامند؟2       
 ) میزان اهمیت هر یک از این مولفه ها چگونه است؟3       

به منظور پاسخگویی به سوال هاي بالا، این پژوهش در دو بخش به شرح زیر ساختار بندي 
بخش اول آن مربوط به طراحی مدل کرامت انسانی با روش فراترکیب می باشد  شده است:

(اکتشاف مدل). و بخش دوم آن در ارتباط با آزمون مدل در یکی از سازمانهاي دولتی ایران 
 است.

 یافته هاي پژوهش
 . طراحی مدل کرامت انسانی1

یش از هر اقدام، باید پس از تعیین سوال هاي پژوهش، بمنظور انجام جستجوي نظام مند، پ
محدوده جستجو بر اساس روش فراترکیب مشخص شود. براي این منظور تلاش شده است  



 175 فلسفی و همکاران
 

کتب و همچنین مجموعه مقالات منتشر شده در پایگاه هاي داده ها، مجلات، همایش ها و 
، و مطالعات 2014تا  2000براي مطالعات انگلیسی از سال هايموتورهاي جستجوي مختلف 

بررسی شود. سپس براي جستجوي مطالعات، واژگان  1393تا  1379ز سال هاي فارسی ا
کلیدي نظیر کرامت، کرامت انسانی، مدل هاي کرامت انسانی، ابعاد و مولفه هاي کرامت 
انسانی، تعریف کرامت انسانی و انواع کرامت در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج اولیه حاصل از 

ط شناسایی شد و براي انتخاب مطالعات مناسب بر اساس مقاله و کتب مرتب 105جستجو 
، پارامترهاي مختلفی مانند؛ عنوان، چکیده، محتوا، 1الگوریتم نشان داده شده در شکل شماره 

 کیفیت روش شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تعداد منابعی که یافت شده است
N=  ۱۰۵  

هتعداد مقالات براي بررسی چکید  
N= ۹۶ 

 تعداد مقالات براي بررسی
 محتواي کامل

N=۷۹ 

 کل مقالات نهایی
N= ۵۰ 

تتعداد مقالات براي ارزیابی کیفی  
 متدولوژي تحقیق

N= ۵۴ 

 تعداد مقالات رد شده به علت عنوان
N= ۹ 

 تعداد مقالات رد شده از نظر چکیده
N= 17 

 تعداد مقالات رد شده از نظر محتوا
N= ۲۵ 

 تعداد مقالات رد شده از نظر
 کیفیت متدولوژي تحقیق

N= ۴ 

 رد
 قبول
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 : نتایج جستجو و انتخاب مقالات مناسب1شکل شماره 
 

مقاله نهایی انتخاب شده به کمک روش  50بر اساس تحلیل هاي صورت گرفته روي 
کد براي کرامت انسانی در این  34مفهوم و  12مقوله،  4تحلیل محتوا، در مجموع تعداد 

پژوهش کشف و برچسب گذاري شدند. یافته هاي حاصل از این مرحله بیانگر آن بوده است 
ن مطالعه نظام مندي انجام نگرفته بوده است. و هر یک از که در مطالعات قبلی تا کنون چنی

مطالعات، فقط به جنبه خاصی از کرامت انسانی توجه داشته اند، بی آنکه ابعاد چندگانه را 
 بصورت پویا و نظام مند در نظر گرفته باشند. 

ایایی بعد از ارزیابی روایی روش فراترکیب به کمک ابزار ارزیابی حیاتی گلین و ارزیابی پ
)، مدل اولیه تحقیق؛ مقولات، مفاهیم و کدهاي 77/0آن بوسیله روش پایایی ارزیاب ها (

استخراجی بمنظور بومی سازي و متناسب سازي با شرایط سازمانهاي دولتی ایران طی 
پرسشنامه اي در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد از ارزیابی روایی منطقی(صوري و 

 1ات لازم مدل مفهومی تکمیلی پژوهش شکل گرفت. جدول شماره محتوایی) و انجام اصلاح
 مدل مفهومی پژوهش به همراه منابع استخراج کدها را نشان داده است. 

 
 : مدل مفهومی پژوهش به همراه کدهاي استخراج شده1جدول شماره 

 منابع کدها مفاهیم مقوله ها

 تندرستی جسمی

ورزش و 
 نرمش روزانه

)، پورسعید و زایرکعبه 1387نژادسلیم ()، 1385علیخانی (
)، 2009)، دي کونینچ (2011)، متسون و کلارك (1392(

 ).2011)، هیکس (2009هیکس (

ایمنی و 
 بهداشت

)، میراحمدي و کمالی 1387)، نژادسلیم (1386غفارزاده (
)، 2010)، کلارك (2009)، جکبسون (1393گوکی (

)، متسون و 2013)، آندورنو (2010جکبسون و سیلوا (
)، دي کونینچ 2013)، کلینیگ و اوانس (2011کلارك (

)، 2013)، وان جنیپ و همکاران (2009)، شائوپینگ (2009(
)، هیکس 2009)، هیکس (2004ردنفلت ()، نو2011تاپولا (

 ).2006)، سلمازي (2011(
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 ذهنی و
 روانی

 روان درستی

 سلامت روانی

)، حمیدیان پور و یاري 1387)، نژادسلیم (1385علیخانی (
)، 1393)، میراحمدي و کمالی گوکی (1392بوزنجانی (
)، جکبسون و سیلوا 2010)، کلارك (2009جکبسون (

)، کلینیگ و اوانس 2011کلارك ()، متسون و 2010(
)، کوچینف و همکاران 2009)، دي کونینچ (2013(
)، هیکس 2004)، نوردنفلت (2010)، کام وینگ (2002(
 ).2011)، هیکس (2009(

 
معنویت در 

 کار

)، 1386)، غفارزاده (1385)، علیخانی (1384طاهري (
نژاد )، رحیمی 1392)، پورسعید و زایرکعبه (1387نژادسلیم (

)، حمیدیان پور و یاري بوزنجانی 1391)، نقیبی (1390(
)، وارد و 2010)، کلارك (1392)، افتخاري و اسدي (1392(

 ).2009بیرگون (

 خوش بینی

 خوش بینی
)، 1393)، بیات و عقیلی (1390)، اخوان (1387نژادسلیم (

)، رودهار 2011)،  متسون و کلارك (2009جکبسون (
 ).2011)، هیکس (2009()، هیکس 2010(

 امیدواري
 

)، 2010)، جکبسون و سیلوا (2012)، دوپر (1386غفارزاده (
)، 2010)، کام وینگ (2011)، هیکس (2009هیکس (

 ).2002کوچینف و همکاران (

 توانمندسازي عملکردي

 توانمندسازي
 
 

)، 1384)، طاهري (1392حمیدیان پور و یاري بوزنجانی (
)، 1387)، نژادسلیم (1385علیخانی ()، 1384طاهري (

)، 1393)، بیات و عقیلی (1391)، نقیبی(1390رحیمی نژاد (
)، 2009)، جکبسون (1391پورسیدآقایی و محمدي منفرد (

)، متسون و 2010)، جکبسون و سیلوا (2010کلارك (
). جونز و 2007)، لام (2013)، سلمازي (2011کلارك (

)، گریفن هسلین 2013()، کلینیگ و اوانس 2012دوپر (
)حمیدیان پور و یاري بوزنجانی 2009)، آندرنو (2005(
)، کلینیگ 2012)، جونز و دوپر (2009)، جکبسون (1392(

 ).2009)، آندرنو (2005)، گریفن هسلین (2013و اوانس (

مشارکت و 
تصمیم  
گیري 
 گروهی

)، 1387نژادسلیم ( )،1385)، علیخانی (1384طاهري (
)، 2009)، هیکس (1392پور و یاري بوزنجانی (حمیدیان 
)، جونز و دوپر 2005)، گریفن هسلین (2011هیکس (

 ).2006)، سلمازي (2013کلینیگ و اوانس ( ).2012(
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خلاقیت و 
 نوآوري

)، 2009)، جکبسون (1391)، نقیبی (1387نژادسلیم (
 )2006)، سلمازي (2013آندورنو (

 
 انتقاد پذیري

 ).1392)، پورسعید و زایرکعبه (1384( طاهري بازخورد

 انتقاد پذیري
)، 1392)، حمیدیان پور و یاري بوزنجانی (1387نژادسلیم (

 ).1392پورسعید و زایرکعبه (

 نظم گرایی
 ).2009)، جکبسون (1387نژادسلیم ( انضباط
پوشش 
 مناسب

 ).1387)، نژادسلیم (2010جکبسون و سیلوا (

 
 
 

 تعهد

 پاسخگویی
)، هیکس 2009)، دي کونینچ (1392میرسپاسی و همکاران (

 ).2010)، جکبسون و سیلوا (2011)، هیکس (2009(
کارایی و 
 اثربخشی

)، جکبسون 1392)، پورسعید و زایرکعبه (1387نژادسلیم (
)2009.( 

 
مسئولیت 

 پذیري
 

)، پورسعید و زایرکعبه 1387)، نژادسلیم (1384طاهري (
)، کوچینف و همکاران 2009کونینچ ()، دي 1392(
)، هیکس 2010)، کام وینگ (2009)، آندورنو (2002(
 ).2011)، هیکس (2009(

 قانون مندي
)، میرسپاسی و همکاران 1387)، نژادسلیم (1384طاهري (

)، 2011)، تاپولا (2011)، هیکس (2009)، هیکس (1392(
 ).2011)، متسون و کلارك (2010جکبسون و سیلوا (

 امانت داري
)، پورسعید و زایرکعبه 1387)، نژادسلیم (1384طاهري (

 ). 2005)، گریفن هسلین (1392(

 
 
 

استقلال و 
 آزادي عمل

 
 

آزادي و 
 اختیار عمل

)، 1391)، نقیبی (1390)، رحیمی نژاد (1385علیخانی (
)، 1393)، بیات و عقیلی (1393میراحمدي و کمالی گوکی (

)، جکبسون و سیلوا 2012)، جونز و دوپر (2009جکبسون (
)، 2009)، دي کونینچ (2011)، متسون و کلارك (2010(

)، لودن 2009)، آندورنو (2012)، ورستر (2009شائوپینگ (
)، هورتن 2007)، دي بیتس (2006، سلمازي ()2014(
)، هیکس 2012)، گیسینگر (2004)، نوردنفلت (2004(
 ).2011)، هیکس (2009(

استقلال 
 شغلی

)، 2009)، جکبسون (1390)، رحیمی نژاد (1384طاهري (
)، 2013)، لگت (2012)، جونز و دوپر (2010کلارك (
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گریفن هسلین )، 2013)، کلینیگ و اوانس (2013آندورنو (
)، 2007)، لام (2013)، وان جنیپ و همکاران (2005(

)، هیکس 2012)، گیسینگر (2004)، هورتن (2006سلمازي (
 ).2002)، کوچینف و همکاران (2010)، کام وینگ (2011(

 خودکنترلی
)، کلینیگ 2002)، کوچینف و همکاران (2010کام وینگ (

 ).2007)، لام (2013و اوانس (

 
 
 
 
 
 
 
 

 رفتاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

عدالت و 
 برابري

 
 

عدالت و 
 انصاف

)، 1387)، نژادسلیم (1386)، غفارزاده (1385علیخانی (
)، میرسپاسی و 1392حمیدیان پور و یاري بوزنجانی (

)، 1393)، میراحمدي و کمالی گوکی (1392همکاران (
)، وارد و بیرگون 2010)، جکبسون و سیلوا (2009جکبسون (

)، هورتن 2007دي بیتس ()، 2012)، ورستر (2009(
)، هیکس 2009)، هیکس (2012()، وارلیوس 2004(
)2011.( 

 
 برابري

 

)، حمیدیان پور و 1391پورسیدآقایی و محمدي منفرد (
)، کلارك 2009)، جکبسون (1392یاري بوزنجانی (

)، 2012)، ورستر (2012)، شرودر (2013)، آندورنو (2010(
 ).2004)، نوردنفلت (2007)، دي بیتس (2006سلمازي (

 
 
 
 

خوش 
 رفتاري

 
 
 

احترام 
 گذاشتن

)، 1390)، اخوان (1386)، غفارزاده (1385علیخانی (
)، دوپر 2010)، کلارك (1392پورسعید و زایرکعبه (

)، متسون و 2010)، جکبسون و سیلوا (2013)، لگت (2012(
)، 2012)، شرودر (2013)، بدکات و لگت (2011کلارك (

)، گریفن هسلین 2009)، شائوپینگ (2009دي کونینچ (
)، 2013)، وان جنیپ و همکاران (2013)، سلمازي (2005(

)، سلمازي 2014)، لودن (2009)، آندورنو (2007لام (
)، وارلیوس 2004)، هورتن (2007)، دي بیتس (2006(
)، گیسینگر 2004)، نوردنفلت (2010)، رودهار (2012(
 ).2003)، بدکات (2012(

 خوش خلقی

)، 1386رزاده ()،غفا1384)، طاهري (1384طاهري (
)، پورحسن و فلاحی 1390)، اخوان (1387نژادسلیم (

)، جکبسون 1393)، میراحمدي و کمالی گوکی (1392(
)، رودهار 2005)، گریفن هسلین (2013)، آندورنو (2009(
 ).2011). متسون و کلارك (2010(



99پاییز ، 97م، شماره نهویریت(بهبود و تحول)، سال بیستمطالعات مد 180  
 

 خوش قلبی

)، 1391)، نقیبی (1391پورسیدآقایی و محمدي منفرد (
)، متسون و 2010)، جکبسون و سیلوا (2009(جکبسون 
). طاهري 2003)، بدکات (2006)، سلمازي (2011کلارك (

)، وارد و 1392)، افتخاري و اسدي (1390)، اخوان (1384(
 ).2010)، رودهار (2012)، وارلیوس (2009بیرگون (

گذشت و 
 فداکاري

)، 1393)، میراحمدي و کمالی گوکی (1387نژادسلیم (
 ).1390( اخوان

 متکبر نبودن
)، جکبسون 1390)، اخوان (1384)، طاهري (1384طاهري (

)، 2005)، گریفن هسلین (1393). بیات و عقیلی (2009(
 ).2010)، کام وینگ (2002کوچینف و همکاران (

صداقت و 
 درستی

)، اخوان 1387)، نژادسلیم (1386)، غفارزاده (1384طاهري (
)، پورحسن و فلاحی 1392زایرکعبه ()، پورسعید و 1390(
)، جکبسون 1393)، بیات و عقیلی (1391)، نقیبی (1392(
 ).2009)، شائوپینگ (2011)، متسون و کلارك (2009(

 
 

به رسمیت 
 شنختن

 

 
 

به رسمیت 
 شناختن

)، حمیدیان پور و 1392)، پورحسن و فلاحی (1384طاهري (
گوکی  )، میراحمدي و کمالی1392یاري بوزنجانی (

)، جکبسون و 2010)، کلارك (2009)، جکبسون (1393(
)، 2011)، متسون و کلارك (2013)، آندورنو (2010سیلوا (

)، دي کونینچ 2013)، بدکات و لگت (2012شرودر (
)، وان جنیپ و همکاران 2005)، گریفن هسلین (2009(
)، 2012)، وارلیوس (2006)، سلمازي (2007)، لام (2013(

)، 2009)، هیکس (2004)، نوردنفلت (2007دي بیتس (
)،کوچینف و همکاران 2013)، سلمازي (2011هیکس (

 ).2010)، کام وینگ (2002(

 عدم استثمار
)، شائوپینگ 2009)، جکبسون (1391)، نقیبی (1390خوان (

 ).2010)، رودهار (2009(

 
 
 

حس 
 همبستگی

 حس تعلق

و زایرکعبه  )، پورسعید1387)، نژادسلیم (1384طاهري (
)، متسون و 2010)، کلارك (2009)، جکبسون (1392(

). 2011)، هیکس (2009)، هیکس (2011کلارك (
)، بدکات 2009)، آندورنو (2010جکبسون و سیلوا (

)2003.( 
)، جکبسون و 1392)، پورسعید و زایرکعبه (1387نژادسلیم ( اعتماد
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نوردنفلت )، 2013)، کلینیگ و اوانس (2010سیلوا (
 ).2011)، هیکس (2009)، هیکس (2003)، بدکات (2004(

 کمک کردن
)، 1390)، اخوان (1386)، غفارزاده (1384طاهري (

)، 2010)، رودهار (1391پورسیدآقایی و محمدي منفرد (
 ).2010)، کام وینگ (2002کوچینف و همکاران (
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 . آزمون مدل2
در این پژوهش براي تائید مدل مفهومی پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدي استفاده 
شد. براي این منظور پرسشنامه اي که توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفته بود و پایایی آن 

)، در اختیار کارکنان (مدیران و کارمندان) 93/0نیز مورد سنجش و تائید قرار گرفته شده بود(
انهاي دولتی (مورد مطالعه اداره کل ثبت اسناد و املاك استان آذربایجان شرقی) یکی از سازم

نفر توزیع گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  218به تعداد 
لیزرل حکایت از آن دارد که تمامی ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي مدل کرامت انسانی مورد 

ابعاد و مولفه هاي تحقیق را در حالت تخمین استاندارد نشان  1گرفت. نمودار شماره تائید قرار 
 می دهد. 

در ارزیابی تناسب مدل، الگوي کلی تحقیق از نظر تبیین و برازش، از وضعیت مناسبی 
کمتر از  RMSEA، شاخص 3برخوردار است. زیرا نسبت کاي دو بر درجه آزادي کمتر از 

ا مورد قبول هستند. به بیان دیگر، مدل و چارچوب کلی سنجش و مابقی شاخص ه 09/0
 مولفه هاي تحقیق معنادار و قابل پذیرش است. 
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 : ابعاد و مولفه هاي تحقیق در حالت تخمین استاندارد1نمودار شماره 

 نتایج تحقیق 
همانگونه که نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد مدل طراحی شده از جهت روابط و تناسب 

، 3هر چهار بعد بررسی شده در جدول شماره در حد بسیار بالا مورد تائید قرار گرفته است. و 
درصد توانسته اند بارعاملی معناداري  99وزن معناداري ایجاد کرده اند و در سطح اطمینان 

 . داشته باشند
 همچنین با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم می توان گفت که کدام مولفه در 
اندازه گیري ابعاد کرامت انسانی کارکنان سهم معناداري بیشتري داشته است. بر این اساس در 
بعد جسمی، مولفه تندرستی که تنها مولفه این مقوله هم می باشد داراي بار عاملی قابل قبولی 

ر بعد ذهنی و روانی، مولفه معنویت در کار سهم معناداري بیشتري نسبت به مولفه روان بود. د
درستی داشت. در بعد عملکردي، مولفه تعهد سهم معناداري بیشتري نسبت به سایر مولفه هاي 
این بعد داشت. و در بعد رفتاري مولفه عدالت و برابري سهم معناداري بیشتري نسبت به سایر 

 ین بعد ایجاد کرده بود.مولفه هاي ا
همچنین این ابعاد را با توجه به ضریب بار عاملی می توان رتبه بندي نمود. با توجه به  نتایج 
بدست آمده می توان گفت که بر اساس ضریب بدست آمده، مقوله عملکردي بیشترین سهم 

مقوله ذهنی و را در کرامت انسانی کارکنان دارد، مقوله رفتاري دومین سهم را داشته است، 
روانی رتبه سوم را دارد. و کمترین و آخرین رتبه و سهم را نیز مقوله جسمی به خود 

 اختصاص داده است.
 

 : نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم2جدول شماره 

 بارعاملی ابعاد
 بعد عملکردي

 بعد رفتاري
 بعد ذهنی و روانی

 بعد جسمی

1 
95/0 
89/0 
49/0 

 

 بحث
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این پژوهش نشان می دهد مقوله هاي عملکردي و رفتاري بیشترین تاثیر را در مدل        
داشته و عوامل عملکردي و رفتاري می تواند نقش موثري در کرامت انسانی کارکنان ایفاء 

) بر اهمیت مقوله هاي عملکردي و رفتاري در 1387نماید. همانطور که نژاد سلیم (
و 2009سانی تاکید می کند. و از طرفی با نتایج تحقیقات هیکس (تاثیرگذاري بر کرامت ان

) در بهره گیري از زمینه هاي عملکردي نظیر توانمندسازي، تعهد، استقلال، آزادي و 2011
حوزه هاي رفتاري مانند به رسمیت شناختن، عدالت، انصاف، تصدیق و حس تعلق نیز مطابقت 

 دارد. 
می، تندرستی تنها مولفه این مقوله داراي تاثیر معناداري در باب مولفه مربوط به مقوله جس

بر این مقوله می باشد. بنابراین اگر سازمان به تندرستی کارکنان ارزش و بها بدهد، آنگاه 
)، جکبسون 2004کرامت انسانی کارکنان نیز ارتقاء می یابد. که نتایج تحقیق نوردنفلت (

اشاره می نماید. و از طرفی براي اینکه کارکنان  ) نیز به این موضوع2010) و کلارك (2009(
در این بعد هر چه بیشتر تقویت گردند، باید به ورزش و نرمش روزانه خود توجه خاصی 
بدهند. یک انسان زمانی می تواند تندرستی خود را بدست بیاورد که روزانه و بطور مرتب 

 ب اشاره می نمایند. ) به این مطل1387ورزش نماید. و نتایج تحقیق نژاد سلیم (
در مقوله ذهنی و روانی، مولفه معنویت در کار به نسبت مولفه روان درستی داراي امتیاز 
بالاتري در مدل حاصله می باشد. در این راستا براي ارتقاء کرامت انسانی کارکنان باید به 

برگرفته از ) در مقاله اي 1384بطوریکه طاهري (توجه شود.  سلامت معنوي آنها در سازمان
نهج البلاغه که آینه اي از فروغ اندیشه هاي والاي حضرت امام علی (ع) است، یکی از اسباب 
و زمینه هاي کرامت انسانی را خداباوري و توحید نگري معرفی می نماید. محقق به نقل از 

ا و نهج البلاغه نقش خدواباوري را به عنوان یک سیستم نظارت درونی که کنترل کننده همه قو
احساسات بشر است در کرامت و بالندگی انسان مهم و حیاتی معرفی کرده است. مضافاٌ اینکه  
شاخص معنویت در کار از جمله عواملی بود که در تحقیقات مشابه خارجی بدان پرداخته 
نشده و محقق با بهره گیري از تحقیقات داخلی و با توجه به بستري که در کشورمان بر 

ی حاکم است و خبرگان نیز بدان تاکید فراوانی داشتند، در کدگذاري لحاظ سازمانهاي دولت
 نموده بود.
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در مقوله عملکردي، گرچه هر پنج عامل اثر داشته، ولی عامل تعهد بیشترین سهم را در 
هر چقدر کارکنان در برابر اعماشان پاسخگو باشند این بعد به خود اختصاص داده است. یعنی 

ت خود به تغییر رفتار و اعمال نامناسب شان متعهد گردند و در انجام وظایف و با قبول اشتباها
سازمانی خود کارایی و اثربخشی را لحاظ نموده و ضمن رعایت قوانین و مقررات و حساسیت 
نشان دادن نسبت به اموال مادي و معنوي سازمان با تعلق خاطر و باعلاقمندي پذیراي 

باعث حفظ و تقویت تعهد شغلی و سازمانی خود شده و از مسئولیتهاي مختلف شوند، آنگاه 
بطوریکه نتایج تحقیقات میرسپاسی و همکاران  آن طریق کرامتشان در سازمان ارتقاء می یابد. 

) حاکی از این امر دارد که قانون مندي، پاسخگویی اجتماعی از ابعاد کرامت انسانی در 1392(
) مبین تاثیر گذاري 2009ایج تحقیق دي کونیچ (سازمانهاي دولتی ایران است. همچنین نت

 پاسخگویی و مسئولیت پذیري بر کرامت انسانی انسانها می باشد. 
در مقوله رفتاري نیز اگر چه هر چهار عامل تاثیر گذار بوده اند، ولی عامل عدالت و 

ارها و یعنی کارکنان نسبت به رفتبرابري بیشترین تاثیر و سهم را در این بعد داشته است. 
بنابراین اگر در قضاوتهاي عادلانه مدیران و همکارنشان حساسیت زیادي نشان می دهند. 

مفهوم واقعی و عملیاتی عدالت و برابري توجه شود، آنگاه بهتر می توانند براي سازمان ها به 
جاري سازي آن برنامه هاي مدون تدوین نموده و کرامت انسانی کارکنانشان را حفظ نمایند. 

)، حمیدیان پور و الله یاري 2011و  2009)، هیکس (1387ایج تحقیقات نژاد سلیم (نت
) مبنی بر تاثیر فراوان برقراري عدالت 1393) و میر احمدي و کمالی گوکی (1392بوزنجانی (

 و برابري در تمام سطوح سازمان نیز در این راستا موید مطلب اشاره شده می باشد.
        

 حقیقن آیندهپیشنهادها براي م
) در این پژوهش به طراحی مدل کرامت انسانی کارکنان در سازمانهاي دولتی ایران 1

پرداخته شده است، که پیشنهاد می گردد در پژوهش هاي آتی نسبت به اصلاح مدل مذکور یا 
طراحی مدل کرامت انسانی در سازمانها و موسسه ها غیر از بخش دولتی در ایران هم اقدام 

 شود.
در این پژوهش به شناسایی اجزاي (مقولات، مفاهیم، کدها) مفهوم کرامت انسانی در ) 2
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سازمانهاي دولتی ایران پرداخته شده است، بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده نسبت 
 به شناسایی عوامل موثر یا موانع موجود در ارتقاي کرامت انسانی در بخش دولتی اقدام گردد.

ژوهش به طراحی مدل کرامت انسانی کارکنان در سازمانهاي دولتی ایران ) در این پ3
پرداخته شده است که پیشنهاد می شود محققان آتی نسبت به طراحی مدلی براي ارزیابی 

 کرامت انسانی کارکنان در بخش دولتی اقدام نمایند.
پیاده سازي مدل ) پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آینده به بررسی آثار و تبعاتی که از 4

 کرامت انسانی در سازمانهاي دولتی حاصل می شود پرداخته شود.
) در این پژوهش بمنظور طراحی مدل کرامت انسانی از روش فراترکیب سندلوسکی و 5

باروسو استفاده شده است، که پیشنهاد می گردد در پژوهش هاي آتی از سایر تکنیک هاي 
 هیر استفاده نمایند.روش فراترکیب نظیر تکنیک نوبلیت و 

) در بررسی ادبیات موضوعی، تاثیر و سهم زمینه هاي جسمی بر کرامت انسانی مهم و 6
قابل توجه بود، اما در این تحقیق مشاهده گردید که نقش و اهمیت مقوله جسمی بر کرامت 
انسانی ضعیف می باشد. لذا پیشنهاد می گردد پژوهش گران بعدي با در نظرگرفتن سایر 

  ص هاي مرتبط با مقوله جسمی اقدام به اندازه گیري این مقوله بنمایند.شاخ
 

 محدودیت هاي تحقیق
) در این پژوهش که به طراحی مدل کرامت انسانی کارکنان در سازمانهاي دولتی ایران 1

پرداخته شده محقق می توانست مدل مذکور را در سازمانهاي دولتی مورد ارزیابی قرار دهد 
 ترده شدن موضوع امکان ارزیابی آن مقدور نگردید.که بدلیل گس

) با وجود تعدد سازمانهاي دولتی، فرایند مطالعه موردي این پژوهش در یکی از 2
سازمانهاي دولتی صورت گرفت که این امر بخشی از محدودیتهاي پژوهش در فرایند پیاده 

 سازي مدل محسوب می گردد.
 اي دولتی بزرگتر بالاخص در سطح وزارتخانه ها.) عدم توانایی آزمون مدل در سازمانه3
 

 پی نوشت ها
1. Armstrong & Baron                                                   17. Inflorescent Dignity         
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