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ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمانهای دولتی ایران
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موسیخانی4

تاریخ دریافت 44/11/4:تاریخ بازنگری 49/4/33:تاریخ پذیرش49/8/22:

چکیده
اهمیت و توجه بهه انسهاو و نقهی قیرلابهک انآهار و در جههت پیشهبرد و تحقه
اهداف سازمانها و جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست ،بطوریآهه در همهه جوامهع،
تاکید ویژه بر انساو و ارتباط صحیح و اصولی توام با اخهق سسهنه و سفهر کرامهت
انساو در تمامی سطوح شده است .در ایراو نیز طبه بنهد  6اصهک دوم لهانوو اساسهی،
کرامت انسانی جزء مبانی اعتقهادی ناهام بهوده و در کنهار اصهول اعتقهادی ،هم هوو
توسید ،نبوت و معاد مطرح گردیده است .هم نین در بند اول سیاسهتهای کلهی ناهام
اداری کشور به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سهازمانی مبتنهی بهر ارزشههای اسهقمی و
کرام ت انسانی و ارج نهادو به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره شده است .بر این
اساس هدف پژوهی ساضر ارائه مدلی جامع از کرامت انسانی در سهازمانهای دولتهی
ایراو است؛ این پژوهی از نار رویآرد ،یک پژوهی ترکیبی (کیفی و کمی) اسهت.
به طوری که بهرای طراسهی مهدل از روژ پهژوهی کیفهی فراترکیهس سندلوسهآی و
باروسو و برای زموو و از روژ کمی تحلیهک عهاملی تائیهدی اسهتفاده شهده اسهت.
 .5دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،دانشآده مدیریت و سسابداری ،دانشگاه زاد اسقمی ،واسد لزوین ،لزوین،
ایراو(نویسنده مسئول) Ali.falsafi@yahoo.com
 .2دانشیار مدیریت ،گروه مدیریت دولتی ،دانشآده مدیریت و التصاد ،دانشگاه زاد اسقمی ،واسدعلوم تحقیقات
تهراو ،تهراو،ایراو
 . 3استاد مدیریت ،گروه مدیریت ،دانشآده مدیریت و سسابداری ،دانشگاه زاد اسقمی ،واسد لزوین،لزوین ،ایراو
 .4دانشیار مدیریت ،گروه مدیریت ،دانشآده مدیریت  ،دانشگاه تهراو ،تهراو،ایراو

122

مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ،سال بیستونهم ،شماره  ،49پاییز 44

بدین مناور بعد از مطالعه مقاالت و کتس مرتبط با موضوع تحقی تعداد  44متغیهر در
لالس  4مقوله اصلی 52 ،مفهوم و  34کد مفهوم سازی و طبقه بندی شده است .بعد از
ارزیابی روایی و پایایی روژ فراترکیس و اعمهال ناهرات تصصصهی خبرگهاو ،تبیهین
مدل طراسی شده میسر گردید .در ادامه بمناور زموو مدل طراسی شده نهایی تعداد
 258نفر از کارکناو (کارمنداو و مدیراو) یآی از سهازمانهای دولتهی ایهراو بهه روژ
نمونه گیری طبقه ای ،انتصاب شدند و با استفاده از نرم افهزار لیهزرل تجزیهه و تحلیهک
انجام گرفت .در نهایت ابعاد ،مولفه ها و شاخصهای مدل کرامت انسهانی مهورد تائیهد
لرار گرفتند.
واژگان کلیدی :مدل کرامت انسانی کارکناو ،روژ فراترکیس ،سیاست ههای کلهی
ناام اداری کشور

مقدمه
با توجه به اینآه امروزه نقی و جایگاه انساو در سازمانها انآار ناپذیر است و به گفته
رمسترانگ و باروو ( 5)2442که معتقد بودند «خود کارکناو و مهارتها ،توانمندیها و تجربه
جمعی نها ،همراه با توانایی ناو در به کارگیری اینها در جهت منافع سازماو ،اوالً سهم
بزرگی در کامیابی سازماو دارد و ثانیاً منبع مهمی برای برتری رلابتی است ( ».رمسترانگ،
 .) 34 ،5375بنابراین در سالهای اخیر توجه به انساو به عنواو یک منبع ارزشمند در سازمانها
روز به روز در سال افزایی بوده و از این طری تفآرات نوینی را نسبت به انساو در سازماو ها
مطرح نموده است.
هم نین امروزه جوامع بشری به این نتیجه دست یافته اند که فقط با لوانین و مقررات نمی
تواو جامعه ،یا در مقیاس کوچآتر سازماو را اداره کرد .بلآه در کنار نها به ابزار دیگری نیاز
دارند که «کرامت انسانی» نام دارد .توجه به کرامت انسانی افراد در سازماو و صیانت از
کرامت نها ،از جمله تفآرات نوینی است که در باب توجه به ارزشهای انساو در سازماو
مطرح گردیده است(نژاد سلیم.)5389 ،
کرامت انسانی موضوعی است که ادیاو و مآتبهای گوناگوو اعم از فلسفی ،انساو شناسی،
روانشناختی ،سقولی و سیاسی بداو پرداخته و بر اهمیت و تاکید کرده اند و امروزه در گفتار
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و نوشتارهای گو ناگوو مربوط به سقو بشر به جایگاه و ارزژ انساو و کرامت و اشاره شده
است (سیدی نیا .)559 ،5389 ،کرامت انسانی شبیه یک سپر سفاظتی است که دارای ارزژ
انسانی و الهی باالیی می باشد .و توجه به این سپر سفاظتی یآی از بزرگترین و سنگین ترین
مسئولیتهای مسلماناو در جامعه اسقمی است .کرامت انسانی نقی سیاتی در سفر نام
اجتماعی ایفا می کند .جامعه بشری نیازمند نامی است که برای سفر روابط افراد و هدایت
نها جهت رسیدو به کمال می توانند کمک کننده باشد .یک راه برای انجام این کار تقویت
کرامت افراد و شناخت ارزشهایشاو است (صالحی.)531 ،2453 ،
از طرفی یآی از موضوعات بسیار مهم که در مورد امنیت ،عدالت ،زادی ،رعایت سقو
و زادی های اساسی شهرونداو در لانوو اساسی جمهوری اسقمی ایراو مورد تأکید لرار
گرفته ،کرامت انسانی است .در این لانوو ،طب بند  6اصک دوم؛ کرامت انسانی جزء مبانی
اعتقادی ناام جمهوری اسقمی بوده ،همطراز اصول اعتقادی ،هم وو توسید ،نبوت و معاد
مطرح گردیده است (سبیس زاده و رسیمی نژاد.)12-13 ،5386،
از طرفی دیگر به مناور تداوم طرح تحول ناام اداری کشور ،در اردیبهشت ماه سال 5387
سیاستهای کلی ناام اداری کشور -که توجه و اجرای برنامه های و از ضروریات و اهداف
هر دستگاه دولتی به شمار می رود  -در  26بند توسط مقام معام رهبری به مسئولین ناام ابقغ
گردید که در بند اول و به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسقمی و
کرامت انسانی و ارج نهادو به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره گردیده است.
با توجه به مطالس ذکر شده و هم نین نار به اهمیت و ضرورت جایگاه موضوع تحقی در
سیاستهای باالدستی ناام ،پژوهی ساضر با هدف ارائه مدل کرامت انسانی کارکناو در
سازمانهای دولتی ایراو نگارژ شده است.
مبانی نظری تحقیق
تعریف کرامت انسانی
کرامت در لغت دارای معانی مصتلفی است که مهمترین نها عبارت است از :ارزژ،
سرمت ،سیثیت ،بزرگواری ،عزت ،شرافت ،انسانیت ،شاو ،مقام ،مولعیت ،درجه ،رتبه،
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جایگاه ،منزلت ،نزاهت از فرومایگی و پاک بودو از لودگی ها ،اسساو و بصشی،
جوانمردی و سصاوت (دهصدا.)56494 ،5393 ،
معادل انگلیسی واژه کرامت انسانی ” “Human Dignityاست که شرف ،افتصار ،استحقا
استرام ،عنواو ،رتبه و مقام ،امتیاز و شرافت برجسته معنا می دهد (گامر.)466 ،5775 ،2
در دایره المعارف انگلیسی کسفورد در مورد معنای واژه کرامت چنین مده است :واژه
کرامت ” “Digntyاز واژه التینی ” “Dignitasگرفته شده و به معنای شرافت ،سیثیت ،افتصار و
استحقا استرام است (لغت نامه انگلیسی کسفورد.)378 ،5776 ،3
دیدگاههای مختلف به کرامت انسانی
دیدگاه امانوئل کانت
کانت با طرح ناریه کرامت ذاتی انساو می گوید :مبنای اصک این کرامت را در توانایی
روسی و اخقلی برای وضع لوانین فراگیر اخقلی و به عبارت دیگر در «خودمصتاری اخقلی
و استققل ذاتی» او باید جستجو کرد .وی می گوید :ن ه به ما کرامت و ارزژ می دهد،
«انسانیت» ما است؛ یعنی شصصیت اخقلی ،که ما را بر جانوراو محض به مراتس برتری می
بصشد .جانوراو را قرایزشاو راهنمایی می کند ،ولی ما انسانها موجوداتی زاد و «خود یین»4
و «خودلانونگذار »1هستیم (سالیواو.)547 ،5384 ،
به عقیده کانت ،توانایی تفآر مستقک برای تشصیص اینآه چه چیزی اخقلاً درست و چه
چیزی نادرست است ،به دلیک تواو تعقک و استدالل دمی در همه کس «ذاتی» است .همه را
دارای تواو خو یینی دانستن بدیم معنا است که لوانین بنیادی دولت باید بطور یآساو و برابر
شامک همه کس شود.
هم نین کانت می گوید« :اصک برابری خود ،مستلزم اصک عمومیت است .عدالت نیازمند
و چناو شرایط لضایی است که با سفر و سمایت از زادی همه ،سافر و سامی زادی
یآایک افراد باشد .بنابراین دادرسی باید فارغ از هرگونه مقساات شصصی بوده و بدوو
مناور داشتن نژاد و مذهس و جنسیت و تبار لومی و ملی یآساو شامک سال همه کس شود
(هماو.)46 ،
بطور خقصه ،رشته های اصلی تفآر کانت در مورد کرامت انسانی را بشرح زیر می تواو
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بیاو کرد:
 )5کرامت انسانی به ارزژ انساو اشاره دارد؛
 )2کرامت ،ارزشی است که تمام انسانها به طور ذاتی و مساوی از و برخوردارند؛
 )3کرامت انسانی ارتباط عمی و تنگاتنگی با استققل و خودمصتاری ذاتی انساو دارد؛
 )4کرامت انسانی بطور اجتناب ناپذیر با عققنیت خود گاه انساو مرتبط است؛
 )1کرامت انسانی مبنای سقو مساوی بشر است (دریک و روگر.)13 ،2445 ،6
دیدگاه نوردنفلت
لنارت نوردنفلت 9السام کرامت انسانی را در چهار دسته طبقه بندی می کند( :نوردنفلت،
.)95-97 ،2444
.5کرامت شایستگی :8در این طبقه بندی کرامت با رتبه و مولعیت اجتماعی افراد در جامعه
مرتبط است .کرامت شایستگی می تواند از دو طری به افراد اعطاء گردد .از طری لوانین
رسمی و کانالهای قیر رسمی .اگر این عنواو از طری لوانین موجود در کشوری به فردی
اعطاء گردد (برای مثال انتصاب فردی به سمت وزارت) ،رسمی 7و اگر انسانها بواسطه
شایستگیها و توانائیهای خاصی که دارند (مثقً هنر ،علم و ورزژ) به این نوع کرامت نائک
شوند ،قیر رسمی 54گویند.
 .2کرامت اخقلی : 55این لسم از کرامت با استرام به خویشتن گره خورده است .کرامت
اخقلی به افآار و اعمال ذهنی انسانها بسیار وابسته است .کرامت در جایگاه اخقلی مبتنی بر
استرام به نفس (عزت نفس) و هم نین سفر هویت اخقلی انساو است.
 .3کرامت هویت : 52افرادی که خود را فرد مستقلی می دانند و توانایی کارهایی را که
می خواهند انجام بدهند را دارند ،دارای کرامت هویت هستند .بسیاری از افراد برای هویت و
شصصیت خ ود استرام ویژه ای لائک هستند و هم نین به هویت و شصصیت دیگراو نیز ارزژ
و استرام لائک می شوند ،در این شرایط فرد هم هویت خود را تآریم می کند و هم به کرامت
هویت دیگراو استرام می گذارد.
نوردنفلت معتقد است که سه نوع مصتلف از کرامت (شایستگی ،اخقلی و هویت) در دو
ویژگی مهم با هم مشترک هستند:
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الف) مردم می توانند این السام از کرامتها را در درجات مصتلفی داشته باشند .برخی از
نها رتبه باالیی در سلسله مراتس اداری و  ...دارند ،برخی دیگر نیز پایبندی بیشتری به
ارزشهای اخقلی دارند و برخی هم هویت شاو نقض می گردد .بنابراین افراد می توانند
ترکیس متفاوتی از این السام کرامات را داشته باشند .شصصی ممآن است دارای کرامت
شایستگی باالیی باشد اما از طرفی دیگر پایبند به اصول اخقلی نباشد (مثک وزیر کابینه بی
اخق ).
ب) همه این کرامات بوجود می یند و از دست می روند :شصصی در یک زماو در شغک
خود ارتقاء می یابد و در لحاه ای دیگر تنزل پیدا می کند .یا فردی اخق مدار با توجه به
شرایط ساکم بر خود از پایبندی به ارزشهای اخقلی صرف نار می کند و یا هم نین ممآن
است هویت افراد نقض شده و یا دوباره بازسازی گردد.
اما نوردنفلت به این نآته اشاره می کند که نوع چهارم از کرامت انسانی با بقیه انواع و
متفاوت است و انسانها در داشتن و با هم برابر است .در ادامه به توضیح و می پردازیم:
 .4کرامت ذاتی انساو :53واژه لمانی  Menschenwurdeاشاره به نوعی از کرامت دارد که
همه ما انسانها بصاطر اینآه انساو هستیم نرا داریم .همه انسانها در داشتن این نوع کرامت با
هم برابر هستند .یآی از ویژگی های مهم این لسم از کرامت این است که انسانها تا زمانی که
زنده هستند نمی تواو کرامت ذاتی را از او گرفت .هم نین بر اساس لوانین سقو بشر باید به
همه به یک سطح استرام گذاشت .این وظیفه همه انسانهاست که به این سقو استرام
بگذارند .بطور خاص؛ یک فرد مسن هماو سقولی دارد که یک فرد جواو دارای و است.
دیدگاه سلمازی
دانیک سلمازی 54در تحقیقی کرامت را در سه لسم طبقه بندی می کند:
.5کرامت ذاتی : 51همه انسانها صرف نار از اینآه دارای فضائک روانی ،جسمی ،اجتماعی،
التصادی و سیاسی هستند ،دارای کرامت ذاتی هستند .بر این اساس افراد نه بصاطر داشتن
مجموعه ای از استعدادها و مهارتها و یا لدرت های ویژه بلآه صرفاً بصاطر اینآه یک انساو
هستند ،دارای این نوع کرامتن د .برای مثال نژاد پرستی (تفآیک افراد بصاطر تعل به گروهی
خاص ،رنگ و  )...از عوامک نقض کرامت ذاتی انسانهاست (سلمازی )546 ،2442 ،و
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(سلمازی.)2448 ،
 .2کرامت اکتسابی :56کرامت اکتسابی و نوع شرافتی است که انساو به صورت ارادی و
از طری به کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی خود به دست می ورد .به عبارت دیگر
هرچند همگاو دارای شئوو و سیثیت برابرند ،اما انساو لادر است با به کار انداختن
استعدادهای جمیلۀ خود نسبت به یآدیگر برتری پیدا نماید.
 .3کرامت شآوفا کننده :59واژه اینفلوروسنت اشاره به یک فرایند ارزشی دارد که باعث
تعالی انسانها می شود .از این واژه در شرایط عادی استفاده نمی شود ،بلآه و بشآک سالت
توصیفی برای شآوفایی ارزشهای انسانی بآار گرفته می شود .به بیانی دیگر از این اصطقح
جهت انتقال ارزشهای که مثک شآفتن یک گک باعث تعالی انسانها شده است استفاده می
گردد (سلمازی.)738 ،2453 ،
دیدگاه اوماتونا
دونال اوماتونا 58در تحقیقی کرامت انسانی را در چهار بعد طبقه بندی نمود( :اوماتونا،
.)545-543 ،2453
.5کرامت ذاتی : 57کرامتی که شامک ترکیس پی یده ای از توانائیهای عققئی ،عاطفی و
ارتباطی انسانها و یا توانائیهای ویژه انسانها برای داشتن استققل وخودمصتاری است .کرامت
ذاتی اقلس با انساو بودو در ارتباط است .و در سالت کلی تر کرامت ذاتی مبتنی بر نوع
خاصی از بودو و نه ضرورتاً انساو بودو.
 .2کرامت اکتسابی :24در مفهوم کقسیک از کرامت که در واژگاو انگلیسی

dignitary

گفته شده است ،اشاره به انساو و شصص بزرگی دارد .برای مثال افرادی که ما به نها به خاطر
مولعیتشاو افتصار می کنیم و مورد استرام لرار می دهیم ،مثک مدال ورندگاو طقی بازیهای
المپیک ،از این نوع کرامت برخوردارند.
 .3اسساس خود کرامتی : 25برای مثال افرادی که در سال شآنجه شدو هستند اسساس می
کنند که کرامتشاو نقض شده است .یا زمانی که دیگراو به ما استرام می گذارند اسساس می
کنیم که مورد تآریم لرار گرفته ایم .سیس به کرامت انسانی ممآن است عوارض جانبی
سوئی داشته باشد چه در جنبه های جسمی و چه در ابعاد روسی ،اجتماعی و روانی.
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 .4الدام بر خقف صیانت از کرامت نفس :ما انسانها بصاطر برخی از شرایط بر خقف
ن ه که تمایک داریم ،عمک می کنیم .این الدام در ارتباط با سفر کرامت نیز می تواند وجود
داشته باشد .برای مثال ولتی ما به پزشک مراجعه می کنیم به پزشک اجازه می دهیم که
لسمتهای خاصی از بدنماو را که در شرایط عادی و عرف اجتماعی پوشیده هستند را معاینه
کند.
دیدگاه قرآن کریم
از دیدگاه لر و کریم انسانها دارای دو نوع کرامت می باشند :کرامت ذاتی و کرامت
اکتسابی.
. 5کرامت ذاتی :کرامتی است که خداوند به نوع انساو عطاء فرموده و جزء ماهیت انسانی
است و تا زمانی که انساو زنده است این کرامت از او جداناشدنی است .این کرامت فارغ از
مذهس ،نژاد ،پوست ،جنس و قیره به تمام انسانها بطور برابر تعل دارد .مهمترین ویژگی
کرامت ذاتی این است که کم و کیف و در همه انسانها ثابت است ،زیرا به نوع انسانها تعل
دارد (علیصانی .)545 ،5381 ،یات  62و  94سوره اسراء یاتی هستند که دال بر کرامت ذاتی
انساو می باشند.
 . 2کرامت اکتسابی :کرامتی است که انساو و را در دنیا کسس می کند و به هماو میزاو
موجس برتری معنایی او بر سایر انسانها می شود .مهمترین ویژگی کرامت اکتسابی این است
که کم و کیف و در انسانهای مصتلف متفاوت است و اساساً میزاو و عم

و به میزاو

معرفت ،پارسایی و جایگاه هر کس نزد خداوند بستگی دارد (افتصاری و اسدی.)35 ،5372 ،
یه  51سوره فجر ،یه  35سوره نساء ،یه  29سوره یس و یه  53سوره سجرات ،یاتی
هستند که دال بر کرامت اکتسابی انساو می باشند.
دیدگاه امام خمینی (قدس)
دیدگاه سضرت امام خمینی (لدس) در ارتباط با کرامت انسانی را می تواو با ناریه التضاء
توضیح داد .در این ناریه کرامت ذاتی بصشی از کرامت اکتسابی است .می تواو گفت،
کرامت ذاتی یک اصولی را برای انساو اثبات می کند اما سدود و شرایط و به عهده شرع و
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لان وو الهی است .در این ناریه در والع کرامت اکتسابی تعیین کننده است .یعنی اگر چه انساو
از بدو تولدژ دارای کرامت فطری و خدادادی است اما انساو با توجه به لوه اختیاری که
دارد می تواند این کرامت را از خودژ سلس کند و یا و را تقویت نماید .بنابراین کرامت
ذاتی انساو مقوله ای نیست که همواره باشد بلآه با کرامت اکتسابی فعلیت می یابد.
امام خمینی در بیانیه هشت ماده ای خود با تاکید بر هر دو جنبه کرامت هم به ارزژ و هم به
سیثیت ذاتی افراد توجه داشته است و اصول مهم و اساسی هم وو سفر منزلت و کرامت انساو را
در سوزه های اسساس امنیت ،اجرای عدالت ،ممنوعیت اعمال قیر انسانی ،جلوگیر از خودسری
ها ،عدم تجسس در سوزه فردی افراد ،چشم پوشی از خطاهای شصصی و خصوصی که ثار
سقولی ندارند ،رامی و امنیت لضایی ،ممنوعیت از اهانت به انساو و  ...نآات دیگری را که بر
پایه کرامت و منزلت انساو استوار است استصراج نمود و هم نین با توجه به کرامت اکتسابی انساو
سفر ناام سآومت دینی ،اجرای صحیح و دلی لانوو و  ...به دست ورد .این پیام دربردارنده
چند نآته کلی و اساسی در راستای رعایت کرامت ذاتی و تحق کرامت اکتسابی و ضایع نگشتن
سقو انساو است (میر اسمدی و کمالی گوکی.)38 ،5373 ،
روش شناسی پژوهش
از نجایی که هدف اصلی پژوهی ،طراسی مدل کرامت انسانی کارکناو در سازمانهای
دولتی ایراو با استفاده از روژ فراترکیس است ،لذا پژوهی ساضر بر اساس هدف ،بنیادی می
باشد .از سوی دیگر ،از نجا که در این تحقی داده ها بدوو دستآاری گرد وری شده اند ،در
زمره تحقیقات توصیفی (قیر زمایشی) شمرده می شود .همانطور که گفته شد برای سک
مسئله پژوهی و طراسی چنین مدلی ،از رویآرد فراترکیس استفاده شده است .کاتاالنو
( ) 2453معتقد است که فراترکیس فرایند جستجو ،ارزیابی ،ترکیس و تفسیر مطالعات کمی یا
کیفی در یک سوزه خاص است .نآته مهم اینآه هنوز استفاده گسترده ای از رویآرد نسبتاً
جدید فراترکیس در سوزه کرامت انسانی نشده است.
گام های دنبال شده در این پژوهی ،بر اساس روژ هفت مرسله ای سندلوسآی و باروسو
( )2449بوده است که این مراسک عبارتند از:
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.5طرح سوال پژوهی؛
 .2مرور ادبیات سیستماتیک؛
 .3جستجو و انتصاب مقاله های مناسس؛
 .4استصراج اطقعات مقاله؛
 .1تجزیه و تحلیک و ترکیس یافته های کیفی؛
 .6کنترل کیفیت؛
 .9ارائه یافته ها.
هم نین در این تحقی بمناور تجزیه و تحلیک داده های جمع وری شده از روژ تحلیک
عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده است.
با توجه به مطالس اشاره شده در باال ،اولین گام در روژ فراترکیس ،طرح سوال هایی
است که پژوهشگر در فرایند انجام پژوهی خود لصد پاسصگویی به نها را دارد .سوال های
این تحقی به شرح زیر مطرح شده اند:
سئوال اصلی تحقی این است که مدل کرامت انسانی کارکناو در سازمانهای دولتی ایراو
چیست؟ پاسخ به این سئوال ،مستلزم پاسصگویی به مجموعه سواالت جزئی تر زیر می باشد:
 )5مولفه های کرامت انسانی کارکناو در سازمانهای دولتی ایراو کدامند؟
 )2زیر مولفه های کرامت انسانی کارکناو در سازمانهای دولتی ایراو کدامند؟
 )3میزاو اهمیت هر یک از این مولفه ها چگونه است؟
به مناور پاسصگویی به سوال های باال ،این پژوهی در دو بصی به شرح زیر ساختار بندی
شده است :بصی اول و مربوط به طراسی مدل کرامت انسانی با روژ فراترکیس می باشد
(اکتشاف مدل) .و بصی دوم و در ارتباط با زموو مدل در یآی از سازمانهای دولتی ایراو است.
یافته های پژوهش
 .1طراحی مدل کرامت انسانی
پس از تعیین سوال های پژوهی ،بمناور انجام جستجوی ناام مند ،پیی از هر الدام ،باید
محدوده جستجو بر اساس روژ فراترکیس مشصص شود .برای این مناور تقژ شده است
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کتس و هم نین مجموعه مقاالت منتشر شده در پایگاه های داده ها ،مجقت ،همایی ها و
موتورهای جستجوی مصتلف برای مطالعات انگلیسی از سال های 2444تا  ،2454و مطالعات
فارسی از سال های  5397تا  5373بررسی شود .سپس برای جستجوی مطالعات ،واژگاو
کلیدی نایر کرامت ،کرامت انسانی ،مدل های کرامت انسانی ،ابعاد و مولفه های کرامت
انسانی ،تعریف کرامت انسانی و انواع کرامت در نار گرفته شد .بر اساس نتایج اولیه ساصک از
جستجو  541مقاله و کتس مرتبط شناسایی شد و برای انتصاب مطالعات مناسس بر اساس
الگوریتم نشاو داده شده در شآک شماره  ،5پارامترهای مصتلفی مانند؛ عنواو ،چآیده ،محتوا،
کیفیت روژ شناسی مورد ارزیابی لرار گرفتند.
تعداد منابعی که یافت شده است
N=501
تعداد مقاالت رد شده به علت عنوان
N= 6

رد
قبول
تعداد مقاالت برای بررسی چکیده
N= 69

تعداد مقاالت رد شده از نظر چکیده
N= 11

تعداد مقاالت رد شده از نظر محتوا
N= 51

تعداد مقاالت رد شده از نظر
کیفیت متدولوژی تحقیق
N= 5

تعداد مقاالت برای بررسی
محتوای کامل
N=96
تعداد مقاالت برای ارزیابی کیفیت
متدولوژی تحقیق
N= 15

کل مقاالت نهایی
N= 10

شآک شماره  :5نتایج جستجو و انتصاب مقاالت مناسس
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بر اساس تحلیک های صورت گرفته روی  14مقاله نهایی انتصاب شده به کمک روژ
تحلیک محتوا ،در مجموع تعداد  4مقوله 52 ،مفهوم و  34کد برای کرامت انسانی در این
پژوهی کشف و برچسس گذاری شدند .یافته های ساصک از این مرسله بیانگر و بوده است
که در مطالعات لبلی تا کنوو چنین مطالعه ناام مندی انجام نگرفته بوده است .و هر یک از
مطالعات ،فقط به جنبه خاصی از کرامت انسانی توجه داشته اند ،بی نآه ابعاد چندگانه را
بصورت پویا و ناام مند در نار گرفته باشند.
بعد از ارزیابی روایی روژ فراترکیس به کمک ابزار ارزیابی سیاتی گلین و ارزیابی پایایی
و بوسیله روژ پایایی ارزیاب ها ( ،)4/99مدل اولیه تحقی ؛ مقوالت ،مفاهیم و کدهای
استصراجی بمناور بومی سازی و متناسس سازی با شرایط سازمانهای دولتی ایراو طی
پرسشنامه ای در اختیا ر خبرگاو لرار گرفت و بعد از ارزیابی روایی منطقی(صوری و
محتوایی) و انجام اصقسات الزم مدل مفهومی تآمیلی پژوهی شآک گرفت .جدول شماره
 5مدل مفهومی پژوهی به همراه منابع استصراج کدها را نشاو داده است.
جدول شماره  :1مدل مفهومی پژوهش به همراه کدهای استخراج شده
مقوله ها

مفاهیم

جسمی

تندرستی

ذهنی و
روانی

روان درستی

کدها
ورزش و
نرمش روزانه

منابع
علیصانی ( ،)5381نژادسلیم ( ،)5389پورسعید و
زایرکعبه ( ،)5372متسوو و کقرک ( ،)2455دی
کونینچ ( ،)2447هیآس ( ،)2447هیآس (.)2455
قفارزاده ( ،)5386نژادسلیم ( ،)5389میراسمدی و
کمالی گوکی ( ،)5373جآبسوو ( ،)2447کقرک
( ،)2454جآبسوو و سیلوا ( ،)2454ندورنو

ایمنی و
بهداشت

( ،)2453متسوو و کقرک ( ،)2455کلینیگ و
اوانس ( ،)2453دی کونینچ ( ،)2447شائوپینگ
( ،)2447واو جنیپ و همآاراو ( ،)2453تاپوال
( ،)2455نوردنفلت ( ،)2444هیآس ( ،)2447هیآس
( ،)2455سلمازی (.)2446

سالمت
روانی

علیصانی ( ،)5381نژادسلیم ( ،)5389سمیدیاو پور و
یاری بوزنجانی ( ،)5372میراسمدی و کمالی گوکی
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( ،)5373جآبسوو ( ،)2447کقرک (،)2454
جآبسوو و سیلوا ( ،)2454متسوو و کقرک
( ،)2455کلینیگ و اوانس ( ،)2453دی کونینچ
( ،)2447کوچینف و همآاراو ( ،)2442کام وینگ
( ،)2454نوردنفلت ( ،)2444هیآس ( ،)2447هیآس
(.)2455

معنویت در
کار

خوش بینی
خوش بینی
امیدواری

توانمندسازی
عملکردی

طاهری ( ،)5384علیصانی ( ،)5381قفارزاده (،)5386
نژادسلیم ( ،)5389پورسعید و زایرکعبه (،)5372
رسیمی نژاد ( ،)5374نقیبی ( ،)5375سمیدیاو پور و
یاری بوزنجانی ( ،)5372افتصاری و اسدی (،)5372
کقرک ( ،)2454وارد و بیرگوو (.)2447
نژادسلیم ( ،)5389اخواو ( ،)5374بیات و عقیلی
( ،)5373جآبسوو ( ،)2447متسوو و کقرک
( ،)2455رودهار ( ،)2454هیآس ( ،)2447هیآس
(.)2455
قفارزاده ( ،)5386دوپر ( ،)2452جآبسوو و سیلوا
( ،)2454هیآس ( ،)2447هیآس ( ،)2455کام
وینگ ( ،)2454کوچینف و همآاراو (.)2442
سمیدیاو پور و یاری بوزنجانی ( ،)5372طاهری
( ،)5384طاهری ( ،)5384علیصانی ( ،)5381نژادسلیم
( ،)5389رسیمی نژاد ( ،)5374نقیبی( ،)5375بیات و
عقیلی ( ،)5373پورسید لایی و محمدی منفرد
( ،)5375جآبسوو ( ،)2447کقرک (،)2454
جآبسوو و سیلوا ( ،)2454متسوو و کقرک
( ،)2455سلمازی ( ،)2453الم ( .)2449جونز و دوپر
( ،)2452کلینیگ و اوانس ( ،)2453گریفن هسلین

توانمندسازی

( ،)2441ندرنو ()2447سمیدیاو پور و یاری
بوزنجانی ( ،)5372جآبسوو ( ،)2447جونز و دوپر
( ،)2452کلینیگ و اوانس ( ،)2453گریفن هسلین
( ،)2441ندرنو (.)2447
مشارکت و
تصمیم

طاهری ( ،)5384علیصانی ( ،)5381نژادسلیم (،)5389
سمیدیاو پور و یاری بوزنجانی ( ،)5372هیآس
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گیری
گروهی

( ،)2447هیآس ( ،)2455گریفن هسلین (،)2441
جونز و دوپر ( .)2452کلینیگ و اوانس (،)2453
سلمازی (.)2446

خالقیت و
نوآوری

نژادسلیم ( ،)5389نقیبی ( ،)5375جآبسوو (،)2447

بازخورد
انتقاد پذیری

انتقاد پذیری

نظم گرایی

انضباط
پوشش
مناسب

ندورنو ( ،)2453سلمازی ()2446
طاهری ( ،)5384پورسعید و زایرکعبه (.)5372
نژادسلیم ( ،)5389سمیدیاو پور و یاری بوزنجانی
( ،)5372پورسعید و زایرکعبه (.)5372
نژادسلیم ( ،)5389جآبسوو (.)2447
جآبسوو و سیلوا ( ،)2454نژادسلیم (.)5389

پاسخگویی

میرسپاسی و همآاراو ( ،)5372دی کونینچ (،)2447
هیآس ( ،)2447هیآس ( ،)2455جآبسوو و سیلوا
(.)2454

کارایی و
اثربخشی

نژادسلیم ( ،)5389پورسعید و زایرکعبه (،)5372
جآبسوو (.)2447

مسئولیت
پذیری
تعهد

طاهری ( ،)5384نژادسلیم ( ،)5389پورسعید و
زایرکعبه ( ،)5372دی کونینچ ( ،)2447کوچینف و
همآاراو ( ،)2442ندورنو ( ،)2447کام وینگ
( ،)2454هیآس ( ،)2447هیآس (.)2455

قانون مندی

طاهری ( ،)5384نژادسلیم ( ،)5389میرسپاسی و
همآاراو ( ،)5372هیآس ( ،)2447هیآس (،)2455
تاپوال ( ،)2455جآبسوو و سیلوا ( ،)2454متسوو و
کقرک (.)2455

امانت داری

طاهری ( ،)5384نژادسلیم ( ،)5389پورسعید و
زایرکعبه ( ،)5372گریفن هسلین (.)2441
علیصانی ( ،)5381رسیمی نژاد ( ،)5374نقیبی

استقالل و
آزادی عمل

آزادی و
اختیار عمل

( ،)5375میراسمدی و کمالی گوکی ( ،)5373بیات
و عقیلی ( ،)5373جآبسوو ( ،)2447جونز و دوپر
( ،)2452جآبسوو و سیلوا ( ،)2454متسوو و
کقرک ( ،)2455دی کونینچ ( ،)2447شائوپینگ
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( ،)2447ورستر ( ،)2452ندورنو ( ،)2447لودو
( ،)2454سلمازی ( ،)2446دی بیتس ( ،)2449هورتن
( ،)2444نوردنفلت ( ،)2444گیسینگر (،)2452
هیآس ( ،)2447هیآس (.)2455

استقالل
شغلی

طاهری ( ،)5384رسیمی نژاد ( ،)5374جآبسوو
( ،)2447کقرک ( ،)2454جونز و دوپر (،)2452
لگت ( ،)2453ندورنو ( ،)2453کلینیگ و اوانس
( ،)2453گریفن هسلین ( ،)2441واو جنیپ و
همآاراو ( ،)2453الم ( ،)2449سلمازی (،)2446
هورتن ( ،)2444گیسینگر ( ،)2452هیآس (،)2455
کام وینگ ( ،)2454کوچینف و همآاراو (.)2442

خودکنترلی

کام وینگ ( ،)2454کوچینف و همآاراو (،)2442
کلینیگ و اوانس ( ،)2453الم (.)2449

عدالت و
انصاف

رفتاری

عدالت و
برابری
برابری

علیصانی ( ،)5381قفارزاده ( ،)5386نژادسلیم
( ،)5389سمیدیاو پور و یاری بوزنجانی (،)5372
میرسپاسی و همآاراو ( ،)5372میراسمدی و کمالی
گوکی ( ،)5373جآبسوو ( ،)2447جآبسوو و سیلوا
( ،)2454وارد و بیرگوو ( ،)2447ورستر (،)2452
دی بیتس ( ،)2449هورتن ( ،)2444وارلیوس
( ،)2452هیآس ( ،)2447هیآس (.)2455
پورسید لایی و محمدی منفرد ( ،)5375سمیدیاو پور
و یاری بوزنجانی ( ،)5372جآبسوو (،)2447
کقرک ( ،)2454ندورنو ( ،)2453شرودر (،)2452
ورستر ( ،)2452سلمازی ( ،)2446دی بیتس (،)2449
نوردنفلت (.)2444
علیصانی ( ،)5381قفارزاده ( ،)5386اخواو (،)5374
پورسعید و زایرکعبه ( ،)5372کقرک ( ،)2454دوپر
( ،)2452لگت ( ،)2453جآبسوو و سیلوا (،)2454
متسوو و کقرک ( ،)2455بدکات و لگت (،)2453

خوش
رفتاری

احترام
گذاشتن

شرودر ( ،)2452دی کونینچ ( ،)2447شائوپینگ
( ،)2447گریفن هسلین ( ،)2441سلمازی (،)2453
واو جنیپ و همآاراو ( ،)2453الم ( ،)2449ندورنو
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( ،)2447لودو ( ،)2454سلمازی ( ،)2446دی بیتس
( ،)2449هورتن ( ،)2444وارلیوس ( ،)2452رودهار
( ،)2454نوردنفلت ( ،)2444گیسینگر (،)2452
بدکات (.)2443

خوش خلقی

طاهری ( ،)5384طاهری (،)5384قفارزاده (،)5386
نژادسلیم ( ،)5389اخواو ( ،)5374پورسسن و فقسی
( ،)5372میراسمدی و کمالی گوکی (،)5373
جآبسوو ( ،)2447ندورنو ( ،)2453گریفن هسلین
( ،)2441رودهار ( .)2454متسوو و کقرک (.)2455

خوش قلبی

پورسید لایی و محمدی منفرد ( ،)5375نقیبی
( ،)5375جآبسوو ( ،)2447جآبسوو و سیلوا
( ،)2454متسوو و کقرک ( ،)2455سلمازی
( ،)2446بدکات ( .)2443طاهری ( ،)5384اخواو
( ،)5374افتصاری و اسدی ( ،)5372وارد و بیرگوو
( ،)2447وارلیوس ( ،)2452رودهار (.)2454

گذشت و
فداکاری

نژادسلیم ( ،)5389میراسمدی و کمالی گوکی
( ،)5373اخواو (.)5374
طاهری ( ،)5384طاهری ( ،)5384اخواو (،)5374

متکبر نبودن

صداقت و
درستی

جآبسوو ( .)2447بیات و عقیلی ( ،)5373گریفن
هسلین ( ،)2441کوچینف و همآاراو ( ،)2442کام
وینگ (.)2454
طاهری ( ،)5384قفارزاده ( ،)5386نژادسلیم
( ،)5389اخواو ( ،)5374پورسعید و زایرکعبه
( ،)5372پورسسن و فقسی ( ،)5372نقیبی (،)5375
بیات و عقیلی ( ،)5373جآبسوو ( ،)2447متسوو و
کقرک ( ،)2455شائوپینگ (.)2447

به رسمیت
شنختن

به رسمیت
شناختن

طاهری ( ،)5384پورسسن و فقسی (،)5372
سمیدیاو پور و یاری بوزنجانی ( ،)5372میراسمدی و
کمالی گوکی ( ،)5373جآبسوو ( ،)2447کقرک
( ،)2454جآبسوو و سیلوا ( ،)2454ندورنو
( ،)2453متسوو و کقرک ( ،)2455شرودر (،)2452
بدکات و لگت ( ،)2453دی کونینچ ( ،)2447گریفن
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هسلین ( ،)2441واو جنیپ و همآاراو ( ،)2453الم
( ،)2449سلمازی ( ،)2446وارلیوس ( ،)2452دی
بیتس ( ،)2449نوردنفلت ( ،)2444هیآس (،)2447
هیآس ( ،)2455سلمازی (،)2453کوچینف و
همآاراو ( ،)2442کام وینگ (.)2454
عدم استثمار

خواو ( ،)5374نقیبی ( ،)5375جآبسوو (،)2447
شائوپینگ ( ،)2447رودهار (.)2454
طاهری ( ،)5384نژادسلیم ( ،)5389پورسعید و

حس تعلق

حس
همبستگی

زایرکعبه ( ،)5372جآبسوو ( ،)2447کقرک
( ،)2454متسوو و کقرک ( ،)2455هیآس (،)2447
هیآس ( .)2455جآبسوو و سیلوا ( ،)2454ندورنو
( ،)2447بدکات (.)2443

اعتماد

نژادسلیم ( ،)5389پورسعید و زایرکعبه (،)5372
جآبسوو و سیلوا ( ،)2454کلینیگ و اوانس (،)2453
نوردنفلت ( ،)2444بدکات ( ،)2443هیآس (،)2447
هیآس (.)2455

کمک کردن

طاهری ( ،)5384قفارزاده ( ،)5386اخواو (،)5374
پورسید لایی و محمدی منفرد ( ،)5375رودهار
( ،)2454کوچینف و همآاراو ( ،)2442کام وینگ
(.)2454

 .2آزمون مدل
در این پژوهی برای تائید مدل مفهومی پژوهی از روژ تحلیک عاملی تائیدی استفاده
شد .برای این مناور پرسشنامه ای که توسط خبرگاو مورد تائید لرار گرفته بود و پایایی و
نیز مورد سنجی و تائید لرار گرفته شده بود( ،)4/73در اختیار کارکناو (مدیراو و کارمنداو)
یآی از سازم انهای دولتی (مورد مطالعه اداره کک ثبت اسناد و امقک استاو ذربایجاو شرلی)
به تعداد  258نفر توزیع گردید .نتایج ساصک از تجزیه و تحلیک داده ها با استفاده از نرم افزار
لیزرل سآایت از و دارد که تمامی ابعاد ،مولفه ها و شاخص های مدل کرامت انسانی مورد
تائید لرار گرفت .نمودار شماره  5ابعاد و مولفه های تحقی را در سالت تصمین استاندارد نشاو
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می دهد.
در ارزیابی تناسس مدل ،الگوی کلی تحقی از نار تبیین و برازژ ،از وضعیت مناسبی
برخوردار است .زیرا نسبت کای دو بر درجه زادی کمتر از  ،3شاخص  RMSEAکمتر از
 4/47و مابقی شاخص ها مورد لبول هستند .به بیاو دیگر ،مدل و چارچوب کلی سنجی
مولفه های تحقی معنادار و لابک پذیرژ است.

نمودار شماره  :1ابعاد و مولفه های تحقیق در حالت تخمین استاندارد

نتایج تحقیق
همانگونه که نتایج تحلیک عاملی نشاو می دهد مدل طراسی شده از جهت روابط و تناسس
در سد بسیار باال مورد تائید لرار گرفته است .و هر چهار بعد بررسی شده در جدول شماره ،3
وزو معناداری ایجاد کرده اند و در سطح اطمیناو  77درصد توانسته اند بارعاملی معناداری
داشته باشند.
هم نین با توجه به نتایج تحلیک عاملی مرتبه دوم می تواو گفت که کدام مولفه در
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اندازه گیری ابعاد کرامت انسانی کارکناو سهم معناداری بیشتری داشته است .بر این اساس در
بعد جسمی ،مولفه تندرستی که تنها مولفه این مقوله هم می باشد دارای بار عاملی لابک لبولی
بود .د ر بعد ذهنی و روانی ،مولفه معنویت در کار سهم معناداری بیشتری نسبت به مولفه رواو
درستی داشت .در بعد عملآردی ،مولفه تعهد سهم معناداری بیشتری نسبت به سایر مولفه های
این بعد داشت .و در بعد رفتاری مولفه عدالت و برابری سهم معناداری بیشتری نسبت به سایر
مولفه های این بعد ایجاد کرده بود.
هم نین این ابعاد را با توجه به ضریس بار عاملی می تواو رتبه بندی نمود .با توجه به نتایج
بدست مده می تواو گفت که بر اساس ضریس بدست مده ،مقوله عملآردی بیشترین سهم
را در کرامت انسانی کارکناو دارد ،مقوله رفتاری دومین سهم را داشته است ،مقوله ذهنی و
روانی رتبه سوم را دارد .و کمترین و خرین رتبه و سهم را نیز مقوله جسمی به خود
اختصاص داده است.
جدول شماره  :2نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم
ابعاد

بارعاملی

بعد عملآردی
بعد رفتاری

5
4/71

بعد ذهنی و روانی
بعد جسمی

4/87
4/47

بحث
این پژوهی نشاو می دهد مقوله های عملآردی و رفتاری بیشترین تاثیر را در مدل
داشته و عوامک عملآردی و رفتاری می تواند نقی موثری در کرامت انسانی کارکناو ایفاء
نماید .همانطور که نژاد سلیم ( )5389بر اهمیت مقوله های عملآردی و رفتاری در
تاثیرگذاری بر کرامت ان سانی تاکید می کند .و از طرفی با نتایج تحقیقات هیآس (2447و
 ) 2455در بهره گیری از زمینه های عملآردی نایر توانمندسازی ،تعهد ،استققل ،زادی و
سوزه های رفتاری مانند به رسمیت شناختن ،عدالت ،انصاف ،تصدی و سس تعل نیز مطابقت
دارد.
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در باب مولفه مربوط به مقوله جسمی ،تندرستی تنها مولفه این مقوله دارای تاثیر معناداری
بر این مقوله می باشد .بنابراین اگر سازماو به تندرستی کارکناو ارزژ و بها بدهد ،نگاه
کرامت انسانی کارکناو نیز ارتقاء می یابد .که نتایج تحقی نوردنفلت ( ،)2444جآبسوو
( )2447و کقرک ( )2454نیز به این موضوع اشاره مینماید .و از طرفی برای اینآه کارکناو
در این بعد هر چه بیشتر تقویت گردند ،باید به ورزژ و نرمی روزانه خود توجه خاصی
بدهند .یک انساو زمانی میتواند تندرستی خود را بدست بیاورد که روزانه و بطور مرتس
ورزژ نماید .و نتایج تحقی نژاد سلیم ( )5389به این مطلس اشاره می نمایند.
در مقوله ذهنی و روانی ،مولفه معنویت در کار به نسبت مولفه رواو درستی دارای امتیاز
باالتری در مدل ساصله می باشد .در این راستا برای ارتقاء کرامت انسانی کارکناو باید به
سقمت معنوی نها در سازماو توجه شود .بطوریآه طاهری ( )5384در مقاله ای برگرفته از
نهج البققه که ینه ای از فروغ اندیشه های واالی سضرت امام علی (ع) است ،یآی از اسباب
و زمینه های کرامت انسانی را خداباوری و توسید نگری معرفی می نماید .محق به نقک از
نهج البققه نقی خدواباوری را به عنواو یک سیستم ناارت درونی که کنترل کننده همه لوا
و اسساسات بشر است در کرامت و بالندگی انساو مهم و سیاتی معرفی کرده است .مضافاٌ
اینآه شاخص معنویت در کار از جمله عواملی بود که در تحقیقات مشابه خارجی بداو
پرداخته نشده و محق با بهره گیری از تحقیقات داخلی و با توجه به بستری که در کشورماو
بر سازمانهای دولت ی ساکم است و خبرگاو نیز بداو تاکید فراوانی داشتند ،در کدگذاری
لحاظ نموده بود.
در مقوله عملآردی ،گرچه هر پنج عامک اثر داشته ،ولی عامک تعهد بیشترین سهم را در
این بعد به خود اختصاص داده است .یعنی هر چقدر کارکناو در برابر اعماشاو پاسصگو باشند
و با لبول اشتباها ت خود به تغییر رفتار و اعمال نامناسس شاو متعهد گردند و در انجام وظایف
سازمانی خود کارایی و اثربصشی را لحاظ نموده و ضمن رعایت لوانین و مقررات و سساسیت
نشاو دادو نسبت به اموال مادی و معنوی سازماو با تعل خاطر و باعقلمندی پذیرای
مسئولیتهای مصتلف شوند ،نگاه باعث سفر و تقویت تعهد شغلی و سازمانی خود شده و از
و طری کرامتشاو در سازماو ارتقاء می یابد .بطوریآه نتایج تحقیقات میرسپاسی و همآاراو
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( )5372ساکی از این امر دارد که لانوو مندی ،پاسصگویی اجتماعی از ابعاد کرامت انسانی در
سازمانهای دولتی ایراو است .هم نین نتایج تحقی دی کونیچ ( )2447مبین تاثیر گذاری
پاسصگویی و مسئولیت پذیری بر کرامت انسانی انسانها می باشد.
در مقوله رفتاری نیز اگر چه هر چهار عامک تاثیر گذار بوده اند ،ولی عامک عدالت و
برابری بیشترین تاثیر و سهم را در این بعد داشته است .یعنی کارکناو نسبت به رفتارها و
لضاوتهای عادالنه مدیراو و همآارنشاو سساسیت زیادی نشاو می دهند .بنابراین اگر در
سازماو ها به مفهوم والعی و عملیاتی عدالت و برابری توجه شود ،نگاه بهتر می توانند برای
جاری سازی و برنامه های مدوو تدوین نموده و کرامت انسانی کارکنانشاو را سفر نمایند.
نتایج تحقیقات نژاد سلیم ( ،)5389هیآس ( 2447و  ،)2455سمیدیاو پور و اهلل یاری
بوزنجانی ( )5372و میر اسمدی و کمالی گوکی ( )5373مبنی بر تاثیر فراواو برلراری عدالت
و برابری در تمام سطوح سازماو نیز در این راستا موید مطلس اشاره شده می باشد.
پیشنهادها برای محقیقن آینده
 ) 5در این پژوهی به طراسی مدل کرامت انسانی کارکناو در سازمانهای دولتی ایراو
پرداخته شده است ،که پیشنهاد می گردد در پژوهی های تی نسبت به اصقح مدل مذکور یا
طراسی مدل کرامت انسانی در سازمانها و موسسه ها قیر از بصی دولتی در ایراو هم الدام
شود.
 )2در این پژوهی به شناسایی اجزای (مقوالت ،مفاهیم ،کدها) مفهوم کرامت انسانی در
سازمانهای دولتی ایراو پرداخته شده است ،بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات ینده نسبت
به شناسایی عوامک موثر یا موانع موجود در ارتقای کرامت انسانی در بصی دولتی الدام گردد.
 )3در این پ ژوهی به طراسی مدل کرامت انسانی کارکناو در سازمانهای دولتی ایراو
پرداخته شده است که پیشنهاد می شود محققاو تی نسبت به طراسی مدلی برای ارزیابی
کرامت انسانی کارکناو در بصی دولتی الدام نمایند.
 ) 4پیشنهاد می شود در پژوهی های ینده به بررسی ثار و تبعاتی که از پیاده سازی مدل
کرامت انسانی در سازمانهای دولتی ساصک می شود پرداخته شود.
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 ) 1در این پژوهی بمناور طراسی مدل کرامت انسانی از روژ فراترکیس سندلوسآی و
باروسو استفاده شده است ،که پیشنهاد می گردد در پژوهی های تی از سایر تآنیک های
روژ فراترکیس نایر تآنیک نوبلیت و هیر استفاده نمایند.
 ) 6در بررسی ادبیات موضوعی ،تاثیر و سهم زمینه های جسمی بر کرامت انسانی مهم و
لابک توجه بود ،اما در این تحقی مشاهده گردید که نقی و اهمیت مقوله جسمی بر کرامت
انسانی ضعیف می باشد .لذا پیشنهاد می گردد پژوهی گراو بعدی با در نارگرفتن سایر
شاخص های مرتبط با مقوله جسمی الدام به اندازه گیری این مقوله بنمایند.
محدودیتهای تحقیق
 ) 5در این پژوهی که به طراسی مدل کرامت انسانی کارکناو در سازمانهای دولتی ایراو
پرداخته شده محق می توانست مدل مذکور را در سازمانهای دولتی مورد ارزیابی لرار دهد
که بدلیک گسترده شدو موضوع امآاو ارزیابی و مقدور نگردید.
 ) 2با وجود تعدد سازمانهای دولتی ،فرایند مطالعه موردی این پژوهی در یآی از
سازمانهای دولتی صورت گرفت که این امر بصشی از محدودیتهای پژوهی در فرایند پیاده
سازی مدل محسوب می گردد.
 )3عدم توانایی زموو مدل در سازمانهای دولتی بزرگتر باالخص در سطح وزارتصانه ها.
پی نوشت ها
17. Inflorescent Dignity

1. Armstrong & Baron

18. Donal P. Omathuna
19. Inherent Dignity
20. Circumstantial Dignity
5. Self- legislating
22. Vanessa Lynne Griffin-

2. Gamer
3. Oxford Encyclopedic, English Dictionary
4. Autonomy
21. Our own sense of our dignity
6. Dreyck & Roger
Heslin
7. Lennart Nordenfelt
8. Dignity As Merit
9. Formal dignities of merit
10. Informal dignities of merit
11. Dignity As Moral Stature

23. Antoon De Baets
24. Roberto Andorno
25. Nora Jacobson
26. Thomas De Koninck
27. Jukka Varelius
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12. The Dignity of Identity
13. The Dignity of Menschenw¨urde
14. Daniel P. Sulmasy
15. Intrinsic Dignity
G. Evans
16. Attributed Dignity

28. Nico Vorster
29. Johannes Giesinger
30. Carlo Leget
31. John Kleinig & Nicholas
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