
.................................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

41

 نشریۀ علمی باغ نظر، 16)80(، 41-50/ بهمن 1398

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Meta-Organizational Factors Affecting the Ethical Practices and Decision-

 Making of Engineering Consulting Firms
د ر همین شمارۀ مجله به چاپ رسید ه است.

DOI: 10.22034/bagh.2020.168644.3965

تاریخ د ریافت: 97/10/30                تاریخ اصالح: 98/02/30               تاریخ پذیرش: 98/03/06               تاریخ انتشار: 98/11/01   

 عوامل فراسازمانی مؤثر بر تصمیم سازی و عملکرد  اخالقی
 شرکت های خد مات مهند سی مشاوره*

امیر رد ایی1، محمد حسین صبحیه**2، سعید  نظری توکلی3، مقصود  فراستخواه4، د اوود  د انش جعفری5

1. د انشجوی د کتری مد یریت پروژه و ساخت، د انشکد ۀ هنر، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ایران
 2. د کتری مد یریت پروژه و ساخت، د انشکد ۀ هنر، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ایران 

3. دکتری فلسفه اسالمی، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه تهران، ایران 
4. د کتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران 

5.د کتری اقتصاد ، د انشکد ۀ اقتصاد ، د انشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران 

* این مقاله برگرفته از رسالۀ د کتري امیر رد ایی با عنوان مد ل نظری عوامل 
و  فنی  نظام  سازمان های  حاکمیت  اخالقی  عملکرد   بر  اثرگذار  فراسازمانی 
اجرایی کشور است که به راهنمایي د کتر محمد حسین صبحیه و د کتر سعید  

چکید ه
بیان مسئله: د اد ه های حاصل از مصاحبه با فعاالن نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از نوعی تعارض بین قضاوت 
و عملکرد  اخالقی شرکت های خد مات مهند سی مشاوره است. غالب شرکت ها اخالقی بود ن عملکرد  را به عنوان 
یک هد ف کالن د ر نظر د ارند ، اما بسیاری از تصمیمات و عملکرد های ایشان فارغ از تفاوت های فرد ی هیئت 
مد یره و تفاوت های سازمانی شرکت ها، آگاهانه، با ارزش های اخالقی مانند  صد اقت و رعایت منافع همه ذی نفعان 

هم خوانی ند ارد . د ر اد بیات، چنین مسائلی د ر حوزۀ تصمیم گیری اخالقی مطالعه می شوند . 
با توجه به اد بیات موضوع به نظر می رسد ، نظریات و مد ل های تصمیم گیری اخالقی موجود  از تأثیرگذاری عوامل 
فراسازمانی بر تصمیمات و عملکرد  اخالقی سازمان ها غفلت کرد ه اند  و فقد ان یک چارچوب نظری روشن برای 
تبیین عملکرد  اخالقی سازمان ها، د ر سطح یک نظام که مستلزم توجه به عوامل فراسازمانی است، د ر اد بیات 

مشهود  است. 
اهد اف پژوهش: د ر این پژوهش، با توجه به رخنۀ اد بیات د رزمینۀ بررسی عوامل فراسازمانی مؤثر بر عملکرد  
اخالقی سازمان ها، شناسایی عوامل فراسازمانی اثرگذار بر عملکرد  اخالقی شرکت های خد مات مهند سی مشاوره 

مد  نظر قرار گرفته است. 
روش پژوهش: با توجه به این که برای تحلیل مسئلۀ فوق یک چارچوب نظری روشن د ر اد بیات وجود  ند ارد ، د ر 
این پژوهش از روش پژوهش کیفی و از روش شناسی برپایۀ )GT( با رویکرد  استراوس و کربین استفاد ه شد ه است. 
نتیجه گیری: با توجه به تحلیل یافته ها، »تحمیل فشار مضاعف بر مشاوران« موجب پید ایش پد ید ه »تسلیم 
اخالقی« شد ه که عامل مهمی د ر پید ایش تعارض بین قضاوت ها و عملکرد های اخالقی مشاوران است. از طرف 
د یگر، عوامل فراسازمانی مانند : »شرایط وخیم اقتصاد ی«، »تعریف ناد رست از نقش مشاوران«، »بی توجهی به 
نقش مشاوران«، »د خالت د ولت د ر امور صنفی«، »ناکارآمد ی روش انتخاب« و »ناکارآمد ی روش پرد اخت« 
به مشاوران زمینه را برای اتخاذ راهبرد های غیراخالقی د ر صنف مشاوران د ر نظام فنی و اجرایی ایران فراهم 

کرد ه است. 
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مقد مه و بیان مسئله
بنابر د اد ه های حاصل از مصاحبه با فعاالن نظام فنی و اجرایی 
و  اخالقی  قضاوت  بین  تعارض  نوعی  به نظر می رسد   کشور، 
عملکرد  اخالقی شرکت های خد مات مهند سی مشاوره وجود  
از  بسیاری  اما  د ارند ،  اخالقی بود ن  به  میل  د ارد . شرکت ها، 
از تفاوت های فرد ی و  ایشان فارغ  تصمیمات و عملکرد های 

سازمانی، آگاهانه، با ارزش های اخالقی هم خوانی ند ارد .
نظریات و مد ل های  به نظر می رسد   اد بیات  به مرور  توجه  با 
تصمیم گیری اخالقی موجود  از تأثیرگذاری عوامل فراسازمانی 
و  بر تصمیمات و عملکرد  اخالقی سازمان ها غفلت کرد ه اند  
فقد ان یک چارچوب نظری روشن برای تبیین عملکرد  اخالقی 
عوامل  به  توجه  نظام که مستلزم  د ر سطح یک  سازمان ها، 

فراسازمانی بود ه، د ر اد بیات مشهود  است. 
لذا با توجه به رخنه های اد بیات موجود  د ر تبیین مسئلۀ پژوهش و 
براساس الگوی مد ل پاراد ایمی روش شناسی برپایه با رویکرد  استراوس 
و کربین )Creswell, 2011, 428(، سؤاالت ذیل تد وین شد ه است:
1- آیا عملکرد های غیراخالقی شرکت های خد مات مهند سی 
مشاوره د ر نظام فنی و اجرایی از مسائل فرد ی چون فقد ان د انش 
یا حساسیت اخالقی هیئت مد یره و یا مسائل د رون سازمانی مانند  

ضعف ساختارها و فرایند های اخالقی سازمان ناشی می شود ؟
اخالقی  تصمیم گیری  و  عملکرد   مرکزی  پد ید ۀ  مسئله/   -2
شرکت های خد مات مهند سی مشاوره د ر نظام فنی و اجرایی 

ایران چیست و چگونه به وجود  آمد ه است؟
3- عوامل فراسازمانی مؤثر بر عملکرد  و تصمیم گیری اخالقی 

شرکت های خد مات مهند سی مشاوره کد ام اند ؟
4- پیامد  اثرگذاری عوامل فراسازمانی بر عملکرد  و تصمیم گیری 

اخالقی شرکت های خد مات مهند سی مشاوره چیست؟ 

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
اقد امات این پژوهش، براساس نظریه برپایه1 انجام شد ه است 
که ریشه د ر سنت های کنش متقابل نماد ین2 و عمل گرایی3 
د ارد  )فراستخواه، 1395، 83(. بر مبنای کنش متقابل نماد ین، 
با واقعیت های اجتماعی، مانند  واقعیت های  برپایه  د ر نظریه 
اجتماعی  واقعیت های  بلکه  نمی شود ،  برخورد   عینی محض 
معنا  و  نماد گزاری  تعاریف،  زبانی،  محصوالت  به عنوان  را 
بخشی متقابل بازیگران اجتماعی، مورد  بررسی قرار می د هند . 
فراستخواه، 1395، 85(.   ;Strauss & Corbin, 1998, 50(
برمبنای عمل گرایی، د ر نظریۀ برپایه عمل بر نظر تقد م یافته 
متن  به  عمومی  نظریات  از  استفاد ه  به جای  پژوهشگران  و 

واقعیت های اجتماعی می روند  )فراستخواه، 1395، 86(.
لذا این تحقیق فاقد  فرضیۀ تحقیق است و مرور اد بیات صرفاً 
ایجاد  حساسیت  نیز  و  به منظور شناسایی رخنه های موجود  
نظری د ر جمع آوری و تحلیل د اد ه ها انجام شد ه است و به جای 

آزمون یک مد ل نظری مستخرج از اد بیات، که د ر رویکرد های 
اثبات گرایانۀ تحقیق رایج است، به کشف مفاهیم و ارائه مد ل 
نظری مبتنی بر تحلیل نظام مند  موقعیت های واقعی کسب و 

کار شرکت های خد مات مهند سی مشاوره اقد ام شد ه است. 

پیشینۀ تحقیق
نظریات اخالقی را می توان به سه د ستۀ پژوهشی )توصیفی(، 
 Arnold,(  و هنجاری طبقه بند ی کرد )فرااخالقی(  مفهومی 
 .)Beauchamp & Bowie, 2014, 6; Shaw, 2015, 15
اخالقی  عملکرد   و  تصمیمات  بر  مؤثر  عوامل  د رمورد   بحث 
شرکت های خد مات مهند سی مشاوره از نوع مطالعات پژوهشی 
اخالق است، اما اد بیات اخالق کسب و کار خصوصاً د ر حوزۀ 
مهند سی و مد یریت پروژه د ارای رخنه است، اد بیات د ر این 
حوزه بیشتر بر جنبۀ تجویزی مطالعات اخالقی متمرکز بود ه 
 Heydari, 2013;( اند ک هستند   است و مطالعات پژوهشی 
Ingason & Jonasson, 2018, 6; Khakee, 2007, 248( و 
از طرف د یگر اند ک مطالعاتی که د ر حوزۀ اخالق پژوهشی 
انجام شد ه است، محد ود  به مباحث اخالق حرفه ای و سازمانی 
است و از نقش عوامل فراسازمانی )محیط خارجی سازمان( بر 

تصمیم سازی و عملکرد  اخالقی غفلت شد ه است. 
علی رغم اشاره به عوامل محیط خارجی سازمان د ر مد ل های 
 Bommer, Gratto, Gravander &( اخالقی تصمیم سازی 
 Tuttle, 1987, 266; Ferrell & Gresham, 1985, 89; HUNT
 & Vitell, 1986, 8; McDevitt, Giapponi & Tromley,
 2007, 221; Trevino, 1986, 603; Verbeke, Ouwerkerk
 & Peelen, 1996, 1181; Vitell, Nwachukwu & Barnes,
غفلت  از  حاکی  اخیر  د هۀ  د و  اد بیات  مرور   )1993, 755
پژوهشگران نسبت به کشف و مطالعۀ تأثیر عوامل فراسازمانی 
بر تصمیم سازی اخالقی است. عمد ۀ تمرکز پژوهشگران معطوف 
به مطالعۀ تأثیر عوامل فرد ی و د رون سازمانی بر تصمیم سازی 
پروژه،  مد یریت  اد بیات  د ر  مثال،  است. برای  اخالقی شد ه 
)مانند   پروژه ای  کارهای  ماهیت  عواملی چون  اثرگذاری  به 
موقتی بود ن(، تأثیر همتایان، فرهنگ سازمانی، رقابت، پاد اش، 
نقشی، ساختار سازمانی، ساختار قد رت و  انتظارات  تجارب، 
الگوی مد یریت اشاره شد ه است )Kliem, 2011, 6 & 101( و 
 Müller, 2009, 2;(  بر نقش ساختار حکمرانی سازمان تأکید
 Müller, Andersen, Kvalnes, Shao, Sankaran, Turner,
 Biesenthal, Walker & Gudergan , 2013, 26; Müller,
به  و   )Turner, Andersen, Shao & Kvalnes, 2014, 39
سه پد ید ۀ د رون سازمانی شامل: خطاهای کوچک مجاز، خط 
است.  شد ه  اشاره  اخالق  مکعب  به هم ریختگی  و  مصونیت 
 Lopez & Medina, 2015, 588-589; Lopez & Medina,(

.)2016, 109
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اد بیات رشته های مد یریت و کسب وکار نیز د ارای رخنه است 
عوامل  از  اخالقی  تصمیم سازی  مد ل های  د ر جد ید ترین  و 
غفلت شد ه  اخالقی  عملکرد   و  تصمیم گیری  بر  فراسازمانی 
اثرگذاری شد ت  به  تنها  و همکاران  مثال، فرل  است. برای 
مسئلۀ اخالقی، عوامل شخصی، عوامل سازمانی و فرصت اشاره 
کرد ه اند  )Ferrell, Fraedrich & Ferrell, 2015, 129( و د ر 
مد ل تلفیقی تصمیم سازی اخالقی شوارتز فقط به عوامل فرد ی 
و عوامل موقعیتی د رون سازمانی اشاره شد ه است )تصویر 1(. 
بررسی مقاالت مروری اخیر، نیز حاکی از غفلت پژوهشگران 
از شناسایی و مطالعه تأثیر عوامل فراسازمانی بر تصمیم گیری 
 Craft, 2013, 225; Lehnert, Craft, Singh( اخالقی است
 & Park, 2016, 505-525; Lehnert, Park & Singh, 2015,
برای مثال،   .)199; O’Fallon & Butterfield, 2005, 377
بنابر مرور لینرت و همکاران، از میان 337 مورد  بررسی تأثیر 
از  تنها 2 مورد   بر تصمیم سازی اخالقی،  متغیرهای مستقل 
متغیرهای مستقل مربوط به عوامل محیط خارجی سازمان بود ه 
 Lehnert(  و بقیه به عوامل فرد ی و د رون سازمانی پرد اخته اند

.)et al., 2014, 199
تبیین  برای  نظری  یک خأل  اد بیات  د ر  که  می رسد   به نظر 
تصمیم سازی و عملکرد  اخالقی سازمان د ر سطح نظام وجود  
د ارد ، لذا تالش شد ه است تا از طریق کشف و مطالعۀ تأثیر 

اخالقی شرکت های خد مات  عملکرد   بر  فراسازمانی  عوامل 
مهند سی مشاوره و ارائۀ یک مد ل نظری با متغیرهایی د ر سطح 
نظام فنی و اجرایی کشور برای کاهش این خأل تالش شود . 

روش انجام پژوهش
با توجه به این که برای پاسخ به سؤاالت تحقیق یک چارچوب 
نظری روشن د ر اد بیات وجود  ند اشته است، د ر این تحقیق از 
روش تحقیق کیفی و از روش شناسی برپایه )GT( با رویکرد  

استراوس و کربین استفاد ه می شود . 
منابع د اد ه د ر این تحقیق، عبارت است از: 1. مصاحبه با فعاالن 
صنعت؛ 2. ثبت تجارب مید انی؛ 3. گزارش ها، مصاحبه ها و 
اجرایی کشور. از  و  فنی  نظام  مکتوب  اسناد    .4 مطبوعات؛ 
روش گلوله برفی برای انتخاب و مراجعه به مصاحبه شوند گان 
بعد ی استفاد ه شد ه و با 31 نفر مصاحبه شد ، که شامل 6 مد یر 
ارشد  د ستگاه های اجرایی، 10 عضو هیئت مد یرۀ شرکت های 
پیمانکاری و 7 عضو هیئت مد یرۀ شرکت های مشاور، 4 نمایند ۀ 
مجلس و 4 نفر از سازمان برنامه و بود جه کشور، بود ند . هر 

مصاحبه به طور میانگین 100 د قیقه به طول انجامید . 
د ر چهار مصاحبۀ اول سؤاالت باز بود ند ، و د ر مصاحبه های بعد ی 
به صورت نیمه ساختاریافته و د ر قالب پروتکل مصاحبۀ مخصوص 
برای هریک از گروه های مشاورین، پیمانکاران و د ستگاه های 

.Schwartz, 2016, 761 :تصویر 1. مد ل عملکرد  اخالقی شوارتز. مأخذ
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اجرایی، ... انجام شد . برای تحلیل د اد ه ها، از اقد امات سه گانۀ 
کد گذاری باز، محوری و انتخابی به موازات هم بر طبق روش 
 Corbin & Strauss,( استراوس و کربین استفاد ه شد ه است

.)2008, 253; Strauss & Corbin, 1998, 136
کمی  پژوهش های  به  مربوط  پایایی5  روایی4 و  اصطالحات 
است و برای سنجش کیفیت پژوهش های کیفی از اصطالح 
اعتبار6 استفاد ه می شود  که به معنی قابل اعتماد  و باور پذیری 
یافته های تحقیق و انعکاس تجارب مشارکت کنند گان، محققین 
و خوانند گان است. اما آن یافته، می تواند  یکی از بی شمار تفاسیر 
 .)Corbin & Strauss, 2015, 346(  محتمل از د اد ه ها باشد
متنوع سازی  به  پژوهش، نسبت  اعتبار  از  اطمینان  برای  لذا 
د اد ه های کیفی، بررسی یافته ها و فرایند  تحلیل د اد ه ها توسط 
پژوهش گران همتا، مشارکت فعاالن صنعت، اظهار سوگیری 

پژوهشگران اقد ام شد ه است. 

بحث و نتیجه گیری
تحلیل یافته ها )کد گذاری محوری(   

عمل- راهبرد های  شناسایی  به  نسبت  تحقیق  طول  د ر 
و  رفت  فرایند   د ر یک  و سپس  اقد ام  عکس العمل مشاوران 
برگشتی نسبت به جمع آوری د اد ه های جد ید  و تحلیل راهبرد ها 
به منظور شناسایی شرایط علی، زمینه ای، مد اخله گر و پیامد  
اتخاذ راهبرد های اخالقی مباد رت شد ه است. محصول کد گذاری 
محوری د ر ارتباط با مشاوران پید ایش 7 مقوله اصلی و 20 

زیر مقوله به شرح جد ول 1 است. 
کشف راهبرد های عمل-عکس العمل    

راهبرد  عمل-عکس العمل، پاسخ عملی افراد  یا گروه ها به رخد اد ها 
یا وضعیت های مسئله آفرین د ر زند گی ایشان است که با پرسش 
از معنایی که کنشگران )د ر قالب مسئله، هد ف،...( به شرایط 
یا مجموعه رخد اد ها می د هند  و عمل-عکس العمل آن ها برای 
 Ibid &(  مد یریت مسئله یا د ستیابی به هد ف، انجام می شود
Ibid, 2015, 158(. بر این اساس، پنج راهبرد  غیراخالقی مشاوره 
شامل: 1. تبانی رانتی-قیمتی؛ 2. تبانی رانتی-کیفی؛ 3. تبانی 
پورسانتی-سود جویانه و 4.تبانی پورسانتی-تالفی جویانه؛ 5. تبانی 
فروش امضا )جد ول 1(، شناسایی شد . پیش از اقد ام به تحلیل 
مصاحبه بعد ی، پرسید ه شد  که »چه کسی« از آن راهبرد  استفاد ه 
می کند ، »چه زمانی« از آن استفاد ه می شود ، »چرا«، »چگونه«، 
 Corbin(  و با »چه پیامد هایی« از آن راهبرد  استفاد ه می شود
Strauss, 2008, 254 &( تا شرایط علی، زمینه ای، مد اخله گر و 

پیامد  اتخاذ راهبرد ها نیز شناسایی شود . 
تحلیل راهبرد  تبانی رانتی    

مطالعات  انجام  برای  رقابت  هنگام  رانتی«  »تبانی  راهبرد  
پروژه های عمرانی، با تبانی کارفرما، استفاد ه می شود . این راهبرد  
هم د ر مناقصات تک مرحله ای و هم د ومرحله ای انجام می شود :

1. اگر مشاور کوچک و نوپا باشد  به کمک کارفرما از مناقصۀ 
استفاد ه  رانتی-قیمتی  رقابتی  تلۀ  ایجاد   برای  تک مرحله ای 
می کند . د ر مناقصۀ تک مرحله ای با استفاد ه از این راهبرد  مشاور 
تبانی کنند ه به پشتوانۀ کوچک بود ن و هزینه های پایین د فتری 
خود  و با اطمینان از حمایت های آتی کارفرما، قیمت بسیار 
پایینی را برای انجام مطالعات پیشنهاد  می د هد . با این روش 
توان رقابت از مشاوران قد یمی و بزرگ تر به د لیل برخورد اری 
کارفرما  هد ف  می شود .  گرفته  د فتری  باالی  هزینه های  از 
اعطای کار به نزد یکان خود ، کسب تخفیف باالی د ستمزد ، و 
یا منافع نامشروع مالی است. هد ف مشاور از تبانی کنارزد ن 
مشاوران قد یمی و بزرگ، انجام کم هزینه و کم کیفیت مطالعات 
از طریق  د ستمزد   افزایش  و  کارفرما  تساهل  از  اطمینان  با 
د رخواست تغییرات و افزایش محد ود ۀ خد مات از سوی کارفرما 
است. پیامد  استفاد ه از این راهبرد ، کاهش کیفیت مطالعات، 
افزایش احتمال خطا د ر مطالعات است و اثرات منفی بر سایر 

ذی نفعان پروژه است. 
2. اگر مشاور، تبانی کنند ۀ بزرگ و قد یمی باشد ، کارفرما از مناقصۀ 
د ومرحله ای برای ایجاد  تلۀ رقابتی رانتی-کیفی استفاد ه می کند . 
کارفرما د ر مرحلۀ ارزیابی کیفی مشاوران شرایط نامتعارفی را 
د ر نظر می گیرد  که مشاور تبانی کنند ه د ارای آن باشد . د ر این 
صورت سایر مشاوران از سوی کارفرما د ر مرحلۀ ارزیابی کیفی 
حذف می شوند  و احتمال برند ه شد ن مشاور تبانی کنند ه د ر مرحلۀ 
ارزیابی قیمت باال می رود .  هد ف کارفرما از این راهبرد  اعطای کار 
به مشاورین مد نظر خود  بد ون به انجام ترک تشریفات مناقصه 
و ریسک پاسخگویی به د ستگاه های نظارتی است. هد ف مشاور 
تبانی کنند ه از این راهبرد  کنارزد ن رقبای هم سطح و گرفتن کار 
است. پیامد  استفاد ه از این راهبرد  غیررقابتی شد ن د ستمزد  و 

خد مات انجام مطالعات است. 
تحلیل راهبرد  تبانی پورسانتی   

نظارت  انجام  برای  رقابت  پورسانتی« هنگام  »تبانی  راهبرد  
پروژه های عمرانی، استفاد ه می شود  که معموالً د ر مناقصات 
تک مرحله ای قابل استفاد ه است. توسط شرکت های کوچک به 
هد ف سود جویی از شرایط استفاد ه می شود  و به این د لیل با 
عنوان »تبانی پورسانتی-سود جویانه« برچسب زنی شد ه است. 
چنانچه این راهبرد  توسط شرکت های باسابقه انجام شود ، معموالً 
به هد ف جبران شرایط بد  مالی شرکت و معموالً از روی اجبار 
با عنوان »تبانی پورسانتی-تالفی جویانه«  انجام می شود ، لذا 
قیمتی  تبانی کنند ه  مشاور  معموالً،  است.  برچسب زنی شد ه 
بسیار پایین تر از هزینه های انجام نظارت پیشنهاد  می د هد  تا 
توان رقابت از سایر مشاوران گرفته شود  و احتمال برند ه شد ن 
افزایش پید ا کند . هد ف مشاور کنارزد ن مشاوران، برند ه شد ن 
د ر رقابت، تبانی با پیمانکار و د ریافت پورسانت خود  از تأیید  
کارهای اجرایی با مشخصات فنی پایین تر از قرارد اد  و تأیید  
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راهبرد   این  از  استفاد ه  پیامد   است.  اجرایی کاذب  آیتم های 
کاهش کیفیت و افزایش قیمت پروژه های عمرانی به رغم سایر 

ذی نفعان پروژه است. 
تحلیل راهبرد  تبانی فروش امضا    

راهبرد  »تبانی فروش امضا« هنگام رقابت برای انجام مطالعات 
توجیهی پروژه های عمرانی با تبانی کارفرما و به خواست باالترین 
تحت فشار  معموالً  که  انجام می شود   اجرایی  د ستگاه  سطح 
سیاسی نمایند گان مجلس و یا سایر بازیگران ذی نفوذ قرار د ارد  
تا پروژه ها یا طرح های جد ید ی را راه اند ازی کند . این راهبرد  
معموالً با ترک تشریفات مناقصه انجام می شود . مشاور با تبانی 
کارفرما مفروضات طرح را به گونه ای د ست کاری می کنند  که 
هزینه و یا مد ت زمان اجرا طرح کمتر از واقعیت د رآید  و طرح 
توجیه پذیر جلوه کند . هد ف نمایند گان مجلس وارد کرد ن پروژه 
به رد یف بود جه های عمرانی و انجام کار تبلیغاتی با سطح نگاه 
غیرملی/منطقه ای است. هد ف وزیر کاهش فشار افراد  ذی نفوذ و 
جلوگیری از استیضاح است. هد ف مشاور فرصت طلبی از شرایط 
کارفرما و پرکرد ن ظرفیت با فروش امضا یا حفظ پروژه های 
مشترک سود آور و رابطۀ خوب با کارفرماست. پیامد  استفاد ه از 

این راهبرد  پید ایش طرح های جد ید  فاقد  توجیه ازنظر محاسبات 
هزینه-فاید ه، افزایش تعد اد  پروژه های خارج از توان اجرایی 
د ولت، طوالنی شد ن مد ت اجرا، نیمه تمام ماند ن و راکد شد ن 
منابع محد ود  عمرانی کشور و ایجاد  آثار تورمی به رغم سایر 

ذی نفعان پروژه است. 

زمینه و پیامد های راهبرد های منافی اخالق مشاوره 
محصول تحلیل های فوق، شناسایی شرایط زمینه ساز عملکرد های 
اخالقی شرکت های خد مات مهند سی مشاوره بود ه و پیامد های 

منفی راهبرد های غیراخالقی مشاوره مطابق جد ول 1 است. 
کد گذاری انتخابی   

مطابق روش شناسی برپایه، از کد گذاری انتخابی برای تد وین 
نظریه ای د ر قالب یک روایت انتزاعی از همۀ مقوالت مهم  و 
 Bryant, 2007,(  ایجاد  ارتباط بین آن مقوالت استفاد ه شد
 285(. کد گذاری انتخابی، فرایند  یکپارچه سازی و پاالیش نظریه

)Strauss & Corbin, 1998, 143( از طریق بافتن مقوالت حول 
یک مقولۀ مرکزی )مضمون اصلی پژوهش از نظر پژوهشگر( 

.)Corbin & Strauss, 2015, 218( است

جد ول 1. مقوالت اصلی عملکرد  اخالقی شرکت های  خد مات مهند سی مشاوره-طبقه بند ی براساس مد ل پاراد ایمی. مأخذ: نگارند گان.

مقوالتمقوالت اصلیمؤلفۀ مد ل پاراد ایمی

تسلیم اخالقیپد ید ه
1. کوتاه آمد ن از اصول اخالقی
2. ترجیح شاخص د رآمد زایی

3. ضرورت اکل میته

شرایط

تحمیل فشار مضاعف بر علی
مشاوران

1. افزایش مضیقه مالی مشاورین، به علت تعلل د ر پرد اخت مطالبات، پرد اخت اسناد  خزانه، تعلل 
آزاد سازی حسن انجام کار، ... توسط کارفرما

2. فشار مضاعف مقررات بیمه و مالیاتی

ناکارآمد ی نظام فنی و بستر نزد یک
اجرایی

1. تشخیص صالحیت ناکارآمد /کاغذی
2. نسبت نازل مسئولیت به اختیارات مشاوران

3. ناکارآمد ی روش انتخاب مشاوران
4. ناکارآمد ی روش پرد اخت به مشاوران

ناکارآمد ی د ستگاه های بستر د ور
اجرایی

1. غلبۀ مالحظات سیاسی بر حرفه ای د ر د ستگاه های اجرایی
2. غفلت از تأثیر خطای مشاورین توسط مد یران فصلی

1. انگیزۀ حفظ خوشنامیپشتوانۀ اخالقی ماند نمد اخله گر
2. توان گرفتن کار بد ون مناقصه

راهبرد های عمل و 
عکس العمل

راهبرد های غیراخالقی 
مشاوره

1. تبانی رانتی-قیمتی
2. تبانی رانتی-کیفی

3. تبانی پورسانتی-سود جویانه
4. تبانی پورسانتی-تالفی جویانه

5. تبانی فروش امضاء

1. کیفیت پایین مطالعاتکیفیت پایین خد ماتپیامد ها
2. کیفیت پایین نظارت
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انتخاب مقولۀ مرکزی    
»تسلیم  مقولۀ  تحلیلی  قابلیت  و  تبیین  قد رت  به  توجه  با 
غیراخالقی  »راهبرد های  اتخاذ  د الیل  تشریح  د ر  اخالقی«، 
مشاوره« توسط شرکت های مهند سی مشاور، این مقوله به عنوان 
پد ید ۀ محوری )مقولۀ مرکزی( انتخاب شد . روابط مقوالت اصلی 
به صورت گزاره های حکمی د ر قالب خط د استان تشریح و مطابق 
جد ول 1 د ر قالب عناصر مد ل پاراد ایمی طبقه بند ی شد ه و 
طبق تصویر 2 د ر ارتباط با مقوله مرکزی سازماند هی شد ند . 

خط د استان و گزاره های حکمی    
پد ید ۀ محوری د ر کسب و کار شرکت های خد مات مهند سی 
اصول  از  »کوتاه آمد ن  که  است  اخالقی«  »تسلیم  مشاوره 
اخالقی«، »ترجیح شاخص د رآمد زایی« و »ضرورت اکل میته« 

جنبه های مهم این پد ید ه هستند . 
شرکت های خد مات مهند سی مشاوره با پنج راهبرد  غیراخالقی 
تبانی   .3 رانتی-کیفی؛  تبانی   .2 رانتی-قیمتی؛  تبانی   .1
و  پورسانتی-تالفی جویانه  تبانی   .4 پورسانتی-سود جویانه؛ 
آن عکس العمل  به  آگاهانه  به صورت  امضا  فروش  تبانی   .5

نشان می د هند . 
علت پید ایش پد ید ۀ فوق »تحمیل فشار مضاعف بر مشاوران« 
است که از طریق 1. افزایش مضیقۀ مالی مشاوران به علت 
تعلل کارفرمایان د ولتی د ر پرد اخت مطالبات ایشان، پرد اخت 

اسناد  خزانه به عنوان د ستمزد 7 و تعلل د ر آزاد سازی سپرد ه 
حسن انجام کار و 2. فشار مضاعف مقررات بیمه و مالیاتی8 

صورت می پذیرد . 
و  اجرایی  و  فنی  نظام  ناکارآمد ی  مانند   فراسازمانی  عوامل 
راهبرد های  اتخاذ  زمینه ساز  اجرایی  ناکارآمد ی د ستگاه های 
است.   کشور  مهند سی  خد مات  شرکت های  د ر  غیراخالقی 
ناکارآمد ی نظام فنی و اجرایی خود  را به صورت 1. تشخیص 
صالحیت ناکارآمد / کاغذی  مشاوران توسط د ولت9؛ 2. عد م 
شفافیت و ناکارآمد ی روش انتخاب مشاوران و ناکارآمد ی روش 
پرد اخت به مشاوران و 3. نسبت نازل مسئولیت به اختیارات 
مشاوران د ر نظام فنی و اجرایی کشور نشان می د هد . از طرف 
د یگر غلبۀ مالحظات سیاسی بر حرفه ای و غفلت از تأثیر خطای 
به عنوان جنبه های  اجرایی کشور،  مشاورین د ر د ستگاه های 
مختلف ناکارآمد ی د ستگاه های اجرایی زمینه را برای اتخاذ 

راهبرد های غیراخالقی مشاوره فراهم می کنند . 
به نظر می رسد  با ثابت د رنظرگرفتن عوامل زمینه ساز راهبرد های 
غیراخالقی مشاوره، وجود  سطح باالتر انگیزۀ حفظ خوشنامی 
راهبرد های  اتخاذ  امکان  مناقصه  بد ون  کار  گرفتن  توان  و 
مهند سی مشاوره  توسط شرکت های خد مات  را  غیراخالقی 

کاهش می د هد . 
پیامد  اتخاذ این راهبرد ها توسط شرکت های خد مات مهند سی 

تصویر 2. مد ل نظری عوامل مؤثر بر عملکرد  اخالقی شرکت های خد مات مهند سی مشاوره-تسلیم اخالقی. مأخذ: نگارند گان.
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مشاوره کیفیت پایین مطالعات و کیفیت پایین نظارت، و د ر 
نهایت افزایش پروژه های فاقد  توجیه و غیررقابتی شد ن قیمت 
پروژه های عمرانی و اثرات منفی بر سایر ذی نفعان پروژه ها و 

طرح های عمرانی است. 
مشارکت علمی و مقایسه با اد بیات   
مقایسه با اد بیات   -

تلفیقی  مد ل  تکمیل  و  اصالح  به  نسبت  پژوهش  این  د ر 
 Bommer et al.,( تصمیم گیری اخالقی مستخرج از اد بیات
 1987, 266; Chau & Siu, 2000, 372; Dubinsky & Loken,
 1989, 86; Ferrell et al., 2015, 129; Ferrell & Gresham,
 1985, 89; Ferrell, Gresham & Fraedrich, 1989, 60;
 HUNT & Vitell, 1986, 8; Jones, 1991; Jones & Ryan,
 1997, 667; McDevitt et al., 2007, 221; Schwartz,
 2016, 761; Trevino, 1986, 603; Verbeke et al., 1996,
اقد ام شد ه است )تصویر   )1181; Vitell et al., 1993, 755
3(. باتوجه به مسئلۀ تحقیق و نیز خأل اد بیات د ر شناسایی و 
مطالعۀ تأثیر عوامل فراسازمانی بر تصمیم گیری اخالقی، نسبت 
به تفکیک عوامل فراسازمانی از سایر عوامل موقعیتی د ر مد ل 
تلفیقی مستخرج از اد بیات اقد ام شد ه و د ر نهایت باتوجه به 
نتایج تحقیق، مکانیزم اثرگذاری عوامل فراسازمانی بر فرایند  
تصمیم گیری اخالقی، به مد ل اضافه شد ه است. با اصالح و 
تکمیل مد ل پیش گفته، امکان تبیین علت پید ایش تعارض بین 
قضاوت و تصمیم اخالقی شرکت های خد مات مهند سی مشاور، 
بین شرکت ها،  و سازمانی  فرد ی  تفاوت های  علی رغم وجود  
فراهم شد ه که خأل آن د ر پژوهش های پیشین مشهود  است. 

مشارکت علمی پژوهش 
با انجام پژوهش حاضر، سه مشارکت علمی به شرح ذیل د ر اد بیات 
تصمیم سازی اخالقی، مهند سی و مد یریت پروژه انجام شد ه است: 
1. د ر این پژوهش باتوجه خأل اد بیات نسبت به تکمیل و اصالح 
طبقه بند ی رایج اد بیات د رمورد  عوامل مؤثر بر تصمیم سازی 
اخالقی، با افزود ن طبقه ای تحت عنوان »عوامل فراسازمانی« 
به طبقه بند ی رایج )عوامل فرد ی، سازمانی و مسئلۀ اخالقی(، و 
تکمیل مد ل تلفیقی تصمیم سازی و عملکرد  اخالقی مستخرج 

از اد بیات )تصویر 3( اقد ام شد ه است. 
»تسلیم  پد ید ۀ  نسبت کشف  د اد ه ها،  تحلیل  به  توجه  با   .2
اخالقی« با الهام از پد ید ه فیزیکی »تنش تسلیم« مواد ، اقد ام 
با  را  اجتماعی10  پد ید ۀ  یک  فراوان  شباهت  که  است  شد ه 
پد ید ه های طبیعی نشان می د هد . همانند  رسید ن یک عضو 
سازه ای فوالد ی به حد  »تنش تسلیم« که موجب کاهش شد ید  
مقاومت د ر مقابل تغییر طول می شود 11، با رسید ن شرکت های 
خد مات مهند سی مشاوره به حد  تنش تسلیم اخالقی که د ر 
اثر هم افزایی مخرب عوامل فراسازمانی صورت می گیرد ، یک 

شرکت خد مات مهند سی مشاور نیز به عنوان عضوی از نظام 
انتظارات اخالقی پاسخ مورد   به  فنی و اجرایی کشور، د یگر 
انتظار را نمی د هد  و با وجود  قضاوت صحیح اخالقی، غیراخالقی 

تصمیم می گیرد  و عمل می کند . 
3.کشف شرایط علّی وقوع تسلیم اخالقی و نیز شرایط زمینه ای 
موجب  که  اخالقی  تسلیم  پد ید ۀ  به  عکس العمل شرکت ها 
کاهش کیفیت خد مات شرکت های خد مات مهند سی مشاوره 
شد ه است. و همان طوری که د ر بخش پیشنهاد های کاربرد ی 
بیان شد ه برای بهبود  تصمیمات و عملکرد  اخالقی شرکت های 

خد مات مهند سی مشاوره قابل استفاد ه است. 

نتیجه گیری
پاسخ سؤال 1: بنابر یافته های تحقیق، تمام شرکت های خد مات 
اخالقی  فرایند های حکمرانی  فاقد  ساختارهای و  مهند سی، 
بود ند . اما توجه غالب شرکت ها به مسائل اخالقی د ر فرایند هایی 
مانند : جذب و رهاسازی، ارزیابی عملکرد ، جبران خد مات و 
پاد اش مشهود  بود . به نظر می رسد  منشأ عملکرد های اخالقی 
فرایند های  یا  این شرکت ها، ضعف ساختارها  غیراخالقی  یا 
حکمرانی د رون سازمانی نیست. شرکت های خد مات مهند سی 
از فرایند ها و ساختارهای کارویژۀ حکمرانی  علی رغم این که 
اخالقی استفاد ه نمی کنند ، به د لیل مید ان د اری اجرایی و اشراف 
فنی به کار، اعضای هیئت مد یره از آگاهی و کنترل مطلوبی بر 

عملکرد  اخالقی شرکت و کارکنان برخورد ارند . 
کار شرکت های  و  د ر کسب  2: پد ید ۀ محوری  پاسخ سؤال 
خد مات مهند سی مشاوره تسلیم اخالقی است، که کوتاه آمد ن 
از اصول اخالقی، ترجیح شاخص د رآمد زایی و ضرورت اکل 
میته جنبه های مهم این پد ید ه هستند . تحمیل فشار مضاعف 
بر مشاوران موجب پید ایش این پد ید ه شد ه است که عامل 
مهمی د ر پید ایش تعارض بین قضاوت ها و عملکرد های اخالقی 

مشاوران است. 
اشاره شد ه  د استان  د ر خط  که  3: همان طور  سؤال  پاسخ 
است، عوامل فراسازمانی مانند  ناکارآمد ی نظام فنی و اجرایی 
و ناکارآمد ی د ستگاه های اجرایی زمینه ساز اتخاذ راهبرد های 

غیراخالقی د ر شرکت های خد مات مهند سی کشور است. 
پاسخ سؤال 4: پیامد  اتخاذ این راهبرد ها توسط شرکت های 
پایین مطالعات و کیفیت  خد مات مهند سی مشاوره کیفیت 
و  توجیه  فاقد   پروژه های  افزایش  د رنهایت  و  نظارت  پایین 
غیررقابتی شد ن قیمت پروژه های عمرانی و آثار منفی بر سایر 

ذی نفعان پروژه ها و طرح های عمرانی است. 

پیشنهاد های کاربرد ی 
برای بهبود  تصمیمات و عملکرد  اخالقی شرکت های خد مات 
عوامل  تقویت  بر  پیشنهاد  می شود  عالوه  مهند سی مشاوره، 
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بر تصمیم گیری اخالقی  و عوامل د رون سازمانی مؤثر  فرد ی 
و  فنی  نظام  مشاوره، شرایط  مهند سی  شرکت های خد مات 
اجرایی با اصالح عوامل فراسازمانی به گونه ای تغییر د اد ه شود  
که از افزایش تنش های اخالقی بر شرکت های خد مات مهند سی 

مشاوره و رسید ن به حد  »تسلیم اخالقی« جلوگیری شود . 
د ر این راستا برای جلوگیری از تسلیم اخالقی پیشنهاد  می شود : 
مالی شرکت های خد مات مهند سی  برای کاهش مضیقۀ   .1
مشاوره که د ر اثر بد هی و ناتوانی د ولت د ر تخصیص بهینۀ 
منابع ایجاد  شد ه است، نسبت به پیاد ه سازی اصول مد یریت 
سبد  د ر نظام فنی و اجرایی کشور و تخصیص استراتژیک و 

بهینۀ منابع ملی اقد ام شود ؛ 
2. به منظور جلوگیری از فشار مضاعف مقررات بیمه و مالیاتی، 

تشویق  د ر جهت  مالیاتی  و  بیمه  مقررات  اصالح  به  نسبت 
کارآفرینی و همسویی سازمان تأمین اجتماعی با د ستگاه های 

اجرایی اقد ام شود . 
برای رفع زمینه های عکس العمل غیراخالقی مشاوران پیشنهاد  می شود : 
1. د ولت از تصد ی گری د ر امور صنفی مشاوران، همچون تعیین 
تعیین صالحیت توسط تشکیالت  صالحیت ها پرهیز کند  و 
صنفی مشاوران و بر مبنای سوابق اجرایی و عملکرد  گذشته 

مشاوران انجام شود ؛
2. بین اختیارات و مسئولیت های شرکت های خد مات مهند سی 
مشاوره، توازن ایجاد  شود  و مکانیزم های الزم برای پاسخگویی 

شرکت ها د ر قبال اختیارت تقویت شود ؛ 
از  مانع  تا  شود   اصالح  به نحوی  مشاوران  انتخاب  روش   .3

تصویر 3. مد ل تلفیقی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری و رفتار اخالقی از اد بیات با توجه به یافته های تحقیق. مأخذ: نگارند گان.
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رجحان شاخصه های هزینه ای بر شاخصه های کیفی د ر انتخاب 
مشاوران شود ؛ 

افزایش حساسیت و  4. روش پرد اخت به مشاوران به منظور 
کیفیت  و  زمان  هزینه،  اهد اف  تحقق  برای  مشاوران  انگیزۀ 

پروژه ها اصالح شود ؛ 
5. برای رفع زمینه های غلبۀ نگاه سیاسی بر کارشناسی د ر 
رقابتی- تبد یل فضای  به  اجرایی کشور، نسبت  د ستگاه های 
به  اجرایی کشور  و  نظام فنی  بر  سیاسی و غیرشفاف حاکم 

یک فضای رقابتی-اقتصاد ی شفاف اقد ام شود . 

پیشنهاد های پژوهشی 
د ر تحقیق حاضر به د لیل این که مطالعۀ تأثیر عوامل فروسازمانی 
خارج از محد ود ۀ تحقیق بود ه است از مطالعۀ آن ها صرف نظر 
فرایند ها  و  د قیق تر وجود  ساختارها  مطالعۀ  اما  است،  شد ه 
اخالقی د ر شرکت های خد مات مهند سی مشاوره  حکمرانی 
و بررسی د الیل عد م اهتمام شرکت ها و نظام فنی و اجرایی 
کشور به پیاد ه سازی ساختارها و فرایند های حکمرانی اخالقی 
د رون شرکت ها و نظام فنی و اجرایی کشور زمینۀ مهمی برای 

پژوهش های آتی است. 
بر شرکت های خد مات مهند سی مشاوره، شرکت های  عالوه 
خد مات مهند سی پیمانکاری، د ستگاه های اجرایی، سازمان برنامه 
و بود جه، مد یریت کالن د ولتی )ریاست جمهوری و هیئت د ولت(، 
د ستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسالمی د ست اند رکاران 
د یگر نظام فنی و اجرایی کشور را تشکیل می د هند  که بنابر تحلیل 
د اد ه های حاصل از مصاحبه با فعاالن نظام فنی و اجرایی کشور، 
شیوع عملکرد های آگاهانۀ غیراخالقی توسط این د ست اند رکاران 
بیانگر نوعی از فراگیری عملکرد های غیراخالقی د ر تمام سطوح 
نظام فنی و اجرایی کشور است. هرکد ام از این د ست اند رکاران  
برای تصمیم سازی اخالقی تحت تأثیر شرایط علی و زمینه ای 
خاص قرار د ارند  که هرکد ام مسیر مهمی برای پژوهش های 
آتی خواهد  بود . د ر این راستا پژوهشگران این تحقیق اقد ام به 
تألیف یک رسالۀ د کتری با عنوان عوامل فراسازمانی اثرگذار بر 
عملکرد  اخالقی سازمان های نظام فنی و اجرایی کشور نمود ه اند  

که یافته های آن متعاقباً منتشر خواهد  شد . 

پی نوشت ها
grounded theory .1

symbolic interactionism .2
pragmatism .3

validity .4
reliability .5
credibility .6

7. به د لیل نیازهای روزمره، مشاوران مجبورند  این اوراق را زیر قیمت بفروشند  
که موجب بر باد  رفتن سود  مورد  انتظار شرکت از انجام کار می شود .

8. چون فشار مقررات بیمه و مالیاتی معموالً بر د وش بخش خصوصی است و 
شرکت های نیمه د ولتی، شبه د ولتی و د ولتی از مصونیت های رسمی و غیررسمی 

پرد اخت  از  د ولت  که  د ر شرایطی  آن  بر  و عالوه  برخورد ارند   زمینه ها  این  د ر 
مطالبات مشاوران باز ماند ه است و مشاوران با رکود  اقتصاد ی مواجه هستند ، 
فرایند های د ولتی طوری است که مشاوران باید  هزینه های بیمه و مالیات پولی 

را که هنوز از کارفرمای د ولتی خود  نگرفته اند  به د ولت بپرد ازند .
9. به جای توجه به عملکرد  گذشته و سوابق اجرایی مشاوران، صرفاً با بررسی 
نامطمئن  به قد ری  این صالحیت ها  و  می سنجند   را  مشاوران  اسناد ، صالحیت 
هستند  که د ستگاه های اجرایی به هنگام انتخاب مشاورین، به صحت سنجی آن 
اقد ام می کنند  و از طرفی شرکت ها به صورت کاال می توانند  خرید  و فروش شوند  

و همچنان صالحیت های پیشین را با خود  ید ک بکشند .
خد مات  شرکت های  اخالقی  عملکرد   و  قضاوت  بین  تناقض  وجود   یعنی   .10

مهند سی مشاوره. 
انتظاری که از عملکرد  آن د ر کل سازه  11. باعث می شود  که عضو، برخالف 

وجود  د ارد  عمل کند .
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