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 .1ماهی اخالق كاض چیس أ میزان آن أ چهاض مؤلفرهاش میران كاضكنران
اداضههای دألت چه مقداض اس ؟
 . 2پیشررايندهای اجتمرراع أ سررازمان  ،يعن ر عوامررل مررؤثر بررر اخررالق
كاض كداماند؟
 . 3پسايندهای اخالق ،يعن آثاض أ پیامدهای سازمان أ شغل كاض چیس ؟
پیشايندها ،يعن عوامل مؤثر بر اخالق كاض ،هف متغیر اجتماع أ سازمان
داضند :جنس ،سن ،أَعی تأهل ،میزان تحصیال  ،نوم سازمان ،نوم استخدام
أ سال های شغل  .همچنین ،چهاض متغیر سازمان أ شغل  ،يعن ضَاي شغل ،
تعهد سازمان  ،بیگانگ از كاض أ انگیزش شغل بهعنوان پسايندها ،يعن آثاض أ
پیامدهای اخالق كاض دضنظر گرفته شردهاند .دض ايرن پرژأهش بررای سرنجش
نامه اخالق كاض شغل پت أ همکراضان ( )1991كره
موَوم پژأهش از پرسش ت
شامل چهاض مؤلفه اس  ،استفاده شده اس .
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گانه
نتايد اين پژأهش نشان داد كه هیچيک از پیشايندها يا متغیرهای هف
ت
اجتماع سازمان بر اخالق كاضكنان اداضههای دألت شرهر نج،آبراد ترأثیری
ضابطه معناداض اخالق كاض با چهاض پسايند يا متغیر سازمان أ شغل ،
نگذاشتهاند.
ت
دهنده اين اس كه اخالق كاض ازسوي  ،موجب افزايش تعهرد سرازمان أ
نشان
ت

ضَاي شغل أ انگیزش شغل شده اس أ ازسروي ديگرر ،موجرب كراهش

نتیجه آزمون مدل پژأهش با استفاده از تحلیل مسریر ،بیرانگر
بیگانگ از كاض.
ت
اين اس كه اخالق كاض ازطريق متغیرهای ضَاي شرغل أ تعهرد سرازمان أ
بیگانگ از كاض ،بر انگیزش شغل كاضكنان اثر گذاشته اس .
واژگان کلیدی
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اخالق كاض ،ضَا ي شغل  ،تعهد سازمان  ،بیگانگ از كراض ،انگیرزش شرغل ،
كاضكنان ،شهر نج،آباد.

طرح مسئله
دض سال  ، 1373مقام معظم ضهبری دض پیام نروضأزی خرود ،دأ شرعاض أجردان
كاضی أ انضباط اجتماع أ اقتصادی ضا مطرح كردند أ آن سال ضا سال أجدان
كاضی أ انضباط اجتمراع نرام نهادنرد .برضسر های كاضشناسران موَروعا
اجتماع ايران أ مديران أ نخبگان فرهنگ أ سیاس جامعه نشان م دهد كره
اخالق أ فرهنگ كاض دض ايران ،دض مقايسه با ديگر كشوضهای جهران ،دض سرطح
پايینتری قراض داضد (معیدفر.)10 :1383 ،
برضس ر شررده اس ر ؛ ماننررد اضزش كرراض 1،فرهنررگ كرراض 2،تعهررد برره كرراض،

3

ضَاي از كاض 4،اعتیراد بره كراض 5،بیگرانگ از كراض 6،ضفتراض اخالقر كراض،

7

جو اخالق كاض 8،انگیرزش كراض 9،جهر گیری نسرب بره كراض 10،نگرشهرا
بررره كررراض 11،معنررراداضی كررراض 12،معنويررر دض كررراض 13،عجینشررردن برررا
كاض14،أجدان كاضی 15أ اخالق كاض.16
1.Work Values.
2.Work Culture.
3.Work Commitment.
4.Work Satisfaction.
5 .Work Aholism.
6 .Work Alienation.
7.Work Ethical Behavior.
8 .Work Ethical Climate.
9.Work Motivation.
10.Work Orientation.
11 .Work Attitudes.
12.Meaning of Work.
13.Spirituality at Work(Workplace Spirituality).
14.Work Engagment.
15.Work Conscience.
16.Work Ethic.

اخالق * تحلیل اجتماعی اخالق کار؛ مؤلغهها و پیشایندها و پسایندهای آن

كرراض دض ادبیررا جامعه شناسرر كرراض أ حرفرره ،از زأايررای گونرراگون
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منظوض از اخالق كاض ،تعهد كاضكنران نسرب بره اضزشرمندبودن أ همچنرین،
اهمی داشتن كراض سرخ أ جردی اسر (میلرر أ همکراضان.)452 :2002 1،
گرايش جامعه شناخت با تأكید بر ضأيکرد دأضكیم ،دض تحلیل اجتماع ضفتاضها
أ أاقعی ها أ پديدههای اجتماع سه پرسش اساس مطرح م كند:
 .1أيژگ های پديدههای اجتماع  ،مانند اخالق كاض بهعنوان أاقعی هراي
عین چیس ؟
 .2أاقعی های اجتماع  ،مانند اخالق كاض از چه عوامل تأثیرم پذيرنرد أ
تأثیر عوامل متعدد اجتماع أ سازمان دض شکلگیری پديدههای اجتماع چه
میزان اس يا بهعباض ديگر پیشايندهای أاقعی اجتماع چیس ؟
 . 3كاضكردهای سازمان أ شغل دض سطح دضأنسازمان أ همچنین دض سطح
رده اجتمرراع كدامانررد يررا بررهعباض ديگر،
كررالن جامعرره دض شررکلگیری پدير ت
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پسايندهای أاقعی اجتماع چیس ؟

دضاينضاستا ،تأكید پژأهش حاَر بر تحلیل اجتماع اخرالق كراض خواهرد
بود .همچنین ،اهمی اين پژأهش ازاينضأس كه به مطالعه أ تحلیل همزمران
پیشايندها ،يعن عوامل اجتمراع أ سرازمان مرؤثر أ پسرايندها يرا آثراض أ
پیامدهای شغل أ سازمان اخالق كاض خواهد پرداخر  .پرسرشهای اصرل
پژأهش حاَر عباض اند از:
چهاضگانره آن میران كاضكنران اداضههرای
 .1میزان اخالق كاض أ مؤلفرههای
ت
دألت شهر نج،آباد چقدض اس ؟
1.Miller, Woehr, .and Hudspeth.
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 . 2تأثیر پیشايندها يا متغیرهای اجتماع أ سازمان دض اخالق كاض كاضكنان
اداضههای دألت شهر نج،آباد چقدض اس ؟
 . 3پسايندها يا آثاض سازمان أ شغل اخالق كاض كاضكنان اداضههای دألتر
شهر نج،آباد چقدض اس ؟
ضرورت و اهمیت اخالق کار
 .1اخررالق كرراض بهمثابرره موَرروع میانضشررتهای :اخررالق كرراض موَرروع
میانضشتهای اس أ ضشرته های گونراگون علمر سرازمان أ مرديري أ نیرز
پرداختهاند؛
 .2اخالق كاض سازهای پیچیده :اخالق كاض مفهوم چندأجه أ داضای ابعراد
پیچیده أ گوناگون اس (میلر أ همکاضان)455 :2002 ،؛
 .3اخالق كاض به مثابه متغیر أابسته :عوامل گوناگون بر اخرالق كراض ترأثیر
م گذاضند .همچنین ،اخالق كاض از متغیرهای گوناگون اجتمراع أ بهخصروص
سازمان تأثیر م پذيرد؛
 .4اخالق كاض به مثابه متغیر مستقل :اخرالق كراض ترأثیر دضخوضتروجه دض
متغیرهای متعدد سازمان  ،همچون ضَاي شرغل  ،تعهرد سرازمان  ،انگیرزش
شغل  ،بیگانگ از كاض أ ...داضد؛
 .5اخرررالق كررراض بهمثابررره موَررروع میرررانفرهنگ  :اخرررالق كررراض
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ضأانشناس أ جامعه شناس از ابعاد گوناگون به تحلیل أ برضس اخرالق كراض

حوزه ضفتاض سازمان میرانفرهنگ اسر
يک از موَوعا مهم أ اساس دض
ت
كه بر عملکرد شغل أ همچنین بر نگرشهای شرغل  ،ماننرد ضَراي شرغل
أ تعهد سرازمان ترأثیر م گرذاضد (آگیرونیس أ هنلره89 :2003 ،؛ گلفانرد أ
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همکررراضان485 :2007،؛ تسررریوئ أ همکررراضان435 :2007 ،؛ برررهنقل از:
زك .)5 :1386 ،
نظریۀ جامعهشناختی اخالق کار ماکس وبر
مطالعره
عقیده أبر هركس دض تمدن جديد اضأپاي پرأضش يافته باشرد أ بره
به
ت
ت
موَوعا تاضيخ جهان بپردازد ،ناگزير أ بهحق با اين پرسش ضأبهضأ م شود:
پیدايش پديدههاي از تمدن ضا كه به گمان ما دض غرب أ فقط دض غررب ،خرط
سیر تکامل  ،بااهمی  ،معتبر أ جهانشمول ضا ط كردهاند ،بايد به كدام تركیرب
از موقعی ها نسب داد؟ اين پرسش ،اساس ترين پرسشر اسر كره أبرر دض
كتاب اخالق پرأتستان أ ضأح سرمايهداضی مطررح م كنرد .أبرر پاسرخ ايرن
پرسش ضا با تکیه بر مفهوم شغل بهمثابه تکلی ،،دض ضياَ كشر ايرن جهران
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
108

پیويتانیسم م يابد .از نظر أبر دض عهد باستان يرا دض الهیرا كراتولیک  ،شرغل
بهعنوان تکلی ،نبوده اس  .اين معنای شغل ضا جنبش اصالحطلب بیان كردهاند
أ اساس وا حاك از اين عقیده اس كه عرال ترين شرکل تعهرد اخالقر  ،انجرام
أظی فه دض كاضهای دنیاي اس  .اين عقیده موجرب انعکراس ضفتراض مرذهب دض
زندگ ضأزمره م شود أ با آضمران كراتولیک زنردگ ضاهبانره كره هردف آن
فراترضفتن از خواستههای زندگ دنیاي اس  ،دض تضاد قراض م گیرد.
چرخره گنراه أ پشریمان أ
مسیولی اخالق فرد پرأتستان تراكم اس .
ت
نیايش كه دض زندگ فرد كاتولیک تجديرد م شرود ،دض پرأتستانیسرم أجرود
نداضد .أبر بسیاض بر باأضهای كالون أ برهطوضكل پیوضيتانهرا تکیره م كنرد أ
جنبش كالونیسم أ فرقه های گوناگون پیوضيتانیسم ،همانند متديسم أ پیتیسیسم
دضباضه جهران ،ثررأ ،
أ باپتیسیسم ضا عامل اساس تغییر ذهن أ اخالق فرد
ت

انسان أ خدا م داند .تفسیر جديد كالون از ديرن مسریح أ جايگراه انسران دض
ضابطه أی با خدا ،باأجود سوقدادن فرد بهسوی ضفتراض زاهدانره ،فررد
جهان أ
ت
معتقد به اين باأضها ضا به تالش همیشگ أام داضد .انسان ،اعم از ضسرتگاض يرا
محکوم به عذاب ابدی ،دضهرحال ،بهخاطر خدا كاض م كند تا قلمرأ خداأنردی
ضا ضأی زمین بیافريند.
آموزه تقدير از جمله آموزههای كالونیسم اس كه كالون توجه خاصر بره
ت
نظريه اأ بیشرترين اهمیر ضا داضد .براسراس ايرن
ال دض
ت
آن كرده اس أ احتما و
آموزه ،خدا فقط بعض افراد ضا برای نجا از لعن خود برگزيده اس  .پیرأان
زمینره مرذهب دأ
سرمايهداضی از اين عذاب زاده شده اس  .برايناسراس ،دض
ت
برگزيرده خردا تلقر كنرد؛ زيررا
نتیجه بهدس م آيد .1 :فرد يا بايد خرود ضا
ت
أسیله اثبرا ايرن يقرین ،اعمرال نیرک دض
نشانه ايمان ناقص اس أ
ب يقین
ت
ت
نشرانه
فعالی دنیراي اسر  .بردينترتیب ،توفیرق دض هرر شرغل دضنهاير ،
ت
مقردض
أسیله آن؛  .2يا اينکه فرد بايد خرود ضا لعنر
برگزيدگ اس  ،نه
ت
شرده ّ
ت
خداأند فرض كند.
مجدانه دض حرفهای همراه
انباش ثرأ  ،تا زمان كه با فعالی هوشیاضانه أ ّ
باشد ،ازنظر اخالق مجاز اس  .ثرأتمندبودن فقط أقت محکوم اسر كره دض
خدم زندگ همراه با تنآساي أ تجمرل أ اضَرای نفرس باشرد .بنرابراين،
انگیزه اخالق ضا برای كاضفرمرای نظرام سررمايهداضی فرراهم
كالونیسم نیرأ أ
ت
م كند .أبر از انسجام آهنین آموزههرای كالونیسرم أ انضرباط خشرک كره از
هواداضان خود طلرب م كنرد ،سرخن م گويرد .ب شرک ،عنصرر كرِ ،
نفرس
ضياَ كشانه دض فعالی های دنیاي  ،دض گرأههرای ديگرر پیوضيتران بهچشرم
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عقیده أبرر
اين انديشه مطمین نیستند كه مشمول اين برگزيدگ هستند يا نه .به
ت
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م خوضد؛ اما آن ها پوياي كالونیسم ضا نداضند .بنابر اين ديدگاه« ،فررد بره كراض
ضأی مر آأضد ترا از هرراس ب يقینر برره ضسرتگاضی ضهراي يابرد ».اخررالق
پرأتستان به مؤمن دستوض م دهد كه از خوش های اين جهان برهدأض باشرد أ
پیشه خود كند .فعالی اقتصادی عقالنر  ،برهمنظوض كسرب سرود أ
ضياَ ضا ت
توسرعه
همچنین ،پرهیز از مصرف سود ،ضفتاضی بسیاض عرال اسر كره بررای
ت
سرمايهداضی َرأض داضد .دضحقیق  ،چنین ضفتاضی مترادف با سرمايهگذاضی
همیشگ سود اس كه به مصرف اختصاص نم يابد أ بدينگونه اخرالق كراض
توسعه اجتماع ضا موجب م شود.
پرأتستان  ،ضشد سرمايهداضی أ
ت
سابقه و تاریخچۀ پژوهشهای اخالق کار
 .1پژوهشهای داخلی در زمینۀ اخالق کار
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دسته كل م توان تفکیرک
پژأهشهای مربوط به اخالق كاض دض ايران ضا به دأ
ت
نامه اخررالق كرراض شررغل پترر ؛
كرررد .1 :پژأهشهررای مبتن بررر پرسررش ت
 .2پژأهشهای مبتن بر ضأيکرد پاضسرونزی .معیردفر ( 1380أ  )1383دض دأ
نامه اخالق كاض شغل پتر
تحقیق خود ،اخالق كاض دض ايران ضا براساس پرسش ت
برضس كرده اس  .نتايد پرژأهش اأ دض  1380نشران داد كره از برین عوامرل
شخص أ پايگاه  ،اين عوامل بر میزان اخرالق كراض ترأثیر گذاشرتهاند :سرن،
منطقه محل سکون  ،تعرداد
جنس ،أَعی تأهل ،بیماضی ،نقص عضو ،شهر يا
ت
افراد سرپرست شونده ،بده  ،نوم شغل ،محل تولرد ،محرل تولرد پردض ،میرزان
تحصیال خود ،پدض ،برادض أ خواهر.
نتايد پژأهش ديگر معیدفر ( )98 :1383دض میان كاضكنان اداضههای دألتر
استان تهران ،بیانگر اين اس كه میزان اخرالق كراض میران كاضكنران اداضههرای

دألت نسب به أاحردهای تولیردی صرنعت كراهش يافتره اسر  .توسرل أ
نامه اخالق كاض شغل پتر
نجاض نهاأندی ( )45 :1387نیز با استفاده از پرسش ت
مطالعه تجرب اخالق كاض با تأكید بر نوم جرنس ،میران اعضرای هییر علم أ
به
ت
كاضمندان دانشگاه تهران پرداختند .نتايد اين پژأهش بیانگر ايرن اسر كره از برین
عوامل مؤثر بر اخالق كاض ،متغیرهای اقتصادی أ پايگاه كاضكنان اهمی نداشرته؛
اما متغیرهای فرهنگ أ ضأابط دضأنسازمان بر اخالق كاض مؤثر بودهاند.
چلب ( ) 180 :1385با استفاده از ضأيکرد اجیل پاضسونز به تبیرین اخرالق
كاض پرداخته اس  .نترايد نهراي پرژأهش بیرانگر ايرن مطلرب اسر كره دض
مربوط به نظام اجتماع  ،يعن عدال اجتماع أ مشاضك مدن ؛  .2متغیرهای
مربوط به نظام فرهنگ  ،يعن اضزش بیرأن كاض أ اضزش دضأن كاض أ تلقر أ
معن كاض؛  . 3متغیرهای مربوط به نظام سازمان كاض ،يعن مشاضك سازمان أ
عدال سازمان ؛  . 4متغیرهای مربوط به نظام شخصی  ،يعن هوي سرازمان ،
هوي حرفهای ،ضَاي شرغل أ هوير جامعرهای .همچنرین ،قربران زاده أ
كريمان ( )58 :1388به پیرأی از ضأيکرد پژأهش چلب ( )1385نقش عوامل
دضأنسازمان مؤثر بر اخالق كاضی كاضكنان صنف أ ستادی بانک مل تهرران
ضا برضس كردهاند .نتايد تحقیق میان كاضكنان ستادی نشان داد كه متغیر هدفها
أ ضاهبردها موجب افزايش اخالق كاض شده اس .
 .2پژوهشهای خارجی در زمینۀ اخالق کار

دسته نخس پژأهش های اخالق كاض به اخالق كاض پرأتستان فاضنهام ()1982
ت
اختصاص داضد .دض ِ
دضباضه اخالق كاض پرأتستان تحقیق
اغلب كشوضهای غرب
ت
گونره
شده اس  .اخالق كاض پرأتستان ضأابط معناداضی برا اضزشهرای عدال
ت
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شکلگیری اخالق كاضی ،چهاض متغیر تأثیر معنراداضی داشرتهاند .1 :متغیرهرای

111

زمینره افرزايش عملکررد شرغل
اجتماع داضد (فری أ پراأل )55 :2009 ،أ
ت
(استیلمن أ همکاضان )45 :2010 ،أ همچنین افزايش انگیزش شغل (آبیلر أ
دايهل ) 40 :2008،ضا فراهم كرده اس  .فايرستون أ همکراضان ( )30 :2005دض
ضابطه اخالق كاض با ضَراي شرغل ضا برضسر كردنرد.
پژأهش دض مکزيک،
ت
نتیجه پژأهش اين بود كه اخالق كراض پرأتسرتان موجرب ضَراي شرغل أ
ت
دضنهاي  ،باعث افزايش انگیزش شغل شده اس .
دسته دأم پژأهشها به تالشهای علم أ پژأهش عباسعل اختصراص
ت
داضد كه البته گرايشهای اثربخش اأ دض قالب ترأثیر ضأيکردهرای اسرالم دض
سازمان أ مديري  ،دض سال  2005چاه شد .عباسعل با تأثیر از آموزههای
قرآن به طراح ابزاض اخالق كاض اسالم ( )1988پرداخر  .دض ايرن پرژأهش
ضابطه معناداضی أجود داضد (علر :1992 ،
میان اخالق كاض اسالم با فردگراي
ت
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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 .) 67همچنین ،نتايد تحقیق عل أ همکاضان ( )30 :1995دض امريکرا أ كانرادا
ضابطه معناداضی برا الترزام شرغل أ فردگراير
نشان داد كه اخالق كاض اسالم
ت
كاضی داضد .تحقیق يوس )518 :2001( ،دض كوي نیز بیانگر اين بود كه اخالق
كاض اسالم موجب افزايش ضَاي شغل أ همچنین افرزايش تعهرد سرازمان
نامه اخرالق كراض
م شود .همچنین ،ضاخمان ( )22 :2010با استفاده از پرسرش ت
اسالم عل دضياف كه اخالق كاض موجب افزايش ضَاي شرغل أ همچنرین
تعهد سازمان م شود.
سیاهه اخالق كاض شرغل پتر
زمینه اخالق كاض به
دسته سوم پژأهشها دض
ت
ت
ت
( 1991أ  )1995اختصاص داضد .هیل أ فوتز ( )59 :2005دض پژأهش ترأثیر
سه متغیر جنس أ سن أ نیرز أَرعی اشرتغال أ اسرتخدام ضا دض اخرالق كراض
برضس كردند .تاكنون پژأهشهای متعددی براساس ابزاض پتر ( )1991انجرام
شده اس ؛ همچون آزم ( ،)2002براشل أ همکراضان (  ،) 2006بوأآتراير أ

اسلی ( ،)2002میلرر( ،)2003پرالمر ( ،)2004پايرسرون أ هرولمز (،)2004
مايلر ( )2006أ تیمکو (.)2010
دسته چهاضم ،پژأهشهای میلرر أ همکراضان ( )2002اسر  .آنران سرع
ت
كردهاند پرسشنامهای با ضأيکرد چندأجه اخالق كاض أ مبتن بر هفر مؤلفره
طراح كنند .هادسپیث ( )25 :2003دض ضاستای اين پرسرشنامه دضيافر كره
اخالق كاض موجب افزايش سه نوم نگرش شغل  ،شامل ضَاي شغل أ تعهرد
سازمان أ دضگیری (التزام) شغل م شود .البته اعتباض اين پرسشنامه برحسب
جامعه چین (جسیکا أ همکاضان )68 :2010 ،نیز آزموده شد.
فرهنگ
ت

پس از برضس ديدگاهها أ پژأهش های پیشین ،پیشايندها أ پسايندهاي برای
مدل تحلیل پژأهش حاَر دضنظر گرفته شده اس  .دض اين پژأهش پیشايندها
يا عوامل مؤثر بر اخالق كاض شرامل چهراض متغیرر اجتمراع جنسری  ،سرن،
أَعی تأهل أ می زان تحصیال أ سه متغیرر سرازمان نروم سرازمان أ نروم
استخدام أ مد خدم دض اداضه اس  .همچنین ،چهاض متغیرر ضَراي شرغل ،
تعهد سازمان  ،بیگانگ از كاض أ انگیزش شغل بهعنوان پسرايندها يرا آثراض أ
پیامدهای اخالق كاض دضنظر گرفته شدهاند .بنابراين ،مدل تحلیل اين تحقیق بره
شماضه  1ضسم م شود.
شکل
ت
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مدل تحلیلی پژوهش
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جنس
سن
ضَاي

أَعی تأهل

تحصیال
نوم سازمان

اخالق

تعهد

انگیزش

بیگانگ

نوم استخدام
سنوا شغل

شکل شمارۀ  :1مدل تحلیلی پژوهش؛ پیشایندها و پسایندهای اخالق کار
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چارچوب روش پژوهش
جامعه آماضی تحقیق شامل تمام كاضكنان اداضههرای دألتر شرهر نج،آبراد،
ت
يعن كاضكنان بخشهرای اداضی أ دفترری ،آموزشر  ،فنر أ مهندسر أ نیرز
بهداشت أ دضمان اس  .از میان 7هزاض أ  71نفر3 ،هزاض أ  698نفر آنان مرد أ
3هزاض أ  373نفر زن هستند .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران ،بریش از
 367نفر ،يعن  221نفر مرد أ  146نفر زن اس  .أاحرد تحلیرل ،فررد أ ضأش
نمونهگیری ،تصادف طبقهای نامتناسب اس  .براسراس نظريرههای مطرحشرده
دضباضه انوام سازمانها ،سازمانها أ اداضههای دألت شهر نج،آبراد بره چهراض
ت
طبقه آموزش  ،اقتصادی ،خدمات أ نیز بهداشت أ دضمان گرأهبندی أ پس از
ت
اختصاص تعدادی از كاضكنان مرد أ زن به هر طبقه ،نمونهها به ضأش تصرادف
ساده انتخاب شدند.

اين پژهش از نروم پیمايشر اسر أ دادههرای آن ازطريرق پرسرشنامه
گردآأضی شد .دض ضاستای مدل تحلیل تحقیق ،متغیرهای جنس ،سن ،أَعی
تأهل ،میزان تحصیال  ،نوم سازمان ،نوم استخدام أ سرنوا شرغل برهعنوان
متغیرهای مستقل أ متغیرهای اخالق كاض ،ضَراي شرغل  ،تعهرد سرازمان أ
بیگانگ از كاض ،متغیرهای أاسط أ دضنهاي  ،متغیرر انگیرزش شرغل برهعنوان
متغیر أابسته دضنظر گرفته شد .همچنین ،بررای سرنجش متغیرر اخرالق كراض از
ره
مقیرراس اخررالق كرراضپت ( )1991اسررتفاده شررد .ايررن مقیرراس پنجرراه گوير ت
چهاضگانره آن
أسریله آن ،اخرالق كراض أ مؤلفرههای
هف گزينهای داضد كره به
ت
ت
گويه ،پشتکاض أ جدي دض كاض با دأازده گويه ،ضأابط سالم أ انسان دض محرل
كاض با چهاضده گويه أ ضأح جمع أ مشاضك دض كاض با هش گويه.
گويه پندگزينهای طیر ،لیکرر از
برای سنجش متغیر ضَاي شغل  ،پند ت
مقیاس ضَاي شغل برايفیلد أ ضأث ( )1960برهكاض ضفر  .همچنرین ،بررای
گويه پندگزينهای طی ،لیکرر  ،براسراس
سنجش متغیر تعهد سازمان از پند ت
مقیاس تعهد سازمان مرودای ،اسرتیرز أ پروضتر ( )1972اسرتفاده شرد .بررای
سنجش متغیر بیگانگ از كاض نیز از مقیاس بیگانگ از كاض خوانساضی ()1375
گويه پندگزينرهای براسراس طیر ،لیکرر برود.
استفاده شد كه شامل پانزده ت
انگیزه كاض فايرسرتون أ
همچنین ،برای سنجش متغیر انگیزش شغل از مقیاس
ت
ديگران ( ) 2005استفاده شد كه شامل بیس گويه أ براساس طی ،پندگزينهای
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سنجیده م شود .اين گويهها عباض اند از :دلبستگ أ عالقه به كاض برا شرانزده

نامه اخرالق كراض از ضأاير سرازه
لیکر بود .بهمنظوض سنجش ضأاي پرسرش ت
استفاده شد كه يک از ضأش های آماضی ضأاي سازه ،استفاده از تحلیل عرامل
اس كه دض ادامره م آيرد .براسراس نترايد آزمرون ( kmoجردأل  )1برهدلیل
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زيادبودن تعداد نمونهها ،تعداد گويههای ابزاض اخرالق كراض نیرز بررای اجررای
تحلیل عامل مناسب اس .
جدول  :1نتایج آزمون  kmoدر تحلیل عاملی
ضریب کی دو

درجه آزادی

معناداری

11172/699

1225

0/000

باتوجهبه محتوای گويهها چهاض مؤلفه بهترتیب ،اينگونه نامگذاضی شردهاند:
دلبستگ أ عالقه به كاض ،پشتکاض أ جدي دض كاض ،ضأابرط سرالم أ انسران دض
محل كاض أ ضأح جمع أ مشاضك دض كاض .براساس يافترههای جردأل  3أ ،6
مؤلفره سروم
مؤلفه دأم 15/404دضصد،
مؤلفه األ دض مجموم 16/841دضصد،
ت
ت
ت
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مؤلفه چهاضم 6/427دضصد از أاضيانس اخرالق كراض ضا تبیرین
9/516دضصد أ
ت
م كنند أ دض مجموم ،تبیین 48/189دضصد اخالق كاض توسط اين چهاض مؤلفره
نامه اخالق كاض پت با استفاده از َريب آلفرای
امکانپذير اس  .پاياي پرسش ت
دهنده پاياي زياد پرسشنامه اسر  .همچنرین،
كرأنباخ  0/937اس كه نشان
ت
پاياي ابزاض اخالق كاض برحسرب جرنس ،مرردان أ زنران ،برهترتیب  0/937أ
 0/938محاسبه شده اس .
یافتههای پژوهش
 .1یافتههای توصیفی
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مؤلفره اخرالق
شاخصهای آماض توصیف متغیرهای پژأهش أ همچنین چهراض
ت
كاض دض جدأل  2گزاضش شده اسر  .يافترههای توصریف نشران م دهرد كره

دضجه األ أ دأم اهمی  ،به میرزان زيراد
بیشترين میزان اخالق كاض كاضكنان دض
ت
(48دضصد) أ بسیاض زيراد (29دضصرد) اختصراص داضد (جردأل .)3همچنرین،
چهاضمؤلفره
نمره اخالق كاض  281/52محاسبه شده اسر أ براسراس
ت
میانگین ت
نمرره
نمره دلبستگ أ عالقره بره كراض  ،87/75میرانگین
ت
اخالق كاض ،میانگین ت
نمره ضأابط سالم أ انسان دض محرل
پشتکاض أ جدي دض كاض  ،67/99میانگین ت
نمره ضأح جمع أ مشراضك دض كراض 43/16
كاض  82/62أ همچنین میانگین ت
محاسبه شده اس (جدأل .)2

میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

موضوع
ضَاي شغل

18/53

4/33

25

5

تعهد سازمان

18/36

3/26

25

8

انگیزش شغل

30/62

4/90

46

14

دلبستگ أ عالقه به كاض

87/75

12/45

112

48

پشتکاض أ جدي دض كاض

67/99

9/68

84

41

ضأابط سالم أ انسان دض محل كاض

82/62

9/65

98

48

ضأح جمع أ مشاضك دضكاض

43/16

5/18

53

24

اخالق كاض

281/52

32/29

344

175

سنوا شغل

12/35

7/9

32

5

سن

36/57

7/91

63

17
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جدول :2شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ()N=367
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جدول :3توزیع فراوانی سطوح اخالق کار و مؤلفههای چهارگانه به تعداد و درصد

سطوح اخالق کار
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اخالق کار
تعداد

درصد

خیل كم

0

0

كم

0

0

نسبت وا كم

3

1

متوسط

11

3

نسبت وا زياد

71

19

زياد

175

48

خیل زياد

107

29

جمع كل

367

100

ِ
اغلرب كاضكنران
دادههای توصیف بیانگر ايرن اسر كره ضَراي شرغل
ره األ أ دأم اهمی ر أ برره میررزان خیل ر زيرراد (35دضصررد) أ زيرراد
دض مرتبر ت
(34دضصررد) اس ر  .همچنررین ،بیشررترين میررزان تعهررد سررازمان كاضكنرران دض
مرتبرره األ أ دأم ،بررهترتیب ،زيرراد (47دضصررد) أ متوسررط (25دضصررد)
ت
اس ر  .دضخصرروص میررزان بیگررانگ از كرراض ،يافت رهها بیررانگر آن اس ر كرره
مرتبرره األ أ دأم اهمیرر  ،بیشررترين كاضكنرران ،میررزان كررم (49دضصررد) أ
ت
خیلرر متوسررط (32دضصررد) بیگررانگ ضا گررزاضش دادهانررد .دادههررای
بازگوكننرده ايرن اسر
زمینره موَروم میرزان انگیرزش شرغل ،
پژأهش دض
ت
ت
كرره دضمجمرروم 61 ،دضصررد كاضكنرران میررزان انگیررزش خررود ضا دض سررطح
متوسط أ 24دضصد دض سطح زياد اضزياب كردهاند (جدأل .)4

جدول  :4توزیع فراوانی سطوح موضوعات پژوهش به تعداد و درصد

سطوح
نگرش

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

تعداد

بیگانگی از کار
تعداد

درصد

انگیزش شغلی

تعداد

درصد

خیل كم

12

3

1

كم

18

5

11

3

متوسط

85

23

93

25

119

زياد

123

34

172

47

27

7

خیل زياد

129

35

90

24

1

1

5

جمع كل

367

100

367

100

367

100

367

درصد

درصد

تعداد

1

41

11

3

1

179

49

48

13

32

223

61

88

24
1
100

 .2 .1تحلیل دومتغیرۀ استنباطی
آزمون تفاوت اخالق کار برحسب جنس

دادههای جدأل  5نشان م دهد كه تفاأ معناداضی میان كاضكنران مررد أ زن،
ازلحاظ میزان اخالق كاض أجود نداضد؛ زيرا آماض آزمون داضای سطح معنراداضی
بیشتر از  0/05اس  .بنابراين ،میرزان اخرالق كراض میران كاضكنران مررد أ زن
متفاأ نیس .
جدول  :5آزمون تفاوت معناداری اخالق کار برحسب جنس کارکنان
کارکنان مرد
متغیرهای تحقیق
میانگین
اخالق كاض

281/85

انحراف
معیار
32/40

کارکنان زن
میانگین
281/03

انحراف

مقدار
آماره t

آمارۀ t

معیار
32/43

سطح
معناداری
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 .2آزمون فرضیههای پژوهش

0/239

0/811
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آزمون تفاوت اخالق کار برحسب تأهل

دادههای جدأل  6نشان م دهد كره تفراأ معنراداضی دض اخرالق كراض میران
آمراضه آزمرون  Tداضای سرطح
كاضكنان مجرد أ متأهرل أجرود نرداضد؛ چرون
ت

معناداضی بزضگتر از  0/05اس (.)t= 0/147

جدول :6آزمون تفاوت معناداری اخالق کار برحسب تأهل کارکنان

کارکنان مجرد
متغیرهای تحقیق

اخالق كاض
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کارکنان متأهل

میانگین

انحراف
معیار

274/63

31/77 282/39 35/83

میانگین

انحراف
معیار

مقدار

سطح

آمارۀ t

معناداری
آمارۀ t

1/452

0/147

آزمون تفاوت اخالق کار برحسب تحصیالت

برای برضس تأثیر میزان تحصریال برر اخرالق كراض ،كاضكنران ازنظرر میرزان
تحصیال به چهاض گرأه دسرتهبندی شردند :ديرپلم أ كمترر از آن ،فروقديپلم،
كاضشناس أ كاضشناس اضشد أ دكتری .دادههای جدأل  7مؤيد اين اسر كره
تفاأ معناداضی میان كاضكنان دض میزان اخالق كاض برحسب سرطح تحصریال
آماضه آزمون  fداضای سطح معناداضی بزضگترر از 0/05
آنان أجود نداضد؛ زيرا
ت
محاسبه شده اس .

جدول  :7آزمون  Fاخالق کار برحسب گروههای تحصیلی

متغیر

اخالق كاض

تحصیالت

انحراف

مقدار
F

معناداری F

2/137

0/095

تعداد

میانگین

ديپلم أكمتر از آن

123

287/46

33/16

فوقديپلم

46

287/67

34/66

كاضشناس

174

279/36

31/44

كاضشناس اضشد أ دكتری

24

270/33

26/11

معیار

سطح

دادههای جدأل  8نشان م دهد كه تفاأ معنراداضی دض میرزان اخرالق كراض أ
ابعاد آن میان كاضكنان سازمانهای آموزش  ،اقتصادی ،خدمات أ نیز بهداشرت
آماضه آزمون  Fداضای سطح معناداضی بزضگترر از
أ دضمان أجود نداضد؛ چون
ت
 0/05محاسبه شده اس ؛ بنابراين ،نم توان فرض صفر ضا ضد كرد.
جدول  :8آزمون  Fاخالق کار برحسب انواع سازمان

متغیر

اخالق كاض

تعداد

میانگین

سازمان

آموزش

109

279/22

اقتصادی

85

286/22

بهداشت أ دضمان

85

281/26

خدمات

88

280/09

مقدار F

0/844

سطح معناداری F

0/471
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آزمون تفاوت اخالق کار برحسب نوع سازمان
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آزمون تفاوت اخالق کار برحسب نوع استخدام

دادههای جدأل  9بیانگر آن اس كه تفاأ معناداضی دض اخرالق كراض أ ابعراد
آماضه
چهاضگانه آن میان كاضكنان قراضدادی أ پیمان أ ضسم أجود نداضد؛ زيرا
ت
ت
آزمون  Fداضای سطح معناداضی بزضگترر از  0/05اسر  .بنرابراين ،نم تروان
فرض صفر ضا ضد كرد.
متغیر

اخالق كاض

نوع

تعداد

میانگین

قراضدادی

55

287/85

پیمان

37

247/78

ضسم

275

281/16

استخدام

مقدار
F

1/890

سطح معناداری
F

0/153

جدول :9آزمون  Fاخالق کار برحسب نوع استخدام
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 .2 .2تحلیل همبستگی

براساس يافتههای جدأل َ ،10ريب همبستگ میان اخالق كاض أ متغیرهرای
چهاضگانه تعهد سازمان  ،ضَاي شغل  ،بیگانگ از كاض أ انگیرزش شرغل دض
ت

سطح  P ≤ 0/05معناداض اس  .بنابراين ،م توان گف كره ضأابرط معنراداضی
میان اخالق كاض أ چهاض متغیر تعهد سازمان  ،ضَاي شغل  ،بیگانگ از كراض أ
ضابطه اخالق كاض با بیگانگ از كاض
انگیزش شغل أجود داضد كه بیشترين آن به
ت

( )-0/53أ كمترين آن به انگیزش شغل ( )0/43اختصاص داضد .عالأهبراين،
ضأابط معناداضی بین هريک از چهاض متغیرر تعهرد سرازمان  ،ضَراي شرغل ،
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بیگانگ از كاض أ انگیزش شغل با يکديگر أجود داضد.

جدول :10ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

رضایت شغلی

0/657

تعهد سازمان

P=0/000

بیگانگ از كاض
انگیزش شغل

سازمانی

از کار

شغلی

1

-0/718

-0/786

P=0/000

P=0/000

0/494

0/599

-0/539

P=0/000

P=0/000

P=0/000

0/529

0/503

-0/537

0/43

P=0/000

P=0/000

P=0/000

P=0/000

1
1

يافتههای پژأهش نشان م دهد كه ضأابط معناداضی برین اخرالق كراض أ دأ
متغیر سن أ سنوا شغل أجود نداضد (جدأل.)11
جدول :11ماتریس همبستگی بین اخالق کار و سن و سنوات شغلی

اخالق كاض

سن

سنوات شغلی

0/01

0/039

P=0/849

P=0/463
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اخالق كاض

تعهد

بیگانگی

انگیزش

 .3 .1تحلیل رگرسیون چند متغیره

ضگرسیون چندمتغیره ضأشر اسر بررای تحلیرل مشراضك جمعر أ فرردی
دأ يا چند متغیر مستقل  xدض تغییرا يرک متغیرر أابسرته ( yكرلینجرأهراضز،
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 .) 12 : 1384نترررايد تحلیرررل ضگرسررریون پرررژأهش دضخصررروص ترررأثیر
هفتگانه اجتماع سازمان  ،يعنر جنسری  ،سرن ،أَرعی
همزمان متغیرهای
ت
تأهل ،میزان تحصیال  ،نروم سرازمان ،نروم اسرتخدام أ سرنوا شرغل برر
اخالق كاض مشخص كرد كه هیچ يک از اين متغیرهرا برر اخرالق كراض كاضكنران
تأثیر نگذاشتهاند.
 .4 .1تحلیل مسیر

مطالعه آثاض مستقیم أ غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر
تحلیل مسیر ،ضأش برای
ت
متغیر أابسته اس  .تحلیل مسیر شکل از تحلیل ضگرسیون كاضبردی اسر كره
دض آن برای مشخصشدن مسیله يا آزمون فرَیههای پیچیده از نمروداض مسریر
استفاده م شود أ با استفاده از آن م توان اثر مستقیم يا غیرمستقیم متغیرهرای
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مستقل بر متغیر أابسته ضا محاسبه كرد .همانگونه كه مدل تحلیل مسریر نشران
هفتگانه اجتماع أ سرازمان برر
م دهد ،ازلحاظ نظری هیچيک از متغیرهای
ت
اخالق كاض تأثیر نگذاشتهاند؛ اما اخالق كاض بهطوض مستقیم برمتغیرهای ضَاي
شغل  ،تعهد سازمان أ بیگانگ از كاض أ همچنین بهطوض مستقیم ،برر انگیرزش
شغل تأثیر گذاشته اس  .بدينصروض كره برهطوض مسرتقیم موجرب افرزايش
ضَاي شغل  ،تعهد سازمان أ كاهش بیگانگ از كراض أ برهطوض غیرمسرتقیم
موجب افزايش انگیزش شغل كاضكنان شده اسر  .نتیجرهای كره مردل نشران
م دهد اين اس كه تأثیر غیرمستقیم اخالق كاض بر انگیزش شغل  0/32بیشتر
از اثر مستقیم آن اس  .همچنین ،ضَاي شغل باعث افزايش تعهد سازمان أ
كاهش بیگانگ از كاض شده أ بیگانگ از كاض نیز موجب كاهش انگیزش شغل
كاضكنان شده اس (شکل.)2

جدأل  12همانند جدأل  18میزان تأثیر مسرتقیم أ غیرمسرتقیم متغیرهرای
تحقیق بر انگیزش شغل كاضكنان ضا نشان م دهد .اگرچه بیگانگ از كاض ،تأثیر
غیرمستقیم بر انگیزش شغل نگذاشته اس  ،آثاض غیرمستقیم ضَاي شغل أ
تعهد سازمان بر انگیزش شغل  ،كمتر از اثرر غیرمسرتقیم آنهرا برر انگیرزش
اضزياب شده أ اين دض حال اس كه اثر مستقیم اخالق كاض بر انگیرزش شرغل
كمتر از اثر غیرمستقیم آن اس  .بنابراين ،از يافتهها مشخص م شود كه اگرچه
اخالق كاض به طوض مستقیم موجب افزايش انگیرزش شرغل كاضكنران م شرود،
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شکل : ) 2مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر اخالق کار و آثار شغلی سازمانی آن
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أاسطه سه متغیر بیگانگ از كاض أ ضَاي شغل أ تعهرد
بهطوض غیرمستقیم أ به
ت
سازمان  ،دض افزايش انگیزش شغل موثر اس .
جدول  :12اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق بر انگیزش شغلی

متغیر
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میزان اثر مستقیم

میزان اثر غیرمستقیم

جنس

0/10

-

سن

0/10

-

أَعی تأهل

0/15

-

میزان تحصیال

-

0/016

نوم سازمان

-

0/048

نوم استخدام

-

0/02

سنوا شغل

-

0/033

اخالق كاض

0/10

0/32

ضَاي شغل

0/41

0/127

تعهد سازمان

0/12

0/029

بیگانگ از كاض

-0/09

-

نتیجه
يک از متغیرهاي كه م تواند دض تحقق هدفهای سازمان نقش اساسر ايفرا
دضبرداضنده تمام قاعدههای
كند ،متغیر اخالق كاض اس  .دضحقیق  ،اخالق كاض
ت
اخالق اس كه هر فردی بايد آن هرا ضا هنگرام انجرام كراض ضعاير كنرد .دض
تحقیق حاَر هف متغیر اجتماع سازمان  ،يعن جنس ،سن ،أَعی تأهرل،
میزان تحصیال أ همچنین متغیرهای سرازمان  ،يعنر نروم سرازمان أ نروم
استخدام أ سنوا شغل  ،به عنوان پیشايندها يا عوامل مؤثر برر اخرالق كراض أ
كاض أ انگیزش شغل  ،بره عنوان پسرايندها يرا آثراض أ پیامردهای اخرالق كراض
میان كاضكنان اداضه های دألت شهر نج،آباد برضس شرد .هردف اصرل ايرن
پژأهش تحلیل اجتماع اخالق كاض بوده اس كره نتیجرههای تحقیرق برهطوض
خالصه بهاينقراض اس :
 .1اخالق کار و مؤلفههای چهارگانۀ آن

دهنده آن اس كه ابزاض تحقیق پاياي أ ضأاي بسیاض معتبر أ
نتايد تحقیق نشان
ت
آماضه آلفا كرأنباخ أ تحلیرل عرامل ،
مطلوب داضد أ محاسبههای آماضی ،يعن
ت
اين مطلب ضا تأيید م كنند .يافتههای پژأهش بیانگر اين اس كه میزان اخالق
كاض كاضكنان ،دض سطح زياد محاسبه شرده اسر  .نتیجرههای بهدسر آمده بره
مؤلفه عالقه به كاض أ پشتکاض دض كاض
تفکیک چهاض مؤلفه بیانگر اين اس كه سه
ت
مؤلفه ضأابط سالم أ انسران دض
أ مشاضك دض كاض ،بهمیزان زياد ابراز شدهاند أ
ت
كاض دض سطح خیل زياد اضزياب شده اس .
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چهاض متغیر شغل أ سازمان  ،يعن ضَاي شغل  ،تعهد سازمان  ،بیگرانگ از
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 .2پیشایندها یا عوامل مؤثر اجتماعی و سازمانی بر اخالق کار

پژأهش نشان داد كه تمام هف متغیر اجتماع أ سازمان مستقل تأثیری برر
اخالق كاض كاضكنان نگذاشتهاند .تفاأ معناداضی دض اخالق كاض برحسب جنس،
أَعی تأهل ،سطح تحصیال  ،سنوا شغل  ،چهاض نوم سرازمان أ همچنرین
برحسب سه نوم أَعی استخدام أجود نداشته اس  .بنابراين ،پیشرايندهای
اجتماع سازمان تأثیری بر اخالق كاض نگذاشتهاند.
 .3پسایندها یا پیامدهای شغلی و سازمانی اخالق کار

بازگوكننرده ايررن اسر كره اخررالق كرراض ترأثیر معنرراداضی بررر
ايرن پررژأهش
ت
تمام پسايندهای چهاضگانه گذاشته اس ؛ بهگونهایكره اخرالق كراض موجرب
كاهش میزان بیگانگ از كاض شده أ عالأهبرآن ،افرزايش اخرالق كراض موجرب
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افزايش تعهد سازمان أ ضَاي شرغل أ دضنهاير  ،میرزان انگیرزش شرغل
شده اس  .دضأاقع ،بايد گف كه تقوي اخالق كاضی از يکسو باعرث كراهش
بیگانگ از كاض أ از سروي ديگرر ،موجرب ايجراد ضَراي شرغل دض افرراد
انگیرزه
شده أ آن ها ضا به سازمان متعهد كرده اسر  .همچنرین ،باعرث ايجراد
ت
كرراضی میرران آنرران شررده اس ر أ ازايررنضأ بايررد برره تقوي ر اخررالق كرراضی
كاضكنان همیشه توجه شود.
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