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 چکیده

شناس ان    اس   ک ج جام  ج    یاجتم ا   یمس ال   ی ازک  ی هانی  در ا نییپ ا  وری به ه   زانی  اخالق کار و م

در ای ن  . اندض ف به شمهد  نیا ایبه ی دالی و اندبج آن پهداختج ینظهان سازمان و صاحب استگذارانیس

 یمطال ج به رو یجامیان  نیدر ا یول  انجام شد  یدولت یهادر ادارات و سازمان متنو ی ل اتمطابار   

مطال ة  شناختی اس  کج بج حاضه پژوهشی جام ج مطال ة .اس  بود  یخال  موفق یخصوص یها شهک 

در س ط  ش هه   وری ب اال  با به ه    یخصوصکار بهنجار  در سج شهک    آن با تقسیم اخالق کار و رابطة

 ةنامج استفاد  شد  اس  . حج م نمون    بود  و از ابزار پهسش شیمای. روش مطال ج پاس  پهداختج تههان

 یفیدر بخ ش توص    قیتحق جینتا. ندا   انتخاب شد ی تصادفیهیگ با روش نمونج بهآورد شد  کجنفه  350

ک ار   میمس تق  تتقس    هی  متغ نیاخ الق ک ار و هم ن     ی نی  وابستج هیاب اد متغ ةر همکج د دهد ینشان م

 یخ دمات   ش هک   نیب   نیاند و در ا بهخوردار بود  یمناسب  یمورد مطال ج از وض  یها بهنجار(  شهک 

 جینت ا  زی  ن ی. در بخش استنباطس ا  اشتجد یمناسبته  یوض  یو آموزش یپژوهش یها نسب  بج شهک 

ی ه ا  لف ج ؤم نیقهار گهفتج و در ب   دأییبه اخالق کار مورد ت بهنجارکار  میتقس هِیثأآن اس  کج ت از یحاک

 یب ا بت ا   مهارتها (  تمهکز به است دادها و282/0ت یبا بتاتوس ج و تمایز نقشها  های  لفجؤم  زین تقسیم کار

را به  یذارگهیثأت نیشتهیب بیت( بج ته115/0ت یکارکنان در سازمان با بتات امالت  و ها( و تماس211/0ت

در  یهیپذ و تخصص تغییهبج  ازین نیلفج توجج بج قوا د و مقهرات و هم نؤاما دو م .اند اخالق کار داشتج

 اند. به اخالق کار نشان نداد  یهیثأسازمان ت

 وری باالهای خصوصی  بهه  تقسیم کار بهنجار  اخالق کار  شهک واژگان کلیدی: 
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 یان مسئلهمقدمه و ب. 1
ی را ب ها  یگام ب ند  یاسالم نیتمدن نو جادیا جه  با فهاهم کهدن بسته مناسب هان یا یانقالب اسالم

 اتی  ب ج ح  دنیرس    یماد هایشهف یکج در آن  الو  به پ یاس . تمدن بهداشتج تمدنِ الگو کی جادیا

و  ه ا  بیام ات  آس   تم دن الزم اس   الز  ای ن  تحق ق   ب های  مد نظه اس  .  انسان یو کمال فکه بجیط

و از ح داکره   و... شناسایی شد  یاقتصاد  یاجتما   یمخت ف فههنگ یها کشور در  هصج یها  یظهف

 ش هف  یب ه ل زوم پ   هی  اخ یه ا  رهبه م ظم انقالب در سال دیکأها بهه  گهفتج شود. ت حوز  نیا  یظهف

دهد  تأکی د ای ن    نشان می 1399تا  1387های  . نگاهی بج ش ارهای سالاس  در همین راستا یاقتصاد

کج در راستای اقتصاد مق اومتی  جه      بود  « حمای  از کار  سهمایج و تولید داخ ی»ش ارها به محور 

ق وت و   ةنقط    ی  اقتص اد ق و  نیز گام دومِ انقالب ةیانیدر بثه اس . ؤبهبود وض ی  اقتصادی کشور م

هم ن ین در س ند الگ وی      اس  .  ش د  فیکشور توص   یهیو نفوذناپذ  س طج ج وگیهی از  ام  مهم

-یافتج بج تناسب است داد و  الق ج ت ا   الی   مهدم ایهان تهبی  1444ایهانی پیشهف  نیز در افق    اسالمی

اند. با این حال رسیدن ب ج  ای متناسب تهسیم شد مهارتی و شاغ  در حهفج   تهین مهاح  م نوی   می

ه ا و   توجج بج وض ی  نیهوهای انسانی س ازمان  یةدر ساکشور جز  و توس ة شکوفایی  رونق اقتصادی

 .نیس  پذیهاخالق کاری آنها امکان

گ ذاران س ازمانی اس  .    یکی از  وام  مورد توج ج پژوهش گهان و سیاس       اخالق کار منابع انسانی

. این اهمی     اس  سازمانی توس ة ها از مهمتهین  وام  تسهیعاصول اخالق کار در سازمان حاکمی ِ

کارکن ان در مح   ک ار س شهی ش د  و       روزانة شود کج بیش از یک سومِ اوقات مفیدمضا ف میآنجا 

هم تأثیهگذار باشد. یکی از  های زندگیتواند در دیگه  هصجمدارانج از شهایط شغ ی میرضای  اخالق

ها در سط  جهانی شد   مش کالت  ساز بهوز مشکالت مت دد بهای سازمانموضو ات اساسی کج زمینج

های دولتی های زیادی را در بخشناشی از فساد و کارهای خالف اخالق کار سازمانی اس  کج نگهانی

و گستهش این فههنی  1( و لزوم توجج بج اخالق کار2004وجود آورد  اس  تقاسمیان   و خصوصی بج

 ناپذیه نمود  اس .ها را اجتنابدر سازمان

                                                                                                                                       
1 Work Ethic 
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 ی ناصه مرب  بس یار کج ههچند دهد انی انجام شد   نشان میایه به روی جام ة نتایج تحقیقات مت ددی کج

ه ایی غ ب ج دارن د ک ج     ارزشوجود دارد  اما کوشی  ایرار  مشارک  و... در فههنی م ی و دینی نظیه سخ 

ها ( کارشناسان مسال  اجتما ی ایهان با توجج بج نتایج پژوهش2009  1کنند تپیهیاخالق کار را تض یف می

دارند  کج اخالق کار در ایهان در وری و سا ات کار مفید روزانج  اذ ان ه دو شاخص میزان بهه و با تأکید ب

یافتج  هه ف هد  تهی قهار دارد. در اغ ب کشورهای توس جدر سط  پایین  مقایسج با کشورها و جوامع صن تی

ت ه از ی ک س ا      میزان ک م  دهد اما در ایهان اینسا   کار مفید انجام می 7طور متوسط روزانج حدود  بج

 ک ار  س ازمان  و در دینی ایهان آرمانی حالی کج در فههنی (. در1375و وزارت کار   1386تم یدفه   2اس 

 شد  اس . شناختج واال و ذاتی ارزشی  نوان بج هموار  کار سنّتی 

ای تولی دی   ه  در کارگا  1377پیمایشی یکی در سال  مطال ة نتایج وض ی  اخالق کار کارکنان در دو

در واح دهای دولت ی  می زان نس بتاال ب االیی از اخ الق ک ار کارکن ان          1382صن تی و دیگهی در س ال  

واحدهای صن تی و میزانی باالته از حد متوسط بهای کارکنان ادارات دولتی را نش ان داد  ول ی می زان    

ق ک ار ب اال و می زان    اخ ال  ةوری و سا ات مفید کار در حد مط وب گزارش نشد  بود. این دوگانبهه 

ه ا  وجود آورد کج ممکن اس  ساختار سازمانی این کارگا  جوری پایین  این فهض را بهای محقق ببهه 

-هایی با به ه  نماید. اما وجود شهک ای باشد کج کارکنان را بج انجام کار تشویق نمیو ادارات بج گونج

سب سازمانی با تهدید مواجج ساخ . با توجج وری باال در کشور  فهض محقق را در مورد ساختار نامنا

در ادارات دولتی و واحدهای صن تی انجام شد  ب ود  محق ق ب ه آن ش د ک ج      پیشین بج اینکج مطال ات 

وری باال و ارتباط آن با اخالق کار کارکن ان را ک ج ت اکنون    های با بهه ساختار سازمانی کار در شهک 

جستجوهای خود بج آن بهخ ورد نک هد  ب ود  مطال  ج نمای د.       مورد بهرسی قهار نگهفتج و یا محقق در

 بندی شد:االت تحقیق بج شهح ذی  صورتؤبنابهاین اهداف و س

 تحقیقهای  پرسشاهداف و . 2

وری ب اال و  های خصوصی ب ا به ه   مهمتهین هدف این مطال ج بهرسی وض ی  اخالق کار در شهک  

                                                                                                                                       
1 Pieri 

 1397های مج س شورای اسالمی سال آمارهای ارالج شد  مهکز پژوهش 2
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 شود:استای هدف اص ی و فهض محقق دنبال میو اهداف ذی  نیز در راس  چگونگی تبیین آن 
 .های خصوصیها با اخالق کار کارکنان در شهک بین توس ج و تمایز نقش   بهرسی رابطة

 .  چگونگی ارتباطات و ت امالت کارکنان و رابطج آن با اخالق کار

 .بین توجج بج قوا د با اخالق کار   بهرسی رابطة

 . دادها و مهارتهای کارکنان با اخالق کاربین تمهکز به است   بهرسی رابطة

  .های خصوصیپذیهی با اخالق کار در شهک بین تغییه و تخصص   بهرسی رابطة

 : اس  ذی های  پهسشگویی بج با توجج بج اهداف  این مطال ج درصدد پاسخ

ن ج  و چگواس    وری باال از چ ج وض  یتی بهخ وردار    های خصوصی با بهه اخالق کار در شهک  -1

 شود؟ تبیین می

ه ای خصوص ی م ؤثه    ها به میزان اخالق کار کارکنان در ش هک  تا چج انداز  توس ج و تمایز نقش -2

 اس ؟

 ؟اس تأثیهگذاری ارتباطات و ت امالت کارکنان یک سازمان به میزان اخالق کار آنان بج چج میزان  -3

 ؟ای داردتوجج بج قوا د با اخالق کار کارکنان چج رابطج -4

 به میزان اخالق کار آنان مؤثه اس ؟چج انداز  های کارکنان تمهکز به است دادها و مهارت -5

 های خصوصی چج تأثیهی به اخالق کار کارکنان دارد؟ پذیهی در شهک تغییه و تخصص -6

 تحقیق . پیشینة3

 و اس نادی  شیوة بج کج «ایهان در کار اخالق و اجتما ی های ارزش»  نوان با ایمقالج در (1382م یدفه ت

 و بج این نتیجج رسید  اس  کج در داد  قهار بهرسی مورد را ایهان در کار اخالق شد   انجام ای کتابخانج

   دم  و اجتم ا ی  هنجاره ای  و ه ا ارزش نظ ام  بح هان  دلی    بج ایهان  جم ج از توس ج حال در جوامع

 و روس تاها  مانن د  کوچ ک  اجتما  ات  در ییک هنجاری  و ارزشی نظام دو وجود دلی  بج و آن استقهار

 اقتص ادی  اجتم ا ی  ه ای نظ ام  در جدی دش  م ن ای  در کار شههها  مانند بزرگ اجتما ات در دیگهی

س بب   ب ج  نی ز  قدیمش م نای در کار آنکج ضمن نیاورد   دس  جب را خود ذاتی هایارزش یافتج  توس ج

 ف   ی  شهایط در بنابهاین داد   دس  از زیادی حد تا را خود ا تبار جدید  اقتصادی -اجتما ی شهایط
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 کش ورهای  از ت ه ض  یف  ک ار   اخ الق  میزان و نیس  یافتجتوس ج نگهش یک جام ج  در کار بج نگهش

 ت ا  م ا  کوچ ک  اجتما  ات  در س نتی  هنجاره ای  و ه ا ارزش نظام هنوز کج آنجا از. اس  یافتجتوس ج

 رفت اری  و شخص یتی  ثب ات  از تهن د   نزدی ک  نظ ام  این  بج کج کسانی بنابهاین اس   تأثیهگذار حدودی

 کج شد  با ث امه همین و دارد وجود قدیمش م نای در کار بج آنها نگهش هنوز و بهخوردارند بیشتهی

 ک م  و داش تج  روستایی منشأ کج افهادی کار در جدیّ  و پشتکار کار  بج  القج و دلبستگی تحهک  میزان

 کس انی  کج حالی در. باشد بیشته تهندنزدیک سنتی هنجاری و ارزشی امنظ بج دیگه  بارت بج و سوادند

 و ارزش ی  نظ ام  از اقتص ادی   اجتم ا ی  جدی د  شهایط در و اندکهد  تحصی  و داشتج شههی منشأ کج

       ب ج  رسد می نظه بج بنابهاین. بهخوردارند تهیکم کار اخالق میزان از اند شد  دورته سنتی هنجاری

 ای ن  محص والت  و ش ود  نمی انجام درس  پذیهیجام ج فهآیند هنجاری  و ارزشی نظام استحکام  دم

 ک ار  اخ الق  ه ای ویژگ ی  و بیاموزند جدیدش م نای در را کار نیستند قادر متأسفانج شههها در فهآیند

 سازند. درونی را جدید

 «دولت ی  ادارات کارکن ان  میان در آن به مؤثه  وام  و کار اخالق»  نوان با را پژوهشی( 1385ت م یدفه

. اس    شد  استفاد  پهسشنامج ابزار و کمی روش از کار اخالق مطال ج بهای پژوهش این در. داد انجام

 مهح ة در گیهی نمونج بهای. اس  تههان استان دولتی واحدهای کارکنان ک یة پژوهش این آماری جام ة

 ههکدام از نفه 10 ت داد سیستماتیک تصادفی گیهی نمونج روش  بج دوم مهح ة در و ادار  60 ت داد اول

 در ک ار  اخ الق  می زان  ک ج  داد نش ان  پ ژوهش  ای ن . اند شد  انتخاب اول  مهح ة در منتخب ادارات از

 رابط ة  پ ژوهش   ای ن  ه ای  یافت ج  بهانگی ز   تأم  نکتة اما. اس  باالته متوسط حد از دولتی هایسازمان

 می زان  مهمت ه  هم ج  از و اجتم ا ی  پایگ ا   اقتص ادی   گ ا  پای ش ههوندی   میزان با کار اخالق م کوس

 .بود افهاد تحصیالت

  ب ج  «ثه ب ه آن ؤبهرسی فههنی کار و  وام   اجتم ا ی م    »( در پژوهشی تح   نوان 1391ت احمدی

بهرسی فههنی کار و  وام  اجتما ی مؤثه به آن در بین کارکنان بزرگتهین سازمان خصوص ی کش ور    

آم اری   در این پژوهش  روش پیمایش و جام  ة کار رفتج  پهداختج اس . روش بجدانشگا  آزاد اسالمی 

 ن وان نمون ج ت ی ین و ب ا      نفه بج 481های آزاد منطقج یک هستند کج از میان آنها تمام کارمندان دانشگا 
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گیهی تصادفی س اد  در ه ه واح د دانش گاهی انتخ اب ش دند. اب زار تحقی ق          استفاد  از روش نمونج

اس  کج با استفاد  از تکنیک تح ی   ام ی  ت یین ا تبار ساز  گهدید  و بهای ت یین پایایی از  پهسشنامج

ضهیب آلفا استفاد  شد  اس . نتایج توصیفی پژوهش  بیانگه آن هستند کج میانگین نمه  فههنی کار و 

داد کج مدیهی  نیز اب اد آن تهمکاری و ت هد( در سط  متوسطی اس   اما نتایج تح ی ی پژوهش نشان 

مشارکتی   دال  سازمانی  رضای  شغ ی  سن و سنوات خدم  به فههنی کار تأثیه مرب  و م ن ادار  

دارند. تبیین فههنی کار به حسب مجموع متغیههای مس تق   بی انگه آن اس   ک ج رض ای  ش غ ی و       

واری انس آن را   % از18های فههنی ک ار هس تند و   کنند بینیتهین پیشتهتیب  قوی سنوات خدم   بج

 کنند.تبیین می

  ب و  ی  بهرسی وض ی  اخالق کار کارکن ان دانش گا  »( پیمایشی را با  نوان 1394قنبهی و فهش ی ت

کارکنان دانشگا   ةطور کج از  نوان آن مشخص اس   ک ی آماری تحقیق  همان انجام دادند. جام ة« سینا

ان د. در ای ن    ای انتخ اب ش د    گیهی تصادفی طبقج روش نمونج نفه از آنها بج 290بو  ی سینا هس  کج 

کار  پشتکار و ج دی  در ک ار  رواب ط س الم و      بستگی و  القج بج ب دِ دل 4پژوهش هم اخالق کار بج 

انسانی در محیط کار  روح جم ی و مشارک  در کار تقسیم شد  و بهای سنجش ههکدام از این اب  اد  

ه ای ای ن پ ژوهش ب ج کم ک         گهدید  اس  . تح ی   داد   استفادپهسش  10و  4  6  10بج تهتیب از 

گهوهی  ضهیب همبستگی پیهسون و تح ی  واریانس  تک tی شام  آزمون استنباطهای توصیفی و  آمار 

 ةطهفج صورت گهفتج اس . نتایج این پژوهش نشان داد کج میان اب  اد مخت  ف اخ الق ک ار رابط       یک

ها نیز  ها  اخالق کار در سایه مؤلفج ق کار در هه یک از مؤلفجم نادار مرب  وجود دارد و با افزایش اخال

 ةیابد. هم نین  به اساس نتایج این پژوهش اخالق کار با جنسی  و س ن کارکن ان از رابط     افزایش می

 م ناداری بهخوردار نیس . 

ق کار در دو مقایسج نمایج چندب دی اخال»( پژوهشی را با  نوان 2012ت و همکاران 1جوپاال  - کوجیزتکا

بود کج پیش ته از جان ب ج ی می  ه و      MWEPمقیاس  ةانجام دادند. هدف این پژوهش توس « کشور

در  MWEPای  های انگ یسی  اس شانیایی و ک ه    نسخج  پژوهش نیا از  شیپهمکاران ارالج شد  بود. تا 

                                                                                                                                       
1 Chudzicka-Czupała 
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 درتالش کهدن د ت ا   جوپاال و همکاران -کارگیهی شد  بودند  کوجیزتکا های دیگه ارزیابی و بج پژوهش

 هم ین منظ ور  ی ک مطال  ة       دهند. ب ج دس لهستانی این مقیاس سنجش اخالق کار را بج نسخة  ینها

 -آمهیک ایی توزی ع ش د     ةبین ا ضای نمون MWEPانگ یسی  سو نسخة  یک ای طهاحی شد: از مقایسج

ین ا ض ای  ب MWEPلهستانی  سوی دیگه نسخةاز  -دانشجو بود  203کارمند و  236این نمونج شام  

پژوهش گهان پ س از     دانش جو ب ود     298کارمن د و   236این نمونج شام   ـ لهستانی توزیع شد  نمونة

 MWEPلهس تانی   این نتیجج رس یدند ک ج نس خة     ونج  بجاز دو نم آمد   دس   بجهای  وتح ی  داد  تجزیج
 استفاد  قهار گیهد.مورد  ها تواند در پژوهش اص ی و انگ یسی آن اس  و می بهابه با نسخة

به کارمن دان   3تأثیه اخالق کار و رفتار کاری غیهسازند » نوان با پژوهشی را  (2016ت 2و ه یم 1 بداهلل

 وام  مهتبط با اخالق ک ار و رفت ار ک اری غیهس ازند       نجام دادند. هدف این پژوهش مطال ةا« دول 

انوی نت ایج حاص   از   ن پژوهش بج تح ی   ث   میان کارمندان دول  در مالزی بود.  بداهلل و ه یم در ای

نش ان داد  اند. پژوهش آنه ا   پهداختج 2015تا سال  2010از سال  4مبارز  با فساد مالزی تحقیقات کمیتة

.  بداهلل و ه یم نتیج ج گهفتن د   بج کمک نیاز اس کهدن  وام  مهتبط با رفتار کاری غیهسازند   رفع کج

به آن سازمان خاص ب کج به رشد ک  جام  ج اث ه منف ی دارد.    تنها   های غ ط در مح  کار نج کج ف الی 

خدمات کام  بج  موم م هدم از جان ب کارمن دان اس  .      ةارال کنندة ود اخالق کار قدرتمند تضمینوج

 ک ی نتایج حاص  از این پژوهش گویای آن اس  کج باال بودن میزان اخالق ک ار م انع از س و     طور  بج

 شود. گام ارالج خدمات میرفتار در مح  کار و هن

اجتما ی م هتبط ب ا اخ الق     - وام  فههنگی »( تحقیقی را تح   نوان 2017جهانگیهی و همکاران ت

آماری این تحقیق پهستاران شاغ   ةانجام دادند. جام « ی در ایالمکار در میان پهستاران: یک مطال ج کمّ

های دولت ی   داد ک  پهستاران شاغ  در بیمارستانهای دولتی شهه ایالم بود. با توجج بج ت  در بیمارستان

گی هی اس تفاد  نش د  و     ه ای نمون ج   نفه بود  اس   در این مطال ج از ش یو   283شهه ایالم کج بهابه با 

 شماری صورت گهفتج اس .  ها با رویکهد ک  آوری داد  جمع

                                                                                                                                       
1 Abdullah 

2 Halim 

3 counterproductive work behavior 

4 Malaysian Anti-Corruption Commission 
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و ب های س نجش    MWEP بهای سنجش اخالق کار از پهسشنامة جهانگیهی و همکاران در این تحقیق

آن نمای انگه  اند. نت ایج ای ن تحقی ق     ساختج استفاد  کهد  محقق ام  فههنگی و اجتما ی از پهسشنامة و

 ةمستقیم و میان اخالق ک ار و طبق    ای رابطة اس  کج میان اخالق کار و هوی  مذهبی و مصهف رسانج

 م کوس وجود دارد. ةاجتما ی رابط

ان د ک ج    ها و ادارات دولتی مورد بهرس ی ق هار گهفت ج   غ ب سازمانپیشین  ا ةهای انجام شددر پژوهش

 .دس  آمد  کج اخالق کار در سط  متوسط و قاب  قبولی اس  جمطال ات  این نتیجج ب ةدر هموبیش  کم

های خصوص ی پهداخت ج و    ها و شهک طور جدی بج وض ی  اخالق کار در سازمان مطال ات پیشین بج

دیگ ه  س وی  ان د. از   وری ب اال ورود نک هد    های خصوصی با بهه سازمانها و طور اخص بج شهک  بج

اثهگ ذاری آن ب ه اخ الق ک ار      ها( و نح وة ساختار و چگونگی توزیع و تقسیم کار بین کارکنان تنقش

 سازد. تاکنون مطال ج نشد  اس  و این دو موضوع پژوهش حاضه را از تحقیقات پیشین متمایز می

 چارچوب نظری. 4

ها و اخ الق ک ار  از دیهب از م ورد توج ج اندیش مندان       کار  تقسیم کار  تخصصی شدن حهفج بجتوجج  

  احی ا     وم  »  امام محمد غزال ی در کت اب   «فاض ج ةآرای اه  مدین»در کتاب  مس مان هم ون فارابی

هی   ه ای اقتص اد  م دی    پ هدازان رش تج   بود  و امهوز  هم نظهیج« مقدمج»خ دون در کتاب  و ابن« الدین

  پهدازند. شناسی و... بج آن می جام ج

ک ار  نگ ا     پهدازانی دانس   ک ج ب ج   نخستین نظهیج یکی ازتوان  دورکیم را می شناسی  وبه و در جام ج 

ب و دورک یم ب ا کت ا   « داریاخالق پهوتس تان و روح س همایج  »فههنگی و اخالقی داشتند. وبه با کتاب 

کج این پژوهش بج بهرسی اب  اد اجتم ا ی اخ الق ک ار ب ا نگ ا         از آنجا«. تقسیم کار اجتما ی دربارة»

مبن ایی خ ود را    ةنظهیات مطهح شد  تالش کهد   نظهی مطال ة پهدازد  محقق پس ازشناختی می جام ج

 نوان چارچوب  های خصوصی باشد  بجکج قادر بج توصیف  تبیین و تح ی  نظام اخالق کار در سازمان

گهف    بایس تی ب ج    ج اینکج موضوع پژوهش در پارادایم کمّی و اثباتی قهار م ی نظهی ارالج نماید. نظه ب

شد کج در این پارادایم جای گیهند  هم نین تالش بهای ساختن اب زاری جه     هایی مهاج ج مینظهیج

کنن دگی  گیهی متغیه تقسیم کار  انطباق آن با شهایط جام ج ایهان و قدرت تبی ین پذیهی و انداز سنجش
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 ن وان   ن استفاد  نشد  را بجتقسیم کار دورکیم کج تاکنون در ایها محقق را به آن داش  کج نظهیة  نظهیج

ای بهای تقسیم کار طهح نمود  و گانجمبنایی و چارچوب نظهی در نظه گیهد. دورکیم اشکال سج نظهیة

 دهد:گونج توضی  میآنها را این

مداری و  ادالن ج ب ودن اس  . از    هنجارمندی  اخالقبهنجار  کج خود دارای سج ویژگی تقسیم کار . 1

ی ابی ب ج   اخالقی صحیحی راهنمای ک نش متقاب   اف هاد باش د و دس        کج مقهراتِنظه وی  هنگامی 

داری بهنجار اس . هنگامی کج افهاد با خویش تن   تقسیم کار  های اجتما ی  ادالنج صورت گیهد پایگا 

تقسیم ک ار اخالق ی     ر مقاب  یکدیگه و ک  جام ج آگا  باشندو از ت هدات خود د کهد  با هم بهخورد

و ب ود    بهخ وردار   هایی بهابههای اجتما ی از فهص  یابی بج پایگا بهای دس  افهاد کجزمانی  و اس 

ه ای ف وق      تقسیم کار  الو  به ویژگیها و  الیق فهدی اشخاص باشد متناسب تواناییها  این پایگا 

 (. 1388تسیدمن  اس   ادالنج نیز 

هه گا  تقسیم کار نتواند پیوندهای میان افهاد را ت هیف کند   دم کنتهل اخالقی . تقسیم کار نابهنجار: 2

قاب  تت هدات م و شد  پهاکندگی جای ایجاد همبستگی  منجه بج بج تقسیم کار شود. یا آنومی حادث می

 . شوند نادید  گهفتج می

 دلی  بجتنها و  نبود  قوانین با اخالقیات تطابق نداشتج یا مناسب زمانج کج. تقسیم کار اجباری: هنگامی 3

 ش وند  منف   افهاد خاصی کج قادر بج حفظ قوانین با توس  بج فهیب  زور و سن  هستند  حف ظ م ی  

 (. 1387تپامالجی   شود  مال این قوانین منجه بج تقسیم کار اجباری میاِ

« تقس یم ک ار اجتم ا ی    درب ارة »کت اب   واع تقسیم ک ار و ب ا مطال  ة   ة انهای ذکه شدویژگی با توجج بج

مؤلفج  5ای بهای سنجش میزان تقسیم کار بهنجار استخهاج گهدید و در نهای  در گانج 21های شاخص

 نوان مدل  م ی تحقیق آورد  شد  کج مبنای استخهاج فهض یات و   بندی شد کج در نمودار زیه بجدستج

 پژوهش بود  اس :   نامج اینتدوین پهسش
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 : مدل عملیاتی تاثیر تقسیم کار بهنجار  از نظر دورکیم بر اخالق کار 1نمودار شماره 

 هافرضیه

 ک ار  اخ الق  می زان  ه ای خصوص ی ب ا   شهک  کار بهنجار در تقسیم رسد بین بج نظه میفرضیة اصلی: 

 رابطج وجود دارد.  کارکنان

 های فرعیفرضیه

های خصوصی با می زان اخ الق ک ار کارکن ان رابط ج       ها در شهک  نقش وس ةرسد بین ت بج نظه می .1

 .وجود دارد
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 کارکنان رابطج وجود دارد.  اخالق کارت امالت کارکنان با یکدیگه و  و ها تماسرسد بین  بج نظه می .2

کارکنان رابط ج وج ود    اخالق کار سازمانی و یو حقوق یقوا د اخالق بج رسد بین توجج بج نظه می .3

 .دارد

 زانی  مو  یخصوص   ه ای  کارکن ان در ش هک    مهارتهایبه است دادها و  رسد بین تأکید بج نظه می   .4

 کارکنان رابطج وجود دارد. اخالق کار

ی و می زان  خصوص   ه ای  کارکن ان در ش هک    یهپ ذی  و تخصص هییتغ رسد بین نیاز بج بج نظه می .5

   کارکنان رابطج وجود دارد. اخالق کار

 روش تحقیق

 یانتخاب شد و ابزار مورد استفاد  ب ها  ی نوان روش اص  بج شیمایروش پ پژوهش   یج ماهتوجج ب با

ه ا دو ش اخص   . بهای انتخ اب ش هک   بودساختج و محققمند ساخ  یها هسشنامجپها   داد  یگهدآور

 یی کج از زمان تأسیس تاکنون توس  ة هاوری باال تشهک بودن یا  دم وابستگی دولتی و بهه خصوصی

 ن وان   های خ ود ش د  بودن د و از آنه ا ب ج     ی و کیفی قاب  قبولی داشتج و موفق بج گستهش ف الی کمّ

هایی شود( در نظه گهفتج شد. از طهف دیگه تصمیم به آن شد کج شهک نام یاد میهای صاحبشهک 

ه ای  هک کج در آنها نقش نیهوهای انسانی اهمی  بیشتهی دارند  مورد سنجش قهار گیهند  بنابهاین ش

 ول ی در نهای   جام  ة    آماری قهار گهفتند  آموزشی  خدماتی و پژوهشی در جام ةمخت فی در زمینج 

را  آماری این تحقیق جام ةآماری بج سج شهک  کج حاضه بج همکاری با محقق شدند  محدود گهدید  

ت    "تی   و خ دما "س فیه "  آموزشی "نقش ک یک"های پژوهشی  کارکنان و مدیهان شاغ  در شهک 

آم اریِ   با توجج بج این ک ج ت  داد جام  ة   . اس  نفه 1400دهند کج ت داد آنان بهابه با  تشکی  می "سی

نف ه ب ود  در ای ن     100  زی ه  "ک ی ک نق ش "پهدازی اطال ات  کارکنان و مدیهان شهک  پژوهشی داد 

نفه و  700 "سفیه"های خارجی  آموزشی زبان . کارکنان و مدیهان موسسةانجام شد شماریشهک  تمام

 نفه بج صورت تصادفی انتخاب گهدیدند.  100و  124نفه بود  کج از میان آنها بج تهتیب  500سی  ت 

ه ا و  می زان تم اس  "  "ه ا در س ازمان  توس ج و تمایز نقش"ب د:  5متغیه مستق  تقسیم کار بهنجار در 

ه ای  اس ت دادها و مه ارت   تمهک ز ب ه  "   "پ ذیهی در س ازمان   تغییه و تخص ص "  "ت امالت کارکنان
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وابستج اخ الق ک ار نی ز از    مورد بهرسی قهار گهف . بهای سنجش متغیه  "توجج بج قوا د"و " کارکنان

 رواب ط "  "  یو ج د  پشتکار"  " کار بج و  القج یدلبستگ"استاندارد پتی در اب اد چهارگانج:  پهسشنامة

استفاد  ش د  اس  . ب های س نجش      "کارو مشارک  در  یجم  روح"و " در مح  کار یسالم و انسان

متخصص در ای ن   از نظهات محققین و اساتید  ها انتخاب بهتهین گویج جه   ا تبار و پایایی پهسشنامج

و شد  داد   ارجاعبج اساتید و متخصصان دوبار    شد  نیتدو ةپهسشنام   ینها در گهدید.استفاد  زمینج 

ای ن تحقی ق از ن و ی     ة. بدین تهتیب پهسشنامج شداز نظهات آنها بهای تصحی  پهسشنامج کمک گهفت

نیز از آزم ون آلف ای کهونب ا      آزمون پایایی پهسشنامج بهای  .گهدید بهخوردار محتوایی تصوری(ا تبار 

ه ای دو متغی ه    جتم امی مؤلف    پایایی مناس ب  دهندة( نشان1استفاد  گهدید کج نتایج در جدول شمار  ت

 وابستج تاخالق کار( و مستق  تتقسیم کار بهنجار( اس . 
 

 آزمون متغیرها:  نتایج آلفای کرونباخ پیش1جدول شماره 

 تعداد گویه مولفه متغیر
میزان آلفای 

 کرونباخ

تقسیم کار 

 بهنجار

 726/0 10 ها در سازمانتوس ج و تمایز نقش

 702/0 9 کارکنان و ت امالت ها تماسمیزان  

 795/0 10 در سازمان یتوجج بج قوا د اخالق

 822/0 12 تمهکز به است داد و مهارتهای کارکنان

 717/0 8 پذیهی در سازمانتغییه و تخصص

 اخالق کار

 820/0 16 و  القج یدلبستگ

 777/0 12  یپشتکار و جد

 825/0 14 در مح  کار یروابط سالم و انسان

 770/0 8 رک  در کارو مشا یروح جم 
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 های تحقیق: یافته. 5

 های توصیفی:  الف( یافته

نفهی پژوهش را زنان  و نیمی دیگه را م هدان تش کی     350دهد نیمی از حجم آماری ها نشان مییافتج

درصد از آنها  لیسانس ب ود    72سال و میزان تحصیالت  31گویان حدود دهند. میانگین سنی پاسخمی

گوی ان در  درصد از پاسخ 9اند. حدود سال را گزارش کهد  5کاری زیه  از افهاد سابقةدرصد  75اس . 

 دهند. ها تشکی  میمدیهان و بقیج را کارشناسان و کارمندان اداری شهک  ردة

های اص ی این تحقیق بهرسی وض ی  اخالق کار کارکنان و میزان تقسیم کار بهنجار در شهک پهسش 

گوی ان می زان   درصد از پاسخ 88شود  بیش از مالحظج می 2کج در جدول شمار  مذکور بود. همانطور 

قس متی م ورد    5اند. این متغیه در قالب چهار مؤلفج و در یک طی ف  اخالق کار باالیی را گزارش کهد 

های خصوص ی  شد  بنابهاین میزان اخالق کار در شهک  5از  4.86سنجش قهار گهف  کج میانگین آن 

نمه   5ها نیز از اس . میزان متغیه مستق  ی نی تقسیم کار بهنجار در ساختار سازمانی شهک بسیار باال 

می زان    ه ای خصوص ی  گوی ان  در ش هک   توان گف  از نظه پاسخرا کسب کهد  اس . پس می 3.60

اخالق کار و میزان تقسیم کار بهنج ار  از وض  ی  بس یار مناس ب و ب االیی بهخ وردار ب ود  اس  .         

ه ای اس تنباطی   تقسیم کار بهنجار با اخالق ک ار نی ز در یافت ج    گانة پنجهای ی ارتباط بین مؤلفجچگونگ

 شود.   توضی  داد  می

 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب متغیر اخالق کار2جدول شماره 

 شاخص خی ی زیاد زیاد متوسط کم خی ی کم 

 درصد ت داد درصد دت دا درصد ت داد درصد ت داد درصد ت داد
میانگین 

 از پنج

انحهاف 

 م یار

اخالق 

 کار
0 0/0 0 0/0 7 2 34 7/9 309 3/88 86/4 40/0 

تقسیم 

ک    ار 

 بهنجار

1 3/0 17 9/4 123 1/35 188 7/53 21 0/6 60/3 69/0 
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 های استنباطی: ب( یافته

س ازمانی  س ن و    شود بین متغیهه ای جنس ی   پس     مالحظج می 3گونج کج در جدول شمار  همان 

م ناداری وجود ندارد. هم نین  افهادی کج در شهک  خ دماتی   رابطة سابقج کار کارکنان با اخالق کار 

سی مشغول ف الی  هستند  میزان اخ الق ک ار ب االتهی را نس ب  ب ج دو ش هک  دیگ ه گ زارش          ت 

دهد  بج این م ن ا ک ج ب ا    می اند. متغیه تحصیالت نیز ارتباط منفی و م ناداری با اخالق کار نشان نمود 

رسد ک ج ب ا اف زایش    نظه می یابد. بج گویان کاهش میافزایش تحصیالت  میزان اخالق کار در بین پاسخ

رود و ای ن منج ه ب ج ک اهش انگی زة      تحصیالت  انتظارات و توق ات بهآورد  نشد  افهاد نیز باالته می

گ هدد.  بج کاهش میزان اخالق کار در افهاد می های سازمانی شد  و در نهای  منجهمشارک  در ف الی 

 ط بد. تهی را میهای بیشته و دقیقالبتج تأیید این فهض  انجام پژوهش
 یا نهیزم یرهایبر حسب متغ متغیر اخالق کار یاستنباط  آزمون: 3جدول شماره 

 میانگین ای متغیههای زمینج
انحهاف 

 م یار
T Sig 

 جنسی 
31/22008/18 زن

226/0 822/0 
87/21993/17 مهد

 نوع سازمان

 میانگین موارد
انحهاف 

 م یار
F Sig 

 198/23 51/210 پژوهشی

 889/17 58/219 آموزشی 000/0 362/22

 581/9 81/226 خدماتی

پس  
 سازمانی

 میانگین موارد
انحهاف 

 م یار
T Sig 

کارمند و 
 کارشناس

08/220 01/18 
056/0- 956/0 

 95/17 27/220 مدیه

 Sig پیهسون متغیه

 096/0 -089/0 سن

 000/0 -199/0 تحصیالت

 134/0 -080/0 سابقج کار
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تقسیم کار بهنجار به اب اد چهارگانج  گانة پنجهای مؤلفجپیوند میان پژوهش و های  پهسشبهای پاسخ بج 

گ هدد  تم امی   مالحظج می (4اخالق کار از آزمون پیهسون استفاد  شد  همانطور کج در جدول شمار  ت

مرب  و مستقیم دارند  بج این م ن ا ک ج ب ا اف زایش تقس یم ک ار        د متغیه مستق  با اخالق کار رابطةاب ا

 488/0ب ا می زان   « ه ا  توس ج و تم ایز نق ش  » شود. مؤلفة بهنجار به میزان اخالق کار کارکنان افزود  می

اخ الق  »کمتهین ارتب اط را ب ا    289/0با میزان « نانها و ت امالت کارکتماس» لفةبیشتهین ارتباط و  مؤ

 اند.   داشتج«کار

 و نحوةوری باال های خصوصی با بهه اص ی پژوهش چگونگی وض ی  اخالق کار در شهک پهسش 

گویان میزان اخالق کار باالیی را گزارش نمودند و آزم ون  گونج کج ذکه شد  پاسختببین آن بود و همان

دارای ارتب اط مرب   و م ن ادار ب ج می زان      « اخالق کار»و « تقسیم کار بهنجار»داد کج پیهسون نیز نشان 

ش ود. پ س    افزود  می« اخالق کار»به میزان « تقسیم کار بهنجار»این م نا کج با افزایش    بجاس  482/0

ه ای  ش هک  ها و توان گف  کج میزان اخالق کار باال  تاب ی از میزان تقسیم کار متناسب در سازمانمی

طور ذاتی دارای اخالق کار پایینی نیس تند  ب ک ج    ها بجخصوصی اس . این پژوهش نشان داد کج ایهانی

 . اس  ای اجتما ی وابستج بج دیگه متغیهها از جم ج نوع تقسیم کار سازمانی نوان پدید  اخالق کار بج

 : همبستگی متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق4جدول شماره 

 کار تقسیم

 بهنجار

بج تحول   ازین

تخصص و 

در  هییتغ

 سازمان

تمهکز به 

است داد و 

 افهاد ییتوانا

توجج بج 

مقهرات 

و  یاخالق

 یحقوق

 و ها تماس

ت امالت 

 کارکنان

و  کار میتقس

توس ج 

 نقشها

 متغیهها

 و  القج یدلبستگ 461/0** 300/0** 387/0** 480/0** 371/0** 511/0**

  یپشتکار و جد 444/0** 244/0** 348/0** 391/0** 339/0** 449/0**

**325/0 **231/0 **239/0 **245/0 **187/0 **397/0 
روابط سالم و 

 یانسان

**349/0 **285/0 **260/0 **242/0 **266/0 **364/0 
و  یروح جم 

 مشارک 

 اخالق کار 488/0** 289/0** 362/0** 410/0** 358/0** 482/0**
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  آورد  ش د  اس  . ب ه اس اس     5در ج دول ش مار  ت    شش م پ ژوهش  دوم ت ا   های پهسشپاسخ )

به  "ها توس ج و تمایز نقش"های م ادالت ساختاری و هم نین آزمون پیهسون  اثهگذاری  خهوجی

ه ا داش تج    میزان اخالق کار کارکنان مورد تأیید قهار گهفتج و بیشتهین تببین را در بین س ایه مؤلف ج  

های مورد مطال  ج   در شهک  "هاتوس ج و تمایز نقش"هه واحد از   بارت دیگه با افزایش اس . بج

دوم پ ژوهش نی ز پاس خ    پهسش شود  بج این تهتیب بج واحد بج متغیه اخالق کار افزود  می 282/0

ای متم ایز از  شود کج هه فهد  ف الی   و وظیف ج  با ث می  تمایزیابی نقشی توان گف داد  شد. می

  یبج ف الو در نهای  منجه کند  ایجاد میبودن  احساس مفیددر فهد مه  دیگهی انجام دهد کج این ا

ب ج م ن ای    ه ا  نق ش  نیب   قی  کار دق میو تقس یابیزیتما شود. البتج میکار  طیدر مح دیسازند  و مف

-ی کج منجه بج روزمهگی میو تکهار نواخ کی هایکار انجاممحبوس ماندن فهد در نقش خود و 

دستیابی بج  یافتج و توس جیکدیگه ها متناسب با  سازمان و نقش ع تقسیم کار نیس . در این نو شود 

 یابد.اهداف سازمان تسهی  می

  تأثیهگذاری ارتباطات و ت امالت کارکن ان ی ک س ازمان ب ه می زان      »سوم با  نوان پهسش پاسخ بج

مورد  05/0چکته از و مقدار م ناداری کو 115/0  با میزان بتای «؟اس اخالق کار آنان بج چج میزان 

الزم و  ةب ج ان داز   گهیک د یبا  ارتباطات کارکنان ها  شهک  نیدر ارسد نظه می لید قهار گهف . بجأت

نمای د. ارتباط ات   سازمانی پی هوی م ی  ها و نظم درونالبتج این ت امالت از قا د  .وجود دارد یکاف

ه ای س ازمان   ها  اهداف و بهنامجشکارکنان با یکدیگه با ث اطالع آنها از دیگه بخ سازمانیدرون

  .اس  آن هماهنگی بیشته افهاد در راستای دستیابی بج اهداف سازمانی گهدید  کج نتیجة

  اگه چ ج  « ای دارد؟توجج بج قوا د با اخالق کار کارکنان چج رابطج»چهارم با  نوان  پهسشپاسخ بج

اهد  شد  اما تح ی  م ادالت ساختاری در آزمون پیهسون  ارتباط م ناداری بین دو متغیه مذکور مش

ثیهی ب ه اخ الق ک ار    أقوا د سازمانی ت ةدر این مورد نشان داد کج در حضور متغیههای دیگه  مؤلف

  یید نشد  اس .أندارد و بنابهاین  وجود رابطج در فهضیة مذکور ت

 "اخالق کار در  و ارتباط آن با "یخصوص های کارکنان در شهک های مهارتبه است دادها و  تأکید

پنجم مورد بهرسی قهار گهف  ک ج نت ایج آن ه م در آزم ون پیهس ون و ه م در م  ادالت        پهسش 
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میزان بتای این متغیه بهاب ه    گویان نشان دادمرب  و م ناداری را به اخالق کارِ پاسخ ثیهأساختاری ت

رسد در این نظه می بج چهارم این مطال ج نیز تأیید شد. ةگزارش شد  اس . بنابهاین فهضی 211/0با 

ه ا  گیهد  واگذاری نق ش ها به اساس است دادها و توانایی افهاد صورت میها واگذاری نقششهک 

ها در زمان شهک   نین استفاد  بهینةها با ث کارایی بیشته افهاد و همها و مهارتبه اساس توانایی

زیادی را بهای آموزش اف هاد   هزینةهای خصوصی  زمان و گهدد  بج این م نا کج شهک و هزینج می

ت وان گف   توج ج ای ن      بارت دیگه می کنند. بجدر غیه از تخصص و مهارت خودشان صهف نمی

توان د با  ث   ها و ادارات دولتی اس  کج این خود م ی ساالری بیش از شهک ها بج شایستجشهک 

 وری گهدد.ارتقای میزان بهه 

  های خصوص ی چ ج   پذیهی در شهک تغییه و تخصص»ی تحقیق ی نپهسش بهای پاسخ بج آخهین

اخالق و میزان کارکنان  یهپذی و تخصص هییتغدو متغیه  ةرابط« تأثیهی به اخالق کار کارکنان دارد؟

در آزمون پیهسون مرب  و م نادار گزارش ش د   امّ ا در حض ور س ایه متغیهه ا در م  ادالت        کار

و  هیی  تغ و بنابهاین  فهضیة وجود رابطج  ب ین نی از ب ج    داشتج 05/0ساختاری میزان م ناداری باالی 

کارکنان رد شد  اس . ب ا توج ج ب ج     اخالق کاری و میزان خصوص های در شهک  یهپذی تخصص

گی هد  بن ابهاین نی از ب ج     ها در حد مناسبی صورت میپذیهی در این شهک  اینکج تغییه و تخصص

 شود. رد می تغییه از سوی کارکنان گزارش نشد  و این فهضیج

با توجج بج ضهایب مسیه  فهضیات تحقیق مورد بهرسی ق هار   5 ةهمانطور کج ذکه شد  در جدول شمار

و  «کارکن ان  ه ای  مه ارت ب ه اس ت دادها و    تأکی د »  «ه ا توس ة نقش»های  گهف   به این اساس مؤلفج

 اند و   الو  ب ه فهض یة    داشتج «اخالق کار»ثیه را به أبج تهتیب بیشتهین ت «ها و تبادالت کارکنان تماس»

نی از ب ج   »و  «توجج بج قوا د و مق هرات »ین پژوهش تأیید گهدید. دو مؤلفة ا 4و  2  1اص ی  فهضیات 

 در این مطال ج تأیید نگهدید. 5و  3 و بج این تهتیب  فهضیة نداشتج «اخالق کار»ثیه م نادار به أت «تغییه
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 : ضرایب وزنی رگرسیون5جدول شماره 

متغیه 

 وابستج

مسیه 

 تاثیه
 بهآورد متغیه مستق 

خطای 

 استاندارد

میزان 

 بحهانی
 م ناداری

بهآورد 

 بتا

 282/0 000/0 738/3 032/0 119/0 هاتوس ة نقش ---> اخالق کار

 ---> اخالق کار
توجج بج قوا د و 

 مقهرات
009/0 024/0 367/0 714/0 026/0 

 ---> اخالق کار
به است دادها  تأکید

 هامهارتو 
060/0 024/0 472/2 013/0 211/0 

 058/0 435/0 781/0 039/0 030/0 نیاز بج تغییه ---> اخالق کار

 115/0 034/0 125/2 028/0 059/0 ها و تبادالتتماس ---> اخالق کار

 
اس تفاد    AMOS با نهم اف زار  یاز مدل م ادالت ساختار بهای تح ی  استنباطی و آزمون نظهیج تحقیق 

 نماید.   دار ذی  مناسب بودن مدل نظهی تحقیق را تأیید میشد. نمو

 
 های تقسیم کار بهنجار شده بر اخالق کار : تاثیر مولفه2نمودار شماره 
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 گیری نتیجه. 7

ها نس ب   گذاران اجتما ی و اقتصادی  میزان اخالق کار پایین ایهانییکی از مسال  مورد توجج سیاس 

فههنی و اخالق ک ار ب ا تأکی د ب ه دو      های انجام شد  در حوزةپژوهشبج دیگه کشورها اس . نتایج 

وری پایین  میزان اخالق کار پایین ایهانیان را تأیید شاخص میزان اندک سا ات کار مفید روزانج و بهه 

ه ای ص ن تی و ادارات دولت ی ص ورت گهفت ج و      نمایند. اغ ب مطال ات انجام شد  به روی کارگا می

وری و س ودآوری ب اال   هایی با به ه   شهک  بویژ های خصوصی و هی دربارة شهک های کمتپژوهش

ای اس    انجام شد  اس . فهض محقق این بود کج ساختار سازمانی شهک  و نحوة تقسیم کار بج گونج

شود. این مطال ج  کارکن ان س ج ش هک  خصوص ی ب ا      کج موجب ایجاد انگیز  و ارتقای اخالق کار می

مح وری ای ن تحقی ق  بهرس ی     پهس ش  و ساختار سازمانی آنها را مورد مطال ج قهار داد. وری باال بهه 

ه ای روانشناس ی   وض ی  اخالق کار کارکنان و چگونگی تبیین آن بود؟ تئوریهای متف اوتی در ح وز   

اخالق مورد مطال ج قهار گهف  کج در نهای  تئوری تقسیم کار  ... در زمینةشناسی وکار  اقتصاد  جام ج

  "ها و ت امالت کارکن ان میزان تماس"  "ها در سازمانتوس ج و تمایز نقش" مؤلفة 5دورکیم با  بهنجار

توج ج ب ج   "و  "ه ای کارکن ان  تمهکز به اس ت دادها و مه ارت  "   "پذیهی در سازمان تغییه و تخصص"

استاندارد پت ی   ج اخالق کار نیز از پهسشنامةمورد بهرسی قهار گهف . بهای سنجش متغیه وابست "قوا د

در مح     یسالم و انس ان  روابط"   " یو جد پشتکار"   "کار بج و  القج یدلبستگ"در اب اد چهارگانج: 

 استفاد  شد.  "و مشارک  در کار یجم  روح"و  "کار

 هسش نامج بن دی ش د   از روش پیم ایش و از پ    با توجج بج هدفی کج این پژوهش به اساس آن ص ورت 

-با به ه  کارکنان سج شهک   یتمام  پژوهش نیا یآمار ةجام ق استفاد  شد  اس .  نوان ابزار تحقی بج

-نمونجمیان  نیز ابود  و انفه  1400روی هم رفتج اند کج  وری باالی پژوهشی  آموزشی و خدماتی بود 

نیم ی را    آماری پ ژوهش  ها نشان داد کج از حجم جام ة. یافتجشد  اس  تخابنفه ان 350با حجم  ای

درص د   72سال  میزان تحص یالت   31گویان دادند  میانگین سنی پاسخن و بقیج را مهدان تشکی  میزنا

گویان در مورد وض ی  پاسخ ةسال بود  اس . نمه 5کاری اکرهی  آنها زیه  از آنها  کارشناسی و سابقة
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ن میزان تقسیم ک ار  هم نیدهد. گویان را نشان میبود  کج اخالق کار باالی پاسخ 5از  4.86اخالق کار 

دهد. متغیههای جنس ی   س ن    بود  کج وض ی  بسیار مناسبی را نشان می 3.60  نمه  5بهنجار نیز از 

ها نشان داد کج با افزایش م ناداری را با اخالق کار نشان ندادند. یافتج و پس  سازمانی رابطةکار  سابقة

گونج تفسیه نمود کج با اف زایش تحص یالت    ینتوان ایابد کج میتحصیالت میزان اخالق کار کاهش می

رود و این منجه بج کاهش انگیزة مشارک  افهاد در انتظارات و توق ات بهآورد  نشد  افهاد نیز باالته می

 گهدد.های سازمانی شد  و در نهای  منجه بج کاهش میزان اخالق کار آنها میف الی 

کار با اخالق کار با استفاد  از آزم ون همبس تگی پیهس ون     تقسیم گانة پنجهای ارتباط بین تمامی مؤلفج

رود  در ها  میزان اخالق کار باالته م ی تأیید شد  بج این م نا کج با افزایش تقسیم کار بهنجار در شهک 

بیش تهین ارتب اط ب ا اخ الق ک ار را نش ان داد. ب ه اس اس          "ه ا توس ج و تم ایز نق ش  " لفةاین بین مؤ

-توس ج و تمایز نقش"  نین آزمون پیهسون  فهضیة وجود رابطةاختاری و همهای م ادالت س خهوجی

توس  ج و تمایزی ابی   "بج این م نا ک ج ب ا اف زایش      درصد تأیید گهدید 28با اخالق کار کارکنان با  "ها

می زان  "وج ود رابط ج ب ین     . فهض یة شودهای مذکور به میزان اخالق کار افزود  میدر شهک  "نقشها

را ب ا اخ الق   مرب  و م ن اداری   درصد  رابطة 11.5خالق کار نیز با با ا "ت امالت کارکنان ارتباطات و

ارتب اط  و  "یخصوص   های کارکنان در شهک های مهارتبه است دادها و  تأکید"کار نشان داد. فهضیة 

 فهض یة  3داد. بج ای ن تهتی ب    درصد نشان 21مرب  و م ناداری را بج میزان  آن با اخالق کار نیز رابطة

تغییه و تخص ص "و  "توجج بج قوا د"وجود رابطج بین  . اما دو فهضیةفه ی این پژوهش  تأیید شدند

  با میزان اخالق کار کارکنان  در آزمون م ادالت س اختاری رد ش د   " های خصوصیپذیهی در شهک 

ای وجود ن دارد.  بطجبا اخالق کار را "پذیهیتغییه و تخصص"و  "توجج بج قوا د"میان بج این م نا کج 

ه ای اجتم ا ی   ای اجتما ی تح  تأثیه دیگه پدی د   نوان پدید  این مطال ج نشان داد کج اخالق کار بج

ه ای   ها قهار دارد  از آنجایی کج این مطال  ج ب ه روی ش هک     دیگه مانند تقسیم کار بهنجار در سازمان

و در ب ین  ت ه   گس تهد  آم اری   جام  ة  گهدد در ی ک وری باال انجام شد   پیشنهاد میخصوصی با بهه 

 های دولتی انجام شود.  وری باالیی ندارند و هم نین در سازمان های خصوصی کج بهه  شهک 
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