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 سرآغاز

هـاي    عرصـه  در اخالقـی  هـاي  ارزش و اخـالق  نقـش  بـه  توجه
 خواهـد  و داشته وجود بشر تاریخ طول در همواره زندگی مختلف
 کـه  بوده جهت آن از بیشتر اخالقیات نقش به توجه این .داشت
 آسـمانی  و الهـی  هـاي  ارزش به انکارناپذیر گرایشی بشر فطرت
 و شناسـایی  از اسـت  تعبـار  اخـالق  مدیریت ).1( دارد و داشته

ها   سازمان .سازمان درها      رفتار هدایت برايها      ارزش بندي اولویت
 در را اخالقیـات  تواننـد   مـی  اخـالق  مدیریت برنامه یک ایجاد با

 کمـک ها      سازمان به اخالقهاي    برنامه .کنند مدیریت کار محیط
 حفظ را خود اخالقی عملکرد آشفته شرایط در بتوانند تا کنند می
 مـدیریت  علمـی هـاي     زمینه از یکی اخالق مدیریت امروزه .ندک
 علمـی  ابزار چندین واي    برنامه رویکرد داراي که رود  می شمار به

 خـط  رفتار، کدهاي اخالق، کدهاي :از عبارتندها      ابزار این .است

  )مروريمقالۀ (
  فراتحلیل رویکرد با سازمان در کار القاخ پیامدهاي

  2جلیسه لطیفی سلیمه ،*1رنگریز دکترحسن

  تهران ،خوارزمی دانشگاه مدیریت، دانشکده کار، و کسبمنابع انسانی و  مدیریت گروه. 1

  تهران ،خوارزمی دانشگاهگرایش رفتار سازمانی،  دولتی، مدیریت گروه. 2

  )1/12/95:پذیرش تاریخ ،28/9/95:دریافت تاریخ(

 
  دهیچک

 و رانی توجه مـد ي کاريطهای در محرمسئوالنهی و غیرقانونی غ،یراخالقی غي کارهازانی مشیها و افزا  تر شدن روزافزون سازمان   دهیچیبا پ  :نهیزم
ن با استفاده از  اخالق کار در سازمايامدهای پیی حاضر شناساقیهدف از تحق.  اخالق معطوف شده استتیریصاحبنظران به بحث اخالق کار و مد  

  . استلی فرا تحلکردیرو
ـ  پا ق،یـ  تحق يجامعـه آمـار   .  انجام شده اسـت    لی فراتحل کردی است که با استفاده از رو      یفی حاضر از نظر هدف توص     قیتحق :روش هـاي    نامـه انی
 سـال  15 بـوده کـه در طـول         اخالق کار در سـازمان     يامدهای درباره پ  یقیتحق -ی چاپ شده در مجالت علم     قاتی ارشد و دکترا، و تحق     یکارشناس
 يریـ  بـا اسـتفاده از روش نمونـه گ       قیـ  تحق 24 اخالق در داخل و خارج از کـشور انجـام شـده اسـت کـه تعـداد                    نهیدر زم ) 1380-1395(گذشته  

 از ازیهاي مورد ن به منظور گردآوري داده.  شده استلی فراتحلندیعنوان نمونه وارد فرا  را داشتند بهیهاي درون گنج هدفمند که مالك-یرتصادفیغ
  . انجام شد)محاسبه اندازه اثر (CMA2ها با استفاده از نرم افزار   دادهلی و تحلهیتجز.  فرم کدگذاري استفاده شدکی
اثـر   اندازه يدارا)  درصد29/ 2( قی تحق7 بوده و تعداد 3/0 ری اندازه اثر زيدارا)  درصد 5/37 (قی تحق9 انجام شده،  قی تحق 24 انیاز م  :ها افتهی
  . دارند5/0 ياندازه اثر باال)  درصد3/33( قی تحق8 تعداد نی بوده و همچن5/0 تا 3/0 نیب
 تی رضا ،ي کار ی زندگ تیفی ک يرهای، متغ )1988( اندازه اثر و متناسب با جدول کوهن         يها  افتهی نشان داد براساس     لی فراتحل جینتا :يریگ جهینت

 رد، عملکـ )یرابطه منفـ ( ی سازمان یگانگی خدمات، ب  تیفیک.  اندازه اثر هستند   نیشتری ب ي دارا یقابت ر تیو مز ) یرابطه منف ( ی تعهد، تنش شغل   ،یشغل
 ی و سخت کوش  ي کار ی رفتار انحراف  فه،ی وظ تی هو يرهایمتغ.  اندازه اثر متوسط هستند    ي و صداقت دارا   يور ، بهره )یرابطه منف ( ، استرس يا فهیوظ
  . هستندینیی اندازه اثر پايدارا
  
   اندازه اثرل،ی اخالق کار، فراتحل:گان واژدیکل
 

________________________________________________________________________________________  
  rangriz @ khu.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 ریـشۀ  ).2( اخالقـی  معضالت حل هاي روش وها    رویه ها، مشی
 در بایـد  را کارکنـان  و مـدیران اي  ه  فعالیت وها      رفتار از بسیاري
 صورتهاي    تحقیق .کرد وجو جست اخالقی هاي ارزش و اخالق
 ارزش برایـشان  اسـالمی  اخالق که کسانی دهد  می نشان گرفته
 تعهـد  دارنـد  تمایـل  نتیجه در و هستند راضی خود شغل از است

 موضـوع  اهمیـت  بحـث  در ).3( باشـند  داشـته  کـار  در بیشتري
 در ضعف و کار اخالق بهها      سازمان توجهی یب که گفت توان می

 و سـازمان  انـسانی  نیروهاي با برخورد در اخالقی اصول رعایت
 بـه هـا       سازمان براي را مشکالاتی توانند  می بیرونی، نفعمان ذي

. ببـرد  سوال زیر را آن اقدامات و سازمان مشروعیت و آورد وجود
 کـار اي    حرفـه  ايسازمانه در دهند  می ترجیحها      سازمان کارکنان

 باعـث  بـودن، اي    حرفـه  از ناشـی  اخالقی، محیط یک زیرا کنند
 شغلی رضایت افزایش و گروهی کار در ناخوشایند عوامل کاهش

 بـر اي    حرفـه  اخـالق .)4( شود  می همکاران بین مناسب روابط و
 و شـغلی  رضـایت  سـازمانی،  تعهـد ( شغل به نسبت افراد نگرش

 از متــأثر کــار، اخــالق ).5( گــذارد  مــی تــأثیر)شــغلی وابــستگی
 جوامـع  اینکـه  .اسـت  جامعـه  فرهنگ بر حاکم کلی هاي نگرش
 را خود میزان چه به و اند اخالقی اصول پایبند حد چه تا انسانی

 اهم از دانند  می ملزم کاري هاي محیط در اصول ایمن رعایت به
 شـیوة  اینکـه  طـور  همـین  .است محققان توجه مورد موضوعات

 باورهـا،  از متـأثر  و برگرفتـه  آیـا هـا       سـازمان  در دافـرا  با برخورد
 از برخـی  ). 6( خیـر  یـا  اسـت  رفتارشـان  وها      نگرش احساسات،
 زیرا است؛ شده سرکوب کار اخالق که باورند این بر کارشناسان

 بـا  اغلـب  کنـد  تقویـت  را کـاري  اخالق اینکه جاي به مدیریت
 جامعه در ).7( کند  می سرکوب را کوشی سخت انگیزه اقداماتش

 دینی و ملی فرهنگ در بسیاري مثبت عناصر وجود رغم علی ما،
 کلـی  سـاختار  در )شود  می  داده بسیاري ارزش کار به آن در که(

 وجـدان  آن تبـع  به و کار اخالق که دارد غلبههایی    ارزش جامعه
 در ایـران  در گرایـی  اخـالق  وضـعیت  .کنـد  می تضعیف را کاري
 علـل  توضـیح  در ).8( نیـست  مطلـوب  عمـومی  خـدمات  بخش

 دالیـل  مـا،  گـذر  حال در جامعه بر حاکم اخالقیهاي    ناهنجاري
 نظـام  فرسـودگی  آنهـا    از یکـی  کـه  کـرد  عنوان توان  می زیادي
 جامعـه  با متناسب اخالقی نظام که حالی در است سنتی اخالقی
 عمـده  مشکالت از یکی. )9( است نگرفته شکل هنوز نیز مدرن

 کـشورهاي  بـا  مقایسه در ما کشور در یدولت ادارات وها    سازمان
ــه توســعه  اعمــال و مــسئولیت احــساس عــدم صــنعتی، و یافت
 بـه  نسبت کارکنان و مدیران میان در مطلوب اخالقیهاي    روش

 .نـدارد  ارتبـاط  خاصـی  مـذهب  و قانون به اخالق .است سازمان
 از اي مجموعه اخالق. دارد وجود بشري جوامع کلیه در اخالقیات

 فرد رفتار نادرستی یا درستی که است معنويهاي  شارز و اصول
 بـدي  یا خوبی معیارهايها      ارزش این .کنند  می تعیین را گروه یا

 ،سـازمانی  اخـالق  .سـازند   مـی مـشخص  راهـا     تصمیم وها      رفتار
 کـه  اسـت  امـر  ایـن  دهنـده  نـشان  و است، سازمان یک اخالق
 یخـارج  یـا  داخلـی  محرك یک به اخالقی سازمان یک چگونه
 افـزایش  اخالق به سازمان نیازمندي ابعاد از یکی .دهد  می پاسخ

 ).10( است اخالقی معضالت حل و تشخیص در مدیران مهارت
 امـا  دارد، متفـاوتی  معـانی  گونـاگون  افـراد  دیدگاه از کار اخالق

 آنگاه و کار محیط در نادرست از درست شناخت را آن کلطور  به
 جـامع  تعریـف  یـک  در و نددان  می نادرست ترك و درست انجام

 مجموعـه  هم و اجتماعی هنجار یک تواند  می هم کاري اخالق«
 کـاري  اخـالق  .شـود  توصـیف  »کـارگر  شخص درهایی    ویژگی

 عالی انجام در را مثبت ارزش یک اجتماعی هنجار یک عنوان به
 گونـه  بـه  کـه  کند  میتعریف یصورت به را کار و دهد  می قرار کار

 فرهنـگ  از اي حـوزه  کـار،  اخالق ).11(است ارزش داراي ذاتی
 باورهـا،  شـد،  گفتـه  کـه  گونـه  همان و رود  می بشمار جامعه یک

 اهمیت از و گیرد  می بر در را کار به مربوط هنجارهاي وها    ارزش
 شناسـی،  جامعـه  منظـر  از .اسـت  برخـوردار  نیـز  زیادي ارزش و

 حــوزه هنجارهــاي وهــا  ارزش باورهــا، از عبــارت کــار اخــالق
ها   ارزش در ریشه که است تولیدي بویژه و اقتصاديهاي    فعالیت

 وهـا     ارزش باورهـا،  از بخـش  ایـن  .دارد جامعه فرهنگی نظام و
 بویژه و فرد شدن اجتماعی فرآیندهاي از متاثر شدت بهها    هنجار

 انجـام  در اخالق جایگاه .است جامعه در تربیت و تعلیم نهادهاي
 .اسـت  قانونی و سازمانی ايمعیاره از فراتر چیزي سازمانی امور
 ازاي    مجموعـه  بـه  سـازمانی  قوانین بر عالوهها    سازمان واقع در

 وهـا     رفتـار  در را آنها   که دارند نیاز ارزشی و اخالقی رهنمودهاي
ــال ــاري اداري اعم ــد ی ــل از یکــی اخــالق .ده ــم عوام  در مه
 کـه  است کارکنان شرایط و سازمانی درون ارتباطات گیري شکل
 بـر  کـار  اخـالق  ).12( دارد سـازمانی  وري بهـره  در يزیـاد تأثیر  
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 و  کند  میتأکید رستگاري به رسیدن براي کارکنان کوشی سخت
 .شـود   می سنجیده کردن کار سخت و پرهیزگاري تقوا، کمال، با

 سـخت  و کوشـی  سخت به کاري زمینه در مدار اخالق کارکنان
 اخـالق  دفاق کارکنان دیگر طرف از ).13( دارند تمایل کردن کار

 ضــعف از کــه هــستند تنبــل و عنــصر ســست افــرادي کــاري،
 سـخت  و تـالش  بـه  نیـز  اسالم دین در. برند  می رنج شخصیت

 ابعـاد  از یکی کوشی، سخت رفتار است، شده تأکید بسیار کوشی
 متغیرهـایی  از یکـی  و اسـت  کاري اخالق مالحظه قابل و مهم
 گرفتـه  قـرار  بینـی  پـیش  مورد بسیارها    سازمان انواع در که است
 اسـت  ثرؤمـ  کارکنـان  تعهـد  در کـه  عواملی از یکی ).14( است

 ماننـد  مختلفـی  عوامـل  تأثیر   تحت که است آنان شغلی رضایت
 وفـاداري  بـا  سـازمانی  عملکرد ).15( گیرد  می قرار کاري اخالق
 خواهـد  بهبود کارکنان رضایت طریق از و اخالقی اصول به زیاد
 را آن و اند کرده درك اخالقی را خود سازمان که کارکنانی .یافت
 شـغلی  رضـایت  بیـشتري  احتمـال  با اند، یافته مناسب خود براي
 شـده  سـبب  شـغلی  رضایت با آن پیوند و کار اخالق ).16( دارند

 اقتـصادي  توسـعه  در فرهنگـی  عامـل  تـرین  مهـم  را کار اخالق
 و تولیـد  سـازمان،  بـر  سـزایی  بـه  تأثیر   نیز مدیریت شیوه .بدانند
 افـزایش  و افـراد  انگیزش به مطلوبهاي    روش .دارد ارک اخالق
 محققان ارتباط، همین در ).17(انجامد  می وري بهره و کار اخالق
 کـسب  بـه  نیـاز  ابتکار، وري، بهره با قوي کار اخالق اند دریافته
 باورهـاي  وهـا     نگـرش  بیـشتر،  درآمـد  شغلی، ورضایت موفقیت

ــه محافظــه  تعهــد ).20-18 و 16(اســت همــراه بیــشتري کاران
 زیـرا  باشـد  سـازمانی  غیـر هاي    موضوع برگیرنده در باید اخالقی
 بـه  نـسبت  باید و دارند اختیار در را منابعی وها  مهارتها    سازمان

 توسـعه  و ارتقـا  بـراي  اجتماعی مسئولیت ).21(باشند متعهدآنها  
 دهـه  چنـد  طـی  در ).22( باشـد  مجهز اخالقی لنگر یک به باید

 مـرتبط  مطالعـاتی هاي    حوزه در علمیهاي   تحقیق میزان گذشته
 کـه  يطـور   به است، یافته افزایش کشور در کار اخالق موضوع با

 عوامـل  بـا  ارتباط در اي انباشته و وسیع اطالعات با علمی جامعۀ
 بـسیار  کیفـی  تحقیقات اما .است شده مواجه کار اخالق بر ثرؤم

 در تـه یاف انجامهاي    تحقیق ماحصل و عصاره چکیده، که اندکی
 علمـی اي    شـیوه  بـه  و نظامنـد اي    گونـه  بـه  را کار اخالق حوزه

 با حاضر تحقیق لذا .است یافته انجام دهد، قرار محققان فراروي

 روش این کاربرد به فراتحلیل روش قواعد و اصول از گیري بهره
 پرداختـه  کار اخالق حوزة در شده انجامهاي    تحقیق خصوص در
 :کــه شــود داده پاســخ الســؤ ایــن بــه اســت شــده کوشــیده و
 در شـده  انجـام  تحقیقـات  در سازمان در کار اخالقهاي    پیامد«

  »کدامند؟ کشور از خارج و داخل
  

  روش

 کاربردي استفاده نوع نظر از و توصیفی هدف نظر از حاضر مقاله
 و ارشـد  کارشناسـی هـاي     نامه پایان تحقیق، آماري جامعه .است
 دربـاره  تحقیقـی -علمی تمجال در شده چاپ تحقیقات و دکترا،

 سـال  15 طـول  در کـه  بـوده  سـازمان  در کار اخالق پیامدهاي
 از خــارج و داخــل در اخــالق زمینــه در )1380-1395( گذشــته
 لحاظ از و داشته بزرگی نسبتاً نمونه حجم و اند شده انجام کشور
 پایـایی  .اند داشته را الزم شرایط گیري اندازه ابزار پایایی و روایی

ــایی ــق از شناس ــق طری ــاب در داوران تواف ــق انتخ ــا  تحقی  وه
 توافـق  طریـق  از کدگذاري پایایی .شد مشخصها  آن بندي طبقه
هـا   متغیر کدگذاري براي خاص مفاهیم از استفاده مورد درها   داور
 در توافــق طریــق از اثــر انــدازه و داري معنــی ســطح پایــایی و

 تجـارب  يدارا کـه  گـر  فراتحلیل دو بین در اثر اندازه محاسبات
 گیـري  نمونه روش .آمد بدست بودند نظر مورد زمینه در یکسانی

 بـه هـاي     تحقیق منابع به مراجعه با و است هدفمند غیرتصادفی
 بــراي نیـاز  مـورد هــاي  داده گـردآوري  منظـور  بــه آمـده  دسـت 

 وارد نمونـه  حجـم  .شـد  استفاده کدگذاري فرم یک از فراتحلیل
 کـه  مطالعـه  مـورد  24 ادتعـد  از است عبارت تحلیل فرا به شده
 ورود گنجـی  درونهـاي     مالك .است فراتحلیل واحد 34 با برابر
-1380 هـاي  سـال  شـده  چـاپ  مقاالت :از عبارتند فراتحلیل به

هاي   داده کههایی    تحقیق تحقیق، متغیر با مرتبط مقاالت ،1390
 دهنـد،  قـرار  محقـق  اختیـار  در اثـر  اندازه محاسبه براي را کافی

طـور    بـه یا آنالین طریق از و کامل مقالهصورت   ه ب که تحقیقاتی
 پایـان  باشند، دسترس درها    کتابخانه آرشیو از یا شده چاپ کامل
 گنجـی  بـرون هـاي     مـالك  .دکتري و ارشد کارشناسیهاي    نامه

 فـرم  وسیله هب داوران ارزیابی براساس کههایی    تحقیق :عبارتنداز
 کـسب  تحقیـق  شناختی روش در الزم کفایت اطالعات ارزیابی
 CMA2 افـزار  نـرم  از استفاده باها    داده تحلیل و تجزیه .نکنند
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 بـراي  همچنـین  تحقیـق  ایـن  در .شـد  انجام اثر اندازه محاسبه
 تعداد تعیین براي قیفی، نمودار روش از انتشار سوگیري سنجش
 وجود براي و خطا از ایمن و دوال هاي روش از گمشده تحقیقات

 اسـتفاده  توئیدي N ناهمگونی آزمون از کننده تعدیل متغیرهاي
   .است شده

  
  یبررس موردهاي  تحقیق کلی اطالعات .1 دولج

  نمونه  ابزار سنجش  منبع  عنوان  سال  محقق
اخالق کار و عوامل موثر بر آن در کارکنان ادارات   1385  سعید معید فر

  دولتی

گري گوري پرسشنامه   فصلنامه رفاه اجتماعی

  )1990(سی پتی

600  

بررسی رابطه اخالق کار و کیفیت خدمات در   1389  ر سالجقه و خنامانسنج
  هاي دولتی شهر کرمان سازمان

هاي مدیریت و رهبري در  همایش چالش

  ن ایراهاي ازمانس

گري گوري پرسشنامه 

  )1990(سی پتی

302  

رسی رابطه بین اخالق کار با تعهد سازمانی و بر  1389  علی داد غیبی پور
  عملکرد شغلی از دیدگاه معلمان شهرستان اللی

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید 
  چمران اهواز

  89  )1998(علی 

بررسی رابطه اخالق کار و تعهد سازمانی و رضایت   1390  خسروي و همکاران
  شغلی دبیران شهرستان ارسنجان

 کارآفرینی، تعاون و جهاد کنفرانس ملی
  اقتصادي

  400  )1998(علی

مطالعه (رسی رابطه بین اخالق کار و کیفیت زندگی بر  1390  معصومه زارع
هاي علوم انسانی دانشگاه  کارکنان دانشکده: موردي 

  )تهران

اه عالمه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگ
  طباطبایی

  225  )1998(علی 

 شغلی استرس و شغلی رضایت با کار اخالق رابطه  1391  نادر سلیمانی و همکاران
 شهرهاي  حرف و فنی سازمان آموزش در کارکنان

  تهران

گري گوري پرسشنامه   مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

  )1990(سی پتی

482  

  1391  رجبی پور و میبدي
 رضایت و سازمانی تعهد با اسالمی کار اخالق رابطه

 پرستاران در شغلی

  198  )1998(علی  مجله اخالق زیستی

مورد (از اخالق کارياي  یري عملکرد وظیفهتأثیر پذ  1392  ابراهیم پور
  )کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی: مطالعه 

  120  محقق ساخته  هاي مدیریت عمومی تحقیق

مدل اخالق کار اسالمی و رفتار شهروندي سازمانی با   1392  آزاده علوي

مورد مطالعه دانشگاه علوم  هاي شغلی واسطه ارزش

 )پزشکی اصفهان

  198  )1998(علی  انپایان نامه دکتري دانشگاه اصفه

بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با سالمت سازمانی   1393  سلم آبادي و همکاران
 معلمان شهر پاکدشت

المللی فرهنگ و اندیشه دینی،  نگره بینک
  قم

  351  )1998(علی 

بررسی رابطه بین اخالق کار و ادراك برابري در   1393  نریمانی و همکاران
   آزاد اسالمی اساتید و کارکنان دانشگاه

  569  )1998(علی  مجله مدیریت بهره وري

تأثیردینداري و اخالق کار اسالمی بر سختکوشی   1393  سنگري و همکاران
  )شهرتهران: مطالعه موردي(کارکنان 

  190  )1998(علی  فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

  1393  رجبانی و همکاران
ري، سازي اخالق با کیفیت زندگی کا ارتباط نهادینه

 رضایت شغلی و تعهد سازمانی

  142  )1998(علی  هاي مدیریت منابع سازمانی تحقیق

  1393  خدیجه دادو
بررسی و تبیین رابطه بین اخالق کار و مزیت رقابتی 

  در کارخانجات البسکو

  84  )1998(علی  ننامه کارشناسی ارشد پیام نور تهرا پایان

رابطه اخالق کار و رضایت شغلی کارکنان اداره   1394  فاضل بخششی
  ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

هیان و   دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش
  )2004(همکاران

95  

 کار اسالمی اخالق تأثیر تحلیل  1394  عالمه و آقایی
  شغلی رضایت و شغلی تنش بر

  322  )1998(علی  میفصلنامه مدیریت اسال

Keumala Hayati 2012  Islamic Work Ethic: The Role of International Congress on  147  )1998(علی  
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Indra Caniago  Intrinsic Motivation, Job 
Satisfaction, 

Organizational Commitment and 
Job Performance 

Interdisciplinary Business 
and Social Science 2012  

Mohammad 
Behroozia& et 

al 
  

2014  Individual And Organizational 
Factors Affecting On The 

Professional Ethics:Staff Of 
Bushehr Custom Main Office 

Procedia - Social and 
Behavioral Sciences  

  149  )1998(علی 

John P. Meriac, 
& et al  

2014  Work ethic as a predictor of task 
persistence and intensity 

Learning and Individual 
Differences  

  211  )1998(علی 

Hanpeng Zhang 
Xin  

2015  Does IT Team Climate Matter? An 
Empirical Study of 

Impact of Co-worker Influence and 
Confucian Work Ethic on 

Deviance Behavior 
  

Journal of Information 
management  

  

    )1998(علی 

Shahrul Nizam 
bin & et al 

. 

2015  The Effect of Islamic Work Ethics 
on Organizational Commitment 

7th International Economics 
& Business Management 

Conference, 5th & 6th 
October 

  156  )1998(علی 

Jihad 
Mohammad, & 

et al 

2016  Factors Affecting Organizational 
Citizenship Behavior among 

Malaysian Bank Employees: The 
Moderating Role of Islamic Work 

Ethic 
 

Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 224 ( 

2016 ) 562 – 570  

  192  )1998(علی 

  
  ها یافته

 متغیـر  7 و کم، اثر اندازه داراي متغیر 9 آماري، متغیر 14 میان از
  .دارند زیاد اثر اندازه نیز متغیر 8 و متوسط اثر اندازه

 
  ها  متغیر اثر اندازه طبقات فراوانی توزیع .2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی دامنه تغییر شدت تأثیر
 5/37 9 )کم (3/0شدت تأثیر زیر 

 2/29 7 )متوسط (5/0 تا 3/0بین 
 3/33 8 )یادز( و باالتر 5/0

 %100 24 جمع
 

 جدول مطابق حاضر تحقیق در سازمان در کار اخالق پیامدهاي
   .است 3
  

  سازمان در کار اخالقهاي  پیامد .3 جدول
 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 5/12 3 کیفیت خدمات
 3/8 2 کیفیت زندگی کاري

 7/16 4 رضایت شغلی
 2/4 1 وري بهره

 8/20 5 تعهد
 2/4 1 سازمانبیگانگی 

 2/4 1 اي عملکرد وظیفه
 2/4 1 سخت کوشی

 2/4 1 صداقت
 2/4 1 رفتار انحرافی کاري 

 2/4 1 تنش شغلی
 2/4 1 استرس

 2/4 1 هویت وظیفه
 2/4 1 مزیت رقابتی

  %100  24  جمع
 

 سوگیري ارزیابی فراتحلیل، هر در توجه مورد موضوعات از یکی
 مطالعـات  در انتـشار  تورش یک 1 هنگار به توجه با .است انتشار
 دسترسی عدم یا مطالعات بعضی انتشار عدم بیانگر که دارد وجود

   .است مطالعات نتایج یا مقاالت از بعضی به محققین
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   اصالح و برازش دوال و توئیدي.4جدول 

  Qمقدار  اثر تصادفی اثر ثابت
تخمین 

 اي نقطه
 2: تعداد مطالعات مورد نیاز حد باال یینحد پا ي تخمین نقطه حد باال حد پایین

 66622/3680 36272/0 19336/0 28022/0 30602/0 29614/0 30109/0 ارزش مشاهدات
 65296/3989 33097/0 15812/0 24650/0 30236/0 29249/0 29744/0 ارزش تعدیل شده

 
  

  
تحقیقات پیامدهاي ) قیفی( نمودار فانل .1نگاره 

  ن در سازمااخالق کار

  
   فیشرz دقت استاندارد براساس .2نگاره 

 
 )توئیـدي  و دوال بـرازش  و اصـالح  ( 4 جـدول  در طورکه همان

 و مطالعـه  ایـن  تا پذیرد انجام دیگر مطالعه 2 باید است مشخص
 راها      مطالعه مطالعه، 2 این .شود نقص از عاري و کامل فراتحلیل

 تعدیل ارزش هب را 30109/0 شده  مشاهده ارزش تا سازد می قادر
 شــده  مــشاهده ارزش و ثابــت اثــرات مــدل در 29744/0 شــده

 اثــرات مــدل در 24650/0 شــده تعــدیل ارزش بــه را 28022/0

 براسـاس  تحقیـق  ایـن  در کلـی طـور      بـه  .دهـد  کاهش تصادفی
 اسـاس  بـر  )توئیـدي  و دوال برازش و اصالح( افزار نرم خروجی

 بـراي  %95 اطمینـان  فاصـله  و اي نقطه برآورد ثابت، اثرات مدل
 )30602/0 ،29614/0( بـــا برابـــر یافتـــه ترکیـــب تحقیقـــات

 بـرآورد  تکمیـل،  و چیـنش  رویـه  از اسـتفاده  بـا  .است30109/0
 ،29249/0( 29744/0 با برابر منتسب اطمینان فاصله و اي نقطه

 بـرآورد  تـصادفی،  اثـرات  مـدل  براسـاس  .است شده )30236/0
 برابر یافته ترکیب تحقیقات براي %95 اطمینان فاصله و اي نقطه
 رویــه از اســتفاده بــا .اســت 28022/0 )19336/0،36272/0( بــا

 برابـر  منتسب اطمینان فاصله و اي نقطه برآورد تکمیل، و چینش
 ایـن  کلیطور     به .است شده )33097/0 ،15812/0( 24650/0 با

 دیگـر   تحقیق 2 به نیاز شدن کامل منظور به فراتحلیل و مطالعه
 ایـن  شـده  مـشاهده  ارزش شود،  می مالحظه طورکه  همان و دارد

 داده نـشان  سیاه نقطه یکصورت     به نیز فانل نمودار در نابرابري
 گـم  تحقیقات تعداد روزنتال خطاي از ایمن N آزمون .است شده
 بـه  اسـت  الزم که کند   می محاسبه را )صفر میانگین اثر با( شده

 دسـت   بـه  کلی اثر اريآم داري  معنی عدم تا شود اضافهها     تحلیل
 تحقیق این در را خطا از ایمن N آزمون نتایج 4 جدول ).39( آید

  .دهد می نشان
  

   ایمن از خطا Nمحاسبات  .5جدول 
  کالسیک) خطر تعداد ناکامل بی(

 41075/67  براي مطالعات مشاهده شدهZمقدار 

 000/0  براي مطالعات مشاهده شدهPمقدار 
 05/0 آلفا

 2 )دنباله(مانده  باقی
Z95996/1  براي آلفا 

 24 تعداد مطالعات مشاهده شده
 Pاي که مقدار  شده تعداد مطالعات گم

 .رساند را به آلفا می
8367 
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 بـه  دیگـر  مطالعه 8367 تعداد باید ،5 جدول هاي  داده به توجه با
 تجاوز 05/0 از دامنه دو P مقدار تا شود بررسی و اضافه مطالعات

 انجـام  دیگـر  مطالعـه  8367 باید که است معنی بدین این .نکند
 و دهـد  رخ خطـایی ها     تحلیل و محاسبات نهایی نتایج در تا گیرد
 آمـده  دسـت   به نتایج و اطالعات باالي صحت و دقت نتیجه این
 قالـب  در )Q( کـوکرام  آزمـون  .دهـد  می نشان را تحقیق این در

 ندازها ناهمگونی یا و همگونی بررسی به فرعی فرضیه یک طرح
  .پردازد  میآمده دست به اثرهاي

  
  ها  مقادیر بررسی همگنی داده.6جدول 

سطح  Zآماره 
 معناداري

 نتیجه آزمون سطح خطا

 H0رد  05/0 000/0 41075/67

 
 ایـن  .اسـت  تحقیقـات  نتـایج  بـین  تفـاوت  از عبـارت  گونیناهم
   .شود ایجاد مختلف علل به تواند می نتایج تفاوت یا گونی ناهم
 اثرهـاي  انـدازه  داري  معنـی  عـدم  بیـانگر  صـفر  فرضیه ینجاا در
 میان دار  معنی تفاوت وجود بر مقابل فرضیه و است آمده دست  به

 در کـه   ایـن  بـه  توجـه  با .دارد داللت آمده دست  به اثرهاي اندازه
 %)5( خطــا میــزان از داري معنــی ســطح ،%95 اطمینــان ســطح
 میـان  یعنـی  .شـود  مـی  پذیرفتـه  H1 و رد H0 است،  تر  کوچک
 ایـن  و دارد وجـود  معنـادار  تفـاوت  آمـده  دست  به اثـرهاي اندازه

 ایـن  .اسـت  آمده دست  به اثرهاي اندازه بودن ناهمگون معناي  به
 که دارد نیز کننده تعدیل متغیري وجود از نشانها   یافته ناهمگونی

 قـرار  تـأثیر    تحـت  را آمـده  دست به متغیرهاي روي بررسی نتایج
   .است داده

  
  حثب

 در کـار  اخـالق  پیامـدهاي  از خدمات کیفیت که داد نشان نتایج
 هـاي  سـازمان  در کـار  اخالقیـات  میزان افزایش با .است سازمان
 افـزایش هـا     سـازمان  این توسط شده ارائه خدمات کیفیت دولتی
 اخـالق  پیامـدهاي  از کاري زندگی کیفیت همچنین ).23(یابد می
 نهادینـه  پیامـدهاي  از يکار زندگی کیفیت .است سازمان در کار

 از حـاکی  فراتحلیـل  نتـایج  ).24( است سازمان در اخالق سازي
 محـیط  ایجـاد  .اسـت  کـار  اخـالق  از شـغلی  رضایت پذیريتأثیر

 شود شغلی رضایت افزایش به منجر تواند  می سازمان در اخالقی
 در کـار  اخـالق  پیامـدهاي  از وري بهـره  همچنین ).27 ،19 ،25(

 دارد تـأثیر    کارکنـان  وري بهـره  براي    حرفه اخالق .است سازمان
 کـار  اخـالق  از تعهـد  پذیري تأثیر از حاکی فراتحلیل نتایج ).28(

 یابـد   مـی  افـزایش  سـازمان  در تعهد کار، اخالق افزایش با .است
 اســت کــار اخــالق پیامــدهاي از ســازمانی بیگــانگی ).27 ،25(
 کـار  اخـالق  میـزان  از سـازمانی  بیگانگی افزایش با که طوري به

هـاي   پیامـد  از نیـز اي   وظیفـه  عملکـرد  .شـود   می کاسته کارکنان
 پـذیرد   تأثیر مـی   کار اخالق از کارکنان عملکرد .است کار اخالق

 پیامـدهاي  از کوشـی  سـخت  که داد نشان فراتحلیل نتایج ).30(
 بـراي  کارکنـان  کوشـی  سـخت  بـر  کار اخالق .است کار اخالق
 و پرهیزگاري تقوا، کمال، با و کند تأکید می  رستگاري به رسیدن
 کوشـی  سـخت  رفتـار  .)31( شـود   می سنجیده کردن کار سخت

 در مـداري  اخـالق  و دینـداري  فرهنگ اشاعه طریق از کارکنان
 اهمیـت  درجه کاري اخالق مفهوم ).32( یابد  می افزایش سازمان
 نگهـداري  و ایجاد برايها    سازمانؤولین  مس تصمیمات در باالیی

  .)29( است کرده پیدا سختکوش و انگیزه با کارکنان
 رفتـار  .اسـت  سـازمان  در کـار  اخـالق  پیامـدهاي  از نیز صداقت
 ).31( پـذیرد   مـی  منفـی  تـأثیر    کـار  اخـالق  از نیز کاري انحرافی
 ).32( شـود   مـی  کـاري  انحرافی رفتار تضعیف موجب کار اخالق
 کار اخالق پیامدهاي از شغلی تنش که داد نشان فراتحلیل نتایج
 کاهش انحرافیهاي    رفتار سازمان در کار اخالق افزایش اب .است
 سـازمان  در کـار  اخـالق  پیامـدهاي  از نیـز  استرس ).33(یابد می

 ).34.(یابـد   می کاهش شغلی استرس کار، اخالق افزایش با .است
 پیامدهاي از نیز رقابتی مزیت و وظیفه هویت که داد نشان نتایج

 افـزایش  رقـابتی  مزیت ارک اخالق افزایش با .هستند کار اخالق
ــی ــد م ــه از ).35( یاب ــدودیت جمل ــاي مح ــام ه ــین انج ــرا چن  ف

 منـسجم،  شـکل  بـه  کشور در تحقیقاتی بانک نبود هایی،  تحلیل
 آسان دسترسی عدم ها، تحقیق اکثر شناسی روش در ضعف وجود

 و انجـام  مـشخص   حیطـه  در کـه  اسـت  هایی تحقیق و منابع به
  .است شده منتشر
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  گیري نتیجه

 تـر  جامع نگرشی و متفاوت نگاهی با شد تالش حاضر تحقیق رد
 نتـایج  .گیرد قرار بررسی موردها    سازمان در کار اخالق پیامدهاي
 متغیرهـاي  اثـر  انـدازه  هـاي   یافتـه  براسـاس  داد نشان فراتحلیل
 رابطـه ( شـغلی  تنش تعهد، شغلی، رضایت کاري، زندگی کیفیت
 اهمیـت  از کـه  هستند باال اثر اندازه داراي رقابتی، مزیت ،)منفی

 رابطه( سازمانی بیگانگی خدمات، کیفیت .است برخوردار بیشتري
 وري، بهـره  ،)منفـی  رابطـه ( اسـترس  اي، وظیفـه  عملکرد ،)منفی

 وظیفه، هویت متغیرهاي .هستند متوسط اثر اندازه داراي صداقت
   پـایین  اثـر  انـدازه  داراي کوشـی  سـخت  کـاري،  انحرافـی  رفتار

  .هستند
  

  نامه هواژ

  Work Ethic -1  کار اخالق
 Meta Analysis -2  فراتحلیل

 Size Effect -3  اثر اندازه

 Service Quality -4  خدمات کیفیت

 Work Life Quality -5  کاري زندگی کیفیت

 Commitment -6  تعهد

 Productivity -7  وري بهره

 Industrious -8  کوشی سخت

 Honesty -9  صداقت

 Stress -10  استرس
 Work Deviant Behavior -11  کاري انحرافی رفتار
 Job Tension -12  شغلی تنش

 Task Performance -13  اي وظیفه عملکرد
 Competitive Advantage -14  رقابتی مزیت
 Task Identity -15  وظیفه هویت
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