
  1394، 3 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ٨٥

  سرآغاز
 از هـا   سازمان در متخصص و متعهد کارآمد،ی  انساني  روین وجود

 انجـام  بر افزون کهی  کارکنان. رود  می شمار بهی  رقابتهاي    تیمز
 تیمـسئول  احـساس  سـازمان  امـور  به نسبت خود،ي  کار فیوظا

. نورزنـد  غیـ در سازمان به رساندني  یار از ازین مواقع در و نموده
 محـسوب ی سـازمان  هـر هـاي    آرمـان  و آرزوها ازی  کارکنان نیچن
 بـه  توسل کارکنان نوع نیا به یابیدستهاي    شاخص از. شوند می

  . )1 (است 1يکار اخالق وي فرد اخالق
 خلـق ي  معنا به اخالقی  گاه: دارد متفاوت کاربرد دو اخالق واژه

 کـه  گونه همان رود،  می کار به مزاج و شده عادت رفتار ،يخو و
 کار به هیسج و عادتي  معنا بهی  گاه شده، ادی ی سیانگل واژه در
 و قـبح  و حـسن  از که استی  دانش واژه نیا گریدي  معنا. رود می
  . )2 (کند  میصحبت رفتاري بد وی خوب

 عام طور  به اخالق فیتعر دری  اجتماع منتقدان و ونیاله فالسفه،
 نیـ ا تیـ واقع ح،یناصح از حیصح شناختی  یعن اخالق: اند گفته
 ازي  اریبس. ستین ساده شهیهم غلط از درست صیتشخ که است

ی اخالق اصول به توجه با که کنند  می ادعا اخالق علم دانشمندان
 و دارد وجـود  مطلـق  درسـت  راهکـار  یک شهیهم عمل، مقام در

  کارکنان تیالقخ و کار اخالق ۀرابط
 

  *یخراسانی میمق هیعل

  نور امیپ دانشگاه ت،یریمد دانشکده ،یدولت تیریمد گروه

  )23/9/93، تاریخ پذیرش 24/6/93تاریخ دریافت (
 

  دهیچک
 براي تالش ت،یخالق و باشدی  مکار در مشارکت و کار دری  انسان روابط کار، در پشتکار کار، به عالقه شامل که است نظامند دانش اخالق :نهیزم

. است کارکنان تیخالق و کار اخالق انیم رابطهی  بررس حاضر قیتحق از هدف. است سازمان اقتصادي و اجتماعی توان در هدفدار تغییر یک ایجاد
 نیا کارکنان تیقخال در مؤلفه هر نقش و باشد  می کار در مشارکت و کار دری  انسان روابط کار، در پشتکار کار، به عالقه بعد چهار شامل کار اخالق
  . است گرفته قرار سنجش مورد سازمان

  

 از  نفر 50 شاملي آمار جامعه. استی همبستگ نوع از وی فیتوص ،ها داده آوري جمع نحوه لحاظ از و کاربردي هدف، لحاظ از قیتحق روش :روش
 ابـزار . شـدند  انتخـاب  پـژوهش یی  نهـا  نمونه عنوان  بهي  آمار جامعه تمام جامعه، محدود تعداد علت به که باشد  می شاهرود مانیس شرکت کارکنان

 ANOVA و رسـون یپی  همبستگ آزمون از استفاده با دادها و است تیخالقاي    هیگو 50 و کار اخالقاي    هیگو 23هاي    پرسشنامهها    داده آوري  جمع
  . گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد

  

 روابـط  و کـار  در پـشتکار هـاي   مؤلفـه ی ول. داردي  معنادار رابطه تیخالق با کار در مشارکت و کار به عالقه شامل کار اخالق از مؤلفه دو:ها  افتهی
  . نداردي معنادار رابطه تیخالق با کار دری انسان

  

  . ابدی  میشیافزا سازمان در کارکنان تیخالق کار، در مشارکت و کار به عالقههاي  مؤلفه شیافزا با :گیري جهینت
  

   کار در مشارکت کار، به عالقه ت،یخالق ر،کا قاخال :واژگان دیکل
 

 

  رکنانکا تیخالق و کار اخالق ۀرابط
 

  *یخراسانی میمق هیعل

  نور امیپ دانشگاه ت،یریمد دانشکده ،یدولت تیریمد گروه

  )23/9/93، تاریخ پذیرش 24/6/93تاریخ دریافت (
 

  دهیچک
 ايبر تالش ت،یخالق و باشدی  مکار در مشارکت و کار دری  انسان روابط کار، در پشتکار کار، به عالقه شامل که است نظامند دانش اخالق :نهیزم

. است کارکنان تیخالق و کار اخالق انیم رابطهی  بررس حاضر قیتحق از هدف. است سازمان اقتصادي و اجتماعی توان در هدفدار تغییر یک ایجاد
 نیا نانکارک تیخالق در مؤلفه هر نقش و باشد  می کار در مشارکت و کار دری  انسان روابط کار، در پشتکار کار، به عالقه بعد چهار شامل کار اخالق
  . است گرفته قرار سنجش مورد سازمان

  

 از  نفر 50 شاملي آمار جامعه. استی همبستگ نوع از وی فیتوص ،ها داده آوري جمع نحوه لحاظ از و کاربردي هدف، لحاظ از قیتحق روش :روش
 ابـزار . شـدند  انتخـاب  پـژوهش یی  نهـا  نمونه عنوان  بهي  آمار جامعه تمام جامعه، محدود تعداد علت به که باشد  می شاهرود مانیس شرکت کارکنان

 ANOVA و رسـون یپی  همبستگ آزمون از استفاده با دادها و است تیخالقاي    هیگو 50 و کار اخالقاي    هیگو 23هاي    پرسشنامهها    داده آوري  جمع
  . گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد

  

 روابـط  و کـار  در پـشتکار هـاي   مؤلفـه ی ول. داردي  معنادار رابطه تیخالق با کار در مشارکت و کار به عالقه شامل کار اخالق از مؤلفه دو:ها  افتهی
  . نداردي معنادار رابطه تیخالق با کار دری انسان

  

  . ابدی  میشیافزا سازمان در کارکنان تیخالق کار، در مشارکت و کار به عالقههاي  مؤلفه شیافزا با :گیري جهینت
  

   کار در مشارکت کار، به عالقه ت،یخالق کار، قاخال :واژگان دیکل
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
 Khorasani @ se.pnu.ac.ir :نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 رابطۀ اخالق کار و خالقیت کارکنان: یه مقیمی خراسانیعل
  

 ٨٦

 طیشـرا  و تیـ موقع بـه  درسـت  راهکـار  که معتقدند گریدی  برخ
 بـه  تینها در است، درست راهکار نکهیا صیتشخ و داردی  بستگ

  . )3 (است فرد خود هدهع
 کـه ي  معنـو  وی  نـ یعي  نـدها یفرآ مجموعـه  بـه  را اخالقی  برخ

 در آنی  طـ  کـه ي  نـد یفرآ و داردی  واقعـ  خود رشد در تام دخالت
 شـود،   می جادیا تبادلي  معنو ساختار ای ی صفاتي  واحدها کارکرد

  . )4(اند کرده فیتعر
 نسـازما ی  اخالق منشور صورت به اکنون اخالق محققان، نظر از
 شـده  نهـاده ی  سـازمان  درون هیپا مشاغلاي    حرفه رفتار نیقوان و

 کـه  شده موضوع نیا به افزون روز توجه ریاخ دهه یک در. است
 شـدن، ی  جهـان  ماننـد  ریـ اخهـاي     دهـه  عیوقا در را آن علت دیبا

ي تجـار ي  کار روابط شیافزا ،ییگرا تیریمد تمرکز، عدم توسعه
 وی  اجتماع مطالعات درش ،یخصوص بخش بای  دولتي  ها  سازمان

ي سو ازی اجتماع تیمسئول ویی پاسخگوي  برا ندهیفزا درخواست
  . دیدی اسیس وی قانون مراجع

 سـاخت  ریـ ز یـک  چنانچـه  گفت توان  می مجموع در ،ينرویا از
 فـراهم  رای  طـ یمح گـردد،  برخـوردار ی  حیصح کارکرد از اخالق

 مطلـوب، ی  شخـص  رفتـار ي  ها شاخص و استانداردها که آورد می
  . )5 (ردیگ قرار تیحما و قیتشو مورد

 یـا  فـرد ی  جسمان وی  روان ،یذهن توان شدن متعهدي  کار اخالق
ـ  اسـتعداد  و قوا اخذ جهت دری  جمع شهیاند گروه  و گـروه ی  درون
 از عبارتنـد ي  کـار  اخـالق هاي    مؤلفه. )6 (است توسعهي  برا فرد

)7:(   
ی کـه  ک حالت ذهنی یا احـساس     یعبارت است از    : 2کار به عالقه

  . دهد  میدر طی کار به فرد دست
عزم واقعی در مواجه بـا شـرایط         از است عبارت: 3کار در پشتکار

  . دشوار کار
 به است کار با افراد قیتلف و ساختن گانهی: 4کار دری  انسان روابط
 و فراهمکـرده  را آنانی  ختگیبرانگ اسبابی  یگانگ نیا کهي  نحو

 و انـه یجو صـرفه  ز،یآم معاضرت بارور،ي  نحو به شود  می موجب
  . ورزند اشتغال کار بهی اجتماع وی روح تیرضا

، کـاري عبارت است از شراکت و همکـاري در         : 5کار در مشارکت
  . امري یا فعالیتی

 باشـد   مـی  سازمان در 6تیخالق بروز و ظهور کار، اخالق کنار در
 یـا  سـازمان  هر بقاء شرط عنوان  به بلکه نیاز یک عنوان  به نه که

  . گردد  مییتلق جامعه
 و هــا حــل راه عقایــد، گــسترش و توســعه خالقیــت، ف،یــتعر در

 درجـه  در و باشد بدیع و تازه اول درجه در که است هایی قضاوت
  . )8 (باشد مطلوب و مناسب موقعیت، به توجه با دوم

 یـک  درها    ایده ترکیب توانایی معنی به را خالقیتي  نظر صاحب
 کنـد  می بیانها    ایده بین ستگیپیو ایجاد یا فرد به منحصر روش

 ارتباطـات  کـردن  برقرار شامل را خالقیت يگرید صاحبنظر. )9(
 دانـد  می مسائل جدید تعریف و جدید طرق از چیزها دیدن جدید،

هـاي اصـلی      خالقیت از دیدگاه روانشناسی یکـی از جنبـه        . )10(
تفکر عبارت است از فرایند بـازآرایی یـا         . تفکر یا اندیشیدن است   

یر اطالعات و نمادهاي کسب شده موجود در حافظه درازمدت        تغی
خالقیت از دیدگاه سازمانی یعنی ارائه فکـر و طـرح نـوین           . )11(

هـاي سـازمان؛      براي بهبود و ارتقـاء کمیـت یـا کیفیـت فعالیـت            
وري، افـزایش تولیـدات یـا خـدمات،            مثال افزایش بهره   عنوان  به

 بهتـر، تولیـدات یـا       ها، تولیدات یا خدمات از روش       کاهش هزینه 
 امـري  ی اجتمـاع  دگاهیـ  از د  خالقیت. )11(خدمات جدید و غیره     

 پیـشنهاد  شناسان جامعه و شده   دانسته گروهی و شناختی جامعه
کـرد  سـازي     نـه ی زم بایـد  خالقیت براي سطح این در که کنند می

  : است شده لیتشک ریز مراحل از تیخالق ندیفرآ. )12(
 موضوع کی به نسبت شدن فریفته: 7جذب

 . آهان گوییم می کهاي  مرحله همان: الهام

 تـا  شـود  مـی  آزمـایش  آمـده  بوجود ایده مرحله این در: 8شیآزما
  یر؟ خای مولد است و مفید شود معلوم اینکه

 آن عملـی  مـصرف  و کـردن  کـاربردي  منظـور  به ایده: 9شیپاال
 . شود می اصالح

 و خنثـی  ارهـا    خالقیـت  اکثـر  که است اي مرحله: فروش و ارائه
 و  ینـد  قبـول نما   یـا  و   یدهرا خر ها    یده ا رانی مد باید. کند می ناکام

  . )13( کنند ه سازمان عرضیانسپس به مشتر

 در اسـاس  آن بـر  ما که داند  می  يندیفرآ را اخالق ،يپژوهشگر
 و میکنـ   می قضاوتی  خاص رفتار بودن غلط یا بودن درست مورد
. میکنـ   مـی  رفتار میندا  می درست را آن که آنچهي  مبنا بر سپس
 دانـسته  مهـم ها    انسان انیم روابط کننده میتنظ عنوان  به اخالق
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  1394، 3 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ٨٧

 آنکه بدون ریمتغ نیا دارد، کار و ساز زین تیریمد در و است شده
ي عملکردهـا  تـا  است قادر باشد، داشتهی  رونیبهاي    اهرم به ازین

 بـه  رای  اخالقـ  سـازمان  و نمـوده  نیتضم کارکنان در رای  اخالق
  . وردآ وجود

اخـالق الزمـه    . دوسـویه دارنـد   اي    اخالق کار و خالقیت رابطـه     
. ت بستر اخالق در کـار اسـت       یتوسعه خالقیت و نوآوري و خالق     

 از ایـن همبـستگی همزمـان بـا رشـد            استفادهتوان با     می بنابراین
اخالق در سازمان در جهت توسعه خالقیت و نـوآوري نیـز گـام              

  . برداشت
 هـر  دري  هنجـار  وی  ارزشـ ي  بزارهـا ا ازی  یکـ  کـه یی  آنجا از و

. اسـت ي  ضـرور  امر، نیا به توجه باشد،  می کار اخالقاي    جامعه
 و کـار  اخـالق  مهـم  نقـش  بـه  توجـه  با مانیس شرکت تیریمد

 دیـ با کـشور،  اقتصاد توسعه وی  فني  مهارتها شیافزا در تیخالق
 و ازهـا ین رفع دری  سع و ندینما توجه دو نیا به مربوط مسائل به

 سـازمان ی  اثربخش تا. باشند داشته سازمان اعضا تیالقخ توسعه
 در پژوهـشها  بـودن  محدود به توجه با نیهمچن. دهند شیافزا را

 هیـ نظر خـالئ  هنـوز  ،هـا   سازمان در تیخالق و کار اخالق حوزه
 پـژوهش  هـدف  رو، نیا از. دارد وجودی  پژوهش تیفعال وي  پرداز
 شرکت کارکنان تیخالق و کار اخالق رابطه تا است آن بر حاضر

  . دهد قرار مطالعه مورد را شاهرود مانیس
  

   روش
 جامعـه . اسـت ی همبـستگ  نـوع  ازی  فیتوصـ  حاضر قیتحق روش

 باشد  می شاهرود مانیس شرکت کارکنان از نفر 50 شامل آماري،
 عنـوان   بـه ي  آمـار  جامعـه  تمام جامعه، محدود تعداد علت به که

 سـه  پرسشنامه نجشس ابزار. شدند انتخاب پژوهشیی  نها نمونه
 تیـ جمع مشخـصات  سؤال 4ي  حاو اول بخش که است،ی  بخش

 کـار  اخالق مستقل ریمتغ به مربوط دوم بخش. باشد  می یشناخت
ی انسان روابط کار، در پشتکار کار، به عالقه (سؤال 23 شامل که
 پرسـشنامه  از اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت ) کـار  در مشارکت و کار در

 سـوم  بخش. است گرفته قرار سنجش موردی  پتی  س کار اخالق
 از بعد. است سؤال 50 شامل و باشد  می تیخالق ریمتغ به مربوط
یـی  روا. شـد  پخـش  نفـر  50 نیا نیبها    پرسشنامه نمونه انتخاب

 قیـ طر ازهـا     آنیی  ایـ پا و شـده  دیتائ دیاسات توسطها    پرسشنامه

 و89/0 پرســشنامه اخــالق کــار يبــرا کرونبــاخي آلفــا بیضــر
 بـه  قیتحق نیا در.  به دست آمده است    79/0 تیپرسشنامه خالق 

ی دانیـ م و اي کتابخانـه  روش دو از اطالعـات  آوري جمع منظور
 آزمــون ازهـا   داده لیـ تحل و هیـ تجز روش. اسـت  شـده  اسـتفاده 
  . است ANOVA و رسونیپی همبستگ

  
 ها  افتهی
 شـرکت  کارکنـان  تیـ خالق و کـار  اخـالق  نیب: یاصل هیفرض -
  . دارد جودو رابطه شاهرود مانیس
  

آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی : 1 جدول
  رابطه اخالق کار و خالقیت

  کار اخالق  تیخالق    ها مؤلفه
  355/0  1  رسونیپی همبستگ

  011/0    يداری معن سطح
  تیخالق

  50  50  تعداد
  1  355/0  رسونیپی همبستگ

    011/0  يداری معن سطح
  کار اخالق

  
  50  50  تعداد

ی همبـستگ  آزمـون  از حاصـل  جـه ینت و) 1 (دولجـ  بـه  توجه با
 نیـ ا ،sig>05/0 سـطح  در فـوق  هیفرضـ  خـصوص  در رسونیپ
 کـه  قیـ تحق کیـ  فـرض  و رد صفر فرض که شد حاصل جهینت

 دیـ تائ دهـد   می نشان را کارکنان تیخالق و کار اخالق نیب رابطه
  . شود می
 مانیسـ  شـرکت  کارکنان تیخالق و کار به عالقه نیب: 1 هیفرض

  . دارد وجود درابطهشاهرو
  

آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی :2 جدول
  و خالقیتکار به عالقهرابطه 

  کار به عالقه  تیخالق    ها مؤلفه
  452/0  1  رسونیپی همبستگ

  001/0    يداری معن سطح
  تیخالق

  
  

  50  50  تعداد
  1  452/0  رسونیپی همبستگ  کار به عالقه
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      001/0  يداری معن سطح

  50  50  تعداد
ی همبستگ آزمون آزمون از حاصل جهینت و) 2 (جدول به توجه با
 حاصل جهینت نیا ،sig>05/0 سطح در فوق هیفرض خصوص در
 عالقـه  نیب رابطه که قیتحق کی فرض و صفررد فرض که شد
  . شود  میدیتائ دهد  مینشان را کارکنان تیخالق و کار به

 مانیسـ  شرکت انکارکن تیخالق و کار در پشتکار نیب: 2 هیفرض
  . دارد وجود رابطه شاهرود

  
آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی : 3 جدول

   و خالقیتکار در پشتکار ۀرابط
  کار در پشتکار  تیخالق    ها مؤلفه

  212/0  1  رسونیپی همبستگ
  140/0    يداری معن سطح

    تیخالق
  

  50  50  تعداد
  1  212/0  رسونیپی همبستگ

    140/0  يداری عنم سطح
  درکار پشتکار

  

  50  50  تعداد

ی همبستگ آزمون آزمون از حاصل جهینت و) 3 (جدول به توجه با
 حاصل جهینت نیا ،sig<05/0 سطح در فوق هیفرض خصوص در
ـ  رابطـه  عدم که قیتحق صفر فرض و رد کی فرض که شد  نیب

  . شود  میدیتائ دهد  مینشان را کارکنان تیخالق و کار در پشتکار
 شـرکت  کارکنـان  تیخالق و کار دری  انسان روابط نیب: 3 هیفرض

  . دارد وجود رابطه شاهرود مانیس
  

آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی : 4 جدول
   و خالقیتکاری انسان روابطرابطه 

  یانسان روابط  تیخالق    ها مؤلفه
  218/0  1  رسونیپی همبستگ

  129/0    يداری معن سطح
  تیخالق

  
  50  50  تعداد  

  1  218/0  رسونیپی همبستگ  یانسان روابط

      129/0  يداری معن سطح
  50  50  تعداد

ی همبـستگ  آزمـون  از حاصـل  جـه ینت و) 4 (جـدول  بـه  توجه با
 نیـ ا ،sig<05/0 سـطح  در فـوق  هیفرضـ  خـصوص  در رسونیپ
 کـه  قیـ تحق صـفر  فـرض  و رد کی فرض که شد حاصل جهینت

 نشان را رکنانکا تیخالق و کار دری  انسان روابط نیب رابطه عدم
  . شود  میدیتائ دهد می
ـ : 4 هیفرض  شـرکت  کارکنـان  تیـ خالق و کـار  در مـشارکت  نیب

  . دارد وجود رابطه شاهرود مانیس
  

آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی : 5 جدول
   و خالقیتکار در مشارکترابطه 

  کار در مشارکت  تیخالق    ها مؤلفه
  287/0  1  رسونیپی همبستگ

  043/0    يداری عنم سطح
  تیخالق

  
  

  50  50  تعداد
  1  287/0  رسونیپی همبستگ

    043/0  يداری معن سطح
  مشارکت

  کار در
  50  50  تعداد  
  

ی همبـستگ  آزمـون  از حاصـل  جـه ینت و) 5 (جـدول  بـه  توجه با
 نیـ ا ،sig>05/0 سـطح  در فـوق  هیفرضـ  خـصوص  در رسونیپ
 کـه  قیـ تحق کیـ  فـرض  و رد صفر فرض که شد حاصل جهینت

 دهـد   می نشان را کارکنان تیخالق و کار در مشارکت نیب رابطه
  . شود  میدیتائ

بررسی نتایج آزمون تجزیه واریانس سن کارکنان سیمان شاهرود 
 درصد متغیرهاي خالقیت و اخـالق       5نشان داد در سطح خطاي      

 05/0(داري نداشـت     هـاي سـنی تفـاوت معنـی        کار در بین گروه   
>sig ( ک را رد و    ی درصـد فرضـ    95ان  توان با اطمین   بنابراین می

  . فرض صفرتایید کرد
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 ٨٩

هاي تحصیلی کارکنان    بررسی نتایج آزمون تجزیه واریانس گروه     
 درصد هیچکـدام از     5سیمان شاهرود نشان داد در سطح خطاي        

ــروه  ــین گ ــا در ب ــی   متغیره ــاوت معن ــصیلی تف ــاي تح داري  ه
تــوان اذعــان داشــت بــین  از ایــن رو مــی) sig<05/0(نداشــتند

کنان با توجه به تحصیالتشات تفاوت معنـاداري در خـصوص    کار

تـوان بـا    اخالق کاري و خالقیت در کار وجود ندارد بنابراین مـی        
  .  درصد فرض صفر را پذیرش و فرض یک را رد کرد95اطمینان 

هـاي سـابقه کـاري کارکنـان         نتایج آزمون تجزیه واریانس گروه    
 هیچکـدام از     درصد 5سیمان شاهرود نشان داد در سطح خطاي        

داري نداشتند  هاي سوابق کاري تفاوت معنی متغیرها در بین گروه  

 نیب در تیخالق و کار اخالق يرهایمتغ رابطهی بررس جهت ANOVA آزمونی بررس: 6 جدول
  یسن مختلفي ها گروه

ــی   ــطح معنـ سـ
 داري

   مجموع مربعات  درجه آزادي میانگین مربعات

 بین گروهی 353/0 3 118/0 303/0
  درون گروهی  336/4  46  94/0  
  کل  689/4  49    

 خالقیت

 بین گروهی  698/0 3 233/0 077/0
  درون گروهی  406/4  46  096/0  
  کل  104/5  49    

  اخالق کار
 

  
  

 نیب در تیخالق و کار اخالقي رهایمتغ رابطهی بررس جهت ANOVA آزمونی بررس: 7 جدول
  یلیتحص مختلفي ها گروه

   مجموع مربعات  درجه آزادي میانگین مربعات سطح معنی داري
 بین گروهی 102/0 4 026/0 908/0

  درون گروهی  587/4  45  102/0  
  کل  689/4  49    

  خالقیت
 

 بین گروهی 243/0 4 061/0 691/0
  درون گروهی  861/4  45  108/0  
  کل  104/5  49    

  اخالق کار
 

  
  

ي ها گروه نیب در تیخالق و کار اخالقي رهایمتغ رابطهی بررس جهت ANOVA آزمونی بررس:8 جدول
  مختلف کار سابقه با

   مجموع مربعات  درجه آزادي میانگین مربعات سطح معنی داري
 بین گروهی 473/0 4 118/0 299/0

  درون گروهی  216/4  45  094/0  
  کل  689/4  49    

  خالقیت
 

 بین گروهی 295/0 4 074/0 602/0
  درون گروهی  808/4  45  107/0  
  کل  104/5  49    

 اخالق کار
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)05/0>sig (   توان اذعان داشـت بـین کارکنـان بـا           از این رو می
توجه به سابقه کاریشان تفـاوت معنـاداري در خـصوص اخـالق             

توان با اطمینـان     کاري و خالقیت در کار وجود ندارد بنابراین می        
  . پذیرش و فرض یک را رد کرد درصد فرض صفر را 95
  

  بحث
 مـشکالت  بـروز  سـاز  زمینـه  کـه  ییها  موضوع مهمترین از یکی
 مـشکالت  اسـت،  شـده  جهـان  سـطح  در ها  سازمان براي متعدد
 و است گوناگون جوامع در اخالق خالف کارهاي و فساد از ناشی

 اقتـصادي،  مـادي،  يهـا   نـه یزم در امروزي بشر نکهیا به توجه با
 اما است، افتهی دستی  توجه قابل شرفتیپ به ريآو فن وی  علم

ی نـامطلوب  آثـار  ،10یاخالق هاي  ارزش و اتیاخالق بهی  توجهی  ب
 بـر  را تیـ خالق کـاهش  تینها در وی  عدالتی  ب ض،یتبع جمله از

 تفکـري  هر با که گفت دیبا دیترد یب. است افکنده هیسا سازمان
 ود،شـ  پرداختـه ) کـالن  ایـ  خـرد  سـطح  در (تیریمـد  مـسئله  به

 در آن انکـار  و افـت ی خواهـد  باز را خودی  متعال گاهیجا اتیاخالق
 توسـعه  و رشـد  لیـ دل بـه . بود خواهد سازمان انیز به مدت دراز

ی اجتمـاع  امـدهاي یپ اجتمـاع،  در آنها نقش شیافزا و ها  سازمان
ی تـ یاهم مختلف نفعانیذ بر آنها راتیتاث و ها  سازمان هاي تیفعال
ی اجتماع وی  اخالق عملکرد که اي گونه به است افتهی افزون روز

 رانیمد. داردی  بزرگ راتیتاث ها  سازمانی  کل عملکرد بر ها  سازمان
 مقررات و نیقوان با فقط کهاند    افتهی دست جهینت نیا به امروزي

 گريید ابزار به آنها کنار در بلکه کرد اداره را ها  سازمان توان نمی
 اداره بـراي  کارشناسـان  اعتقاد به دارد نام 11اخالق که دارند ازین

 رد،یبگ قرار قانون کنار در اخالق که دارد ضرورت ها سازمان بهتر
 بهی اخالق هاي هدف و شودی کنترل گرید نیگزیجا 12یخودکنترل

 انـسان  کـاري ی  زنـدگ  در اخالق اگر شوند لیتبدی  اخالق نیقوان
 و تیخالق با توام و نیریش کردن کار باشد، داشته حضور و وجود

 به توجه ضرورت شود  می یخودشکوفائ و مندي تیرضا احساس
 مطالعـات  ها  سازمان اداره بحث در وی  دولت تیریمد در اتیاخالق

 بخش  در اتیاخالق تیتقو گمانیب است، داشته دنبال به متعددي
 . )5(باشد داشته تیخالق دری مهم نقش تواند  مییعموم

ه اخـالق کـار یعنـی     نشان داد دو عامل از سـاز      ها    همچنین یافته 
عالقه بـه کـار و مـشارکت در کـار رابطـه معنـادار بـا خالقیـت             

محققـین دیگـري را   هاي  کارکنان داشته است و این نتایج، یافته      
مطالعـه  ها    مؤلفهکه به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم بر روي این          

نتایج پژوهش بررسی رابطـه اخـالق   . مورد تائید قرار داد  اند    کرده
سازمانی نشان داد که همـه ي عوامـل اخـالق کـار             کار و تعهد    

عالقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کـار و مـشارکت              (
نتایج پژوهشی دیگـري    . )14(با تعهد سازمانی رابطه دارد    ) در کار 

که به بررسی رابطـه اخـالق کـار بـا رضـایت واسـترس شـغلی                 
کار، پشتکار  عالقه به   (پرداخت، نشان داد که سه بعد اخالق کار         

معنـاداري  هـاي      کننـده  بینی  پیش) در کار و روابط انسانی در کار      
همچنـین، دو بعـد اخـالق کـار         .  هـستند  13براي رضایت شـغلی   

معنـاداري  هـاي      کننده بینی  پیش) عالقه به کار و پشتکار در کار      (
  . )15(روند  می کارکنان بشمار14براي استرس شغلی

در  شـود؛   مـی  شنهادیپ پژوهشي  ها  یافته به توجه با و طورکلی  به
 شرایطی فراهم شود که کارکنان به کار عشق بورزند و ها  سازمان

با عالقه و رغبـت، شـیفته کارشـان شـوند همچنـین از طریـق                
 و  15مشارکت دادن کارکنان در امور باعث تقویت روحیـه جمعـی          

هـا    سـازمان افزایش تعهد و پایبندي آنـان بـه سـازمان شـوند و              
عامل روابط انـسانی در کـار و پـشتکار در کـار را از      توانند دو    می

اخالقی، تـدوین   هاي    طریق آموزش اصول اخالقی، ایجاد کمیته     
ضوابط اخالقی و تشویق کارکنـان بـه منظـور ایجـاد پـشتکار و              

. شـود  شتریـ ب سازمان در تیخالق تاجدیت در کار تقویت نمایند      
 اسـت  محور دانش اقتصادی  اصلهاي    مؤلفه ازی  یک تیخالق رایز
 و سازمان در دانشسازي    يتجار وي  نوآور موجب آن به توجه و
  . شود  میصنعت در آن تبع به
 

  گیري نتیجه
 عالقه به کـار و      شامل کار اخالق بعد دو که دهد  می نشان جینتا

مشارکت در کار در سازمان حاکم است کـه در مطالعـات انجـام              
ست ولی دو بعـد     شده توسط سایر محققان نیز به کار برده شده ا         

پشتکار در کـار و روابـط انـسانی در کـار بـا خالقیـت کارکنـان                  
همچنین، در ارتباط با بررسی ارتباط بـین ایـن دو      . ارتباطی ندارد 

سازه با استفاده از عوامـل اسـتخراج شـده از آزمـون همبـستگی       
پیرسون استفاده شد و پس از تحلیل همبستگی در ابعاد مختلـف           

ــر روي داده ــتتحقهــاي  ب ــین مطــابق . یــق انجــام گرف همچن
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 ٩١

. دوسویه دارند اي    پژوهش، اخالق کار و خالقیت رابطه     هاي    یافته
اخالق الزمه توسعه خالقیت و نوآوري و خالقیت بـستر اخـالق            

تـوان بـا اسـتفاده از ایـن همبـستگی        مـی  بنابر این . در کار است  
همزمان با رشد اخالق در سازمان در جهـت توسـعه خالقیـت و              

 هـر ی  آت قاتیتحق در توان  می نیهمچن. نیز گام برداشت  نوآوري  
 قـرار  کنکاش وی  بررس مورد مجزا صورت به را کار اخالق مؤلفه

 بــا و) کــار دری انــسان روابــط و کــار در پــشتکار بخــصوص (داد
  . کرد تیتقو را پژوهش جینتای لیتکمهاي  مصاحبه

  
  یاخالقهاي  مالحظه

 امانتی اخالق اصل ستفاده،ا مورد منابعی معرف با پژوهش نیا در
 شده شمرده محترم آثار نیمولفي معنو حق و تیرعای علمي  دار

 شـده  تیـ رعاي  رازدار همچونی  علم اخالق اصول ریسا و است
  . است

  
  يسپاسگزار

 مانیس شرکت کارکنان مساعدت وي  همکار از مقاله سندگانینو
 نهاآی  همدل وي  اریهم بدون که چرا رنددا را تشکر کمال شاهرود
  . شد  نمیسریم پژوهش نیا انجام امکان

  
   نامه واژه

  Work Ethic .1  اخالق کار             
 Interest in the Work .2  عالقه به کار     

     Working Diligently .3  پشتکار در کار
 Human Relations at Work .4  روابط انسانی در کار

 Participation in the Labor .5  مشارکت در کار
  Creativity .6  خالقیت   

 Absorption .7  جذب
             Experiment .8  آزمایش 
              Refinement .9  پاالیش
  Moral Values .10  هاي اخالقی     ارزش

  Ethic .11  اخالق 
           Self Control .12  خودکنترلی

  Job Satisfaction .13  رضایت شغلی     
  Job Stress .14  استرس شغلی          

  Collective Spirit .15  روحیه جمعی     
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