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 ایران گمرک کارکنان ایحرفه با اخلاق استعداد مدیریت رابطه مدل

 

 مهر آرا اسدا...دکتر ابراهیم حلاجیان، دکتر ، *مراد خوشدل مفیدی، دکترمحمدرضا باقرزاده

 واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،قائمشهر،ایران گروه مدیریت دولتی،
 (79/6/78، تاریخ پذیرش:61/66/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 ترجا  ماررد پاشش از باشش هقساقزمق  1اخلاقی  راهبردی نقش امروزه
 اخلاقی  هقیمساوریشت کارد  نهقدین  .است گرفت  یرارهق استراتژیست

 باق نشا  ایرانا  مدیرا . است سقزمق  2رهبری مهم مبقحث از هقسقزمق 
 غا دغد اساق  سقزمقن ، بر مرفقشت در اخلقق راهبردی جقیگقه ب  ترج 
 اماروزه .کننادما  ایباق  3وکقرکسب اخلقق ب  جقمع  یهقارزش و دین 
 هقساقزمق  در 5ریاقبت  م یات یا  عنارا  ، با 4ایحرف  اخلقق داشتن
 و محشطا  هقیپشچشادگ  با  ترجا  از طرفا  باق (.1)بقشاد م  مطرح

ایاان  گاارفتن فقصاال  دیگاار سااری از و هقدرسااقزمق  ف اینااده تغششاارا 
 برای ایحرف  اخلقق اهمشت ب  اخلقی ، صقحبنظرا  هدا تع از هقسقزمق 
 مشا ا  ساقزمق ، مقهشات ب  بست . دارند تأکشد سقزمق  بلندمد  مرفقشت
 سرنرشات در آ ، کقرکنق  ایحرف  رفتقر و ایحرف  اخلقق اصر  رعقیت

 باق خارد مقهشات ایتضاقی ب  سقزمق  اگر حق . است تقثشرگذار بققیش و
 اخلاقق شارد، اهمشات مراجا  نار  این از ی هقتحسقسش و مقی  مسقئل
 (.2)گردد م  دوچندا  کقرکنق  ایحرف 
 
 
 
 

 
 هقی ایران ، کمتارسقزمق  6کقر محشط در متأسفقن  این درحقی  است ک 

 کشاررهقی غربا  در شرد؛ ویا  در مققبال،م  ای ترج ب  اخلقق حرف 
 عنارا  باق ای شقخ سقزمق ، و مدیریت ب  مربرط هقیدانش در سكریقر،
 اخلاقق هاقیویژگ  تق است آ  نشقزمند دارد. جقمع  وجرد ایحرف  اخلقق
 تعقمل ایجقد ،8اعتمقد و مشقرکت روحش  ،7کقر ب  دیبستگ  مقنند ایحرف 
 اماروزه. شارد ساقزیفرهنگ آ  تحقا  بارای و تعریا ... و یكدیگر بق

 با  اعتناقی ب  کا  اندرساشده بلرغ این ب  صنعت  کشررهقی از بسشقری
 رفاتن بشن از ب  اجتمقع ، تعهدا  و هقمسوریشت از فرار و اخلقی  مسقئل
 بارای مرفا  هقیازساقزمق  بساشقری دیشال، همشن ب . انجقمدم  بنگقه
 اساتراتژی کا  کردناد نشاقز احساق  9انساقن  مناقب  یهقماد  تدوین
 جاردو آ  ماررد در تنقیضا  حادایل یق و بگشرند نظر در هم را 11اخلقی 
 اخلاقق بر مبتن  فرهنگ ی  سقزمق  در بقشد. در این مسشر بقید نداشت 
 ایحرفا  اخلقق بنقبراین تلقش نمردند تق در زمشن  تحقشقق ؛ نمقید رسرخ

 (.3)بششتر تمرک  نمقیند 
 
 
 

 چکیده
از طرف ، شقید ترسع  فردی و  .استفقده نمرد گرایقن انسق  نگرش بر مبتن  سقزمق  کرد  عقلقئ  برای تراندم  ایحرف  از اخلققزمینه: 

ی کقرکنق  مرتبط بقشد. بر این اسق ، هدف از اجرای تحقش  حقضر، بررس  رابط  بشن اسقزمقن  نقش  از مدیریت استعداد بق بهبرد اخلقق حرف 
 .ایرا  است گمرک کقرکنق  ایحرف  اخلقق بق استعداد مدیریت مد 

 گمرک کقرکنق  8364نفر از بشن  367است؛ ک  ط  آ   همبستگ  –ترصشف  روش، یحقظ از و کقربردی هدف، یحقظ از تحقش  اینروش: 

و بق استفقده از پرسشنقم  مررد مطقیع  یرار گرفتند. همچنشن از مدیسقزی معقدیق  سقختقری برای تحلشل  سقده تصقدف  ب  روش احتمقی  ایرا ،
 هق استفقده شد.داده

 رد دارد.داری وجایرا  رابط  معن  گمرک کقرکنق  ایحرف  اکتشقف  بق اخلقق استعداد مدیریت دهد بشن مد نتقیج نشق  م ها: یافته

اخلقق  از بششتری سطح ب  سقزمق ، منجر در هقی مدیریت استعدادشقخص ترا  گفت اف ایش سطحهق، م بق ترج  ب  یقفت نتیجه گیری: 
 .شردم  کقرکنق  ای درحرف 

 

 ایرا . گمرک اکتشقف ، استعداد ای، مدیریتاخلقق حرف واژگان: کلید
 

 
 

 dr_mr.bagherzadeh@yahoo.comنریسندۀ مسور : نشقن  ایكترونشك : 
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ای رابطا  داشات  بنقبراین شنقسقی  متغشرهقی  ک  بترانند بق اخلقق حرفا 
خرردارند؛ و یكا  از ایان متغشرهاق، مادیریت ای بربقشند، از اهمشت ویژه

هق است. استدیق  صقحبنظرا  این است ک  ایدامق  در سقزمق  11استعداد
مرجب بهبرد بستر اخلقی  سقزمق  شاده و بساتر  12منقب  انسقن  مدیریت

نمقیاد کا  کقری مثبت  را در کقرکنق  ایجقد م  13هقیاخلقی  نش  نگرش
 (.4گشرد )ای در کقرکنق  شكل م  در پقیق  ترسع  اخلقق حرف

 مادیریت شارطیك  از این ایدامق ، مدیریت منقب  انساقن  اسات. پشش
و وجارد  است ای خربخرب، حضرر کقرکنقن  بق اخلقق حرف  استراتژی 

حقضر در آ   انسقن  منقب  وابست  ب  مدیریت استعداد خرب، سقزمق  ی 
 شمقر ب  حشقت  امر ی  اخلقی  ارزشهقی بق آ  پشرند ی وم است. از طرف 

 با  منجار تراندم  آ  اجرای در عدایت ب  و انگقریسهل ک  چرا آیدم 
 نقپاذیریجبرا  تبعاق  بلندمد  در و شده سقزمقن  و فردی ترسع  عدم
 .(5) دارد

مطرح شاد  1991 ده  در بقر اویشن ک  است اصطلقح  استعداد مدیریت
 معرف  گردیاد؛ سقزمقن  مرفقشت در ارتأثشرگذ و مهم ک  ب  عنرا  عقمل

 ساقزمق  بارای مساتعد، کقرکناق  جذب و ترسع  شنقسقی ، بق تراندم  و
 پشچشاده ایتصاقد در مرفقشات بارای هقسقزمق . نمقید ایجقد ریقبت  م یت
. دارند نشقز استعدادهق بهترین ب  وکقر،کسب محشط در مقندگقری و جهقن 

 مدیریت نشقزمند نتقیج، بهترین ب  ستشقب د برای استعدادهق از طرف ، این
 مرضارعق  مهمتارین از یكا  اساتعداد در وای  مادیریت (.6)بقشندم 

 حاقدترین از یك  هم هنرز و است جهق  سطح در انسقن  منقب  مدیریت
 شكقر در پنهق  سلقح و نرع  هقی مدیریت منقب  انسقن مسقئل و چقیش

 شده ذکر متغشرهقی ای مثق ، بششتربر (.7-9رود )م  شمقر ب  استعدادهق
 اساتعداد مدیریت مجرز تحت کقرکنق ، 14ترک خدمت تبششن دیقیل برای
 راساتق  در اساتعداد تیریماد مقریا  محققق ، نظر ب  (.11)دارند  یرار

و  ریاقبتى تیام  کساب بارا  انسقنى منقب  تیریمد ب  د شجلره بخش
(؛ با  11اسات ) شاده مطارح افا ودهارزش جاقدیا برا  آ  بقیقره ترا 

مناقب   یهاقبهتارین ینگهادار و جذب حق  در هقگر سقزمق یعبقر  د
ب رگترین م یات ریاقبت  پقیادار  انسقن  هستند؛ زیرا کقرکنق  بق استعداد،

حقصل از کقرکناق  م یت ریقبت  ؛ زیرا سقزمق  در عصر دانش خراهد برد
وریشت مادیریت در وایا ، مسا(. 12) نشستب  سقدگ  یقبل تقلشد مستعد، 

 اسات تاق بترانناد با  ساقزمق  سرمقی  استعداد، حفظ و ترسع  مهمترین
 انجاقم تراناقی  عمرم  هقیویژگ  و 16، دانش15هقمهقر  از ایمجمرع 

اگار  (.5بقشند ) را داشت  فردا هقیپذیرش مسوریشت پتقنسشل و امروز کقر
 افا ایش بقعاث ای نشا  ترساع  یقبناد،هق از نظر اخلقق حرف این سرمقی 

، سرعت انجقم 19شغل  رضقیت ،18محصریق  و خدمق  کشفشت وری،بهره
(؛ و م یات ریاقبت  خارب  13یقباد )کقهش م  کقر از امرر شده و غشبت

(. در خصرص پشششن  مطقیعقت  بقیاد گفات تنهاق 14برای سقزمق  بقشد )
ی  تحقش  ب  بررس  رابط  مساتقشم باشن مادیریت اساتعداد و اخلاقق 

ای پرداخت  است و در سقیر مبقن  نظری تنهق با  تبشاشن اساتدیقی   حرف
(. بق ترج  با  مطقیاب فارق، هادف از اجارای 4اند )این مرضر  پرداخت 

تحقش  حقضر پقسخ ب  این سؤا  کلشدی اسات کا  آیاق ماد  مادیریت 

تراناد باق اخلاقق ایرا ، م  اسلقم  استعداد اکتشقف  در گمرک جمهرری
 داری داشت  بقشد یق خشر؟  این سقزمق  رابط  معن ای کقرکنقحرف 
 

 روش
 ،از یحاقظ هادفهمبساتگ ؛ و  –، ترصاشف این تحقش  از یحاقظ روش

نفار از  8364اسات. جقمعا  آماقری ایان تحقشا ، متشاكل از کقربردی 
بقشاد. نمرنا  ایان تحقشا  ایارا  م  اسلقم  کقرکنق  گمرک جمهرری

  ب  روش تصقدف  سقده انتخاقب ک استنفر از این کقرکنق   367شقمل 
(. 15پاذیری ممكان شارد )و بششاتری تعمشم شدند تق کمترین سرگشری

هقی جمعشت شانقخت  جنساشت، سان، ساقبق  خادمت و مشا ا  ویژگ 
گریق  پرسشنقم ، اکثریات تحصشلق  مدنظر یرار گرفت ک  از مشق  پقسخ

بششتر آنهق دهندۀ این است ک  ( مرد برد. ترکشب سن  آنهق نشق 6/67%)
 11تاق  6آنق  بشن  %7/35سق  برده؛ و همچنشن  41تق  31( بشن 1/37%)

دارای  %8/42سق  ساقبق  خادمت  داشاتند و مشا ا  مادرک تحصاشل  
 مدرک یشسقنس بردند.

قز ی  پرسشنقم  استقندارد برای بررسا  اخلاقق همچنشن در این تحقشق 
مادیریت  حرف  ای و از یا  پرسشانقم  محقا  ساقخت  بارای بررسا 

 و(. 16) داشت گری  16اخلقق حرف  ای  پرسشنقم  استعداد استفقده شد. 
پرسشنقم  مدیریت استعداد بر اسق  ی  مطقیع  کشفا  در یقیاب روش 

صارر  گرفتا  بارد ماررد  MAXQDAاف ار نظری  داده بنشقد بق نرم
جمع  ، از نظرا  محتراروای     منظرر تأمشنب(. 17) استفقده یرار گرفت

آیفاقی . همچناشن اسقتشد استفقده شد و اصلقحق  یاقزم یحاقظ گردیاداز 
محقسب  شاد  817/1، و مدیریت استعداد 765/1ای اخلقق حرف کرونبقخ 

هاق از وتحلشل دادهک  نشق  دهنده تأیشد پقیقی  پرسشنقم  برد. در تج یا 

و  spss25 اف ارهاااقیروش مدیساااقزی معقدیاااق  ساااقختقری و نرم
smartPLS3 تفقده شد.اس 

 

 یافته ها

ارای   1در جدو   مشقنگشن، انحراف معشقر و واریقنس هر ی  از متغشرهق 
 شده است. 

 توصیف متغیرها :0جدول 
 انحراف واریانس میانگین متغیرها

 معیار 

 38/1 61/1 17/3 367 ایحرف  اخلقق 

 1 94/1 1/3 367 یریپذتشمسوری

 1 95/1 19/3 367 صدایت

 1 95/1 91/2 367 قفانص و عدایت

 1 98/1 35/2 367 وفقداری

 1 1 88/2 367  طلبریقبت

 1 14/1 72/2 367 دیگرا  ب  احترام

 1 16/1 72/2 367 دیگرا  بق همدردی

 1 14/1 41/2 367 هنجقرهق ب  احترام
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 12/2 37/1 18/3 367 اکتشقف  استعداد مدیریت

 6/2 42/1 58/3 367 ادراک  -شنقخت 

 1 67/1 18/3 367 نهقدی -یسقختقر

 13/2 36/1 29/3 367 کقرکردی -رفتقری

 1 75/1 79/2 367 مریعشت  -محشط 

 

؛ و همچناشن شاقخص 7/1کرونبقخ ابعقد متغشرهق بششتر از  شقخص آیفقی
بارد. بارازش کال  5/1مشقنگشن واریقنس استخراج شده آنهق نش  بششتر از 

محقساب  شاد کا   44/1باق  محقسب  شده برای مد  تحقش  حقضر برابر
نشق  از تأیشد مد  تحقش  اسات. نتاقیج آزمار  فرضاشق  در خصارص 

و  ای کقرکنق بررس  رابط  بشن مدیریت استعداد اکتشقف  بق اخلقق حرف 
یقبال  2جادو    ابعقد هار یا  از متغشرهاق نشا  در بررس  تحلشل عقمل

 است مشقهده
 

 نتایج آزمون فرضیات :1جدول 

 رد/تأیید t آماره ضریب مسیر تحلیل عاملی

 ایحرف  اخلقق

 تأیشد 24/6 31/1 یریپذتشمسوری

 تأیشد 79/11 44/1 صدایت

 تأیشد 63/22 65/1 عدایت و انصقف

 تأیشد 84/27 7/1 وفقداری

 تأیشد 36/41 77/1  طلبریقبت

 تأیشد 64/28 68/1 احترام ب  دیگرا 

 دتأیش 82/17 61/1 همدردی بق دیگرا 

 تأیشد 61/21 66/1 هنجقرهق احترام ب 

 مدیریت استعداد اکتشقف 

 تأیشد 99/5 17/1 ادراک  -شنقخت 

 تأیشد 78/8 24/1 نهقدی -سقختقری

 تأیشد 65/11 35/1 کقرکردی -رفتقری

 تأیشد 12/12 38/1 مریعشت  -محشط 

 تأیشد 12/16 545/1 ایحرف  اخلقق ←مدیریت استعداد اکتشقف  

 

 بحث
ای حرفا  نتقیج این تحقش  نشق  داد مدیریت استعداد اکتشقف  بق اخلقق

کقرکنق  رابط  دارد؛ ک  این یقفت  بق نتقیج پشششن  مرجرد، همراستق است. 
مناقب  انساقن   مدیریت گسترده حشط  از بخش  استعداد دروای  مدیریت

ت یاقزم گشارد کا  اگار از کشفشااست وی  تمقم  ایدامق  آ  را دربر م 
 کاقری هاقینگرش و سقزمق ، اخلقی  بستر بهبرد برخرردار بقشد، مرجب

هاقی مثبات، اخلاقق شارد. یكا  از نگرشم  بششتری مطلرب و مثبت
 از یكا  مساقئل اخلاقی  با  ب  (؛ از طرف ، ی وم ترج 4ای است )حرف 

 مرضار  و گردیده جرام  تبدیل و هقسقزمق  در شده پذیرفت  مرضرعق 
تمقم   روی بر بلندمدت  تراند تأثشرا است، ک  م  محققشن برای جقیب 

 (. 18بگذارد) ذینفعق  سقزمق 
هاقی کقرکناق  گمارک با  محدودیت تحقش  حقضر، بررس  تمقم  رده

صرر  برابر است. ب  دیشل اینك  وسعت وظقی  و مسوریشت کقرکنق  در 
بررسا   ب ت  شرد در تحقشقق  آسقزمق  بسشقر متنر  است؛ پششنهقد م 

 مد  تحقش  در طش  مشخص  از کقرکنق  هم رده پرداخت  شرد.

 

 

 نتیجه گیری
تارا  ای، م بق ترج  ب  تأیشد رابط  مد  مدیریت استعداد بق اخلقق حرف 

دریقفت ک  تبششن و اجرای بهتر فرآیندهقی مد  مدیریت استعداد بقعاث 
ذینفعاق  داخال  خراهد شد تق علقوه بر ایجقد فضقی کاقری بهتار بارای

رجر  و عقماا  مااردم جقمعاا  نشاا  از منااقف  مسااتقشم و سااقزمق ، اربااقب
غشرمستقشم آ  بهره ببرند. ایبت  بقید ب  این نكت  ترج  نمرد ک  حمقیات 

گشرندگق  سطح کلق  حكرمت، مدیریت ارشد سقزمق ، و همچنشن تصمشم
ف  مد  هقی سقزمقن  و حكرمت ، در اجرای مراز طری  تبششن استراتژی

ماداری مدیریت استعداد نقش بس ای  دارند؛ ویذا حرکت ب  ساری اخلقق
 ی  حرکت جمع  برده ک  نشقزمند ع م ملّ  است.

 

 ملاحظه های اخلاقی
داری در این پژوهش بق معرف  منقب  مررد استفقده، اصل اخلاقی  امقنات

علم  و ح  معنری مؤیفشن آثقر محترم شمرده شده است و سقیر اصار  
 خلقق علم  همچر  رازداری و رضقیت آگقهقن ، رعقیت شده است.ا

 

 



 ایران گمرک کارکنان ایحرفه با اخلاق استعداد مدیریت رابطه مدل محمدرضا باقرزاده و همکاران:دکتر  
 

 091 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

اه
وت

ک
 
 

 

 سپاسگزاری
بدین وسشل  از تمقم  مسوریشن و کقرکنق  گمرک جمهرری اسلقم  ایرا  
ک  محققشن را در اجرای این پژوهش یاقری نمردناد، تشاكر و یادردان  

 .شردم 

 

 هنام واژه
 Ethic .1 اخلقق
 Leadership .2 رهبری

 Business Ethics .3 وکقرکسب اخلقق

 Professional Ethics .4 ایحرف  اخلقق

 Competitive Advantage .5 ریقبت  م یت

 Work Environment (Workplace) .6 کقر محشط
 Work Engagement .7 کقر ب  دیبستگ 
 Trust .8 اعتمقد
 Human Resources .9 انسقن  منقب 

 Ethical Strategy .10 اخلقی  استراتژی
 Talent Management .11 مدیریت استعداد

12. Human Resources Management Practices 

 ایدامق  مدیریت منقب  انسقن 
 Attitude .13 نگرش

 Turnover .14 ترک خدمت
 Skill .15 مهقر 
 Knowledge .16 دانش
 Productivity .17 وریبهره

18. Quality of Products and Services 

 محصریق  و خدمق  کشفشت
 Job Satisfaction .19 شغل  رضقیت
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