
 کارکنان میان در( کاری اهمال)اجتماعی با آنومی  ای حرفه اخلاق رابطهو همکاران:  حمد موسوی جددکتر سید م 
 

 161 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
3 ،

93
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 کارکنان میان در( کاری اهمال)اجتماعی با آنومی  ای حرفه اخلاق رابطه

 
 1، غزاله ژاله رفعتی1، حیدر محمدی۲حامد آئینی، *1محمد موسوی جددکتر سید 

 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان .1

 ماعی، دانشگاه آزاد کردستان. گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجت۲
 (02/7/77، تاریخ پذیرش:81/7/77تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

ها نفر را تحت تأثیر قررارااا  اترت ا ام ملرتلا  میلیون ۱کاریاهمال
اری ا بهزیسری  اررراا اثرر م فر  اارا  گیری اتت که بر بهرر گریبان
ی ااژ  کاری ارخصوص انجام تتالیف یر  ملرتر رایرس اترت اهمال
انداخین انگاری ا به تعویقکاری را برخ  معاال تعلر، ت بل ، تهراهمال
با هم تفاا  اارند، ررا ت بر نسربت  ۲کاری ا ت بل (  اهمال۱اند)اانسیه

به انجام ااان کار ب  میر اتت ار حالیته رررا اهمرال کرار، ا لر  برا 
ر ام االویرت ااشین خوا ام انجام تتالیف  که ار حرال حا رملغول نگه

کاری ارمیان اعضرا ا (  امتوی ایگر، اهمال۲مند)برخوراارند تر بام م 
ها خوا معضل  اتت که بسریاری ام های کارک ان رعال ار تاممانگرا 
 "کاری ار برخ  ام میون  ی  اهد  اهمالقرار م  أثیرها را تحت تج به

کراری کره اهمرال تعریف شد  ا این اعیقاا اجوا ااشیه "تاخیر آگاهانه 
 ی  انیخاب خرام دانه اتت امّا با اجوا آ ام انقلاب ص عی  این مفهوم 

 
 

 
تری به خوا گرریه ا با ت بل  یتسران ارنررر گرریره شرد  مع ای م ف 

، «شما حق اارید ا من تتلیف»، تلق  ۳ایحررهامرام  ار اخلاق(  ۳اتت)
ریار ارتبرای  رررا، ا مب ای رمب ای هرگونه اخلاق ار کس  اکار اتت  

برای ارتباط تاممان با محیط قرار م  گیرا ا تاممان با رعایرت ارال  
 نیامم رد ما یمعهجا(  ۴حقوق ایگران، ام تتالیف خوا پرت  م  ک د )

 پريیری اجیمراع ،مسئولیت مان د ایحررهاخلاق هایایژگ  تا اتت آن
 تحقق برای   اتعریف کرا را عدالت ا همدرای با ایگران یلب ،رقابت
 بره صر عی  جهران ار کلورها ام بسیاری امرام   ک د تامیرره گ آن
 هامسئولیت ام ررار ا اخلاق  مسائر به اعی ای ب  که اندرتید  بلوغ این
انجامد ار این میان تاممان م  ب گا  ررین بین ام به اجیماع ،تعهدا  ا

لررت کلور ااشریه ا توتعه راتیای  نق  کلیدی ار توتعه پایدار ا پی
   تع  بر آن ااشیه تا با تربیت کارک ان

 
 

 چکیده
 ام برخر  ارانجام تأخیر با که بوا  ها تاممان ار کارک ان میان ا کاری محیط ار همچ ین ا مرام بین ار شایع ایپدید  کاریاهمال: زمینه

 اخلراق رابطرهمقاله حا ر با هدف بررتر    اندااا  قرار خوا مندگ  تب  ا شیو  را گيران تاق این نیز برخ  ا ک  دم  گيران اقت، کارها
 کارک ان شتر گررت  میان ار( کاری اهمال)اجیماع  با آنوم   ای حرره

 ممانتا کارک ان آماری جامعه  باشد م  همبسیگ -توصیف  نیز پژاه  یرح ا اتت کاربرای نوع ام، هدف نرر ام پژاه  این روش:

 گراید تعییننفر  ۱۷۱ نمونه حجم کوکران ررمول ام اتیفاا  بانفر م  باشد که  ۳۳۳تعداا آن ها  که باشد م  کراتیان اتیان راتیای  تعاان
 پرتل امه ۱۹۱ نهایت ار ا گراید ا اره االیه نمونه حجم به ایگر ارصد ا  حداا     ا ناقص، شد  گم هایپرتل امه اثرا  ررع برای ا
 برای   اتت گراید  تتمیر کامر ایلاعا  با تاا  تصاار  گیرینمونه راش به کراتیان اتیان راتیای  تعاان تاممان کارک ان تطتو

   شد اتیفاا  ا دگانه رگرتیون ا پیرتون همبسیگ  راش ام هارر یه آممون ا هاااا  تحلیر ا تجزیه

 ا عدالت، ایگران به احیرام ا صداقت، پيیریمسئولیت)ابعاا با ایحرره اخلاق این اتت که بین ام حاک  پژاه  هاییاریه یافته ها:

  رابطه مثبت ا مع اااری اجوا اارا( کاری اهمال)اجیماع  آنوم  ا( اراااری ا  همدرای

ان کاه  ااا  ا با نیایس حاک  ام آن اتت که با پایب دی به اصول اخلاق حرره ای کاری م  توان اهمال کاری را ار تامم نتیجه گیری:

 نهاای ه کران این اصول ار تاممان م جر به بالا ررین کارای  تاممان ا کاه  نار ایی  ارباب رجوع شد 

 

 اهمال کاری ،آنوم  اجیماع ای، ، اخلاق حررهاخلاقکلید واژگان: 

 

 
 

 
 

 sm.moosavi@uok.ac.irنویس دۀ مسئول: نلان  التیرانیت : 
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اارای تفتر تعاان باش د ممی ه را برای پیلررت تاممان ا جامعه مهیا  که
ا جلروگیری ام اهمرال کراری پیلرررت نماید  برای رتریدن بره ایرن  

کارک ان تاممان  با برگزاری کلاس های توجیه ، اار  های آمومش  ا 
  ار رتیدن به این مهم ااشیه اترت حرال تر ال اصرل  تمی ارها تع

پژاه  با توجه به مطال  مطرح شد  این اتت که تا اره انردام  برین 
ای ا آنوم  اجیمراع  ار تراممان تعراان راتریای  اتریان اخلاق حرره

اار اجروا اارا ا ام اره نروع ارتبای )مثبرت یرا کراتیان رابطره مع ر 
 معتوس( اتت؟
 "به مع رای  کاری ارمبان لاتین ام اا بخ  پرامالاه ۴آنوم  اجیماع 

تلتیر شد  اتت ا مع ای لفر   "رراا "به مع ای  "ا  "پی  "، "جلو
های آن مسامحه، ااال ، به تأخیراندامی ا اتت  میرااف "تا رراا "آن 

انداخین کار به ایژ  به علّت عاا  ارب  اقّی ، یرا ت بلر  ا بره به عق 
ی راانتاای، (  بر اتاس نرریه۱شوا)تاخیر  راری م انداخین یا تعویق

آیرد  ا رطراب به اجوا م  ۱کاری  ارنییجه ا طراباتاس رریار اهمال
 "خروا  "های ناهلیار ترکوب شد  علامی  هلدار اه د  برای خواتیه

اهرد، بررای ارراع ا طراب را تلخیص  "خوا "اتت  به محض ای ته 
های اراع  پویا ا اجی راب ام تتلیرف ، مشوا  براتاس متانیسآماا  م 

ی اال به این الیر ک ار گياشیه رت د ار ارجهتتالیف  که به اتمام نم 
ی شدند  یررداران نرریهمحسوب م  "خوا "اند که تهدیدی برای شد 

اان د  برخ  کارانه را باارهای  یرم طق  م ش اخی ، اتاس رریار اهمال
را رقط براتاس توانرای  خروا ارانجرام  ش خواام رراگیران اقی  که ارم

-ک  د ا ام به اتمامت ج د، به یور  یرم طق  عمر م ااان تتالیف م 

ک  د تا ام این یریق ایگران نیوان رد توانرای  رتاندن تتلیف اجی اب م 
کراری ام (  اهمرال۶ها را ارانجام ااان تتالیف ارمیراب  ک  رد)ااقع  آن

گیرا ا شرامر ترکیبر  ام ررای ردهای المه م حالا  انگیزش  ررا تر
اتت که برا اجی راب ام انجرام تتلیرف ار  ۱ا رریاری ۷عایف  ،۶ش اخی 

کراری برا عروامل  میعردا ام جملره نگرانر  ام (  اهمرال۷ارتباط هسی د)
شتست، ارسراگ  یا خلق مرتبط با اعیراض، مدیریت ممان ا ملرتلا  

 م جربره کراری(  اهمرال۳ارا)ا لي  بران ام کار تحت رلار بسیگ  ا

باعر   ا اترت ممان تارق کاریاهمال شوا م  ثمرب  کار ی  انجام
-م  تغییر اا به نسبت نیز ایگران نگا  ا ک د گ ا  احساس ررا شوام 

 تصمیم اتت  امرام ام اجی اب ا ایرام ااان ااامه ه ر کاریک د  اهمال

ظراهرا  ااا انجرام حرال ممران ار تروانم  که کاری انداخینتعویق به
 رراهم را امتان این ا آن عمل  تاخین برای اتت قبول  قابر جانلین

 که نداان کاری انجام با که ک یم رتر ا اهیم رری  را خوا که آارام 

 کرار کراریاهمال ایم نگفیه اراغ خوامان به ااشییم را آن انجام قصد

 معمول  ا یبیع  خیرتا بح  مورا کاریاهمال ام اما م رور اتت، بلر

 ایژگر  نروع  م ررور بلتره   آیردمر  پری  ااقا  گاه  که نیست

کیفیت  به ا ک دم  ایجاا اخیلال ررای ر ایت ار که اتت ۹شخصیی 
 تروانمر  را کراریاهمرال ام نروع این رتاند،م  آتی  انسان  راابط

 امرعو ا ینهم (  راانل اتان۱نامید) ت درم رراا  یا مزمن کاریاهمال

 ار اا را هراآن  توانم  که اندبرشمرا  کاریاهمال برای را گوناگون 

 :ااا قرار کل  ییبقه

 به مربوط که های ناه جاری ا هاآتی  یع   راان  ا اران  عوامر-۱

 توقرع بی ر ،کوته بی  ،کم خوا احساس:مان د کار اتتاهمال ررا خوا

-اترواس گرایر کمرال حمر،ت یآتیانه بوانپایین ام خوا، امحد بی 

 ( ۳ا طراب) ارسراگ ، شرمساری، یا قایعیت، گ ا  رقدان گونه،
 ایگر با ارتباط ه گام که های آتی  یع   محیط  ا بیران  عوامر-۲

 ارون:  عروامل .اهردمر  نلران را خوا محیط ایراف، یا ا اشخاص

 لرس ایگرران، اربرابر مسئولیت عدم احساس موجوا، ا ع ام نار ایی 

 ا کراریاهمرال همره، ر رایت جلر  بررای تلراش با ایگرران، بامی
 انگیزهوس عوامر همتاران، ااتی  با ا هم لی   انفعال ، پرخاشگری

 ( ۱ایگران) ام امحد بی  توقع ک  د ، ترگرم ا
 ای حرره اخلاق ار  اتت کاربرای اخلاق ام شاخه های  ای حرره اخلاق 
 مدیریت آارا رای ت ی ، رهیارت اارا؛ اجوا جدید ا ت ی  رهیارت اا

 ۱۳اخلراق  هرای مسرئولیت بر که اتت ای حرره اخلاق به انسان  م ابع
 ار کره جدیرد، رهیاررت ا ک د م  حصر توجه حرف، ا ملا ر ار ارراا
 ای حرره اخلاق به اتیراتژی  مدیریت رایترا یاریه، رااج اخیر هایاهه
 تیسریم  نگررش برا نتامما پيیریمسئولیت بر رهیارت این ار  اتت
ام جمله ام مهم ترین ایژگ  های ارراای کره اخلراق  ( ۹)شوام  توجه

 حرره ای اارند:
مسئولیت پيیری: ار این مورا ررا پاتخگوتت ا مسئولیت تصمیم ها ا 
پیامدهای آن را م  پيیرا؛ ترملق ایگران اتت، حساس ا اخلاق مدار 

ت مر  اهرد؛ بررای اتت؛ به ارتیتاری ا خوش نام  ار کارش اهمیر
انجام تمام مسئولیت های خوی  کوشاتت ا مسئولیی  را که به عهرد  

 م  گیرا، با تمام توان ا خلوص نیت انجام م  اهد 
برتری جوی  ا رقابت یلب  تالم: ار تمام مروارا ترع  مر  ک ردممیام 
باشد؛ اعیماا به نفس اارا؛ به مهار  بالای  ار حرره خوا اتت پیدا م  

ا پر کار اتت، به موقعیت رعل  خوا را   نیست ا ام یریق  ک د، جدی
شایسیگ  انبال ارتقای خوا اتت؛ تع  نم  ک رد بره هرر یریقر  ار 

 رقابت برند  شوا 
: مخالف ریاکاری ا اارای  اتت؛ به ندای اجدان خوا گروش ۱۱صداقت

ررا م  اهد؛ ار همه حال به شراریم دی توجه مر  ک رد؛ شرجاع ا برا 
 شهامت اتت 

احیرام به ایگران: به حقوق ایگران احیرام م  گيارا، به نررر ایگرران 
احیرام م  گيارا؛ خوش قول ا اقرت شر اس اترت؛ بره ایگرران حرق 

 تصمیم گیری م  اهد، ت ها م ارع خوا را مرجح نم  ااند 
: به اظایف خوا میعهد اتت؛ راماار ایگران اتت؛ معیمد اتت ۱۲اراااری

(۱۳ ) 
 ام رررا اخلراق  مسرئولیت ای،حرره ها: اخلاقتاممان را ایحرره اخلاق
 اخلراق  مسئولییهای حقیق ، شخص ع وان به پزش   اتت شغر حی 
 گرریه ااش بر که اتت شغل  ام برخاتیه اا اخلاق  هایمسئولیت  اارا
 هایمسرئولیت پريیررت،م  ایگرری شرغر اگرر کره ای گونه به اتت؛

 ای،حرررره اقیضررای برره شررغل  رهرر  کررراپیرردا م  تغییررر ای اخلرراق 
 شرغر " مفهروم ایرن ار اخلاق  آرری دم  خاص  اخلاق  هایمسئولیت
 مر  موج  را خاص  اخلاقیا  ملا ر، ت وع برحس  که اتت "اابسیه
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ایژگر   ( ۱۱    )ا مردیران اخلراق معلمران؛ اخلاق پزشتان؛ اخلاق: شوا
هویت علم ا  های اخلاق حرره ای ار مفهوم امرامی آن عبار  اتت ام

اان  ااشین، نق  کاربرای ااشین، بوم  ا اابسیه بوان بره رره رگ، 
اابسیگ  به ی  نرام اخلاق ، ارائه اان  انسان  ا اارای مبران راشرن 
انگیزش  اتت  اخلاق حرره ای میعهرد شردن انررژی یه ر ، راانر  ا 
ریزیت  ررا یا گرا  به اید  جمع  ار جهت اخي قروا ا اتریعداا ارانر  

 لبه اا شملیر مان د ای،(  اخلاق حرره۱۲را  ا ررا برای توتعه اتت)گ

 بره اخلاقیرا ، تیسیم ار اتت   عف تهدید آن لبه  ی  که اتت ای

 آن، اثر بر ا انجامدم  تاممان ار خسارا  ارزای  ا ارتبایا  کاه 

 میرا اررراا کرا؛ خواهد تتیه گيشیه نگر ک یرل بر رای بیلیر مدیریت

 تراممان انررژی این صور ، ار ا نم  رتان د مدیریت، به را ایلاعا 

 هدف صرف آنته جای به تاممان توان به عبار  ایگر، م  شوا  م ف 

 ایرن ایگرر لبره .شرد خواهد ...ا کم کاری  یبت، شایعه، شوا، صرف

 را انگیرزش ا اعیمراا تیسیم اخلاقیرا ، تقویت .اتت ررصت شملیر،
تبردیر  ررصت به تهدید ا م  ک د مهار را ۱۳اخلاق  معضلا  ا ارزای 

 نیرایس ا رعالیرت هرا برر الرمگیر تراثیری حرره ای، م  شوا  اخلاق

 را ارتبایا  اهد؛م  ارزای  اری را بهر  ای، حرره اارا  اخلاق تاممان
صرور   ار یرراممر  اهرد؛  کاه  را ارجه ریس  ا م  بخلد بهبوا

 م  شوا م یقر ه آتان ب ایلاعا  تاممان، بر حرره ای اخلاق حاکمیت

 راهتارهرای( ۱۱) مر  گرراا مطلع ام آن حااثه، ایجاا ام پی  مدیر ا

 یت  ،۱۴تامینهاای ه ااژ : هاتاممان ار حرره ای اخلاق کران نهاای ه

 اجیماع ، امر ی  کران نهاای ه .اتت ش ات جامعه علم اصطلاحا  ام

 ار ( ۱۴معه اتت)جا عمق ا مین ار آن کران ایریله ا اییع   پایه

 ها،تراممان ار حررره ای اخلراق کران نهاای ه ام پژاه ، م رور این

 .اترت تاممان ا عمق مین ار ایحرره اخلاق کران ایریله ا ایپایه
نرام اخلاق  ار تاممان ها با ع وان اخلاق حرره ای مطرح هست  اخلاق 

انسرت ایرن حرره ای را م  شوا به م زله شاخه ای ام اخلاق کاربرای ا

حوم  به م زله اانل ، ام مسئولیت اخلاق  )صاحبان حرف اعم ام رررا ا 
تاممان( ا ار مورا کسان  که ار این تعامر حرره ای به نحوی یی نفع 
هسی د، بح  م  ک د  ام بعدی ایگرر اخلراق حررره ای میرر مجموعره 
اخلاق کس  ا کار اتت ا شامر احتام ا راش های پس دید  ای اترت 

  (۱۱ی  حرره مورا اتیفاا  قرار م  گیرا) که ار
بره  میمسریق ریرا   میبه صرور  مسریق زین   ا خارج  ااخل قا یتحق
 نیرام محققران بره ا  مو وع پرااخیه اند به یور مثال برخ نیا  بررت
 یبر اهمرال کرار  میمسیق ریتأث  که عدالت تاممان اری دیاتت  جهینی

 زانیرباشرد م لریریب  تراممان عردالت نیار تاممان گياشیه ا هر اه ا
 گرریا ی(  ا عرد  ا۱۶ک د)  م دایتاممان کاه  پ آنار  یاهمال کار

 تیا تقو جاایتوان د با ا  که تاممان ها م اری دیاتت  جهینی نیبه ا زین
موجروا برراامنرد ا برا  یبه حر تعار ا  ا تر   هرا  اخلاق یرریارها
    تاممان آرام ا ااتیانه به بهبوا عملترا یجو یبرقرار
 نیکه ب اری دیاتت  جهینی نیبه ا گریا  (  ار پژاهل۱۳ک  د) کم 

ام  یزاریا ب یآن )ناکارامد یها اسیا خرا  مق  تاممان یاهمال کار
ا  تیمسخ شخص ، جانیه  )خسیگ ۱۱ شغل  ( با ابعاا  ررتواگفیتتل

(  ا اتیه ۱۷اجوا اارا) ی( رابطه مثبت ا مع ااار شخص تیکاه  کفا
 نیکه ب اری دیاتت  جهینی نیار پژاه  خوا به ا قانام محق یگریا ی

 یارتباط مع ااار  ییشخص انهیکمال گرا یها  ژگیبا ا یاهمال کار
 نیکه ب اری دیاتت  جهینی نیبه ا زین گریا  (   ار پژاهل۱۱اجوا اارا)
 تیبا ر ا یمع ااار  م ف ریتأث یدیا ناام  شغل  ررتواگ ،یاهمال کار

با توجه به موارا یاا شد  مقاله حا ر با هدف  ( ۱۹وا اارا)اج  شغل
 میان ار( کاری اهمال)اجیماع  با آنوم   ای حرره اخلاق رابطهبررت  

 کارک ان شتر گررت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۵و6. مدل مفهومی پژوهش )1نگاره

 

  

 آنومی اجتماعی اخلاق حرفه ای

 ریوفادا 
 عدالت و وفاداری 
مسئئلولیت پئئ یری و  

 رقابت طلبی
صداقت و احترام بئه  

 دیگران

 عادت در بی دقتی 

 تنبلی 

 اضطراب 

 مسامحه و دودلی 
 تاخیراندازی در کار 

 اجتناب از تکلیف 

 باورهای غیرمنطقی 

 ضعف در شخصیت 
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 روش

 ام گراآاری ااا  ها توصیف  کاربرای ا ام نرر هدف نرر ام پژاه 
مبسیگ  م  باشد؛ همبسیگ  اتت ارا کره بره انبرال راابرط ه نوع

 تراممان کارک ران پژاه  میغیرها با همدیگر اتت  جامعۀ آماری ار
 آماری جامعه ار نمونه حجمکراتیان م  باشد  اتیان راتیای  تعاان
ار میرر محاتربه ، محداا جامعه برای کوکران ررمول اتاس بر پژاه 

 شد  اتت:

 
  n: نمونه حجم 

N: آماری  جمعیت حجم 

p:  معین صفت اارای جمعیت ام نسبی 

q :(1-p) نسبی  ام جمعیت راقد صفت معین 

d: مقدار اشیبا  مجام یا ارصد خطا 

Z: اتیاندارا ااحد نرمال میغیر مقدار 

d: اتت ۳۱٫۳ اتت با برابر که ار این پژاه دار اشیبا  مجاممق 

 
 اثررا  رررع بررای نفرر بره اترت آمرد کره ۱۷۱حجم نمونره آمراری 

 حجرم بره ایگرر ارصد %۱۳ حداا     ا ناقص شد ، گم هایپرتل امه
 کامرر ایلاعرا  با پرتل امه ۱۹۱ نهایت ار ا گراید ا اره االیه نمونه

 توتط نمونه های انیخاب شد  تتمیر گراید 

 : اطلاعات جمعیت شناختی1جدول 

 
   دانیار پژاه  برای جمع آاری ایلاعا  ام اا راش کیابخانه ای ا م

ایلاعا  ار پژاه   یجهت جمع آار  گرریه شد  اتت  ابزار اصل بهر 
  ا آنرروم یاباشررد ا ام اا پرتلرر امه اخلرراق حرررره  پرتلرر امه مرر

 ی( اتیفاا  شد  اتت  پرتلر امه اخلراق حررره ایکار )اهمال اجیماع
)اهمرال   اجیمراع  بعرد ا پرتلر امه آنروم ۴پرت  ا  ۲۲ملیمر بر 

 یریرانردام  گ اسیرباشرد  مق  بعد م ۱ اپرت   ۲۳( ملیمر بریکار
کم شراع   لیبوا که ام خ تر یل یا  هیپ س گز فیت الا  بر اتاس ی

 یباشد  برا  م ۱تا  ۱ام   ر  اهشوا، نحو  نم  خیم م اایم  لیا به خ
بهر  گرریه شرد  ی محیوا ی پرتل امه ها ار پژاه  ام راا ی راا دییتا
ا  یریراندام  گ یشاخص ها انیم تباطام ار  انیایم یمع ا که برا نیبد
 نیا هم ا  دیرشیه رت نیصاح  نرر ار ا دیاتات دییموجوا به تا ا یااب

کرانباخ برای هر بعد ا برای کر  یآلفا  یا  ر  بیترک ی ایشاخص پا
 به اتت آمد  ۷/۳پرتل امه بالاتر ام 

 بررای  اترمیرنوف کلومروگراف آممرون ام هرا،آمار  شراع بررت  قبر
 اتیفاا  شد هاااا  بوان نرمال ا عیت نموان ملخص

0H)  های میغیر اارای تومیع نرمال اتتااا 

1H ) ستنیهای میغیر اارای تومیع نرمال ااا 

باشرد، رررض  (۳۱/۳ااری بزرگیر ام مقردار خطرا )ر مقدار تطح مع  اگ
ااری کواتیر ام خطا صفر نییجه گرریه م  شوا ا اگر مقدار تطح مع  

  باشد ررض ی  نییجه گرریه م  شوا
 

 : نتایج پایایی ترکیبی1جدول

پایایی  متغیر

ترکیبی 

(CR) 

پایایی  متغیرهای پنهان

ترکیبی 

(CR) 

 اراااری ۱۳۱/۳ اخلاق حرره ای
 عدالت ا همدرای
 مسئولیت پيیری

صداقت ا احیرام به 
 ایگران

۱۱۱/۳ 
۱۳۱/۳ 
۱۳۳/۳ 
۱۳۶/۳ 

 آنوم  اجیماع 
 )اهمال کاری(

 عاا  ار ب  اقی  ۱۱۶/۳
 ت بل 

 ا طراب
 مسامحه ا اا ال 
 تأخیر اندامی ار کار
 اجی اب ام تتلیف

 باارهای  یر م طق 
  عف ار شخصیت

 

۱۲۹/۳ 
۱۶۹/۳ 
۱۷۱/۳ 
۱۱۴/۳ 
۱۴۳/۳ 
۱۳۹/۳ 
۱۳۱/۳ 
۱۳۱/۳ 

 
ا برررای آنرروم   ۹۹۱/۳ای تررطح مع رر  ااری برررای اخلرراق حرررره

  H0باشرد، ب رابراین رررض م  ۶۶۱/۳اجیماع )اهمال کاری( برابرر 

)مب ر  برر  یرر نرمرال  1H)مب   بر نرمال بوان( تأیید ا ررض مقابر 
  پس میغیر به اتت آمد  اتت ۳۱/۳بوان( را م  شوا؛ ارا که بی  ام 

 موارد جمعیت شناختی فراوانی درصد 

  سیتج من       ۴۱ ۲۳

 مرا     ۱۳۷ ۷۷

تال  ۲۱میر  ۱۶ ۹  ا عیت ت   

۱/۴۳  ۷۱ ۲۱-۳۱    

۹/۲۱  ۳۹ ۳۶-۴۱    

۱۱ ۳۲ ۴۶-۱۱    

۳/۷ تال ا بیلیر ۱۶ ۱۳   

۹/۳۳ ایرلم روق ۱۱   میزان تحصیلا      

 کارش ات  ۷۳ ۴۱

۱/۲۱ لاتر کارش ات  ارشد ا با ۱۳   

۹/۱۶ تال ۱میر  ۳۳   تابقه همتاری 

۱/۳۷  ۶۶ تال  ۱-۱   

۹/۳۱ تال  ۱-۱۳ ۶۴   

۱/۱۳ تال    ۱۳بیلیر ام  ۱۱   
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مسیقر ا اابسیه پژاه  ام تومیع نرمال  برخوراار هسی د  ا ار بخر  
یاریه های اتی بای  با بهرر  گیرری ام  رری  همبسریگ  پیرترون ا 

 آممون رگرتیون به بررت  رر یا  پژاه  پرااخیه شد 
 

 یافته ها
تحلیر همبسیگ  ابزاری آماری برای تعیرین نروع ا ارجره رابطره یر  

با میغیرر کمر  ایگرر اترت   رری  همبسریگ  شرد  ا میغیر کم  
اهد  ایرن  رری  همچ ین نوع رابطه )مسیقیم یا معتوس( را نلان م 

اتت ا ار صور  عدم اجوا رابطه بین اا میغیر برابر صفر  -۱تا  ۱بین 
هرای   ری  پیوتیگ  پیرتون راش  پارامیری اتت ا برای ااا   اتت

ارایر  گرررین   اهردای میراا نلران م هربا تومیع نرمال با تعداا ااا 
باشد ا  ری  همبسیگ  بین میغیرها، تعیین نوع رابطه بین میغیرها م 

شوا که آیرا اتاترا برین اا میغیرر مرورانرر به این مو وع پرااخیه م 
ای اه مثبت ا م ف  اجوا اارا یا خیر؟ اگر اه  ری  همبسیگ  رابطه

ک رد کردام اهد ا ملرخص نم نوع رابطه علت ا معلول  را نلان نم 
گيارا اما نروع تقابرر اا نروع میغیرر را نلران ثیر م امیغیر بر ایگری ت

 اهد م 

 آممون  ری  همبسیگ  پیرتون برای بررت  رر یه اصل 
تاممان تعاان راتیای  اتریان  را ای ا آنوم  اجیماع بین اخلاق حرره

 اار آماری اجوا اارا رابطه مع   کراتیان 
نلان اه د  این اتت که  ری  همبسیگ  بین اخلاق حرره ای ا نیایس 

( اترت R=۱۶۲/۳برابر برا ) >۳۱/۳Pآنوم  اجیماع  ار تطح ایمی ان
باشد  ب ابراین با ار نرر گررین اار م که این  ری  ام نرر آماری مع  

(۳۳۳/۳Sig= ار آممون پیرتون رر یه )0H را شد  ا رر یه مقابر ،

1Hاخلراق ه ی اصل  پژاه  مبی   برر رابطره برین ، که همان رر ی
 تاممان تعاان راتیای  اتریان کراتریانر ا ای ا آنوم  اجیماع حرره

 گراا تایید م  م  باشد
 رر یه ررع  اال: اراااری 

تراممان تعراان راتریای  اتریان  را بین اراااری  ا آنروم  اجیمراع 
 اار آماری اجوا اارارابطه مع   کراتیان 
ارراااری  ا آنروم  لان م  اهد که  ری  همبسیگ  بین بعد نیایس ن
( ایرن  رری  ام نررر R=۷۶۳/۳برابر برا) >۳۱/۳Pار تطح  اجیماع 

( ار =۳۳۳/۳Sigباشد  ب ابراین با ار نررر گرررین )آماری مع   اار م 
، که مبی   برر 1H، را شد  ا رر یه مقابر 0Hآممون پیرتون رر یه 

 گراا باشد؛ تایید م م  ا آنوم  اجیماع اراااری  اجوا رابطه بعد 
 رر یه ررع  اام: عدالت ا همدرای 

تراممان تعراان راتریای   را بین عدالت ا همدرای  ا آنوم  اجیماع 
 اار آماری اجوا اارا رابطه مع  اتیان کراتیان 

عدالت ا همردرای  نیایس نلان م  اهد که  ری  همبسیگ   بین بعد 
ار تطح  تاممان تعاان راتیای  اتیان کراتیان  را ا آنوم  اجیماع 

۳۱/۳P< ( ۶۱۱/۳برابرر برا=R ایررن  رری  ام نرررر آمراری مع رر ) اار
( ار آممرون پیرترون =۳۳۳/۳Sigباشد  ب ابراین با ار نرر گرررین )م 

عدالت ، که مبی   بر رابطه بعد 1H، را شد  ا رر یه مقابر 0Hرر یه 
ممان تعراان راتریای  اتریان ترا را ا همردرای  ا آنروم  اجیمراع 

 گراا باشد؛ تایید م م  کراتیان 
 پيیریرر یه ررع  توم: : مسئولیت

تاممان تعاان راتیای  اتیان ر ا پيیری ا آنوم  اجیماع بین مسئولیت
 رابطه مع   اار آماری اجوا اارا  کراتیان 

پيیری ا مسئولیت نیایس حاک  ام آن اتت که  ری  همبسیگ  بین بعد
ار ترطح  تاممان تعاان راتیای  اتیان کراتریان ر ا آنوم  اجیماع 

۳۱/۳P< ( ۷۳۴/۳برابرر برا=R ایررن  رری  ام نرررر آمراری مع رر ) اار
( ار آممرون پیرترون =۳۳۳/۳Sigباشد  ب ابراین با ار نرر گرررین )م 

 ، کره مبی ر  برر رابطره بعرد1H، را شد  ا رر یه مقابرر 0Hرر یه 
تراممان تعراان راتریای  اتریان ر ا   اجیماع پيیری ا آنوممسئولیت
 گراا باشد؛ تایید م م  کراتیان 

 رر یه ررع  اهارم: صداقت ا احیرام به ایگران  
تراممان تعراان ر ا بین صداقت ا احیرام به ایگران  ا آنوم  اجیمراع 

 اار آماری اجوا اارا رابطه مع   راتیای  اتیان کراتیان 
صداقت ا احیررام نیایس حاک  ام آن اتت که  ری  همبسیگ  بین بعد 

تراممان تعراان راتریای  اتریان ر ا بره ایگرران  ا آنروم  اجیمراع 
( این  رری  ام نررر R=۷۱۱/۳برابر با ) >۳۱/۳Pار تطح  کراتیان 

( ار =۳۳۳/۳Sigباشد  ب ابراین با ار نررر گرررین )آماری مع   اار م 
، که مبی   برر 1H، را شد  ا رر یه مقابر 0Hه آممون پیرتون رر ی

تاممان تعراان ر ا صداقت ا احیرام به ایگران  ا آنوم  اجیماع رابطه 
 گراا باشد؛ تایید م م  راتیای  اتیان کراتیان 

 آممون رگرتیون ا دگانه
اهد که میغیرر های پژاه  نلان م های حاصر ام تحلیر رر یهیاریه

وم  اجیماع )اهمال کاری( رابطه اارا ا حال بررای ای با آناخلاق حرره
بررت  میزان این رابطره ا ای تره کردام عامرر اارای رابطره بیلریری 

باشررد ام آممررون رگرترریون ا دگانرره اترریفاا  خواهررد شررد؛ آممررون م 
ک  ردگ  ابعراا پارامیری  رگرتیون ا دگانه برای ت ج  میزان تبیین

شوا که به صور  رر ریه اقع م میغیرهای این پژاه  مورا اتیفاا  ا
 میر مطرح م  شوا:

تراممان تعراان ر ا بین ابعاا اخلاق حرره ای ا آنوم  اجیمراع رر یه: 
  رابطه مع   اار آماری اجوا ااراراتیای  اتیان کراتیان 
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 : بررسی  ضرائب بتا و سطح معنی داری مقادیر1جدول
 نتیجه  داریسطح معنی ضریب همبستگی شده ب استانداردضری شدهمحاسبه T متغیر مستقل متغیر وابسته

 ۳Hرا  ۳۳۳/۳ ۱۱۱/۱  ۱۲۲/۱۱ مقدار ثابت 

آنومی 

اجتماعی)اهمال 

 کاری(

 ۳Hرا  ۳۳۴/۳ ۳۶۳/۳ ۶۱۴/۳ ۹۶۲/۱ (اراااری)اعیماابه نفس()

 ۳Hرا  ۳۳۱/۳ ۲۴۲/۳ ۲۱۱/۳ ۲۷۳/۴ (عدالت ا همدرای  )

 ۳Hرا  ۳۳۲/۳ ۲۳۷/۳ ۱۱۱/۳ ۷۴۲/۱ (پيیری )یتمسئول

 ۳Hرا  ۳۳۳/۳ ۱۱۱/۳ ۷۲۲/۳ ۱۱۲/۱۲ (صداقت ا احیرام به ایگران  )

آنومی  :متغیر وابسته .a داریسطح معنی واتسون   آماره دوربین Fآماره  ضریب تعیین اصلاح شده ضریب تعیین

 اجتماعی)اهمال کاری(

1۷۴/۴ ۴۶۳/۳ ۶۹۱/۱۳ ۱۳۹/۱ ۳۳۳/۳  

 
اه د که کلیه ابعاا اارای نیایس آممون رگرتیون ا دگانه نیز نلان م 

م  باش د ا همچ ین  %۹۹( با ایمی ان ۴۷۳/۳رابطه با  ری  تعیین )
بیلیرین اثر مربوط به بعد صداقت ا احیرام به ایگران  ا بیلیرین 

  دباش ری  همبسیگ  را بعد اراااری اارا م 

 

 بحث
 برا برابرر کره آمرد  بدترت پیرترون آممرون ام حاصرر نیایس اتاس بر

(۱۶۲/۳(R=  ،آنروم  رای برر ایحررره اخلراق که گفت توان م  بوا 
مثبی  م  باشد  برخ  ام محققان به ایرن  ا مع ااار تاثیر اارای اجیماع 

نییجه اتت یاری د که اهمال کاری ا ررتواگ  شغل  ا ناامیدی م جرر 
 اخلراق ام اتیفاا  اصل  (  راهتار۱۷( )۱۹ر ایی  ام شغر م  شوا)به نا
 تعاان تاممان کارک ان میان ار تاممان  ه جار ی  صور  به ایحرره

 اهرد،م  رخ اتفراق  ا رین کره ممان   اتت کراتیان اتیان راتیای 
 ترتو  همچ رین  یابرد م  کاه  تغییر انجام ا گیریتصمیم کیفیت
 توترعه ا تغییررا  مرانع م فر  برامخورا ارائره ام جلوگیری با تاممان 
 خطاها تصحیح ا بررت  توانای  تاممان اراکه  شوا م  موثر تاممان 

 کراه  باعر  تراممان ار تواندم  ایحرره اخلاق ااشت ليا نخواهد را
  شوا  کارک ان کاری اهمال

 پیرترون آممرون ام حاصر نیایس نیایس بخل  ایگر ام پژاه  براتاس

 ا ارراااری بوا، حاک  ام رابطه مع ااار ا مثبت ( R=۷۶۳/۳) با رابرب که
برخر    باشردم ( کراری اهمال)اجیماع  آنوم  رای بر ایحرره اخلاق

ایگر ام محققان به این نییجه اتت یاری د که ایجاا ا تقویت رریارهای 
اخلاق  به حر تعار ا  ا تر   هرای موجروا ار تراممان م جرر مر  

 اترت اثرگريار انسران  م رابع عملتررا بر که مسائل  ام (  یت ۱۳شوا)
 ریزیبرنامره ا ب ردیاالویت باعر  کرار این اتت؛ آنان ایحرره اخلاق
 تراممان به اراااری که شوام  باع  ا شد  کارک ان ممیزی کار حجم
 ام میراثر ا ااشریه ارانر  ا راانر  ج بره بیلریر کره تاممان  اهداف ا

 برین تطابق هراه که اتت، یتدیگر با ممان تا ا ررای اهداف مطابقت
 شغر تاممان، به نسبت کارم د به یور حیم اراااری باشد بیلیر اا این
  بوا خواهد بیلیر موقعیت ا

 عردالت نیایس بخل  ایگر ام پژاه  نلان اه د  این مهم بوا که بین
 راتریای ، یبرق نیرایس تعاان تاممان ار اجیماع  آنوم  ا همدرای ا

 بوا رابطره( R=۶۱۱/۳) با برابر که آمد  بدتت پیرتون آممون ما حاصر
برخ  ام محققان به این نییجه اترت یاری رد   اارا اجوا آماری اارمع  

که عدالت تاممان  تأثیر مسیقیم  بر اهمال کاری ار تاممان گياشیه ا 
هر اه این عدالت تراممان  بیلریر باشرد میرزان اهمرال کراری ار آن 

 همردرای ا عردالت تاثیر میزان (  یع  ۱۶پیدا م  ک د)تاممان کاه  
( کراری اهمرال)اجیمراع  آنروم  برر موثری تطح ار ارمیاب  ا کارم د

 مو روع ایرن ایحررره اخلراق رایترا متمر  اتت شد  ااا  تلخیص
 ا تعراان  ااار  تراممان  قوانین ام کار  اان  رجوع ارباب که باشدم 

 بره آنران بررای را تلرخیص امتان مو وع این ا بوا  اارا را آن تفسیر
 ارباب)ای حق ار( راتیای  تعاان)تاممان آیا که نمایدم  رراهم ارتی 
 برا بوان توام ا همدرای احساس کارک ان ا کرا  رریار عدالت با( رجوع
 آنروم  ام مهرم ایرن کره خیر یا اارند را ای با راان  ا محیط  شرایط

 ار ای تره ایردگا  برا ب ابراین  اتتک خواهد ررای ا تاممان  اجیماع 
 میرزان اتراس برر اه گزارش راتیای  تعاان هایتاممان ا هاشرکت
 ا  کل  اصول بر م طبق اخلاق  ا ا تاممان  مقرار  ا قوانین با آش ای 
 تواند م  ممیزی توتط بررت  ه گام ار گراید  تتمیر تاممان  اهداف

 شوا  ااقع موثر هابررت  ار بخلیدن ترعت بر
بخل  ایگرر ام پرژاه   پیرتون نیایس آممون ام حاصر نیایس براتاس

 ار پيیرینلان اه د  این بوا که مسئولیت بوا،( R=۶۱۱/۳) با برابر که
 مثبرت ا مع رااار رابطره اارای اجیمراع  آنوم  رای بر ایحرره اخلاق
ا اتیه ی ایگری ام محققان ار پژاه  خوا به ایرن نییجره   باشدم 

یاری د که بین اهمال کاری با ایژگ  های کمال گرایانه شخصیی   اتت
 برالی  ، راانلر اخی  ممی ره به توجه با ( ۱۱ارتباط مع اااری اجوا اارا)

 ام الگروی  برا کره هرا پدیرد  ام ای یبقره ع روان بره پيیریمسئولیت
 ملاحررره قابررر مخررایرا  ا ملررتلا  ممی رره ار مثبررت پرريیریانطباق
 شد  تعریف راانل اخی  ظرریت ع وان به پيیریتمسئولی شد  ملخص
 مقابله برای آمیزی مورقیت یور به توان دم  ارراا آن اتیله به که اتت
 میرزان ام ا کررا  اتریفاا  آن ام ملرتلا  ا ریسر  بحرران، تغییر، با

 بهی ره اتیفاا  ا رشد ممی ه ار اهدم  ما به پیرتون آممون که ارتبای 
 رابطره برر میراای تاثیر مهم این که برآی د، ارا ان تامم عملترا این ام
ا  ایحررره اخلراق کیفر  ا کمر  ترطح اررزای  که اارا میغیرها بین

 تعراان تراممان کارک ران توترط مسرئولیت رررای اررزای  همچ ین
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 هرر خوشرای د اهرداف ام م جر شرد  ا کاری اهمال کاه  به راتیای 
   هست ا بوا  اهدار  به اتییاب  جهت تاممان

 احیررام ا صداقت نیایس بخل  ایگر ام پژاه  حاک  ام آن بوا که بین
 کراتیان، اتیان راتیای  تعاان تاممان ار اجیماع  آنوم  ا ایگران به
 برا برابرر کره آمرد  بدترت پیرترون آممرون ام حاصرر نیایس اتاس بر

(۷۳۴/۳=R )،ا اتیه ی ایگرری اار ا مثبی  اجوا اارا  مع   رابطه بوا
ققان ار پژاه  خوا به این نییجه اتت یاری د کره برین اهمرال ام مح

کاری با ایژگ  های کمال گرایانه شخصریی  ارتبراط مع راااری اجروا 
 ار ایگرران بره احیررام ا صرداقت کره اترت ایرن بر اعیقاا (  ۱۱اارا)

 برین  ارتبراط خصوص ار ا نمایدم  نق  ایفای تاممان  هایتیاتت
 نییجره گونه این توانم  اجیماع ، آنوم  ا نایگرا به احیرام ا صداقت
( کراتریان اتیان راتیای  تعاان تاممان ایژ  به) هاتاممان که گررت
 بره احیررام ا صرداقت اررزای  ا کارک ران ار بدبی   کاه  به تمایر

 ام  رمن ار اارنرد خروا کارک ان کاری ا اااری برخوراهای ایگران ار
 ا رعایرت میرزان باشر د بالغ ترر قدرا هر کارک ان، ت   میغیر نرر بعد
   اارند کمیری اجیماع  آنوم  ا بیلیر اخلاق  گرایلا 
 امتران حرد تا ا بی  خوش ایجاا ا اریبهر  مقوله به شوا،م  پیل هاا
 تراممان ار رجروع اربراب ا یتدیگر به نسبت کارک ان ار بدبی   حيف
 برا ترا یراپري صرور  بیلریری توجره کراتیان، اتیان راتیای  تعاان
 رراهم رجوع ارباب ا کارم د راان  ررا  ممی ه بی  خوش ایجاا ام اتیفاا 
 کراه  یرا احريف رشرد تراممان  برای تا ار ااامه ممی ه لامم ا گلیه

بررااری ام یر  ترامانه جرامع بهر   گرراا اهمال کاری مهیرا آنوم  ا
ی  برا های راانلر اخبایگان  التیرانیت  جهت ش اتای  میزان تررمایه

اتیفاا  ام راانل اتان میبحر ا اریارت برامخورا اربراب رجروع ا تلراش 
هرای های راانل اخی  ار ایرن ممی ره ا رررع ناتوان جهت حفظ برتری

تاممان  ام بعد راانل اخی  به اتیله تحری  بره یرااگیری کارک ران ا 
م  ایجاا این راحیه ار میان آنان جهت رتیدن به تاممان  اخلاق مدار 

ای تا حداا میراای بره خروا کارم رد ام   ام آنجای  که اخلاق حررهاشدب
 لرامم ااشریه، اراااری بسریگ  لحاظ اعیماا به نفس شخص  یا همان

 پلررییبان محرکهرای تررا ملررارکت ااا  شرروا کرره کارم رد اترت

 ار های ررااانااا  اجوا اشوا بش اتای   ای های راان گیریتصمیم

ای ا مطرابق آن قیا  به ایرژ  اخلراق حرررهنیرای انسان  ا اخلا بح 
 ارزارهراینرم قبیرر ام م اتر  اررزارنرم ام اتریفاا  آنروم  اجیمراع 

آماری برای پرراامش ایرن ااا   تیسیم ار ی  ایژ  آماری ا کاایااا 
 توانرد اراتت که هر اا م   راری های شخصیی  ا اخلاق  کارک ان

  شروند اتریفاا  ل کراری(،انیخاب آنروم  اجیماع )اهمرا مدل تخمین
صرداقت ا احیررام بره  مقولره اا بره شوا ار بخ  رره گپیل هاا م 

 های راانل ات  تقوییلران کررا توجرهتوان با ملاار ایگران، که م 

 : ام اعرم ها،شراخص تمام  ار بخ  قانون به پيیرا ا صور  خاص 
هرا ا گیز مررتبط برا ان جرائم ها،ملوق یرر ،ب  اجرا، قابلیت شفاریت،

ای ا هم ا رین آنروم  ا اهمرال اعمال کارک ان ار مبح  اخلاق حرره

اتیفاا  ام نرریا  جدیرد ا بره رام ا .پيیرا صور  ایایژ  توجه کاری 
نیز قوانین به رام ار ممی ه آنوم  اجیماع  ا اتیفاا  ا به کرارگیری آن 

 بر بی  ر ااری ایلاعا  م  ار تاممان نیز پیل هاا م  شوا که تیسیم

هرای محیطر  ا تغییررا  محیطر  ا ریس  جهرت ش اترای  محر 
ررلتس میقابر تاممان  ام ارباب رجوع ار مباح  اخلاق  اره ار حروم  

  های تیاای تاممان یراح  ا اقدام گرااکارم د ا اه ار حوم 

 

 گیرینتیجه
 تاممان تعاان راتریای  مردیریت ایاخلاق حرره های رار  ام یت 

اخلاق  پارااایم ار نهفیه مفهوم که نخسیین اتت کلیدی هایشایسیگ 
 ا هراقابلیت برا تراممان ار شرا ر انسان  نیرایاتت  ا کاه  آنوم 

گیررا ترا  قرار توجه مورا خوب  باید ا ان به خوا، بالقو  های توانم دی
 توترعه ا رشرد بره نیرر راتریای ار را حساتر  ا مهم که بیواند نق 

 ا خدمات  هایتاممان ار ارراا تاثیر ا اهمیت گمان ب  ایفا ک د تاممان
 گیرگریبرران امرررام  کرره ملررتل   نیسررت پوشررید  کسرر  بررر تولیرردی
 ام هاتراممان بیلریر کره اترت ایرن اتت، شد  آن ارراا ا هایتاممان
 ار کراری اهمال به ا برند م  رنس خوا کارک ان اند  خیل  نرر اظهار
 کارک ران ار اجیمراع  کراری اهمرال این خاتیگا  که اارند تمایر امور
     ا رره گر  ا اقیصراای رررای، جمله ام میفاات  هایریله تواندم 

 باشد ااشیه

 

 های اخلاقیملاحظه
ار این پژاه  با معرر  م ابع  مورا اتیفاا  اخلراق امانیرداری علمر  
کاملا رعایت شد  ا   تایر موامین اخلاق  اون تررقت اابر ، ر رایت 

  ه، انیلارا  ا د گانه ا    مورا توجه قرار گرریه اتتآگاهان
 

 سپاسگزاری
گرا  پژاه  بر خوا لامم م  ااند که تر آخر ام همتاری های کارک ان 
تاممان تعاان راتیای  اتیان کراتیان که با تعه صدر  جوابگو بواند ا 
ما را ار انجام این پژاه  یاری نمواند، کمرال ترراس ا تلرتر را بره 

   آاراعمر 
 

 هنام واژه
 Procrastination .1 اهمال کاری

   Laziness .2 ت بل 
 Psychological capital .3 اخلاق حرره ای
 Social anom .4 انوم  اجیماع 

   Anxiety .5 ا طراب
 Cognitive .6 ش اخی 
   Emotional .7 عایف 
 Behavioral .8 رریاری

 Personality .9 شخصیت
 Ethical responsibilities .10 اخلاق مسئولیت 
   Honesty .11 صداقت
 Loyalty .12 اراااری
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 Ethical dilemma .13 معضلا  اخلاق 
Institutionalize .14 نهاای ه تامی     

 Job burnout .15 ررتواگ  شغل 
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