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  سرآغاز 

 و تعهـد  بنـدي،  پـاي  ها، سازمان براي رقابتی مزیت اصلی منشأ
 بیش سازمان در حاضرند که افرادي است؛ انسانی نیروي کیفیت

 در کـه  دهنـد  بـروز  رفتارهـایی  و کنند فعالیت قانونی وظایف از
 تعهـد  به پایبند انسانی نیروي. است مؤثر سازمان کلی اثربخشی

 بـا  سازمان اندازهاي چشم و اهداف ققتح براي کاري، و اخالقی

 بـه  کمـک  امیـد،  و صبر همچون هایی خصوصیت از برخورداري
 و شناسـی  وظیفـه  دوسـتی،  انـسان  حس ازخودگذشتگی، همنوع،

ــضیلت ــاعی، ف ــواره اجتم ــال در هم ــودي ح ــستم بهب ــا سی  و ه
 کـه  مجبورنـد  مـدیران  شود یم گفته). 1 (است کاري فرایندهاي

 رفتـار  ر.کنند ایجاد سازمان در ها ارزش و اخالق از آکنده محیطی
 کارکنـان  دنبـال  به ها سازمان. است عمومی مسئله یک 1اخالقی
 مـورد  اجتماعی پذیري مسئولیت و اخالق در و هستند کار درست

  )مقالۀ پژوهشی(
  يکار اخالق وی عاطف هوش رابطه
 ∗حسینی سیدحیدر دکتر ،محمودي قاسم

  نشگاه آزاد اسالمی، مالیر، ایرانمدیریت دولتی، واحد مالیر، دا گروه

  )4/11/95 :، تاریخ پذیرش7/9/95: تاریخ دریافت(
  

 چکیده

اخالق . ترین جزء سیستم سازمان، نیروي انسانی استدهند و اولین و مهمها وجه انکارناپذیر دنیاي امروز را تشکیل میسازمان :زمینه
هدف از  ..مانند ناخواه از انجام کار صحیح و مولد باز میهایی است که چنانچه کارکنان سازمان فاقد آن باشند خواهکاري ازجمله ارزش

  .هاي هوش عاطفی کارکنان با اخالق کاري استن مؤلفهین رابطه بییوهش حاضر ارائه و تبپژ
جامعه آماري مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی شازند به تعداد .  استی و از نوع همبستگیفی پژوهش، توص:روش
. به روش تصادفی ساده انجام شدگیري نمونه. تعیین گردید نفر 350با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه معادل .  نفر است3700

 اسمیرنوف به مظور -و از آزمون کولموگروف. هاي استاندارد هوش عاطفی و اخالق کاري استها پرسشنامه دادهيآورابزار جمع
توزیع متغیرها غیر نرمال است، نتایج آزمون مذکور نشان داد که .  استفاده گردیدهاتشخیص نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع متغیر

  .رمن استفاده به عمل آمدی اسپیبنابراین از ضریب همبستگ
ن بین یهمچن.  وجود دارديهاي پژوهش نشان داد که بین هوش عاطفی با اخالق کاري، رابطه مثبت و معنادارافتهی :هاافتهی

 اجتماعی و خود انگیزشی با اخالق کاري کارکنان رابطه هايخودآگاهی، خودکنترلی، همدلی، مهارت: هاي هوش عاطفی شاملمؤلفه
  مثبت و معناداري مشاهده شد

ها دارد و ابعاد اخالق  براي سازمانيهوش عاطفی از طریق مدیریت بر خویشتن و مدیریت بر دیگران، مزایاي بسیار: يریگجهینت
هایی را هاي عاطفی در این زمینه کمک بگیرد تا برنامهاز مهارتتواند بنابراین سازمان می. برد کارکنان در سازمان را باال میيکار

  .ریزي و عملکرد افراد را در سازمان ارتقا دهند کارمندان طرحيبراي توسعه اخالق کار
 

  هوش عاطفی، اخالق کاري، شرکت پتروشیمی شازند :کلید واژگان
 

________________________________________________________________________________________  
  shhosseini4 @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

3.
11

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               1 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.3.11.0
http://ethicsjournal.ir/article-1-821-fa.html


 رابطۀ هوش عاطفی و اخالق کاري: سم محموديدکتر سیدحیدر حسینی و قا
  

 92

 از کـی  ی گویـد  یمـ  صـاحبنظري ). 3 و 2(گیرنـد  می قرار قضاوت
 سـازنده،  هـاي  ویژگـی  ایـن  کننـده  تسریع و کننده تقویت عوامل

 چـون  هـایی  زمینه بر ریتأث با عاطفی هوش. است عاطفی وشه
 افـراد  بهـسازي  انسانی، نیروي کیفی توسعه و حفظ کارگیري، به

 و نـوآوري  تیمـی،  هـاي  گروه در اخالقی رفتار افزایش بااستعداد،
 اخالق افزایش به افراد، کاري و اخالقی تعهد افزایش و خالقیت

 دهنـده  نشان عاطفی، شهو). 2(کند می کمک سازمان در 2کاري
 فـرد  بـه  و اسـت  روزانه هاي چالش و مسائل حل در فرد توانایی

 کمـک  شخـصی  زنـدگی  و 3اي حرفـه  زندگی در موفقیت براي
 4اخالقـی  هـاي  ارزش مدیریت: گوید یم اندسشمندي).4 (کند می
 نهایـت  در و کیفیـت،  بهبـود  مـشروعیت،  موجـب  کار محیط در

  ).5 (شد خواهد سود افزایش
 سـازمان   ی اخالق يران در جهت ارتقا   یشود مد  رو الزم می   نیاز ا 
را بـه عنـوان     5 صـاحبنظران، اخـالق    یبرخـ . را بردارنـد   ییها گام

انـد کـه    ف کردهی انسان تعری و باطنی از صفات روح يا مجموعه
ـ یـ  که از خلقي صورت اعمال و رفتار  به  ی انـسان ناشـ  یات درون
شود که  ی گفته من سببیکند و بد یدا می پ يشود، بروز ظاهر   یم

 گفتـه انـد،    یبرح). 6(ف کرد یتوان تعر  یاخالق را از راه آثارش م     
 کـه بـر رفتـار    ییهـا  ت اصول معنـوي و ارزش   ی رعا یعنیاخالق  

ست و یـ نکـه درسـت چ  ی بـر ا یا گروه، حاکم است، مبن  یشخص  
ک هنجار یاخالق کار  گری دیاز نظربرخ). 7(نادرست کدام است 

ک یـ ار مناسب و خوب در جامعـه،         است که به انجام ک     یفرهنگ
ن باورنـد اسـت کـه کـار         یـ دهـد و بـر ا      یارزش معنوي مثبت م   

ـ   ینفسه داراي    یف  يگـر یق د یـ در تحق ).8( اسـت    یک ارزش ذات
هـا، ماننـد توجـه،       یژگیاي از و   اخالق کاري، به عنوان مجموعه    

 مناسـب  ی برقراري ارتباط، نگرش مناسب به کار و بازده      ییتوانا
ان یـ  در ادي، اخـالق کـار    یازنظر کل . شده است ف  یو احترام تعر  

 کـه بـر   ینـ ی ديها اي از آموزه کتاپرست اشاره دارد به مجموعه ی
م نمـوده و    یت خـود را تنظـ     یـ ها افراد نحوه کـار و فعال        آن يمبنا
 اسـت   ی از اخالق زندگ   ی، بخش ياخالق کار ). 9(برند یش م یپ به

از . که معطوف به کار و تجارت در سطوح خرد تـا کـالن اسـت              
 شامل چهـار بعـد اسـت کـه          ياخالق کار شمندان،  ین اند ینظر ا 

دلبـستگی بـه کـار،       ).10(دلبستگی و عالقه به کار     -1:عباتند از 

 و  5 شـغلی  يهـا   مربوط به برآوردن انتظارها و توقـع       يها یژگیو
 شـغلی را توصـیف      يهـا  تیـ توافق ضمنی براي رفتن بـه مأمور      

بـه مالقـات کـاري       موجود در این مؤلفـه       يها مشخصه. کند یم
کنـد کـه حـداقل انتظـارات بـراي جلـب رضــایت از        یاشـاره مـ  

، نه به زیـر بـار سـنگین مـسئولیت رفـتن را             6 شغلی يها ییکارا
 بـه   يمنـد   عالقـه  يگریاز نظر پژوهشگر د   ). 11(کند یبرآورده م 

جمع بودن، وقف شدن  ، به میزان دقیق بودن در کار، حواس      7کار
، ثبـات رأي  10، کارآمـد بـودن   9، وابسته بـودن بـه کـار       8در کار 
شـناس    و وقـت   11، صداقت و شکیبایی در محـل کـار        11داشتن
پـشتکار و جـدیت در      شـود  گفتـه مـی   .)12( بستگی دارد  12بودن

و اهمیت دادن به    14 تمایل به کار کردن یعنی اعتقاد به کار        13کار
دهنده اعتقـاد    که نشان16 و تالش یکوش  و همچنین سخت   15کار

 گفته). 13( سخت است از ابعاد اخالق کار است       به انجام کارهاي  
توان، به میزان رغبت در کـار،      ی این بعد م   يها یژگیشود از و   می
، سماجت و اصـرار در کـار و         یکوش  در کار، سخت   یشناس فهیوظ

روابط سالم در محل کـار، از امـور    ). 14(خبرگی در کار را نام برد     
ـ     مختلفی ناشی می   . ا، شـناخت هـ  د یکـی از آن   یـ ترد یشود کـه ب

روابـط انـسانی تـوان      . ش است یجایگاه فرد در محیط کاري خو     
 يهـا  یژگیبرقراري ارتباط از طریق پذیرفتن وجود شخصیت و و        

 که با یک فـرد دارنـد، در نظـر گرفتـه     ییها فردي و همه تفاوت 
ــودن، خــوش . شــود یمــ ، یــیرو همچنــین میــزان قدرشــناس ب

رفتـار دوسـتانه    و مراعات دیگران، مـؤدب بـودن،       يکار مالحظه
داشتن، آراستگی در محل کار، سازگار بودن، پیـروي از مقـررات          
ــه      ــار از جمل ــل ک ــودن در مح ــضباط ب ــا ان ــار و ب ــل ک در مح

). 15( روابط سالم ذکـر شـده اسـت          ي است که برا   ییها شاخص
 به عنوان یکی     ، روح جمعی و مشارکت در کار را       يگریمحقق د 
 میـان همکـاران بـراي        مهم رفتارهـاي اخالقـی در      يها از جنبه 

، یشناســ تیــبرقــراري کــار تیمــی، داشــتن صــفاتی چــون موقع
نفوذ اخالقی، داشتن عدالت و      موقع، تعهد، داشتن،   خونسردي به   

  در کارهـاي   یقدم شیپرهیز از تبعیض و الگو و راهنما بودن و پ         
  .)16(داند می
 صاحبنظران، هوش عاطفی را به عنوان ترکیبی از عناصـر          یبرخ

هـوش   درواقع، از نظـر آنهـا     . دانند  می عاطفه و هیجان  شناخت،  
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ها و پرداختن مؤثر به      جانیعاطفی به توانایی افراد در پردازش ه      
از نظـر آنهـا، هـوش عـاطفی عبارتـست از            . کند یها اشاره م   آن

ــایی تــشخیص عواطــف و ه  خــود و دیگــران، يهــا جــانیتوان
). 17 (هـا و کنتـرل روابـط       جـان یبرانگیختن خود، اداره کردن ه    

شود که هوش عاطفی درواقع عاملی است که به هنگام           می گفته
ناکامی در دستیابی به هدف، در شـخص انگیـزه و امیـد ایجـاد               

شمندان، ابعـاد هـوش عـاطفی       یـ  اند یاز نظر برخـ   ). 18(کند   یم
ن یـ از نظـر ا   :جانات خـود  ی از ه  یا آگاه ی یخودآگاه: اند از  عبارت
 اسـت و درواقـع      یانجـ ی هـوش ه   ی محور اصـل   یخودآگاه گروه

جانـات، نقـاط    یق و روشن از احـساسات، ه      ی درك عم  یخودآگاه
 کـه   يافراد.  خود است  ی درون يازها و محرکها  یضعف و قوت، ن   

 دارنـد، مهـارت     يشتریـ نان ب یجانات خود اطم  یبه احساسات و ه   
دهند،  ی از خود نشان م    یع زندگ یت و کنترل وقا   ی در هدا  يشتریب

نانـه  ی ب  ر واقـع  یـ ها غ   آن يدواری ام ق هستند، ی خود دق  يدر کارها 
. ها اسـت   کنند که در حد توان آن      ی را قبول م   یتیست و مسئول  ین

ـ یگران صادق بوده و خ    ین افراد با خود و د     ین ا یهمچن  خـوب   یل

ان یـ هـا و اطراف     تا چه اندازه بـر آن      یدانند که هر نوع احساس     یم
ـ  شمندان، خو ین دسته از اند   یبنابر نظر ا  .. گذارد ی م تأثیر  ید کنترل

 است که به دنبال ی مناسب مهارتيا وهیبه ش جانات،یا کنترل هی
طـه بهتـر    ین ح یـ اشخاص کارآمد در ا   . شود یجاد م ی ا یخودآگاه

ــ نظی منفــيهــا جــانیتواننــد از ه یمــ ، اضــطراب، يدیــر ناامی
 کمتـر   ی زندگ يها بیابند و در فراز و نش     ی یی رها يریپذ کیتحر

 سـرعت   صورت بروز مشکل به  ا در   یشوند و    یبا مشکل مواجه م   
ط مطلـوب   یکننده به شرا   زا و ناراحت   ت مشکل یتوانند از موقع   یم

گـر  ی د یشمندان معتقدنـد کـه برخـ      یـ ن اند ین ا یهمچن.بازگردند
 دارنـد، همـواره   ي کمتـر ییطه توانا ین ح ی هستند که در ا    يافراد
 ی اجتمـاع یآگـاه ). 19(ر احساسات درمانده کننده هـستند یدرگ

د، یـ گو  مـی  ي پژوهـشگر  :یا همـدل  یـ گران  ی د ادرك احساسات ی
 يهـا  افراد همدل بـا سـرنخ     .  است ی اساس مهارت مردم   یهمدل

 يهـا  ازهـا و خواسـته    یانگر ن ی که ب  ییها  و تعامل  یف اجتماع یظر
  گران باشند، ید

  
  
  
  
  
  
  
  

  تحقیق مفهومی مدل: 1نگاره
  

 :دیگـران  بـر  نفوذ و ارتباط کنترل و مدیریت یا اجتماعی مهارت
 کنتـرل  در مشترك توانایی با حیطه این در مهارت شود یم گفته

 بـه  همچنـین . اسـت  همراه دیگران با سازگارانه تعامل و هیجان
 و مـوزون  مـنظم،  فـردي  میـان  روابط و رهبري ذاتی هاي جنبه

 بـا  رابطـه  ایجـاد  در خواهنـد  مـی  کـه  افرادي دارد ارتباط سازگار
 کنترل و تفکیک ،تشخیص توانایی باید شوند واقع مؤثر دیگران

 یـک  همـدلی  طریـق  از سـپس  باشـند،  داشته را خود احساسات

 کـه  انست بر اعتقاد :خودانگیزش). 20(کنند برقرار مناسب رابطه
 با اهداف به دستیابی براي ها هیجان تمرکز به مربوط مؤلفه این

 ارضـا  خودانگیخته، افراد. است خالقیت و توجه اطمینان، قدرت،
 یک تکمیل به اغلب اندازند، می تأخیر به را ها خواسته سرکوب و

 خـود  افـراد  گوینـد  یمـ  صحبنظران برخی). 21(پردازند می عمل
 کـه  دارنـد  تمایـل  و هـستند  حرکت و تکاپو در همواره انگیخته
 خودانگیختگی اندیشمندان برخی). 22(باشند مولد و مؤثر همواره

 کاري اخالق

 خودکنرتلى

 اجتماعی هاي مهارت

 خودآگاهى

 عاطفی هوش
 يمهدل
 مدلى

 انگیزشی خود

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

3.
11

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               3 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.3.11.0
http://ethicsjournal.ir/article-1-821-fa.html


 رابطۀ هوش عاطفی و اخالق کاري: سم محموديدکتر سیدحیدر حسینی و قا
  

 94

 طریـق  از زیـرا  کننـد،  یم تلقی افراد براي ضروري صفت یک را
 از). 23 (انتظار مورد پیشرفت به توان می که است خودانگیختگی

 در عـاطفی  هـوش  تـأثیرات  گـرفتن  نظر در محققین برخی نظر
 طـی  کـه  اسـت  جالبی و جدید موضوع کاري و شخصی زندگی

 که معتقدند برخی). 24(است قرارگرفته موردتوجه اخیر سال چند
 مـسائل  در کـه  نیفراوا اهمیت باوجود نیز کاري اخالق موضوع

  بـه  دارد، کـار  محیط در سالم روابط استقرار بر کنترل و مدیریتی
 در تنهـا  و است نگرفته قرار توجه مورد کاربردي و جدي صورت

 به حاضر تحقیق راستا، این در). 25(است مانده  باقی تعاریف حد
 هـوش  ابعـاد  بـین  آیـا  کـه  است سؤال این به پاسخگویی دنبال

 دارد؟ وجـود  معنـاداري  رابطـه  کارکنـان  کاري اخالق با عاطفی
 مفهـومی  مـدل  تحقیـق،  ادبیـات  مطالعـه  از پـس  اسـاس  براین

  .است شده طراحی 1 نگاره صورت به پژوهش
  

  روش
 و بـوده  همبستگی و توصیفی نوع از ماهیت نظر از پژوهش این

 حاضـر  پـژوهش  آمـاري  ي جامعـه . اسـت  کاربردي هدف نظر از
 بـه  1394 سال در شازند پتروشیمی شرکت کارکنان کلیه شامل
 از اسـتفاده  بـا  نمونـه  حجـم  تعیـین  براي. است نفر 3700 تعداد

 شـرکت  کارکنـان  از نفـر  350 بـا  برابر اي نمونه مورگان، جدول
ــیمی ــازند، پتروش ــاب ش ــد انتخ ــا و ش ــصادفی روش ب ــاده ت  س

 سـنجش  براي. گردید توزیع آماري،ي  ها نمونه بین ها پرسشنامه
 هـوش  پرسـشنامه : شـد   اسـتفاده  پرسـشنامه  نـوع  دو از متغیرها
 هـوش  مؤلفـه  5 کـه  اسـت  شـده   تـشکیل  سؤال 33 از عاطفی
 هـاي  مهـارت  همـدلی،  خـودکنترلی،  خودآگـاهی،  شامل عاطفی

 اسـتاندارد  پرسـشنامه . سـنجد  یمـ  را انگیزشـی  خود و اجتماعی

 ابعـاد  بررسـی  بـه  کـه  اسـت  سـؤال  23 شامل نیز کاري اخالق
 و پـشتکار  کار، به عالقه و دلبستگی شامل ر،کا اخالق چهارگانه

 و جمعـی  روح کار، محل در انسانی و سالم روابط کار، در جدیت
 پـنج  طیـف  از پرسـشنامه  دو هـر  در. پردازد می کار در مشارکت

 روایـی  گیـري  انـدازه  بـراي . اسـت  شده  استفاده لیکرت اي درجه
 اسـان کارشن و اسـاتید  نظـر  اعمـال  و صوري روایی از پرسشنامه،

 آلفـاي  روش از هـا  پرسـشنامه  پایایی گیري اندازه براي و مربوطه
 کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه نتایج. است شده  استفاده کرونباخ

 آلفـاي  ضریب  و 946/0 برابر عاطفی هوش به مربوط سئواالت
 کـه  939/0 معـادل  کاري اخالق به به مربوط سئواالت کرونباخ

 دو هـر  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن  و باشد یم 7/0 از بزرگتر هردو
 پـژوهش  در. باشـند  یمـ  برخـوردار  مناسـبی  پایایی از پرسشنامه

 کـردن  مشخص براي اسمیرنوف – کولموگروف آزمون از حاضر
 نتـایج  شـد،  اسـتفاده  هـا  متغیـر  توزیـع  بودن نرمال غیر ا ی نرمال
 از لذا بود، متغیرها توزیع بودن نرمال غیر از حاکی مذکور آزمون

 اسـتفاده  متغیـر  بـین  رابطـه  بررسـی  جهت اسپیرمن همبستگی
  . گردید

  

   ها یافته
 آزمـون  از متغیرهـا  توزیع بودن نرمال غیر یا نرمال بررسی براي

 1 جــدول بــه توجــه بـا . شــد اســتفاده اســمیرنوف کولمـوگروف 
 از آزمـون  معنـاداري  سـطح  متغیرهـا،  همـه  بـراي  کـه  ازآنجایی

05/0=α توزیع بودن نرمال بر مبنی صفر فرض است، تر کوچک 
 غیر به توجه با و نیستند نرمال متغیرها این و شد رد متغیرها این

 ضـریب  از هـا  فرضـیه  آزمـون  بـراي  متغیرها توزیع بودن نرمال
   .گردید استفاده اسپیرمن همبستگی

  
  متغیرها توزیع بودن نرمال فرض آزمون: 1 جدول

  معیار   اسمیرنوف - کولموگروف Z معناداري سطح
  عاطفی هوش 099/0 000/0
  خودآگاهی 211/0  000/0
  خودکنترلی 173/0  000/0
  همدلی  177/0  000/0
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  اجتماعی هاي مهارت  207/0  000/0
 انگیزشی خود  144/0  000/0

 کارکنان کاري اخالق  076/0  000/0

  
 تســؤاال بــه پاســخ از آمــده دســت بــه اطالعــات بــه باتوجــه

 فرضــیه  مــورد  ر د میدهـد  نـشان  2 جدول چنانچه پرسـشنامه
 کاري اخالق و عاطفی هوش بین که گرفت نتیجه میتوان اصلی

 همبــستگی ضـریب  بـا  شـازند  پتروشـیمی  شـرکت  در کارکنـان 
  . دارد وجود معناداري و مثبت رابطه885/0

آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی : 2جدول 
  رابطه بین هوش عاطفی و اخالق کاري کارکنان

  مقدار  عنوان
 885/0  همبستگی ضریب

  000/0  معناداري سطح

  
 اخـالق  و عـاطفی  هـوش  بـین  همبـستگی  ضریب از استفاده با

 میـزان  به واحد ک ی افزایش با که فهمید توان یم کارکنان کاري
 واحـد  885/0 میزان به نیز کارکنان کاري اخالق عاطفی، هوش

 معنـاداري  سـطح  بـودن  تـر  کوچـک  دلیـل  بـه . یابـد  می افزایش
 صـفر  فرض شود یم نتیجه α=01/0 مفروض مقدار از )000/0(

 بنـابر . شـود  می رد متغیر دو این بین معنادار ارتباط عدم بر مبنی
 کـاري  اخـالق  و عـاطفی  هـوش  بـین : کـه  گفـت  توان می این

 رابطـه  01/0 خطـاي  سطح در شازند پتروشیمی شرکت کارکنان
  . دارد وجود معناداري و مثبت

 تســؤاال بــه پاســخ از هآمــد دســت بــه اطالعــات بــه باتوجــه
 فرضــیه  مــورد  ر د میدهـد  نـشان  3 جدول چنانچه پرسـشنامه

 کاري اخالق و آگاهی خود بین که گرفت نتیجه میتوان 1 فرعی
 همبــستگی ضـریب  بـا  شـازند  پتروشـیمی  شـرکت  در کارکنـان 

  . دارد وجود معناداري و مثبت رابطه687/0
ضریب همبستگی بین خودآگاهی و اخالق : 3جدول 

  اري کارکنانک
  مقدار  عنوان
 687/0  همبستگی ضریب

  000/0  معناداري سطح

  
 کـاري  اخـالق  و خودآگاهی بین همبستگی ضریب از استفاده با

 میـزان  بـه  واحـد  ک یـ  افـزایش  بـا  که فهمید توان یم کارکنان
 واحـد  687/0میـزان  بـه  نیـز  کارکنـان  کاري اخالق خودآگاهی،

 سـطح  بـودن  تـر  چـک کو دلیـل  بـه  همچنـین . یابـد  می افزایش
 شـود  یمـ  نتیجـه  α=01/0 مفـروض  مقدار از) 000/0 (معناداري

 رد متغیـر  دو ایـن  بـین  معنـادار  ارتباط عدم بر مبنی صفر فرض
 اخـالق  و خودآگـاهی  بـین  کـه  گفـت  توان می بنابراین. شود می

 01/0 خطـاي  سـطح  در شازند پتروشیمی شرکت کارکنان کاري
  .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه

ت ســؤاالباتوجــه بــه اطالعــات بــه دســت آمــده از پاســخ بــه  
ـ     می  نشان 4پرسـشنامه چنانچه جدول     ن خـودکنترلی و    یدهـد ب

 شازند رابطه مثبت و     یمی کارکنان در شرکت پتروش    ياخالق کار 
   وجود دارديمعنادار
 اخالق و خودکنترلی بین همبستگی ضریب: 4 جدول

  کارکنان يکار
  مقدار  عنوان
 923/0  یهمبستگ ضریب

  000/0  معناداري سطح
  

با استفاده از ضریب همبستگی بین خودکنترلی و اخـالق کـاري          
توان فهمید که با افـزایش یـک واحـد خـودکنترلی،         کارکنان می 

. ابدی  واحد افزایش می  923/0اخالق کاري کارکنان نیز به میزان       
از مقـدار   ) 000/0(تـر بـودن سـطح معنـاداري           به دلیل کوچـک   

شود فـرض صـفر مبنـی بـر عـدم              نتیجه می  α=01/0مفروض  
تـوان   بنـابراین مـی  . شـود  ارتباط معنادار بین این دو متغیر رد می     

بین خود کنترلـی و اخـالق کـاري کارکنـان شـرکت             : گفت که 
 رابطه مثبت و معناداري     01/0پتروشیمی شازند در سطح خطاي      

  .وجود دارد
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 التســؤا بــه پاســخ از آمــده دســت بــه اطالعــات بــه باتوجــه
 و خـودکنترلی  بـین  دهـد  یم نشان 5 جدول چنانچه پرسـشنامه

 و مثبت رابطه شازند پتروشیمی شرکت در کارکنان کاري اخالق
  .دارد وجود معناداري

ضریب همبستگی بین همدلی و اخالق : 5جدول 
  کاري کارکنان

  مقدار  عنوان
 732/0  همبستگی ضریب

  000/0  معناداري سطح
  

 ي و اخـالق کـار     یز ضریب همبـستگی بـین همـدل       با استفاده ا  
، اخـالق   یزان همـدل  یـ د که با افـزایش م     یتوان فهم  کارکنان می 

بـه دلیـل   . ابـد ی یش مـ  ی افزا 732/0ز به میزان    ی کارکنان ن  يکار
از مقـدار مفـروض      )000/0(معنـاداري   تـر بـودن سـطح        کوچک

01/0=α فرض صفر مبنی بر عدم ارتباط معنـادار     شود   می  نتیجه 
ـ : توان گفـت کـه     یبنابراین م . شود یاین دو متغیر رد م    بین   ن یب
 شـازند در    یمی کارکنـان شـرکت پتروشـ      ي و اخالق کار   یهمدل

  . وجود داردي رابطه مثبت و معنادار01/0 يسطح خطا
ت ســؤاالباتوجــه بــه اطالعــات بــه دســت آمــده از پاســخ بــه  

ـ     مـی   نشان 6پرسـشنامه چنانچه جدول      يهـا  ن مهـارت  یدهـد ب
 شـازند   یمی کارکنان در شـرکت پتروشـ      يو اخالق کار  اجتماعی  

   وجود دارديرابطه مثبت و معنادار
هاي اجتماعی  ضریب همبستگی بین مهارت: 6جدول 

  و اخالق کاري کارکنان
  مقدار  عنوان
 0/.564  همبستگی ضریب

  000/0  معناداري سطح
  

  
 اجتمـاعی و    يهـا  با استفاده از ضریب همبـستگی بـین مهـارت         

 يهـا  د که با افزایش مهارت    یتوان فهم   کارکنان می  يراخالق کا 
ش ی افـزا  564/0ز بـه میـزان      ی کارکنان ن  ياجتماعی، اخالق کار  

 از  )000/0(تـر بـودن سـطح معنـاداري          به دلیل کوچک  . ابدی یم
 فرض صفر مبنی بر عدم      شود   می  نتیجه α=01/0مقدار مفروض   

تـوان   یاین مـ بنـابر . شـود  یارتباط معنادار بین این دو متغیر رد م     
 کارکنـان   ي اجتمـاعی و اخـالق کـار       يها ن مهارت یب: گفت که 

 رابطـه مثبـت و      01/0 ي شازند در سطح خطا    یمیشرکت پتروش 
  . وجود دارديمعنادار

ت ســؤاالباتوجــه بــه اطالعــات بــه دســت آمــده از پاســخ بــه  
و  یزشـ یخود انگ ن  یدهد ب   می  نشان 7پرسـشنامه چنانچه جدول    

 شازند رابطه مثبت و     یمی شرکت پتروش   کارکنان در  ياخالق کار 
   وجود دارديمعنادار

ضریب همبستگی بین خود انگیزشی و : 7جدول
  اخالق کاري کارکنان

  مقدار  عنوان
 53/0  همبستگی ضریب

  000/0  معناداري سطح
 اخـالق  و انگیزشـی  خـود  بـین  همبـستگی  ضریب از استفاده با

 انگیزشـی،  دخـو  افـزایش  بـا  کـه  فهمید توان یم کارکنان کاري
 بـه . یابـد  مـی  افـزایش  53/0 میزان به نیز کارکنان کاري اخالق

 مفـروض  مقدار از) 000/0( معناداري سطح بودن تر کوچک دلیل
01/0=α معنـادار  ارتباط عدم بر مبنی صفر فرض شود یم نتیجه 
 خـود  بـین : کـه  گفـت  تـوان  می بنابراین. شود می رد دو این بین

 دز شـازند  پتروشـیمی  شـرکت  نانکارک کاري اخالق و انگیزشی
   .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه 01/0 خطاي سطح

  
  تحقیق يها فرضیه آزمون نتیاج خالصه: 8جدول

  معناداري سطح  همبستگی ضریب  وابسته متغیر و مستقل متغیر  تحقیق يها فرضیه
  000/0  885/0  کاري اخالق و عاطفی هوش  اصلی فرضیه
  000/0  687/0  کاري اخالق و هیخودآگا  اول فرعی فرضیه
  000/0  923/0  کاري اخالق و خودکنترلی بین  دوم فرعی فرضیه
  000/0  732/0  کاري اخالق و همدلی  سوم فرعی فرضیه
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  000/0  564/0  کاري اخالق و اجتماعی هاي مهارت  چهارم فرعی فرضیه
  000/0  530/0  کاري اخالق و انگیزشی خود  پنجم فرعی فرضیه

  

   بحث
ــرین از یکــی ـــه کـــهیی هــا موضــوع مهمت ـــروز ســـاز زمین  ب

 اسـت، شـده جهـان سـطح در ها سازمان براي متعدد مـشکالت
 جوامـع  در اخـالق  خـالف  کارهـاي  و فساد از ناشی مـشکالت

 هـاي  زمینـه در امروزي بشر که این به توجه با و است گوناگون
 یتـوجه  قابـل  پیـشرفت  به فنآوري و علمی اقتـصادي، مـادي،

 ارزشـهاي  و اخالقیـات  بـه  تـوجهی  بـی  امـا  اسـت،  یافته دست
 تبعـیض،  جملـه  از نـامطلوبی آثـار که است شده موجب اخالقی

 سـایه  سـازمان  بــر  را خالقیـت کـاهش نهایت در و عدالتی بی
 مــسئله  بـه  تفکــري  هـر  بـا  کـه  گفـت  بایـد  تردید بی. افکند

 اخالقیـات  شـود، پرداختـه کـالن یـا خـرد سـطح در مـدیریت
 دراز در در آن انکــار  و یافــت  خواهـد باز را خود متعالی جایگاه
 رابطـه  تحقیـق  ایـن  در). 26(بـود  خواهـد  سازمان زیان به مدت

 نتـایج . گرفت قرار بررسی موردي  ا حرفه اخالق و عاطفی هوش
 کارکنـان،  کـاري  اخالق و عاطفی هوش بین داد نشان پژوهش

 مهمـی  نقـش  عاطفی هوش. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه
 تقویـت  بـا  تـوان  یمـ  و. دارد کارکنـان ي  ا حرفه اخالق ارتقاء بر

 داد افزایش را آناني  ا حرفه اخالق سطح کارکنان عاطفی هوش
 در و کـرد  کمـک  سازمان در اخالقی فضاي توسعه و ایجاد به و

 از یکــی در. افــزود ســازمان کــارآیی و بخــشی اثــر بــه نهایــت
 اخـالق  و عـاطفی  هـوش  بـین  رابطـه  شـده  انجـام  پژوهشهاي

 طریـق  از عـاطفی  هـوش  ). 27(گرفت قرار تایید موردي   ا حرفه
 بسیار مزایاي دیگران، بر مدیریت و درك و خویشتن بر مدیریت

 ارتقـا  را کارکنـان  کـاري  اخـالق  و دارد هـا  سازمان براي زیادي
 تحقیـق  فرعـی  فرضیات بررسی از آمده دست به نتایج. بخشد می
 و عاطفی هوش ابعاد بین معنادار و مثبت رابطه که داد نشان نیز

ي ا حرفه اخالق با شازند پتروشیمی شرکت کاکنان کاري اخالق
 زمینـه  ایـن  در پژوهشگران برخی نتایج با این و دارد وجود آنان

   ).29 و 28(است همسو

 و همـدلی  بـین  و کاري اخالق با اجتماعی مهارت بین همچنین
 و مثبــت رابطــه شــازند پتروشــیمی رکتشــ در کــاري اخــالق

 بـراي  تـدابیري  اخذ تحقیق نتایج اساس بر .دارد وجود معناداري
 بهبـود  در مـوثري  نقـش  توانـد  یم کارکنان عاطفی هوش ارتقاء

 فرعـی  فرضـیه  از حاصله نتایج. باشد داشته آناني  ا حرفه اخالق
 جامعـه  در کاري اخالق و همدلی بین رابطه تایید از حاکی سوم

 زمینه همین در محقیقن برخی نتایج با این و است تحقیق وردم
  ). 31 و 30(است مشابه

  
   اخالقی هاي همالحظ

 اسـتفاده  منـابع  معرفـی  طریق از است شده سعی تحقیق این در
 حقـوق  و شـود  رعایـت  علمـی  داري امانـت  اخـالق  اصل شده،

  . شود شمرده ترمحم آثار، مؤلفین معنوي
  

  سپاسگزاري
قالــه از همکــاري و مــساعدت کارکنــان شــرکت  سندگان میــنو

اري و  یـ  شازند کمال تشکر را دارند چرا که بـدون هم          یمیپتروش
   .شد  نمیسرین پژوهش می آنها امکان انجام ایهمدل
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  Job Efficiency.5  شغلی کارایی

  Interest in Work .6  کار به عالقه

 Devotion at Work.7  کار در شدن وقف

  Coopration.8  مشارکت و همکاري
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 Self Motivation.14  خودانگیزشی

  Importance of the Work .15  کار به دادن اهمیت
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